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 مقدمه   1

،  2018  . در نوامبراست  1دانش ظهور استانداردهای جهانی، ایزوهای مهم در اقتصاد  از پیشرفت

دانش برای مدیریت بهتر دانش    ؛ استاندارد جهانی مدیریترا منتشر کرد  30401استاندارد  ایزو  

سیستم مدیریتی برای مدیریت    استاندارد  این  منظور(.  2020  :17(،  a)یانگ )  در اقتصاد دانشی 

تعیین راهنماییبه  دانش   مدیریت  دقیق  الزامات   و  اصول  دانش،    که   هایی سازمان  برای  عنوان 

  ممیزی،   برای  مبنایی   و   باشند  شایسته  سازمانی   دانش   ارزش  سازیبهینه  در   خواهندمی

  نهادهای   توسط  ایشایسته   های سازمان  چنین  شناختن  رسمیت  به  و  ارزشیابی   کردن،گواهی

 ( 2018: 30401ایزو ) ت.اس سازمانیبرون و  درون کنندهممیزی 

ها  فرصررت و توانمندی  نقاط که اهمیت دارد سررازمان برای  مسرریرمدیریت دانش، شرررو  ازپیش

های مدیریت دانش خود تمرکز کند تا  تواند بر برنامهبشررناسررد. سرر   می خود را بهبود برای

برای این . )2020 :18  ،(b)یانگ )  یدوسریله ارزیابی را بررر  نماشرده بههای شرناسراییشراا 

 مناسب است. ارزیابی اولیه نیاز به ابزار

  داد ، نشران (1401) هاشرمی و همااران، (2021) 2پاولوفسرای و همااران  یهاپژوهش  هاییافته

یک اسررتاندارد را در  های مدیریت دانشهای پژوهشای گوناگون از مؤلفههمجموع ، 30401ایزو 

وارد شرده این  این اسرتاندارد ایزویای از انتقادهایی که به  اما ؛  کندتلفیق می کاربردی با موفقیت

 .اسررت نارده  تعریف  روشررنیبه را  مدیریت دانش  سرریسررتم  ارزیابی  اسررتاندارد مفاهیماسررت که  

 (2020، 3)ماکسیمو و همااران

برای ارزیابی آمادگی مدیریت  نوین رراحی ابزاری  ،  هاسررازمانبه  برای کمکهد  این پژوهش  

این  .است( 30401 4اتهای مدیریت دانش ررر الزامات )ایزورسیستم :30401 ایزوبر پایه    دانش

 
1 (ISO) International Standards Organization  

2 Pawlowsky et al. 

3 Maximo et al. 

4 ISO 30401- Readiness Assessment Tool (ISORAT 30401) 
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انتخاب روشرری برای رراحی این   وهای کلیدی و چارچوبی مناسررب  مقاله به دنبال یافتن مؤلفه

کافی  دقت و رسرمیت    ،سروی دیرراز و اسرتفاده   سرادگیتعادل درک و  که از یک سرو  اسرت  ابزار

عنوان شراخ   به 1وری آسریادانش سرازمان بهره  مدیریت از ابزار ارزیابی روایناز   .داشرته باشرد

که بسرریاری از ،  )2020 :146(،  a)یانگ ) شرردرراحی چارچوب اسررتفاده پایه  برابرسررنجی و  

ها جهت اجرای  سرنجی و تراز آمادگی سرازماناماانمدیران، ممیزان و پژوهشررران برای بررسری 

. باور پژوهش بر این است که (1398)شرفیعی و همااران،    کنندمدیریت دانش از آن اسرتفاده می

کمک ها  به سازمان  دانش مدیریت جهت  آمادگی سریعو  اولیه ارزیابی ابزار رراحی شده درانجام

خوبی شررناسررایی  مدیریت دانش خود تمرکز کند را بههایی که سررازمان باید بر ابتاارات و حوزه

 .  خواهد نمود

 و پیشینه تحقیق مباني نظري    2

(،  2020؛ ماکسیمو و همااران،  1401هاشمی و همااران،  )  30401ایزو  نراه فرایندی استاندارد  

  ( و2020،  2فرایندهای سازمان )برسلر و همااران راستائی و یا ارچری مدیریت دانش با دیرر  هم

، اعتبار چارچوب ارزیابی آمادگی مدیریت دانش که  APO  مدیریت دانش  برابرسنجی با چارچوب

، هر سازمانی نیاز به یک  30401ایزو  مطابق با  کند.  د را پشتیبانی میوشمیدر این پژوهش ارائه  

 .  (2022، 3بونچان و همااران سیستم مدیریت دانش دارد )  اجرایمبنایی برای 

 الزامات - دانش مدیریت هایسیستم  ، 30401 ایزو 2-1

  ، مدیریتی  هاینظام  توصیف  برای  ایزو  الروی  ،4باال   ساختار رده  برپایه   رورکلیبه  30401  ایزو  بدنه

سیستم    (.2020)واگنر،    است یک  از  بخشی  دانش«،  مدیریت  »سیستم  ایزو،  این  تعاریف  در 

سیستم دربرگیرنده فرهنگ مدیریت دانش، ساختار،  5« یمدیریت در ارتباط با دانش است و »اجزا

 
1 Asian Productivity Organization  (APO) Knowledge Management Assessment Tool 

2 Bressler  et al. 

3 Boonchan 

4 High-level structure 
5 Elements 
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نقش رهبری،  و  مسئولیتحاکمیت  و  برنامهها  سازمان  ها؛  عملیات  و  فرآیندها  فناوری،  ریزی، 

ربق  هستند راهبرد،  30401ایزو  ؛  دربرگیرنده  دانش«  مدیریت  »سیستم  یک  باید  سازمان   ،

سازی  گذاری، پیادهرا در انطباق با الزامات این استاندارد پایهها  آن  فرآیندهای مورد نیاز و تعامالت

، دربرگیرنده توصیف »سیستم 30401ایزو    4.4و نرهداری کند و به رور دائم بهبود دهد. بند  

قال و (. در این بند »گسترش دانش«، »انت2019، 1مدیریت دانش« است )کودریاتسف و سادیاوا

دربرگیرنده دانش«  مدیریت  »توانمندسازهای  و  دانش«،    کدام  هر  که  هستند  الزاماتی  تبدیل 

 گنجاندن   و  شناخت.  هستند  وابسته  یادیرر  به  که  است  دانش  مدیریت  سیستم  از  بعد  یک  نماینده

  تغییر   فرایند  یک  راه  ازها  آن  صحیح  گذاریجای  و  دانش  مدیریت  سیستم  درون  2»ابعاد«  این

استاندارد،    .است  الزامی  نرر کل  و  اثربخش  دانش   مدیریت  سیستم  یک  برای  شده   مدیریت این 

نظام از  را  دانش  هممدیریت  تجاری،  های  هوش  داده،  مدیریت  ارالعات،  مدیریت  یعنی  جوار 

نوآوری، مدیریت ریسک، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع   با مشتری، مدیریت  ارتباط  مدیریت 

کند؛ اما مامل بودن و ارتباط تنراتنگ  آموزش و توسعه سازمانی متمایز می  انسانی و یادگیری، 

 (. B: پیوست 2018، 30401د )ایزو کنمی یها یادآورمدیریت دانش را با این نظام 

 یوری آسیائسازمان بهرهچارچوب و ابزار ارزیابی مدیریت دانش   2-2

  و   وکارکسب  مأموریت، اهدا   سازمانی،   انداز، درک چشمAPOمدیریت دانش   چارچوب  آغاز  نقطه

باید در پیش گیرد،   دانش مدیریت که راهبردی جهت شناسایی در هاسازمان به است که راهبرد

.  بردمیاارهای مدیریت دانش در سازمان را به جلو  رهبری، محرکی است که راهنمایند.  کمک می

  شتابی راهاارهای مدیریت دانش را  اجراسازند تا  می  توانمندسازمان را    ، فرایندها، افراد و فناوری

فعالیت  بخشد پنج  در  بنیاد.  عبارفرایند  ی  و  نرهدار،  ایجاداز: شناسایی،    تند دانش  اشتراک  ی، 

دانشکهب را  الدومین    یا ارچه،  یفرایند  ایجادبا    که  ارگیری  چارچوب  این  د.  آورن می  پدیدیه 

  APO. دو الیه از پیامدها در دهد دستاوردهای مدیریت دانش را نشان مییه پیامدها و السومین 

 
1 Kudryavtsev & Sadykova   
2  Dimensions 
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توانایی )افزایش  دانش  مدیریت  ابتاارات  انتظار  مورد  پیامدهای  است:  فردی،  تعریف شده  های 

وری، محصوالت و اجتماعی( و این برآیندها با هم منجر به بهره توانایی تیمی، سازمانی و افزایش  

سود کیفیت،  با  شهروندانخدمات  برای  ارزش  پایداریآوری،  از    استفاده  با  اقتصادی  ،  کارآمد 

 شود. های سازمان و رشد میدارائی

 

 (a ،2020 :104یانگ چارچوب مدیریت دانش ) :(1)شکل 

است. این ابزار   APOدانش  مدیریت  چارچوب  مبتنی بر  APO  دانش  مدیریت  آمادگی   ابزار ارزیابی

نوآوری در ابتدای برنامه مدیریت    و  یادگیری  دانش،  فرایندهای  ها،دهندهشتاب  درباره  را  سازمان

یک پرسشنامه  APO دانشمدیریت ابزار ارزیابی  .(2020 :147(،  aکند )یانگ )می ارزیابی  دانش

  انجام   سازمان  در  اندازهچه  تا  و  چرونه  دانش  مدیریت  هایشیوه   کندمی  تعیین که  نظرسنجی است

  مند نظام  دانش   مدیریت  فرایندهای   نرهداری  و   ایجاد   برای  مناسب  شرایط  از  سازمان   شود. آیا می

که برمبنای چارچوب مدیریت دانش پرسش    42خیر؟ فرایند ارزیابی دربرگیرنده    یا  است  برخوردار

کارکنان  - 3  ،فرایندها -2  ،رهبری-1ها:  دهندهالف( شتاب است؟    شوند بندی میبه هفت دسته گروه

دانش:  -4 فرایندهای  ب(  نوآوری:  -5فناوری؛  و  یادگیری  ج(  دانش؛  و  -6فرایندهای  یادگیری 

 (. 2020 :20(، b)یانگ )پیامدها مدیریت دانش -7پیامدها نوآوری؛ د( پیامدها: 
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 30401ایزو  ، اسرتاندارد(1399)  هاشرمزهی و  خیامیرلو    های انجام شرده،با نراهی به پژوهش

  کردند. تهدیدها« بررسرری  و  هافرصررت  ضررعف، ،از دیدگاه »توانمندی  APOبا مدیریت دانش را

ها درگام  در اجرا، سرررازمان 30401ایزو پذیری  با توجه به نرمش  نددادنویسرررندگان پیشرررنهاد  

این پژوهش به مقایسره ایزو   نخسرت برای اجرای مدیریت دانش از این اسرتاندارد اسرتفاده نمایند.

 است.  کرده  بسنده  APO  مدیریت دانشو  30401

و به الزامات    لیتحلرا    9001:2015و    30401ایزو   دو استاندارد،  (2019)  اوایو ساد  فاوتسیودرک

را سازی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش  های مدلچارچوب و    لیتبد  یسازبه زبان مدل  بوطمر

الزامات الزاماتکردند مقایسه    ایزو   با  از  پراکنده  پشتیبانی  مقایسه  این  نشان    ایزو  .  این  داد را   .

سازی  مدلهای ثابت شده  را برای چارچوب  ایزو  نیاز به توسعه مبتنی بر دانش منطبق بر   پژوهش 

چرونری  های این پژوهش در  یافتهروش و  از    کند.ت آن را فراهم میو الزاما  ه دادنشان  را  سازمانی  

 د. پژوهش حاضر استفاده شابزار هد   های شناسایی مؤلفه 

سررازی،  برای پیاده  هایی کلیراهنمایی 30401 بر پایه الزامات اسررتاندارد ایزو ،(2020)  1شرراار

 ارائه داد. فنون و مفاهیم رراحی 

 برای  هاییحلراه و  توصرریف را 30401ایزو   پذیرش  هایچالش  ،(2020) همااران و ماکسرریمو

 .  کردند  پیشنهاد  هاسازمان در  دانش  مدیریت برای ایزو کارهایدستور از استفاده  و  سازیپیاده

  کرد   توصریه و تمرکز  ریسرک  مدیریت  و  مدیریت دانش برای ایزو بین  پیوند  بر ،(2020)  2هردمن

مورد نظر ایزو   هایفرصررت و هاریسررک تعیین برای، مدیریت ریسررک  2018:  31000ایزو  که

  تواند می  سریسرتم مدیریت دانش که شرود حاصرل  ارمینان  تا شرود  توجهها  آن به  باید که 30401

  ریسررک  مدیریت برای راه  نقشرره یک  پژوهش.  شررود  اعمال  یابد، دسررت خود نظر مورد  نتایج به

 .  کرد پیشنهاد  دانش

 
1 Shekar   
2  Herdmann 
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  تحقیقات   نظری  هایهریش  با   30401ایزو    ارتباط  چرونری  ،(2021)  همااران  و   پاولوفسای

 توسط  آن  بیشتر  شدن  برای عملیاتی  راکارهایی  دستور  و  تحلیل  را  فاری  سرمایه  و  مدیریت دانش

ایزو  تجسمی کلی از عوامل اصلی    و  مدیران ارائه  توسط  سازیپیاده   و  گواهینامه  صدور  نهادهای

از مطالعات    گوناگونای  نشان داد ایزو، مجموعه  هایافته.  کردندای ارائه  را به صورت چرخه  30401

 کند.  المللی کاربردی با موفقیت ادغام میرا در یک استاندارد بین

)یافته همااران  و  هاشمی  پژوهش  ایزو  نیز  (،1401های  داد  گردآمدهنشان  از ،  گوناگون  ای 

را در یک استاندارد کاربردی   2021لغایت    2010سال    های مدیریت دانش ازپژوهش های  مؤلفه 

در این  استناد اعتبار چارچوب پایه ابزار هد     برایهای این دو پژوهش  از یافته  کند.تلفیق می

   د. شپژوهش استفاده 

  تأثیر  توسرعه سریسرتم مدیریت دانش بر که را  حیاتی دانش  (، عوامل2022بونچان و همااران )

  های برای یای از پروژه  30401ایزو  اسراس  بر چارچوبی در راها آن  و  ندکرد  شرناسرایی  گذارندیم

روش مورد اسررتفاده برای انجام این مطالعه بر بررسرری ادبیات مربوره .  بردند کاربه  تایلند ارتش

 برای شناسایی دانش حیاتی و توسعه آن برای ایجاد یک چارچوب مفهومی متمرکز است.

به عنوان چارچوبی برای توضریح ایناه چرونه مدیریت  30401ایزو (، از اسرتاندارد 2022)1بارنز

 این  باور بهبخشری از مدیریت دانش هسرتند، اسرتفاده کرد.   ،و خالقیت  2ای )رادیاال(دانش پایه

  خالقانه   کارکرد  و هنری،  هاینررش  هنر،  ادغام  از  3ای )رادیاال(مدیریت دانش پایه  پژوهشررررر،

 .  شودمی  ناشی  دانش  فرایند/کار در

بر مبنای تعریف ایزو   (، مدلی تلفیقی از »سیستم مدیریت دانش«2022)  4کارلوسی و همااران

  مفهومی از استاندارد که    ارائه کردند   2015:  9001  بر مبنای تعریف در ایزو   « دانشو »  30401

 
1 Barnes 

2 Radical KM  

3 Radical KM  

4 Carlucci et al. 
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مدیریت دانش    الزامات  وهای مفهومی و ذهنی ارائه  برخی نقشه   وسیلهبهرا    ایزو مدیریت دانش

در بررسی ارتباط بین عوامل چارچوب    پژوهش های  از یافتهکند.  بندی و ترکیب میساختاررا    ایزو

 پژوهش استفاده شد.  این مدیریت دانش 

یستم مدیریت و س  30401ایزو  جدیدی را برای ادغام    مدل،    (2022)  1مونتویا کوینترو و همااران 

ایجادبا    کیفیت در صنعت نسل چهارم های مدیریت  برای مدیریت مشترک جنبه  مدلی  هد  

مشترک سهم  و  متقابل  وابستری  درک  دانش،  مدیریت  و  سازمانی  ها  آن  کیفیت  موفقیت  در 

کیفیت و مدیریت دانش  ترین متغیرهای مدیریت  مدل اماان تمرکز بر مهم  این.  پیشنهاد کردند

  سازی کرده است های نسل چهارم را پیادهمانی که فناوریتواند در هر سازکند و میفراهم می را  

 دهد. ، اما روش یا ابزار مشخصی را ارائه نمیاعمال شود

دارای سرطح عمومی، با تحلیل متمرکز بر مزایا و   30401ایزو مشراهده شرد که مطالعات درباره 

این . اسررت  پذیرفته  انجام  آن  خاص هایجنبه  اندارد یاانتقاداتی به سرراختار و محتوای کلی اسررت

به وسرریله چارچوبی سرراده و یا ارچه ارزیابی   ی براییتوانا مند دررور نظاماسررتاندارد هنوز به

 30401ایزو های مدیریت دانش در استاندارد ادغام مدیریت دانش و سیستم بررسری نشرده است.

بخشررد  های کاربردی سرریسررتم مدیریت دانش میبرنامهاعتبار بیشررتری به تحقیقات، رراحی و 

گیری مدیران و نهادهای  ( و با گردآوری بنیادهایی برای مدیریت دانش، جهت2022،  2)اشررمیت

 (.2020کند )ماکسیمو و همااران، صدور گواهینامه را فراهم می

 روش تحقیق   3

  این   فلسفی  مبنای  ، (1:  1398  آذر،  و   الوانی  فرد،   دانایی )  پژوهش  فرایند   ، پیاز  الروی  مبنای  بر

 راهبرد،  منظر  از  ،یانتقادی ر برابر  رویاردی ارزشیابی،  گیریجهت  با  تفسیری  پارادایم  پژوهش

  راهاارکیفی   دیدگاه   از  ،30401ایزو  ساختار    و APO دانش  مدیریت  ابزار  محتوای  از  توصیفی

 
1 Montoya-Quintero et al.  
2 Schmitt 
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  و   اسناد  های داده  گردآوری  شیوه  و  ایکتابخانه  پژوهشی  صبغه  با   (رکیبفرات  و  محتوا  تحلیل)

  .است پرسشنامه  و مدارک

کیفی   باتحلیل  محتوا    تحلیل  روش  در  کرد.  ارائه   را   نوینی   « الروهای  و  ها نظریه»  توان می   متن 

  ماهیت   یا   هد    به  توجه   با   که  است  متنی   هایپیام   از  ایگردآمده   دربرگیرنده   بیشتر  جامعه

انتخاب    استقرایی   و   قیاسی   فرایند  دو  با   محتوا   تحلیلی   پژوهش  جامعه   تعریف و  پژوهش   های پرسش

ها  رویاردی منسجم برای تحلیل دادهکیفی«  فراترکیب»طالعات کیفی روش م  در میان  .شودمی 

همااران،  )  است و  پژوهش    (.1401هاشمی  این    و  سندلوسای  گانههفت  هایازگامدر 

 : استفاده شد( 2007)1باروسو

اماان رراحی ابزاری برای بررسی آمادگی    30401ایزو  آیا با استفاده از    : پژوهش  هایپرسش(  1

چارچوب مدیریت دانش   ها و ابتاارات مدیریت دانش وجود دارد؟ها پیش از شرو  برنامهسازمان

 است؟  هاییمؤلفهبرای دستیابی به این ابزار دربرگیرنده چه  30401ایزو 

مورد جستجو قرار گرفت و    3و ورلدکت  2هایی مانند گوگل اساالروبراهمند متون:  بررسی نظام  (2

دست آمد. کلید    ه بهرو غی  4هایی مانند ساین  دایرکتمقاالت مرتبط با موضو  با اتصال به پایراه

وری  سازمان بهره،  آمادگی مدیریت دانش،  30401های جستجو عبارت بودند از: استاندارد ایزو  واژه

 . APO ابزار آسیا،

انتخاب متون مناسب  (3 عنوان، چایده، محتوا و جزئیات   یهایگزینه  :فرایند جستجو و  مانند 

پژوهش    18تعداد  ،  APOو    30401مقاله در زمینه ایزو    47مقاله در نظر گرفته شد. در نهایت از  

ایزو  پژ  16) درباره  »راهنمای تسهیل  APO  و  30401وهش  و  فنون«  و  ابزار    « گران»راهنمای 

 (2)شال   .ند( انتخاب شد2018: 30401 ایزو و  APO :2020مدیریت دانش 

 
1 Sandelowski & Barroso 

2 Google Scholar 

3 WorldCat 

4 ScienceDirect 
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 الگوریتم انتخاب مقاالت نهایی(: 2)شکل 

به ویژه پاولوفسای  های پیشین  پژوهشو    30401محتوای ایزو  بر پایه    استخراج ارالعات منابع:(  4

( متغیرهای 1401)  هاشمی و همااران  ( و 2019)(، کودریاتسف و سادیاوا  2021و همااران )

 .  ندبیرون کشیده شدسیستم مدیریت دانش  گذاری چارچوب برای پایهزیربنایی 

ایزو  ها از، سرازهباال  پژوهشسره  بر  نراهی  و کیفی  یمحتوا تحلیلبا  ها:  تجزیه و تحلیل یافته( 5

ابزار  42  از  مفراهیم  و  (4)جردول    ،30401   و   دستهبندیو  کشررریرده  بیرون  APO  پرسرررش 

  (2)  جدول .دبرچسبگذاری ش

 ( 2019کوا،  سادی و کودریاتسف) 30401 ایزو تحلیل نمونه (:1ول )دج

 نیاز  مورد یهافعالیت و اهداف شرح

   دانش گسترش :30401ایزو   2-4-4بند

  موردنظر  ییها فعالیت  دانش  مدیریت  سیستم  که  دهد  نشان   باید سازمان
  و  هااقدام  راه  از  خود  توسعه  مراحل   در  دانش  مؤثر  مدیریت  برایرا  

  پوشش و دانش  مدیریت سیستم  اهدا  از پشتیبانی هدفمند، رفتارهای 
 . گیرددربرمی شده بندیاولویت دانش های حوزه

   دانشگسترش 

 دانش  مراحل گسترش -

 رفتارها  و هااقدام -

 دانش  مدیریت نظام  اهدا  -

 شده  بندیاولویت   دانشهایحوزه -

  با   برابرسنجی  و  مشاهده  قابل  استاندارد  این  اصلی  ابعاد  تا  شد  کدگذاری  گامسه  در  30401ایزو  

 برای،  (84:  2013،  1)سالدانا   ساختاری  کدگذاری  از  ابتدا،  .باشد  باال   در  شده   گفته  هایمؤلفه

  استاندارد   متن   س  .  شد  تعیین  ساختاری  عناصر و استفاده  ایزو  دانش   مدیریت  اجزای  شناسایی 

  پدیدار   کدگذاری  دور  اولین  از  کههاییدسته  راستای  در  استقرایی  صورتبه  مدیریتی،   های نظام

 
1 Saldana 
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  دانش   مدیریت  بنیادی  عناصر  از  هریک  به  مربوط  متنی  هایبخش  شناسایی  برای  شوندمی

 از  که  ییهابندیربقه  بندیدسته  به  توجه  با  قیاسی  صورت  به  متن  ، پایان  در.  شد  کدگذاری

  کدهای   پوشانیهم  همزمان،  کدگذاری  روش  این  با .  نددش  کدگذاری  شوند، می  پدیدار  APO  بررسی

  دستی،   مرور  وسیلهبه  APO هایپرسش   اصلی  مفاهیم   به  مربوط  کدهای  باایزو    اجزای  به  مربوط

 ( 2) جدول .یافت تجسم کیفی،  هایداده تحلیل برای

 30401ایزو  استاندارد با APO هایپرسش از برآمده هایمؤلفه برابرسنجی نمونه: (2)جدول 

 رهبری  APOدر مقوله

انداز،  با چشمدانش است که  ی گذاراشتراک بهانداز راهبرد و چشم  یسازمان دارا APO  پرسش

 ارتباط دارد.  یاهدا  سازمان  و تی مورأم

 از  برآمده  یهامؤلفه

 APO  پرسش

 دانش  ی گذاراشتراکبه

 دانش  یگذاراشتراک  راهبرد

 دانش  یگذاربه اشتراک  اندازچشم

   یاهدا  سازمان   و تی مورأم اندازچشم

 ی و اهدا  سازمان  ت یمور أانداز، مدانش با چشم یگذاراشتراک راهبرد و  نی ارتباط ب 

  زو ی سررازگاردرا   یمحتوا

30401 

  اهدا    با  و اند،شده  یگذارهی پا دانش تی ر یمد  اهدا  و  یمشخط ناه یا  از سازمان 

 یابد. می نانیارم دارند، یاب یارزش تی قابل و  هستند راستاهم سازمان یراهبرد

 تعهد  وی رهبر زویا  درد  ربنیز

 یرهبر   زویدر ا  مقوله

  آوری گرد  از  پ   محتوا  روایی  بررسی کیفی  در  پژوهشرر،/کنندهبررسی   سوسازیسه  روش  با(  6

  گردید؛   استفاده  ،محتوا  اعتبار  نسبت  از  روایی   کمی   ارزیابی  برای  خبرگان،   از  تن  5  دیدگاه

 محتوای  با   APO  معیارهای   هایمؤلفه  بین  برآورد سازگاری  برای  روایی  تعیین  جهت  ایپرسشنامه

  پوشانی همولی   است مفید  - 2 دارد پوشانی کاملی هم -1» ایگزینه سه پیوستار  با ) 30401ایزو 

  برآمده   مفاهیم  و  تامیل  خبرگان  و  اساتید  از  تن  15  وسیلهو به  تهیه(  «ندارد  پوشانیهم  -3  ندارد

  امتیاز  شد.  برابرسنجی  30401ایزو    مرتبط برآمده  مفاهیم   با  APOدانش  مدیریت   هایپرسش  از

  مبنای بر .آمد  دستبه  89/0  کمی   صورت  به  محتوا  روایی  ضریب  از  استفاده  با   مضمون  هر   سازگاری
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  روایی   ضریب  پذیرفتن  مقدار  کمترین  اند، داده  قرار  ارزیابی  مورد  را  ها پرسش  که  افرادی  تعداد

 ( 3)جدول  . باشد 49/0 باید( 1975) الوشه جدول مبنایبر 1محتوا 

 (CVR) محتوا  روایی نسبی ضریب (:3)جدول 

 CVR 30401 ایزو با APO معیار 7 برابرسنجی

 93/0  رهبری

 87/0 فرایندها

 90/0 کارکنان

 87/0 فناوری

 91/0   دانش  فرایند

 92/0 نوآوری و  یادگیری

 84/0 دستاوردها و  پیامدها

 یق تحق  هايیافته   4

 مناسبی برخوردار   رواییاز    برابرسنجی  نشان داد(،  3در جدول )  ضرایب نسبی روایی محتوایی

ارزیابی آمادگی مدیریت دانشمعیار    7و    است ایزو    APOابزار  وکارکردهای مدیریت دانش در 

  45  و   معیار  9  ازسنجی(  نظر  ابزار )پرسشنامهرراحی    . برایپوشانی دارندبا یادیرر هم   30401

 استفاده شد:  زیرشرح به 30401ایزو   ( مبتنی بر4)جدول  ،پرسش

  در  بلاه   نیست،  نظام جداگانه  یک   دانش   ، 30401  ایزو  برمبنای:  سازمان(  بستر)  نهیزم   4-1

قابل   ارزش(.  2021،و همااران  )پاولوفسای  شودپشتیبانی می  آن   وسیله به  و  تعبیه  سازمانی  زمینه

فرایندها    ها،مشیخط  گرایانه،  انداز، اهدا  کارکرد دانش در تأثیرآن بر مقصود، چشمگیری  اندازه

ایزو  )  سازمانی است  نیازهای  و   راهبردها   اهدا ،   خدمت  در   دانش  مدیریت.  است  کارکرد سازمان  و

سنجش نظر خبرگان    یبرا  که  استسازگار    APO  ابزار  ( 1)  پرسش  یبا محتوا  ،محتوا  نیا(.  30401

  ی آمادگ  یابیچارچوب ابزار ارز  یبرا  (1)  ررح پرسش  نیو همچن  30401ایزو  با    یدر برابرسنج

 
1 Content Validity Ratio (CVR) 
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تعیین   سازمانی را  موضوعات درون و برون  باید  . سازماناستفاده شد  زویا  یدانش بر مبنا  تیریمد

دستاورد)های( مورد  به    رسیدن  در  را  سازمان  توانایی  و  هستند  سازمان   مقصود  با   مرتبط  کند که

  دانش   مدیریت  گسترش  هاسازمان  کند کهمی   پیشنهاد  گیرند. ایزونظر در مدیریت دانش در برمی

 بیرونی  و  داخلی  سودبران  نیازهای  همچنین  و  سازمان  راهبردی  اهدا   و  زمینه  بررسی  با  را

پرسش  («راهبرد)» )استفاده در محتوای  مرکز چارچوب    ( 1)  آغازکنند  همین  به  .((2)شال  و 

 ( 4)جدول  . ساختاربندی شدند ی ابزارهاترتیب، معیارهای دیرر چارچوب شناسایی و پرسش 

  ی هاچالش  به  پاسخ  و  سنجش  یبرا  سازمان  یرهبر  یهاییتوانا  یابیارز  رندهیدربرگ:  رهبری  4-2

(.  2020 :151(، a)یانگ ) است دانش راهبرد و  دانش یرهبر، دانش  بر یمبتن جامعه و یاقتصاد

 مشی خط  ایناه  باید از  سازمان  مدیریت  که کندمی  تأکید  تعهد،  و  رهبریتشریح  در    30401  ایزو

  هستند  همراستا  و  سازگار  سازمان  راهبردی  اهدا    با  و  اند شده  گذاریپایه  دانش  مدیریت  اهدا    و

 .یابد ارمینان دارند،  ارزشیابی قابلیت و

دانش  4-3 مدیریت  که:  فرهنگ  سازمانی  فرهنگ  از    و   رفتارها  ها،ارزش  پشتیبان  اجزایی 

 عنوان  به  سازمانی   فرهنگ  که  دهد   نشان  باید   مدیریت هستند. سازمان  سیستم  با   مرتبط  هایاقدام

 (30401ایزو ) .دارد قرار  نظر مد ،دانش  مدیریت سیستم از پشتیبانی برای ابزاری

  وکار کسب  نیازهای  خدمت  باید درکه    را  دانش   مدیریت  اهدا   باید   سازمان:  ریزیطرح  4-4

 ریزی کند.  ررحها آن گذاری و برای دستیابی بهپایه مرتبط سطوح و  کارکردها  در باشند

  کرد کار  یبرتر  به  ی ابیدست  ،یمشتر  ارزش  جادیا  یبرا  را  فرایندها  ، رراحی:  عملیات سازمان  4-5

  باید   که سازمان  کند میتأکید    ، 30401  زویا(.  2020  :156(،  a)یانگ )  وکار  کسب  یپیامدها  و

 وکنترل سازیپیاده ریزی،ررح را الزامات مدیریت دانش  کردنبرآورده برای نیاز مورد  فرایندهای

 ریزی ررح  که  شوندمی  اجرا  ایگونهبه  فرایندها  از ایناه  را با ارمینان  شده  تعیین  اقدامات  و   نماید

 اند، پیاده کند.  شده



 های مدیریت دانش سیستم دانش بر پایه استاندارد  ارزیابی آمادگی مدیریت ی برایابزار: 30401 راتایزو                 14

DOI: 10.22034/jsqm.2023.361598.1433 

و فرهنگ اشتراک    یدانش  کارکنان  ی، و نرهدار  یجاد ا  یسازمان برا  ییتوانا  یبررس:  افراد  4-6

ا  یزبا تما  (.2020  :160(،  a)یانگ )دانش   افراد قرار دارد،   یتاصل بر ماه  یندانش، که در ذهن 

که    یابد ان  ینارم  بایستی (. سازمان م2021و همااران،    ی)پاولوفسا  کند یم   ید دانش تأک  یانسان

ایزو  )  .مورد نظر سازمان، برخوردار باشند  ایتجربه  یا  یآموزش  یلی،تحص  هایشایستریکارکنان از  

30401) 

زیرساخت  4-7 و  اماان  تیریمد  یاجرا  :فناوری  سازمان  در  را    ار یمع  ؛کند یم  ریپذدانش 

  ک ی  نرهداری  و  جاد یا  دانش،  بر  یمبتن  یهاحلراه  ارائه  و  درگسترش  سازمان  ییتوانا  ،یفناور

  ت یریمد  و  یافزار نرم  و  یافزارسخت  یهاسامانه  تیفیک  سازمان،  در  دانش  اشتراک  یهماار  طیمح

  ی ابیارز  را  بودن  محرمانه  و  تی امن  بودن،  موقعبه  نان،یارم  تیقابل  ،یا ارچری  دقت،  و  محتوا

)  دی نمایم   ها، فرایند  ،یانسان  هیسرما  یتوانمندسازهابه    30401ایزو  (.  2020  :164(،  a)یانگ 

.  کند یم   اشاره   دانش  تیریمد  سیستم  از  یبخش  عنوانبه  فرهنگ و  تیحاکم  ،رساختیز  و   یفناور

 یضمن  روربه  ، یارتبار  یهافرایند  و  اسناد  نیهمچن  و   یماد  منابع  و   یایزیف  یکار  یفضاها

)پاولوفسای و همااران،    .اندشده  گفته  دانش  تیریمد  سیستم  یاجرا   یهافرایند  از  یبخش  عنوانبه

2021) 

کاربردن  ، گسترش دانش )دریافت دانش نوین، به30401ایزو  در  :  دانشسیستم مدیریت    4-8

بدیل دانش  یا نامعتبر(، انتقال و ت  دانش جاری، حفظ دانش جاری، رسیدگی به دانش منسوخ

  هستند  سازی و یادگیری( و توانمندسازها دربرگیرنده الزاماتیترکیب، درونی  )تعامل انسانی، ارائه،

عنوان زیرساختاری از زمینه سازمان در  به  دانش   مدیریت   سیستم  از  بعد   یک نماینده  کدام  هر  که

  مدیریت   سیستم  درون  «ابعاد»  این  گنجاندن  و   شناخت.  هستند  وابسته  یادیرر  به  که  ایزو است

 سیستم  یک  یاجرا  برای  شده  مدیریت  تغییر  فرایند   یک  وسیلهبهها  آن  حیحص  جایرذاری  و   دانش

الیه »سیستم مدیریت دانش«    این ابعاد  .است  الزامی  سازمان  در  نررکل  و   اثربخش  دانش  مدیریت

 د. نکنایجاد می 30401ایزو را در چارچوب 
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در این  گیرد.  دانش درنظر میبا مدیریت  مرتبط  جوار و  را نظامی هم  ینوآور  تیریمد  30401ایزو  

،  30401های سازگار این معیار با ایزو  از پرسش،  APO  «نوآوری   یادگیری و»معیار    جایبهپژوهش  

 در ساختاربندی معیارهای دیرر چارچوب پیشنهادی پژوهش استفاده شده است.  

به  سازمانی    دستاوردهای  به  رسیدن  برای  ابزاری:  دانش   تیریمد  یامدهایپ  4-9 و  هستند 

خود )  نهایی   هد   خودی  کارکرد(30401ایزو  نیستند  اندازه  به  .  قابل  پیامدها    گیری، عنوان 

  ا یها  )خدمات(، نظام  تالمحصو  ها،ها، فراینداقدام  تیریمد های کمی یا کیفی و  یافتهتواند به  یم

باشدسازمان مربوط  و ابیارز  را  دانش   تیریمدبودن    کارساز  و  دانش  کارکرد  دیبا   سازمان  . ها    ی 

معیار در چارچوبی   9این    (.2020)واگنر،    است  یریگاندازه  و  شی پا  ازمندین  یز یچ  چه  کند  نییتع

 ( 3)شال  . تجسم یافت

 

  304011چارچوب ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر مبنای ایزو  (:3)شکل 

هر   APO  همانند ابزار 30401بر مبنای ایزو ای اسرت که ای چندگزینهپرسرشرنامه  ،ابزار ارزیابی

 نجاما ضعیف  خیلییا   شودنمی  نجاما  یا جهو هیچ به  -1)  5تا   1توان از ها را مییک از پرسرررش

 
 نویسندگان مقاله ،مأخذ 1
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 نجاما  خوبی  به  -4.  شودمی  نجاما  کافی  ندازها  به  -3.  شودمی  نجاما  ضعیف  رور  به  -2.  میشود

  80تا  70توسرط  باید ارزیابی  پرسرشرنامه.  بندی کردرتبه (شودمی  نجاما  خوب بسیار  -5  .شودمی

 .شود  داده  ماه پاسخ  6با پیشینه خدمت بیش از   سازمان  درصدکارکنان

 (30401ایزو مبنای ر ارزیابی آمادگی مدیریت دانش بر پرسشنامه نظرسنجی )ابزا :(4) جدول 

 : زمینه )بستر( سازمان 30401معیارنخست برمبنای ایزو 

 APO پرسش بر مبنای ایزو  30401محتوای ایزو 

1 
رک سازمان و  د

 زمینه آن 

سازمانی را که مرتبط با مأموریت و اهدا   و برون  سازمان موضوعات درون 

دستاوردهای موردنظر    رسیدن به   سازمان را در  تواناییسازمان هستند، و  

 کند. دهند، تعیین میمی درمدیریت دانش تحت تأثیر قرار

 * 

2 

رک نیازها و  د

های  رر  انتظارات

 سودبر 

  و  وکار کسب  کارکرد  دانش برمبنای  مدیریت  با  مرتبط  سودبران   سازمان

سازمانزمینه با  مرتبط  زیرساخت(    زیست،محیط  فرهنگ،  مانند)  های 

 کند.ساختاردهی می  ارزیابی ورا  ها  آن  به  مربوط  نیازها و انتظارات   و  تعیین

 * 

3 

  فراگیری دامنه 

 مدیریت دانش 

قابلیت  سازمان  و  سیستم  محدوده  برای  دانش  مدیریت  کاربرد    را 

های مشخصی از  ، بخشسازمان)در سراسر آن    فراگیری  دامنه  گذاریپایه

 کند.می تعیین...(  و سازمان 

 

4 

بیشترین حوزه  سازمان  که  را  دانشی  را   های    و  سازمان   برای  ارزش 

  سازمانی تعیین،   مأموریت و اهدا    به  با توجه   دارد  آن  سودبر   هایرر 

 . کندمی بندیاولویت   و ارزشیابی

 * 

 رتبارات اپشتیبانی  5
جایی و تغییر دانش و  گسترش دانش، جابهدر خدمت  سازمانی  ارتبارات  

 .هستند توانمندسازهای مدیریت دانش
24 

 معیاردوم: رهبری 

6 

 رهبری و تعهد 

از  سازمان    گذاری پایه  دانش   مدیریت   اهدا    و   مشیخط  ایناه   مدیریت 

 یابد. هستند، ارمینان می  راستاهم سازمان  راهبردی اهدا   با و اند، شده
 * 

7 
  ،یفناور ، یانسان یروین   ،یایناه منابع مورد نیاز )مالازسازمان مدیریت 

 یابد. ارمینان می، دسترس هستنددر ، شدان  ابتاار( برای یتیر یتعهد مد
3 

 مشیخط 8

که    نموده است  گذاریپایه  را دانش  مدیریت  مشی خط  یک  مدیریت سازمان

بین   دانشاشتراکتعادل  از  و حفاظت  و به  را  گذاری  مستندسازی    وسیله 

 .سازد میبرقرار  ارالعات  از گیریپشتیبان

4 

 Cپیوست  9
انداز، مأموریت، اهدا   چشماین سازمان، دانش، دیدگاه و راهبرد مربوط به 

 اندازه زیادی با کارکنان تسهیم کرده است. و نیازهای سازمانی را به
5 
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10 

  ها،نقش

ها و  سئولیتم

 اختیارات 

می  سازمان مدیریت   مسئولیتارمینان  که  و یابد    هاینقش  اختیارات   ها 

  جلسات  کننده هماهنگ  دانش،  ارشد  مسئول  )مانند  دانش  مدیریت  مرتبط با

  اندرراحان و افراد پاسخرو نظام مدیریت دانش( تعیین شده   تجربه،   تبادل

 شوند.می  رسانی ارال   بیرونی  سودبران  به  لزوم  صورت در  و   سازمان  درون  و

2 

 معیارسوم: فرهنگ مدیریت دانش 

 APO زو ی ا یپرسش بر مبنا 30401ایزو  یمحتوا

11 

  مدیریت  فرهنگ

 دانش 

سازمان، گسترش اشتراکبه  جستجوگرانه،  رفتارهای  در  دانش،    و  گذاری 

 شود. هایی در نظر گرفته میتشویق و مشوق دانش،  کاربرد
 36و17

12 
  دانش   مورد  در  اختیار  با  که  کنندمی  توانمندی  احساس  یسازمان افراد  در

 . دهند مشاوره و نندک بحث  موضوعات  مورد  در راحتی کنند؛ به  اقدام
34 

13 
ارند تا  ذگعات را آزادانه و با صداقت به اشتراک میالو ار  شدانکارکنان،  

   .دهندافزایش در سرتاسر سازمان را  شاجتماعی شدن و جریان دان
 * 

14 
 توانمندسازها 

 

به  پذیری مخاررهسازمان   را  افراد  کردن  اشتباه  اماان  فرصت  و  عنوان 

  به پذیرش  دتارار نشو  که مخارره و اشتباه  یزمان و تا    کندیم  ی تلق  یریادگی

 . شودمیبه جای تنبیه پاداش داده   اشتباه یک   توضیح و

32 

 مشیخط 15

سازمان  فرایند در  مدیریت  و  پذیرش  سمت  به  تغییرات    و  دانش،  کاربرد 

  کندمی  پشتیبانی  آن  از  دهد،می  ارزش  دانش  مدیریت   به  که فرهنری    ایجاد

 است.   ،سازدمی توانمند را  آن و

6 

 ریزی معیارچهارم: طرح

 C پیوست 16

و  مطلوب  دانش   فرهنگ   سازمان  نموده  تعریف  شاا    را  تحلیل    وضع  با 

ایجاد کرده    ررح   شاا ، یک   به این   رسیدگی  مطلوب، برای  وضع   با  موجود

 است. 

 * 

17 

 ریزی ررح

پیامدها به  دستیابی  چرونری  وکار،  ی سازمان    سازمانی،   ی پیامدها  کسب 

با استفاده    زیستی  محیط  و  اجتماعی  پیامدها  یا/ و  مشتری  با  مرتبط  پیامدها

 کند. می ریزیررح مرتبط سازمان  های از دانش را درکارکردها و رده

8 

18 
برای  سازمان   انجام  هاییفرصت  و   هاریسک  قراردادن   مدنظر  اقداماتی 

  جلوگیری   نامطلوب  اثرات  از  تواندمی  که  نماید  حاصل  ارمینان  تا  دهدمی

 یابد.   دست پیوسته بهبود  به  دهد و کاهش را ها آن یا کند

10 

ها و  برای مدنظر قراردادن ریسکالزم  اقدامات  رونه  چ که  سازمان برای این  19

 کند.ریزی میارزشیابی نماید، ررحها را فرصت
7 

  مورد  فرایندهایها،  ها و فرصتنظر قراردادن ریسکبا تعیین و مد  سازمان  20

 کند.ریزی میررح  الزامات مدیریت دانش  کردنبرآورده را برای   نیاز
 * 
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 معیار پنجم: فرایندها و عملیات سازمان

21 

 عملیات سازمان 

  ایجاد،  شناسایی، سازیبهینه  مند برایسازمان فرایندهایی نظامدر 

 دارد.وجود  دانش  کاربرد و توزیع نمایاندن،  تحلیل،
25 

22 
  تغییرات پیامدهای و راکنترل شده ریزیررح  تغییرات سازمان، 

 د. کنمی بررسی  را  نشده  ریزیبرنامه
11 

23 
  کار و وظایف کامل کردن از بخشی  عنوان  به دانش  کارکنان سازمان با

 .کنندمی استفاده آن  از  و هستند درگیر خود
12 

24 

برای دستیابی به    راها  آن بین های و کنش نیاز   مورد فرایندهای  سازمان 

  و کندمی نرهداری و سازیپیاده گذاری،پایه ایجاد ارزش از دانش،

 .دهدمی بهبود دائم  رور به

9 

25 
  فرایندهای ها درونموفقیت ها وشده از شاستهای آموخته درس

 شود.می  وگنجانده تعریف سازمانی 
29 

 معیارششم: سرمایه انسانی

26 

 شایستری 

ا کارک  یابدمی  نان یرمسازمان    ی هایستریشا  کم دستاز  نان  که 

 .برخوردار باشند سازمان،   مورد نظر  ی اتجربه ای  یآموزش ،یلیتحص
13 

27 

فعالیتبه  دانش  هایجریان  از  سازمان مند  نظام  رفتارهای  و  هاوسیله 

وسیله  ل بهو استفاده از آن در عم  شب دانذارزیابی و ج بازنرری،  مانند  

 .کندمی پشتیبانی سازی اولیه کارکنان، آماده

14 

28 

مانند  سازمان    مجدد   تخصی   یا  گری مربی  آموزش،   ارائه   اقداماتی 

  اشخاص   با   قرارداد  بستن  یا  استخدام   فعلی؛  شده   استخدام  اشخاص 

  و   دهدمی  انجام   الزم   هایشایستری  آوردن   دست به  برای  را   شایسته

 کند.می ارزیابی  را شده انجام  اقدامات اثربخشی 

15 

 16 کند. می نرهداری  شایستری کارکنان را شواهد   سازمان، ارالعات 29

  تبدیلو  انتقال 30
 دانش 

همااری،تیم در   های  فاری  روفان  جلسات  و  تجربه  تبادل    جلسات 

 د. ن شو سازمان تشایل می سرتاسر
18 

 معیار هفتم: فناوری و زیرساخت 

31 

  –توانمندسازها
 و زیرساخت فناوری

ز  فناوری  ، سازمان مانند  ساختری و    ی فضاها  تال،یجید  ی هاکانالهایی 

مجاز  یایز یف  یکار ابزارها  یو  تلفن  برنامهمانند    ی یو  کاربردی  های 

های  پلتفرم  و  ابری   شها، موتورهای جستجو، رایانها، ویایهمراه، درگاه

 نماید.را تعیین و تأمین می  رگزهای بداده

19 

و    ی ا ی ز ی ف   ی کار   ی فضاها   تال، ی ج ی د   ی ها کانال سازمان )   ساخت ر ی و ز   فناوری  32

 . هستند راستا  ( با اهدا  راهبردی مدیریت دانش هم رر ی د   ی و ابزارها   ی مجاز 
20 

 21 دارند.   ی دسترس انهیدر سازمان همه افراد به را  33
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34 
افراد  در   همه  درگاهبرنامهبه  سازمان  همراه،  تلفن  کاربردی    ها،  های 
  رگ ز های ب   های داده   پلتفرم   و  ابری   شها، موتورهای جستجو، رایانویای

 دسترسی دارند. 

22 

35 
 -پشتیبانی

 ارالعات مدون 

  ش به برای اثربخشی مدیریت دان الزم    مدون   سازمان، از ایناه ارالعات 
ابزا  نرموسیله  نسخه  )مانند  مناسب  رسانه  و  و    افزاری،ر  الاترونیای 

 یابد.شوند، ارمینان میکاغذی( نرهداری می

26 

 معیار هشتم: سیستم مدیریت دانش

36 

مدیریت   سیستم 

)گسترش   دانش 

و    انتقال دانش،  

 دانش،  تبدیل

 توانمندسازها( 

از منابع    ش دان   دست آوردنبهگرفتن،    درس  مانندهایی  فعالیتدر سازمان  
  موجود با کاربردهای جدید   شدان  سازگاری   و  آوری بازخوردگردبیرونی،  
 شود.انجام می

30 

  سازمانی   یادگیری   وسیله نوآوری و فرایندهایدر سازمان، ایجاد ارزش به 37
 . دشویم تی و تقو حیتشر

31 

سازمان 38   شامل   هاییفعالیت  دانش،  رفتن  دست  از  خطرات  برابر  در  در 
 شود. ارالعات انجام می  از گیری مستندسازی و پشتیبان

27 

  در   تخصصی   دانش   از نرهداری  جاری،   دانش   از در سازمان برای نرهداری 39
 .پذیردانجام می گریمربی جانشینی و های ررح کار،   نیروی جابجایی  اثر

28 

40 
فعالیت اشتباه یا ناکارآمد در نتیجه  حفاظت از سازمان دربرابر انجام  برای 

دان  از  زمینه    ش استفاده  با  اقدامسازما   کنونی نامتناسب  مانند ن،    هایی 
 پذیرد.دانش انجام می روزرسانی به

23 

 معیار نهم: پیامدها 

 کارکرد  41

مبنای  را  دانش  مدیریت  سیستم  اثربخشی  و  دانش  کارکرد  سازمان   بر 
ال  نمودن  سازگار  شده،  افزوده  ارزش  شواهد دیرر    اماتز با  و  استاندارد 
مشارکت در   کند؛ مانند ایناه می های پایش و اندازه گیری، ارزیابیروش

 مدیریت دانش بخشی از مصاحبه و ارزشیابی ساالنه کارکنان است. 

38 

 اصول راهنما  42

 کارکرد 

دانش،   مبنای  بر  فرایندها  کارایی  با    شدن،   سازگار وآوری  تابسازمان 
 افزایش داده است.   خود را  وکار کرد و شهرت کسبکاراثربخشی، 

40 

 Cپیوست  43

وسیله   سازمان  و  به  نیازها  بر    شده   تعریف  انتظارات  ساختاردهی  دانش 
مرتبط   ش سازی دان کردن و یا ارچه  شاثربخ  کسب وکار،  کارکرد مبنای
 است.  کرده را فراهم    تر یافتهگیری بهبوداقدامات و تصمیم  اماان   ، و موجود

39 

44 
اهدا  مدیریت  

 دانش 

نت به پیامدها کارگیری دانش، دستبه  جهیسازمان در    کسب وکار،   یابی 
  و  اجتماعی  پیامدها   یا   و  مشتری  با  مرتبط  پیامدها   سازمانی،   پیامدها
 .استزیستی را بهبود داده  محیط

41 

 اصول راهنما  45
  برای کلیدی  منبع بنیادی ثروت و متمایزکننده یک در سازمان به  دانش 

 شده است. رقابت تغییر  و فزاینده  همااری  اثربخشی، 
42 
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  ارائه  نمودار راداری  یک  چارچوب در  و شررده  بندیجدول  دسررته هر برای امتیاز  میانرین سرر  

بندی دسررته ،9در بیشررترین امتیاز   30401شررود. دامنه امتیازات ابزار ارزیابی بر مبنای ایزو  می

دسرت آمده برای هر به امتیازنمودار    (4)شرال  .اسرت  25و بیشرینه امتیاز هر دسرته   225 ،ممیزی

ی را هایبندیدسرته  امتیازها  دهد.را نشران می  بندیامتیاز آن دسرته  برابر بیشرتریندر  بندیدسرته

و    توانایینقاط که نیاز به بهبود دارند. ارزیابی،    اییههسررتند و آن  مناسرربد که ندهنشرران می

هایی را که ابتاارات مدیریت  های بهبود، حوزه. فرصررتکندهای بهبود را مشررخ  میفرصررت

 (1)پیوست   .نمایدتمرکز کند، برجسته میها آن دانش باید روی

 
 30401نمودار راداری ارزیابی آمادگی سازمان برمبنای ایزو  (:4)شکل 

شود که تراز رشد مدیریت  امتیاز کل ارزیابی با الروی رشد مدیریت دانش برابرسنجی می  درادامه

 (5)شال  .دهد دانش سازمان را نشان می
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 30401  تراز رشد مدیریت دانش سازمان برمبنای ایزو :(5)شکل 

 هاگیري و پیشنهادیجه نت  5

را به خود جلب کرده است. با  پژوهشرران  توجه    های مدیریت دانش ی« سیستم»استانداردساز

اندک   یارسروکار دارند، هنوز بس  30401ایزو    که با استاندارد  ی حال، تا به امروز مقاالت علم  ینا

است. صر     ده ش   ییدتأ  یشاستاندارد چند سال پ  ینا  یراقابل درک است، ز  ی تا حدود  ینا.  هستند

ا از  برا  ین،نظر  استانداردها  از  دانش   یاستفاده  م  مدیریت  نهادها  یاندر  صدور    یمشاوران، 

 ارائه  مطالعات  از  گروهی  ،هد   ه پژوهشبررسی پیشین  با  مورد توجه است.  ینشاغلو    ینامهگواه

دانش   هایشیوه  در  30401ایزو    اجرای  برای  رویاردهایی  و  ها جهت  مانند  است  مدیریت  ؛ 

پاولوفسای   (،30401برپایه ایزو  تایلند ارتش  در دانش  مدیریت)های بونچان و همااران پژوهش

 30401ایزو  استاندارد الزامات چرونه کنندمی بررسی از مطالعات گروهی و ،(2021 همااران، و

مانند  )  گیرد   قرار  استفاده   مورد  خاص   مدیریتی   مسائل   سازیمدل  یا   توضیح  برای  تواند می

  ارائه شده توسط شاار   ی هاچارچوب  . (2019کودریاتسف و سادیاوا،    ؛ 2022  بارنز،   های پژوهش

پاولوفسای و همااران )2020(، ماکسیمو و همااران )2020) از گردش  (2021( و  ، تجسمی 

ایزو  فعالیت کلی  استاند  30401های  الزامات  پایه  بر  که  ایزو  هستند  برای    هاییراهنماییارد 
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و از ویژگی سادگی و جامعیت چارچوب اشاره   اندشدهارائه  سازی، فنون و مفاهیم رراحی  پیاده

مونتویا کوینترو  های  پژوهش  های ارائه شده مانند و مدل  شده در این پژوهش برخوردار نیستند.

متغیرها برای دستیابی به مدل هد   ین  ترمهم  ،(2022)  کارلوسی و همااران(،  2022)  و همااران

برای ارزیابی به وسیله چارچوبی   تواناییمند در  رور نظاماستاندارد بهاین  اما  ،  د نکنمی  تلفیقرا  

   بررسی نشده است.روش یا ابزار مشخصی  و ساده و یا ارچه

سنجش آمادگی اولیه    موضو  از جمله  یناز چند  یبه درک روشن  یازن  30401ایزو    استفاده از

بر مبنای ادبیات    30401ایزو  ارائه چارچوب ساده و جامع  سازمان از منظر مدیریت دانش دارد.  

  ش دان   مدیریت هایسیستم  تامالزا  ارچوبچ  این.  استهای این پژوهش  از یافته  و مطالعات مربوط

برای کمک  30401ایزو   استاندارد شابزار ارزیابی دان  .کندمی جسمت هاسازمانبرای استفاده   را  

  مدیریت دانش   برمبنای چارچوب ی مدیریت دانشبراها  آن  ها در انجام ارزیابی آمادگیبه سازمان

 ارائه  APO ابزار ارزیابی آمادگی مدیریت دانش  برابرسنجی با چارچوب و    با رویارد  30401ایزو  

ابزار »ایزورا این  نام  پیشنهاد  30401  تو  داد  شد«  برابرسنجی نشان  نتایج  ،  30401  ایزورات. 

 د.  نمایرا با موفقیت تلفیق می APO های ابزارمؤلفه

APO  ،  :نظر گرفتن نخستین برای در  2020راهنمای فنون و ابزار را در سال  کتاب مدیریت دانش

که این موضو  نشان از    کرده استروزرسانی  به  30401المللی مدیریت دانش ایزو  استاندارد بین

از    اعتبار این استاندارد دارد.  پژوهش استفاده  ایناه    را  30401  ایزوراتاین  نسبت به  به دلیل 

بندی رویارد انتخابی سیستم مدیریت  ، با اجازه دادن به اولویتAPO  چارچوب مدیریت دانش 

ارائه   برای  را  زبان مشترکی  برای  دانش،  دانش یک سازمان  پیوسته سیستم مدیریت  و  فراگیر 

اعتباربخشی، اما در درجه اول برای ارال   ارائه  رسانی مؤثر و مشارکتممیزی و  دادن ذینفعان 

  (1399) و دارای انعطا  پذیری بیشتری است که در پژوهش رلو  خیامی و هاشمزهیدهد می

زمینه سازمان، فرهنگ مدیریت دانش   کند. نهاد میپیشها سازماننیز به آن اشاره شده است، به 

 اند.برجسته شدهچارچوب پیشنهادی درریزی، و ررح
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ها باید بر ابتاارات مدیریت دانش خود تمرکز کنند از هایی که سازمانحوزه  ،30401  ایزوراتبا  

یت  عنوان بخشی از یک »سیستم مدیریتی« و »سیستم مدیرسیستم مدیریت دانش بهدو دیدگاه  

به پیروی  دانش«  مدیریتی«  »استانداردهای  الروی  از  که  سازمان  زمینه  از  زیرساختاری  عنوان 

 شود. تر تعریف میتر و گستردهای شفا گونهکند، با نراهی ویژه به فرهنگ مدیریت دانش بهمی

سازمان چرونه در    30401ایزو  اه مدیریت دانش در حال حاضر بر مبنای  اینتعیین  برای  این ابزار  

آیا سازمان شرایط مناسبی برای ایجاد و نرهداری فرایندهای مدیریت  ،  شودکاربرده میو چقدر به

های سازمان برای بهبود در مدیریت  دارد یا خیر و شناسایی توانمندی و فرصترا  مند  دانش نظام

آمادگی مدیریت دانش    از ترازپیامدهای ارزیابی، آگاهی  .  کندبه مدیران و ممیزان کمک می  دانش

ترین تراز تا »رشد« در  کند که ممان است از تراز »واکنش« در پاییندر سازمان را فراهم می 

  مدیریت   آمادگی  تراز  درک  ارزیابی ابزار پیشنهادی نیز   امتیاز  (. 5شال  باشد )باالترین آن متغیر  

 . کندمی  فراهم  30401ایزو بر مبنای   را سازمان یک در دانش

  کرد،   استفاده  کیفی  تجربی  هایروش  از  پژوهش  با محدودیت مطالعاتی مواجه بود.این پژوهش  

  پژوهش   این  که  آنجا   از.  باشند  ذهنی  قضاوت  و   انتخاب  از  معینی  مقدار  است  ممان  ها یافتهبنابراین  

ابزار  پیاده  مورد  در  اولیه  داده   حاوی  است،  30401ایزو    ثانویه  تحلیل  برپایه این    در   ایزوسازی 

 نیست.   ها سازمان

آینده  برای   میمطالعات  کافی    30401  ایزوراتشود  پیشنهاد  اعتبار  آوردن  دست  به  برای 

، برخی از پژوهشرران  ر پیشینه این پژوهش اشاره شد گونه که دهمان  . دشوها ارزیابی  درسازمان

اند،  مطالعه کردهرا  های همجوار مدیریت دانش  با نظام  30401ایزو  های خاص یا ارتباط بین  جنبه

توانند این مطالعات  پژوهشرران می ؛غیره و ریسککنترل درباره  ،(2020مانند پژوهش هردمن )

 دهند.  و چارچوب ارائه شده گسترش جوار مدیریت دانش انجام های همرا برای دیرر نظام
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 مراجع  6

شناسی پژوهش کمی در مدیریت:  روش (.  1398دانایی فرد، حسن، الوانی، سیدمهدی، آذر، عادل. ) 

 ، تهران، صفار، اشراقی، چاپ سیزدهم رویاردی جامع 

در  1398)   محسن.   ، جعفری ،  محمود   ، مرادی   ، سلیمان   ، شفیعی  دانش  مدیریت  بلوغ  سنجش   .)

ارال  کتابخانه  مراکز  و  کتابخانه )نمونه رسانی  ها  کرمانشاه( پژوهش:  عمومی  مدیریت   .های  فصلنامه 

 77- 109(.  3) 2دانش سازمانی 

مقایسه با مدل  مدیریت دانش:   30401استاندارد (. 1399رلو  خیامی، محمد، هاشمزهی، ریحانه. ) 

 سخن گستر مشهد،    . SWOT با استفاده از تانیک  (APO) وری آسیایی سازمان بهره 

(. اعتبارسنجی  1401نورمحمد. )   ، یعقوبی   ، حبیب الل   ، ساالرزهی    ، سید علیقلی   ، روشن   ، حسین   ، هاشمی 

فصلنامه مدیریت دانش   نش. آفرینی مدیریت دا وان مبنایی جدید در پژوهش و ارزش به عن   30401ایزو  
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Abstract: 

Before starting on the Knowledge Management (KM) journey, it is important for the 

organization to know its strengths and opportunities for improvement. The purpose of 

research is to design a new tool (ISORAT 30401)  to help organizations conduct a readiness 

assessment for KM based on ISO 30401: Knowledge Management Systems – requirments. 

To achieve this purpose, the APO KM Assessment Tool was used as a primary design 

framework. This article critically was benchmarked the structure and content of the ISO 

30401 against the APO KM Assessment Tool taxonomies with the methods of Content 

Analysis and Meta Synthesis. The comparison results showed that the APO readiness 

assessment tool is compatible with ISO 30401 knowledge management systems. KM 

Readiness Assessment process based on the ISO 30401 Framework involves 45 questions. 

The questions are divided into 9 categories: Context of the organization, Leadership, 

knowledge management culture, Planning, Human capital, Processes and Operation, 

Technology and Infrastructure, Knowledge Management System, Outcomes. This researchs 

adds further legitimacy to KMS research, design, and applications based on ISO 30401 and 

provides guidelines for further development and operationalization of this ISO standard by 

certification bodies and implementation by managers. It is suggested to use this tool in 

organizations for validation and study the results against APO tool. 
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