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Abstract                               چکیده                                                                                                                        

در قرن بیست و یکم، ایجاد مزیت استراتژیک در كسب وكار، مستلزم نوع 
نایی ایجاد دانش را برای به حداكثر رساندن جدیدی از سازمان است كه توا

موفقیت استراتژیک و رقابتی بودن سازمانی دارد . این مطالعه با توجه به 
استراتژی پیش بینی شده در افق رسانه ملی و ضرورت دانش بنیان شدن، 
درصدد شناسایی مفاهیم موثر در طراحی سازمان دانش بنیان در رسانه ملی 

كاربردی، مفاهیم مذكور  –در این تحقیق توسعه ای  است. به همین منظور
تن  44استخراج و سپس در محیط رسانه ملی از طریق روش دلفی و با حضور 

از اساتید نخبه دانشگاهی و خبرگان رسانه ملی به اجماع گذاشته شد. )گروه 
مفهوم اصلی  22نفر(  24نفر و گروه خبرگان رسانه ملی  24نخبگان دانشگاهی 

با سه دور  -كه از ادبیات موضوع استخراج شده بود -های دانش بنیان  سازمان
مفهوم /متغیربه عنوان ابعاد  27مفهوم جدید، نهایتاً با  4نظر سنجی و افزایش 

نهایی سازمان دانش بنیان در رسانه ملی به اجماع اعضای پانل دلفی رسید. 
اف و چشم انداز دانش یافته ها مؤید آن است كه از نظر اعضای پانل دلفی؛ اهد

بنیان، فرهنگ تسهیم دانش، استراتژی بر محور دانش و نظام مدیریت دانش 
بیشترین تأثیر؛ و ساختار غیرمتمركز با رسمیت كم و بدون مرز، كنترل و ارزیابی 
بر محور دانش و فرهنگ شغلی رسانه ای كمترین تأثیر را در دانش بنیان شدن 

 رسانه ملی دارند. 
 

مفاهیم مؤثر، سازمان دانش بنیان، دیدگاه دانش بنیان،  :کليدی هایواژه

 مدیریت دانش، رسانه ملی)سازمان صدا وسیما(

In the 21st century, creation of strategic business 

advantage requires adopting a new type of organization 

Which is Capable of Knowledge creation to maximize 

Strategic success and organizational Competitiveness. This 

research, intends to identify effective concepts in designing 

knowledge-based organization with due attention to 

forecasted strategy in the national media vision as well as 

the necessity of transforming national media into a 

knowledge.-based organization. For this Purpose, in this 

developmental-applied research the concepts were 

extracted and then, It was examined and put into 

Consensus by 40 academic elite and national media 

experts in IRIB environment through Delphi method (20 

academic elite and 20 national media experts) 22 concepts 

of core of knowledge- based Organization derived from 

literature of Subject and through applying three times 

Surveying approaches as well as adding 4 new concepts 

which a total of 26 concepts/ variables as an ultimate 

dimensions of knowledge-based organization in IRIB 

which were Put into Consensus of Delphi panel members. 

The findings confirm that in the opinion of Delphi Panel 

Members, the knowledge-based perspective and 

objectives, knowledge sharing culture, knowledge-oriented 

strategy and knowledge management system had the major 

effect, and the decentralized structure with low formality 

and without borders, knowledge-oriented evaluation and 

control, and occupational culture in the media environment 

had the minor effect on making the national media a 

knowledge-based organization. 
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 همقدم
دارایی هاای ساازمان در نظار    اینکه دانش یکی از مهمترین 

گرفته می شود، غیرقابل انکار است و باه طاور فزایناده ای    

برای حفظ مزیت رقابتی سازمان، مدیریت می شاود)چنگ و  

( دانااش و قابلیاات هااای سااازمانی،  19: 2443، 5همکاااران

اشکالی از دارایی های استراتژیک هساتند كاه اهاداف بلناد     

تضاااات محیطای ارتقاا     مدت سازمان را از حیث رقابتی و اق

داده و در محیط های پویا، كاربرد استراتژیک دارند و باعاث  

كاهش ریسک از دست رفتن دانش با ارزش سازمان، بواسطه 

افت كاركنان و كاهش خطر از دست دادن حافظه سازمان به 

(  779:  2441، 2هنگام تعدیل نیروی انسانی می شود. )لاوپز 

عصار داناایی، موجاب رهاور و     به هرحال الزامات همراه باا  

توسعه سازمان های دانش محاوری شاده اسات كاه برخای      

ویژگی های آنها تفاوت اساسی با ساختارهای سنتی سلساله  

( بسایاری از  5: 5997مراتبی دارد)منوریان، عسگری و آشنا، 

موسسات بر این نتیجه رسیده اند كه برای عملکرد ماوثر در  

سازمان دانش بنیان امری اقتصاد امروز، تبدیل شدن به یک 

ضروری است، اما تعداد كمی از آنها به درستی می دانند كاه  

دانش بنیان شدن به چاه معناسات و یاا چگوناه مای تاوان       

، 9تغییرات الزم را برای دانش بنیان شادن انجاام داد.  )ز   

در چنین سازمانی بار اصلی حیات و بقا  سازمانی  (76: 2449

ر دارد كه از شایستگی خلق، تبدیل برعهده نیروی انسانی قرا

و به اشترا  گذاری دانش و نهایتاً خلاق ناوآوری برخاوردار    

است. تضمین این شایستگی ها در نیاروی انساانی كارآماد،    

مهمترین چالش سازمان های كارآماد آیناده اسات. در ایان     

راستا، كاركنان رسانه ها به منظور خلق، واكنش ساازنده یاا   

توانایی هاای خاود متکای اناد. های        فهم معنی كارشان به

چیزی به اندازه توانایی نوآوری یا خلق چیازی یاا غلباه بار     

مانعی در جهت تولید محصول كیفی به نقش كارمند و هویت 

سازمانی و حرفه ای او مرتبط نبوده است. )ویکس و دیگران، 

( از دیدگاه اجرایی ایان  524: 5999ترجمه روشندل اربطانی، 

ه تمامی سازمان های حساس و خطیر كشور، بدان معناست ك

                                                                     
 . Chang  etal  

2. Lopez 

3. Zack 

در صورتی خواهناد توانسات همساو و هماهناگ باا جامعاه       

اسالمی حركت كنند كاه بتوانناد خاود را باه ویژگای هاا و       

شایستگی های سازمان های دانش بنیاان بیارایناد و لاذا باا     

توجه به سند راهبردی افق رسانه ملی)برنامه ریزی راهبردی 

جایگاه آن در نظام و سپهر رساانه ای   (  و شرایط و39-93،

بین المللی، این سازمان بزرگ و مهم نه تنها از ایان قاعاده   

مستثنی نبوده، بلکه از جایگاه ویژه ای برخوردار اسات. زیارا   

ضرورت دقت و سرعت عمل در رسانه ملی ، یکی از عوامال  

اساسی برای تصمیم گیاری مادیران و فعالیات كاركناان در     

 باشد :  شرایط ذیل می

 شناسایی و پیش بینی تغییرات محیطی -5

 پاسخگویی به نیازهای متنوع محیطی -2

پیشگامی در تغییر دادن محیط برای دساتیابی باه    -9

 اهداف سازمانی 

 رقابت در عرصه بین المللی رسانه ای  -4

در این راستا، دانش بنیان نشدن سازمان ها، بویژه سازمان 

را باا شادت و ضاع     صدا و سیما )رسانه ملی(، مشکالت زیر 

 های مختل  می تواند به همراه داشته باشد :

 فقدان اولویت بندی و استفاده از انواع دانش  -5

از دست رفتن سرمایه های فکاری، كارشناسای و    -2

دانش سازمان در صورت بازنشستگی و یا جابجایی 

 كاركنان

 ضع  در كسب، حفظ و انتقال دانش های جدید -9

 جودناشناخته ماندن دانش های مو -4

مستند نشدن تجربیات )دانش ضامنی( باه دسات     -1

آمده از پروژه ها و فعالیت ها و بالطبع عادم بهاره   

 برداری از آنها 

 انجام فعالیت ها و پروژه های تکراری  -7

تولید دانش های كم اهمیت و بی ربط با وراای    -6

 سازمان

در اختیار نبودن دانش هاای مناساب و باه موقاع      -9

و بااه موقااع در باارای اتخاااذ تصاامیمات مناسااب 

 سازمان 

كمبود نوآوری و خالقیت در فعالیت هاا و پاروژه     -3

 های سازمان
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 نبود مدل برای دانش بنیان شدن سازمان -54

براین اساس مسئله اصلی، شناسایی مفاهیم موثر در ایجاد 

 سازمان دانش بنیان در رسانه ملی است.

 مبانی نظری

 مفهوم و تعريف سازمان دانش بنیان

(، سازمان های دانش بنیان 2-9:  2449)به زعم ز   -

معموالً بر حسب میزان دانش محصول یا خدمت خود تشریح 

می شوند. هر چه دانش به میزان بیشتری هسته محصول یا 

خدمت را تشکیل بدهد، سازمان بیشتر دانش بنیان است. در هر 

صورت، استفاده از محصوالت یا خدمات به عنوان شیوه ای 

یا تعری  سازمان دانش بنیان كافی نیست.  برای طبقه بندی

محصوالت و خدمات فقط بخش های قابل مشاهده و ملموس 

یک سازمان را منعکس می كند. منابع اصلی كه یک سازمان را 

داراای های »قادر به تولید می سازند در به اصطالح 

( 5396، 5)ایتامی پنهان هستند« نامشهود/ناملموس سازمان

اینکه  و كه انجام می دهد است مورد كاریدانش سازمان در 

( 454:2449) نئاگو .چگونه و چرا آن كار را انجام می دهد

تعاری  متعددی را ازصاحبنظران مختل  درباره سازمان دانش 

 .ارااه داده است 5شماره  بنیان درجدول

( با بهره گیری از نقطه نظر برخی 23:  2449) 2كینگ -

ی یک سازمان دانشی كارآمد صاحبنظران تعری  زیر را برا

 ارااه می دهد:

، سازمانی است كه توانایی 9یک سازمان دانشی كارآمد»

،  1؛ كانر و پراهاالر5394، 4خلق دانش پویا را دارد )ورنر فلت

5337)  

نگارنده با بهره گیری از نظرات صاحبنظران، تعری   -

 را برای یک سازمان دانش بنیان ارااه می دهد:  زیر

دانش بنیان، سازمانی است انعطاف پذیر در مقابل سازمان 

تغییرات، پیچیدگی ها و عدم اطمینان های محیطی كه دااماً 

دانش موجود را شناسایی، مستند سازی و بکارگیری كرده و 

                                                                     
 . Itami 

2 . King 

3 . Effective Knowledge Organization (EKO) 

4 . Wernerfeit 

5 . Conner and Prahalad 

دانش جدید و پویا خلق می كند و سپس آن را به طور 

گسترده در سراسر سازمان اشاعه می دهد و به سرعت در 

م انداز، استراتژی ها، فناوری ها )فرایندها( و اهداف، چش

متجسم و  -بمنظور خالقیت و نوآوری  -محصوالت جدید 

 مدیریت می كند.

 ويژگی ها و مفاهیم سازمان دانش بنیان

سازمان های دانش بنیان مفاهیم از آنجا كه بررسی ویژگی ها و 

بطور   بنابراین در این بخش ،ابعاد مختلفی را در برمی گیرد

 خالصه، از ابعاد مختل  به آن پرداخته می شود.

 

 پژوهش های انجام شده:

( در پژوهشی مدل خود را در یک 449 -459: 2449) 7نئاگو

شركت رومانیایی برای شناسایی سازمان های دانش بنیان مورد 

های این پژوهش كه به عنوان ویژگی های بررسی قرار داد. مؤلفه

 رود به شرح زیر است:ه كار میسازمان دانش بنیان ب

تارین و  كاركناان دانشای، دارنادگان مهام     :7منابع انسانی .1

 ارزشمندترین منبع یک سازمان یعنی دانش هستند 

-از طریق چهار فرآیند تبدیل دانش و روش :6دانش آفرينی .2

 (5339دهد. )مدل نوناكا و همکاران، های ویژه آنها روی می

باید انتقال دانش رابین كاركنان  : 6فرهنگ سازمانی .9

،  54ترویج دهد. )اقتبااس شاده از مادل گاوفی و جاونز     

2445) 

براساس ساختار قابل انعطاف و نقش ایفاا  :  11ساختار .4

 های پروژه در فرآیند دانش آفرینی شده توسط سیستم

به سمت مسیری جدیاد بارای اراااه     حركتمديريت : .5

 ان سازمان آزادی جهت نوآوری و آموزش بیشتر كاركن

های اطالعاتی شامل فناوری: 1زيرساخت اطالعات .7

فرآیناد تبادیل    4اطالعاتی كه قادر به پوشاش تماامی   

 باشند.دانش می

                                                                     
6 .  Neagu 

7 . Human resources 

8 . Knowledge creation 

9 . Organizational culture 

10 . Goffee 8Jones 

11 . Structure 
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( در مقاله خود می نویسند؛ 23:  2455)  2اكثارشا و آنیسا

یک سازمان دانشی به یک رویکرد متفاوت از یک سازمان غیر 

دانشی نیاز دارد. بنابراین نقش مدیریت منابع انسانی نیز 

:  2455) 9پژوهش اندریوا و كیانتونتایج منحصر بفرد است. 

كه تمام فرایندهای دانش  ( نشان داد، در حالی5494-5429

تأثیری سودمند بر نوآوری هستند، خلق دانش بیشترین دارای 

تأثیر را برنوآوری دارد. عالوه بر این، شدت دانش تمام 

فرایندهای دانش را افزایش می دهد. شاید شركت ها در 

شرایط كمتر دانش بنیان مجبور باشند از دانش صریح و 

ضمنی موجود در شركت خود به منظور خلق دانش بهره 

در حالیکه شركت ها در شرایط بسیار دانش بنیان برداری كنند 

باید دانش جدید را به عنوان ماده ای برای خلق دانش مورد 

در هر صورت یافته های این بررسی نشان  پژوهش قرار دهند.

می دهد كه این تأثیر مستقیم نیست بلکه به واسطه فرایند 

یک سازمان دانش بنیان   دانش آفرینی است. برای ایجاد

مشتركی از انتقال و تسهیم دانش در  معنی وری است كهضر

 (351 -595 : 2454، 4سازمان صورت گیرد. )وانگ و نو

( پژوهشی را درباره معنی 5 -22: 2455) 1دیگرانوستربرگ و

و مفهوم سازمان دانش بنیان در یک مركز مراقبت سالمندان 

ای زیر هدر سواد انجام دادند كه مدل نهایی آنان دارای مؤلفه

 است :

 

 منابع -1

     فرآيندهای برقراری ارتباط-2

 عملیات کاری، فرآيندها و منابع-3

 ( در مقاله خود،415 -414:  2447) 7داونپورت و هولساپل

های مربوط به كه بیانگر تنوع نگرش مروری برسه مورد اصلی

هاست، های دانش سازمان و نحوه بکارگیری این داراییدارایی

درآمدی از قلمروی معیارهای پردازند كه پیشمی

 
1 . Information infrastructure  

2 . Aktharsha & Anisa 

3 . Andreeva & Kianto 

4 . Wang & Noe 

5  .Westerberg etal 

6 . Davenport & Holsapple 

سازمان های دانشی به آن دسته از و باشد دانشی میسازمان

مؤسسات یا مراكز تعلق دارد كه بیشترین ارزش را برای 

 دهند. های ناملموس قرار میدارایی

( 556 -524: 5991نعمتی و آراسته در مقاله پژوهشی خود )

سازمان های دانش بنیان از ویژگی های زیر را برای 

 اند :( بیان كرده5337) 6قول ردو ویلیام

ای از سازمان های یادگیرنده هستند كه در آنها حالت تکامل یافته .5

 شود.دانش و دانستن یک ارزش فراگیر محسوب می

كاركنان در سازمان های دانایی محور به دانشگران  .2

 ی شامل :ویژگی اساس 2شوند كه واجد سازمانی تعبیر می

  ال ( توان بالقوه یادگیری

 ب( تعهد نسبت به یادگیری در سازمان هستند.

در این سازمان ها، مدیریت استعدادهای دانشگران شامل  .9

ساالری( مراحل اساسی استعدادیابی، استعدادگماری )شایسته

 و استعدادپروری است.

فرآیندهای ارتباطی بیشتر براساس احترام و اعتماد  .4

كمک به رشد فکری و ارتقای معلومات یکدیگر و متقابل، 

 گسترش و پیشرفت دانش سازمانی است.

بر نیاز به قصد بکارگیری در زندگی یادگیری مبتنی .1

شخصی و سازمانی و متناسب با اهداف فردی و سازمانی 

 است.

های آموزش پذیری، برابری فرصتتنوع، نوآوری، انعطاف .7

ها از ویژگی های یریو یادگیری، تجربه محور بودن یادگ

 اساسی این سازمان هاست.

یادگیری جمعی مورد تأكید است و افراد باهم، از هم و  .6

افزایی فکری در مقابل جایگزینی گیرند و همبرای هم یاد می

 فکری، واجد اهمیت است.

نقشه دانایی/ دانش یکی دیگر از ملزومات و ابزارهایی  .9

سازد تا میزان را قادر میگیرند و آنان است كه از آن بهره می

 و نوع دانش موجود میان كاركنان، نقاط قوت و 

ضع  دانش و یادگیری و توانمندمحوری سازمان را  .3

 تعیین نمایند.

                                                                     
7 . Read & William 
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( در مورد پژوهشی كه 5-9: 2442) 5دیگرانلوین و 

برای سازمان های دانش بنیان، درباره نقش  IBMموسسه 

نشان می دهد كه  اعتماد در تبادل دانش انجام داده است،

دونوع خاص از اعتماد وجود دارد كه ابزاری در تسهیم فرایند 

دانش هستند: اعتماد خیرخواهی محور و اعتماد شایستگی 

محور. هنگامی كه مردم به اعتماد فکر می كنند معموالً به 

نوع اول فکر می كنند. با وجود این، نوع دیگر اعتماد كه نقش 

ازی می كند، نوع دوم است. این مهمی را در تبادل دانش ب

رابطه ای را شرح می دهد كه در آن فرد بر این باور است  ،نوع

 .كه شخص دیگر در یک حوزه خاص، دارای دانش است

 

 سازمان دانش بنیان از نظر استراتژی

( در پنجمین كنفرانس بین المللی دانش و 1-7:  2449ز  )

انش بنیان یادگیری سازمانی ارهار می دارد، سازمان د

وسیله ای برای رقابت و بقا  ا حقیقی به استراتژی خود

بر حسب دانش فکر می كند. چنین  -داشتن در بلند مدت 

سازمانی تشخیص می دهد كه دانش یک منبع استراتژیک 

آزمون نهایی یک سازمان دانش بنیان، مستلزم  .كلیدی است

. بررسی نقطه نظر اساسی سازمان در رابطه با دانش است

سازمان دانش بنیان حقیقی، هر وجهی از عملیات خود را به 

حساب می آورد. نه تنها استراتژی خود را بر حسب دانش 

ارزیابی می كند، بلکه هر فعالیتی را به عنوان یک اقدام 

احتماالً ارتقا  دهنده دانش می داند. چنین سازمانی از دانش 

ارزیابی این  و یادگیری به عنوان معیارهای اصلی خود برای

موارد استفاده می كند كه چگونه سازماندهی می كند، چه 

می سازد، چه كسی را استخدام می كند، چکونه با مشتریان 

ارتباط برقرار می كند، چه تصویری را منعکس می كند و 

( عقیده دارد؛ 229:  2444) 2ماهیت رقابتش چیست.ری 

سازمان های گیری از آنها در های جدید و بهرهشکار فرصت

دانش بنیان یک اصل غیرقابل انکار است. در این سازمان ها 

 هدف اصلی ایجاد تغییر، تحول و بهبود است.

                                                                     
1 . Levin et al 

2   . Reif 

( معتقدند، سازمان دانش 95:  5339) 9، دیبال و گُلدنویس

پذیر در مقابل ای عمیق، جامع و انعطافبنیان، واجد فلسفه

است.  اطمینان های محیطیها و عدمتغییرات، پیچیدگی

های فردی و گروهی الگوهای جدید تفکر رشد یافته، اندیشه

ترغیب شده و كاركنان برای نیل به اهداف فردی و سازمانی، 

-های خود را افزون میها و توانمندیپیوسته دانش، مهارت

 سازند.

 

 سازمان دانش بنیان از نظر دارايی

( عقیده دارند، یکی از 329:  5339) 4وین  و اشنایدر

تمایزترین م

                                                                     
3 .  Nevis , Dibella and Gould 

4 .  Winch & Schneider 
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های سازمان های دانش بنیان این است كه آنها فقط ویژگی

تخصص پرسنل خود را به عنوان دارایی های مورد معامله 

شان دارند. این ویژگی است كه آنها را به واضح ترین صورت 

از سازمان های صنایع تولیدی و اغلب صنایع خدماتی 

بت )مثالً دیگری كه داراای های دیگری مانند كارخانه ثا

هواپیماها( مستغالت )مثالً هتل ها و خرده فروشی( یا 

 سرمایه سیال )مثالً بانک ها( دارند، متمایز می سازند. 

 

 سازمان دانش بنیان از نظرساختاری

( ضمن ارااه یک نمودار سازمانی 999-994: 2441) 5والزا 

( برای سازمان های دانشی، می 5تیم محور )نمودار شماره 

ساختارهای مدیریتی سلسله مراتبی سنتی، امکان  نویسد:

عمودی دانش را از طریق زنجیره فرمان فراهم می كند، اما 

مانع انتقال افقی دانش از مرزهای وریفه ای سازمان می شود. 

افزایش رقابت و كم كردن میزان تغییرات فنی، انتقال بهتر 

یشنان دانش بین مرزهای سازمانی را میسر می كند. )گوپا لکر

 (. 2444، 2و سانتورو

پیشرفت تیم دانشی متشکل از بخش های چند وریفه ای 

است كاه اولاین قادم در سیساتم انتقاال داناش در ساازمان        

( 612-619 :2447است)هم عمودی وهم افقای( هنادریکس)  

برای طراحی سااختارهای ساازمانی داناش     سه رده متفاوت را

  معرفی می كند: بنیان

 :9گروه/تیم محورساختارهای  -5

 :4ساختار شبکه ای  -2

 :1سازمان ابر متن  -9

 

                                                                     
1 .  Walczak 

2 .Gopalakrishnan & Santoro 

3 .  Hypertext Organization 

4 . Team-based Structure 

5 . Network Structure 
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 (454: 2449برای سازمان دانش بنیان )نئاگو،  موجودتعاری   . 1جدول 

 

 عناصر تعريف مفهوم

 دانش بنیانسازمان 
  لی بوایتز5 

واحدی كه اهمیت دانش درونی و بیرونی برای سازمان را در  می كند و تکنیک 

هایی را برای به حداكثر رساندن استفاده از این دانش برای كاركنان، سهامداران و 

 مشتریانش بکار می برد

 اهمیت دانش بصورت درونی و بیرونی

شركت خلق دانش 

 2 نوناكا

دااماً دانش جدید خلق می كند، آن را به طور گسترده در  سازمانی كه

سراسرسازمان اشاعه می دهد، وبه سرعت آن را در تکنولوژی ها و محصوالت 

 جدید متجسم میکند

خلق دانش سازگار در كل سازمان كه در 

 تکنولوژی و محصوالت جدید تجسم می یابد

سازمان یادگیرنده 

 9آرجریس، اسچون

 4هو سنگ 

كه اعضای یک سازمان به عنوان عوامل یادگیری برای سازمان عمل می  زمانی»

كنند. به تغییرات محیط های درونی و بیرونی سازمان با شناسایی و اصالح خطاها 

 «.پاسخ می دهند

سازمان هایی كه در آنها افراد به طور مستمر ررفیت خود را برای ایجاد نتایجی 

د، جایی كه الگوهای جدید و گسترده تفکر كه واقعاً می خواهند، توسعه می دهن

پرورش داده می شود و جایی كه آرمان جمعی آزاد گذاشته شده است، و افراد به 

 طور مستمر یاد می گیرند با هم یاد بگیرند.

عوامل یادگیری، شناسایی و  –كاركنان 

تصحیح خطاها، كاركنان به یکدیگر یاد می 

 ت.دهند انتظار یا آرمان جمعی آزاد اس

 سازمان هوشمند 

   1ویگ

سازمانی كه به طور موثر در زمان حال عمل می كند و قادر است به طور موثر به 

چالش های آینده بپردازد و اهدافش با اجرای استراتژی های آن از طریق سیستم 

 ها، سیاست و ساختار سازمانی محقق می شود.

كاركنان براساس مهارت های خود آزادی برای 

و بالبداهه ساختن دارند و می بایست نوآوری 

به طور هوشمندانه با بکارگیری ارتباطات موثر 

 و فعال عمل كنند.

   7سازمان ابر متن

 نوناكا

ویژگی اصلی سازمان ابر متن، توانایی جابجایی بین زمینه های مختل  دانش 

 است.آفرینی، برای تطبیق نیازهای متغیر از شرایط های درونی و بیرونی سازمان 

ساختار سازمانی با دو الیه واقعی )واحدهای 

تجاری و گروههای پروژه( و یک الیه مفهومی 

 )الیه دانش(

                                                                                                                                                                  
1 .  Liebowitz 

2 . NoNaka 

3  Argyris & Schon 

4 . Senge 

5 .  Wiig 

6 . Hypertext organization 
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 (994: 2441 والزا ،: منبع)عناصر سلسله مراتبی یک سازمان دانشی  .1نمودار 

 
 

 سازمان دانش بنیان از نظر مديريت/رهبری 

شاان  گیاری مقالاه  ( در نتیجاه 534:  2444برنل و همکااران ) 

 دارند :ارهار می

كناد یعنای   یک رهبر تیم عمدتاً در نقش مربی عمل مای 

فراهم ساختن راهنمایی، انگیزش، منابع و دورنماای مشاتر .   

-ها و حمایات از تاالش  تأمین مالی پروژهمدیریت ارشد برای 

 كند. های با مقیاس بزرگ عمل می

( در مقالااه خااود 222-229:  2454) 5هِااس و باساایگالوپو

ارهار مای دارناد؛ رهبار ساازمان داناش بنیاان در واحادهای        

مجموعه ای از مهارت ها را داشته باشد كه اغلب  بایدتولیدی 

ند و او را قاادر مای   اوقات با مفهوم هوش هیجانی همراه هست

سازد منافع كاركنان دانشی را در سازمان تعیین، تصدیق، مورد 

رساایدگی قاارار داده و توسااعه دهااد و از ایاان منااافع باارای   

 .سودنهایی سازمان بهره برداری كند

( در مقالاه پژوهشای خاود باا     51-59:  2445) 2مک گااورن 

نای كاه   می نویسد؛ رهبرا "ایجاد یک سازمان دانش بنیان"عنوان 

 .بر توسعه افراد تمركز می كنند در بلند مدت موفق تر هستند

                                                                     
1 . Hess & Bacigalupo 

2 . Mcgovern 

 نشسازمان دانش بنیان از نظر مديريت دا

( عقیده دارند: هر چقدر بر 9:  2444) 9گوپتا، شارما و هسو

اهمیت دانش برای محیط های كسب و كار پیچیده، رقاابتی و  

 تأكید شود، زیااد نیسات، و شاركت    25جهانی موجود در قرن 

هایی كه می دانند چطور به صورت كارآماد ایان اطالعاات را    

كسب كنند، به اشترا  بگذارناد و مادیریت كنناد، در صانایع     

(، مزیت 2445) 4خود رهبر و پیشگام خواهند بود.به اعتقاد كاتر

رقابتی واقعی یک سازمان عمدتاً بر اساس سرمایه دانشای بناا   

نهاده می شود، در این راستا، مادیریت داناش مای تواناد  باه      

عنوان آن بخشی از فرآیند مدیریت تعری  شود كه بر تحلیال  

نظامند، برنامه ریزی ، انباشت، خلق، توساعه و كااربرد داناش    

د تا حد زیادی سرمایه انسانی را سازمان تمركز دارد و سعی دار

 به سرمایه دانشی به منظور ایجاد مزیت رقابتی تبدیل كند. 

( در تحقیقی كه 36-543:  2444)دیگران  شری  الدین و

ذیل را برای كش  رواباط باین   انجام داده اند پنج عامل مهم 

متغیرهای مختلا  و ایجااد دارایای هاای دانشای و توضایح       

                                                                     
3 . Gupta & Sharma and HSU 

4 . Cater 

5. Flynn,A.E. 

 سا مان دانشي

 تي  دانشي تي  دانشي تي  دانشي

 تي  دانشي تي  دانشي تي  دانشي تي  دانشي تي  دانشي تي  دانشي

KW KW KW KW KW KW KW KW 
KW KW KW 

KW KW KW 
KW 

KW KW KW 

KW 
KW 

KW 
KW 
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  مشخص كرده اند:عملکرد انتقال دانش 

 فناوری -5

 منابع انسانی -2

 ساختار سازمانی -9

 فرهنگ سازمانی -4

 دستورالعمل های سیاسی -1

مراحلی را برای استقرار سیستم مدیریت دانش در  1فالین

سازمان عنوان كرده است :در ابتدا مطابق رسالت وچشم اناداز  

فرهناگ ساازمان ،راهبارد    سازمان و باا توجاه باه سااختار و     

مدیریت دانش تدوین می شود ، در ادامه دانش موجود وماورد  

نیاااز سااازمان موردشناسااایی قاارار گرفتااه وگروههااای هاام   

كاركردایجاااد شااده و مااورد پشااتیبانی قاارار ماای گیرنااد.     

 

 (74:  2449اختار سازمانی )ونگ و احمد، توسعه ابعاد س .1شکل 

 

به دنبال این مرحله ،با استفاده مناسب از فناوری دانش مورد 

سنجش قرار می گیردو پاداش های مقتضی تخصیص داده 

شده و در نهایت ارزیابی مجدد صورت می گیرد )فالین 

عوامل بسیار ( 554:34، به نقل از دهقانی و همکاران 2444،

زیادی وجود دارند كه موجب موفقیت سازمان ها در به 

كارگیری استراتژی مدیریت دانش می شود. اما شاید یکی از 

مهمترین عوامل موثر، گسترش زیرساخت های مناسب 

. استفاده از اینترنت، اینترانت، .فناوری های اطالعاتی باشد

كنفرانس  پست الکترونیک، پست صدا، دورنگار،

رادیویی/تلویزیونی و كامپیوتری، نمونه هایی از فناوری های 

اطالعاتی و ارتباطی هستند كه در سازمان های دانش محور 

:  5999دیگران،فرهنگی و.)مورد استفاده قرار می گیرند

264-264) 

 

 

 سازمان دانش بنیان از نظر فرهنگ سازمانی

ویسند: ارتقا  و ( می ن596:  5333) 5استون هاوس و پمبرتون

تقویت فرهنگ، ساختار و زیر ساخت آن یک محیط رسانا را 

فراهم می كند كه در آن فرایندهای یادگیری سازمانی و 

توسعه می یابند. بنابراین خلق یک فرهنگ یادگیری  فردی

 مستلزم موارد زیر است:

 

 ارزش باال قاال شدن برای دانش 

                                                                    
1  .  Burnell et al 
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   تشویق به سوال كردن و تجربه كردن از طریق تقویت

 افراد

  ایجاد اعتماد برای تشویق به تسهیم دانش 

 یادگیری تجربی دانش ضمنی  

( در مقاله خود می 52-51:  5997منوریان و دیگران )

 نویسند:

تالش سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش 

ویژگی های  محور در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود كه

فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان 

ترویج فرهنگ گشودگی، تسهیم، . وجود داشته باشد

همکاری، اعتماد و یادگیری در سازمان، نقش بسزایی در 

 .تسهیل مدیریت دانش در سازمان دارند

 

 ازمان دانش بنیان از نظر دانشگرس

ترین سرمایه سازمان  در این سازمان ها، كاركنان با ارزش

ی شوند. از آنجا كه دانشگران اطالعات زیادی م محسوب

درباره شغل خود دارند. خواستار آزادی تخصصی و حرفه ای 

در سازمان هستند. آنها افرادی خود انگیخته، فعال، یادگیرنده 

و یاددهنده اند و به چالش شغلی و آموزش مستمر نیاز دارند. 

ری فرایندهای منحصر به فردی، بیشتر این كاركنان با بکارگی

حل كننده مساال هستند. و حتی بیش از رییسشان درباره 

 (59:  5991شغل خود می دانند. )دانش فر، 

( می گوید، امروزه كاركنان می 125:  2443) 5ناستاسه

 توانند دانشی فراتر از یک مدیر داشته باشند. 

اسااویبی ( از قااول 419:  2447داونپااورت و هولسااایل )

( بیان كردند كه كاركناان در ساازمان هاای    16 -74: 5336)

هایو شایستگی 2ایدو بعد سطوح حرفهبراساس دانش بنیان

 شوند بندی میرتبه 9سازمانی

 

دانش بنیان از نظر مراحل و اقدامات الزم سازمان 

 برای طراحی

برای ایجاد یک سازمان دانش بنیان، داشتن معنی مشتر  از 

                                                                    
1 . Nastase 

2 . The levels Of Professional 

3  . Organizational Competence 

و تسهیم دانش در سازمان امری ضروری است )وانگ  انتقال

( ، یکی از تصمیم های 2441) 1( بنا به نظر دالکر2454، 4و نو

                                                                    
4 . Wang & Noe 

5 . DalkIr 
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 5كلیدی در طراحی محیط دانش بنیان، چرخه زندگی دانش

یک چرخه زندگی دانش یکپارچه از سه مرحله زیر  .است

 تشکیل شده است:

 حصول دانش و یا خلق آن 

  تسهیم و انتشار دانش 

   2452، 2)اَل اَشاب و همکارانكسب و كاربرددانش  :

43) 

( اعتقاد دارد مدیرانی كه می 64-65:  2449)  ز 

خواهند شركت خود را به سوی یک سازمان دانش بنیان 

 سوق دهند باید بر چندین فعالیت كلیدی تمركز نمایند:

مأموریت و هدف سازمان را برحسب دانش تعری   -5

 كنید.

صنعت و موقعیت سازمان را بر حسب دانش تعری    -2

 نمایید. 

استراتژی سازمان را با درنظر گرفتن دانش تدوین  -9

 نمایید. 

به اجرای فرایندهای مدیریت دانش و ساختارهایی بپردازید  -4

ژیک سازمان را كه به طور مستقیم نیازهای دانشی استرات

 پشتیبانی نمایند. 

ازمان یادگیرنده ی سازمان خود را به یک س -1

 استراتژیک تبدیل كنید. 

مشتریان و بازار خود را نه تنها براساس محصوالت و  -7

خدمات بلکه همچنین براساس میزان امکان یادگیری 

 دانش از آنها بخش بندی كنید.

مخارج یادگیری را سرمایه گذاری تلقی كنید نه  -6

 .هزینه

 در مدل كسب و كار خود تجدید نظر كنید. -9

 منابع انسانی را جدی بگیرید. مدیریت  -3

یا متغیر اصلی  مفهوم 22نشان دهنده  2جدول شماره 

سازمان های دانش بنیان است كه پس از تلفیق میان 

از ادبیات موضوع متغیرهای مشابه و یا حذف موارد تکراری 

اركان اصلی سازمان های با توجه به  .به دست آمده است

                                                                    
1 . Knowledge Life Cycle (KLC) 

2 . Rodriguez & Al-Ashaab 

متغیرها یا دانایی فرد(  ،ترجمه2447نوین براساس نظر ه  ) 

 لی سازمان دانش بنیان عبارت است از:مفاهیم اص

 اهداف و چشم انداز دانش بنیان -5

 استراتژی بر محور دانش  -2

 دیدگاه دانش بنیان  -9

 كنترل و ارزیابی بر محور دانش  -4

 تیم محور –ساختار شبکه ای   -1

 محصول بر محور دانش  -7

 رهبری در نقش مربی  -6

 خودمدیریتی افراد و تیم ها  -9

 فرهنگ تسهیم/اشترا  گذاری دانش  -3

 فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته  -54

 فرهنگ تعامل و همکاری   -55

 نظام مدیریت دانش   -52

 محیط پویا و در حال تغییر -59

 فرهنگ اعتماد محور  -54

 
 روش تحقيق

تحقیق حاضر به لحاظ پرداختن به مبانی نظری سازمان های 

تحقیق توسعه ای تلقی شده و موجب  دانش بنیان، یک

افزودن اطالعات ما در حوزه نظری سازمان های دانش بنیان 

با نگاهی نوین و مطابق با تغییرات نوین جهانی می شود. به 

عالوه به دلیل پرداختن به موضوع سازمان دانش بنیان در 

رسانه ملی و ارااه توصیه هایی برای طراحی سازمان دانش 

مان صدا و سیما، یک تحقیق كاربردی نیز تلقی بنیان در ساز

می شود. بنابراین، تحقیق حاضر را می توان از نوع توسعه ای 

 كاربردی در نظر گرفت. –

روش انجام هم كمّی )توصیفی( و هم كیفی )روش 

دلفی( است. در این تحقیق از روش كتابخانه ای و با استفاده 

از اطالعات مندرج در اینترنت، مجالت تخصصی و كتب 

مرجع برای جمع آوری اطالعات در ارتباط با مبانی نظری 
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ادبیات تحقیق بهره گرفته شده است و از طریق فن دلفی نیز 

م ومتغیرهای اصلی سازمان های دانش بنیان شناسایی مفاهی

  شده است.

 روش گرداوری داده ها به شرح زیر می باشد:

 

 روش کتابخانه ای. 1

در این تحقیق از اطالعات كتابخانه ای و مروری بر 

اطالعات موجود در سایت های علمی دانشگاهی و بررسی و 

گوگل و مرور كتب مندرج در سایت های مختل  از جمله 

 مقاالت مختل  داخلی و خارجی بهره فراوانی برده شده است.

 

 روش دلفی. 2

زمانی كه بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاحبنظر 

درباره یک موضوع به بررسی بپردازیم، از روش دلفی استفاده 

( بنابراین روش دلفی 94: 5963می نماییم. )سرمد و دیگران، 

حی و تدوین مدل این تحقیق است، از فنون اصلی در طرایکی 

 چند ویژگی بارز در فن دلفی عبارتند از:

 ناشناخته بودن افراد نسبت به یکدیگر -

 عدم تأثیر پذیری افراد از یکدیگر  -

 تکرار پرسشنامه ها )از دو تا ده دور(  -51

دارایی، سرمایه فکری ناملموس و داناش تخصصای    -57

 جمعی( –كاركنان )فردی 

 محیط دانش آفرینی  -56

 تغییر، نوآوری و خالقیت  -59

 فرهنگ خالقیت و نوآوری  -53

 یادگیری مستمر سازمانی )فردی و جمعی(  -24

 ساختار غیرمتمركز، رسمیت كم، بدون مرز  -25

 قابلیت تطبیق پذیری  -22

 نقشه دانش  -29

 (   65-62: 5994)سرلک،  و بازخورد -24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ویژگی ها و متغیرهای اصلی سازمان های دانش بنیان  )منبع: مول  با استفاده از مروری بر ادبیات موضوع .2دول ج
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1 . Winch & Schneider 

2 . Reed 

3 . Drucker 

4 . Long 

5 . Nevis etal 

6 . Bustamante 

7 . Soliman&spooner 

8 . Mcgovern 

9 . Gold etal 

10 . Soo etal 

11 . Levin etal 

12 . Nonaka & Toyama 

13 . Vouros 

14 . Wang & Ahmed 

15 . Zack 
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   x       x   x     x   x         x x       (5337) رید 2
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             x x x           x               (5336)  النگ 4

               (5339) نویس و دیگران 1
 

        x               x   

           x x                 x   x   x x x (5333)  باستامانته 7

     x x         x               x x         (2444)  سولیمان و اسپونر 6
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     x x x x   x           x     x         x (2449)  ز  51
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   x         x   x                           (2444)  گوپتا ودیگران 57

           x x   x     x               x x x (2444) برنل و دیگران  56

                           x                 (2444)  نیسن 59

       x     x           x                  (2444)  ری  53

              x x         x                 (2444)   شری  الدین و دیگران 24

           x x     x         x             x (2115)  6اسچونستروم 21

                     x x                   x (2115)  7کاوالری و دیگران 22

               x x       x     x     x       (2115) 8والزاک 23

             x                             x (2115) 9دالکر 24

 x x               x x     x     x   x     x (1385( )2116نعمتی و آراسته ) 25

             x x         x   x x x   x x x   (2116) 11نوناکا و دیگران 26
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بینی با استفاده از روش دلفی اشاره در اینجا به فواید پیش

 شود: می

، 5كند. )دالکیاندازی از آینده ایجاد میا روش دلفی چشم

2442  :243) 2 

های بینیفی جهت پیشاستفاده از روش دل نیترشیبا 

 (57: 2444، 9مدت و بلندمدت است. )اوكولیكوتاه

بینی است. ا تکنیک دلفی به عنوان ابزاری برای پیش

 (54 :5333، 4)روو

 

 انتخاب اعضای پانل دلفی

و   بینی در مورد پدیدهاز آنجا كه در پژوهش حاضر، پیش

باشد و اتفاقاً در  نیز اجماع آرا  متخصصین مورد نظر می

از اهمیت « بنیانسازمان های دانش»شرایط برای طراحی 

گردد و در ای برخوردار است، از روش دلفی استفاده میویژه

گرفتن  این میان، روش پانل دلفی با متخصصان با در نظر

ترین روش برای استخراج ی آن، مناسبترو فراامکانات 

نظر و متخصص و نیز های متفاوت افراد صاحبدیدگاه

ها و ها، راهکارمیان ایده« اجماع»و « همگرایی»برقراری 

 باشد.  دیگر عوامل می

اعضای واجد شرایط برای پانل دلفی از مهمترین 

كه اعتبار نتایج مراحل این روش به حساب می آید، چرا 

كار بستگی به شایستگی و دانش این افراد دارد. انتخاب 

صورت  اعضای پانل از طریق نمونه گیری غیراحتمالی

گرفته است. یکی از روشهای مورد استفاده، نمونه گیری 

هدف دار یا قضاوتی است. این روش بر این فرض استوار 

 برای دستچین دانش پژوهشگر درباره جامعه است كه

                                                                     
1 .Dalkey 

دالکي يکي ا  محققاني است كه دقيق ترين پژوهش ها با روش دلفي را  .

 تاكنون به انجام رسانيده است

3. okoli  

4. Rowe 

كردن اعضای پانل قابل استفاده است. در تحقیق حاضر، 

نظر و نفر از افراد صاحب 19ابتدا فهرستی اولیه متشکل از 

متخصص و دارای شغل و سوابق خدمتی مرتبط 

اینترنتی و  و بامذاكره حضوری ،تلفنی ویا شدهانتخاب

 خصوص دركه شامل توضیحاتی « فرم فراخوان»ارسال 

بود، برای شركت در پانل تخصصی  طرح و موضوع پژوهش

نفر  24دعوت بعمل آمد. این فهرست در ابتدا متشکل از 

نفر سازمانی )از سازمان صداوسیما( بود.  23دانشگاهی و 

كه پس از ارسال فرم فراخوان و دعوت به شركت در پانل، 

ها نیز توسط گروه نفر از اساتید محترم دانشگاه 9

تخصصی معرفی شدند كه  دانشگاهی برای شركت در پانل

نفر  26بدین ترتیب فهرست اولیه تعداد افراد دانشگاهی به 

نفر از جمعیت  44رسید. با اجرای فراخوان، در نهایت 

فهرست اولیه برای شركت در بحث، اعالم آمادگی نمودند 

نفر دانشگاهی( و اعضای پانل  24نفر سازمانی و  24)

 44شركت  تخصصی موضوع پژوهش حاضر در نهایت با

درصد فهرست اولیه  65نفر تعیین گردید كه این رقم 

قبولی بوده و برای اجرای دلفی بود كه آمار قابل شدهنییتع

دهنده دقت مراحل طی شده برای انتخاب در واقع نشان

باشد. پس از تعیین اعضای اعضای اولیه پانل می

طراحی سازمان »در پانل تخصصی  كنندهشركت

ای میزان تأثیر هر با تهیه پرسشنامه اولیه، «بنیاندانش

صورت ذیل( كه متشکل ه یک از مفاهیم را جویا شدیم )ب

، «بنیانطراحی سازمان های دانش»از مفاهیم مهم در 

برگرفته از ادبیات موضوع تحقیق بود كه در میان اعضای 

 محترم پانل توزیع شد.
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 فرایند پژوهش حاضر با روش دلفی .3نمودار 

 

 

 ارااه شده است.  1و  4در پانل در جداول شماره  كنندهشركتمشخصات اعضای 

 

 تاریخ توزیع و گردآوری پرسشنامه ها در مرحله دلفی .3جدول 
 

 تاریخ توزیع دور
تعداد 
 )نفر(

 تاریخ عودت
تعداد 
 )نفر(

 درصد عودت )%(

 544 44 21/55/35 44 51/54/35 اول

 544 44 22/52/35 44 26/55/35 دوم

 544 44 51/2/32 44 21/52/35 سوم

 

 انتخاب اعضای پانل دلفی

 تعيين تخصصهاي مورد نيا   -

 شناسايي افراد واجد شرايط براي عضويت در پانل -

 مراجعه به افراد و گفتگو با آنان -

 انتخاب اعضاي نهايي پانل دلفي -

 بررسی ادبيات موضوع

 و مقاالت در حو ه موضوع پژوهششناسايي پژوهش ها -

 لفه هاي يافت شده در ادبياتؤاستخراج عوامل يا م -

 دور دوم روش دلفی

 ارائه مجموعه عوامل جديد پيشنهاد شده ا  طرف اعضاي پانل به تمام اعضا-

 دريافت نظر اعضاي پانل درباره ميزان اهميت عوامل قبلي و جديد پيشنهاد شده-

 دور سوم روش دلفی

 ارائه مجموعه عوامل به عالوه ميانگين نظر اعضاي پانل در دو دور قبلي-

 دريافت مجدد نظر اعضاي پانل درباره ميزان اهميت عوامل انتخاب شده  -

 دريافت نظر اعضاي پانل درباره ترتيب اهميت عوامل انتخاب شده  -

 دستيابي به اتفاق نظر -

 

 دور اول روش دلفی

 درباره ميزان اهميت عوامل يافت شده در ادبيات موضوعي پانل ضادريافت نظر اع-

 گردآوري ايده هاي اعضاي پانل درباره عواملي كه قبالً به آن اشاره نشده است. -

 تعریف موضوع پژوهش
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 كننده در پانل دلفیمشخصات نخبگان دانشگاهی مشاركت  .5جدول 

 

  

 

 تعداد

 در سازمانسابقه خدمت 

 صدا و سیما
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در پانال تخصصای از    كنناده شاركت اعضای نیمی از  

كاه جادول    طور همانخبرگان سازمان صدا و سیما بودند. 

درصد این گاروه باه لحااظ     544شود مشاهده می 4شماره

درصاد   11خادمت،  بوده و به لحاظ سانوات  « مرد»جنس 

 41سابقه خدمت دارناد. همچناین   « سال 24باالی »آنان 

درصاد   94بوده و« لیسانسفوق»درصد آنان دارای مدر  

رشاته   نیتار شیبا دارند. گفتنی اسات  « دكترا»نیز مدر  

در پاناال  كنناادهشااركتتحصاایلی ایاان گااروه از اعضااای 

باشد. سایر درصد می 61با « های مختل  مدیریتگرایش»

 الذكر ارااه شده است. 4عات در جدول شماره اطال

در پانل تخصصی ،از  كنندهشركتنیمی دیگراز  اعضای 

كه در جدول  طور هماننخبگان و اساتید دانشگاهی بودند. 

درصد این گروه به لحاظ جنس 34شود مشاهده می 1شماره 

درصد آنان را زنان تشکیل می دادناد. باه   54بوده و « مرد»

ساابقه  « ساال  24بااالی  »درصاد آناان    11لحاظ سنوات، 

درصاد آناان دارای رتباه علمای      41خدمت دارند. همچنین 

هستند. گفتنی است « استاد»درصد نیز  94بوده و« دانشیار»

 كنناده شركترشته تحصیلی این گروه از اعضای  نیترشیب

 درصاد  64 با «های مختل  مدیریت دولتیگرایش»در پانل 

 .  ارااه شده است  1در جدول  شماره اطالعات  سایر باشد.می

 

 روایی تحقيق

از آنجاا كااه در تحقیاق حاضاار، پرسشانامه بهتاارین اباازار    

 نیبناابرا هاا باود،   گیری متغیرآوری اطالعات و اندازهجمع

گیاری روایای پرسشانامه نیاز از اهمیات      سنجش و انادازه 

خاصی برخوردار بود زیرا روایی تحقیاق میازان ساازگاری    

ی هاا روشبا اهداف پژوهش نشان می دادد.   پرسشنامه را

ی وجود دارد كاه  ریگاندازهمتعددی برای تعیین اعتبار ابزار 

عبارت است از روایی سازه،  روایی محتاوا،   هاآن نیترمهم

 یای روای، صاور  ییروای، درونیی وا، رهمگرایی واگرا و روا

. هر چند اعتبار سازه ییروای و تجرب ، رواییاریمعیا  یمالك

گیاری  ترین مال  سنجش روایی ابزار انادازه ای مهمسازه

است اما در تحقیق حاضر برای افزایش میزان روایی ابازار  

روایای  »، «روایای محتاوا  »تحقیق همزماان از ساه روش   

روایی صوری استفاده شده است كه خالصاه آن  »و « سازه

 به شرح زیر است: 

ای در زمیناه ادبیاات موضاوع    ابتدا مطالعه گساترده  (5

صااورت گرفاات. سااپس منااابع اصاالی و مهاام در حااوزه  

شناسایی و با دقات بیشاتری   « بنیانسازمان های دانش»

های مهم، مطالعه گردید تا ضمن استخراج مفاهیم و متغیر

، شاده روشان در ساازمان نیاز    هاآنگیری چگونگی اندازه

 را طراحی نماییم. )روایی سازه(بتوانیم سواالت مناسبی 

پس از روشن شدن ابعاد مورد نظر پژوهش، با توجه  (2

ی متناساب باا موضاوع ، اهاداف و     ساؤاالت به مطالعاات،  

 متغیرهای تحقیق تهیه و طراحی شد. )روایی سازه(

پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید محترم راهنماا و   (9

 ایی صوری(شود. )رو دییتأمشاور قرار گرفت تا اصالح و 

در مورد محتوای پرسشنامه، اولین اقدام تعیین حد و  (4

پرسشنامه توسط  دییتأمرزی برای تحقیق است لذا پس از 

اساتید محترم راهنما و مشاور برای حصول اطمینان بیشتر 

چند تن از مدیران سازمان مورد  دییتأبه  مجدداً پرسشنامه

، در نظر نیز رساانده شاد تاا موضاوعاتی كاه الزم اسات      

 پرسشنامه مطرح شوند. )روایی صوری و محتوایی(

مختصر بوده و سعی گردید تاا حاد    سؤاالتطراحی  (1

ممکن از عباراتی روشن و فاقاد ابهاام اساتفاده شاود. در     

ها تالش شد تا با رعایت اصل گشاودگی،  طراحی پرسش

تاری طراحای گاردد )روایای     ها به صاورت عینای  پرسش

 صوری(. 

بسته و باز طراحای   سؤاالتاز پرسشنامه با تركیبی  (7
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تا ضمن بررسی آرا  و نظرات اعضای محترم پانل، گردید. 

های خود را بیاان كنناد. باه    بتوانند با آزادی تمام اندیشه

در پایاان مرحلاه اول دلفای باا نظارات جدیاد        نحوی كه

 روبروشدیم. 

شاخصای باه ناام ضاریب      از گیری پایاایی اندازه برای

+ است. 5پایایی از صفر تا  دامنه ضریب. شدپایایی استفاده 

 معرف عدم پایاایی و ضاریب پایاایی    ،ضریب پایایی صفر

 «پایاایی كامال  » و هر چند پایایی كامل است معرف ،یک

 .شودواقعاً به ندرت دیده می

در تحقیق حاضر، محاسبه آلفای كرونباخ كه یکای از   

های سنجش میزان پایاایی  روش نیمعتبرتر ومشهورترین 

 پژوهش علمی است، به كار گرفته شده است. یک

 

 محاسبه آن  نحوه و آلفای کرونباخ

ضریب آلفای كرونباخ، برای سانجش میازان تاک بعادی     

خواهیم . در واقع میرودیمها، عقاید و ... بکار بودن نگرش

یکساان   ساؤاالت ببینیم تا چه حد برداشت پاساخگویان از  

هاست. مقیاس یاسبوده است. اساس این ضریب بر پایه مق

ای از اعداد كه بر روی یک پیوستار به دسته است از عبارت

 هاتیفیكافراد، اشیا یا رفتارها در جهت به كمیت كشاندن 

مقیاس كه در تحقیقاات   نیترجیرا. شودیماختصاص داده 

 .رودیماجتماعی بکار 

مقیااس لیکاارت اسات. آلفااای كرونبااخ بطااوركلی بااا    

 .شودیم محاسبه ریزاز رابطه استفاده 
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تعاداد ساواالت،    kرواباط    نیا ا دركه 
2
iS   واریاانس

ام،  iسااوال 
2  ،واریااانس مجمااوع كلاای سااواالتC

واریاانس میاانگین    Vمیانگین كواریانس بین ساواالت، و 

شااخص آلفاای    قادر  هار بادیهی اسات   .باشندیمسواالت 

 سؤاالت، همبستگی درونی بین باشد ترکینزد5كرونباخ به 

باود. كرونبااخ    خواهند ترهمگن  هاپرسشتیجه نبیشترودر

، و قباول قابلو  را متوسط 61را كم، % 41ضریب پایایی %

 و پاینااده) اساات. پیشاانهاد كاارده را زیاااد  31ضااریب %

 ( 5996:همکاران

( 24)نسااخه  SPSSایاان پااژوهش از ناارم افاازار   در

همچنین پس از محاسبه آلفا، میانگین،  استفاده شده است. 

ها باا  ها و نیز پایایی شاخصواریانس و انحراف معیار پاسخ

ها، محاسبه آزمون محاسبه احتمال اصالح و حذف شاخص

t ها صورت گرفته و در پایان ضریب انگینبرای مقایسه می

 ها نیز بررسی شد. بندی میان پاسخكندال و رتبه

 

 قیاس اتفاق نظر م

در این پژوهش برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای 

پانل، از ضاریب همااهنگی كنادال اساتفاده شاد. ضاریب       

هماهنگی كندال نشان می دهد كه افرادی كه چند مقولاه  

معیارهاای   "اهمیت آنها مرتب كرده اند، اساسارا بر اساس 

مشابهی را برای قضاوت درباره اهمیت هر یک از مقوله ها 

برده اند و از این لحاظ با یکدیگر اتفاق نظر دارناد.   به كار

 ول زیر محاسبه می شود: افاده از فرماا استااس بااین مقی
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 كندال هماهنگی ضریب گوناگون مقادیر تفسیر.8جدول 

 (5994 سرلک، از نقل به 5336اشمیت،)

 

 یافته های تحقيق

 روايی و پايايی مرحله اول روش دلفی

یکی از مهم ترین ابزارها برای سنجش پایایی متغیرها 

اجرای آزمون آلفای كرونباخ است. نتایج پس از اجرای این 

 ارااه شده است. 6آزمون در جدول خالصه شماره 

های مربوط به تحلیل ، خالصه آماره6جدول  شماره 

. بر اساس نتایج این دهدیمپایایی مرحله اول را نشان 

های پرسشنامه یی شاخصایپاجدول، مقدار 

 شاخص 22كه دهدیماست. مقدار آلفا نشان 4.919برابر

از میزان پایایی  انیدانش بنمربوط به طراحی سازمان های 

و به عبارتی همسازی درونی باالیی  باالیی برخوردار بوده

 ها دارند. جهت سنجش این شاخص

آمده برای هر سؤال  به دستمقدار میانگین 

ی بسیار این است كه اكثر پاسخگویان گزینه دهندهنشان

اند بنابراین سؤاالت از انحراف زیاد و زیاد را انتخاب كرده

كه در دهد معیار پایینی برخوردارند. این آماره نشان می

 واقع سؤاالت از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

ای دبلیو كندال، به سنجش میزان توافق آزمون رتبه 

پردازد. در این آزمون، در بین پاسخگویان می هایبندرتبه

هر پاسخگو به عنوان یک قضاوت كننده یا رتبه دهنده، و 

ه و در نیز به عنوان یک متغیر تلقی شد سؤالهر گویه یا 

محاسبه  هارتبهادامه برای هر یک از این متغیرها، میانگین 

در بین  هارتبه. این آزمون با مقایسه میانگین شودیم

. پس از كندیمرا بررسی  هانیانگیممتغیرها ، تفاوت این 

اجرای آزمون كندال، نتایج برای دور اول دلفی، در جدول 

 ارااه شده است: 6خالصه شماره 

ی تفاوت یا عدم داریمعنبلیو كندال عالوه بر آزمون د

 هاآنی بندتیاولو؛ به هایابیارزتفاوت میانگین رتبه 

كه  دهدیم. به عبارتی، این آزمون نشان پردازدیمنیز

ی مفاهیم مورد نظر هاحوزهارزیابی پاسخگویان در كدام 

منفی تر است. برای رسیدن به  هاحوزهمثبت تر و در كدام 

میانگین رتبه   6این منظور، با توجه به جدول شماره 

ترین بیش« اهداف و چشم انداز دانش بنیان»شاخص 

ساختار غیرمتمركز، رسمیت »( و شاخص  54.27مقدار )

( را به خود اختصاص  3.99كمترین مقدار )« كم، بدون مرز

 اندازچشمن، اهداف و . به عبارتی از نظر پاسخگویااندداده

تأثیر را در طراحی سازمان دانش  نیترشیبدانش بنیان 

 بنیان دارد.

درصد ارزیابی  4.33گفت كه با اطمینان  توانیم

پاسخگویان نسبت به گویه های مختل  متفاوت است. این 

ی بندرتبهوضعیت بیانگر آن است كه متغیرها از قابلیت 

محترم پانل در خصوص  برخوردارند. همچنین میان اعضای

های مورد نظر با توجه به نتیجه آزمون كندال شاخص

كه در  همان طوروجود دارد. « اتفاق نظر قوی( »4.6)

گان در كنندمشاركتشود از نظر مالحظه می 6جدول شماره

انداز دانش اهداف و چشم»پانل دور اول، سه مفهوم 

سهیم فرهنگ ت» و « استراتژی بر محور دانش»، «بنیان

تأثیر را دارند و شاخص  نیترشیب« /اشترا  گذاری دانش

ساختار غیرمتمركز، رسمیت »و « رهبری در نقش مربی»

ها  از كمترین در مقایسه با سایر شاخص« كم، بدون مرز

 مقدار

w 
 تفسیر

اطمینان نسبت به 

 ترتیب عوامل

5/4 
اتفاق نظر   بسیار 

 ضعی 
 وجود ندارد

 كم اتفاق نظر ضعی  9/4

 متوسط اتفاق نظر متوسط 1/4

 زیاد اتفاق نظر قوی 6/4

 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 3/4
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 تأثیر در دانش بنیان كردن رسانه ملی برخوردار هستند.

 

 روايی و پايايی مرحله دوم دلفی

شااد، ی دور اول مالحظااه هاااپرسشاانامهپااس از بررساای 

 59است كاه   شدهمطرحپیشنهاد از سوی پاسخگویان 547

نفار مفهاوم    3، « مدیران و كاركنان دانشای »نفر، مفهوم 

نفار باه مفهاوم     1« ایرانی -فرهنگ و ارزشهای اسالمی»

اسااناد »نفاار نیااز بااه   4و « یارسااانهفرهنااگ شااغلی »

در طراحی سازمان  به عنوان دیگر مفاهیم مهم« باالدستی

ماورد ،گویاه هاای غیار      75. اناد نماوده دانش بنیان اشاره 

ی جدیادی  هاا شنهادیپنفر نیز  9. انددادهمرتبط را پیشنهاد 

مورد بود اماا باه    5مطرح كرده بودند كه فراوانی هر كدام 

دلیل ارتباط غیرمستقیم به موضوع پژوهش به متغیر هاای  

فر نیز مفاهیم مشاابه  ن 49پرسشنامه اضافه نشد. همچنین 

. اطالعاات بیشاتر در   كردناد اشااره مفهوم پرسشنامه  22با 

 ارااه شده است. 9جدول شماره

نتایج محاسبه مقدار آلفای كرونباخ مرحله دوم دلفی در 

بر اساس نتایج این جدول، . ارااه شده است 3جدول شماره 

دهد است. كه نشان می 4.913ها برابر یی شاخصایپامقدار 

ی داناش بنیاان از   سازمان هاا گویه مربوط به شاخص  27

میزان پایایی و به عبارتی همسازی درونای بااالیی جهات    

 باه دسات  سنجش این شاخص برخوردارند. مقدار میانگین 

ایان اسات كاه اكثار      دهناده نشاان آمده برای هار ساؤال   

 اناد كارده ی بسیار زیاد و زیاد را انتخاب پاسخگویان گزینه

 از پایایی باالیی برخوردارند. نابراین سؤاالتب

كه مقادار آلفاا در ساتون     دهدیمنشان  6نتایج جدول 

گیری آخر برای تمامی گویه ها باالست، بنابراین ابزار اندازه

در آن بارای سانجش شااخص     شدهمطرحی گویه 27ما و 

و نیاازی باه حاذف،     اناد مناسبی دانش بنیان سازمان ها

ی كنادال  ارتباه اصالح و یا تغییر ندارد. از اجارای آزماون   

ی ساه  هاا رتبه، میانگین 3برای دور دوم  با توجه به جدول

و « اهاداف و چشام اناداز داناش بنیاان     »متغیر اول یعنی 

فرهنااگ »و « فرهنااگ تسهیم/اشااترا  گااذاری دانااش »

ر سااختا »تارین مقادار رتباه و    بایش « خالقیت و ناوآوری 

محایط پویاا و در   »، « غیرمتمركز، رسمیت كم، بدون مرز

و كمتارین مقادار   « ایفرهنگ شغلی رسانه»و« حال تغییر

 .انددادهرتبه را به خود اختصاص 

 

های مرحلهه اول و  برای مقايسه میانگین tآزمون 

 دوم

هاای مرحلاه   به منظور بررسی و مقایسه اختالف میاانگین 

اجارا   t متغیر، آزمون  27وم با متغیر با مرحله د 22اول با 

،  دهاد یما نشان  54كه نتایج جدول شماره  همان طورشد.

داری های مرحله اول با دوم  اختالف معنابین اكثر میانگین

كنترل و ارزیابی بار  »، «نقشه دانش»وجود ندارد. اما میان 

فرهنگ »و نیز « یادگیری مستمر سازمانی»، «محور دانش

دار شده است به این معنا معنا t آزمون« تعامل و همکاری

ر در هاای ماذكو  كه آرای اعضای پانل در خصاوص متغیار  

مرحله دوم باا آرای اعضاای پانال در مرحلاه اول تفااوت      

اندكی وجود دارد. بنابر نتایج كساب شاده، از نظار آمااری     

 .ستینها نیازی به حذف، اصالح و یا تغییر متغیر

 

 روايی و پايايی مرحله سوم دلفی

 27در این بخش به نتایج اجرای دور ساوم دلفای، شاامل    

 هاپرسشنامهعضو پانل  44سؤال پرداخته می شود كه همه 

  .انددادهرا تکمیل و تحویل 

یی ایااپامقاادار  55باار اساااس نتااایج جاادول شااماره  

 استانداردشدهاست. مقدار آلفای  977/4برابر  استانداردشده

ی سازمان هاا گویه مربوط به مفاهیم  27كه  دهدیمنشان 

دانش بنیان از میزان پایایی و به عبارتی همسازی درونای  

 باالیی جهت سنجش این شاخص برخوردارند. 
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 آماره های توصیفی مرحله اول دلفیخالصه  .7جدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشنهاد اعضای پانل دلفی در خصوص موضوع )بر حسب فراوانی( .6جدول 

 فراوانی مفاهیم

 59 مدیران و كاركنان دانشی

 3 ی اسالمی ایرانیهاارزشفرهنگ و 

 9 یارسانهفرهنگ شغلی 

 4 اسناد باالدستی

 5 ی بین كشوریهارساختیز

 5 رصدخانه محیطی و پایش مستمر محیطی

 5 رقبا، ذینفعان،مخاطبان و.....دانش 

 5 محوردانشی هاشاخصنظام آماری تولید 

 5 یارسانهی هوشمند هاستمیس

 5 سازهیشبرسانه عامل بنیان 

 5 عناصر مختل  محیطی)اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و.....(

 5 بازار دانش

 49 های مشابهتکرار گویه
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 75 عدم ارتباط با موضوع

 547 جمع

 های توصیفی مرحله دوم دلفیخالصه آماره .6جدول 
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مستقل tهای مرحله اول و دوم بر مبنای آزمون مقایسه میانگین .17جدول 

 
 
 

 

 
 
  

 اختالف میانگین t df  sig آزمون مفاهیم /متغیرها رديف

 -4.61444 4.434 69 -4.739 انیدانش بنانداز اهداف و چشم 5

 -4.5444 4.979 66 -4.965 استراتژی بر محور دانش 2

 4.61444 4.145 66 4.754 انیدانش بندیدگاه  9

 4.56144 4.224 69 2.291 كنترل و ارزیابی بر محور دانش 4

 4.56144 4.539 66 5.239 محورتیم-ایساختار شبکه 1

 4.54936 4.241 69 5.266 محصول بر محور دانش 7

 4.54936 4.939 67 4.913 رهبر در نقش مربی 6

 4.2444 4.542 66 5.492 هاتیم افرا دوی تیریخود مد 9

 -4.2444 4.524 69 -5.164 گذاری دانشفرهنگ تسهیم و اشترا  3

 -4.56144 4.256 69 -5.247 فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته 54

 -4.21444 4.434 69 -2.449 فرهنگ تعامل و همکاری 55

 -4.52144 4.235 69 -5.479 نظام مدیریت دانش 52

 -4.7434 4.743 66 -4.416 در حال تغییر محیط پویا و 59

 -4.4144 4.654 69 -4.964 اعتماد محورفرهنگ  54

دارایی، سرمایه فکری و دانش  51

 كاركنان

5.692- 69 4.634 4.22144- 

 -4.41372 4.772 66 4.493 آفرینیمحیط دانش 57

 -4.22144 4.674 69 -5.944 تغییر، نوآوری و خالقیت 59

 -4.2444 4.594 69 -5.157 فرهنگ خالقیت و  نوآوری   53

 4.26144 4.424 69 -2.431 یادگیری مستمر سازمانی 24

 4.4444 5.444 66 4 پذیریقابلیت تطبیق 25

 4.96144 4.441 69 -2.994 نقشه دانش 22

 خالصه آماره های توصیفی مرحله سوم دلفی . 11جدول 
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 مفاهیم/متغیر ها رديف
 تعداد

 انيپاسخگو
 میانگین

انحراف 

 معیار

میانگین 

 رتبه

 ترتیب اولويت

 ) بر اساس میانگین(

5 
انداز دانش اهداف و چشم

 بنیان
44 4.661 4.4943 56.92 5 

 4 54.79 4.1492 4.176 44 استراتژی بر محور دانش 2

 7 54.99 4.1412 4.144 44 دیدگاه دانش بنیان 9

4 
كنترل و ارزیابی بر محور 

 دانش
44 4.924 4.4641 55.19 24 

 24 52.16 4.4357 4.969 44 محور تیم–ایساختار شبکه 1

 56 52.39 4.4366 4.441 44 محصول بر محور دانش 7

 52 59.61 4.1161 4.413 44 رهبری در نقش مربی 6

 59 52.32 4.4366 4.441 44 هامدیریتی افراد و تیمخود  9

3 
فرهنگ تسهیم 

 ی دانشگذاراشترا /
44 4.136 4.4366 54.37 2 

54 
فناوری اطالعات و ارتباطات 

 پیشرفته
44 4.497 4.1476 59.72 9 

 54 52.39 4.1422 4.492 44 فرهنگ تعامل و همکاری 55

 9 51.94 4.4366 4.134 44 نظام مدیریت دانش 52

 53 52.35 4.4366 4.441 44 محیط پویا و در حال تغییر 59

 3 59.32 4.1476 4.497 44 فرهنگ اعتماد محور 54

51 

دارایی، سرمایه فکری 
ناملموس و دانش تخصصی 

 كاركنان

44 4.492 4.1149 59.42 57 

 54 59.39 4.1476 4.497 44 محیط دانش آفرینی 57

 54 52.39 4.1422 4.492 44 خالقیتتغییر، نوآوری و  56

 6 54.72 4.1412 4.144 44 فرهنگ خالقیت و نوآوری 59

 55 59.72 4.1476 4.497 44 یادگیری مستمر سازمانی 53

24 
ساختار غیرمتمركز، رسمیت 

 كم، بدون مرز
44 4.915 4.1999 55.33 25 

 22 55.32 4.4993 4.915 44 یریپذقیتطبقابلیت  25

 1 54.37 4.1422 4.176 44 دانشنقشه  22

29 
ی اسالمی هاارزشفرهنگ و 
 ایرانی

44 4.99 4.1574 55.74 29 

 27 55.57 4.4346 4.249 44 یارسانهفرهنگ شغلی  24

 21 59.94 4.1129 4.944 44 اسناد باالدستی 21

 59 59.29 4.1412 4.413 44 مدیران و كاركنان دانشی 27

 4.9 آزمون کندال 4977 آلفای کرونباخ

 خالصه آماره های توصیفی مرحله سوم دلفی . 11جدول 
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 دهندهنشانآمده برای هر سؤال  به دستمقدار میانگین 
ی بسیار زیاد و زیاد را این است كه اكثر پاسخگویان گزینه

. در واقع سؤاالت از پایایی قابل قبولی اندنمودهانتخاب 
برخوردارند و میان ارزیابی پاسخگویان از متغیر مورد نظر، 

، میانگین 55جه به جدول شماره توافق وجود دارد. با تو
اهداف و چشم انداز »ی سه متغیر/مفهوم اول یعنی هارتبه

فرهنگ »و  «نظام مدیریت دانش»، «دانش بنیان
ترین مقدار رتبه به ترتیب بیش« تسهیم/اشترا  گذاری دانش

كنترل و ارزیابی بر محور »، «ایفرهنگ شغلی رسانه»و 
كمترین مقدار «ایرانی -دانش و فرهنگ و ارزشهای اسالمی 

كندال در wاند.همچنین آزمونرتبه را به خود اختصاص داده
دهنده آن را به دست آورده است كه نشان 4.9مرحله سوم رتبه

است كه متغیرها/مفاهیم از نظر پاسخگویان از قابلیت 
بندی برخوردار هستند. همچنین میان اعضای محترم پانل رتبه

متغیر های مورد نظر  در خصوصی در مرحله سوم اجرای دلف
كه در جدول شماره  همان طوروجود دارد.« نظر قویاتفاق»
كننده در پانل، سه شود از نظر افراد مشاركتمالحظه می 55

استراتژی بر »و « انداز دانش بنیاناهداف و چشم»مفهوم 
تأثیر را  نیترشیبدر مقایسه با سایر مفاهیم « محور دانش

از كمترین تأثیر برخوردار « نقشه دانش»داشته  ومفهوم 
اعضای هستند.بنابر این با توجه به نتایج سه دور دلفی و اجماع 

مفهوم بعنوان مفاهیم موثر  27پانل و رسیدن به اشباع نظری ، 
با توجه به  .در دانش بنیان كردن رسانه ملی مشخص شدند

 به شرح ذیل می باشد: اجرای سه دور روش دلفی، نتایج
اكثراً گزینه های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب  رتبه میانگین:
 كرده اند.
 پایین ترین رتبه باالترین رتبه دور

 اول

اهداف و چشم انداز  -
 دانش بنیان

 فرهنگ تسهیم -
استراتژی بر محور  -

 دانش

ساختار غیرمتمركز با رسمیت 
 كم و بدون مرز 

 مربیرهبری در نقش  -
كنترل و ارزیابی بر محور  -

 دانش

 دوم

اهداف و چشم انداز  -
 انش بنیاند
 فرهنگ تسهیم -
فرهنگ خالقیت و  -

 نوآوری

یرمتمركز با ساختار غ -
 رسمیت كم و بدون مرز

 محیط پویا و در حال تغییر -
 فرهنگ شغلی رسانه ای -

 سوم
اهداف و چشم انداز  -

 دانش بنیان
 نظام مدیریت دانش -

 فرهنگ شغلی رسانه ای -
 كنترل و ارزیابی بر محور -
فرهنگ و ارزشهای  -

 ایرانی–اسالمی فرهنگ تسهیم -

 رتبه مقیاس توافق بین اعضای پانلرتبه كندال: 

 دلفی را بشرح ذیل نشان می دهد:
 میزان توافقپایین ترین  میزان توافقباالترین  دور

 اول

اهداف و چشم انداز  -
 دانش بنیان

 فرهنگ تسهیم -
استراتژی بر محور  -

 دانش

ساختار غیرمتمركز با رسمیت 
 كم و بدون مرز 

 رهبری در نقش مربی -
كنترل و ارزیابی بر محور  -

 دانش

 دوم

اهداف و چشم انداز  -
 دانش بنیان

 فرهنگ تسهیم -
فرهنگ خالقیت و  -

 نوآوری

یرمتمركز با ساختار غ -
 رسمیت كم و بدون مرز

 و در حال تغییرمحیط پویا  -
 فرهنگ شغلی رسانه ای -

 سوم

اهداف و چشم انداز  -
 دانش بنیان

 نظام مدیریت دانش -
 فرهنگ تسهیم -

 فرهنگ شغلی رسانه ای -
 كنترل و ارزیابی بر محور -
فرهنگ و ارزشهای  -

 ایرانی–اسالمی

 

 کرونباخ آلفای آزمون نتايج

 27 كه دهد می نشان پرسشنامه، عوامل/ها شاخص پایایی مقدار  
 پایایی میزان از بنیان دانش سازمان طراحی به مربوط مفهوم

باالیی برخوردار بوده و به عبارتی همسازی درونای بااالیی جهات    
 سنجش این مفاهیم / متغیر ها ها دارد.  

نتایج آزمون 
 آلفا

 دور سوم دور دوم دور اول

4.919 4.913 4.977 

 

 نتايج آزمون کندال    
ضریب هماهنگی كندال، مقیاس اتفاق نظر بین اعضای پانل را  

نشان می دهد كه با توجه به نتایج سه دور دلفی، اعضای پانل 
 دارای اتفاق نظر قوی هستند. 

 

نتایج آزمون 
 كندال

 دور سوم دور دوم دور اول

4.6 4.6 4.9 
 

، نتایج هر سه دور دلفی را از نظر 52در جدول شماره 
به میانگین و واریانس در كنار هم مشاهده خواهیم كرد . نتایج 

آمده حاكی از آن است كه متغیرها در هر سه دور دارای  دست
توان . بنا بر این میباشندیممیانگین و واریانس نزدیک به هم 



  مفاهیم موثر بر دانش بنیان شدن رسانه ملیرسولی و همکاران:      67
 

 

را نیز تکرار  هاسشنامهپربار توزیع  Nنتیجه گرفت كه حتی اگر 
 با خواهیم آورد.نتیجه  نهایی به دستكنیم باز همین نتایج را 

 مقایسه همچنین و كندال آزمون و كرونباخ آلفای به توجه
مذكور  جدول در و شدهبررسی آماری نظر از هاواریانس و میانگین
ی آزمون هارتبه، میانگین 59در جدول شماره .است شده درج

كه  همان طوركندال برای هر سه دور دلفی ارااه شده است. 
ها در هر سه دور اجرای ی متغیرشود میانگین رتبهمشاهده می

ی مفهوم /متغیر دلفی، تغییرات اندكی یافته است. همچنین رتبه

از  در هر سه مرحله «بنیانانداز دانشاهداف و چشم»

یرگذاری را حفظ كرده است.  اجرای روش دلفی، رتبه اولین تأث
ی تعدادی از متغیرها نزدیک به هم و برای تعداد كمی از رتبه

نظر از . اما  صرفمیینمایممتغیرها نیز كاهش رتبه را مشاهده 
توان نتیجه تغییرات مشاهده شده در رتبه مفاهیم، در واقع می

ن تکرار شود باز همی هاپرسشنامهبار توزیع  Nگرفت كه حتی اگر 
 خواهد آمد. به دستنتایج، 
 

 نتیجه گیری و بحث
توجه به نتایج بدست آمده، همه مفاهیم استخراج شده از ادبیات 

مفهوم /متغیر( نهایتاًمورد اجماع اعضای  27موضوع و پانل دلفی )
پانل رسید و با اشباع نظری  مورد تأاید قرار گرفت. بنابراین ، 

دانش بنیان در رسانه ملی  مفاهیم نهایی موثر در طراحی سازمان
 بشرح زیر می باشد:

 اهداف و چشم انداز دانش بنیان -5

 استراتژی بر محور دانش  -2

 فرهنگ تسهیم/اشترا  گذاری دانش -9

 دیدگاه دانش بنیان -4

 یادگیری مستمر سازمانی -1

 دارایی؛ سرمایه فکری ناملموس و دانش تخصصی كاركنان -7

 فرهنگ خالقیت و نوآوری -6

 نظام مدیریت دانش -9

 فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته -3

 تغییر؛ نوآوری و خالقیت -54

 نقشه دانش  -55

 محیط پویا و در حال تغییر -52

 محیط دانش آفرینی   -59

 فرهنگ تعامل و همکاری -54

 قابلیت تطبیق پذیری -51

 فرهنگ اعتماد محور  -57

 محصول بر محور دانش )محصوالت دانشی( -56

 تیم محور –ساختار شبکه ای   -59

 ر دانشكنترل و ارزیابی بر محو  -53

 رهبری در نقش مربی   -24

 خود مدیریتی افراد و تیم ها -25

 ساختار غیرمتمركز، رسمیت كم، بدون مرز  -22

 مدیران و كاركنان دانشی  -29

 ایرانی –فرهنگ و ارزش های اسالمی   -24

 فرهنگ شغلی رسانه ای  -21

اسناد باالدستی -27
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 متغیر ها/ مفاهیم 
 مرحله سوم دلفی مرحله دوم دلفی مرحله اول دلفی

 نتیجه آماری
 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 قبولقابل 4.4943 4.661 4.1239 4.777 4.4472 4.697 انداز دانش بنیاناهداف و چشم 5

 قبولقابل 4.1422 4.1767 4.1429 4.174 4.1944 4.716 استراتژی بر محور دانش 2

 قبولقابل 4.1412 4.144 4.1394 4.174 4.1156 4.169 دیدگاه دانش بنیان 9

 قبولقابل 4.4641 4.924 4.1666 4.999 4.7454 4.279 كنترل و ارزیابی بر محور دانش 4

 قبولقابل 4.4357 4.969 4.7344 4.999 4.7536 4.951 محورتیم-ایساختار شبکه 1

 قبولقابل 4.4366 4.441 4.1735 4.946 4.1341 4.934 محصول بر محور دانش 7

 قبولقابل 4.1161 4.413 4.7454 4.152 4.7454 4.279 در نقش مربی یرهبر 6

 قبولقابل 4.4366 4.441 4.1944 4.913 4.7554 4.293 هاتیم خود مدیریتی افراد و 9

گذاری ترا اش فرهنگ تسهیم و 3

 دانش
4.741 4.1341 4.745 4.1964 4.134 4.4366 

 قبولقابل

 قبولقابل 4.1476 4.497 4.1735 4.946 4.7966 4.144 فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته 54

 قبولقابل 4.1422 4.492 4.1949 4.913 4.1179 4.469 فرهنگ تعامل و همکاری 55

 قبولقابل 4.4366 4.134 4.1964 4.914 4.1474 4.127 نظام مدیریت دانش 52

 قبولقابل 4.4366 4.441 4.1949 4.563 4.7457 4.446 محیط پویا و در حال تغییر 59

 قبولقابل 4.1476 4.497 4.1949 4.913 4.7265 4.942 فرهنگ اعتماد محور 54

دارایی، سرمایه فکری و دانش  51

 كاركنان
4.169 4.1156 4.496 4.7459 4.492 4.1149 

 قبولقابل

 قبولقابل 4.1476 4.497 4.1497 4.994 4.1396 4.425 محیط دانش آفرینی 57

 قبولقابل 4.1422 4.492 4.1497 4.994 4.1161 4.144 تغییر، نوآوری و خالقیت 56

 قبولقابل 4.1412 4.144 4.1491 4.193 4.7457 4.112 فرهنگ خالقیت و  نوآوری 59

 قبولقابل 4.1476 4.497 4.7459 4.496 4.1396 4.169 یادگیری مستمر سازمانی 53

ساختارغیرمتمركز،رسمیت كم، بدون  24

  مرز
4.297 4.1936 4.529 4.1225 4.915 4.1999 

 قبولقابل

 قبولقابل 4.4993 4.915 4.1949 4.217 4.7265 4.942 پذیری قابلیت تطبیق 25

 قبولقابل 4.1422 4.176 4.1949 4.913 4.7477 4.469 نقشه دانش 22

 قبولقابل 4.1412 4.413 4.1146 4.475 - - مدیران و كاركنان دانشی 29

 قبولقابل 4.1574 4.999 4.7266 4.913 - - ایرانی –های اسالمیفرهنگ وارزش 24

 قبولقابل 4.1129 4.944 4.1225 4.241 - - اسناد باالدستی 21

 قبولقابل 4.4346 4.249 4.7995 4.994 - - ایفرهنگ شغلی رسانه 27

 قبولقابل 4.977 4.913 4.919 نتایج آزمون آلفا

 ها در سه مرحله دلفیمقایسه نتایج تحلیل توصیفی شاخص .21جدول 
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 برای هر سه دوردلفی بندی بر مبنای آزمون كندالرتبه.13جدول 

 

 مفاهیم /متغیر ها رديف
 هامیانگین رتبه

 مرحله سوم دلفی مرحله دوم دلفی

 56.96 57.73 دانش بنیان اندازچشماهداف و  5

 54.79 51.44 استراتژی بر محور دانش 2

 54.37 57.96 ی دانشگذاراشترا فرهنگ تسهیم / 9

 54.99 51.47 دانش بنیان دیدگاه 4

 59.72 54.14 یادگیری مستمر سازمانی 1

7 
دارایی، سرمایه فکری ناملموس و دانش 

  كاركنان یتخصص
54.74 59.42 

 54.72 51.69 فرهنگ خالقیت و نوآوری 6

 51.94 59.49 نظام مدیریت دانش 9

 59.72 52.19 فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفته 3

 52.39 59.29 نوآوری و خالقیتتغییر،  54

 54.37 59.53 نقشه دانش 55

 52.35 54.34 محیط پویا و در حال تغییر 52

 59.39 59.59 محیط دانش آفرینی 59

 52.39 59.41 فرهنگ تعامل و همکاری 54

 55.32 55.73 یریپذقیتطبقابلیت  51

 59.32 52.13 فرهنگ اعتماد محور 57

 52.39 52.26 محصول بر محور دانش 56

 52.16 52.66 تیم محور –ی اشبکهساختار  59

 55.19 52.65 كنترل و ارزیابی بر محور دانش 53

 52.61 54.34 رهبری در نقش مربی 24

 52.32 59.41 هامیتخود مدیریتی افراد و  25

 55.33 54.56 ساختار غیرمتمركز، رسمیت كم، بدون مرز 22

 59.29 54.29 مدیران و كاركنان دانشی 29

 55.74 59.17 ایرانی –ی اسالمی هاارزشفرهنگ و  24

 55.57 55.52 یارسانهفرهنگ شغلی  21
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 59.94 59.74 اسناد باالدستی 27
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باالترین میزان توافق دردور یافته ها مؤید آن است كه 

فرهنگ  –اول روی مفاهیم اهداف و چشم انداز دانش بنیان 

استراتژی بر محور دانش و پایین ترین میزان توافق  –تسهیم 

 –روی مفاهیم ساختار غیرمتمركز با رسمیت كم و بدون مرز 

كنترل و ارزیابی بر محور دانش می  –رهبری در نقش مربی 

باشد.و باالترین میزان توافق دردور دوم روی مفاهیم اهداف و 

فرهنگ خالقیت   –یم فرهنگ تسه –چشم انداز دانش بنیان 

و نوآوری و پایین ترین میزان توافق روی مفاهیم ساختار 

محیط پویا و در حال  –غیرمتمركز با رسمیت كم و بدون مرز 

فرهنگ شغلی رسانه ای است.نهایتاٌ در دور سوم  –تغییر 

،باالترین توافق روی مفاهیم اهداف و چشم انداز دانش بنیان 

نگ تسهیم و پایین ترین میزان فره –نظام مدیریت دانش  –

 و كنترل – ای رسانه شغلی توافق روی مفاهیم فرهنگ

ایرانی بوده  – اسالمی ارزشهای و فرهنگ – محور بر ارزیابی

 است.

همچنین از نظر اعضای پانل دلفی؛ اهداف و چشم انداز 

دانش بنیان، فرهنگ تسهیم دانش، استراتژی بر محور دانش و 

یشترین تأثیر؛ و ساختار غیرمتمركز با نظام مدیریت دانش ب

رسمیت كم و بدون مرز، كنترل و ارزیابی بر محور دانش و 

فرهنگ شغلی رسانه ای كمترین تأثیر را در دانش بنیان شدن 

 كه است آن از حاكی آمده دست به نتایج .رسانه ملی دارند

 به نزدیک واریانس و میانگین دارای دور سه هر در متغیرها

لذا می توان پیش بینی كرد در صورت تکرار . باشندمی هم

توزیع متعدد پرسشنامه های مربوطه ، نتایج مجدداً تکرارخواهد 

 در موثر مفاهیم به دستیابی كه است این پایانی نکته شد.

 و است تحقیق نخست گام بنیان دانش سازمان یک طراحی

 یک شکل به كه دارد را این قابلیت شده، شناسایی مفاهیم این

 سنجی ،اعتبار ها،طراحی سازمان سایر و ملی رسانه در مدل

و همچنین نتیجه پژوهش حاضر در نظریه پردازی .گردد واجرا

های جدید در حوزه مدیریت و سازمان كارآمد بوده و به 

محققان و فعاالن عرصه علوم سازمانی و مدیریت سرمایه 

مان انسانی و  همچنین به مسئوالن رسانه ملی )ساز

 صداوسیما(و سایر سازمان های مشابه پیشنهاد می شود ،

بمنظور هدایت سازمان مربوطه به سوی یک سازمان دانش 

 بنیان از آن بهره برداری نمایند.
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