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 هاارزيابي وضعیت مديريت دانش در سازمان: هدف 

شما مناسب مي رسد،  هايي که به نظرتیازهای مربوط به هر يک از گزارهامرا در نظر گرفته و بر مبنای  سازمان خود شرايط لطفا

 پرسشنامه را تکمیل نمايید.
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 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش سازمانپرسشنامه 

 امتیاز پرسششرح  ردیف

1 
ي را به میزان و اهداف سازمان اين سازمان، دانش، ديدگاه و راهبرد مربوط به چشم انداز، مأموريت

 يادی با کارکنان تسهیم کرده است.ز

 

2 

 ش )از قبیلدر اين سازمان، هماهنگي سازماني الزم برای رسمیت بخشیدن به ابتکارات مديريت دان

وری آهای فنايجاد واحد هماهنگي مرکزی برای مديريت دانش، انتصاب مدير عالي دانش، تشکیل تیم

 های دانش( انجام شده است.د کیفیت، و طراحي و استقرار شبکهارتباطات و بهبو

 

  ان اختصاص داده شده است.منابع مالي الزم به ابتکارات مديريت دانش در سازم 3

4 
مديريت  اين سازمان يک سیاست برای محافظت از دانش خود )برای مثال، حق تألیف، حق اختراع،

 و امنیت دانش( دارد. دانش

 

5 
زيادی را  های تسهیم دانش و کار گروهي هستند. آنها )مديران( وقتمديران سازمان، الگوی ارزش

 ند.صرف توزيع اطالعات و تسهیل جريان دانش بین کارکنان کلیه واحدهای سازمان مي نماي

 

6 
نوآوری را  ومديريت سازمان، بهبود عملکرد، يادگیری فردی و سازماني، تسهیم دانش، و خلق دانش 

 برای بهبود آنها پاداش مي دهد.مورد توجه قرار مي دهد و 

 

7 
رقابتي ايجاد  هايي که از جنبه راهبردی مهم بوده و مزيتهای اصلي خود را )قابلیتسازمان، قابلیت

 کند.و آنها را با مأموريت و اهداف راهبردی خود هماهنگ مي مي کنند( مشخص مي کند
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8 
تیابي به سديندهای کلیدی خود را برای خلق ارزش برای مشتريان و آفرهای کاری و سازمان، سیستم

 کند.تعالي عملکرد، طراحي مي

 

  ي دهد.موری جديد، و تسهیم دانش را مورد توجه قرار آهای کاری، فنيندآسازمان در طراحي فر 9

10 

یش پهای بحراني يا رخدادهای دهي شده برای مديريت موقعیتاين سازمان، يک سیستم سازمان

یل به بهبود و ن های مستمر و بي وقفه، جلوگیری از وقوع مشکالتشده دارد که انجام عملیاتبیني ن

 را تضمین مي کند.

 

11 
ن حاصل شود اين سازمان، فرايندهای کاری کلیدی خود را اجرا کرده و مديريت مي کند، تا اطمینا

 که به نیازهای مشتريان پاسخ داده مي شود و نتايج تجاری، پايدار مي مانند.

 

12 

ا به عملکرد تطور مستمر فرايندهای کاری خود را ارزيابي کرده و بهبود مي دهد،  اين سازمان، به

ت روزآمد بهتری دست يابد، انحرافات را کاهش دهد، محصوالت و خدمات را بهبود دهد، و اطالعا

 مربوط به آخرين روندهای تجاری، بهبودها و دستورات مربوطه را داشته باشند.

 

13 

مورد نیاز برای  برنامه های تربیتي، آموزشي، و توسعه شغلي سازمان؛ دانش، مهارتها، و شايستگي های

ر عملکرد باالی کارکنان را ايجاد مي کنند؛ و نیل به اهداف کلي سازمان را پشتیباني مي کنند، و د

 کارکنان سهم دارند.

 

14 
ي آنان با ان جديد دارد، که شامل آشنايمند آشناسازی برای کارکناين سازمان، يک فرايند نظام

 مديريت دانش و مزايای آن، سیستم مديريت دانش، و ابزارهای مديريت دانش مي باشد.

 

  های رسمي مشاوره کارکنان، مربي گری و آموزش مي باشد.اين سازمان، دارای فرايند 15

16 
ده مي شوند يا کار گروهي به طرز فعاالنه ای تشويق شده و پاداش دادر اين سازمان، تسهیم دانش و 

 اصالح مي شوند.

 

  های های کارکنان مي باشد.اين سازمان، دارای يک بانک اطالعات از قابلیت 17

18 

های های بهبود کار، تیمهای کیفیت، تیمهای کوچک )مانند حلقهکارکنان سازمان، در گروه

 اسخ دهند.پهای محیط کار تا به مشکالت و نگراني انددهي شدهاری( سازمانو جوامع ک ایظیفهندوچ
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19 
اختهای های الزم برای تسهیل مديريت دانش اثربخش، زيرسمديريت سازمان، برای توسعه قابلیت

 فناوری اطالعات )از قبیل اينترنت، اينترانت، و وب سايت( ايجاد نموده است.

 

  زيرساخت فناوری اطالعات سازمان، با راهبرد مديريت دانش سازمان هماهنگ مي باشد. 20

  در اين سازمان، همه افراد به رايانه دسترسي دارند. 21

  ارند.در اين سازمان، همه افراد به اينترنت، اينترانت، و آدرس پست الکترونیک دسترسي د 22

  اطالعات موجود در وب سايت و اينترانت سامان، به طور مرتب روزآمد مي شود. 23

24 
ازمان؛ برای ساينترانت سازمان )يا يک شبکه مشابه آن(، به عنوان يک منبع اصلي ارتباطات در کل 

 پشتیباني انتقال دانش يا تسهیم اطالعات، استفاده مي شود.

 

25 
رای شناسايي، خلق، ذخیره، تسهیم، و بکارگیری دانش وجود ب مند-در اين سازمان، فرايند های نظام

 دارد.

 

26 
دانشي در کل  های دانشي و منابعييدارا اين سازمان، برای شناسايي، جمع آوری و نگهداری اطالعات

 سازمان؛ يک مخزن دانش دارد.

 

  مي شود. در اين سازمان دانش حاصل از کارها يا پروژه های اتمام يافته، مستند شده و تسهیم 27

28 
گهداری مي ندانش حیاتي مربوط به کارکناني که سازمان را ترک مي کنند، در داخل سازمان حفظ و 

 شود.

 

29 
ي کند، به ماين سازمان، بهترين روشهای انجام کار و دروس آموخته شده را در کل واحدها تسهیم 

 نحوی که دوباره کاريها و اختراع مجدد چرخ به طور مستمر در آن اتفاق نمي افتد.

 

30 
ق سازماني؛ و خل الگوبرداری از داخل و بیرون سازمان انجام مي شود، و نتايج آن برای بهبود عملکرد

 دانش جديد استفاده مي شود.

 

  ي نمايد.مهای مربوط به يادگیری و نوآوری را به طور مستمر تشريح و تقويت اين سازمان، ارزش 31

32 
لقي مي کند؛ تا اين سازمان، مخاطره پذيری و مرتکب اشتباه شدن افراد را به عنوان فرصت يادگیری ت

 زماني که اين موارد )مخاطره و اشتباه(، تکرار نشوند.
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33 
ازمان اتفاق ای برای مقابله با مسائل يا مشکالتي که در واحدهای مختلف درون سوظیفهچندهای تیم

 مي افتند، تشکیل مي شود.

 

34 
ای آنان و سهم سازمان برای فکره وماافراد احساس توانمندی مي کنند، و اين احساس را دارند که عم

 آنها در کار؛ ارزش قائل مي شود.

 

  مديريت سازمان، مايل به آزمايش ابزارها و فنون جديد است. 35

  هايي را در نظر مي گیرد.سازمان برای کار کردن افراد با يکديگر و تسهیم اطالعات آنان با هم، مشوق 36

37 
بتکارات مشابه را ااين سازمان، سابقه اقدامات انجام شده در زمینه اجرای موفق مديريت دانش؛ و ساير 

 نگهداری مي کند.

 

38 
و  شده هايي ساختهدر اين سازمان، برای ارزيابي تأثیر ابتکارات دانشي، و سهم افراد در آنها، شاخص

 کار گرفته مي شوند.هب

 

39 

ي، استفاده سازمان از طريق کاهش زمان چرخه عملیات، صرفه جويي بیشتر در هزينه، بهبود اثربخش

وری باالتر به بهره و افزايش سرعت نوآوری؛ کارآتر از منابع )از جمله دانش(، تصمیم گیری بهبود يافته

 دست يافته است.

 

40 
خود را  آوریوری، کیفیت، و رضايت مشتری؛ سود اين سازمان در نتیجه بهبودهای مربوط به بهره

 افزايش داده است.

 

41 
ريان؛ کیفیت های تجاری، يا روابط با مشتيندآبهبود فر کارگیری دانش، برایهسازمان در نتیجه ب

 محصوالت و يا خدمات خود را بهبود داده است.

 

42 
به رشد پايدار  و کیفیت بهتر محصوالت و خدمات؛ وری باالتر، افزايش سودآوریسازمان در نتیجه بهره

 دست يافته است.

 

 


