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 چکیده
است.  ضروری سازمانی اهداف به نیل و دانش استقرار مدیریت موجود، وضعیت شناخت و ارزیابی برای موفقیت کلیدی عوامل شناسایی مقدمه:

 .های بهداشتی و درمانی انجام شده است سازمان موفقیت بلوغ مدیریت دانش در کلیدی عواملو تعیین  شناسایی با هدف لذا این پژوهش

 گلوله گیری در مرحله کیفی، کمی انجام شده است. روش نمونه-کیفی ا روش آمیختهاست که ب نوع کاربردی از پژوهش این ها: روش مواد و

خبرگان مدیریت دانش در علوم پزشکی در شهر تهران بود. برای  از نفر 12مصاحبه با  یافته و ساختارنامه نیمه  ها، پرسش برفی و روش گردآوری داده
درون  توافق روش بینی متون، توسط خبرگان وروش باز ها از مصاحبه پایایی بررسی کیفی و برایها از روش تحلیل محتوای  تحلیل محتوای مصاحبه

نظران  از صاحب نفر ۳4 گیری هدفمند بین با روش نمونه نامه بسته پاسخ تهیه و آماری، پرسش منظور تحلیل استفاده شد. به کدگذار دو موضوعی
های کمی  گذاری نمایند. برای تحلیل یافته اساس طیف لیکرت ارزش ها را بر ها خواسته شد تا گزینه ز آنمطالعه توزیع شد و ا های مورد سازمان

 اکتشافی استفاده شد. پژوهش از تحلیل عاملی

ی برخوردار کلیدی موفقیت بلوغ مدیریت دانش از اهمیت بیشتر متغییر به عنوان عوامل 15با توجه به نتایج این پژوهش  های پژوهش: یافته

ثیرگذار بر بلوغ مدیریت دانش اعنوان عوامل اصلی یا الیه ت عامل رهبری، افراد، فرهنگ، سازمان، ارزشیابی به 5عاملی  اساس تحلیل هستند و بر
  شده کسب نمود. های استخراج لفهو( را در بین م889/0استخراج شدند. عامل رهبری باالترین میزان بار عاملی)

های بهداشتی درمانی نسبت به بعد فنی یا عوامل سخت از  در بلوغ مدیریت دانش، بعد اجتماعی یا عوامل نرم در سازمان گیری: هنتیج بحث و

ها در  آناهمیت بیشتری برخوردار است. نقش رهبری و منابع انسانی چون با سالمت جامعه و افراد سرکار دارند، بیش از سایر عوامل بود و جایگزینی 
امکان پذیر نیست. لذا ضروری است که رویه ای مناسب جهت انتقال و استفاده از دانش افراد در سازمان های بهداشتی درمانی اتخاذ  مدت عمالً کوتاه
 گردد.
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 مقدمه 
 عنوان به دانش، کارگیریبه حاضر قرن در

 دیگری زمان هر از بیش راهبردی، و ارزشمند« منبعی»
 های فعالیت به آن مدیریت و دانش و یافته اهمیت

 شدن جهانی .است شده تبدیل ها سازمان برای ضروری
 از نشان ها، سازمان توسعه و کارها و کسب روزافزون

 ترین مهم عنوان به دانش کارگیری به که دارد این
 شده گرفته نظر در رقابتی مزیت و ارزش جادای عبمن

 برای اساسی مسئله یک عنوان هب دانش را و. (1)است
 .(2)است نموده تبدیل سازمان هر پایدار توسعه

 وری بهره افزایش موجب مدیریت دانش کارآمد
 گرفته قرار دسترس کارکنان در تر سریع اطالعات شده،

 رساندن حداقل به با را بالینی پیشرفت کیفیت و
 ها شیوه بهترین از استفاده طریق از تکراری اشتباهات

 رویکردهای .(۳)دهند آموخته شده افزایش های درس و
 سبب ،درون بخشی-آموزشی برنامه یک مانند مجزا

 ،گسترده کاریـــهم های فرصت ردنــک دودـــمح
 ازمانـــس یک دانش و یادگیری در گذاری اشتراک
 .(4)می شود

کسب دانش  اوالً بهداشتی درمانیدر سازمان های 
اشتباهات  است و ثانیاً هزینه و مهارت زمان بر و پر

این   بر بنا .افراد می شودباعث آسیب به بیماران و 
توسعه  نیچن نوآورانه و هم یراه حل ها افتنی

 دیجد یها وهیش یکه هدفشان طراح ییها یاستراتژ
 یبهداشت یسازمان ها یدانش است، برا تیریکار و مد

 .(5)است یاتیح یو درمان

که از  طور مانه و است پایدار یک مزیت دانش،
 شـــافزای را یـــبازده شود می استفاده این دانش

 .(6)دهد می
 های سیستم در ازمانیـــس ریـــیادگی اهمیت 

هستند  پیچیده یهایکه سازمان  بهداشتی، های مراقبت
 و ها مشی ادی برخوردار است. خطـــاز اهمیت زی

 درمانی و بهداشتی های سازمان در ی اجراییها روش
تعیین  بیماران ایمنی ارتقای و اشتباهات کاهش یبرا

وظایف  تا دنکمک می کنکارکنان به و  می شوند
 .(7)دکنن اجراان بیمار برای به درستی را اختصاصی خود

فرهنگ  کی یاست که معرف نیبر ا اعتقاد
که باعث کاهش  یدر حالها  این سازماندر  یریادگی

 ،یلکرد حرفه اعم تیفیتواند ک یم ،گردد یها م نهیهز
و مراقبت از کارکنان مادام العمر  یریادگی و تیرضا

 نیاز ا اتیادب ن،یعالوه بر ا. (8)را بهبود بخشدان ماریب
 ،یمیدا یریادگی یها طیکند که مح یم یبانیپشت دهیا

متخصصان  یرا برا یکار طیمح تیفینه تنها ک
 یبرا جید، بلکه باعث بهبود نتانبخش یسالمت ارتقا م

به  ازینسازمان ها  این بر بنا. (9)دنگرد یم زیناران بیم
بتواند دانش را  کهدارند  ییها و مدل ها یاستراتژ

 کردن فعال و کار محیط در ورینوآ .(10)دنکن تیریمد
 باعث تواند می بالقوه های فرصت به دسترسی برای آن

 .(11)و ارتقای کیفیت خدمات شودسازمان  رشد

سازمان های   ریت دانش درمدیزمینه  درمطالعات  
و  ان داده است که سیاست هاــبهداشتی درمانی نش

شیوه های موجود در به کارگیری روش های مناسب در 
ارائه خدمات و رسیدن به اهداف سازمان های بهداشتی 

 یابیچارچوب ارز جادیاذا ل. (12)درمانی موثر نبوده است
 یهاکمک  ،و شناخت عوامل تاثیرگذار دانشمدیریت 

تکامل و ، دانش تیریمد یایبه درک مزا یقابل توجه
 .(1۳)کندی دانش م تیریبلوغ مد

عوامل شکست مدیریت دانش به دو دسته عمده 
 تقسیم می شوند:

فقدان  :مانند ،تـــعلط به ــعوامل مرتب-1
شاخص های سنجش عملکرد و فقدان منافع قابل 

 ریزی،ریت، برنامه ــحمایت ناکافی مدی، اندازه گیری
هماهنگی و ارزیابی نامناسب، مهارت و دانش  طراحی،

ناکافی مدیران و کارکنان، مشکالت مرتبط با فرهنگ 
  .ساختار نامناسب سازمانیو  سازمان
فقدان همکاری  :مانند ،عوامل مرتبط به نتیجه-2

به کار گیری  ،نامناسب کیفیت مناسب، فقدان ارتباطات،
 و دگیری رسمی، تمرکز بیش از حد بر یامحدود

تعیین شده، استقرار  از پیش سیستماتیک و نیازهای
اوری، بودجه بندی نامناسب و هزینه های ننامناسب ف

شده و  گزاف، از دست دادن دانش کارکنان جدا
 .(14)بازنشسته

پینتو و اسلوین عوامل کلیدی موفقیت را عواملی 
دانند که به طور قابل مالحظه ای شانس اجرای  می

 در (1۳89)محمدی .(15)ها را بهبود می بخشندپروژه 
موفقیت شناسایی عوامل کلیدی »عنوان تحقیقی که  با 
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آموزش عالی  مدیریت دانش در دانشکده ها و مراکز
هفت عامل  دادهانجام  «تهران در شهر مدیریت

جهت گیری راهبرد دانایی  شامل: سیازیرساختی و اس
، ال دانشارزیابی و انتق، فرهنگ مشارکتی، محور

، توسعه منابع انسانی ،عاتالاطفناوری زیرساخت 
 .(16)تعامل افراد را شناسایی نموده است و الگوگیری

 مهم از شاخص های یکی به عنوان سالمت امروزه

حوزه  این انسانی منابع و می شود مطرح توسعه یافتگی
 رحــمط بخش این در موفقیت اصلی عامل به عنوان
 خدمات حوزه بودن محور دانش به توجه با .می شوند

 است مهمی ابزار بسیار دانش مدیریت موضوع سالمت
هر سازمان، با  .(17)باشد ثروم اراست این در تواند می که

 تیریمد نهیهای صورت گرفته در زم تیتوجه به فعال
سطح  نیکه ا ردیگ یاز بلوغ قرار م یدانش، در سطح

 تیریمد نهیسازمان در زم موجود تیوضع هنشان دهند
 ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش نشان دانش است.

دهنده عملکرد از گذشته تا حال سازمان در حوزه 
 تیریمدبلوغ  یریگ اندازه. (18)مدیریت دانش است

 نیب یتا  شکاف ها کندی کمک مها  به سازمان دانش
شکاف  رثیات و ییو مطلوب را شناسادانش موجود 

توسعه سازمان مورد توجه  در عملکرد، رشد و ی رادانش
.  (19)و ارتقا دهند یسازمانده رادانش داده و قرار 

و  هاستقرار مدیریت دانش می تواند باعث  کاهش انگیز
رضایت شغلی کارکنان و به تبع آن کاهش کارایی و 

 در بهبود کلید سویی از .شود سالمت اثربخشی نظام 
م فقدان نظا است و دانش مدیریت درمان و بهداشت

ای مدیریت دانش می تواند مانع شکل گیری شبکه ه
اشتراک دانش، خروج نیروهای با هوشمند و حرفه ای 

مشارکت ، وریآنو، تجربه و متخصص، ضعف خالقیت
هدف از این  بر بنا .کار تیمی گردد ضعف در پائین و

بررسی میزان آمادگی و سنجش بلوغ مدیریت دانش 
سازی موفق  ادهپی لفه های ضروری برایوشناسایی م

و با توجه به منابع موجود  ها و برنامه راهبردها، اهداف
سنجش  با از سوییبه وضعیت مطلوب می باشد. نیل 

 و شناسایی عوامل کلیدی دانش تیریسطح بلوغ مد
بلوغ به سمت حرکت  ینقشه راه برا کی توانی م

 نیا بر بنا. سازمان فراهم نمود یبرا دانش تیریمد
شناسایی و استخراج عوامل و منظور  هب حاضر پژوهش

با توجه به  بر بلوغ مدیریت دانش موثرشاخص های 
طراحی  مطالعهدر سازمان های مورد نبود الگوی بومی 

 .شده است

 هاروش  مواد و
که با  است مقطعی-نوع کاربردی از پژوهش این

انجام شده  1۳97 سال در کمی(-روش آمیخته)کیفی
دست آوردن ه برای بش در مرحله کیفی پژوه است.

موثر در بلوغ مدیریت دانش با مفاهیم و مولفه های 
و اهمیت خبرگان عملکرد ، توجه به دامنه گسترده دانش

ها فعالیت در حوزه آموزش  ها در طول سال تجارب آن
 یافته  و پژوهش علوم پزشکی از مصاحبه نیمه ساختار

ه دبا خبرگان مدیریت دانش در علوم پزشکی استفاده ش
یف و پژوهش خبرگان این پژوهش افراد دارای تال .است

 دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه مدیریت دانش، در
شهر تهران)دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، 

و  پزشکی ارتش( علوم و علوم بهزیستی ایران، تهران،
روش بودند.  آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و

توجه به عدم شناخت  با حبه هامصا یبرا یرینمونه گ
ی تا زمان اشباع نظری ادامه از نوع گلوله برف ،خبرگان

هماهنگی با افراد معرفی شده در  پس از. پیدا کرد
مصاحبه اول زمان و مکان مصاحبه های بعدی  

ابتدا در شروع مصاحبه ها ضمن معرفی  مشخص شدند.
 ،واالت مصاحبهازه جهت ضبط صدا، سخود و کسب اج

و موضوع پژوهش و مفاهیم در اختیار مصاحبه  دافاه
شوندگان قرار گرفت و به منظور ثبت دقیق داده های 

پس روی کاغذ ـــکیفی تمامی مصاحبه ها ضبط و س
برای تحلیل مصاحبه ها از روش  .پیاده سازی شد

 تراوس و کوربینشتحلیل مقایسه های مداوم به شیوه ا
 باز کدگذاری وشر با «داده بنیاد نظریه» همان یا
 و (بندی طبقه)محوری ذاریـــکدگ ،(بندی مقوله)

بدین صورت . (17)استفاده شد (تفسیر)انتخابی کدگذاری
که داده های هر مصاحبه پس از پیاده سازی و قبل از 

پس از انجام  اقدام برای مصاحبه بعدی کدگذاری شد.
به  نفر از خبرگان از مصاحبه نفر دهم 12مصاحبه ها با 

این ادامه  بر د و بناـــمفاهیم به تکرار رسی ،دبع
ی امصاحبه ها ضرورتی نداشت. برای تحلیل محتو

که  5/7نسخه  زار اطلس تیـــمصاحبه ها از نرم اف
 نرم افزار داده های کیفی است استفاده شد.
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 پژوهش تالش گردید تا تمامی نظرات در این
 ونش مصاحبه شوندگان در مورد الگوی بلوغ مدیریت دا

ل سوا 5مدیریت دانش با طرح عوامل موثر بر بلوغ 
 .دمرور مصاحبه ها گردآوری و استخراج گرد و اصلی

گویه  یا عبارت 286 تعداد که بعد از بررسی مصاحبه ها
 زهسا هبرای تهی. استخراج شدند)کدگذاری باز( معنی دار

ز فهرست استخراج شده امحتوی الزم بود که  تحلیل
ه ببر این اساس با توجه شود  لخیصمرحله قبل را ت

 ، همبیات و مبانی نظری، پیشینه پژوهشبررسی اد
 واهینظرخو  چنین نظرخواهی از اساتید راهنما، مشاور

های  مضامین و مقوله از خبرگان حوزه مدیریت دانش،
 که معنای یکسانی داشتند در یگویه های و مشترک

. (محوری)کدگذاری ندیک گروه یا طبقه قرار داده شد
ه به کلمات کلیدی ــعبارت متناظر با توج سپس

 کدگذاریآن  از ردید. پســـمصاحبه ها مشخص گ
در  که شد انجام پژوهش ادبیات به توجه با، انتخابی

 شامل سطوح بلوغ، انتخابی کد ۳2 تعدادمجموع 
 و وامل موثرــع ،شــــریت دانــــیندهای مدیآرف

 ، استخراجت دانشهیل کننده های بلوغ مدیریــتس
 و موثر کد مربوط به عوامل 15که از این تعداد  .گردید

 می باشد. دانش مدیریت بلوغ کننده تسهیل
در مرحله کیفی  کدگذاری ها پایایی بررسی برای

درون  توافق روش از دو روش بازبینی متون وپژوهش 
در قسمت اول  .استفاده شد کدگذار دو موضوعی

 سازی در اختیار خبرگان مصاحبه ها پس از پیاده
قرار گرفت و توسط  شرکت کننده در مصاحبه ها 

 که این به توجه با ایشان تایید یا اصالح شد.

 فرآیند از بخشی را نتایج اعتباربخشی (1۳87)بازرگان
 این از استفاده با می داند،« داده بنیاد نظریه» پژوهش
 مقایسه ای، شیوه به باز کدگذاری جریان در مفهوم،
 تطابق پژوهشگران و خبرگان این پژوهش به پیوسته

 شده پدیدار مقوله های و اطالعات میان همگونی
همکاران که در  از یکی از ومددر قسمت  پرداختند.

 تا شد دارای تالیف بود درخواست دانش مدیریت زمینه
 الزم آموزش های .نماید مشارکت کدگذار به عنوان

 ۳0و  شد داده انــایش به ها مصاحبه کدگذاری جهت
 از کدام هر در .کدگذاری شد مصاحبه ها مجدداًدرصد 

 مشابه هم با نفر دو نظر از که کدهایی مصاحبه ها
 عنوان مشابه با غیر کدهای و توافق عنوان با هستند،

 فرمول کمک با نهایت در .شدند مشخص توافق عدم
 قرار ارزیابی مورد کدگذاری پایایی و صحت میزان ذیل،
 .تگرف

100Xتوافقات تعداد: کل کدها  تعدادX2 =توافق درصد 

 موضوعی درون کدها کل تعداد

ه ر شدکدگذار با استفاده از فرمول ذک پایایی بین دو
تماد این قابلیت اع بر می باشد، بنادرصد  84برابر 

 .(20)کدگذاری ها مورد تایید است

 ی پژوهشیافته ها
های  احبهمص به توجه با انتخابی کدگذاری نتایج

 کدها وزن ودر مرحله کیفی پژوهش یافته  نیمه ساختار
در مصاحبه با خبرگان  ها گویه تکرار به توجه با

مدیریت دانش در علوم پزشکی در حیطه عوامل موثر و 
 تسهیل کننده های بلوغ مدیریت دانش در جدول

  .شده است داده نشان  1 شماره
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 حاصل از کدگذاری مولفه ها و عوامل موثر بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان های مورد مطالعهنتایج . 1 شماره جدول

 وزن  منبع مولفه مقوله بعد

 
 
 
 
 

زیر ساخت های 
 مدیریت دانش

 و بندی، تخصیص منابع اولویت دانشی، منابع دانش، های نیازمندی داف،ـــاه ها، ارزش رهبری
 ها ساخت زیر سازی فراهم افراد، در انگیزه ،ایجاد دانشی دارایی های

 15 (9و8و7و6و5و4و۳و2و1)

 21 (9و8و7و6و5و4و۳و2و1) برنامه و اهداف ارزیابی محیط درونی و بیرونی، سیاست و رویه ها، ، چشم انداز،رسالت راهبرد

 انشد تسهیم تشویق ابهام، تحمل و لهئمس حل توان با کارکنان دانشی، افراد کارکنان، منابع انسانی

 ضمنی دانش انتقال بر تمرکز و آموزش ضمنی،

(9و7و6و5و4و۳و2و1)  17 
 

و  پایگاه داده ها فناوری کاربر پسند، و اینترانت، دسترسی به اینترنت-سیستم هوشمند فناوری
 فناوری دانش بنیان، یکپارچگی و کیفیت پایدار داده ها اطالعات،

( 9و8و7و6و5و4و۳و2و1)  

 

16 
 

(9و8و7و6و5و4و۳و2و1) یندهاارتقای مستمر فرآ یندها،اندازه گیری فرآ یندها،ارزشیابی فرآ یندها،آفرشناخت   یندآفر  22 

(9و8و7و6و4و۳و2) پذیرش تغییر -پاسخگویی اعتمادسازی-ارتباطات مناسب-ارزشمند بودن کار گروهی فرهنگ  18 

 20 (9و8و7و6و5و4و۳و1) ارائه بازخورد  پایش برنامه ها، یندها،ایش فرآپ نظام ارزیابی عملکرد، ارزشیابی

 
 
 
 

تسهیل کننده های 
 مدیریت دانش

 5 (9و7و5و1) یندهای تسهیل شدهآارتقای شغل، فر چرخش شغلی، میزان گشودگی، ساختار سازمانی باز، ساختار سازمانی

 2 (9و2) قابلیت اعتماد سازمان  سبک مدیریت، نگرش کارکنان، محیط کاری، جو سازمانی 

 5 (9و2) درون و برون سازمانی واحدهای سازمانی، گروه ها، اعتمادسازی بین افراد، اعتمادسازی

 اساس فعالیت های دانشی، تشویق و پاداش بر شناخت و پیوند منافع فردی به منافع سازمانی، انگیزش
 عملکرد اساس بر پرداخت

 6 (9و2و1)

 2 (2و1) ی ارزش گذاری کار تیم آموزش، انگیزش، کار تیمی

 4 (9و7و۳و1) درون و برون سازمانی ارتباطات بین کارکنان، ارتباطات

 ۳ (2و9و8) آموزش حین خدمت، آموزش اثربخش آموزش بدوورود، آموزش و توانمند سازی

 7 (9و2و1) شایسته ساالری بها دادان به افرادی که ایده های نو دارند، ارزش گذاری

 
 هااسایی و تعیین راهبردطبق داده های جدول، شن

را  کراربیشترین ت ،یندهاآفر پایش استقرارو ،و شناسایی
  .در بین کدهای انتخابی داشتند

به منظور تحلیل آماری و وزن دهی مولفه های 
و  مصاحبه های نیمه ساختار یافتهاستخراج شده از 

وش ربا  نامه بسته پاسخ تهیه و پرسش ادبیات پژوهش،
، صاحب نظراناز  نفر ۳4د بین نمونه گیری هدفمن

انی بهداشتی و درممدیران و کارشناسان سازمان های 
ا ه ز آنتوزیع شد و ا ،که با موضوع آشنایی داشتند

 کرتـــف لیــاساس طی بر  خواسته شد تا گزینه ها را
 

 گذاری نمایند.  وزن دهی و ارزش
پس از ( درصد 94نفر)ضریب بازگشت  ۳1داد ـــتع

 نامه ها پاسخ دادند. به پرسشگیری ــــسه مرحله پی
 ل داده ها از نرم افزارـــتحلیدر مرحله کمی برای 

SPSS  نامه  ی پایایی پرسشـــبررس برای و 22نسخه
یجه ــــنت .اده شدـــکرونباخ استف آلفای ضریب از

 دولــــکرونباخ پرسش نامه بسته پاسخ در جآلفای 
وجه به ــــبا ت .تــــان داده شده اســـنش 2 شماره

لوب ـــامه مطـــش نـــداده های جدول پایایی پرس
 می باشد. 

 

 نتیجه آلفای کرونباخ پرسش نامه. 2شماره  جدول

 
 
 

رم توسط اساتید محت بسته پاسخ نامه روایی پرسش
چنین  هم و یی صوری()روااز خبرگان پژوهش و یکی

 (Content Validity Ratio)روایی محتویضریب 
  ررسی گردید.ب

 ز ااده ـبا استف برای محاسبه ضریب روایی محتوای

تعداد  nEآن  که در CVR=(nE-N/2):N/2فرمول 
 ،تـــراد اســــتعداد اف N توافق در هر سوال و

روایی ریب ــــض ۳ شـــماره . در جدولاستفاده شد
 ان داده شدهـــــنشویه ها ـــگ ک ازـــهر ی یمحتو

 است. 
 

 

 

Reliability Statistics 

 تعداد سواالت  آلفای کرونباخ 

867/0 ۳2 
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 ضریب روایی محتوی عوامل موثر بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان های مورد مطالعه . 3 شماره جدول

 ضریب روایی محتوی تعداد ها گویه الوس

 %9۳ ۳1 رهبران و مدیران ارشد 1

 %9۳ ۳1 منابع انسانی 2

 1 ۳1 اهداف ای راهبردها وشناخت و تعیین و اجر ۳

 1 ۳1 تعیین سیاست و رویه ها 4

 1 ۳1 فرهنگ سازمانی 5

 %87 ۳1 زیرساخت های فناوری 6

 %9۳ ۳1 شناسایی فرآیندها 7

 %87 ۳1 سنجش و ارزیابی 8

 %80 ۳1 ساختار سازمانی 9

 %9۳ ۳1 جو سازمانی 10

 %74 ۳1 کار تیمی 11

 %87 ۳1 پاسخگویی 12

 %9۳ ۳1 توانمند سازی کارکنان آموزش و 1۳

 %9۳ ۳1 اعتماد سازی و شایسته ساالری 14

 %9۳ ۳1 تعامل و ارتباطات 15

 %91  کلمیانگین  16

 

ضریب روایی  میانگین ،طبق داده های جدول
درصد  91با استفاده از فرمول ذکر شده برابر محتوایی 

( CVRضریب روایی محتوی) ی که مقداریجا از آن .بود
 ۳۳ حجم نمونه بایستی بیش ازاین قبول برای  بلقا

ه ی محاسبامیزان ضریب روایی محتو لذا ،باشددرصد 
شده تمامی گزینه های استخراج شده از روایی 

 .بودند برخوردار یی مناسبایمحتو
انجام  ،ادیز ریها وجود متغ از پژوهش یدر برخ

 یعامل لی. تحلکند یرا دچار مشکل م یینها لیتحل
از  یادیتا حجم ز کند یبه محقق کمک م یشافاکت

ها کاهش دهد. بر  از عامل یدودحبه تعداد م رهایمتغ
 بندی دسته ای گونه به رهایمتغ یعامل لــتحلیی مبنا

چند عامل که همان  ایبه دو  نهایت درکه  شوند یم
این  بر بنا .(21)گردندهستند، محدود  رهایمجموعه متغ

شناسایی و محدود نمودن  در این پژوهش جهت
 لیل عاملی اکتشافی استفاده شد.ـــاز روش تح متغیرها
یل عاملی ــــتایج تحلـــــن 4-6 شــــماره جداول

لوغ ــــوثر بر بــــل مـــوامــــعافی ــــشـــاکت
طالعه ــــریت دانش در سازمان های مورد مـــــمدی

 را نشان می دهد.

  
  عوامل موثر و تسهیل کننده های بلوغ مدیریت دانش حیطه  مار توصیفی  درآ نتایج. 4شماره جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین گزینه ردیف

 ۳1 58۳/0 84/4 رهبری 1

 ۳1 529/0 71/4 منابع انسانی 2

 ۳1 502/0 58/4 استراتژی ۳

 ۳1 502/0 58/4 سیاست و رویه ها 4

 ۳1 461/0 71/4 فرهنگ 5

 ۳1 624/0 45/4 فناوری 6

 ۳1 558/0 ۳9/4 فرآیند 7

 ۳1 624/0 45/4 ارزشیابی 8

 ۳1 261/0 59/4 ساختار سازمانی 9

 ۳1 677/0 52/4 جوسازمانی 10

 ۳1 568/0 55/4 تیم 11

 ۳1 718/0 1۳/4 پاسخگویی 12

 ۳1 72۳/0 55/4 توانمندسازی 1۳

 ۳1 529/0 71/4 شایسته ساالری 14

 ۳1 568/0 45/4 تعامل و ارتباطات 15
 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

28
.3

.8
0 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
jim

u.
m

ed
ila

m
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 13

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.28.3.80
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-6236-en.html


 99دوره بیست و هشت، شماره سوم، شهریور   پزشکی ایالم                     مجله علمی دانشگاه علوم

86 

باالترین میزان  ،جدولداده های با توجه به 
دانش مدیریت عوامل موثر بر بلوغ میانگین در حیطه 

مربوط به رهبری و کمترین میزان میانگین مربوط به 
 پاسخگویی می باشد.

 
 ماتریس واریانس عوامل موثر و تسهیل کننده های بلوغ مدیریت دانش. 5 شماره جدول

 
پنج عامل قابلیت  ،با توجه به داده های جدول

 واریانس ها را دارند و عامل های اول تابیشترین تبیین 
 ۳6/1۳و  94/15و  40/16و  17/17پنجم به ترتیب با 

موع ـــعاملی و در مج بیشترین بار درصد 92/9و 
این بدان  از واریانس کل را در بردارند. درصد 81/72

ایر ــس واهیم ازــــبخ اًزومــــمفهوم نیست که ل
 رف نظر کنیم،ــــها ص ولفه ها در مقابل اینــــم

زی یا ــــی مرکـــویژگل ـــعامج ــــاین پنولی 
وامل خواهند ــــع ایرـــس ته ای نسبت بهـــهس

 داشت.

 
 مدیریت دانشعوامل و مولفه های موثر بر بلوغ ماتریس چرخش واریمکس . 6 شماره جدول

 عوامل  فه مول عوامل

1 2 ۳ 4 5 

 
 افراد

     864/0 منابع انسانی 

 74۳/0 توانمندسازی

 714/0 پاسخگویی

 
 

 سازمان 

 8۳4/0  راهبرد

 779/0  سیاست و رویه ها 

 699/0  ساختار

 601/0  فناوری

 ۳76/0  فرآیند های کاری

 
 

 فرهنگ 

 86۳/0   تیم سازی  

 827/0   جو سازمان 

 605/0   فرهنگ 

 444/0   تعامل و ارتباطات

 
 ارزشیابی 

 766/0    یابی و سنجش ارز

 761/0    شایسته ساالری 

 889/0     رهبری مدیریت و رهبری 

 

 مجموع ضرایب عوامل چرخش داده شده مجموع ضرایب عوامل چرخش داده نشده ژه ماتریسمقادیر وی ردیف

 تجمعی)درصد( واریانس)درصد( جمع )درصد(تجمعی واریانس)درصد( جمع تجمعی)درصد( واریانس)درصد( جمع

1 ۳21/4  81/28  81/28  ۳21/4  81/28  81/28  576/2  172/17  172/17  

2 2۳8/2  92۳/14  7۳۳/4۳  2۳8/2  2۳9/14  7۳۳/4۳  46/2  402/16  574/۳۳  

۳ 761/1  74۳/11  746/55  761/1  74۳/11  746/55  ۳91/2  941/15  516/49  

4 515/1  098/10  574/65  515/1  098/10  574/65  005/2  ۳69/1۳  885/62  

5 086/1  2۳7/7  811/72  086/1  2۳7/7  811/72  489/1  926/9  811/72  

6 822/0  477/5  288/78        

7 72/0  879/4  086/8۳        

8 604/0  028/4  114/87        

9 552/0  678/۳  792/90        

10 ۳9۳/0  621/2  412/9۳        

11 ۳۳9/0  26/2  672/95        

12 ۳04/0  029/2  701/97        

1۳ 187/0  246/1  947/98        

14 158/0  05۳/1  100       

15 11/1 E-16 ۳9/7 E-16 100       
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های  شناسایی گروه 6 شماره یافته های جدول
 هچ را نشان می دهد و چنان همبسته از بین متغیرها

طح عامل به عنوان مولفه های س پنجمالحظه می شود 
وغ ه بلی باول یا سطح و الیه تاثیرگذار در جریان دستیاب

ج استخرا مورد مطالعهمدیریت دانش در سازمان های 
ا در رعامل رهبری باالترین میزان بار عاملی  و ندشد

  دست آورد.ه بین مولفه های استخراج شده ب

ویژه هر یک ، مقادیر کینمایش تصویری و گرافی
، شود داده می سنگ ریزه نشان نمودارمتغیرها توسط از 

این نمودار تغییرات مقادیر ویژه را در ارتباط با عامل ها 
 ریزه( سنگ )نمودار 1شماره شکل  نشان می دهد.

تغییرات مقادیر ویژه در حیطه عوامل موثر بر بلوغ 
نشان ه در سازمان های مورد مطالعمدیریت دانش را 

 می دهد.

 
 

 
 اسکری) سنگ ریزه( عوامل موثر بر بلوغ مدیریت دانش. 1شکل شماره 

 
از عامل پنجم به بعد  داده ها با توجه به نمودار

تغییرات مقدار ویژه کم می شود پس می توان تعداد 
ش را در تبیین واریانس ــعامل که بیشترین نق پنج

 .داده ها دارند را استخراج نمود

 بحث و نتیجه گیری
 عواملین ـــو تعی شناسایی باهدفپژوهش حاضر 

های  سازمان بلوغ مدیریت دانش درموفقیت  کلیدی
نتایج این پژوهش  انجام شده است.بهداشتی و درمانی 

در بلوغ مدیریت  که مهم ترین عوامل موثر نشان داد
رهبری، منابع انسانی، توانمندسازی،  دانش شامل
 رویه ها، ساختار و راهبرد، سیاستپاسخگویی، 
کاری تسهیل شده، تیم سازی،  یندهایآسازمانی، فر

جو سازمان، تعامل و ارتباطات، ارزشیابی،  فرهنگ و
چنین با توجه  فناوری می باشند. هم شایسته ساالری و

به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و خوشه بندی پنج 
فرهنگ،  عامل یا خوشه اصلی شامل رهبری، افراد،

باالترین میزان  که سازمان، ارزشیابی، استخراج شدند
 است.  بارعاملی مربوط به عامل رهبری

به طور کلی مدیریت دانش از سه جزءاصلی 
افرادی که دانش را به عنوان بخشی  تشکیل شده است:

استفاده گذاشته، به اشتراک کرده،  خلق از کار روزانه
یری فرهنگ دانشی به شکل گ در نهایت نمایند و می

یندها شامل روش های آفر .سازمان کمک می نمایند
انتقال  به اشتراک گذاری و، اکتساب، خلق، سازماندهی

فناوری از طرف دیگر  .دانش در شرایط مختلف هستند
برای ذخیره، دسترسی به داده ها،  یشامل مکانیزم های

اطالعات و دانش توسط افراد در مکان های مختلف 
که بایستی با روش کاری افراد هماهنگ  ،دنمی باش

 .(2۳د)نها برآورده شو تا نیازهای واقعی آنشده 

آمیز مدیریت دانش در  برای استقرار موفقیت
سازمان نیاز به درک دقیق و مدیریت زیر ساخت ها و 

 مامی اینـت. (24یندهای اصلی مدیریت دانش است)آفر
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ست آوردن ده عوامل برای ایجاد سازمان یادگیرنده و ب
در اکثر  نتایج مطلوب مدیریت دانش مهم هستند و

اصالح  استخراج و، سازمان ها به کارگیری فناوری
که در حوزه  ، در حالیمی باشندتر  آسان یندها نسبتاًآفر

 .(25افراد چالش بیشتری را ایجاد کرده است)
چارچوب معماری مدیریت دانش از دو بعد اجتماعی 

 برمحض به جای توجه  وو فنی تشکیل شده است 
ها، رفتار و  فناوری اطالعات، بایستی بر اهمیت انسان

فرهنگ کاری تاکید نمود. نکته قابل توجه در این باره 
شار دانش، حاصل تعامل ـــاین است که تولید و انت

 اگراوال و اسالم .(15ت)ـــین کار اســـانسان ها در ح
ی یک ( نشان دادند که در حال حاضر فناور2014)

تسهیل کننده برای مدیریت دانش است ولی به تنهایی 
ها  برای اجرای موفق مدیریت دانش کافی نیست، آن

نهاد ـــینه را پیشــیادگیری بیشتر کارکنان در این زم
 .(22می کنند)

اغلب مدل های بلوغ  شد که ذکر طور همان
تخراج ــاس رم افزارــــت نـــمدیریت دانش از صنع

ی وراساخت فن ریدسترس بودن زولی در . (26شده اند)
در سازمان  دانش تیریموفق مد یاجرا یبرا ییبه تنها

از سویی سازمان های مراقبت های  .(27کافی نیست)
این  مملو از دانش اند و افراد در ،بهداشتی یک صنعت

منابع ساده برای انجام کار نیستند بلکه  ،سازمان ها
ین سرمایه های انسانی ا بر کارکنان دانشی هستند، بنا

 .(1۳هستند) در  این مراکز از اهمیت خاصی برخوردار
پژوهش نشان داد که بعد اجتماعی  یافته های این 

در سازمان های مورد مطالعه چون با سالمت جامعه و 
از اهمیت بیشتری برخوردار است کار دارند،  و انسان سر

نقش رهبری در بلوغ مدیریت دانش و سازمان  و
ارتباط  رنگ تر از سایر عوامل است. گیرنده پریاد

روشن و مشخص است و  ،یادگیری و موفقیت سازمان
، جاد انگیزهــــای رهبران در این نوع سازمان ها با

هیل ــــفراهم سازی منابع و فرصت ها این امر را تس
 حفظ و ایجاد در را ای برجسته نقش و می نمایند

به همین . (6کنند) می ایفا حمایتی یادگیری فرهنگ
دلیل از مدیران انتظار می رود که درک عمیقی از 
تحوالت سازمانی داشته باشند و عملکرد سازمان ها را 

از طریق سرمایه گذاری در پروژه های مبتنی بر دانش 
 ارتقا دهند.

نتایج این پژوهش با مدل موفقیت مدیریت دانش 
 مکنزی که عوامل موثر را شامل رهبری، فرهنگ،

یند، سیستم ها و زیرساخت ها آارکنان، استراتژی، فرک
چنین مدل ارتور اندرسن که  ( و هم28بیان می کند)

رهبری، فرهنگ، اندازه گیری و فناوری را به عنوان 
. اغلب دارد خوانی هم ،عوامل موثر بیان می کنند

در زمینه مدیریت دانش در سازمان های  که مطالعات
 بیشتری توجهبه بعد فنی  اه ، در آنصنعتی انجام شده

نتایج این پژوهش نشان داد که . با این حال شده است
نقش عوامل نرم و انسانی بیش از سایر عوامل است و 

تسهیل کننده است و با عامل یک  فناوری صرفاً
توجه به ، تعیین راهبردها، بخش، شناساییرهبری اثر

 درس گیری ،شایسته ساالری سرمایه انسانی، توانمندی
، ارتقای فرهنگ دانش محور، از خطاها و اشتباهات

 حل توان با افرادی، کارکنان دانش ارزش گذاری به
 تشویق ابهام، ارتباطات و پاسخگویی، تحمل و مسئله
برای انتقال دانش  یوجود رویه های، دانش تسهیم

به  بر تمرکز و ضمنی، توجه به آموزش مادام العمر
اری می توان به یندهای کآکارگیری دانش در فر

دیریت دانش و نیل به اهداف ــاوردهای مـــدست
 سازمان های مورد مطالعه دست یافت.

 ،در پیاده سازی مدیریت دانشگام ترین  مهم
آن  چالش هایبررسی عوامل موثر و شناسایی 

، و نخستین گام، شناسایی فرصت ها. (29)است
 تعیین فاصله بین، تهدیدها و مشخص نمودن راهبردها

مطلوب و دانش مورد لزوم سازمان ، وضعیت موجود
که سازمان های بهداشتی درمانی با  جائی است. از آن

ساسیت و ـــکار دارند از ح و سالمت جامعه سر
پیچیدگی های بیشتری نسبت به سایر سازمان ها 

هستند، لذا توجه به دانش ضمنی که حاصل  برخوردار
مختلف مانند تجربه این سازمان ها در موقعیت های 

دمی ها، بالیای طبیعی و ـــبیماری های نوپدید، اپی
 که ، حائز اهمیت است به دلیل اینو... است بحران ها

این دانش با خروج کارکنان، از دسترس خارج  معموالً
 مورد اتــربیـــتج این گاه هیچممکن است ، می شود
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 نجایگزی افراد یا و جدید کارکنان و نگیرد قرار استفاده 
 هدوبار تجربه کسب و کاری دوباره به مجبور سازمان

خواهد  زمینه اتالف منابع در این باعث نتیجه در و شوند
 ژوهش،با توجه به یافته های این پعالوه بر این شد. 
ا ربر بلوغ مدیریت دانش  مهم ترین عوامل موثرکه 

خراج ارزشیابی، است و رهبری، افراد، فرهنگ، سازمان
سبت نسرمایه های انسانی  اجتماعی و عدنموده است، ب

 روردااین مراکز از اهمیت بیشتری برخ به بعد فنی در
 دت عمالًـــها در کوتاه م و جایگزینی آن هستند

لذا ضروری است که رویه ای  .امکان پذیر نیست
و  مناسب با توجه به نیازهای سازمان، جهت انتقال

انی رمدداشتی استفاده از دانش افراد در سازمان های به
 اتخاذ گردد.

 محدودیت های پژوهش
با توجه به این موضوع که تعداد خبرگان و 

لی وشد متخصصان در مرحله اعتبار یابی بایستی باال با
با  شتردر این پژوهش دسترسی به تعداد افراد بی عمالً

ه حوز صاحب نظران در این توجه به تعداد کم خبرگان و
ش پژوه وجه به محدودیت هایبا ت لذاامکان پذیر نبود. 

 پیشنهاد می گردد که در مطالعه دیگری با تعداد
ین اخبرگان بیشتر و در سایر نقاط کشور یافته های 

 پژوهش بررسی شود.

 کاربردیپیشنهادات 

 دانشی ماموریت و انداز چشم اهداف، تدوین-

 قتحق جهت با منابع در دسترس در هم راستا سازمان،
 راهبردهای در دانش ریتمدی اهداف و محوریت

 سازمان 
 ایهمدیران ارشد سازمان در اجرای برنامه  حمایت-

  دانش مدیریت

 آموزش اثربخش و پرسنل آگاهی طحــس ارتقای-

 ها با توجه به نیازها و اهداف سازمان  آن

ل و ارزش گذاری انتقا تجربیات انتقال به توجه-
 دانش و کارکنان دانشی در سازمان 

 قدردانی و و تجربیات مستندسازی به اهمیت-
 کارکنان تشویق

ه ترویج فرهنگ پاسخگویی و بیمار محوری با توج-
  به رسالت سازمان های بهداشتی درمانی

 کارکنان اساس عملکرد دریافت بر سیستم اجرای-
 دانش  کارگیری اثربخشه ب و انتقال کسب، در

مشارکت کارکنان دانشی در تصمیم گیری های -
 سازمانی 

ده و به ـــای انجام شـــدرس گیری از خطاه-
 اشتراک گذاری دانش کسب شده 

 مالحظات اخالقی
 هی از جملخالقحظات االدر مطالعه حاضر تمامی م

  .شرط امانت و صداقت مورد توجه قرار گرفته است
 : حمایت مالی

ایت این مقاله حاصل تحقیق مستقل و بدون حم
  ت.مالی و سازمانی انجام شده اس

 :تضاد منافع
د نویسندگان اظهار داشتند که تضاد منافعی وجو

  .ندارد

 سپاسگزاری
دانند که از  م میانویسندگان مقاله بر خود الز

همکاری تمام اساتید و بزرگوارانی که در تهیه این مقاله 
این مقاله  .اند تشکر و قدردانی نمایند ما را یاری نموده

طراحی و »وانـــحاصل بخشی از پایان نامه با عن
یابی الگوی سنجش بلوغ مدیریت دانش در اعتبار

در مقطع دکترای  «بهداشتی درمانیسازمان های 
 15721212961009 مصوبشماره  با تخصصی

 96 دانشگاه آزاد  اسالمی واحد تهران شمال در سال
 .می باشد
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Abstract  

Introduction: It is essential to identify the 

key success factors for assessing and 

understanding the current situation and 

establish knowledge management and 

achieve organizational goals. Therefore, 

this study aimed to identify the key success 

factors of Knowledge Management 

Maturity in Health and Medical 

Organizations. 

 
Materials & Methods: This applied study 

was conducted based on a mixed 

qualitative-quantitative method. Snowball 

sampling was used at the qualitative phase. 

Moreover, the data were collected using a 

semi-structured questionnaire and interview 

with 12 knowledge management experts in 

health organizations in Tehran, Iran. The 

interview contents were analyzed by 

qualitative content analysis method. 

Furthermore, the reliability of the 

interviews was evaluated using reviewing 

articles after implementation by experts and 

the agreement method between the two 

coders (intra-subject agreement). To 

analyze the data, close questionnaire was 

prepared and distributed among 34 experts 

who were selected by purposive sampling 

method. They were then requested to 

prioritize the choices according to the 

Likert scale. Exploratory factor analysis 

was used to analyze the data. 

 

Findings: The result demonstrated that 15 

variables were the effective factors of 

Knowledge Management Maturity in 

Health and Medical Organizations. Based 

on the factor analysis results, the factors 

influencing the Knowledge Management 

Maturity included leadership, people, 

culture, organization, and evaluation. The 

leadership obtained the maximum rate of 

load factors among others (0.889).  

 

Discussions & Conclusions: Regarding the 

Knowledge Management Maturity, social 

dimension, or soft factors in health 

organizations were more important, 

compared to technical dimension or hard 

factors. The role of leadership and human 

resources was more significant since they 

deal with the health of the community. 

Furthermore, their replacement is 

impossible in the short term. Therefore, it is 

necessary to adopt a proper procedure for 

transferring and utilizing the knowledge of 

individuals in health care organizations. 

 

Keywords: Health Services Administration, 
Knowledge Management, Organization 
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