
October-November 2018, Volume 7, Issue 5 DOI: 10.21859/jhpm-07056 

Journal of Health Promotion Management (JHPM)  Original Article 

Correlation between Self-assessment and Knowledge 
Management in Staff of Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences 

Fateme Jahani 1, Fereshte Ameri 1,*, Majid Malekpoor 2 Behnaz Jafari 1, Nazila 
Moosavi 3 

1 MSc in Scientific Resources Management, Central Library and Archives, Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences, Tehran, Iran  
2 BSc, Deputy of Research and Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, 
Iran 
3 BSc inScientific Resources Management, Central Library and Archives, Shahid Beheshti University 
of Medical Sciences, Tehran, Iran 
* Corresponding author: Fereshte Ameri, MSc in Scientific Resources Management, Central Library and
Archives, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: f.ameri2002@gmail.com

Received: 10 May 2018 Accepted: 11 Oct 

© 2018 Iranian Nursing Scientific Association (INA) 

Abstract 
Introduction: Any organization needs a human assessment to improve its performance and accountability to its 
audience. This study was conducted to determine the correlation between self-assessment and knowledge 
management in staff of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran. 
Methods: The present study is descriptive-correlational. The statistical population of the study was Shahid 
Beheshti University of Medical Sciences staffed 1064 people. The population of the present study was selected 
by using Cochran's formula of 282 people by simple random sampling. Out of 282 distributed questionnaires, 
256 questionnaires were completed. To collect data the “Organizational Excellence Model Criteria 
Questionnaire” (EFQM) and "Hemmati Knowledge Management Questionnaire” were used. The reliability of 
the questionnaires was obtained through Cronbach's alpha, 0.93 and 0.92. Data were analyzed using SPSS.24. 
Results: The highest correlation was found between the dimensions of self-assessment and knowledge 
management regarding community outcomes (r = 0.86) and also the highest correlation between knowledge 
management dimensions and self-assessment of knowledge society (r = 0.73) (P < 0.05) 
Conclusions: There is a significant correlation between self-assessment dimensions and knowledge 
management. It is suggested that the strengths and weaknesses of the organization in this field should be 
identified for the organization's excellence and training courses should be held in the areas of self-assessment and 
knowledge management for staff. 
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 مقاله پژوهشی            نشریه مدیریت ارتقای سالمت

 دیشه یدر کارکنان دانشگاه علوم پزشک ییدانا تیریبا مد یابیخودارز یهمبستگ

 یبهشت
 

 3 یموسو الی، ناز1 ی، بهناز جعفر2پور ملک دی، مج،*1 ی، فرشته عامر1 یفاطمه جهان

 
 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه ،مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد ارشد کارشناس 1
 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه فناوری، و تحقیقات معاونت کارشناس، 2
 ایران تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه ،مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد کارشناس 8
 تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه ،مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد ارشد کارشناس ،یفرشته عامر: مسئول سندهینو *

 f.ameri2002@gmail.com: لیمی. اایران
 

 13/21/1831 تاریخ پذیرش مقاله:    22/22/1831 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

هر سازمانی جهت بهبود عملکرد خود و پاسخگویی مناسب به 

باشد. ارزیابی در مدیریت منابع مخاطبان، نیازمند ارزیابی مستمر می

انسانی یکی از وظایف مهم و کلیدی است که به وسیله آن وضعیت 

. شودشخص میموجود نیروی انسانی بررسی و نقاط ضعف و قوت آن م

طراحی مناسب و اجرای دقیق نظام خودارزیابی در سازمان این امکان 

دهد که به جای تکیه بر ذهنیات و حدسیات، بر اساس را به مدیریت می

 "الگوی تعالی بنیاد کیفیت اروپا". [1]گیری نماید واقعیات تصمیم

(EFQM: Organizational Excellence Model Criteria 

Questionnaire به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند ارزیابی و بهبود )

قبال فراوانی یافته است و بسیاری از عملکرد در سالهای اخیر ا

های کشورمان نیز از آن برای ارتقای عملکرد خود استفاده سازمان

به عنوان یکی از  "الگوی تعالی بنیاد کیفیت اروپا". [2]کنند می

ترین ابزارهای خودارزیابی و بهبود توسط بنیاد کیفیت اروپا در متداول

. در [8]با هدف اشاعه مدیریت کیفیت فراگیر ایجاد گردید  1331سال 

ها درصد از سازمان 02مشخص شد حدود  1331یک بررسی در سال 

گیرند. ساختار این الگو از این الگو به عنوان چهارچوب ارزیابی بهره می

باشد ا و نتایج میمعیار تعالی در دو دسته کلی توانمندسازه 3مشتمل بر 

رود سازمان متعالی در آن محورها دارای و ضوابطی هستند که انتظار می

باشد. معیارها در واقع بازنمایی مفاهیم بنیادین  رویکردهای تعریف شده

تعالی هستند. این معیارها عبارتند از: رهبری، خط مشی و استراتژی، 

 مشتری و نتایج کارکنانها و منابع، فرایندها، نتایج کارکنان، مشارکت

. بر اساس پژوهش انجام شده برداشت کارکنان نسبت به [1]

 چکیده

 نییمطالعه با هدف تع نیدارد. ا یانسان یابیبه ارز ازیمناسب به مخاطبان، ن ییجهت بهبود عملکرد و پاسخگو یهر سازمان :مقدمه

 .دیشهر تهران انجام گرد یبهشت دیشه یدر کارکنان دانشگاه علوم پزشک ییدانا تیریو مد یابیخودارز یهمبستگ

 دیشه یدانشگاه علوم پزشک یمورد پژوهش، کارکنان ستاد ی. جامعه آمارباشدیم یهمبستگ -یفیروش مطالعه حاضر توص :روش کار

 یتصادف یریگنفر به روش نمونه 232نفر بود. نمونه جامعه پژوهش حاضر با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  1201به تعداد  یبهشت

 پرسشنامه"از پرسشنامه  یریگاندازه یشد. برا لیپرسشنامه تکم 250شده تعداد  عیپرسشنامه توز 232ساده انتخاب شدند که از تعداد 

پرسشنامه "( و EFQM: Organizational Excellence Model Criteria Questionnaire) یازمانس یمدل تعال یارهایمع

 قیها از طرپرسشنامه ییایشد. پا فاده( استHemmati Knowledge Management Questionnaire) "یدانش همت تیریمد

 شد. لیتحل 21نسخه  اساسیپها با استفاده از نرم افزار اسبدست آمد. داده 32/2و  38/2کرونباخ،  یآلفا

 نیشتریب نی( و همچنr=  30/2جامعه ) جیمربوط به نتا ییدانا تیریو مد یابیابعاد خودارز نیب یهمبستگ زانیم نیشتریب ها:افتهی

 (.P < 25/2( است )r=  18/2مربوط به جامعه دانا ) یابیو خودارز ییدانا تیریابعاد مد نیب یهمبستگ زانیم

ر نقاط قوت و ضعف سازمان د شودیم شنهادیوجود دارد. پ یمعنادار یهمبستگ ییدانا تیریو مد یابیابعاد خودارز نیب :یریجه گینت

 .کارکنان برگزارگردد یبرا ییدانا تیریو مد یابیخودارز یهادر حوزه یآموزش یهاگردد و دوره ییسازمان شناسا یتعال یبرا نهیزم نیا

 اروپا تیفیک ادیبن یتعال یدانش، الگو تیریمد ،یابیخودارز واژگان کلیدی:

http://jhpm.ir/browse.php?a_id=985&sid=1&slc_lang=en
http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-07056
http://www.jhpm.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jhpm-08013


 و همکاران جهانی

83 

 

تواند از مهمترین عوامل خودارزیابی و توانمندسازی نیز می

. [5]کننده پیامدهای مطلوب رفتاری در سازمان باشد بینیپیش

های بسیار ها برای تحقق اهداف خود دارای منابع و داراییسازمان

ارزشمند، یگانه و منحصر به فرد هستند و برای کسب مزیت رقابتی، 

 نقش محوری دارند.

د، یکه دانش را جانشین نهایی تولدانایی از جمله این موارد است بطوری

های . در کتاب میزان الحکمه در باب[0]دانند ثروت و سرمایه پولی می

توان فرمایشات حضرت می دانایی، دانش، حکمت، خرد، معرفت و فهم

فرمایند: ریشه دانش، دانایی علی )ع( را مورد مداقه قرار داد. ایشان می

است؛ دانش، چراغ دانایی است و از همه مهمتر اینکه، دانایی، مرکب 

. دانایی دارای سه ویژگی است که عبارتند است از: [1] "دانش است

. حسن زاده [3]پذیری، پایداری دانایی و مردمی بودن دانایی انعطاف

پذیری، های دارایی دانشی عبارتند از: انعطافمعتقد است ویژگی

پذیری و ترکیب پذیری ناپذیری، پایداری، مردمی بودن، انعطافپایان

نش قبلی، عدم آلودگی و تخریب محیط زیست دانش در مواجهه با دا

توان عنوان کرد . بنابراین، می[3]های دارایی دانشی هستند از ویژگی

د. باشنهای یکسان دارند و به یک مفهوم میکه دانایی و دانش ویژگی

ها، اطالعات موجود و مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش دانایی

یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و های کارشناسی نظامنگرش

. کارکنان [12]دهد گیری از تجربیات و اطالعات جدید به دست میبهره

ها، با توجه به ماهیت و اهمیت شغلی در زمینه دانش و دانایی سازمان

ها باشند و به پایش مدام و توانند پیشتاز و الگو برای سایر سازمانمی

. دانایی عاملی است که براساس [11]های خود بپردازند ارتقا توانایی

گیرد. برخی اوقات دانش در فضای جمعی ها و اطالعات شکل میداده

کند، و گفتگو وجود دارد و این چرخه دانش را، مدیریت دانش اداره می

 یت داناییاین چرخه باید در سازمان بچرخد تا دانایی ایجاد شود. مدیر

ازی سباید برای تولید، ذخیره و سهیم کردن دیگران در دانش ظرفیت

انداز و بصیرت است و تمام توانایی خود کند. مدیریت دانایی یک چشم

را به کار گرفته تا در افراد سازمانی بصیرت ایجاد کند. این بصیرت، افراد 

یر جهان تغیها را نسبت به رساند که برداشترا به سطحی از تفکر می

. کارکنان، مدیران حافظه یک سازمان یا شرکت هستند و [12]دهند 

ها باید فراتر از وظایف خود، به سمت ایجاد و مدیریت دانش حرکت آن

کنند و از دانش به عنوان وجه برجسته کارشان استفاده کرده و واجد 

ها در راستای . سازمان[12]ها و دانش در سطوح باال شوند مهارت

های انسانی خود به عنوان پیشبرد اهداف دانشی خود متکی به سرمایه

باشند. همچنین های سازمان، میصاحبان دانایی و مهمترین سرمایه

انایی موجود را گردآوری، تواند دمدیریت دانایی به عنوان ابزاری که می

 .[5]نظم و پویایی بخشیده، بسیار اهمیت دارد 

بی عملکرد، همبستگی های انگیزشی ارزیادرک کارکنان از سیاست

. در [18]مستقیم با رضایت شغلی و رابطه معکوس با ترک شغل دارد 

این راستا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان یک سازمان 

بنیان بایستی به دنبال ارتقا و افزایش اثریخشی و کنترل عملکرد دانش

تواند خود به منظور دستیابی به نقاط قوت و ضعف باشد. خودارزیابی می

م کارهای فرانقشی در سازمان باشد و زمانی که مشوقی جهت انجا

کارکنان رفتارهای فراتر از وظیفه در سازمان داشته باشند، موجبات 

اثربخشی و کارایی سازمانی را فراهم کند. از طرفی، لزوم استفاده از 

مدیریت دانش به عنوان ابزاری قدرتمند برای ارتقاء و تحقق اهداف 

باشد. با توجه به اینکه مان ضروری میسازمانی و جایگاه واقعی ساز

بنیان است و نیز های دانشهای اصلی سازمانخودارزیابی از دغدغه

تاکنون در هیچ پژوهشی از این دو متغیر در کنار هم استفاده نشده 

است، پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی خودارزیابی و مدیریت 

 بهشتی انجام شد. دانایی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید

 روش کار

همبستگی است. جامعه آماری شامل  -حاضر از نوع توصیفی مطالعه

نفر  1201شهیدبهشتی که شامل پزشکیکارکنان ستادی دانشگاه علوم

بود. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به فرمول 

گردید که به روش نفر به عنوان نمونه آماری تعیین  232کوکران، تعداد 

گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه بین کارکنان نمونه

توزیع شد که به دلیل عدم همکاری  1830ستادی دانشگاه در سال 

تعدادی از آنان، از جمله مشغله کاری و عدم آشنایی با مفاهیم 

پرسشنامه و نرخ بازگشت  250پرسشنامه، پژوهش با گردآوری تعداد 

 اجرا شد.درصد  31

باشد ها از طریق پرسشنامه که مشتمل بر دو بخش میجمع آوری داده

صورت گرفت. بخش اول پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی 

دهندگان که شامل جنسیت، سن، سابقه کاری و میزان تحصیالت پاسخ

 پرسشنامه"باشد. بخش دوم، سؤاالت اصلی پرسشنامه که از می

 EFQM: Organizational) "زمانیمعیارهای الگوی تعالی سا

Excellence Model Criteria Questionnaire )[11]  و

 Hemmati Knowledge) "پرسشنامه مدیریت دانش همتی"

Management Questionnaire )[15] .استفاده گردید 

گویه  13دارای  "EFQMپرسشنامه معیارهای الگوی تعالی سازمانی "

و هدف آن بررسی ابعاد خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی در 

تا  0(، خط مشی و استراتژی )سؤاالت 5تا  1بعد رهبری )سؤاالت  3

(، 13تا  15(، منابع و مشارکت )سؤاالت 11تا  12(، کارکنان )سؤاالت 3

(، نتایج 88تا  25(، نتایج مشتریان )سؤاالت 21تا  22فرآیندها )سؤاالت 

(، 11تا  83(، نتایج جامعه )سؤاالت 83تا  81منابع انسانی )سؤاالت 

ای گزینه 5( که بر اساس طیف 13تا  12نتایج کلیدی عملکرد )سؤاالت 

 1مره گیری شد و ننمره اندازه 5تا حداکثر  1لیکرت با حداقل 

دهنده سطح باالی نشان 5دهنده نشان دهنده سطح پایین و نمره پاسخ

ها بر حسب دهنده است. معیار قضاوت در ارزیابی دادهدیدگاه پاسخ

پرسشنامه "میانگین نمرات به دست آمد، به این ترتیب که برای 

 31ضعیف،  32تا  13نمره  "EFQMمعیارهای مدل تعالی سازمانی 

قوی در نظر گرفته شد. بشردوست برای  110تا  111 متوسط و 118تا 

تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده کرده است. لذا 

پرسشنامه بین پنج تن از مدرسین گروه مدیریت دانشگاه ارشاد دماوند 

نفر از کارکنان  82توزیع و تأیید شد. برای پایایی، پرسشنامه بین 

ه شهری شهرداری تهران توزیع و ضریب معاونت برنامه ریزی و توسع

. در پژوهش حاضر پایایی سؤاالت [11]بدست آمد  35/2آلفای کرونباخ 

نفر از افراد جامعه پژوهش انجام و آلفای  82با توزیع پرسشنامه بین 

است و  12/2برای کل پرسشنامه حاصل شد که باالی  38/2ونباخ کر

 .[10]شود پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می

گویه و هدف آن بررسی  25دارای  "پرسشنامه مدیریت دانش همتی"

(، تسهیم 1تا  1بعد تولید دانایی )سؤاالت  1ابعاد مدیریت دانش در 
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( و ذخیره 13تا  11(، بکارگیری دانایی )سؤاالت 18تا  3دانایی )سؤاالت 

سؤال از این سؤاالت بعد  0( که تعداد 25تا  13سازی دانایی )سؤاالت 

سؤال بعد جامعه  0زمان دانا و تعداد سؤال بعد سا 18انسان دانا و تعداد 

 "پرسشنامه مدیریت دانش". در مورد [15]کند گیری میدانا را اندازه

قوی ارزیابی  121تا  32متوسط و  33تا  53ضعیف،  51تا  25نمره 

در پژوهشی با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور روایی محتوا  شد.

نفر از  82ای اندازه گیری پایایی، پرسشنامه بین تأیید شده است و بر

حاصل شد  31/2کارکنان دانشگاه تهران توزیع و ضریب آلفای کرونباخ 

هت سنجش روایی، از روایی محتوا استفاده . در مطالعه حاضر، ج[11]

نفر مدرسین گروه  5ها برای شد. برای بررسی روایی محتوا، پرسشنامه

 82مدیریت توزیع و تأیید گردید. برای سنجش پایایی، پرسشنامه بین 

برای کل  32/2نفر از افراد جامعه پژوهش توزیع و آلفای کرونباخ 

ود شامه مطلوب ارزیابی میپرسشنامه بدست آمد که پایایی پرسشن

 (.1جدول )
 

 پایایی ابزار گرد آوری اطالعات پژوهش :1جدول 

 ضریب پایایی آلفاکرونباخ تعداد پرسشنامه

   خودارزیابی

 32/2 5 رهبری

 11/2 1 خط مشی و استراتژی

 31/2 5 کارکنان

 38/2 5 منابع و مشارکت

 33/2 5 فرآیندها

 30/2 3 نتایج مشتریان

 35/2 5 نتایج منابع انسانی )کارکنان(

 15/2 8 نتایج جامعه

 3/2 1 نتایج کلیدی عملکرد

 38/2 13 کل

   مدیریت دانایی

 11/2 0 انسان دانا

 30/2 18 سازمان دانا

 13/2 0 جامعه دانا

 32/2 25 کل

میزان ضریب پایایی آلفاکرونباخ برای کلیه اجزاء پرسشنامه بیش از 

محاسبه شده است لذا پایایی پرسشنامه تأیید شد. پس از  12/2

وارد و آزمون  21افزار اس پی اس اس نسخه ها، در نرمگردآوری داده

ان ذکر فتند. شایضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگر

 باشد.( میα=  25/2ها )است که سطح معناداری کلیه آزمون

 هایافته

نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید  250این مطالعه با مشارکت 

بهشتی در شهر تهران انجام گرفت. اطالعات جمعیت شناختی نمونه 

مورد مطالعه شامل جنسیت، سن، سطح تحصیالت، سابقه کاری 

درصد  0/11درصد از پاسخگویان مرد و  1/55ها باشد. براساس یافتهمی

 8/81سال،  82تا  21سخگویان بین گروه سنی درصد از پا 1/5زن، 

 1/13سال،  52تا  11درصد بین  1/80سال،  12تا  81درصد بین 

، از نظر سابقه 03تا  01درصد بین  2/2سال و  02تا  51درصد بین 

 0/11سال،  22تا  11درصد  0/15سال،  12تا  1درصد  5/15کاری، 

درصد بیشتر از  8/51 سال درارای سابقه کار دولتی و 23تا  21درصد 

درصد از پاسخگویان دارای  3/23سال سابقه کار شرکتی دارند.  82

درصد  5/51دیپلم، درصد فوق 1/0سطح تحصیلی دیپلم و کمتر، 

باشند. درصد دکتری می 1/2درصد کارشناسی ارشد و  2/3کارشناسی، 

درنتیجه تعداد پاسخگویان مرد و سطح تحصیلی کارشناس و گروه سنی 

، بیشتر و تعداد پاسخگویان زن و سطح تحصیلی دکتری و 12تا  81

باشد. در بررسی ، کمتر از سایر پاسخگویان می03تا  01گروه سنی 

، و 020/2و انحراف معیار  13/8همبستگی بین خودارزیابی با میانگین 

، تک تک ابعاد 111/2و انحراف معیار  22/8مدیریت دانایی با میانگین 

دیریت دانایی به تفکیک بررسی شد. با توجه به توزیع خوارزیابی و م

ها از ضریب همبستگی پیرسون برای بیان رابطه بین متغیرها داده

استفاده گردید. سطح معناداری آزمون همبستگی بین ابعاد خودارزیابی 

باشد. لذا در نمونه مورد بررسی می α=25/2و مدیریت دانایی کمتر از 

ی و مدیریت دانایی و نیز این دو شاخص به بین دو شاخص خودارزیاب

 (.2جدول تفکیک ابعاد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد )

درصد بین خودارزیابی  35احتمال  با توجه به اطالعات بدست آمده با

از تمامی ابعاد و مدیریت دانایی به تفکیک ابعاد آن همبستگی معناداری 

و  30/2بیشترین ضریب همبستگی مربوط به نتایج جامعه وجود دارد. 

باشد. جهت بررسی می 13/2کمترین ضریب نیز متعلق به رهبری 

همبستگی خودارزیابی و مدیریت دانایی، متغیر خودارزیابی به عنوان 

بینی تغییرات متغیر وابسته مدیریت دانایی و متغیر مستقل جهت پیش

 (.8 جدولاند )د مدل رگرسیونی شدهبا استفاده از روش همزمان وار

نشان داد ضریب همبستگی چندگانه برای مدل  8جدول های یافته

است که گویای همبسته بودن متغیرهای مستقل و  30/2برازش یافته 

 باشد. مقدار ضریب تعیین برایمتغیر وابسته در الگوی پیشنهادی می

درصد از  8/11است که گویای آن است که  11/2ل برازش یافته مد

تغییرات متغیر وابسته الگو )مدیریت دانایی( توسط متغیرهای مستقل 

درصد  1/25)خودارزیابی( معرفی شده به الگوی ایجاد شده است و 

باقیمانده مربوط به عامل خطا و وجود متغیرهای دیگریست که به الگو 

ی استاندارد برآورد، نشان دهنده میزان قدرت اند. خطاوارد نشده

بینی مدل رگرسیونی برازش یافته است که هر چه کمتر باشد پیش
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متغیر  بینی تغییراتتر بودن معادله رگرسیونی برای پیشمبین مناسب

 The Standard Errorوابسته است. خطای استاندارد برآورد شده )

of Estimate شد. مقدار احتمال آزمون بامی 22/2( برای این مدل

باشد، لذا نتیجه می α=25/2تحلیل واریانس معنادار بودن الگو کمتر از 

درصد الگوی پژوهش معنادار است و  35شود که با اطمینان می

ر گری داشته و قادمتغیرهای مستقل معرفی شده به مدل قدرت تبیین

 ایند.هستند واریانس متغیر وابسته مدیریت دانایی را توجیه نم

 
 

 آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش :2جدول 

 ضریب همبستگی خودارزیابی

 مدیریت دانایی جامعه دانا سازمان دانا انسان دانا 

 13/2** 81/2** 85/2** 83/2** رهبری

 12/2** 01/2** 38/2** 81/2** خط مشی و استراتژی

 13/2** 11/2** 03/2** 13/2** کارکنان

 51/2** 51/2** 58/2** 81/2** منابع و مشارکت

 10/2** 03/2** 08/2** 10/2** فرایندها

 02/2** 58/2** 58/2** 10/2** نتایج مشتریان

 03/2** 53/2** 51/2** 13/2** نتایج منابع انسانی )کارکنان(

 30/2** 11/2** 55/2** 15/2** نتایج جامعه

 38/2** 11/2** 12/2** 58/2** کلیدی عملکردنتایج 

 30/2** 18/2** 12/2** 51/2** خودارزیابی

 

 های مدل و تحلیل واریانسخالصه آماره :3جدول 

 مربعات میانگین آزادی درجه مربعات مجموع تغییرات منبع

 35/51 1 35/51 رگرسیون

 20/2 232 25/13 باقیمانده

 - 231 22/11 کل

 22/2قدرت پیش بینی(، خطای برآورد:  8/11)% 11/2تعیین:  ، ضریب30/2، نتیجه: معنی دار بودن مدل، همبستگی چندگانه: P < 221/2، 11/323آزمون:  آماره

 

 ضرایب رگرسیونی :4جدول 

 نتیجه P-value آماره آزمون ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده نام متغیر

 B خطای معیار 𝛃    

 شودتأیید می < 221/2 33/13 - 20/2 22/1 ضریب ثابت

 شودتأیید می < 221/2 20/88 30/2 21/2 02/2 خودارزیابی

نشان داد که مقدار احتمال برای متغیر مستقل  1جدول های یافته

است. لذا این  25/2خودارزیابی بر متغیر وابسته مدیریت دانایی کمتر از 

با توجه به نتایج ارائه  عامل با متغیر وابسته همبستگی معنادار دارد.

توان چنین گفت که متغیر خودارزیابی با الگوی شده اخیر می

 11ی حدود بین، توانایی تبیین و پیشبینی شده ذیلرگرسیونی پیش

 درصد تغییرات و واریانس متغیر وابسته مدیریت دانایی را دارد:

 = دانایی محوری 22/1+  02/2خودارزیابی 

محاسبه شده، لذا به ازاء هر  02/2میزان ضریب رگرسیونی خودارزیابی 

 واحد افزایش در متغیر خودارزیابی، متغیر مدیریت دانایی به میزان

توان گفت که درصد می 35افزایش خواهد یافت. نهایتاً با احتمال  02/2

خود ارزیابی همبستگی مثبت و معناداری با مدیریت دانایی کارکنان 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارد.

 بحث

پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی خودارزیابی و مدیریت دانایی 

میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد. نتایج، 

همبستگی مثبت میان این دو متغیر در کارکنان دانشگاه را تأیید کرد. 

ی زیابی و مدیریت دانایسبیشترین میزان همبستگی بین ابعاد خودار

ج جامعه و همچنین بیشترین میزان همبستگی بین ابعاد مربوط به نتای

جامعه دانا است. یارمحمدیان و  مدیریت دانایی و خودارزیابی مربوط به

ترین نقش را در ن دادند متغیرهایی که کلیدی، نشا[11]همکاران 

، کنند شامل عدالت توزیعیتبیین خودارزیابی از تعالی سازمان ایفا می

شوند و رضایت شغلی و تعهد سازمانی و اعتماد به کارکنان سازمان می

اعتماد به سازمان و کارکنان با خودارزیابی رابطه مستقیم و معناداری 

وهش از بعد کارکنان با نتایج پژوهش حاضر دارد، که نتایج این پژ

به مقایسه همبستگی بین  [13]همخوانی دارد. رمضانخانی و همکاران 

های منتخب دولتی و ستانمدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در بیمار

ها در خصوصی شیراز پرداختند و نتایج نشان داد که این شاخص

های مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بودند، که بیمارستان

نتایج این پژوهش در تمامی ابعاد مدیریت دانش با نتایج پژوهش حاضر 

در پژوهش خود به  [13]زاده پور و رکاب اسالمیترابی سو است.هم

پرداختند و  EFQMبررسی خودارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی 

های مورد مطالعه باید نشان دادند که از دیدگاه مدیران در بیمارستان

مشتریان، نتایج جامعه، نتایج کارکنان توجه بیشتری به معیارهای نتایج 

ها فراهم آورند، که های بهبود این معیارها را در بیمارستانشود و زمینه

نتایج این پژوهش از بعد نتایج مشتریان با نتایج پژوهش حاضر 

همخوانی دارد ولی در بعد نتایج جامعه با پژوهش حاضر همخوانی ندارد. 

نشان دادند میان خودارزیابی و توانمندسازی و  [5]یی تابع بردبار و آقا
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تعهد سازمانی کارکنان همبستگی مثبت وجود دارد یعنی میان 

ودارزیابی و توانمندسازی کارکنان سازمان، خودارزیابی و تعهد خ

سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود 

دارد، که نتایج این پژوهش از بعد نتایج منابع انسانی )کارکنان( با نتایج 

که به بررسی  [22]و همکاران  Audiaپژوهش حاضر همخوانی دارد. 

خودارزیابی، خودبهبودی و انتخاب سازمان برای مقایسه ارزیابی عملکرد 

سازمانی پرداختند نشان دادند، که خودارزیابی در عملکرد سازمان مؤثر 

است که نتایج این پژوهش در بعد نتایج کلیدی عملکرد با نتایج پژوهش 

نشان دادند بین خالقیت  [21]سو است. حسینی و همکاران حاضر هم

سازمانی با مدیریت دانش و تسهیم دانش و بکارگیری دانش همبستگی 

مثبت و معنادار وجود دارد، که نتایج این پژوهش در تمامی ابعاد 

 نسو است. ابراهیمی و همکارامدیریت دانش با نتایج پژوهش حاضر هم

، ابزار مناسبی برای EFQMنشان دادند که ارزیابی در قالب  [22]

شناسایی وضعیت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود مدیریت منابع 

انسانی سازمان تأمین اجتماعی تهران است بدیهی است که اجرای بهتر 

شود، پذیر میها و دستیابی به تعالی، با همکاری مستمر، امکانبرنامه

این پژوهش در ابعاد نتایج کلیدی عملکرد و نتایج منابع انسانی  که نتایج

)کارکنان( با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد. مرسلی و رستمی 

ها و مؤسسات مالی و در پژوهش خود نشان دادند عملکرد بانک [28]

در معیار نتایج بهتر از  EFQMاعتباری بر مبنای مدل تعالی سازمانی 

باشد، که نتایج پژوهش حاضر در ابعاد منابع و معیار توانمندسازها می

مشارکت، کارکنان، رهبری، خط مشی و استراتژی و فرایندها با نتایج 

نشان دادند  [21]هش حاضر همخوانی دارد. خداپرستی و همکاران پژو

رضایت  رابطه معناداری با EFQMکه معیارهای مدیریت کیفیت اروپا 

شغلی و وفاداری سازمانی دارند، که نتایج پژوهش حاضر در تمامی ابعاد 

سو است. کاظمی و همکاران خودارزیابی با نتایج پژوهش حاضر هم

نشان دادند که مراکز پژوهشی  EFQM در بررسی هر یک از ابعاد [25]

ها و منابع در تر و در حوزه شراکتدر حوزه رهبری در وضعیتی مطلوب

تر قرار دارد، که نتایج این پژوهش در بعد رهبری با وضعیتی ضعیف

اضر همخوانی دارد ولی از بعد منابع و مشارکت با نتایج نتایج پژوهش ح

نشان دادند که  [20]و همکاران  Savićپژوهش حاضر همخوانی ندارد. 

تواند در توسعه و بهبود و عملکرد سازمان تأثیر می EFQMمعیارهای 

پژوهش در تمامی ابعاد خودارزیابی با نتایج بگذارد، که نتایج این 

در نتایج خود  [21]سو است. شهابی نیا و همکاران پژوهش حاضر هم

نشان دادند در حوزه توانمندسازها، معیار کارکنان و در حوزه نتایج، 

معیار نتایج کارکنان حائز کمترین امتیاز شدند که نیازمند برنامه ریزی 

 پژوهش حاضرباشد که نتایج این پژوهش با نتایچ و توجه مدیران می

سو نیست و در پژوهش حاضر در حوزه توانمندسازها بعد فرایندها هم

دارای کمترین امتیاز و در حوزه نتایج، نتایج کلیدی عملکرد دارای 

نشان داد برای  [23]کمترین نمره است. نتایج پژوهش فالح 

افزایی بین دو دسته عوامل فرهنگی ی کارکنان از طریق همتوانمندساز

سازی، متغیر میانجی مدیریت دانش نقش بسیار مهمی را در و ظرفیت

های نشان داد روش [23]و همکاران  Gopeکند. سازمان بازی می

مدیریت منابع انسانی از دیدگاه استراتژیک با هدف ارتقاء یادگیری 

 گذاریاشتراکفردی، انگیزه و حفظ کارکنان برای کسب دانش و به 

بخشد، که نتایج این پژوهش و نیز دانش، عملکرد سازمانی را بهبود می

های زیر در تمامی ابعاد مدیریت دانش با نتایج پژوهش حاضر پژوهش

نشان داد قابلیت مدیریت  Turulja & Bajgoric [82]همخوانی دارد. 

آوری اطالعات، عملکرد کسب و کار سازمانی دانش همراه با قابلیت فن

دهد، عالوه بر این، اثر متقابل توانایی مدیریت دانش و را افزایش می

ای مدیریت منابع انسانی در عملکرد کسب و کار وجود قابلیت روشه

نشان داد توانمندسازی کارکنان  [81]و همکاران  Abualoushدارد. 

ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان دارد و 

ان لکرد کارکنهای اطالعاتی و عمهمچنین رابطه معناداری بین سیستم

 دارد.

 نتیجه گیری

نتایج نشان داد که بین ابعاد خودارزیابی و مدیریت دانایی همبستگی 

شود نقاط قوت و ضعف سازمان در معناداری وجود دارد. پیشنهاد می

های آموزشی در این زمینه برای تعالی سازمان شناسایی گردد و دوره

کارکنان برگزارگردد. های خودارزیابی و مدیریت دانایی برای حوزه

های مختلف سازمان بدیهی است با همکاری بیشتر مدیران و قسمت

پذیر است. از ها و دستیابی به تعالی امکاناجرای بهتر برنامه

دهی محدود بودن جامعه های این پژوهش در حوزه تعمیممحدودیت

آماری به کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که 

ث شد بخش بزرگی از کارکنان در واحدهای تابعه دانشگاه از بررسی باع

 خارج شوند.

 سپاسگزاری

این پژوهش برگرفته از طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 IR.SBMU.REC.1396.242با کد اخالق  18382بهشتی به شماره 

به تصویب رسیده است، استخراج شده است.  8/2/1831که در مورخ 

شهیدبهشتی به دلیل فراهم کردن اعتبار مالی پزشکیاز دانشگاه علوم

تی که شهیدبهشپزشکیطرح و کلیه مسئولین و کارکنان دانشگاه علوم

گردد.اند، تقدیر و تشکر میدر این پژوهش همکاری داشته
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