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Abstract 
Measuring the success rate of knowledge management implementation is difficult 

due to its long-term and indirect benefits in public organizations. Therefore, measuring 

knowledge management maturity is considered as a way to evaluate the success of 

knowledge management implementation in these organizations. In this regard, the 

present study aims to provide a framework for measuring knowledge management 

maturity in public organizations. To this end, in a four-step process, after identifying the 

weekly dimensions of knowledge management maturity and confirming them with the 

help of confirmatory factor analysis, artificial neural networks have been used to assess 

the importance of each dimension. Then, based on the position of each dimension in the 

importance-performance analysis matrix and examining the gap between the current and 

desired status of each of them through the pairwise average comparison test, the level of 

knowledge management maturity for each dimension is determined. The results 

revealed that the dimensions of leadership, organizational culture and knowledge 

management processes are in good condition while the dimensions of human resources, 

organizational structure and knowledge management strategy need to be improved. The 

ICT dimension is the only dimension in which it is necessary to adjust activities. 
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 چکیده
آن در  یرمستقیمبلندمدت و غ یایمزا یلدانش به دل یریتمد اجرای یتموفق یزانم یریگاندازه

 یبرا یعنوان راهکاردانش به یریتبلوغ مد یزانم یریگ، اندازهرویندشوار است. ازا یومعم یهاسازمان
حاضر بر آن است تا  پژوهش. شودیها مطرح مسازمان یندانش در ا یریتمد اجرای یتموفق یابیارز

 یمنظور، ط ینارائه دهد. بد یعموم یهادانش در سازمان یریتبلوغ مد یزانسنجش م یبرا یچارچوب
آنها به کمک  ییدو تأ دانش یریتبلوغ مد ۀگانابعاد هفت ییپس از شناسا یاچهار مرحله یندفرآ یک
از ابعاد استفاده  یکهر  یتاهم یزانم یبررس یبرا یمصنوع یعصب یهااز شبکه ییدیتأ یعامل یلتحل

 ید و بررسعملکر -یتاهم یلتحل یساز ابعاد در ماتر یکهر  یتشده است. در ادامه، بر اساس موقع
از  یکهر  یدانش برا یریتسطح بلوغ مد ،از آنها یکموجود و مطلوب هر  یتوضع یانشکاف م یزانم

 یریتمد یندهایو فرآ یفرهنگ سازمان ی،پژوهش، ابعاد رهبر یجاست. مطابق با نتا یدهابعاد مشخص گرد
 یو استراتژ یختار سازمانسا ی،ابعاد منابع انسان کهیاند، درحالقرار داشته یمناسب یتدانش در وضع

 یلاست که انجام تعد یاطالعات و ارتباطات تنها بعد یاند. بعد فناوردانش مستلزم بهبود بوده یریتمد
شده،  ینهدر سطح به ینشان داده است که بعد رهبر یجنتا ین،بوده است. همچن یدر آن ضرور هایتفعال

شده، بعد منابع  یریتو مد یافتهدو در سطح بهبوددانش هر  یریتمد یندهایو فرآ یابعاد فرهنگ سازمان
دانش در سطح استقرار و تمرکز، و در  یریتمد یو استراتژ یدر سطح تعهد، دو بعد ساختار سازمان یانسان

 اند.دانش قرار داشته یریتاز بلوغ مد ینگرو تک ییاطالعات و ارتباطات در سطح ابتدا یبعد فناور یانپا

 -یتاهم یلتحل یسماتری،عصب ۀشبکی،عموم یهاسازماندانش، یریتمد بلوغکلیدی: های واژه

 عملکرد.
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 مقدمه
و  ینظر از اندازه )کوچک، متوسط و بزرگ( و نوع آن )عمومهر سازمان صرف یبرا دانش

 ینقش ییدارا ینبر دانش، ا ی. بر اساس اقتصاد مبتنرودیبه شمار م یکاستراتژ ییدارا یک( یخصوص
 یانم یهاتفاوت یلمطالعات به دل ی. اگرچه برخکندیم یفاها اسازمان یبقا و یتدر موفق یدیکل

 معنایب یبخش عموم یهاسازمان یدانش را برا یریتمد ی،و خصوص یبخش عموم یهاسازمان
ها چه سازمان ی،تئور ین. بر اساس اکشدیرا به چالش م یدگاهد اینوکار کسب یاما تئور دانند،یم

سازمان اشاره دارد که  یطاند. بخش اول به محشده یلاز سه بخش تشک ی،و چه خصوص یعموم
؛ و کندیسازمان داللت م یتبخش دوم بر مأمور شود؛یم یو فناور یانبازار، مشتر جامعه،شامل 

 ین،متمرکز است. بنابرا هایشیتتحقق مأمور یسازمان برا یمحور هاییستگیبخش سوم بر شا
حائز  یزن یبخش عموم یهاسازمان برای یوکارکسب هاییوهاز ش یکیدانش به عنوان  یریتمد
 یبخش عموم یهامؤثر دانش در سازمان یریتمد رو،ین(. ازا200۷و همکاران،  1است )کنگ یتاهم
را به خود اختصاص داده  یکالن هایگذارییهشده و سرما یلتبد یریتیمد هاییتاز اولو یکیبه 

دانش  یریتمد سازییادهپ یتبه موفق هاگذارییهسرما ینزگشت ابا نرخ(. 2013، 2یاهاست )آما
 یمشخص برا یبه چارچوب یابیخود در گرو اجماع نظر پژوهشگران در دست یندارد و ا یبستگ

 ۀمطالعات گسترده در حوز رغمی، علیندانش است. با وجود ا یریتمد آمیزیتموفق سازییادهپ یابیارز
دانش موجب شده است که  یریتمد ایرشتهیانم یتگذشته، ماه یهاسال یدانش در ط یریتمد

 هاییدگاهحوزه بنگرند. وجود د ینبه ا یمتفاوت یایخود از زوا ۀو عالق یشینهپژوهشگران بر اساس پ
و به دنبال آن  3یتموفق یاتیعوامل ح یف،دانش بر تعار یریتمد یرامونمتفاوت متخصصان پ

 یجادا ین،(. بنابرا2011و همکاران،  4گذاشته است )چونگ یرتأثدانش  یریتمد سازییادهپ یهامدل
از  تواندیم یابیارز ین. ارسدیبه نظر م یدانش ضرور یریتمد یتموفق یابیارز یجامع برا یچارچوب

 یه،متوازن، نرخ بازگشت سرما یازیدانش بر عملکرد سازمان، کارت امت یریتمد یرسنجش تأث یقطر
ها را قادر دانش، سازمان یریت. بلوغ مدیرددانش انجام پذ یریتو بلوغ مد دانش، یریتمد یاتح ۀچرخ

منظور خلق ارزش، بهبود آن به یدانش را مشخص و برا یریتموجود مد یتتا وضع سازدیم
و  یبخش عموم یها(. از آنجا که ارزش در سازمان2010، 5کنند )کروگر و جانسون یزیربرنامه

دو نوع سازمان  یندر ا یزدانش ن یریتخوردار است، کانون توجه مدمتفاوت بر یاز مفهوم یخصوص
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به دنبال کسب سود و  یبخش خصوص یهادانش در سازمان یریتمد که،یمتفاوت است. درحال
 دارد. یدتأک یرسانخدمت یفیتبر بهبود ک یبخش عموم یهااست، در سازمان یدارپا یرقابت یتمز

وجود  یتاهم ی،عموم هاییاستس ۀدر توسع یاجتماع ولیتمسؤ یبخش عموم یهادر سازمان
 یشها به افزاسازمان گونهینالزام ا ین،. همچنکندیکارآمد آن را دوچندان م یریتمد ۀدانش و نحو

 یریتمد یتبر اهم یگرو استفاده از منابع کمتر از طرف د یخدماتشان از طرف یفیتو ک یاثربخش
 یریتمد سازییاده، پاینوجود این(. با 2006، 1یندزیو ل یجها افزوده است )رسازمان یندانش در ا

دشوار است. عالوه  یامر یدشد هایساالرییوانوجود د یلبه دل یبخش عموم یهادانش در سازمان
با توجه  یتحقق اهداف سازمان یزاندانش و سنجش م یریتفرهنگ مد ۀبودن توسع یچالش ین،بر ا

 یندانش را در ا یریتمد سازییادهپ یزن یبخش عموم یهاسازمان یباال یاسیس یتبه ماه
 یها و مؤسسات آموزش عال(. دانشگاه2015و همکاران،  2)ماسارو کنندیها با مشکل مواجه مسازمان

ها مراکز سازمان ین. ایستندن یقاعده مستثن یناز ا یبخش عموم یهابه عنوان سازمان یزن
 یقدانش )از طر تسهیمپژوهش(،  یقدانش )از طر ادیجدر ا یاساس یهستند که نقش یمحوردانش

نوآور و  یهابا سازمان یهمکار یق( و انتقال دانش )از طریفاتچاپ و منتشر کردن مقاالت و تأل
 (.2013و همکاران،  3)فولوود کنندیم یفا( ایانبندانش

ؤسسات ها و مدانش در دانشگاه مدیریتعوامل مؤثر بر بلوغ  یشین،در مطالعات پ هرچند
 یندانش در ا یریتبلوغ مد یزانم یریگاندازه یجامع برا یشده، اما چارچوب یبررس یآموزش عال

 یبرا ینظر یهامطالعات بر ارائه مدل ینا اکثر، تریقدق یانب بهها ارائه نشده است. سازمان
 یبرا یاتیعمل وبیچارچ سازییادهاند و از پدانش اکتفا کرده یریتبلوغ مد یزانم یریگاندازه
 یریتسطح بلوغ مد یینکه تع یستدر حال ین. ااندیدهدانش غفلت ورز یریتسطح بلوغ مد یریگاندازه

 یافته، بهبود6، استقرار و تمرکز5، تعهد4ینگرو تک ییابتدا سطحگانۀ بلوغ )دانش بر اساس سطوح پنج
وضع موجود به سمت وضع منظور حرکت از به یزیربرنامه برای(  8شده بهینه، و ۷شده یریتو مد

در خصوص بلوغ  قوی نظری مبانیهرچند  یگر،د یمنظر از. رسدیبه نظر م ضروری امریمطلوب 

                                                           
1.Riege & Lindsay 

2.Massaro 

3.Fullwood 

4.Initial and Ad hoc 

5.Committed 

6.Established and Focused 

7.Improved and Managed 

8.Optimized 
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 یریتبلوغ مد یهاابعاد و شاخص ییبر شناسا عمدتاً یشینپ مطالعاتدانش وجود دارد، اما  یریتمد
آنها  یتها صرفاً بر اهمشاخصابعاد و  اینبدون توجه به عملکرد  یاگونهاند و بهداشته تأکیددانش 

سطح بلوغ  یریگاندازه یکه برا یستدر حال ایناند. دانش متمرکز بوده یریتبه بلوغ مد یابیدست یبرا
 کلیدی امریدانش  یریتبلوغ مد یهاابعاد و مؤلفه اهمیتتوجه توأمان هم به عملکرد و هم به 

دانش  مدیریتبلوغ  میزانسنجش  برای چوبیچار، هدف پژوهش حاضر ارائه روین. ازارودیشمار مبه
سطح  یینآنها و تع یتدانش عالوه بر اهم یریتبلوغ مد یهابا در نظر گرفتن عملکرد ابعاد و شاخص

 یندیفرآ ازمنظور در پژوهش حاضر  یناآن است. به گانۀ دانش با توجه به سطوح پنج یریتبلوغ مد
 ی،مصنوع یعصب ۀشبک یدانش، طراح یریتابعاد بلوغ مد ییدتأ و ییمتشکل از شناسا یاچهار مرحله

 .شودیدانش استفاده م یریتسطح بلوغ مد یینعملکرد، و تع -یتاهم یلتحل یسماتر یجادا
مشخص  دانش مدیریتسطوح بلوغ  وابعاد  یستیابتدا با ،دانش مدیریتمنظور سنجش بلوغ به
کز، ار و تمر، تعهد، استقرینگرو تک ییادانش متشکل از پنج سطح ابتد یریتبلوغ مد سطوحشوند. 
غ است سطح بلو ترینیین، پاینگرو تک ییشده است. سطح ابتدا ینهشده، و به یریتو مد یافتهبهبود

ن در ازماس یندهایدانش با فرآ یریتمد یندهایاست که فرآ یسطح یانگرشده ب ینهو سطح به
 یکدانش  یریتغ مدبلو سطح(. 2011 ،ن)کروگر و جانسو شوندیم یکپارچهارزش  یرۀسرتاسر زنج

نش دا یریتدبلوغ م ابعاد. گیردیابعاد قرار م یرتحت تأث مذکور ۀگانسازمان بر اساس سطوح پنج
باطات، ت و ارتاطالعا یدانش، فناور یریتمد یاستراتژ دانش، مدیریت یندهای: فرآاز عبارتند

دانش را  یریتبلوغ مد یها، ابعاد و شاخص1 جدول. انسانی منابع و رهبری ساختار، ی،فرهنگ سازمان
 نشان داده است. یشیندر مطالعات پ
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 دانش یریتبلوغ مد یها: ابعاد و شاخص1جدول شماره 
Table 1: Dimensions and elements of knowledge management maturity 

 
 دانش مدیریت فرآیندهایبعد اول: 

Dimension 1: Knowledge management processes 
 (2012، 4، چن و فانگ2012و همکاران،  3، ژائو2014 ،2و بوچرت ینی، وان2014، 1یویا)اول

   Elements   هاشاخص

 کسب و خلق

Capture and 

creation 

 (2011، 5)دالکر

 (، استفاده از200۷)کنگ و همکاران،  یآموزش یهاو کارگاه ینارهاسم یها ساالنه، برگزاراستفاده از گزارش
روز بودن به ی،به منابع اطالعات یدسترس ۀکارکنان از نحو یآگاه ،(2011، 6ها )کال و کارامانبازخورد پروژه

به دانش و اطالعات، سرعت تبادل دانش  یعسر یاتکا بودن دانش و اطالعات، دسترسدانش و اطالعات، قابل
وجود  یندها،فرآ یمدون، مستندساز یمستندساز هاییاست(، وجود س2012و همکاران،  ۷و اطالعات )ساله

 (200۷دانش )جنگ و همکاران،  ینفعانذ یاتتجرب یانب یبرا یمناسب یسممکان

 ارزیابی

Evaluation 
 (2011)دالکر، 

سنجش بهبود عملکرد )رگاب و  ی،فکر هاییهخلق سرما یزانم یریگاندازه ی،مال یکردهایاز رو استفاده
دانش )کنگ و همکاران،  ۀنقش یکردرو یریکارگدانش، به یزیمم یکردواز ر یبردار(، بهره2013، 8یشاآر

 (2010، 9و مکلنتر یرارد)ژ راهبردیتحقق اهداف  میزان(، 200۷

 و انتشار تسهیم

Sharing and 

dissemination 

 (2011)دالکر،  

هنجار  یکه عنوان دانش ب یمکردن تسه یو دانش، تلق هایدهحاصل از تبادل ا یایبودن کارکنان به مزا واقف
 یمناسب یسمکارکنان، وجود مکان یرو دانش خود با سا هایدهکارکنان به تبادل ا یلتما ،(2013 یاه،)آما یگروه

مرتبط با به  هاییتمناسب، استمرار فعال یکار یطمح یدمانو چ یزیکیف یافراد خبره، فضا ییشناسا یبرا
 یمداوم تجارب کارکنان در قالب مقاالت، برگزاردانش، چاپ و در دسترس قرار دادن  یگذاراشتراک

 یهااز مهارت یبرخوردار ی،کارکنان از زمان کاف یبرخوردار ی،ابه صورت دوره یتخصص هاییشهما
 (2011و همکاران،  10نداشتن ترس از دست دادن قدرت )ساندهو ی،ارتباط

 یسازمفهوم

Conceptualization 
 (2011)دالکر، 

 دهایینر فرآمحتوا د بییاکردن و جا یکپارچهمحتوا،  سازییانش و افراد خبره، شخصد یانارتباط م حفظ
 (2011سازمان )دالکر، 

 یریکارگاکتساب و به

Acquisition and 
application 

 (2011)دالکر، 

مشخص کردن سطوح  ،(200۷کاران، )کنگ و هم گیرییمتصم ینددر فرآ یکاوداده هاییکتکن یریکارگبه
توجه  ید،دانش جد یایاز مزا یبردارآموخته شده از اشتباهات، بهرهکاربستن دانشبه منابع دانش، به یدسترس

 (2011)کال و کارامان،  یو نوآور یتبه خالق

 یروزرسانبه

Updating 
 (2011)دالکر، 

و  زیتدانش )بوکوو یو منفعت نگهدار ینههز یلتحل ی،فکر هاییهمحافظت از سرما یمنابع برا تخصیص
 (2000، 11یلیامزو

                                                           
1.Olivia 
2.Vanini & Bochert 
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5. Dalkir 
6. Kale & Karaman 
7. Salleh 
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 دانش مدیریت استراتژیبعد دوم: 

Dimension 2: Knowledge management strategy 

 (2009، 3، چانگ و وانگ2011 ،2و چون ینگ، آرل2015 ،1ی)گاالت

   Elements   هاشاخص

 کدگذاری استراتژی

Codification 
strategy 

 (2011، 4)کومار و گانش

 (2013 یشا،)رگاب و آر یسازمان یبندندات و محتوا، طبقهمست یریتاز مد استفاده

 سازییشخص استراتژی

Personalization 

strategy 
 (2011)کومار و گانش، 

از  یبردارخبرگان، بهره ییشناسا یخبره برا یهااستفاده از شبکه ی،تعامل هاییسسرو یریکارگبه
 (2013 یشا،گاب و آر)ر یکیالکترون یهاوزشآم یریتمد هاییستمدانش، استفاده از س یهاپورتال

دانش  یریتمد ییهمسو

 سازمان هاییبا استراتژ

Alignment of 

knowledge 

management with the 

organization's 

strategies 
 (2016و همکاران،  ی)بهات

اثربخش، (، ارتباطات 2010و همکاران،  5یبیاندانش )خط مدیریت هاییمشخص بودن اهداف و استراتژ
 (2016و همکاران،  6ی)بهات بخشی بین یکپارچگی

 اطالعات و ارتباطات فناوریبعد سوم: 

Dimension 3: Information and Communication Technology (ICT) 

 (2009، 8و همکاران هی، 2011، ۷و والد لیندنر، 2011و چون،  ینگ، آرل2014 ،و بوچرت ینی، وان2014 یویا،)اول

   Elements   هاشاخص

 فناوری زیرساخت

 اطالعات و ارتباطات

ICT infrastructure 
 (2010، 9یاریو الله ی)کاظم

 (2013 یشا،گاب و آرداده، شبکه و ارتباطات )ر یگاهپا ،افزارافزار، نرمسخت

 اطالعات کیفیت

Quality of information 
 (2010و همکاران،  یبیان)خط

سطوح  یف(، تعر2008، 10یکاآمر یورو بهره یفیت)مرکز ک یفیو ک یکم یهاداده یو سازگار جامعیت
 (2012و همکاران،  11ینها به اطالعات متناسب )لبرنامه یدسترس

 اطالعات امنیت

Information security 
 (2012و همکاران،  ین)ل

مستمر  یهااطالعات، ارائه گزارش یتمحافظت از دانش و امن یمدون برا هاییاستو س هایهرو تدوین
 (2005و همکاران،  12یسدانش )بلس یریتمد هاییستمو خودکار به س یمنامکان ورود ا یت،امن یزیمم
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 سازمانیبعد چهارم: فرهنگ 

Dimension 4: Organizational culture 

 (2009و همکاران،  1یه، هس2009، چانگ و وانگ، 2010 اللهیاری،و  کاظمی، 2011و والد،  لیندنر)

   Elements   هاشاخص

 سازمانیجو 

Organizational 

atmosphere 

 (2013)فولوود و همکاران، 

 (2005، 2)باک نوآوریعدالت، تعلق، 

 سازمانیاعتماد 

Organizational trust 
 (2013 یاه،)آما

 (2014 ،اولیویا) یزمانسا یتشفاف ،(2014 ،)چن و همکاران ارتباطی جایگزین نفوذ، استراتژی مشترک، اهداف

 یها و اعتقادات سازمانارزش

Organizational 

values and beliefs 
 (2010و همکاران،  یبیان)خط

 نوآوری ، مشارکت،یمحوردانش ییرات،با تغ پذیرییقتطب یادگیری، ی،دوستبر نوع یها و اعتقادات مبتنارزش
 (2010و همکاران،  یبیان)خط خالقیتو 

 سازمانیبعد پنجم: ساختار 

Dimension 5: Organizational structure 

 (2009و همکاران،  3ی)و

   Elements   هاشاخص

 عدم تمرکز

Decentralization 
 (2013 یاه،)آما

 (2013 یاه،)آما گیرییمدر تصم یاراتاخت یضقدرت، تفو تراکم

 کمتر گرایییترسم

Less formalism 
 (2013 یاه،)آما

 هاییمشو خط هایهرو ین،وانقعدم وجود  کارکنان، هاییتولؤمسها و شنق یبرا ینظر نگرفتن الزامات در
 (2013 آمایاه،) یشغل یمکتوب، عدم استانداردساز

 کمتر پیچیدگی

Less complexity 

 (2013 یاه،)آما

 اران،همک و فولوود) یمراتب سازمانکاهش سطوح سلسله ی،سازماندرون یبندو بخش ییگراتخصص عدم
2013) 

 رهبری ششم:بعد 

Dimension 6: Leadership 

 (2008، 5شاپی، ب2010 اللهیاری،و  کاظمی، 2011و والد،  لیندنر، 2012، 4، سرنا2014 یویا،، اول2015 ی،گاالت)

   Elements   هاشاخص

 رهبری جایگاه

Leadership position 

 (2013و همکاران،  6ی)آج

 و یبیانخط) یمشارکت یدانش، سبک رهبر یریتمد یسازیادهپ یتدر موفق یرهبر یکاستراتژ نقش
 (2010همکاران، 

 یریتاستقبال مد ،(2010 همکاران، و خطیبیان)دانش  یریتمد سازییادهارشد از پ یریتو تعهد مد پشتیبانیو تعهد  پشتیبانی
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 ارشد مدیریت

Senior management 
support & 

commitment 

 (2010و همکاران،  یبیان)خط

 یناش ییراتارشد از تغ یریتمد یبانیدانش، پشت مدیریت سازییادهپ یلتسه یکارکنان برا هایشنهادپ ارشد از
 (2011 همکاران، و 1ساندهو)دانش  یریتمد سازییادهاز پ

 منابع تخصیصو  تأمین

Providing and 

allocating resources 
 (2010و همکاران،  یبیان)خط

 (2010ان، و همکار نیبیادانش )خط یریتمد سازییادهپ یتموفق یراب یازمنابع موردن یصو تخص تأمین

 انسانیبعد هفتم: منابع 

Dimension 7: Human resources 

 (2009، چانگ و وانگ، 2011و چون،  ینگ، آرل2012، ژائوو همکاران، 2014و بوچرت،  ینی، وان2014 یویا،اول)

   Elements   هاشاخص

 کارکنان یزشانگ

Staff motivation 
 (2010 یاری،و الله ی)کاظم

 ۀکارراه یینتع یبازخورد عملکرد برا یۀها، اراسازمان یرارتباط با سا یدر کارکنان برا یکاف یزۀانگ ایجاد
در ، (2012و همکاران،  2)ساله یدانش و تجارب فرد یریکارگمتأثر بودن ارتقا و پاداش کارکنان از به ی،شغل

 (2010 یاری،و الله یدانش )کاظم یریکارگبه یبرا یرمادیو غ یدما یهانظر گرفتن پاداش

 عملکرد یابیارز

Performance 

appraisal 

 (2015و همکاران،  3)سانچز

ملکرد ع یابیرزا یبرا ییارهایاطالعات و ارتباطات به عنوان مع یفناور یهادر نظر گرفتن دانش و مهارت
 ینردن اکحاظ دانش و ل یریتمد یتد در رابطه با موفقارش یریتکارکنان، شفاف نمودن انتظارات مد

دانش به عنوان  یمتسه مشارکت کارکنان در ،(2012عملکرد )ساله و همکاران،  یابیارز یستمانتظارات در س
 (2010 یاری،و الله یعملکرد )کاظم یابیارز یبرا یاریمع

 آموزش کارکنان

Staff training 

 (2010 یاری،و الله ی)کاظم

 شارکت درممند ساختن کارکنان به عالقه ی،آموزش یهاحضور کارکنان در کالس یبرا ییهافرصت ایجاد
مهارت  کسب ی،ش شغلگرد ی،آموزش یهابرنامه ۀتوسع یبرا یکاف ۀاختصاص بودج ی،آموزش هاییتفعال

کارکنان  نمندسازیتوا، (2012)ساله و همکاران، اطالعات و ارتباطات  فناوریبر  یمبتن یاستفاده از ابزارها
 (2010 یاری،و الله ی)کاظم

 

 هایزماندانش در سا یریتبلوغ مد یزانسنجش م یبرا یهدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب
 هازمانسا ینگونهادانش را در  مدیریت اجرای موفقیت میزان ارزیابی یقطر یناست تا از ا یعموم

 یریتغ مدبلو ۀگاناد هفتن است تا در ابتدا ابعپژوهش بر آ اینامر،  اینممکن سازد. به منظور تحقق 
ها آن یتموقع و یا بررسرابعاد  ایناز  یکهر  یتاهم میزانکند؛ در ادامه،  ییدو تأ شناساییدانش را 
 یتضعو یانف مشکا میزانر اساس ، بیاند؛ و در پانمای یینعملکرد تع -یتاهم یلتحل یسرا در ماتر

از  یکر ه برای دانش را یریتسطح بلوغ مد ،دانش مدیریتبلوغ از ابعاد  یکموجود و مطلوب هر 
 ابعاد مشخص سازد. این
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3. Sánchez 
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 روش و ابزار
دانش به  یریتبلوغ مد یزانسنجش م یبرا یچارچوب یۀپژوهش حاضر بر آن است تا با ارا

 یریگرساند، لذا به لحاظ جهت یاریدانش  یریتبه بلوغ مد یابیدر دست یبخش عموم یهاسازمان
سرپرستان و کارشناسان  یران،مد یۀپژوهش شامل کل ۀقرار دارد. جامع یکاربرد یهاپژوهش ۀمردر ز

. تعداد افراد مذکور در سال شودیمشهد م یدانشگاه فردوس ۀشش حوزه معاونت و دوازده دانشکد
 یریگنفر بود که با روش نمونه 161پژوهش شامل  ۀنفر بوده است. حجم نمون 504برابر با  1399

اند. مشهد انتخاب شده یدانشگاه فردوس یهاها و دانشکدهحوزه معاونت یکبه تفک یاطبقه یصادفت
 یفیپرسشنامه دو ط یناستفاده شده است. ا یامحقق ساخته ۀها از پرسشنامداده یمنظور گردآوربه

 یتع، سرپرستان و کارشناسان در رابطه با وضیراننظرات مد یفط یکصورت که در  یناست؛ به ا
دانش  یریتمد بلوغ یهامطلوب ابعاد و شاخص یتوضع یراموننظرات آنان پ یگرد یفموجود و در ط

 1کرونباخ یآلفا یبپرسشنامه با استفاده از ضر یاییشده است. پا یبررس یکرت،ل یفبر اساس ط

 ۷/0قدار دانش باالتر از م یریتابعاد بلوغ مد یۀکرونباخ کل یآلفا یبشده است. ازآنجاکه ضرا یبررس
 الزم برخوردار است. یاییپرسشنامه از پا این ینهستند، بنابرا
 اده است.دانش را نشان د مدیریتبلوغ  میزانسنجش  برای، چارچوب ارائه شده 1شکل 

 

                                                           
1. Chronbach’s alpha 
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 دانش مدیریتبلوغ  میزان: چارچوب سنجش 1شکل شماره 

Figure 1: Knowledge management maturity assessment framework 

 

 هاافتهی
ت. در اخته اسدانش پرد یریتبه سنجش بلوغ مد یاچهار مرحله یندفرآ یک یحاضر ط پژوهش

 شده است. یمراحل بررس یناز ا یکادامه هر 
 

 دانش یریتابعاد بلوغ مد ییدو تأ ییاول: شناسا ۀمرحل
دانش،  یریتمد یندهایموضوع، هفت بعد فرآ یاتو مرور ادب یاپس از انجام مطالعات کتابخانه

و  ی،رهبر ی،ساختار سازمان ی،اطالعات و ارتباطات، فرهنگ سازمان یدانش، فناور یریتمد یاستراتژ
 ۀشبک هاییبتوان از ابعاد استخراج شده به عنوان ورود ینکها یشده است. برا ییشناسا یمنابع انسان

 ، ازیگردعبارتاست. بهاستفاده شده  ییدیتأ یعامل یلدر مرحلۀ دوم استفاده کرد، از روش تحل یعصب
 یستمس ییدر کارا ییبسزا یرتأث یشبکه عصب یورود یۀال یهاکه انتخاب تعداد و نوع نرون آنجا
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کار دانش به یریتبر بلوغ مد یشترب یبا اثرگذار یابعاد ینشگز یبرا ییدیتأ یعامل یلدارد، روش تحل

 یرفتهانجام پذ 2ه و آزمون بارتلتمشخص شد KMO 1ابتدا مقدار شاخص  ین،گرفته شده است. بنابرا
مناسب بودن  یها براابعاد و شاخص ینب ۀنمونه و رابط ۀازلحاظ انداز یازمورد ن یهااست و تعداد داده

گانه، ابعاد هفت یبرا KMOشده است. مقدار شاخص  ی، بررسییدیتأ یعامل یلاستفاده در تحل یبرا
با توجه به  یناست. همچن یعامل یلانجام تحل یبرا ییرگنمونه یتکفا یانگراست که ب 6/0از  یشترب

ها رد بر همبسته نبودن داده یدرصد(، فرض صفر آزمون بارتلت مبتن 5تر از )کوچک یسطح معنادار
ابعاد  یانم یارتباط معنادار ین،شده است. بنابرا ییدبر همبسته بودن آنها تأ یمبتن یکشده و فرض 

و چرخش  ییدیتأ یعامل یلحاصل از تحل یجبرقرار بوده است. نتا یعامل یلتحل یطوجود دارد و شرا
 یانسدرصد از وار 21/89دانش در کل  یریتبلوغ مد ۀگان، نشان داده است که ابعاد هفت3یماکسوار

دانش  یریتسنجش بلوغ مد یآمده برادستابعاد به یتمطلوب یانگرمقدار ب ینو ا کندیم یینکل را تب
 آنجا نشان داده شده است. از 2پس از چرخش در جدول  ییدیتأ یعامل یلتحلحاصل از  یجاست. نتا

 یناست، بنابرا 4/0از  یشترب یدانش مقدار یریتبلوغ مد یهااز ابعاد و شاخص یکهر  یکه بار عامل
 .اندشده ییددانش تأ یریتبلوغ مد ۀگاناند و ابعاد هفتها معرف بعد متناظر خود بودهشاخص ینا
 

 تأییدی عاملی تحلیلحاصل از  نتایج: 2ره جدول شما
 Table 2: Results of confirmatory factor analysis 

 هاابعاد و شاخص

Dimensions and elements 

 Dimensions   ابعاد

1 2 3 4 5 6 7 

 (0/716: یدانش )بار عامل یریتمد یندهایاول: فرآ بعد

Dimension 1: Knowledge management processes 
 کسب و خلق

Capture and creation 
0/761       

 ارزیابی
Evaluation 

0/630       

 و انتشار تسهیم

Sharing and dissemination 
0/742       

 یسازمفهوم
Conceptualization 

0/639       

 یریکارگاکتساب و به
Acquisition and application 

0/661       

       Updating 0/778                    یروزرسانبه

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy 

2. Bartlett’s Test of Sphericity 

3. Varimax 
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 هاابعاد و شاخص

Dimensions and elements 

 Dimensions   ابعاد

1 2 3 4 5 6 7 

 Dimension 2: Knowledge management strategy      (0/666: یدانش )بار عامل یریتمد یدوم: استراتژ بعد

 کدگذاری استراتژی
Codification strategy 

 0/668      

 سازییشخص استراتژی
Personalization strategy 

 0/694      

 سازمان هاییانش با استراتژد یریتمد همسویی
Alignment of knowledge 
management with the 
organization's strategies 

 0/635      

 (0/725: یاطالعات و ارتباطات )بار عامل یسوم: فناور بعد
Dimension 3: Information and Communication Technology (ICT) 

 تاطالعات و ارتباطا فناوری زیرساخت
ICT infrastructure 

  0/657     

 اطالعات کیفیت
Quality of information 

  0/726     

 اطالعات امنیت
Information security 

  0/791     

 Dimension 4: Organizational culture                (0/717: ی)بار عامل یچهارم: فرهنگ سازمان بعد

 سازمانیجو 
Organizational atmosphere 

   0/718    

 سازمانیاعتماد 
Organizational trust 

   0/644    

 یمانها و اعتقادات سازارزش
Organizational values and beliefs 

   0/788    

 Dimension 5: Organizational structure                  (0/654: ی)بار عامل یپنجم: ساختار سازمان بعد

 عدم تمرکز
Decentralization 

    0/751   

 کمتر گرایییترسم
Less formalism 

    0/679   

 کمتر پیچیدگی
Less complexity 

    0/532   

 Dimension 6: Leadership                         (0/748: ی)بار عامل یششم: رهبر بعد

 رهبری جایگاه
Leadership position 

     0/701  

 ارشد مدیریتتعهد و  پشتیبانی
Senior management support & 
commitment 

     0/670  

 منابع تخصیصو  تأمین
Providing and allocating resources 

     0/783  
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 هاابعاد و شاخص

Dimensions and elements 

 Dimensions   ابعاد

1 2 3 4 5 6 7 

 Dimension 7: Human resources            (0/659: ی)بار عامل یهفتم: منابع انسان بعد

 کارکنان انگیزش
Staff motivation 

      0/581 

 عملکرد ارزیابی
Performance appraisal 

      0/715 

 آموزش کارکنان
Staff training 

      0/680 

 12/54 11/21 12/73 12/98 13/21 13/11 13/43 یانسدرصد وار

 

 یمصنوع یعصب ۀشبک یدوم: طراح ۀمرحل
منظور به ییدی،تأ یاملع یلآنها به کمک تحل ییددانش و تأ یریتاز استخراج ابعاد بلوغ مد پس

راستا،  ینابعاد مشخص شده است. در ا یناز ا یکهر  یتدانش، عملکرد و اهم یریتسنجش بلوغ مد
 ینو همچن یکدیگردانش با  یریتابعاد بلوغ مد ۀبودن رابط یرخطیو غ یتعدم قطع یلابتدا به دل

 یعصب ۀشده است. شبکاستفاده  یهپرسپترون چند ال یعصب ۀسنجش بلوغ از شبک یتماه یچیدگیپ
است که  یپنهان و خروج ی،ورود یۀپژوهش متشکل از سه ال یناستفاده در ا پرسپترون مورد
 ۀگانمنظور استفاده از ابعاد هفت. بهشودیم یدهپنهان نام یۀپرسپترون تک ال یعصب ۀاصطالحاً شبک

 یابتدا ط ی،عصب ۀشبک یهایورود یرهایبه عنوان متغ ییدی،تأ یعامل یلشده، حاصل از تحل ییدتأ
هر  یرامونموجود پ یتمرتبط با وضع یفکنندگان در طنظرات مشارکت یانگینم پردازش،یشپ ۀمرحل

1شاخص محاسبه شده )
iAvIیمهر بعد تقس یهاشاخص یۀکل یراموننظرات آنان پ یانگین( و بر م 

2شده )
iAvD) 3مقدار عملکرد هر بعد محاسبه شده است ) ترتیبیناو به

iDPeۀمحاسب ۀ(. نحو 
 نشان داده شده است. 1 ءعملکرد هر بعد در رابطه

 

(1) 

 

                                                           
1. Average for each Index 

2. Average for each Dimension 

3. Performance for each Dimension 
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بکه شو دقت  باعث کاهش سرعت یعصب ۀخام در شبک یهاسپس، ازآنجاکه استفاده از داده
ارزش  سازییکسانبا  یسازنرمال ینداند. فرآابعاد، نرمال شده ۀشدعملکرد محاسبه یزانم شود،یم

 ینترمتداول .کندیم یریها جلوگها و اشباع زودهنگام نروناز حد وزن یشا از کوچک شدن بهداده
 .نشان داده شده است 2 ۀها در رابطداده یسازنرمال یروش برا

(2) 

 

گانۀ اد هفتآن(، ابع یسازعملکرد هر بعد و نرمال ۀ)محاسب پردازشیشپ یاتاز انجام عمل پس
هفت  یدورو یۀال یبرا ین،اند. بنابراوارد شبکه شده یورود یرهایعنوان متغ بهدانش  یریتبلوغ مد

ا و از و خط یعک روش سبه کم یزپنهان ن یۀال یهانرون ینۀنرون در نظر گرفته شده است. تعداد به
 یۀرون در الن یک ین،شده است. همچن ییننرون تع 25 یم،تعل یجمع یحداقل کردن خطا یکردرو

 ۀشبک لوژیتوپو ،2دانش است. شکل  یریتبلوغ مد یانگردر نظر گرفته شده است که ب یخروج
 .دهدیمورداستفاده در پژوهش را نشان م یعصب

 

 
 پژوهش یعصب ۀشبک ی: توپولوژ2شکل شماره 

Figure 2: Neural network topology 
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غ عاد بلواز اب کی هر یتاهم یینتع یبرا یعصب ۀشبک یحاصل از اجرا ینهبه یهاوزن ماتریس
 یندر ا فته است.منظور سنجش بلوغ مورد استفاده قرار گردانش، عالوه بر عملکرد آنها، به یریتمد

نهان و پبه  یودور یۀال یها)هر بعد(، مجموع وزن یورود یرهایاز متغ یکهر  یراستا، ابتدا به ازا
دار مق یمقستست. با اشده  یمتقس پنهان یۀال یهامحاسبه و بر تعداد نرون یپنهان به خروج یۀال
اد بلوغ از ابع یکهر یتهماابعاد،  یۀکل یآمده برادستبه یرهر بعد بر مجموع مقاد یآمده برادستبه
 ۀمحاسب ۀ. نحو(Kale & Karaman, 2011)( به دست آمده است ImDiدانش ) یریتمد
 نشان داده شده است. 3 ۀهر بعد در رابط یتاهم

 

(3) 

n :پنهان یۀال یهاتعداد نرون 

m :یورود یۀال یهاتعداد نرون 

ijv :به پنهان یورود یۀوزن ال 

jkw :یپنهان به خروج یۀوزن ال 
 

 یتیرمد ایندهیفرآ ی،فرهنگ سازمان ی،ابعاد نشان داده است که ابعاد رهبر یتاهم ۀمحاسب
اطات به و ارتب عاتاطال یو فناور دانش، یریتمد یاستراتژ ی،ساختار سازمان ی،دانش، منابع انسان

اند. بر اساس دهبو 136/0و  283/0، 288/0، 293/0، 301/0، 391/0، 425/0 یتاهم یدارا یبترت
در  یتاهم ینرکمت و یشتریناز ب یباطالعات و ارتباطات به ترت یو فناور یبعد رهبر یر،مقاد ینا

 اند.دانش برخوردار بوده یریتبلوغ مد

 

 عملکرد -یتاهم یلتحل یسماتر ادیجسوم: ا ۀمرحل
 ییبه مبنا یابیمنظور دستدانش، به یریتابعاد بلوغ مد یتعملکرد و اهم یرمقاد ییناز تع پس

( 199۷ ،1یمزو ج یالعملکرد )مارت -یتاهم یلتحل یسها، از ماتراز آن یکسطح بلوغ هر  یینتع یبرا
 (.3استفاده شده است )شکل 

 

                                                           
1. Martilla & James 
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 اول موقعیت
 "داریده کار خوب را نگ"

 دوم موقعیت
 "بهبود یبرا یامنطقه"

 چهارم موقعیت
 "فعالیتتوقف "

 سوم موقعیت
 "یینپا یتاولو"

 
 

 (199۷ یمز،و ج یالعملکرد )مارت -یتاهم یلتحل یس: ماتر3شکل شماره 
Figure 3: Importance-performance analysis matrix (Martilla & James, 1997) 

 

عملکرد  -یتاهم یلتحل ماتریسدانش را در  یریتمد بلوغاز ابعاد  یکهر یتموقع ،3جدول 
( بر اساس y)محور  یتاهم و( xعملکرد )محور  یاز محورها یکنشان داده است. نقاط تقاطع در هر

 محورهایاز  یکهر  برای، رویناند. ازامشخص شده یانگینم یارو به کمک مع 1محور داده یکردرو
 مقدار محاسبه شده است. کمترینو  بیشترینو بعد با د میانگین ماتریس،

 

 دانش یریتابعاد بلوغ مد یت: عملکرد و اهم3جدول شماره 
Table 3:  

Performance and importance of dimensions of knowledge management maturity 
 دانش مدیریتابعاد بلوغ 

Dimensions of knowledge management 

maturity 

 ردعملک
Performance 

 اهمیت

Importance 
 ماتریسدر  موقعیت

Position 

 دانش مدیریت فرآیندهای
Knowledge management processes 

0/671 0/301 
 داریدکار خوب را نگه 

Keep up the good 
work 

 دانش مدیریت استراتژی
Knowledge management strategy 

0/576 0/283 
 بهبود یبرا یامنطقه

Concentrate here 
 اطالعات و ارتباطات فناوری

Information and Communication Technology 
0/820 0/136 

 فعالیتتوقف 
Possible overkill 

 سازمانیفرهنگ 
Organizational culture 

0/737 0/391 
 داریدکار خوب را نگه 

Keep up the good 
work 

 سازمانیساختار 
Organizational structure 

0/552 0/288 
 بهبود یبرا یامنطقه

Concentrate here 

 رهبری
Leadership 

0/908 0/425 
 داریدکار خوب را نگه 

Keep up the good 
work 

 انسانیمنابع 
Human resources 

0/364 0/293 
 بهبود یبرا یامنطقه

Concentrate here 

                                                           
1. Data-centered approach 

 اهمیت

 زیاد کم عملکرد

 زیاد
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ملکرد ع -یتاهم یلتحل یستردانش را در ما یریتاز ابعاد بلوغ مد یکهر  یگاهجا ،4شکل 
 نشان داده است.

 

 
 عملکرد-یتاهم یلتحل یسدانش در ماتر یریتابعاد بلوغ مد یی: جانما4شکل شماره 

Figure 4: Positioning the dimensions of knowledge management maturity in importance-

performance analysis matrix 

 

 از ابعاد یکهر  یدانش برا یریتمد سطح بلوغ یینچهارم: تع ۀمرحل
سطح  یینملکرد، تعع-یتاهم یلتحل یساز ابعاد در ماتر یکهر  یگاهاز مشخص شدن جا پس
آزمون  ستفاده ازاز ابعاد با ا یک موجود و مطلوب هر یتوضع یانشکاف م یزانها بر اساس مبلوغ آن

شان داده شده ن 4ل آزمون در جدو ینحاصل از ا یجاست. نتا یرفتهانجام پذ یزوج یانگینم یسهمقا
 است.
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 دانش یریتدر ابعاد بلوغ مد یزوج یانگینم یسۀحاصل از آزمون مقا یج: نتا4جدول شماره 
Table 4: Results of the pairwise average comparison test for dimensions of 

Knowledge management maturity 
 دانش مدیریتابعاد بلوغ 

Dimensions of 

Knowledge 

management 

maturity 

 یانگینم

Mean 
t 

 

 دو دنباله دارییسطح معن

Sig. (2-tailed) 

 درصد 95 ینانفاصله اطم

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
 یینحد پا

Lower 
 حد باال

Upper 
 دانش مدیریت فرآیندهای

Knowledge 

management 

processes 

1/32655 29/573 0/000 1/23800 1/41511 

 دانش مدیریت استراتژی
Knowledge 

management strategy 
1/35294 27/696 0/000 1/25651 1/44937 

 اطالعات و ارتباطات فناوری
Information and 

Communication 

Technology 

1/56078 29/606 0/000 1/45671 1/66485 

 سازمانیفرهنگ 
Organizational 

culture 
1/30314 23/703 0/000 1/19461 1/41167 

 سازمانیساختار 
Organizational 

structure 
1/40196 21/323 0/000 1/27216 1/53176 

 رهبری
Leadership 

1/26410 26/422 0/000 1/16966 1/35855 

 انسانیمنابع 
Human resources 

1/43170 35/252 0/000 1/35152 1/51187 

 

دانش،  یتیرمد یندهایدر ابعاد فرآ یریتموجود مد یت، وضع10جدول  هاییافتهبر اساس 
و  ی،هبرر ی،مانساز ساختار ی،اطالعات و ارتباطات، فرهنگ سازمان یدانش، فناور یریتمد یاستراتژ

، 40196/1، 30314/1، 560۷8/1، 35294/1، 32655/1طور متوسط و به یببه ترت یمنابع انسان
ن آ یتحائز اهم ۀاست. نکت تریینها پاشاخص ینمطلوب ا یتاحد از وضعو 431۷0/1، و 26410/1

ختار انش، ساد ریتیمد یدانش، استراتژ یریتمد یندهایفرآ ی،فرهنگ سازمان ی،است که ابعاد رهبر
 میانف شکا اراید بیشتر از کمتر به ترتیباطالعات و ارتباطات به  فناوریو  انسانی،منابع  سازمانی،
 و مطلوب هستند.موجود  وضعیت
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انش د یریتبلوغ مد ۀگانکرد با سطوح پنجعمل -یتاهم یلتحل یسابعاد در ماتر یتموقع نگاشت
 و ملکردع از برخورداری لدلی به "یددارکار خوب را نگه" یت. موقعگیردیانجام م یربه صورت ز

 و شده بهینه سطح هب ترتیب به سطح دو این. است بلوغ چهارم و پنجم سطوح با متناظر باال اهمیت
 لیبه دل "بهبود یبرا یامنطقه" یتموقع ینشده اشاره دارند. همچن یریتو مد یافتهسطح بهبود

قرار و بر است یبرتتسطوح به  ینمتناظر با سطوح سوم و دوم بلوغ است. ا یادز یتعملکرد کم و اهم
وقف ت" ۀنطقم و مک یتهمعملکرد و ا یلبه دل "یینپا یتاولو" ۀتمرکز و تعهد داللت دارند. منطق

 ی. براشوندینگاشت م ینگرو تک ییکم با سطح ابتدا یتو اهم یادعملکرد ز یلبه دل "یتفعال
 یینعتعالوه بر  یستیبا گیرند،یگانه قرار ماز سطوح پنج یکشود ابعاد بلوغ در کدام مشخص کهینا

 یتوضع وموجود )عملکرد(  یتضعو یانعملکرد، شکاف م -یتاهم یلتحل یسدر ماتر آنها یگاهجا
 یهیود. بدش یینتع یزوج یانگینم یسهاز ابعاد با استفاده از آزمون مقا یکدر هر  یز( نیتمطلوب )اهم

لوغ از ب تریییناپباشد، ابعاد در سطوح  یشترموجود و مطلوب ب یتدو وضع یاناست هر چه شکاف م
ملکرد ع -یتماه یلتحل یسبعاد در ماترا یتو بالعکس. بر اساس موقع گیرندیدانش قرار م یریتمد

 ی،زوج نگینیام یسۀموجود و مطلوب به دست آمده از آزمون مقا یتوضع یانشکاف م ینو همچن
 نشان داده شده است. 5از ابعاد در جدول  یکدانش در هر  یریتسطح بلوغ مد

 

 دانش یریت: سطح بلوغ مد5شماره  جدول
Table 5: Level of knowledge management maturity 

 دانش مدیریتابعاد بلوغ 

Dimensions of Knowledge 

management maturity 

 ماتریسدر  موقعیت

Position in matrix 

شکاف  میزان ترتیب

 به کمتر بیشتراز 

Gap from more 

to less 

 سطح بلوغ

Maturity level 

 دانش مدیریت فرآیندهای
Knowledge management 

processes 

 داریدرا نگه  کار خوب

Keep up the good work 
7 

 شده بهینه
Optimized 

 دانش مدیریت استراتژی
Knowledge management 

strategy 

 داریدکار خوب را نگه 

Keep up the good work 
6 

 شده یریتو مد یافتهبهبود
Improved and 

Managed 

 اطالعات و ارتباطات فناوری
Information and 

Communication Technology 

 داریدکار خوب را نگه 

Keep up the good work 
5 

 شده یریتو مد یافتهبهبود
Improved and 

Managed 

 سازمانیفرهنگ 
Organizational culture 

 بهبود یبرا یامنطقه

Concentrate here 
4 

 استقرار و تمرکز
Established and 

Focused 

 سازمانیساختار 
Organizational structure 

 بهبود یبرا یامنطقه

Concentrate here 
3 

 استقرار و تمرکز
Established and 

Focused 

 رهبری
Leadership 

 بهبود یبرا یامنطقه

Concentrate here 
2 

 تعهد
Committed 

 انسانیمنابع 
Human resources 

 فعالیتتوقف 

Possible overkill 
1 

 ینگرو تک ابتدایی
Initial and Ad hoc 
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 یشنهادهاو پ گیرییجهتن
 ینا یتهما ی،بخش عموم یهاسازمان یدانش برا یریتمد ۀبا وجود مشهود بودن ارزش بالقو

 تیموفق ییابارز یکردهایوراز  یکیاست.  یدهدانش را به چالش کش یریتمد سازییادهها پسازمان
 یبر چارچوپژوهش حاض رو،یندانش است. ازا یریتبلوغ مد یریگدانش، اندازه یریتمد سازییادهپ

 یمومعزمان سا یکمشهد به عنوان  یدانش در دانشگاه فردوس یریتبلوغ مد یزانسنجش م یبرا
 یجادا ی،صنوعم یصبع ۀشبک یابعاد، طراح ییدو تأ ییشناسا ۀچهار مرحل یچارچوب ط ینارائه کرد. ا

شد.  اد ارائهاز ابع کیهر  یبرا دانش یریتسطح بلوغ مد یینعملکرد، و تع -یتاهم یلتحل یسماتر
 تیریمد یاستراتژ دانش، یریتمد فرآیندهایهفت بعد  ی،نظر یراستا، ابتدا بر اساس مبان یندر ا

 برای یناو منابع انس ی،رهبر ی،ساختار سازمان ی،اطالعات و ارتباطات، فرهنگ سازمان یدانش، فناور
به عنوان  و یدندسر ییدبه تأ ییدیتأ یعامل یلدانش استخراج شدند و با استفاده از تحل یریتبلوغ مد

 یلحلت یساترفاده از مپنهان قرار گرفتند. سپس با است یهپرسپترون تک ال یعصب ۀشبک هاییورود
زمون آاده از با استف یاند. در پاشمشخص  یسماتر یناز ابعاد در ا یکهر  یتعملکرد، موقع -یتاهم
 تیموقع نیهمچن وموجود و مطلوب در هر بعد  یتوضع یانشکاف م یینبا تع یزوج یانگینم یسۀمقا

. یدردگ یینهر بعد تع یدانش برا یریتعملکرد، سطح بلوغ مد -یتاهم یلتحل یسآن در ماتر
هد از مش یدوسنشگاه فردانش در دا یریتبه بلوغ مد یابیاز آن است که دست یپژوهش حاک هاییافته

ار هبود، کب یبرا یامنطقه یتر سه موقعدانش د یریتابعاد بلوغ مد ۀشناسان یبآس یلتحل یقطر
 .شودیحاصل م یتو توقف فعال یددارخوب را نگه

غ بلو ینۀات در زممطالع سایراز  یمنظر نظر ازکه پژوهش حاضر را  یعامل ینترو مهم اولین
نجش س یبرا یارائه چارچوب که به دنبال گرددیموضوع بر م ینبه ا کند،یم یزدانش متما یریتمد
وه بر انش عالد یریتبلوغ مد یهادانش با در نظر گرفتن عملکرد ابعاد و شاخص یریتبلوغ مد یزانم

طلوب مها و هم وضع هم وضع موجود )عملکرد( ابعاد و شاخص یب،ترت ینآنها است. بد یتاهم
گانۀ نجسطوح پ رفتندر نظر گ یندانش در نظر گرفته شده است. همچن یریت( آنها در بلوغ مدیت)اهم

صحه  مرتبط یهاهشپژو یۀپژوهش از بق ینا یزبر تما یاست که از منظر نظر یگریوغ از موارد دبل
 یزن یسماتر ینا از ابعاد در یکهر  یگاهجا یینعملکرد و تع -یتاهم یس. استفاده از ماترگذاردیم

وغ و بل بییاملکرد در حوزۀ بازارع-یتاهم یسدو موضوع ماتر یانم ینظر یوندپ یجادمنجر به ا
اضر از پژوهش ح ینوآور ینمب ینوعدو مقوله شده است و به ینا سازییکپارچهدانش و  یریتمد
 .شودیمحسوب م ینظر ۀجنب
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ام انج یرا برا ییهافرصت تواندیآنها م یاناست که ب یاصل یتدو محدود یپژوهش حاضر دارا
و  یرتأث ۀحونپژوهش  ینکه ا کندیمسأله اشاره م یناول به ا یتفراهم کند. محدود یآت یهاپژوهش

 یۀارا ،راستا یندر ا نکرده است. یرا بررس یکدیگردانش بر  یریتبلوغ مد یهاتأثر ابعاد و شاخص
سازد.  تریرا غن یآت یهاپژوهش یجنتا تواندیها را نشان دهد، مابعاد و شاخص یانکه روابط م یمدل
ب ش چارچوپژوه ین. در اگرددیژوهش بر مپ یجنتا یمتعم یتپژوهش به قابل ینا یتمحدود یندوم

 کهیطورهست، بامشهد ارائه شده  یدانشگاه فردوس یدانش صرفاً برا یریتبلوغ مد یزانسنجش م
ب ه چارچوو ارائ یبا طراح رو،ینندارد. ازا یمتعم یتقابل یبخش عموم یهاسازمان یرسا یبرا

 ریکدیگا آنها ب یقیتطب یسۀو مقا یومعم یهاسازمان یردانش در سا یریتبلوغ مد یزانسنجش م
ر بو  یافتها دست سازمان گونهیندانش در ا یریتسنجش بلوغ مد یجامع برا یبه چارچوب توانیم

 پژوهش افزود. پذیرییمتعم
 

 عارض منافعت
 .تعارض منافع ندارند گونهیچه یسندگاننو
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