
 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا  شیرایو قابل وورد کامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا

 

 ( 2006اسمیت) دانش مدیریت اثربخشیپرسشنامه استاندارد  

 
 

در سال  و همکارانش  باشد و توسط اسمیت  سوال می   50پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت دانش دارای 

، تعامل دانش،  تار، فرهنگ، اکتساب دانش، تکنولوژیعد ) ساخب 9و دارای ست احی و تنظیم شده اطر 2006

 برد دانش، حفاظت از دانش، اثربخشی، استراتژی( می باشد.کار

اریف مفهومی و عملیاتی + سواالت تخصصی و عمومی + شیوه  به صورت کامل دارای تعدر ضمن این پرسشنامه 

 لیل + روایی و پایایی + منابع می باشد حنمره گذاری + تفسیر و ت
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      کند.ساختارسازمان کشف دانش جدید را تسهیل می 1

      کند.ساختارسازمان ایجاد دانش جدید را تسهیل می 2

      ساختارسازمان مبتنی بر عملکرد ما بر اساس دانش جدید است. 3

      است.سازمان دارای یک سیستم استاندارد پاداش برای تسهیم دانش  4

ساااازماان فراینادهااجی را جهات تباادل دانش بین بخش هاای وظیفاه ای  5
 کند.طراحی می

     



کنند تا خطا و اشااتباهی نداشااته مدیران سااازمان دانش را بررساای می 6
 باشد.

     

ساختار سازمان انتقال دانش جدید بین مرزهای ساختاری را تسهیل   7

 کند. می 

     

      دانند.کارکنان سازمان اهمیت دانش در موفقیت سازمان را می 8

سااطب باالجی از مشااارکت کارکنان سااازمان در کسااا و انتقال دانش    9
 وجود دارد.

     

      باشد.در این سازمان، آموزش حین شغل و یادگیری با ارزش می  10

11 ========================================================      

سازمان من اهمیتی که برای حفاظت از دانش قاجل است را به وضوح   40

 کند.  بیان می 

     

در طول ساال گذشاته، ساازمان من، تواناجیش جهت نوآوری محصاوالت  41
 جدید را توسعه داده است.

     

در طول ساال گذشاته، ساازمان من، تواناجیش جهت پیش بینی بحران ها  42
 داده است.را توسعه 

     

در طول ساااال گذشاااته، ساااازمان من، تواناجیش جهت منطب  کردن   43
 اهدافش با تغییرات بازار توسعه داده است.

     

در طول ساااال گاذشاااتاه، ساااازماان من، توانااجیش جهات اجتنااب از    44
 همپوشانی ابتکارات در سازمان را توسعه داده است.

     

در طول سال گذشته، سازمان من، تواناجیش جهت کاهش دوباره کاری   45

 در اطالعات و دانش را توسعه داده است 

     

      کند.کند را بررسی میسازمان من، محیطی که در آن فعالیت می  46

گذارد را کاوش سااازمان من، عوامل و روندهایی که بر سااازمان اثر می 47
 کند.می

     

      کند که ماموریتش را انجام دهد.سازمان من، تالش می 48

کند چارچوب مباحث و موضاوعات اساتراتژیک ساازمان من، تالش می   49
 که باید مورد توجه قرار گیرد را شکل دهد.

     



کند که مباحث و موضوعات استراتژیک  سازمان من، روش هاجی پیدا می  50

دهد )از طری  بررسی مجدد ماموریت،  را مورد توجه قرار می 

 مالی، مدیریت( محصوالت/ خدمات، هزینه ها، امور 

     

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 کامال موافقم  موافقم  نطری ندارم  مخالفم کامال مخالفم گزینه   

 5 4 3 2 1 امتیاز 
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