
 (2006اسمیت) دانش مدیریت اثربخشیپرسشنامه استاندارد 

 

سوال  50طراحی شد . ودارای  2006و همکاران در سال  اسمیت  توسط  دانش مدیریت اثربخشی استاندارد پرسشنامه

 بعد می باشد. 9در 

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ه نوناکو و تا ک  .پردازداز دانش و یا سرمایه فکری خود میمدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت 

به صورت بسیار ساده، مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به ایجاد ارزش از داراییهای فکری  (.1995وچی)ا

و یا حتی  گذاری دانش بین کارکنان، بخشهای سازمانیپردازد. اغلب، ایجاد ارزش مستلزم به اشتراکمحور می -و دانش

اند، اما سایر سازمانهاست. مدیران موفق همواره از داراییهای فکری موجود در سازمان خود استفاده کرده و به آن پی برده

اغلب این فعالیتها به صورت غیرسیستماتیک و ساختاریافته انجام گرفته است، به نحوی که مدیران از انتشار و گسترش 

 (.1385)توربن به نقل از نوروزیان،اندطمینان نیافتهدانش کسب شده در سطح سازمان ا

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 اثربخشی پرسشنامةگویه ای  50کارکنان به سواالت  ای است کهنمره دانش مدیریت اثربخشیدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می دانش مدیریت

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 7تا  1 ساختار

 13تا  8 فرهنگ

 19تا  14 اکتساب دانش

 22تا  20 تکنولوژی

 28تا  23 تعامل دانش

 34تا  29 کاربرد دانش

 40تا  35 حفاظت از دانش

 45تا  41 اثربخشی

 50تا  46 استراتژی

 پاسخگوی گرامی

به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

ف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهدا

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.



 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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  ساختار 

      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

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

      کند.جهت تبادل دانش بین بخش های وظیفه ای طراحی می سازمان فرایندهائی را 5

      کنند تا خطا و اشتباهی نداشته باشد.مدیران سازمان دانش را بررسی می 6

      کند. ساختار سازمان انتقال دانش جدید بین مرزهای ساختاری را تسهیل می 7

 فرهنگ

      دانند.سازمان را میکارکنان سازمان اهمیت دانش در موفقیت  8

      سطح باالئی از مشارکت کارکنان سازمان در کسب و انتقال دانش وجود دارد.  9

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

      چشم انداز کلی سازمان به روشنی بیان شده است. 11

      بیان شده است.روشنی کلی سازمان بهاهداف  12



      کند. مدیریت دانش به وضوح از نقش دانش در موفقیت سازمان حمایت می  13

 اکتساب دانش

      باشد.سازمان دارای فرایندهائی جهت کسب دانش درباره مشتریان خود می  14

      سازمان فرایندهایی برای ایجاد دانش جدید از دانش موجود دارد.  15

      سازمان فرایندهایی برای اکتساب دانش درباره عرضه کنندگان خود دارد.  16

      فرایندهایی برای توزیع دانش در کل سازمان وجود دارد. 17

      فرایندهایی برای اکتساب دانش درباره محصوالت سازمان در صنعت، وجود دارد.  18

      سازمان فرایندهایی برای تبادل دانش بین افراد دارد.   19

 تکنولوژی

ستفاده می 20 سازمان کمک سازمان از تکنولوژی هایی ا کند که به همکاری کارکنان با افراد بیرون و از 
 کند.می

     

ستفاده می  21 کند به عنوان های مختلف کمک میکند که به افراد در مکانسازمان از تکنولوژی هایی ا
 یک گروه رفتار کنند و از هم یاد بگیرند.

     

کند که به طراحی یک مکان )مانند یک پایگاه داده( برای سازمان از تکنولوژی هایی استفاده می  22

 کند. انواع ویژه دانش کمک می

     

 تعامل دانش

      سازمان من فرایندهایی برای فیلتر کردن دانش دارد. 23

      سازمان من فرایندهایی برای انتقال دانش سازمانی به افراد دارد. 24

      سازمان من فرایندهایی برای جذب دانش از افراد به سازمان دارد. 25

      سازمان من فرایندهایی برای انسجام انواع مختلف دانش دارد. 26

      سازمان من فرایندهایی برای سازماندهی دانش دارد. 27

      سازمان من فرایندهایی برای به روز کردن دانش دارد.  28

 کاربرد دانش

      من فرایندهایی برای استفاده از دانش جهت توسعه کاال و خدمات جدید دارد. سازمان  29

      من فرایندهایی برای استفاده از دانش جهت حل مسائل جدید دارد.سازمان  30

      من فرایندهایی برای تطبیق منابع دانش با مسائل و چالش ها دارد. سازمان 31

      من فرایندهایی برای استفاده از دانش جهت بهبود کارائی دارد. سازمان 32

      من فرایندهایی برای استفاده از دانش جهت تطبیق با مسیر استراتژیک دارد.سازمان  33

      سازمان من قادر است تا دانش را در شرایط متغیر رقابتی به کار ببرد.   34

 حفاظت از دانش

      سازمان من فرایندهائی جهت حفاظت از دانش در مقابل استفاده نامناسب در درون سازمان دارد.  35

      سازمان من فرایندهائی جهت حفاظت از دانش در مقابل استفاده نامناسب در بیرون سازمان دارد.  36



      سازمان من فرایندهائی جهت حفاظت از سرقت دانش از بیرون سازمان دارد. 37

      سازمان من سیاست ها و رویه هایی جامع برای حفاظت از رازهای تجاری دارد.  38

      کند و برای آن ارزش قائل است.سازمان من از دانش موجود افراد حفاظت می  39

      کند. سازمان من اهمیتی که برای حفاظت از دانش قائل است را به وضوح بیان می 40

 اثربخشی

      در طول سال گذشته، سازمان من، توانائیش جهت نوآوری محصوالت جدید را توسعه داده است. 41

      در طول سال گذشته، سازمان من، توانائیش جهت پیش بینی بحران ها را توسعه داده است. 42

بازار توسعه داده در طول سال گذشته، سازمان من، توانائیش جهت منطبق کردن اهدافش با تغییرات  43
 است.

     

در طول سااال گذشااته، سااازمان من، توانائیش جهت اجتناب از همپوشااانی ابتکارات در سااازمان را   44
 توسعه داده است.

     

در طول سال گذشته، سازمان من، توانائیش جهت کاهش دوباره کاری در اطالعات و دانش را توسعه  45

 داده است

     

 استراتژی

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

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

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

کند چارچوب مباحث و موضوعات استراتژیک که باید مورد توجه قرار گیرد را سازمان من، تالش می  49
 شکل دهد.

     

دهد کند که مباحث و موضوعات استراتژیک را مورد توجه قرار میسازمان من، روش هائی پیدا می 50

 مالی، مدیریت()از طریق بررسی مجدد ماموریت، محصوالت/ خدمات، هزینه ها، امور 

     

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پرسشنامهها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 . وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله اول



( کنید. مثال اگر computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است. 

ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

مبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون ه

 بگیرید.

 :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  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت های به دست بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

100 175 250 

 .باشدمی: نشان دهنده اثربخشی باالی مدیریت دانش 175 -250امتیاز  -
 .باشدمیکه مدیریت دانش تا حدودی اثربخش  دهدمی: نشان 100 -175امتیاز  -
 .باشدمی: نشان دهنده اثربخشی پایین مدیریت دانش 100امتیاز زیر  -

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه ابزار قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می

 دهد.دست می گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بهاندازه



همبستگی مثبت و منفی  دانش مدیریت اثربخشی( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1390) اسکندریدر پژوهش 

 مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب

شود. آلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./85 دانش مدیریت اثربخشیمه پرسشنا

 
 

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر  

 85/0 دانش مدیریت اثربخشی
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