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طراحی، اعتباریابی، رواسازی و اجرای پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت دانش با 

الگوگیری از نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی

)مطالعه موردی یکی از بانک های عامل(

دنیا حاجی شاه وردی1 

donyahajishahverdi@yahoo.com ،1. دکتری مهندسی مالی، مدرس دانشگاه آزاد اسالمی

       چکیده

حسب الزام "دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی" 
و "نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی" در این کار 
با  دانش  مدیریت  بلوغ  سنجش  برای  پرسشنامه ای  مطالعاتی، 
مبنا قراردادن مدل ارائه شده در این نظام  نامه و با الگوگیری از 
گردید.  طراحی  آسیایی  بهره وری  موجود  استاندارد  پرسشنامه 
روایی صوری کیفی با کمک 20 نفر از اساتید و خبرگان این حوزه 
ارزیابی  محتوا  روایی  نسبت  از  استفاده  با  آن  محتوایی  روایی  و 
الوشه  جدول  با  نسبت  این  محاسبه  از  حاصل  نتایج  گردید. 
مقایسه و پرسش های طراحی شده با مقیاس کمتر از 0,42 حذف 
گردید. متعاقبا برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از دو شیوه پایایی 
از بعد همسانی درونی و آزمون-آزمون مجدد )ضریب همبستگی 
درون طبقه ای( استفاده گردید. برای محاسبه ضریب همبستگی 
مطالعه  مورد  بانک  ستادی  کارکنان  از  نفر   50 درون طبقه ای 
به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. محاسبه میزان 0,81 برای 
ضریب آلفای کرونباخ گویایی پایایی کلی پرسشنامه طراحی شده 
می باشد. میزان ضریب همبستگی درون طبقه ای نیز برای کل 
پرسشنامه 0,79 و برای هر بخش از معیارهای حد فاصل 0,71 
لغایت 0,86 محاسبه گردید. در پایان پرسشنامه  اولیه نهایی و با 
هدف ارزیابی اولیه سطح بلوغ و سنجش میزان آمادگی در نمونه 
آماری با حجم 500 نفر اجرایی شد. امتیاز کسب شده از ارزیابی 
نمونه مورد مطالعه گویای آن بود که بانک مورد مطالعه در مرحله 
یک از سطح بلوغ سازمان و وضعیت انفعالی مدیریت دانش قرار 
فرآیندهای  اجرای  ارزیابی  معیارهای  رتبه بندی  همچنین  دارد. 
دانشی در بانک مورد مطالعه با استفاده از آزمون فریدمن گویای 

ضرورت ارزیابی و بازنگری و بهسازی فرآیندهای مرتبط با اشاعه 
دانش می باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، سنجش بلوغ، نظام نامه 
مدیریت دانش، پرسشنامه  

         مقدمه

دانش را می توان نوعی از دارایی نامشهود دانست که اتخاذ تصمیم 
و انجام فعالیت های اثربخش را تسهیل می نماید. امروزه با رشد 
فزاینده دانش تخصصی و تشدید رقابت در عرصه صنعت شاهد 
آن می باشیم که سازمان ها می کوشند با استقرار مدیریت دانش، 
را  مرتبط  گروه های ذی نفع  سایر  کارکنان و  فردی  دانش های 
شناسایی و در راستای اهداف سازمانی و خلق ارزش افزوده به کار 
دانش،  مدیریت  دانشی2،  کار  نظیر  نوینی  مفاهیم  ورود  گیرند. 
سازمان دانشی3، دانش کار4 و دارایی دانشی5  در ادبیات مدیریت 
از  محققان  از  بسیاری  به  گونه ای که  است،  مهم  این  گویای  نیز 

دهه 2000 به عنوان دهه مدیریت دانش یاد می نمایند.
در سنوات اخیر مدیریت دانش و لزوم پیاده سازی آن مورد توجه 
گرفته  قرار  داخلی  و  بین المللی  ذی صالح  نهادهای  از  بسیاری 
مدل  نظیر  مدیریتی  استانداردهای  و  اسناد  از  بسیاری  در  است. 
و   30401  ،9001 ایزو  استاندارد  اسناد   ،EFQM سازمانی  تعالی 
 ،ITIL، COBITاطالعات فناوری  سرویس  مدیریت   ،21500
 APQC ،و مدیریت فرآیند PMBOK،  Prince2 مدیریت پروژه
eTom بر لزوم پیاده سازی این مهم تاکید شده است. عالوه برآن 

در بسیاری از اسناد داخلی نظیر راهبرد کالن 4 نقشه جامع علمی 
کشور)1389(، بندهای 4، 16 و 26 سیاست های کلی نظام در 

1. knowledge work
3. knowledge organization
4. Knowledge worker
5. Knowledge asset
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بخش نظام اداری )1389(، ماده 35، بند الف از ماده 206، بند م از 
ماده 211 و بند ب از ماده 231 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون   31 ماده  ث  بند   ،)1390-94( ج.ا.ا. 
توسعه ج.ا.ا. )1400-1396(، بند ج.4 موضوع استراتژیک 4 مربوط 
اداری )1393(،  نظام  اصالح  راه  نقشه  بند 16  از  پنجم  برنامه  به 
بر   )1393( کشور  فناوری  و  علم  کلی  سیاست های  و   2 بندهای 
تاکید  کشور  دولتی  و  عمومی  بخش  در  دانش  مدیریت  موضوع 
شده است. عالوه برآن دستورالعمل"مدیریت دانش در دستگاه های 
اجرایی" توسط شورای عالی اداری در مورخ 1399/10/27 مبنی بر 
ضرورت اجرای مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 
شورای  توسط   1399/10/27 مورخ  در  کشوری  خدمات  قانون   5
و  اداری  سازمان  نیز  متعاقباً  گردید.  ابالغ  و  تصویب  اداری  عالی 
استخدامی کشور"نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی" 
را تدوین و طی بخشنامه شماره 15474 در مورخ 1400/03/26 به 

کلیه سازمان های مشمول ابالغ نمود. 

         دانش و گونه شناسی آن

حصول  نظیر  سازمانی  دانش  از  متنوعی  تعاریف  تاکنون  چند  هر 
اطمینان از استقرار ظرفیت های موجود در سازمان و افزایش آن، 
برخورداری از ظرفیت هرگونه اقدامی در سازمان، مجموعه ای از 
ظرفیت  تغییر،  زمینه ساز  اطالعات  کاربردی،  و  عملی  اطالعات 
فردی برای اقدام و اتخاذ تصمیم و معیار بهبود عملکرد سازمانی 
گویای  می توان  را  دانش  عام  تعریف  یک  در  اما  است،  شده  ارائه 
اطالعاتی دانست که از طریق ارتقاء سطح توانایی شخصی برای 

نظر  از  گردد.  تغییر  ایجاد  موجب  می تواند  موثر  اقدامات  انجام 
مک درموت1 )2001( تعریف دانش سازمانی می بایست مبتنی بر 

ویژگی های زیر باشد:
• دانش عملی وابسته به انسان و نتیجه تفکر می باشد؛

• شکل گیری دانش تدریجی می باشد؛

• ارائه، توزیع و تسهیم دانش می تواند موجب خلق دانش نوین و 
ارتقاء دانش موجود گردد؛

• پیشینه دانشی در شکل گیری دانش نوین موثر می باشد؛
• دانش به طرق مختلف در سازمان ها، زمان ها و مکان های مختلف 

توسط افراد ارائه، توزیع و تسهیم می گردد؛
• ارائه، توزیع و تسهیم دانش می تواند زمینه ساز تغییر گردد.

سازمان بین المللی استانداردسازی در سند استاندارد ایزو 30401 
و  تصمیم  اتخاذ  که  نامشهود  دارایی  از  نوعی  به عنوان  را  دانش 
انجام فعالیت های اثربخش را تسهیل می نماید، در قالب طیفی از 
کاماًل مدون تا غیرمدون، از تجربی تا عملی مدنظر قرار می دهد. 
یک سوی این طیف را می توان دانشی نظیر قضاوت ها و شهود 
دانست که دارندگان آن نیز از وجود آن ناآگاه می باشند و یا قادر 
دانش  نیز  طیف  این  دیگر  سوی  در  نمی باشند،  آن  توضیح  به 
کاری،  پرونده های  کتب،  نظیر  شده  ذخیره  و  مستندسازی  کاماًل 
دستورالعمل ها و رویه های مکتوب، نمودارها، الگوریتم ها و .... قرار 
دانش  انواع  به  می بایست  دانشی  طیف  این  تعریف  در  می گیرد. 
را  آن  گونه شناسی  می توان  دانش  تعریف  در  نمود.  توجه  موجود 

حسب نمودار زیر مورد توجه قرار داد.

1. Mc Dermott

 نمودار 1:گونه شناسی دانش

-  دانش آشکار )تصریحی(انواع دانش حسب روان شناسی دانش
-  دانش  پنهان )ضمنی(

- دانش فردی
- دانش جمعی

 - دانش درون سازمانی
- دانش برون سازمانی

 - دانش عمومی
- دانش تخصصی 

- دانش تجربی )تجربه(
 - دانش فرآیندی

-  دانش آشکار)تصریحی(
-  دانش  پنهان)ضمنی( انواع دانش حسب قابلیت بیان و انتقال

انواع دانش حسب دارنده آن

انواع دانش حسب محیط ارائه دانش

انواع دانش حسب گسترده آن

انواع دانش حسب نحوه اکتساب
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انواع دانش حسب روان شناسی دانش:

و  توصیفی  دانش  دسته  دو  می توان  دانش  روان شناسی  حسب 
دانش  بدان  که  توصیفی  دانش  داد.  قرار  توجه  مورد  را  فرآیندی 
موجود  وضعیت  گویای   می گردد،  اتالق  نیز  بیانی1  یا  اخباری 
یاد  چیستی  دانش  به  عنوان  اغلب  دانش  نوع  این  از  می باشد. 
می گردد. در مقابل دانش فرآیندی2 )رویه ای( گویای روش انجام 
فرآیندهای شناختی و اقدامات مربوطه می باشد. این نوع از دانش 

به عنوان دانش چگونگی مورد توجه قرار می گیرد.

انواع دانش حسب قابلیت بیان و انتقال:

دانش را می توان حسب قابلیت بیان، انتقال و به اشتراک گذاری 
در دو دسته آشکار و پنهان بررسی نمود. دانش آشکار )تصریحی(3 
تدوین،  قابل  شناسایی،  سهولت  به  که  می گردد  اتالق  دانشی  به 
در  دانش  از  نوع  این  می باشد.  ذخیره سازی  و  اشتراک گذاری 
سازمان ها اغلب از طریق فرآیندها، رویه های سازمانی، بروشورها، 
کتابچه ها و در قالب عبارات، اعداد، تصاویر و ... و از طریق کتب، 
مستندات، راهنماها، بروشورها، تصاویر و .... تبیین و به سهولت 
قابل انتقال از فردی به فرد دیگری می باشد. دانش پنهان )ضمنی(4 
نیز گویای مجموعه ای از قضاوت ها، بینش ها، مهارت ها، تجارب، 
اندیشه ها و افکاری می باشد که در راستای انجام اقدام معینی مورد 
استفاده قرار می گیرد. این نوع از دانش اغلب مستندسازی نشده و 
اشتراک گذاری و بهره برداری از آن دشوار می باشد. بهره برداری از 

این نوع دانش مستلزم تبدیل آن به نوع آشکار می باشد. 
جلسات  برگزاری  مذاکره،  نظیر  روش ها  از  مجموعه ای  معمواًل 
کاری، ارائه آموزش و ... برای آشکارسازی این بخش از دانش مورد 
استفاده قرار می گیرد. پوالنی5  می گوید"بیشتر از آن چه می توانیم 
بگوییم می دانیم"، این جمله را می توان گویای وجود دانش پنهان 
اغلب  که  است  آن  پنهان  دانش  اصلی  مشخص های  از  دانست. 
دارندگان این نوع دانش از وجود آن مطلع نمی باشند و یا در صورت 
اطالع به سهولت قادر به انتقال و به اشتراک گذاری آن نمی باشند.

انواع دانش حسب دارنده آن:

انواع دانش را حسب دارنده آن می توان در دو دسته دانش فردی6 
و جمعی بررسی نمود. دانش فردی  گویای مجموعه ای از تمامی 
حاالت حافظه و اقدامات محتمل می باشد که فرد می تواند در هر 
زمان خاص مورد استفاده قرار دهد. دانش فردی مختص به یک 

فرد مشخص می باشد، در حالی که دانش جمعی)گروهی(7  مرتبط 
با یک محیط و یا گروه خاص نظیر گروه های خبرگی8  می باشد. 
دانش جمعی می تواند دربرگیرنده دانش های فردی و دانش های 
به اشتراک  گذاشته باشد. دانش در سازمان اعم  از آشکار یا پنهان 
صرف نظر فردی یا جمعی می تواند در قالب داده های ساختاریافته، 
موجود   ... و  اسناد  مستندات،  تصاویر،  نمودارها،  متنی،  اطالعات 

باشد.
با هدف محدودسازی موانع موجود در پیاده سازی مدیریت دانش، 
سازمان می بایست ضمن شناسایی انواع دانش موجود در سازمان، 
تعادل پایدار میان مدیریت نمودن دانش سازمانی و دانش فردی را 
ایجاد کند، تا ضمن حفاظت از استقالل و انگیزه افراد در سازمان 
و پاس داشت دانش فردی بتوان دانش های سازمانی را به درستی 

شناسایی و مورد استفاده قرار داد.

انواع دانش حسب محیط ارائه دانش:

در سازمان دانش را می توان حسب منشاء بروز و شکل گیری در دو 
بخش درون و برون سازمانی بررسی نمود. در دانش درون سازمانی9 
سازمان  مختلف  بخش های  و  واحدها  در  موجود  دانش  اغلب 
سازمان ها  دارند.  وجود  دانش  خلق  و  ترکیب  تجمیع،  رویکرد  با 
همچنین می توانند در راستای بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف 
سازمانی، دانش موجود در خارج از سازمان را شناسایی، استخراج و 
مورد استفاده قرار دهند. این بخش از دانش اغلب در قالب دانش 

برون سازمانی10  شناسایی می گردد.

انواع دانش حسب گستره دانش:

و  عمومی11  بخش  دو  در  می توان  آن  گستره  حسب  را  دانش 
تخصصی بررسی نمود. دانش عمومی اغلب به مباحث پایه ای و 
اصلی  ویژگی های  از  می باشد.  مرتبط  مختلف  حوزه های  در  کلی 
و  دانش  انتقال  سهولت  و  بودن  دسترس  در  دانش  از  نوع  این 
اشتراک گذاری آن است. در حالی که دانش تخصصی )خاص(12 
مرتبط با یک یا چند حوزه خاص و معین می باشد و اغلب در اختیار 
تعداد معدودتری قرار دارد که این امر اشتراک گذاری و دستیابی به 

آن را دشوارتر می سازد.

انواع دانش حسب نحوه اکتساب:

و  تجربی  حوزه  دو  در  می توان  را  دانش  اکتساب،  نحوه  حسب 

1. Declarative knowledge
2. Procedural knowledge
3. Explicit Knowledge
4.Tacit Knowledge
5. polany
6. Individual knowledge 
7. Community knowledge/Groups knowledge

8. Communities of Practice (COP)
9. Organizational knowledge
10. Extre knowledge
11. General knowledge
12. specific knowledge
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1. Experience
2.Dalkir
3. Asian Productivity Organization(APO)
4. Watson

از آن تحت عنوان  فرآیندی بررسی نمود. دانش تجربی که گاهاً 
تجربه1  یاد می گردد، اغلب از طریق مشاهده و انجام اقدامات خلق 
می گردد. این نوع دانش را می توان در زمره دانش فردی و پنهان 
بررسی نمود. دانش فرآیندی به دانش موجود و شناسایی شده که 
تکرار یک فعل را به شیوه ای مشابه امکان پذیر می نماید، اشاره دارد.

مدیریت دانش سازمانی:
سازمان ها اغلب با اهدافی نظیر ممانعت از تضییع حافظه سازمانی، 
تسهیل انتقال و به کارگیری دانش در راستای اهدافی نظیر افزایش 
ظرفیت انعطاف پذیری، پاسخ گویی، نوآوری، ارتقاء کیفیت خدمات 
کاهش  شغلی،  غنی سازی  تصمیم گیری،  بهبود  محصوالت،  و 
هزینه های سازمانی و دوباره کاری ها و ... اقدام به اجرای مدیریت 
مدیریت  و  شناسایی  بر  سازوکار  این  از  استفاده  می نمایند.  دانش 
دانش های حساس اداری، شناسایی افراد و پست های دارای دانش 
نقشی  ایفای  برای  موجود  گزینه های  بهترین  انتخاب  کلیدی، 
و  فرآیندها  و  سازمان  پیشینه  مستندسازی  سازمان،  در  مشخص 
رویه های اداری و دانش مرتبط با مشتریان و گروه های ذی نفع و ... 

متمرکز می باشد. )دالکیر2 ، 2005(.
سازمان  مدیریت  گویای  می توان  را  سازمانی  دانش  مدیریت 
در  موجود  دانش  به روزرسانی  و  شناسایی  اهمیت  بر  تاکیدی  با 
سازمان و به کارگیری آن در راستای دستیابی به اهداف سازمانی 
دانست. براین اساس مدیریت دانش را می توان گویای رویکردی 
کارکردها  استراتژی ها،  دربرگیرنده  و  یکپارچه  و  سیستمیک 
نگهداری،  خلق،  شناسایی،  با  مرتبط  سازمانی  فرآیندهای  و 

موجب  به گونه ای که  دانست،  دانش  پیاده سازی  و  اشتراک گذاری 
بهبود و ارتقاء ادراک کارکنان و سایر گروه های ذی نفع درخصوص 
موضوعی خاص و شکل گیری ادراک بهتری از تجارب سازمانی 
را  سازمان  در  دانش  مدیریت  آسیایی3  بهره وری  سازمان  گردد. 
اجرای  و  اشتراک گذاری  خلق،  به  یکپارچه  رویکردی  به عنوان 
دانش به منظور تقویت بهره وری، سودآوری و رشد سازمانی مورد 
توجه قرار داده است. سازمان بین المللی استانداردسازی نیز مدیریت 
دانش را نوعی مدیریت امور سازمانی با کاربرد دانش تحت یک 
رویکرد سیستمیک و کل نگر دانسته است که از طریق بهینه سازی 
شناسایی، خلق، تجزیه و تحلیل، ارائه، توزیع و به کارگیری دانش 

درصدد خلق ارزش سازمانی می باشد.
از  مجموعه ای  گویای  می توان  را  دانش  مدیریت  کلی  به طور 
دانش  به کارگیری  و  اشتراک گذاری  خلق،  با  مرتبط  فعالیت ها 
دانست که هدف اصلی آن گردآوری و به کارگیری دانش موجود 
در سازمان اعم  از مهارت ها و تجارب انباشته شده در ذهن افراد تا 
تبدیل و به کارگیری آن در قالب منابع مکتوب و مدون و کسب، 
نگهداری و دسترسی انتخابی به بهترین اقدامات دانشی مرتبط با 
کار و تصمیم گیری کارکنان و مدیران برای رفتارهای گروهی و 

فردی می باشد.
از نظر واتسن4  )2003( مدیریت دانش سازمانی را می توان در قالب 
چرخه ای مستمر از شناسایی و کشف، خلق، به کارگیری، حفظ و 
نگهداشت و اشاعه و تسهیم دانش به شرح نمودار زیر بررسی نمود.

نمودار 2: چرخه مدیریت دانش

شناسایی و
 کشف دانش

خلق دانش

به کار گیری 
دانش

حفظ و 
نگهداشت 

دانش

اشاعه و 
تسهیم دانش
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استخراج،  شناسایی،  سازمان  در  دانش  مدیریت  استقرار  از  هدف 
به کارگیری دانش فردی کارکنان و سایر گروه های ذی نفع مرتبط 
در فرآیندهای کسب وکار در راستای اهداف سازمان و خلق ارزش 
آن  درصدد  دانش  مدیریت  اجرای  با  سازمان ها  می باشد.  افزوده 
شناسایی،  را  سازمان  در  موجود  فردی  دانش های  که  می باشند 
استخراج و مدیریت نمایند تا پایگاهی از دانش های جمعی1  قابل 

کاربرد ایجاد گردد. حسب مدل حلزونی یا مارپیچی SECI 2 ارائه 
تبدیل  و  خلق  فرآیند   )1995( تاکئوچی3  و  نوناکا  پروفوسور  شده 
دانش سازمانی را باتوجه به ماهیت فردی یا جمعی و نیز با مدنظر 
چهار  قالب  در  می توان  را  دانش  بودن  آشکار  یا  پنهان  دادن  قرار 
گام تشخیص، استخراج، ترکیب و درون سازی به شرح نمودار زیر 

بررسی نمود. 

فردی  پنهان  دانش  می توان  زیر  شرح  به  مرحله  چهار  این  طی 
دانش  به  را  آن  و  ساخت  آشکار  و  شناسایی  را  سازمان  در  موجود 
آشکار جمعی و در نهایت ادراک منتج از دانش پنهان جمعی مبدل 

نمود.
گام اول: تشخیص )تبدیل دانش پنهان به پنهان( اجتماعی سازی4 

در این مرحله دانش پنهان اغلب از فرد دارنده آن به عنوان نوعی 
به  اجتماعی  تعامالت  طریق  از  و  مستقیم  به صورت  دانش  از 
تحت  آن  از  اغلب  که  گام  این  می گردد.  منتقل  دیگری  شخص 
با  که  است  آن  گویای  می گردد،  یاد  نیز  اجتماعی سازی  عنوان 
دیگر  فرد  پنهان  دانش  به  فرد  یک  پنهان  دانش  اجتماعی سازی 
مبدل می گردد. صحبت های حین انجام کار میان کارمندان ارشد و 
کارآموزان و یا اطالعات تبادل شده حین تعامالت کاری را می توان 

نمونه ای از اجتماعی سازی دانش دانست.

گام دوم: استخراج )تبدیل دانش پنهان به آشکار( )آشکارسازی(5 

در روش استخراج اغلب دانش پنهان توسط دارنده دانش به دانش 
آشکار مبدل می گردد. به عنوان مثال فرد اقدام به نگارش مقاله ای 

درخصوص یافته های کاری خود می نماید و یا در قالب سمینار یا 
کارگاه آموزشی تجارب خود را به سایرین منتقل می نماید. در روش 
آشکار  به  پنهان  از  آن  تبدیل  و  دانش  ماهیت  تغییر  آشکارسازی 

حادث می گردد.

گام سوم: ترکیب )تبدیل دانش آشکار به دانش آشکار(6  

ترکیب در واقع گویای بهره برداری از دانش های آشکار موجود و 
ترکیب آن ها با هدف خلق دانش جدید و یا تکمیل و ارتقاء دانش 
موجود می باشد. تدوین مقاله های کاری با ارزیابی پیشینه مطالعات 
برمبنای  تحلیلی  کاری  گزارش های  ارائه  گرفته،  صورت  پیشین 
را  مختلف  سازمانی  واحدهای  در  گرفته  صورت  ارزیابی  نتایج 

می توان نوعی از ترکیب دانش دانست.
گام چهارم: درونی سازی )تبدیل دانش آشکار به دانش پنهان(7   

در این روش دانش آشکار موجود توسط فرد مورد بهره برداری قرار 
می گیرد. به عبارت دیگر دانش آشکار موجود و در دسترس توسط 
فرد شخصی سازی و درونی می گردد. در مرحله دورنی سازی شاهد 

تغییر ماهیت دانش از آشکار به پنهان می باشیم.

1. Collective organizational knowledge base
2. Socialization,Externalization, Combination, Internalization(SECI)
3. Nonaka & Takeuchi
4. Socialization
5. Externalization

6. Combination
7.  Internalization

آشکارسازی

دانش پنهان فردی

دانش پنهان جمعی دانش آشکار جمعی

دانش آشکار فردی

اجتماعی سازی

درونی سازی

ترکیب

)Dalkir,2005( نمودار 3: مدل دانش نوناکا و تاکوچی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 17

http://jasr.smtc.ac.ir/article-1-210-fa.html


59 فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره سیزده _ بهار 1401

1. Rao,2005
2. KMC Assessment
3. Knowledge Management Assessment Tool (KMAT)
4. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
5. Rajan and Euper,1999
6. Asian Productivity Organization (APO)

این دو دانشمند توصیه می نمایند سازمان ها برای اجرای موثرتر 
مدیریت دانش نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

• اشخاص مشارکت  کننده را مشخص نمایید، هر چه دامنه شمول 
افراد و واحدهای سازمانی مشارکت کننده در خلق و مدیریت دانش 

گسترده تر باشد، نتایج بهتری حاصل می گردد.
توسعه  و  رقابتی  مزیت  کسب  راستای  در  دانش  مدیریت  برای   •

کسب وکار برنامه ریزی نمایید.
• محیط مناسبی برای تعامالت موثر افراد برای شناسایی، استخراج 

و به کارگیری دانش فرآهم آورید. 
• چارچوبی برای تبادل نظر و دانش فردی فرآهم آوردید. 

تدوین  مناسب  به صورت  و  آشکار  را  سازمان  در  موجود  دانش   •

نمایید.
• دانش حاصل از اجرای مدیریت دانش را در دسترس  قرار دهید.

را  سازمان  در  دانش  مدیریت  پیاده سازی  و  استقرار  طراحی، 
می بایست مبتنی بر دو پرسش زیر دانست:

• منظور از دانش در سازمان چیست؟

• هدف از به کارگیری مدیریت دانش در سازمان چیست؟

نمود  توجه  نکته  این  به  می بایست  پرسش  دو  این  به  پاسخ  در 
حسب  می توان  را  دانش  شد  اشاره  نیز  پیش تر  که  همان طور  که 
قابلیت بیان، انتقال و به اشتراک گذاری در دو دسته آشکار و پنهان 
بررسی نمود. دانش آشکار)تصریحی( که اغلب از طریق فرآیندها، 
رویه های سازمانی، بروشورها، کتابچه ها و در قالب عبارات، اعداد، 
بروشورها،  راهنماها،  مستندات،  کتب،  طریق  از  و   ... و  تصاویر 
تصاویر و .... تبیین و به سهولت قابل انتقال از فردی به فرد دیگری 
نشده  مستندسازی  اغلب  که  پنهان)ضمنی(  دانش  و  می باشد 
است و اشتراک گذاری و بهره برداری از آن دشوار می باشد. تعریف 
دانش سازمانی می بایست مبتنی بر هر دو شکل دانش فوق به ویژه 
دانش فردی پنهان و با لحاظ نمودن طیف دانشی از کاماًل مدون تا 

غیرمدون، از تجربی تا عملی باشد.
براین اساس در صورتی که هدف از استقرار مدیریت دانش را باید 
سایر  و  کارکنان  فردی  دانش  به کارگیری  و  استخراج  شناسایی، 
راستای  در  کسب وکار  فرآیندهای  در  مرتبط  نفع  ذی  گروه های 
اهداف سازمانی و خلق ارزش افزوده دانست. سازمان در تعریف 
راهبرد  نظیر  عواملی  می بایست  دانش  مدیریت  از  خود  اهداف 
و  عادات  رهبری،  نگرش های  و  رفتار  سازمانی،  کالن  اهداف  و 
هنجارها، خط مشی ها و رویه های سازمانی موجود؛ محیط، ساختار 
و بافت سازمانی و الزامات ناظر را مدنظر قرار دهد. در کلیه اسناد 

و مدل های مطروحه سنجش بلوغ، مدیریت دانش به عنوان یکی 
از اجزاء اصلی اجرای مدیریت دانش مورد تاکید قرار گرفته است 
که در ادامه به برخی از الگوهای رایج این حوزه اشاره خواهد شد. 

          سنجش بلوغ مدیریت دانش و الگوهای آن

فرآیندها  بهینه کاوی  و  پایش  نظیر  اهدافی  با  اغلب  سازمان ها 
بهبود،  فرصت های  و  ضعف  نقاط  شناخت  مرتبط،  فعالیت های  و 
و  پیاده  سازی  طراحی،  برای  یکپارچه  رویکردی  توسعه  و  استقرار 
اجرایی  برنا مه های  و  استراتژی ها  بهبود  دانش،  مدیریت  توسعه 
مدیریت دانش، ترویج فرهنگ خودارزیابی، ارتقاء جایگاه دانشی 

سازمان و ... اقدام به سنجش بلوغ مدیریت دانش می نمایند.
بلوغ  سطوح  سنجش  و  ارزیابی  برای  متعددی  الگوهای  تاکنون 
اجرای مدیریت دانش در سازمان ها ارائه شده است. بسیاری از این 
بر  تاکید  با  و  دانش  مدیریت  به  فرآیندی  دیدگاه  مبتنی بر  الگوها 
عوامل کلیدی موثر بر اجرای آن می باشند. از رایج ترین این الگوها 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• الگوی رائو1 مبتنی بر چارچوب هشت سی مدیریت دانش شامل 
همکاری،  ظرفیت،  فرهنگ،  اجتماع،  محتوا،  ارتباط،  مولفه های 

تجارت و سرمایه؛
اهداف  مبتنی بر   2  KMC دانش  مدیریت  بلوغ  ارزیابی  الگوي   •

سازمانی در دو دسته زیربنایی و ادراکی؛
• الگوی مدیریت دانش مرکز بهره وری و کیفیت امریکا3  دربرگیرنده 

پنج مولفه فرآیند، راهبری، فرهنگ، فناوری و اندازه گیری؛
مبتنی بر  اقتصادی4  همکاری های  و  توسعه  سازمان  الگوی   •

راهبردها و خط مشی ها، رهبری، پاداش ها، کسب و خلق دانش، 
آموزش و ارشاد و ارتباطات؛

• الگوی ارزیابی مدیریت دانش راجان و یوپر5 دربرگیرنده مولفه های 
نوآوری و رشد، افزایش کیفیت خدمات و کاالها، رضایت مشتریان 

و پاسخ گویی سازمان؛
آسیایی6   بهره وری  سازمان  دانش  مدیریت  ارزیابی  الگوی   •

دربرگیرنده مولفه های مرتبط با تسهیل گر ها، فرآیندهای دانشی و 
نتایج اجرای مدیریت دانش؛

و...
طبیعی  رشد  از  نموداری  بلوغ  سنجش  الگوهای  کلی  به طور 
سازمان ها برای طی مراحل اجرای مدیریت دانش را ارائه می نمایند. 
حسب طبقه بندی های ارائه شده می توان نقاط اشتراک این الگوها 

را به شرح جدول ذیل بررسی نمود.
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جدول 1: جدول اشتراکات الگوهای بلوغ مدیریت دانش

خاصیت عمومی ویژگی اشتراکات مدل ها

 محدود و اغلب در برگیرنده پنج سطحدارای سطوح مدل های بلوغ

اغلب دارای ترتیب معین و غیرقابل پرش ترتیب و توالی سطوح بلوغ

شروع از سطح ابتدایی تا مرحله کمال مدیریت دانشتعریف مسیری برای بلوغ

تعیین حداقل نیازمندی های الزم برای قرار گرفتن در هر سطح از بلوغنیازمندی های سطوح تعریف

 تعیین اهداف سازمان از دستیابی به هر سطح از بلوغ مدیریت دانش هدفمندی مسیر بلوغ

 مستمر و تدریجیدوره بلوغ

همچنین بررسی های صورت گرفته گویای آن است که بسیاری از 
این الگوها منتج از مطالعه موردی و مبتنی بر پیش فرض های معینی 
نحوه  بلوغ،  اصلی  نواحی  مفروض،  اولیه  سطوح  و  شروط  حسب 
دستیابی به نیازمندی های سطوح، قابلیت اجرا، گروه های ذی نفع 
توصیه  اغلب  حوزه  این  متخصصان  براین اساس  می باشند.   ... و 
می نمایند، سازمان ها با مدنظر قراردادن عوامل تاثیرگذار درون و 
برون سازمانی نظیر الزامات ناظر، راهبرد و اهداف کالن سازمانی، 
و  خط مشی ها  هنجارها،  و  عادات  رهبری،  نگرش های  و  رفتار 
 ... و  سازمانی  بافت  و  ساختار  محیط،  موجود،  سازمانی  رویه های 
الگوی بومی شده را برای سنجش بلوغ مدیریت دانش خود مورد 

استفاده قرار دهند.
بدیهی است در کشور ایران حسب شرایط موجود و نیز الزامات ناظر 
در  دانش  دستورالعمل"مدیریت  به ویژه  دانش  مدیریت  اجرای  بر 
دستگاه های اجرایی" و "نظام نامه مدیریت دانش در دستگاه های 
اجرایی" طراحی و به کارگیری الگوی بومی شده ای برای سنجش 
ادامه  در  هدف  این  با  می باشد.  اهمیت  حائز  دانش  مدیریت  بلوغ 
در"نظام نامه  شده  معرفی  دانش  مدیریت  مدل  تشریح  ضمن 
مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی" به بررسی نحوه طراحی 
مدل  این  مبتنی بر  دانش  مدیریت  بلوغ  سنجش  برای  الگویی 

پرداخته خواهد شد.

        مدل مدیریت دانش معرفی شده سازمان اداری و 
استخدامی کشور:

الزامات  اجرای  راستای  در  شد  اشاره  نیز  پیش تر  که  همان گونه 
دستگاه های  در  دانش  دستورالعمل"مدیریت  یک  ماده   3 بند 
مدیریت  کشور"نظام نامه  استخدامی  و  اداری  سازمان  اجرایی" 
مورخ   15474 نامه  طی  و  تدوین  را  اجرایی"  دستگاه های  دانش 
دولتی  بانک های  ازجمله  مشمول  دستگاه های  به   1400/03/26
ابالغ نمود. حسب ماده 6 این نظام نامه مدلی برای مدیریت دانش 
مبتنی بر مدل های جهانی و نیز نظرات خبرگان، متناسب با نظام 
اداری ایران به شرح نمودار زیر معرفی شده است. در طراحی این 
و  نتایج  دانشی،  فرآیندهای  تسهیل گرها،  هسته،  الیه  پنج  مدل 
پیامدها به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است. شایان ذکر است 
الگوی ارزیابی مدیریت دانش ارائه شده توسط سازمان بهره وری 
آسیایی دارای بیشترین شباهت با مدل ارائه شده سازمان اداری و 
استخدامی کشور می باشد. در ادامه شرح مختصری از هر یک از 

این الیه ها ارائه می گردد.
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نمودار4: مدل مدیریت دانش معرفی شده سازمان اداری و استخدامی کشور

الیه اول: هسته مدل

در  دانش  مدیریت  ماموریت  و  چشم انداز  دربرگیرنده  الیه  این 
گویای  می بایست  دانش  مدیریت  چشم انداز  می باشد.  سازمان 
نیز  ماموریت  و  دانش  مدیریت  اجرای  در  سازمان  آتی  وضعیت 

نشانگر نحوه تحقق این چشم انداز باشد.
الیه دوم: تسهیل گرها1 

تسهیل گرهای مدیریت دانش گویای عوامل بسترساز و فراهم کننده 
شرایط سازمانی مناسب به عنوان محرک و تقویت کننده فرآیندهای 
مدیریت دانش می باشد. در این مدل پنج عامل فناوری، سرمایه 
انسانی، ساختار و فرآیندهای سازمانی، فرهنگ سازمانی و راهبری 

به عنوان تسهیل گران مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفتند.

الیه سوم: فرآیندهای دانشی

استفاده  مورد  دانشی  پنجگانه  فرآیندهای  دربرگیرنده  الیه  این 
سازمان در راستای شناسایی و کشف دانش، خلق دانش، حفظ و 

نگهداشت دانش، اشاعه و تسهیم و به کارگیری دانش می باشد.

الیه چهارم: نتایج مدیریت دانش

منظور از نتایج مدیریت دانش خروجی های دانشی حاصل از استقرار 
مدیریت دانش در سازمان می باشد. در این مدل نوآوری، یادگیری، 
توسعه اعم از فردی، تیمی و سازمانی به عنوان نتایج اجرای مدیریت 

دانش در سازمان ها لحاظ شده است.

الیه پنجم: پیامدهای مدیریت دانش 

نتایج  تحقق  از  حاصل  مثبت  اثرات  مدل  این  در  پیامد  از  منظور 
مدیریت دانش می باشد که می تواند سازمان و گروه های ذی نفع را 
تحت تاثیر قرار دهد. در این مدل فاکتورهایی نظیر بهبود کیفیت 
بهره وری  و  شهروندان  به  پاسخگویی  و  شفافیت  ارتقاء  خدمات، 
به عنوان پیامدهای اجرایی مدیریت دانش در سازمان مورد توجه 

قرار گرفته است. 
شایان ذکر است عالوه بر پنج الیه فوق در این مدل فرآیند ارزیابی 
نیز به عنوان یک فرآیند مستمر و دوره ای با هدف انجام اقدامات 
اصالحی الزم و ایجاد بهبود در وضعیت اجرای مدیریت دانش در 
زیر  نمودار  در  است.  گرفته  قرار  ناظر  مقام  توجه  مورد  سازمان ها 
اطالعات مرتبط با این الیه ها و معیارهای مرتبط با هر یک ارائه 

شده است.

1. Accelerator
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الیه اول: هسته مدل 
- چشم انداز مدیریت دانش 
- ماموریت مدیریت دانش

الیه دوم: تسهیل گرها

- فرهنگ سازمانی 
-  راهبری

- ساختارها و فرآیندهای سازمانی 
- سرمایه انسانی

- زیرساخت فناوری اطالعات

الیه سوم: فرآیندهای دانشی 

- شناسایی و کشف دانش
- خلق دانش

- حفظ و نگهداری دانش
- اشاعه و تسهیم دانش

- به کارگیری دانش

الیه چهارم: نتایج

- یادگیری
- نوآوری

- توسعه فردی
- توسعه تیمی

- توسعه سازمانی 

الیه پنجم: پیامد

- بهره وری
- کیفیت خدمات

- رضایت ارباب رجوعان
- شفافیت و پاسخ گویی

فرآیند ارزیابی

- سازوکارهای پایش مستمر اجرای مدیریت دانش
- ارزیابی نتایج و پیامدهای حاصل
- اقدامات اصالحی و بهبود مستمر

- سازوکارهای ارائه بازخورد

نمودار 5: الیه ها و معیارهای مدیریت دانش حسب مدل معرفی شده سازمان اداری و استخدامی کشور

حسب ماده 7 این نظام نامه سازمان های مشمول می بایست اجرای 
بلوغ،  سنجش  بسترسازی،  گام های  قالب  در  را  دانش  مدیریت 
برنامه ریزی استقرار، اجرای برنامه های پیش بینی شده و پایش و 
ارزیابی برنامه های مدیریت دانش مورد توجه قرار دهند. در ادامه 
حسب الزامات این نظام نامه به تشریح چارچوب اجرای سنجش 
اجرای  گام های  از  یکی  به عنوان  مشمول  سازمان های  در  بلوغ 

مدیریت دانش پرداخته خواهد شد.

        چارچوب سنجش بلوغ مدیریت دانش در مدل 
معرفی شده سازمان اداری و استخدامی کشور

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، حسب ماده 7 این نظام نامه بر 
مدیریت  اجرایی  گام های  از  یکی  به عنوان  بلوغ  سنجش  اهمیت 

دانش تاکید شده است. همچنین در ماده 9 این نظام نامه به ترتیبات 
اجرایی سنجش بلوغ در سازمان های مشمول با لحاظ نمودن نقش 
چهار الیه تسهیل گرها، فرآیندهای دانشی، نتایج و پیامدها اشاره 
شده است. حسب الزامات این نظام نامه سازمان های اجرایی ملزم 
می باشند در ابتدای استقرار نظام مدیریت دانش اقدام به سنجش 
به صورت  حداقل  کار  به  شروع  از  پس  همچنین  نمایند.  بلوغ 
ساالنه بلوغ مدیریت دانش خود را با هدف تعیین میزان موفقیت 
و ارتقاء دستگاه اجرایی در پیشبرد اهداف مدیریت دانش و تدوین 
برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت مدیریت دانش ارزیابی نمایند. 
برای اجرای سنجش بلوغ در این نظام نامه چهار مرحله خودارزیابی، 
اعتبارسنجی، بررسی میدانی و تایید نهایی و رتبه بندی دستگاه ها 

به شرح زیر مورد توجه نهاد ناظر قرار گرفته است.
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مرحله اول: خودارزیابی

حسب این نظام نامه در مرحله خودارزیابی به عنوان مرحله نخست 
از فرآیند اجرای سنجش بلوغ انتظار می رود واحد متولی اجرای 
وضعیت  ارزیابی  به  اقدام  مشمول  سازمان  در  دانش  مدیریت 
پیاده سازی مدیریت دانش نماید. اغلب سازمان ها حسب الگوهای 
سنجش بلوغ موجود به شرح پیش گفته شده اقدام به اجرای این 
واحدی  الگوی  نظام نامه  دراین  چند  هر  می نمایند،  خودارزیابی 

برای این منظور معرفی نگردیده است.

مرحله دوم: اعتبار سنجی

در مرحله اعتبارسنجی سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان 
نهاد ناظر اقدام به ارزیابی و اعتبارسنجی نتایج و مستندات حاصل 
از اجرای خودارزیابی خواهد نمود. نهاد ناظر در صورت عدم تایید 
مشمول  سازمان  مربوطه  مستندات  و  نتایج  در  نقصان  وجود  و 
را ملزم به اجرای اقدامات اصالحی موردنیاز و ارائه مستندات و 

شواهد مورد نیاز خواهد نمود.

مرحله سوم: بررسی میدانی

در مرحله بررسی میدانی کارشناسان و ارزیابان سازمان اداری و 
سازمان  میدانی  ارزیابی  و  حضوری  مراجعه  با  کشور  استخدامی 
دانش  مدیریت  اجرایی  وضعیت  بررسی  به  اقدام  مشمول، 

می نمایند.

مرحله چهارم: تایید نهایی و رتبه بندی دستگاه ها

اعتبارسنجی  و  بلوغ  سنجش  فرآیند  پایان  از  پس  ناظر  نهاد 
نهایی طی سه مرحله پیشین ضمن تایید نتایج نهایی عملکرد 
حسب  را  آن ها  دانش،  مدیریت  اجرای  در  مشمول  سازمان های 

سطوح بلوغ مدیریت دانش رتبه بندی می نمایند. در این نظام نامه 
درخصوص نحوه رتبه بندی سازمان ها و سطوح بلوغ مدنظر نهاد 

ناظر نیز توضیحاتی ارائه نشده است.
نظام نامه  این  در  چند  هر  شده  اشاره  نیز  پیش تر  که  همان طور 
سنجش بلوغ به عنوان یکی از مراحل اجرای مدیریت دانش مورد 
توجه نهاد ناظر قرار گرفته، اما الگوی واحدی برای اجرای این 
کاستی های  به  توجه  با  براین اساس  است.  نگریده  معرفی  مهم 
موجود در الگوهای سنجش بلوغ رایج و نیز ضرورت طراحی و 
بومی سازی الگویی برای سنجش بلوغ مدیریت دانش متناسب 
ویژه  به  کشور  در  دانش  مدیریت  اجرای  بر  ناظر  الزامات  با 
"دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی" و "نظام نامه 

مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی" در این کار مطالعاتی با 
مدل  لحاظ نمودن  با  و  موجود  دانش  مدیریت  مدل های  بررسی 
الزام شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طی مراحل 
زیر پرسشنامه ای طراحی، ارزیابی و در یکی از بانک های عامل 

کشور به عنوان نمونه آماری آزمون گردید. 

         پیشینه پژوهش 

ارزیابی  هدف  با  متعددی  بین المللی  و  داخلی  مطالعات  تاکنون 
وضعیت اجرای مدیریت دانش در سازمان ها و نیز ارزیابی سطح 
بلوغ سازمان اجرایی شده است. همان طور که پیش تر نیز اشاره 
الگوهای  مبتنی بر  بین المللی  شده  اجرا  مطالعات  اغلب  شد، 
استاندارد موجود و به صورت مطالعه موردی می باشند. در مطالعات 
داخلی نیز اغلب بدون لحاظ نمودن استانداردها و الزامات داخلی به 
بازآمایی الگوهای استاندارد موجود اکتفا شده است. در جدول زیر 
به اختصار به برخی از مطالعات داخلی این حوزه اشاره شده است.
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جدول 2: خالصه مطالعات داخلی انجام شده در راستای سنجش بلوغ

نمونه مورد مطالعهالگوی سنجش بلوغ مورداستفادهتاریخ تحقیقنام محقق

شرکت های توزیع برقالگوی سازمان بهره وری آسیایی1394کرمی

شرکت برق منطقه ای تهرانالگوی سازمان بهره وری آسیایی1394دشتی و همکاران

بانک ملي آملالگوی هیسیگ1394سالمي، رودی

شرکت های تولید برق هرمزگانالگوی سازمان بهره وری آسیایی1394ارزانی و سایه بانی

شرکت پالستیک مانالگوی سازمان بهره وری آسیایی1395سیادت، کالنتری و شفاهی

هواناجاالگوی سازمان بهره وری آسیایی1397کشاورزی و رادسرشت

الگوی سازمان بهره وری آسیایی1397شفیعی و همکاران
کتابخانه های مرکزی و 

دانشکده های دانشگاه رازی

شهرداری تهرانالگوی سازمان بهره وری آسیایی1398سرمدی، عفتی

در  شد،  اشاره  نیز  پیش تر  که  همان طور  که  است  حالی  در  این 
دستورالعمل"مدیریت  یک  ماده   3 بند  الزامات  اجرای  راستای 
دانش در دستگاه های اجرایی" سازمان اداری و استخدامی کشور 
در ماده 6 "نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی" مدلی 
برای مدیریت دانش معرفی شده است، که این امر طراحی ابزار 
این  ساختار  با  متناسب  سازمان ها  بلوغ  سنجش  برای  موثری 
مطالعاتی  کار  این  در  این  اساس  بر  می بخشد.  ضرورت  را  مدل 
بلوغ  سنجش  برای  پرسشنامه ای  الزامات  این  دادن  قرار  مبنا  با 
اعتباریابی،  طراحی،  زیر  گام های  شرح  به  مشمول  سازمان های 

رواسازی گردید و در نمونه آماری مورد مطالعه اجرایی شد.

        اجرای پژوهش 

پرسشنامه،  طراحی  فاز  سه  در  می توان  را  پژوهش  این  اجرای 
نهایی سازی  و  شده  طراحی  پرسشنامه  روایی  و  پایایی  ارزیابی 
آن و اجرای پرسشنامه طراحی شده در یکی از بانک های عامل 
به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه و سنجش بلوغ دانش به شرح 

زیر بررسی نمود.

      طراحی پرسشنامه حسب الزامات نظام نامه 
مدیریت دانش دستگاه های اجرایی

الزامات  حسب  پرسشنامه ای  تا  می بایست  نخست  مرحله  در 
سند  به عنوان  اجرایی  دستگاه های  دانش  مدیریت  نظام نامه 

باالدستی و الزام موجود در دستگاه های مشمول طراحی می گردید. 
مطروحه  مدل های  سایر  بررسی  ضمن  ابتدا  در  این منظور  برای 
با  ساختاریافته ای  مصاحبه  جلسات  حوزه،  این  استانداردهای  و 
برگزار  حوزه  این  خبرگان  و  کارشناسان  نقطه نظرات  اخذ  هدف 
مبنا  با  حوزه  این  اساتید  با  کاری  جلسات  طی  متعاقباً  گردید. 
قراردادن پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی ساختار 
اولیه پرسشنامه مبتنی بر پرسش های بسته و بر مبنای طیف پنج 

گویه ای لیکرت طراحی گردید. 
ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه طراحی شده و نهایی سازی آن

شده  طراحی  پرسشنامه  نمودن  معتبر  و  استانداردسازی  برای 
روایی  و  کیفی  صوری  روایی  روش  دو  از  روایی  تعیین  گام  در 
کیفی  صوری  روایی  ارزیابی  برای  گردید.  استفاده  محتوایی 
پرسشنامه طراحی شده در اختیار 20 نفر از اساتید و خبرگان این 
حوزه قرار گرفت و به ایشان تاکید گردید که در ارزیابی های خود 
موارد مرتبط با سطح دشواری، میزان عدم تناسب، ابهام عبارات 
و یا وجود نارسایی در معانی کلمات، رعایت دستور زبان، استفاده 
از کلمات مناسب، اهمیت سواالت، قرارگیری سواالت در جای 
مناسب خود و زمان تکمیل ابزار طراحی شده را نیز مدنظر قرار 
نقطه  ساختاریافته  مصاحبه  جلسات  برگزاری  با  ادامه  در  دهند. 
نتایج  حسب  شده  طراحی  پرسشنامه  و  تجمیع  ایشان  نظرات 
حاصل از این ارزیابی بازنگری اولیه گردید. سپس با هدف ارزیابی 
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جدول 3: ساختار پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت دانش نهایی شده

از  سواالت  طرح  ضرورت  از  اطمینان  حصول  و  محتوایی  روایی 
نسبت روایی محتوا1  استفاده گردید و تعداد 20 پرسشنامه در اختیار 
اساتید و خبرگان این حوزه قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبه این 
نسبت حسب جدول الوشه2  مقایسه و پرسش های طراحی شده با 

مقیاس کمتر از 0,42 از جدول حذف گردید.
بعد  از  پایایی  شیوه  دو  از  پرسشنامه  پایایی  ارزیابی  برای  متعاقباً 
همسانی درونی3 )آلفای کرونباخ( و آزمون-آزمون مجدد )ضریب 
استفاده  تکرارپذیری  ارزیابی  برای  طبقه ای4(  درون  همبستگی 
گردید. برای محاسبه ضریب همبستگی درون طبقه ای 50 نفر از 

کارکنان ستادی بانک مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب و از 
ایشان در خواست شد تا نسخه روا شده پرسشنامه را دو بار در بازه 
زمانی 14 روزه تکمیل نمایند. محاسبه 0,81 برای ضریب آلفای 
می باشد.  شده  طراحی  پرسشنامه  کلی  پایایی  گویایی  کرونباخ 
میزان ضریب همبستگی درون طبقه ای نیز برای کل پرسشنامه 
0,79 و برای هر بخش از معیارهای حد فاصل 0,71 لغایت 0,86 
محاسبه گردید. در پایان پرسشنامه  اولیه با ساختار به شرح جدول 

زیر تایید و برای اجرا در نمونه آماری مورد مطالعه آماده گردید.

1. Content Validity Ratio(CVR)
2. Lawshe
3. Internal Consistency
4. Intraclass Correlation Coefficient(ICC)

زیرمعیارمعیارالیه ها
تعداد 

پرسش های 
نهایی شده

تسهیل گرها

رهبری
1مشارکت رهبران

1حمایت رهبران

فرهنگ سازمانی

1تقدیر و تشویق

2اطالع رسانی

1آموزش

1مالکیت معنوی

1حفظ محرمانگی اطالعات

ساختار و فرآیندهای سازمانی

1یکپارچگی سیستمی

1تعریف ساختار سازمانی مناسب

1مدیریت فرآیندهای دانشی

سرمایه انسانی
2آموزش

2به کارگیری مشوق ها

فناوری
1زیرساخت فناوری اطالعات

1نرم افزار مدیریت دانش
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فرآیندهای دانشی

شناسایی و کشف دانش
1ابزارها و فنون شناسایی و کشف دانش

1عملکرد فرآیند شناسایی و کشف دانش

خلق دانش
1ابزارها و فنون خلق دانش

1عملکرد فرآیند خلق دانش

اشاعه و تسهیم دانش
1ابزارها و فنون حفظ و نگهداری دانش

1عملکرد فرآیند حفظ و نگهداری دانش

اشاعه و تسهیم دانش
1ابزارها و فنون اشاعه و تسهیم دانش

1عملکرد فرآیند اشاعه و تسهیم دانش

به کارگیری دانش
1ابزارها و فنون به کارگیری دانش

1عملکرد فرآیند به کارگیری دانش

نتایج

2قابلیت انطباق با شرایط محیطی و سرعت یادگیرییادگیری

نوآوری
1نوآوری در روش ها

1نوآوری در خدمات

1شایستگی کارکنانتوسعه فردی

1تولید دانش تیمیتوسعه تیمی

1مدیریت عملکردتوسعه سازمانی

پیامدها

کیفیت خدمات
1بهبود کیفیت خدمات

1ارائه خدمات متناسب با نیاز

شفافیت و پاسخ گویی
1بهبود شفافیت

1بهبود وضعیت پاسخ گویی

2بهبود بهره وریبهر ه وری

2شناسایی و تامین نیازها و انتظارات گروه های ذی نفعرضایت ارباب رجوعان

        اجرای پرسشنامه طراحی شده و ارزیابی سطح 
بلوغ دانش در نمونه مورد مطالعه

همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، برای اجرای پرسشنامه طراحی 
شده در این مطالعه یکی از بانک های عامل به عنوان نمونه مورد 
مورد  سازمان  عالی  مدیران  نظر  حسب  گردید.  انتخاب  مطالعه 
مطالعه بخش ستادی به عنوان نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه 
اتوماسیون  سامانه  طریق  از  و  اداری  نامه  قالب  در  شده  طراحی 

اداری در اختیار 1800 نفر از کارکنان ستادی بانک مورد مطالعه 
خطای 0,05  سطح  و  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  گرفت.  قرار 
استقبال  دلیل  به  اما  گردید،  محاسبه   317 آماری  نمونه  حجم 
کارکنان بانک مورد مطالعه تعداد 500 پرسشنامه دریافت گردید 
که پس از غربال پرسشنامه های دریافتی تعداد 450 پرسشنامه  
آمار  با  مرتبط  اطالعات  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  شده  تکمیل 
سواالت  به  پاسخ  میانگین  جمع  و  مطالعه  مورد  نمونه  توصیفی 

مرتبط با معیارهای هر الیه به شرح جداول ذیل می باشد.
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جدول 4: آمار توصیفی نمونه آماری مورد مطالعه 

جدول 5: میانگین امتیاز کسب شده از ارزیابی وضعیت اجرای الزامات معیارهای مدیریت دانش در نمونه آماری مورد مطالعه 

سهم از نمونه مورد مطالعهوضعیت سنواتسهم از نمونه مورد مطالعهوضعیت تحصیالت

24%زیر ده سال سابقه26%کمتر از کارشناسی

56%20-10 سال سابقه56%کارشناسی ارشد

20%30-20 سال سابقه18%دکترا و باالتر

میانگین امتیاز کسب شدهمعیارالیه ها

تسهیل گرها

5.62رهبری

17.54فرهنگ سازمانی

2.1ساختار و فرآیندهای سازمانی

4.22سرمایه انسانی

1.2فناوری

2.34شناسایی و کشف دانش

1.26خلق دانش

فرآیندهای دانشی

1.1حفظ و نگهداری دانش

0.84اشاعه و تسهیم دانش

2.2به کارگیری دانش

نتایج

1.58یادگیری

1.48نوآوری

1.48توسعه فردی

0.98توسعه تیمی

2.8توسعه سازمانی

پیامدها

1.8کیفیت خدمات

2.78شفافیت و پاسخ گویی

1.6بهر ه وری

3.48رضایت ارباب رجوعان
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نمودار 6: مسیر بلوغ مدیریت دانش و سطوح پنجگانه اجرای مدیریت دانش 

امتیاز کسب شده از ارزیابی نمونه مورد مطالعه گویای آن است که 
سازمان مورد مطالعه در وضعیت انفعالی به مدیریت دانش به عنوان 
و  دانش  مدیریت  چیستی  و  دارد  قرار  سازمان  بلوغ  اولیه  سطح 
ضرورت اجرای آن در سازمان به درستی شناسایی و ادارک نشده 

در  دانشی  فرآیندهای  اجرای  ارزیابی  معیارهای  همچنین  است. 
بانک مورد مطالعه با استفاده از آزمون فریدمن به شرح جدول ذیل 

رتبه بندی گردید.

مورد  بانک  عملکرد  چند  هر  که  است  آن  گویای  رتبه بندی  این 
قرار  قوی  وضعیت  در  دانشی  فرآیندهای  کل  اجرای  در  مطالعه 
ندارد، اما ارزیابی و بازنگری و بهسازی فرآیندهای مرتبط با اشاعه 

دانش در اولویت قرار دارد. 

         بحث و نتیجه گیری

حسب  الزام دستورالعمل"مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی" 
کار  این  در  اجرایی"  دستگاه های  در  دانش  مدیریت  "نظام نامه  و 
با  دانش  مدیریت  بلوغ  سنجش  برای  پرسشنامه ای  مطالعاتی 
از  الگوگیری  با  و  نظام  نامه  این  در  شده  ارائه  مدل  قراردادن  مبنا 
پرسشنامه استاندارد سازمان بهره وری آسیایی مبتنی بر پرسش های 
بسته و بر مبنای طیف پنج گویه ای لیکرت طراحی، اعتباریابی و 
پرسش   42 مشتمل  بر  شده  نهایی  پرسشنامه  گردید.  رواسازی 
سازمانی،  فرهنگ  راهبری،  معیار  پنج  دادن  قرار  مدنظر  با  بسته 

برای  فناوری  و  انسانی  سرمایه  سازمانی،  فرآیندهای  و  ساختار 
الیه تسهیل گرها، چرخه مدیریت دانش شامل شناسایی و کشف، 
و  دانش  به کارگیری  و  تسهیم  و  اشاعه  نگهداشت،  و  حفظ  خلق، 
پنج معیار یادگیری، نوآوری، توسعه اعم  از فردی، تیمی و سازمانی 
برای الیه نتایج و چهار معیار کیفیت خدمات، شفافیت و پاسخ گویی 
می باشد.  پیامدها  الیه  برای  ارباب رجوعان  رضایت  و  بهر ه وری  و 
متعاقباً پرسشنامه  با هدف ارزیابی اولیه سطح بلوغ و سنجش میزان 
آمادگی یکی از بانک های عامل برای پیاده سازی مدیریت دانش در 

نمونه آماری توزیع گردید. 
هر چند در مسیر اجرای مدیریت دانش در کشور موانعی نظیر عدم  
عدم  دانش،  مدیریت  کیفیت  و  کمیت  از  سازمان ها  کافی  اطالع 
پیاده سازی،  از  پیش  دانش  مدیریت  زیرساختی  عوامل  به  توجه 
مدیریت  محور  به عنوان  انسان  به  توجه  عدم  مطلق،  ابزارگرایی 

جدول 6: رتبه بندی معیارهای ارزیابی اجرای فرآیندهای دانشی حسب آزمون فریدمن

میانگین امتیاز کسب شدهمعیارهای حسب رتبه اختصاصی

2.34شناسایی و کشف دانش

1.26خلق دانش

2.2به کارگیری دانش

1.1حفظ و نگهداشت دانش
0.84اشاعه و تسهیم دانش

سطح بلوغ
استقرار کامل 
مدیریت دانش

سطح بهبود
ارزیابی و بهبود وضعیت اجرای مدیریت دانش

سطح استقرار
پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش

سطح راه اندازی
ادراک ضرورت و نیاز به مدیریت دانش

سطح انفعالی
عدم آگاهی از چیستی مدیریت دانش و ضرورت آن
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دانش، استفاده صرف از مشوق های مالی برای ترغیب افراد برای 
مشارکت در اجرای مدیریت دانش، تاکید بر استفاده از ابزارهای 
مدرن پیش از بلوغ سازمان، نگاه به مدیریت دانش به عنوان یک 
پروژه، دیدگاه غالب منفی نسبت به مدیریت دانش و پروژه های 
رویکرد  اتخاذ  به  عدم تمایل  و  مدیریت  در  عدم ثبات  مدیریتی، 
بلندمدت به مسائل سازمانی، تاکید صرف مدیران به فاکتورهای 
نتایج  اما  می باشند،  مطرح   .. و  سازمان  عملکرد  ارزیابی  در  مالی 
حاصل از ارزیابی وضعیت بلوغ سازمانی مورد مطالعه گویای آن 
بود که سازمان مورد مطالعه در مرحله یک از سطح بلوغ سازمان 
و وضعیت انفعالی به مدیریت دانش قرار دارد، بر این  اساس ادراک 
و  کارکنان  برای  آن  اجرای  ضرورت  و  دانش  مدیریت  چیستی 

گروه های ذی نفع این سازمان ضرورت دارد.
نتایج ارزیابی انجام شده از معیارهای مرتبط با تسهیل گرها گویای 
آن بود که هر چند سازمان مورد مطالعه درخصوص سنجه های 
مدیریت دانش مرتبط با رهبری، فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی 
توانسته امتیاز تقریباً مناسبی را کسب نماید، اما نیازمند آن است که 
در حوزه فناوری اطالعات و ساختار و فرآیندهای سازمانی اقدامات 
راستای  در  اطالعات  فناوری  به کارگیری  و  تامین  نظیر  موثری 
شناسایی، خلق، ثبت و به اشتراک گذاری دانش، ایجاد مسیرهای 
بر  نظارت  و  پیاده سازی  طراحی،  موثر،  اطالع رسانی  و  ارتباطی 
اجرای فرآیند موثر برای مدیریت دانش در سازمان و تامین ساختار 
اجرایی  رویه های  تدوین  آن،  پیاده سازی  برای  مناسب  سازمانی 
اجرای  با  ارتباط  در  اختیارات  و  مسئولیت ها  ناظر،  رهنمودهای  و 

چرخه مدیریت دانش، استقرار گروه هایی میان وظیفه ای، استقرار 
به  اختیارات  تقویض  سازمانی،  ساختار  در  دانش  مدیریت  کمیته 
کارکرد مدیریت دانش در ساختار سازمانی و ... را در دستور کار 

قرار دهد.
مناسبی  سیاست های  تا  است  نیاز  نیز  نتایج  حوزه  در  همچنین 
برای افزایش قابلیت انطباق با شرایط محیطی، تسریع یادگیری 
نظیر  خدمات  ارائه  و  کار  انجام  روش های  در  نوآوری  اعمال  و 
درون  اعم  از  دانش  مدیریت  با  مرتبط  ذی نفع  گروه های  تعریف 
و برون سازمانی و درک نیازها، انتظارات و الزامات ایشان، انجام 
اطالعات  کنترل  و  به روزرسانی  ایجاد،  راستای  در  الزم  اقدامات 
مستندسازی،  طریق  از  دانش  مدیریت  اجرای  نیاز  مورد  مستند 
تهیه  کار،  نیروی  جابه جایی  اثر  در  تخصصی  دانش  نگهداشتن 
نسخه پشتیبان از اطالعات، برنامه ریزی جانشینی و مربی گری و 
مستندسازی تحویل شغل و رهبری و رسیدگی به دانش منسوخ 
به روزرسانی  بایگانی،  اصالح،  دانش،  حذف  طریق  از  نامعتبر1  یا 
دانش و بازآموزی متناسب با تغییرات دانش، حصول اطمینان از 
مستندسازی و به کارگیری موثر تجارب و دروس آموخته شده و 
تسریع به اشتراک گذاری دانش از طریق برگزاری جلسات تبادل 
دانش/ کافه های  همکاری2،  تیم های  فکری،  طوفان  تجربه، 
استاد   ، جانشین پروری5  برنامه ریزی   ، شیفت4  تحویل  جهانی3، 
و  طراحی  سازمان  در  روایت گری8   و  معنابخشی7    ، شاگردی6  و 

اجرایی گردد.

1. Handling outdated or invalid knowledge
2. Collaborative teams
3. knowledge/world cafes
4. Shift handover
5. Succession planning
6. Mentoring
7. Sense making
8. Storytelling
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2. www.apqc.org
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5. www.brint.com/km
6. www.kmworld.com
7. http://knowledgemanagement.ittoolbox.com
8. www.apo-tokyo.org
9.  www.gurteen.com
10. http://km-consulting.blogspot.com
11. www.kmedge.org
12. http://apintalisayon.wordpress.com
13. http://kmwiki.wikispaces.com
14. www.knowledge-management-online.com
15. http://knowledgeproductivity.blogspot.com
16. https://www.apo-tokyo.org
17. http://www.iso.org/directives
18. http://www.iso.org/patents
19. http://www.KMT.net
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