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  .23-14؛ صفحات1400 زمستان؛ چهارمشماره ؛ هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره ه اطالعلجم

 دهیچک

 یبرا یدانش عامل مهم هاییتبه موقع فعال یابیمحسوب شده و ارز یرقابت یتتوسعه خدمات و کسب مز یبرا یمنبع راهبرد یکدانش  هدف:

عملکرد  یآن بر برتر یرکرمانشاه و تأث یدانشگاه علوم پزشک دانش یریتسطح بلوغ مد بیایارز ،خواهد بود. هدف پژوهش حاضر عملکرد سازمان یبرتر
 بود.

کرمانشاه بود. پژوهش در  یو کارکنان دانشگاه علوم پزشک یراناست. جامعه پژوهش شامل مد یو نوع آن کاربرد یمایشیروش پژوهش پ :هاروش

ها پرسشنامه استاندارد داده ی. ابزار گردآوریدگرد ییننفر تع 320ساده بود. حجم نمونه  یادفصت یابه روش طبقه یریگانجام شد. نمونه 1399سال 
 SPSSمورد استفاده  یافزار آمارسؤال بود. نرم 46و  یاصل یار(. پرسشنامه شامل هفت مع83/0پرسشنامه:  یاییپا یببود )ضر یاییآس یورسازمان بهره
 .استفاده شد هایهها و آزمون فرضداده یلتحل یساده برا یخط یونرگرس و یآنووا، ت یآمار یهابود. آزمون

آن بود شاخص  یانگرب یونرگرس یجقرار داشت. نتا دانش یریتدر سطح توسعه از سطوح بلوغ مد 16/141 یازپژوهش نشان داد دانشگاه با امت نتایج:

 ایبر یدانش داشتند. مقدار آماره ت یریتاثر را بر بلوغ مد ترینیینپا 67/0دار قماثر و شاخص کارکنان به  یشترینب 69/0به مقدار  یدانش یندهایآفر
کارکنان در سطح کمتر از  یدانش( به استثنا یریتمد یجو نتا یو نوآور یادگیری یند،آفر ی،رهبر ی،دانش یندهایآفر ی،بلوغ دانش )فناور یهاشاخص

 .معنادار بود 05/0

و بهبود عملکرد را اثبات  یاییآس یوردانش سازمان بهره یریتمدل بلوغ مد ینها وجود رابطه بداده یلاز تحل به دست آمده یجنتا :گیرییجهنت

 .داد یمبه دست آمده را به دانشگاه تعم یجکرد و نتا یهشده تک یادبه مدل  توانیم ینکرد. بنابرا

 . کرمانشاه ی،پزشک موعل یهادانشگاه یایی،آس یوردانش، سازمان بهره یریتمد: هاکلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 9/9/1400پذیرش مقاله:                25/7/1400اصالح نهایی:         7/6/1400 دریافت مقاله:

 :7(4) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . کرمانشاه یعلوم پزشک در دانشگاه یمطالعه مقطع یک: یعلوم پزشک یهادانش در دانشگاه یریتسنجش بلوغ مد. اهللیضف یفروغ، ردوانیری ااحر، یمانسل یعیشف ارجاع:

14-23.  

  

  مقدمه:
عامل مهم در بهبود و توسعه خدمات،  یکعنوان  امروزه دانش به

 یریت. مدشودیمحسوب م یرقابت یتمستمر و کسب مز ینوآور یجادا

به  ار یادیتوجه پژوهشگران ز یراخ یدر دهه یرملموسغ یهسرما ینا

گشوده  یرانمد یرا فرارو دانش یریتبه نام مد یخود جلب کرده و مبحث

 [. 1است ]

 ید،مرتبط با تول هاییتاز فعال یاعنوان مجموعه انش، بهد یریتمد

 یلتبد یتازه برا یعلم ابتکار ینو انتقال دانش مطرح شده است. ا ینتدو

 یکرداطالعات به رو هئپردازش داده و ارا یکرداز رو ینظام اطالعات یالگو

تخصص  یریکارگها است که از بهو استفاده از دانش در سازمان یگردآور

ها به منابع آن یلپنهان افراد تا تبد یایانباشته در ذهن و زوا هارتو م

 [. 2] شودیمکتوب و مدون را شامل م
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 همکاران و یعیشف                                                                                                                                  یعلوم پزشک یهادانش در دانشگاه یریتسنجش بلوغ مد

 

 1400 زمستان، چهارمتم، شماره دوره هف ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 در حال گذر از پارادایم رشد و جهانی شدن هستند. از هادانشگاه

گسترش  یان،بناین امر تأثیر عواملی مانند اقتصاد دانش لیجمله دال

ها و نیز افزایش فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه مأموریت دانشگاه

 جمعیت دانشجویی بوده است. 

و دانش و  علمها پژوهش، تولید دانشگاه یاصل یهااز نقش یکی

ها ها درون آننتصورت مقاله و کتاب است، اگر این دانش  ها بهانتشار آن

محفوظ بماند و با دیگران به اشتراك گذاشته نشود، ارزشی ندارد. 

دانش در  یریتبلوغ مد ینهاز آن دارد که در زم یتحکا هایبررس

انجام شده و  یمتنوع یهاپژوهش یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه

 و  Haileنمونه یبرا .هم به دست آمده است یادیز یمثبت و منف یجنتا

کردند  یبررس یوپیرا در وزارت بهداشت ات دانشیریتهمکارانش بلوغ مد

 .[3-5قرار داشت ] یکه در سطح آگاه

Mahdi یندهایآو همکاران در پژوهش خود متوجه شدند که فر 

در توسعه  ینقش مهم ارگیریکه اشتراك و ب یره،مانند کسب، ذخ یدانش

 . [6آزاد عراق دارد ] یهادانشگاه یخدمات آموزش

Abu Naser با استفاده از مدل  یو همکاران در چهار پژوهش متوال

دانش،  یریتسطح مد یاییآس یوردانش سازمان بهره یریتبلوغ مد

 یجکردند. نتا یبررس یننوار غزه در فلسط یهاعملکرد را در دانشگاه یبرتر

 کارکنان، یند،آها در سطح توسعه قرار داشته و عوامل فرداد دانشگاه شانن

دانش بر عملکرد مؤثر بوده  یریتمد یجو نتا یدانش، رهبر یندهایآفر

 . [7-10است ]

Abusharekh یجهنت یندر پژوهش خود به ا یزو همکاران ن 

 و یدر توسعه خدمات آموزش یعامل مهم یدانش یندهایآکه فر یدندرس

و  یعی[. شف11در دانشگاه آزاد القدس است ] یرقابت یتکسب مز

 یورسازمان بهره دانش یریتاستفاده از مدل بلوغ مد با یزهمکاران ن

 یاو دانشکده یمرکز یهادر کتابخانه یریتسطح بلوغ مد یاییآس

و  ینباالتر یلفه فناورؤکردند و م یابیارز یرا در سطح آگاه یدانشگاه راز

 یناثر را بر عملکرد کتابخانه داشت. بر ا ترینییندانش پا یریتمد یرهبر

موضوع  یکها دانش در دانشگاه یریتگفت که مبحث مد نتوایاساس م

  .[12] ستا ینهزم یندر ا یشتریب یهاپژوهش یازمندبوده و ن یتبا اهم

 یابیدانش، ارز یریتمد سازییادهپ یراز موضوعات مهم در مس یکی

 دانش یریتمد سازییادهمدل پ یاست. بررس دانش یریتسطح بلوغ مد

 هاییتاز آن دارد که سنجش سطح فعال یتاکح یشروپ یهادر سازمان

 یناول سازییادهاز شروع پروژه پ یشبلوغ پ یزانم یینو تع دانش یریتمد

 [. 8استقرار بوده است ] احلمرحله از مر

 دانش یریتسنجش سطح مد یایی،آس یورطبق نظر سازمان بهره

 یریتدابتکارات م بایستیکه سازمان م ییهاحوزه ییشناسا یبرا یروش

ابزار، نقاط  ینبا ا یابیارز یجهخود را متمرکز کند، ارائه کرده است و نت دانش

 [. 3] کندیمشخص م ،دارند بودبه به یازرا که ن ییهاقوت سازمان و حوزه

که در حال  ییهاسازمان دهدیاجازه م دانش یریتبلوغ مد یابیارز

خود  دانش یریتمد هاییتهستند، فعال دانش یریتمد یهاپروژه یاجرا

 یتو موقع یگاهمند جاصورت نظام و به یندنما یابیصورت جامع ارز را به

را  یشرفتموانع پ یقاًدهند و دق یصتشخ دانش یریترا در مد یشخو

 یبرا یازن الزم را اعمال نموده و منابع مورد ییراتتغ یند،نما ییشناسا

 [.13دهند ] یصتخص یدرست به یبه مراحل بعد یدنرس

وجود  دانش یریتسنجش سطح بلوغ مد یبرا یمختلف الگوهای

. اندیافتهها بسط دهندگان آنتوسعه اییهمفروضات پا یدارد که بر مبنا

 Amerucan Productivity and Quailty ی، الگو Raoیالگو

Center ، یالگو ی،اقتصاد هاییسازمان توسعه و همکار یالگوRajan 

and Euper  یالگو و Acian Productivity Organizational  از جمله

 [. 14الگوها است ] ینا

پژوهش حاضر قرار گرفت  یکه مبنا یاییآس یورسازمان بهره یالگو

دانش در دانشگاه علوم  یریتسنجش بلوغ مد یبرا یو به عنوان ابزار

( سازمان 1داشت.  یتالگوها ارجح یگرنسبت به د ،قرار گرفت یپزشک

و قابل استناد در جهان  یکامالً رسم یمرجع انعنو به یاییآس یوربهره

 یریتمد یعملکرد الگو یعنوان خروج به یورالگو را با تمرکز بر بهره ینا

است و تمرکز  یعموم ی،فعل یاز الگوها یاریبس یمدنظر داشته، ول دانش

 ینتراز مجرب یسازمان گروه ین( ا2ندارد،  یوربر بهره یچندان

انگلستان،  یکا،از نقاط مختلف جهان شامل امر دانش تییرمتخصصان مد

فراوان در  یو تجربه عمل یبا تسلط علم یژاپن، سنگاپور، هند و مالز

 یطوالن یالگو حاصل کار مطالعات یندارد که ا دانش یریتمد ینهزم

موجود صرفاً  یاز الگوها یبعض کهیحال موجود است؛ در یالگوها یهدربار

( 3[، 4شده است ] یهنفر ته یک العاتو با مط یمورد تبر اساس مطالعا

 یشده است که قرابت فرهنگ یهته یاییآس یکشورها یژهالگو و ینا

مختلف  یهابارها در سازمان یزن یدارند و پس از طراح یرانبا ا یشتریب

[ 9-7داشته است ] یوربهبود بهره ینهدر زم یملموس یجاجرا شده و نتا

کشور خاص با  یاصنعت  یک درموجود  یالگوها از یبرخ که یحال در

ها محدود شده و امکان کاربرد آن یخاص طراح یفرهنگ هاییژگیو

 یهها تهو امکان اجرا در سازمان یو سادگ یکاربرد ید( الگو با د4است و 

 ینو همچن دانش یریتمد یندآعوامل مؤثر بر فر یتمام یشده و از طرف

15 
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 و همکاران شفیعی                                                                                                                                  یعلوم پزشک یهادانش در دانشگاه یریتسنجش بلوغ مد

 

1400دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله   

 

شده است و  یانب آشکارادر آن  دانش یتریکاربرد مد یجو نتا هایخروج

 هاییتموجود، الزامات و محدود یچیدهپ یالگوها یبا بعض یسهدر مقا

  [.7] دارد یکمتر

 یاییآس یوردانش سازمان بهره یریتمدسطوح بلوغ  1 جدولدر 

از  یکیدر  دانش یریتمد ینهداده شده است. بلوغ سازمان در زم یشنما

 سطح تا بلوغ به ترینیینعنوان پا واکنش به حاز سط گانهجسطوح پن

 .سطح متفاوت خواهد بود ینعنوان باالتر

 

 [15] یاییآس یورسازمان بهره دانشیریتسطوح پنج گانه بلوغ مد -1 جدول

 نمره ارزیابی سطح بلوغ شرح

 189-210 بلوغ دانش در سازمان غالب است. مدیریت

 147-188 پاالیش )کنترل( .شودیمان ارزیابی شده و بهبود داده مزدانش پیوسته در سااجرای مدیریت 

 126-146 توسعه دانش در سازمان اجرای فراگیر مدیریت

 84-125 آغاز دانش در سازمانشروع به درك نیاز به مدیریت 

 24-83 عال(فنواکنش )ا ی.ریپذرقابتی و وربهرهدانش و اهمیت آن در بهبود ناآگاهی در خصوص چیستی مدیریت 

 

محور محسوب دانش یهاجزو سازمان یعلوم پزشک هایدانشگاه

و  یفوظا یاز دانش با اجرا یمیها حجم عظدانشگاه ین. در اشوندیم

دانش در قالب اسناد و  یناز ا یکه قسمت شودیم یدتول یکار یندهایآفر

رت وص به یزاز آن ن یو بخش گرددیثبت م یاطالعات یهامدارك و بانک

در ذهن افراد پنهان مانده  ینشدر قالب تجربه، مهارت و ب وناملموس بوده 

و  یم. عدم تسهیابندیمجدد م یریکارگانتقال و به یبرا یو شانس اندک

شده منجر به هدر دادن منابع شده است.  یدمجدد از دانش تول استفاده

از  یپزشک معلو یهادر دانشگاه یارزشمند هاییتفعال که ینا رغمیعل

ها، افزودن عبارت ارتباط با صنعت در دانشگاه ید واحدهایجاجمله ا

ها اعتقاد دانشگاه یدموضوع مؤ ینکه ا یپژوهش یهابه معاونت "یفناور"

 یهااز شرکت یتمراکز رشد و حما یجاددانش است و ا یگذاربه اشتراك

 دانش تیریاست که مد ییفضا ینانجام شده است، اما در چن یانبندانش

انتقال و  یابی،باز سازی،یرهخلق، ذخ یی،بر شناسا یذاریرگهدف تأث با

از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.  یشترب یازن دانش مورد یریکارگبه

سزایی در که نقش به دانش یریتمد یاست دانشگاه درباره یضرور

یار سبپیشرفت علمی و ارتقاء سطح علمی دانشگاه داشته و از اهمیت 

عنوان  را به دانشیریتنموده و برنامه مد ازاندیشیزیادی برخوردار است؛ ب

ها منظر دانشگاه ینیک مسیر توسعه پایدار، جایگزین و تقویت نماید. از ا

 و به یندنما یابیصورت جامع ارز خود را به دانش یریتمد هاییتفعال یدبا

 یصتشخ دانش یریتدمرا در  یشخو یتو موقع یگاهمند جاصورت نظام

 یجادالزم را ا ییراتکند، تغ ییرا شناسا یشرفتموانع پ یندهد. همچن

 یصتخص یدرست به یبه مراحل بعد یدنرس یبرا یازن منابع مورد ید،نما

رو،  ینبه بهبود دارند را مشخص کند. از ا یازکه ن ییهاحوزه یتاًدهد و نها

دانشگاه علوم  دانش تیریسطح بلوغ مد یابیپژوهش حاضر با  هدف ارز

 . [4] یدعملکرد انجام گرد یآن بر برتر یرو تأث مانشاهکر یپزشک

 

 ها:مواد و روش

است. پژوهش در سال  یو نوع آن کاربرد یمایشیپژوهش پ روش

 یو کارشناسان واحدها یرانانجام شد. جامعه پژوهش را مد 1399

درمان،  یهاتنکرمانشاه متشکل از معاو یدانشگاه علوم پزشک یستاد

 یلتشک یبهداشت ی،و فناور یقاتو منابع، تحق یریتتوسعه مد ی،آموزش

 ییننفر تع 320و مورگان  یکرجس جدولداد. حجم نمونه بر اساس 

 یریتنفر معاونت توسعه مد 144درصد( شامل  75/93نفر ) 300. یدگرد

 50 ی،و فناور یقاتنفر معاونت تحق 42 ی،نفر معاونت آموزش 29و منابع، 

نفر معاونت درمان به پرسشنامه پاسخ دادند.  35و  ینفر معاونت بهداشت

 یتساده بود. به منظور رعا یتصادف یاصورت طبقه به یریگروش نمونه

 یزدر مورد هدف و نحوه اجرا و ن یپژوهش، اطالعات کاف یضوابط اخالق

. دشکنندگان قرار داده شرکت یارپژوهش در اخت هاییافتهاستفاده از 

 یتقرار گرفت و رضا یداز محرمانه بودن اطالعات مورد تأک یناناطم

پژوهش در  یرهایمتغ ینب روابطبود. کاربران شرط شرکت در مطالعه 

 (. 1شد )شکل  یفتعر یرز یقالب مدل مفهوم

به  یوجود دارد که دسترسپیشبینی  ینا یبا توجه به مدل مفهوم

دانشگاه اثرگذار است و در  دردانش بر عملک یریتبلوغ مد یسطوح باال

 یزکند، عملکرد ن یدادانش دست پ یریتکه دانشگاه به بلوغ مد یصورت

 رد.خواهد ک پیداارتقاء 
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 همکاران و یعیشف                                                                                                                                  یعلوم پزشک یهادانش در دانشگاه یریتسنجش بلوغ مد

 

 1400 زمستان، چهارمتم، شماره دوره هف ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 
 

 پژوهش یمدل مفهوم -1 شکل
 

 یانجام شد. برا یدانیو م یاها به دو روش کتابخانهداده گردآوری

 یهاروش زاپژوهش  یشینهو پ ینظر یاطالعات مربوط به مبان یگردآور

استفاده  یدانیبه سؤاالت پژوهش از روش م ییپاسخگو یو برا یاکتابخانه

  د.ش

 یاییآس یورها پرسشنامه استاندارد سازمان بهرهداده یگردآور ابزار

 ی،رهبر یهاسؤال مربوط به شاخص 42بود. پرسشنامه متشکل از 

 یجو نتا یروآو نو یادگیری ی،فناور ی،دانش یندهایآکارکنان، فر یند،آفر

 یکرتل یپنج ارزش یفسؤال( بود. سؤاالت در قالب ط 6)هر شاخص 

 یاندازه کاف ، به4= شودیانجام م یخوب، به5=شودیم نجامخوب ا یار)بس

انجام  وجه یچه و به 2=شودیانجام م یفطور ضع ، به3=شودیانجام م

 یکره هر منو متوسط  210 یابیارز ی. نمره کلیدگرد یم( تنظ1=شودینم

داده و  یلتحل یبرا یآزمون آمار ینبود. چند 30 یاصل یارهایاز مع

پرسشنامه از  یاییپا یزانم یبررس یاستفاده شد. برا هایهآزمون فرض

پرسشنامه از  یاییپا یینتع یکرونباخ استفاده شد. برا یآلفا یبضر

نسخه  30که تعداد حداقل  صورت یناستفاده شد. بد آزمونیشپ

 یبمحاسبه ضر یقشد و سپس از طر یلمه توسط نمونه تکمانپرسش

با  یزپرسشنامه ن یایی. پایدگرد سبهابزار محا یاییپا یزانکرونباخ م یآلفا

. یدمحاسبه گرد 85/0کرونباخ،  یآلفا یبتوجه به مقدار متوسط ضر

 یآمار یهابود. آزمون 26نسخه  SPSSمورد استفاده  یافزار آمارنرم

 هایهها و آزمون فرضداده یلتحل یه و آنووا براداس یخط یونرگرس

 .استفاده شد

 

 :هایافته

داده شده  یشنما 2نمونه پژوهش در قالب جدول  یآمار یفتوص

پژوهش به  ینکننده در ااست. درصد مردان نسبت به زنان مشارکت

کنندگان در مشارکت یشتردرصد( بود. ب 7/47درصد( و ) 3/52) یبترت

درصد(. مدرك  5/60داشتند ) یتکارشناس فعال پژوهش در سمت

 ینمونه آمار ینرا ب یفراوان ینشتریدرصد( ب 7/49) یکارشناس یلیتحص

 20از  یشترب یکنندگان از سابقه کاردرصد( از مشارکت 3/41داشت. )

  سال برخوردار بودند.

 

 های جمعیت شناختیوضعیت نمونه آماری از منظر ویژگی -2جدول 

 درصد سطوح متغیر شناختیمعیتجهای ویژگی

 مدرك تحصیلی

 3/0 دیپلم

 3/0 کاردانی

 7/49 کارشناسی

 3/49 کارشناسی ارشد

 3/0 دکترا

 سن

29-20 1 

39-30 8/10 

49-40 1/47 

 1/40 به باال 50

 جنس
 7/47 زن

 3/52 مرد

 سابقه کاری

5-1 7/1 

10-6 6 

15-11 7/18 

20-16 3/32 

 3/41 سال 20 زابیش 

 پست

 5/60 کارشناس

 4/38 کارشناس مسئول

 7/0 رئیس

 3 مدیر

 

 یبود. برا دانش یریتسطح بلوغ مد یینپژوهش تع یهدف اصل

 یارهایاز مع یکهر  یبرا یابینمره ارز یانگینهدف ابتدا م ینبه ا یابیدست

 یبیاشده با نمره ارز محاسبه و سپس نمره کسب دانش یریتبلوغ مد

 یسهمقا یاییآس یورسازمان بهره دانش یریتجدول استاندارد بلوغ مد

 126-146نمره  ینبود که ب 16/141ها شاخص یابیمجموع نمره ارز .شد

 دانش یریتمرحله توسعه قرار داشت. در سطح توسعه ابتکارات مد یعنی

بدان معنا است که دانشگاه  ینها در حال اجرا است. ااز حوزه یدر برخ

 یریتمد یآغاز نموده و منابع را برا یاصل هاییتتراك دانش را در فعالشا

 یاستاندارد برا یو ابزارها یاست. کارکنان از فناور خشیدهانسجام ب دانش

. در کنندیمجدد دانش استفاده م یریکارگکسب، انتقال، اشتراك و به

به  یابیدست یارا بر یسازمان دانش یریتمد یدسطح از بلوغ، دانشگاه با ینا

 ،مستمر است یندآفر یک دانش یریتمد یابیکه ارز ییسطح باالتر جا

 (.3)جدول  یدنما یریکارگبه
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 و همکاران شفیعی                                                                                                                                  یعلوم پزشک یهادانش در دانشگاه یریتسنجش بلوغ مد

 

0140 زمستان، چهارم، شماره دوره هفتم ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع  

 کرمانشاه یدر دانشگاه علوم پزشک دانش یریتسطح بلوغ مد -3جدول 

 شماره گروه معیار

 3ستون شماره  2ستون شماره  1ستون شماره 

 نام گروه معیار
 طسنمره کسب شده تو

 سازمان
 حداکثر نمره ممکن

 (7تا  1ها  )از بندی گروهرتبه

 ترین رتبه=پایین7= باالترین رتبه، 1

 1 30 63/23 فناوری 1

 2 30 75/22 کارکنان 2

 3 30 72/19 یندهای دانشیآفر 3

 4 30 43/19 رهبری مدیریت دانش 4

 5 30 2/19 یندآفر 5

 6 30 36/18 نتایج مدیریت دانش 6

 7 30 07/18 یری و نوآوریگدیا 7

  210 16/141 جمع نمرات 

 

( 2)شکل  یدانشگاه در قالب چارت رادار دانش یریتسطح بلوغ مد

داده شده است. در نمودار، متوسط نمره هر دسته را )نمودار  یشنما

ها، نمره ین. ادهدی( نشان م30( در مقابل حداکثر نمره ممکن )یداخل

که به بهبود  ییهاقرار دارد و دسته یمناسب یتعضرا که در و ییهادسته

نقاط قوت و  یهاحوزه یابی،ارز یج. بر اساس نتاکندیمشخص م د،دار یازن

دروس آموخته،  ییخبرگان، شناسا ییبهبود مثالً شناسا یهافرصت

 .شودیم ییو بازنشر آنها شناسا یاستخراج دانش ضمن
 

 
 ینمودار رادار - 2شکل 

 یبرا دانش یریتمد یارهایمع یتبلوغ و وضع حطس 4،در جدول 

 ی،بهداشت ی،و فناور یقاتو منابع، تحق یریتتوسعه مد یهامعاونت

جدول،  یهاداده شده است. با توجه به داده یشو درمان نما یآموزش

 یو آموزش یو فناور یقاتتحق ی،و منابع، بهداشت یریتتوسعه مد معاونت

از سطوح بلوغ  یشدر سطح پاال درمان اونتدر سطح توسعه و مع

ابتکارات  دانش، یریتدانش قرار دارند. در سطح دوم بلوغ مد یریتمد

در بخش  دانش یریتمد هاییتاست و فعال یسازماندرون دانش یریتمد

 هاییتفعال یبرا یاز سازمان متمرکز شده است. راهبرد خاص یخاص

 هاییتفعال یرگفت تأث ناتویمرحله م ینوجود ندارد. در ا دانش یریتمد

 توانیمیم ین. بنابرایستمشهود ن یبر عملکرد سازمان دانش یریتمد

سازمان  یدهنده عملکرد عادنشان دانش یریتسطح دوم بلوغ مد ییمبگو

سازمان شروع به  دانش، یریتبه سطح سوم بلوغ مد یدناست. با رس

و  نمایدیم نزماسا یاصل یندهایآاشتراك دانش با فر سازییکپارچه

. کارکنان در سطح سوم با دهدیاختصاص م دانش یریترا به مد یمنابع

استاندارد به کسب، اشتراك و استفاده مجدد  یو ابزارها یاستفاده از فناور

 .پردازندیاز دانش م
 

 دانش تیریمد بلوغ یارهایمع از کی هر در هامعاونت شده کسب ازیامت -4 جدول

 حوزه فرعی معاونت توسعه معاونت تحقیقات معاونت بهداشت معاونت آموزش درمان تمعاون  (5-30کل )

 رهبری مدیریت دانش 83/20 27/20 34/19 03/20 67/16 43/19

 فرآیند 1/21 07/20 34/19 93/19 58/15 2/19

 کارکنان دانشی 59/20 29/19 06/19 17/20 19/15 75/22

 فناوری 7/24 15/24 82/22 03/24 47/22 63/23

 فرآیندهای دانشی 5/20 56/20 05/18 65/19 95/19 72/19

 یادگیری و نوآوری 24/20 42/19 05/18 62/18 02/14 07/18

 نتایج مدیریت دانش 3/20 9/18 7/18 82/19 08/14 36/18

3/137 96/117 25/142 36/135 66/142 26/148 210-42 
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 همکاران و یعیشف                                                                                                                                  یعلوم پزشک یهادانش در دانشگاه یریتسنجش بلوغ مد

 

  1400زمستان ، چهارمدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع

نمونه  ی،انمونه یک وفنریاسم -با استفاده از آزمون کلموگروف

مطالعه  مورد یرهاینرمال بودن متغیرغ یاو نرمال ( 5)جدول برازش شد 

سطح  که ینا رغمیآمده، عل دسته ب یر. با توجه به مقادیدمشخص گرد

، اما مقدار آماره (P-Value=000/0) است 05/0آزمون کمتر از  یمعنادار

Z قرار گرفته است -96/1+ و 96/1 ینب (5/1=Z)توانیاساس م ین. بر ا 

 یفراوان یعمشاهده شده با توز یتجمع یفراوان یعاستدالل کرد که توز

به  یکمطالعه نزد صفت مورد یعبوده و توز یکسانمورد انتظار  یتجمع

پژوهش  یبرا یپارامتر یهاآزمون ازامکان استفاده  یننرمال است. بنابرا

 .یدفراهم گرد

 رنوفیمآزمون کلموگروف اس -5جدول 

 Z سطح معناداری
 بیشترین اختالف

 نمونه میانگین انحراف معیار
 مطلق مثبت منفی

000/0 5/1 15/0- 09/0 15/0 48/0 37/3 300 

 

بلوغ  یارهایمستقل )مع یرهایاز متغ یکهر  یرسنجش تأث برای

ساده  یخط یونعملکرد( از رگرس یوابسته )برتر یر( بر متغدانشیریتمد

 داده شده است.  یشنما 6در جدول  یجتفاده شد. نتاساو آنووا 

کمتر از  یرهامتغ یتمام یبرا ینشان داد سطح معنادار یونرگرس

بر  یمستقل اثر معنادار یرهایمعنا بود که متغ ینبد ین( بود. ا05/0)

 یبرا یونرگرس یبو ضر یرسونپ یهمبستگ یبعملکرد دارند. ضر یبرتر

ارزش  یآن بود که هر زمان یانگرب یجهنت نیمثبت بود. ا یرهامتغ یتمام

خواهد  یشافزا یزعملکرد دانشگاه ن یبرتر یابد، یشمستقل افزا یرهایمتغ

( 2R) یزانم یرمستقل باعث تفس یرشده در متغ همشاهد ییراتداشت. تغ

و  آید،یکه در سنجش عملکرد به وجود م شودیم ییراتیتغ یهاز کل

 یگریاز عوامل خاص د یکه ناش تش( وجود دا2R-100معادل ) یزانیم

عوامل ذکر نشده در مدل و  یرمستقل، در کنار سا یرهایاز متغ یرغ

 یسطح معنادار یجنشان داد نتا 6( بود. جدول ی)احتمال یتصادف یخطا

 یریتبه مدل مد توانیمیاست که ما م یمعن ین( است، به ا05/0کمتر از )

نمونه را به جامعه  یجو نتا یمکن یهتک سیاییآ یورسازمان بهره دانش

ها وجود داده یلآمده از تحل دست به یجنتا ین. بنابرایمده یمپژوهش تعم

وابسته را اثبات کرده و هرکدام از  یرمستقل و متغ یرهایمتغ ینرابطه ب

 وابسته دارند. یربر متغ یمستقل اثر معنادار یرهایمتغ
 

 رگرسیون خطی ساده و آنووا -6جدول 
2R  ضریب رگرسیونی همبستگی پیرسونضریب 

 

 

 متغیرها معناداری 05/0سطح خطا=

 رهبری مدیریت دانش 000/ 0 معنادار 0/ 77 0/ 77 0/ 59

 فرایندها 000/ 0 معنادار 0/ 79 0/ 79 0/ 61

 کارکنان 000/ 0 معنادار 0/ 82 0/ 82 0/ 67

 فناوری 000/ 0 معنادار 0/ 62 0/ 62 0/ 38

 یندهای دانشیفرا 000/ 0 معنادار 0/ 83 0/ 83 0/ 69

 یادگیری و نوآوری 000/ 0 معنادار 0/ 82 0/ 82 0/ 67

 نتایج مدیریت دانش 000/ 0 معنادار 0/ 77 0/ 77 0/ 59

 

قرار دادن  یبترت یگام برا به گام یوناستفاده از رگرس ی،بعد تحلیل

 یبر رو دانش یریتمستقل در مدل بلوغ مد یرهایاز متغ یکاثر هر 

نشان داد شش  7جدول معنادار بود.  یرغ یرهایتغوابسته و حذف م یرمتغ

 یجنتا دانش، یریتمد یرهبر ی،و نوآور یادگیریاثر معنادار داشته ) یرمتغ

اثر  یرمتغ یک( و یدانش یندهایآو فر یفناور یند،آفر دانش، یریتمد

موضوع  ینا یرتفس ی،نمونه آمار یدگاهمعنادار نداشته است )کارکنان(. از د

 یرمتغ یکاز  تریقو یارعملکرد بس یبر برتر یرثر شش متغآن است که ا

 است.

 گام به گام یخط ونیرگرس - 7 جدول

سطح 

 05/0خطا=

 متغیرها T معناداری

 یادگیری و نوآوری 3/ 42 000/ 0 معنادار

رهبری مدیریت  5/ 08 000/ 0 معنادار

 نتایج مدیریت دانش 6/ 2 000/ 0 معنادار دانش

 یندآرف 2/ 9 0/ 004 معنادار

 فناوری 2/ 8 0/ 005 معنادار

 یندهای دانشیآفر 2/ 2 0/ 031 معنادار

 کارکنان 1/ 6 0/ 119 غیر معنادار
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 گیری:بحث و نتیجه

دانش در دانشگاه علوم پزشکی به یک  کارگیری مدیریت مفهوم به

 شده است. مطالعات بسیاری در مورد مدیریت درك تبدیل مفهوم قابل

دانش در  ه، اما این اولین مطالعه سنجش بلوغ مدیریتدانش انجام شد

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدلی است که توسط هشت 

کشور برتر تولیدی در آسیا طراحی شده است. نتایج کلی پژوهش نشان 

گیری وری آسیایی برای اندازهدانش سازمان بهره داد مدل بلوغ مدیریت

اه علوم پزشکی کرمانشاه به منظور استقرار مدیریت سطح آمادگی دانشگ

توانیم به دانش در سطح مناسبی قرار دارد. این بدان معنا است که می

وری آسیایی تکیه کنیم و مسیر دانش سازمان بهره مدل بلوغ مدیریت

پیشرفت دانشگاه را در سطوح باالتر بلوغ مدیریت دانش بر اساس آن 

 نماییم. پیشبینی 

دانش نشان داد دانشگاه در سطح سوم  سطح بلوغ مدیریتسنجش 

دانش قرار دارد، جایی که اشتراك و همکاری در  از سطوح بلوغ مدیریت

یندهای دانش در آخلق دانش وجود دارد، اما نیاز به بررسی و مدیریت فر

دانش )بلوغ(  ها به سطح کامل مدیریتزیرا آن .این دانشگاه وجود دارد

هرچند که دانشگاه نهادی آموزشی است و دانش را تولید و  اند،نرسیده

ها نیز نشان دانش در سطح معاونت نماید. نتایج بلوغ مدیریتتوزیع می

دانش قرار داشت. به  داد معاونت درمان در سطح دوم )آغاز( بلوغ مدیریت

گذاری دانش در معاونت درمان رسد کمبود وقت برای به اشتراكنظر می

ترین دالیل قرار های سازمانی یکی از عمدهحجم باالی فعالیت به دلیل

دانش است. البته استقرار  گرفتن این معاونت در سطح دوم بلوغ مدیریت

 دهنده آگاهی و شناخت کارکنان نسبت به مدیریتدر سطح دوم نشان

ای مثبت در این عنوان نشانه توان بهدانش است که این وضعیت را می

 د..کر حوزه تلقی

های تأثیرگذار بر بلوغ یکی از اهداف اصلی پژوهش شناسایی مؤلفه

دانش و برتری عملکرد دانشگاه بود. نتایج تحلیل رگرسیونی  مدیریت

ها )فناوری، رهبری استثنای مؤلفه کارکنان، سایر مؤلفه نشان داد که به

 یتیندهای دانش، یادگیری و نوآوری، نتایج مدیرآدانش، فر مدیریت

دانش داشتند. این بدان معنا  یند( اثر معناداری بر بلوغ مدیریتآدانش و فر

دانش اثربخش و  های الزم برای تسهیل مدیریتاست که قابلیت

سایت( های فناوری اطالعات )از قبیل اینترنت، اینترانت و وبزیرساخت

اینترانت  در دانشگاه ایجاد شده است. همچنین کارکنان به رایانه، اینترنت،

 سایت و اینترانت دانشگاه بهو آدرس پست الکترونیک دسترسی دارند. وب

 طور مرتب روزآمد شده و اینترانت سازمان )یا یک شبکه مشابه آن(، به

عنوان یک منبع اصلی ارتباطات برای پشتیبانی انتقال دانش یا تسهیم 

  د.گرداطالعات، استفاده می

دانش آگاه است و در مورد  دیریتمدیریت دانشگاه از اهمیت م

ارزش دانش برای انجام مأموریت سازمان درك درستی وجود دارد. 

دانش در سازمان اتفاق  های مدیریتها و استراتژیمشیهمچنین خط

گرفته  دانش تا حدی شکل افتاده و فضای مرتبط با رفتارهای مدیریت

 .است

داند تفکر کرده و اقعاً میدانشگاه درباره آنچه باید بداند و آنچه و

 و به اشتراكسازی، یند خلق، ذخیرهآهای دانشی از طریق فرشکاف

یندهای دانشی آشده است. فرهای دانشی تفکیک کارگیری به دارایی

ها در سازمان ممکن ساخته است. یادگیری و نوآوری را در سطوح و حوزه

یریت، اجرا و بهبود دانش در مد دانشگاه چگونگی استفاده از مدیریت

فرآیندهای کلیدی سازمان را درك کرده و فرآیندهای کاری را برای 

دانش  دهد و نتایج مدیریتدسترسی به عملکرد بهتر مورد ارزیابی قرار می

گیری قادر به نشان دادن بهبود یادگیری و نوآوری بوده و باعث شکل

ای ظرفیت اجتماعی های فردی، گروهی و سازمانی در راستای ارتققابلیت

وری، شده و سرانجام منجر به بهبود کیفیت محصوالت و خدمات، بهره

سوددهی و رشد سازمان شده است. پژوهش نشان داد کارکنان اثر 

رسد احتماالً کارکنان دانش نداشتند. به نظر می معناداری بر بلوغ مدیریت

شود خواسته می هاکنند یا زمانی که از آنآگاهانه دانش خود را حفظ می

دهند. تسهیم دانش اگر تسهیم دانش کنند، این کار را با اکراه انجام می

ندرت به  انجام شود محدود به تعداد کمی از افراد است. یادگیری فردی به

شود و زمانی که کارکنان سازمان را ترك یادگیری سازمانی تبدیل می

 Mahdi ،Abu با مطالعهرود. این نتیجه کنند، دانش آنان از دست میمی

Naser   و همکاران سازگار است. دانشگاه مزایای رقابتی خود را مشخص

کند و برای بهبود رضایت مخاطبان و توسعه خدمات و محصوالت می

و همکاران،  Mahdi کند. این نتیجه با مطالعهخود تالش می

Abusharekh  [ 6،8-10و همکاران سازگار است.] 

عنوان یک الزام اساسی برای  ی اطالعات بههای فناورزیرساخت

دانش است. این نتیجه با تمامی مطالعات  وری در فرآیندهای مدیریتبهره

قبلی سازگار است. استفاده از فناوری، دسترسی به شبکه برای همه 

دانش سازمان،  کارکنان، پیوند زیرساخت فناوری با راهبردهای مدیریت

ها در کارایی و ت قبلی که بر اهمیت این جنبهاین یافته با تمامی مطالعا

سازگار است. ضرورت  ،دانش متمرکز شده است اثربخشی مدیریت
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دانش و حفظ ذخایر دانش. این نتیجه با تشدید فرآیندهای مدیریت

و همکاران  Mahdiو همکاران،  Haileو همکاران،   Abu Naserمطالعه

  [.5،6،10،11] سازگار است Abusharekh و

طور واضح در دانشگاه موجود است.  دانش به فرآیندهای مدیریت

و همکاران  Abu Naserو همکاران،   Mahdiاین یافته، نتایج مطالعات

کند. فقدان مقیاس برای ارزیابی تأثیر سهم را تأیید می  Abusharekhو

گیری و کارایی تولید، کیفیت خدمات، رشد و دانش بر سودآوری، تصمیم

زش خدمات ارائه شده است. این نتیجه با تمامی مطالعات قبلی ایجاد ار

سازگار است. عالقه دانشگاه به آموزش مدرن بدین معنی که مرکز فعالیت 

ای های علمی، ترغیب به پیشرفت حرفهآموزشی، جذب بهترین تخصص

کارکنان، تحقیقات علمی و خالقیت است. دانشگاه مایل به ارائه کلیه 

وجود برای دستیابی به مزیت رقابتی، تدوین برنامه وسایل آموزشی م

درسی خود و به دنبال جذب هرچه بیشتر مشتری است و این نتیجه با 

و همکاران سازگار است. فناوری نقش مهمی در توسعه   Mahdiنتایج

کند. این نتیجه با نتایج مطالعات شفیعی و همکاران منابع انسانی ایفا می

 [.6،10-12تفاوت دارد ]

شود استفاده از مدل آسیایی را در دانشگاه گسترش داده یشنهاد میپ

و آن را متناسب با محیط محلی و سازمانی توسعه داده شود. فرهنگ 

مشارکت، کار گروهی و اشاعه دانش در بین کارکنان دانشگاه و تدوین 

یک سیاست مشخص برای حمایت از دانش تشویق شود، نقش رهبری 

محور را با تأثیر ایجاد سازمان تقویت شود و رهبران دانش بنیان را دردانش

دانش باشد، شناسایی شوند.  محیطی که منجر به فرآیندهای مدیریت

نفس و رضایت مشتری  به برای دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ اعتماد

هدف  یندها را باآدانش در عملیات کلیدی استفاده شود، فر از مدیریت

عف در سطح خدمات آموزشی و خروجی دانشگاه مورد شناسایی نقاط ض

بازنگری قرار داده و از این طریق اثربخشی سطح خدمات را افزایش یابد و 

های کاری در دانشگاه برای حل مشکالت و گسترش فرهنگ گروه

  دد.مشارکت و همکاری و تبادل دانش در بین کارکنان تشکیل گر

ن بود که در یک دانشگاه و های مهم این پژوهش آیکی از محدودیت

ای بین مناطق در یک منطقه جغرافیایی انجام شده است. بررسی مقایسه

تر خواهد بود. برای کسب نتایج اطمینان های مختلف قابلو دانشگاه

ماه  6ای )تر )برای تعمیم مدل(، ارزیابی دیگری باید در برنامه دورهدقیق

ای بین دانشگاه علوم طالعه مقایسهفوری( انجام شود. عالوه بر این، یک م

تر است. نویسندگان اطمینان پزشکی و سایر مؤسسات آموزش عالی قابل

عنوان  های علوم پزشکی کشور بهکنند این مدل را در دانشگاهتوصیه می

را در  شود و مدلگرفته دانش به کار  مدیریتیک معیار برای بلوغ 

های علوم پزشکی برای تعالی نشگاهمعیارهای خاص متناسب با الزامات دا

 .ها توسعه دهندعملکرد در این طیف از دانشگاه

 

 تشکر و قدردانی:

 ینا یسندگانکه نو یو کارکنان دانشگاه علوم پزشک یرانمد یاز تمام

اند، نموده یاری یازها و اطالعات مورد نبه داده یمقاله را در دسترس

 . کنیمیم یسپاسگزار یمانهصم

 

 اخالقی: هتاییدی

به شماره  یاخالق ییدیهأت یمطالعه دارا ینا

IR.KUMS.REC.1398.612  کرمانشاه است یاز دانشگاه علوم پزشک. 

 

 تعارض منافع:

 .گزارش نشده است ینوع تعارض منافع یچپژوهش ه یندر ا

 

 سهم نویسندگان:

کار،  ییاول و مسئول( انجام مراحل ابتدا یسنده)نو یعیشف یمانسل

 60 یینسخه نها ییدأها و نظارت و تداده یلو تحل یهو تجز شنهادهیپ یهته

 ؛درصد 25آن  یرایشنگارش متن مقاله و و یریاردوان حر ؛درصد

 . درصد 15ها داده یآورجمع یفروغ اهللیضف

 

 حمایت مالی:

 .نشده است یافتدر ینوع کمک مال یچمقاله ه یندر نگارش ا
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Abstract 
 

Aim: Knowledge is a strategic resource for developing services and gaining a competitive advantage, 

and timely evaluation of knowledge activities will be an important factor for organizational performance 

excellence. The aim of this study was to evaluate the level of management maturity and knowledge of 

Kermanshah University of Medical Sciences and its effect on performance excellence. 

Methods: The research method is a survey, and its type is applied. The study population included 

managers and staff of Kermanshah University of Medical Sciences. The research was conducted in 

2021. Sampling was simple stratified random sampling. The sample size was 320 people. The data 

collection tool was the standard questionnaire of the Asian Productivity Organization (reliability 

coefficient of the questionnaire: 0.83). The questionnaire consisted of seven main criteria and 46 

questions. The statistical software used was SPSS version 26. ANOVA, t-test, and simple linear 

regression analyzed the data and tested the hypotheses. 

Results: The research showed that the university was at the level of development of knowledge 

management maturity with a score of 141.16. The regression results showed that the knowledge 

processes index with a value of 0.69 had the highest effect, and the staff index with a value of 0.67 had 

the lowest effect on knowledge management maturity. The value of t-statistic was significant for 

indicators of knowledge maturity (technology, knowledge processes, leadership, process, learning and 

innovation, and knowledge management results) except employees at the level of less than 0.05. 

Conclusion: The results of data analysis proved the relationship between the Asian Productivity 

Organization knowledge management maturity model and performance improvement. Therefore, the 

mentioned model can be relied on, and the results can be generalized to the university. 

Keywords: Knowledge Management, Asian Productivity Organization, Medical Universities, 

Kermanshah. 
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