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 مقدمه: -1

حوزه مدیریت   در نهاآو شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود    ایجاد شناخت نسبت به سطح بلوغ مدیریت دانش   به ضرورت   با توجه

ندرج در پیوست دل سنجش بلوغ مدیریت دانش مبتنی بر مدل مفهومی مم ،نامه مدیریت دانشنظام 1-7استناد بندبه  دانش و

د تا ضتتمن فراهم نمایرا  تصتتویر جامعی از وضتتعیت استتتقرار مدیریت دانش تااین مدل در پی آن استتت  ردد.گرفی میمع (1)

فزایش ستتطح اریزی مناستتبی برای بهبود وضتتعیت مدیریت دانش و برنامه ،قوت و قابل بهبوداز وضتتعیت موجود و نقاط  آگاهی

 د.یبلوغ آن به عمل آ

 اهداف سنجش بلوغ مدیریت دانش-2

 و زمینه ترویج فرهنگ خودارزیابی مبتنی بر مستندات در میان واحدهای متولی مدیریت دانش و شناخت نقاط قوت-

 های قابل بهبود این عرصه

  برای بهبود حوزه مدیریت دانش مشترک ایجاد چارچوبی 

 گیری، ارزیابی و هدف اندازیافته متناسب با نظام اداری ایران با هتوسعه و نهادینه سازی یک رهیافت معتبر و سازمان

 های حوزه مدیریت دانشکاوی فرایندها و فعالیتبهینه

 ها و پیشرفت در زمینه استقرار مدیریت دانشامکان پایش فعالیت 

 واحدهاسازی اقدامات مختلف بهبود مدیریت دانش در درون عملیات روزانه یکپارچه 

 نش های مدیریت داها و برنامهکمک به بهبود استراتژی 

 شناسایی، انتخاب و تقدیر از واحدهای برتر و فعال در حوزه مدیریت دانش 

 سازی سازمان برای شرکت در جوایز ملی و بین المللی مرتبط با مدیریت دانش آماده 

 چارچوب سنجش بلوغ مدیریت دانش-3

مدل مفهومی  مبتنی بر"و پیامدها گرها، فرایندها، نتایجتسهیل چشم انداز، "الیه  پنجمدل سنجش بلوغ مدیریت دانش از 

کنند انش عمل میساز فرایندهای مدیریت دعنوان عوامل محرک و زمینهگرها بهتشکیل شده است. تسهیل استقرار مدیریت دانش

غ سنجش بلوبرای ار معی 21 شاملالیه پنج کنند. این و زمینه دستیابی به نتایج مستقیم و غیر مستقیم و پیامدها را فراهم می

  .باشدمدیریت دانش می

 معیارها و زیرمعیارها -4

. در این پردازدت آنها میبه همراه سقف امتیازای سنجش بلوغ مدیریت دانش ها، معیارها و زیرمعیارهابه معرفی الیه 1-4جدول

 :جدول برای هر الیه تعدادی معیار و برای سنجش هر معیار تعدادی زیرمعیار تعریف شده است

 هاعناوین الیه: 1-4جدول 

 جمع پیامدها نتایج فرایندها گرهاتسهیل انداز و ماموریتچشم هاالیه

 1000 100 80 350 400 70 امتیاز

 تعداد

 هاسنجه
7 40 17 9 13 86 
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 به شکل ذیل می باشد: سنجش بلوغمعیارهای 

 

 

 

 

 

 ها، معیارها:عناوین الیه۲-4جدول 

 

  

 ماموریت انداز وچشم
 

 گرها تسهیل
 

 فرآیندها
 

 نتایج
 

 پیامدها

 یادگیری شناسایی و کشف دانش رهبری انداز و ماموریتچشم
وری خدمات بهرهارتقای کارایی و 

 سالمت

 رضایت گیرندگان خدمت سالمت نوآوری خلق دانش فرهنگ سازمانی 

 
 ساختار

 فرایندها ی و سازمان
 حفظ و نگهداری دانش

 
 سالمت سطح ارتقای ردیتوسعه ف

 سرمایه انسانی  
 اشاعه  گذاری وبه اشتراک

 دانش
  توسعه تیمی

  توسعه سازمانی کارگیری دانشبه فناوری 

 (70ماموریت ) انداز وچشم

 (350) فرآیندها

 (100) پیامدها

 

 

 (80) نتایج

 

 

 (130رهبری )

 (70فرهنگ سازمانی )

 (40فناوری)

 

 (90سرمایه انسانی)

 (70ساختارسازمانی و فرآیندها)

ا )
ره

لگ
هی

س
ت

40
0

)
 

 یریکارگب    به اشتراک گذاری و اشاعه   دانش یارحفظ و نگهد  دانش خلق دانش و کشف ییشناسا

 دانش

 یتوسعه سازمان       یمیتوسعه ت       یتوسعه فرد       ینوآور        یریادگی

 سطح سالمتارتقای  خدمات سالمت  رندگانیگ تیرضاخدمات سالمت   یوربهرهارتقای کارایی و 
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  و زیرمعیارها : عناوین معیارها3-4جدول 

 سقف امتیاز هاتعداد سنجه زیرمعیار معیار هاالیه

 اندازچشم

 (70حداکثر امتیاز  )

انداز و چشم

 (70) موریتما

 (40) 4  دانش  مدیریت راهبردی سند تدوین

 (30) 3 راهبردی  سند سازی اجرایی

گرها تسهیل

 (400)حداکثرامتیاز 

 (130) رهبری

 (50) 5  مشارکت رهبران

 (20) 2  رهبران  حمایت

 (30) 5  رهبران  مالی هایحمایت

 (30) 1 رهبران  باورهای و هانگرش

 مانیفرهنگ ساز

(70) 

 

 (30) 2 تقدیر و تشویق

 (30) 3  تبلیغات و اطالع رسانی

 (20) 2 مالکیت معنوی 

ساختار و 

فرایندهای 

 (70سازمانی)

 (20) 2  سیستمییکپارچگی 

 (10) 1 کارگروه مدیریت دانش 

 (10) 1 واحد متولی مدیریت دانش 

 (10) 1 کارشناسان دانش

 (20) 2  مدیریت فرایندها

سرمایه 

 (90انسانی)

 (30) 3  آموزش

 (10) 1  عملکرد مدیریت

 (10) 2  و پاداش انگیزش

 (10) 1  جبران خدمت

 (20) 2  کارراهه شغلی

 (40فناوری)
 (30) 3 زیرساخت فناوری اطالعات

 (10) 1 نرم افزار مدیریت دانش

 فرایندهای دانش

 امتیاز حداکثر)

350) 

 
 
 
 

سایی و کشف شنا

 (60دانش)

 (20) 1 دانش کشف و شناسایی فنون و ابزارها

 (40) 2 عملکرد  فرایند شناسایی و کشف دانش 

 (90خلق دانش)
 (30) 1 دانش خلق فنون و ابزارها

 (60) 2 عملکرد فرایند خلق دانش 

حفظ و نگهداری 

 (60دانش)

 (20) 1 دانش نگهداری و حفظ فنون و ابزارها

 (40) 3 ملکرد  فرایند حفظ و نگهداری دانش ع

اشاعه و تسهیم 

 (60دانش)

 (20) 1 دانش تسهیم و اشاعه فنون و ابزارها

 (40) 3 عملکرد  فرایند اشاعه و تسهیم دانش

 (30) 1 دانش کارگیری به فنون و ابزارها
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 سقف امتیاز هاتعداد سنجه زیرمعیار معیار هاالیه

کارگیری به

 (80دانش)
 (50) 2 کارگیری دانش عملکرد  فرایند به

 ایجنت

 (80حداکثر امتیاز)

 (20) 2 قابلیت انطباق با شرایط محیطی و سرعت یادگیری (20)یادگیری

 (20)نوآوری
 (10) 1 هانوآوری در روش

 (10) 1 نوآوری در محصوالت و خدمات

 (10)توسعه فردی
 (5) 1 شایستگی مدیران

 (5) 1 هیات علمی و اساتید ءاعضا

 (10توسعه تیمی)
 (5) 1 های کاریتیمعضویت در 

 (5) 1 تولید دانش تیمی

توسعه 

 (20)سازمانی
 (20) 1 عملکرد مدیریت

 پیامدها

حداکثر امتیاز (

100( 

 
 

 

 
 

ارتقای کارایی و  

وری خدمات بهره

 (45)سالمت 

 (15) 1 وری منابع انسانیبهره

 (15) 1 فیزیکی منابع وریبهره

 (15) 1 مالی منابع وریبهره

ضایت گیرندگان ر

خدمت سالمت 

(10) 

 (10) 2  گیرندگان خدمات سالمت بهبود رضایت

ارتقای سطح 

 (45سالمت )

 (15) 3 زندگی  به امید افزایش

 (10) 2 هابیماری بار کاهش

 (10) 2 عمومی  آگاهی افزایش

 (10) 1 کاهش خطای پزشکی

 

 : تعریف زیرمعیارها4-4جدول 

 ف زیرمعیارتعری زیرمعیار ردیف

 راهبردی سند تدوین 1

 دانش مدیریت
 شود.بیانیه ماموریت، چشم انداز و اهداف دانشی تدوین و بین همه کارکنان تسهیم می

 سند سازیاجرایی 2

 راهبردی
 .شودهای عملیاتی برای اجرایی سازی سند راهبردی مدیریت دانش تدوین و اجرا میگام

 شوند.ای تشویق شده و پاداش داده میتشریک مساعی به طرز فعاالنه تسهیم دانش و تقدیر و تشویق 3

 شود.فاده میرسانی و تشریفات برای ترویج فرهنگ مدیریت دانش استاز ابزارهای تبلیغاتی، اطالع تبلیغات و اطالع رسانی 4

 شود.ها حفظ میها به نام صاحبان و تولیدکنندگان آنمالکیت معنوی و فکری همه دانش مالکیت معنوی 5

 .رهبران در امر طراحی، استقرار و راهبری مدیریت دانش مشارکت مستقیم و کامل دارند مشارکت رهبران 6

 کنند.صورت سیستمی و نظام مند حمایت میرهبران از مدیریت دانش به رهبران حمایت 7
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8 
 رهبران مالی هایحمایت

ان صورت ازی و راهبری مدیریت دانش توسط رهبرهای مالی و تامین منابع الزم برای بهسحمایت

 ازو کارهای مالی(س -ایهای بودجهو تخصیص ردیف گیرد.)ایجادمی

 .ای برخوردارندها و باورهای صحیح و سازندهرهبران در زمینه مدیریت دانش از نگرش رهبران باورهای و هانگرش 9

 د.های مدیریت وجود دارنظام مدیریت دانش و دیگر نظامتعامل و یکپارچگی مطلوبی بین  سیستمییکپارچگی  10

 نامه تشکیل شده و فعالیت مستمری دارد.کارگروه مدیریت دانش بر اساس نظام کارگروه مدیریت دانش 11

واحد متولی مدیریت  12

 دانش
 نامه تشکیل شده و فعالیت مستمری دارد.واحد متولی مدیریت دانش بر اساس نظام

 نامه تعیین شده و فعالیت مستمری دارد.کارشناس دانش بر اساس نظام ان دانشکارشناس 13

14 
 مدیریت فرایندها

به اهداف مورد  اقدامات الزم در راستای نظارت بر اجرای فرایندهای مدیریت دانش و با هدف دستیابی

 گیرد.انتظار از آن صورت می

 گردد.طراحی و برگزار میهای آموزشی مرتبط با مدیریت دانش دوره آموزش 15

 شود.های دانشی در ارزیابی عملکرد سنواتی کارکنان و مدیران منظور میفعالیت عملکرد مدیریت 16

 شود.های دانشی در نظام جبران خدمت کارکنان و مدیران منظور میفعالیت جبران خدمت 17

18 
 انگیزش

احی و اجرا ای دانشی کارکنان و مدیران طرههای انگیزشی مختلفی برای پشتیبانی از فعالیتروش

 شود.می

 گیرد.رار میقهای دانشی در تداوم همکاری و ارتقاء رتبه کارشناسان و مدیران مورد توجه فعالیت کارراهه شغلی 19

20 
 زیرساخت فناوری اطالعات

رای تسهیل ب های الزمسایت( قابلیتزیرساخت فناوری اطالعات ) مانند اینترنت، اینترانت و وب

 دهد.مدیریت دانش اثربخش را توسعه می

 رود.کار میته و بههای دانشی کارکنان استقرار یافافزاری مناسبی برای پشتیبانی از فعالیتبستر نرم نرم افزار مدیریت دانش 21

گانه  عملکرد  فرایند پنج 22

مدیریت دانش ) شناسایی، 

-خلق، ذخیره، تسهیم و به

 نش(داکار گیری 

-خروجی یانگربکار گرفته شده است که های شناسایی، خلق، ذخیره، تسهیم و بهتعداد و سرانه دانش

 .ستا کارکنان و سازمان دانشی فرایند پنجگانه مراحل در دانش مدیریت اجرای از حاصل های

های تعیین کالن حوزه 23

 دانشی

اهمیت  ی دانشی بر اساس چهار شاخصهااسایی کالن حوزهنخانه برای شترامشارکت با ستاد وز

 تخصصی بودن، تجربی و مهارتی بودن

24 

ابزارها و فنون شناسایی و 

 کشف دانش

 باشد:یر میزاستقرار و کاربرد ابزارها و فنون شناسایی و کشف دانش که شامل موارد 

رزیابی اهای خبرگی، فضای همکاری مجازی، سامانه مدیریت دانش، ابزار )نقشه خبرگان، انجمن

مدیریت  دانش، خوشه دانش، کافه دانش، نقشه دانش، استاد و شاگردی، تدوین استراتژی دانش و

 کاوی و تجارب برتر، استخراج دانش از خبرگان، مصاحبه حین خروج(دانش، بهینه

25 

 ابزارها و فنون خلق دانش

 شد:بایر میزکه شامل موارد کاربرد ابزارها و فنون خلق دانش استقرار و 

ری فیزیکی، های خبرگی، فضای همکاها، نقشه خبرگان، انجمنها و ایده)طوفان فکری، کسب آموزه

و، استاد و های دانش، کافه دانش، اشتراک ویدئفضای همکاری مجازی، سامانه مدیریت دانش، خوشه

 شاگردی، تدوین استراتژی دانش و مدیریت دانش، ارزیابی حین و پس از پروژه(

26 

رها و فنون حفظ و ابزا

 نگهداری دانش

 باشد:یر میزاستقرار و کاربرد ابزارها و فنون حفظ و نگهداری دانش که شامل موارد 

جازی، مهای خبرگی، فضای همکاری مرور یادگیری، مرور پس از عملیات، نقشه خبرگان، انجمن)

تراتژی دانش و ئو، تدوین اسبندی، کافه دانش، پورتال دانش، اشتراک ویدسامانه مدیریت دانش، طبقه

 (مدیریت دانش، استخراج دانش از خبرگان، مصاحبه حین خروج، کارآموزی، تدریس خبرگان
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27 

ابزارها و فنون اشاعه و 

 تسهیم دانش

 باشد:یر میزکه شامل موارد ارها و فنون اشاعه و تسهیم دانش استقرار و کاربرد ابز

ی، داستان های خبرگان، انجمنگپس از عملیات، نقشه خبر)مساعدت همتایان، مرور یادگیری، مرور 

ای هشبکه ها،های دانش، بالگفضای همکاری مجازی، فضای همکاری فیزیکی، پایگاه سرایی،

یدئو، استاد و وهای دانش، کافه دانش، پورتال دانش، اشتراک اجتماعی، ویدئو کنفرانس، ایجاد خوشه

پروری،  ریت دانش، ارزیابی حین و پس از پروژه، جانشینشاگردی، تدوین استراتژی دانش و مدی

 کارآموزی، تدریس خبرگان(

28 

کارگیری ابزارها و فنون به

 دانش

 باشد:یر میزکه شامل موارد ابزارها و فنون به کارگیری دانش  استقرار و کاربرد

 همکاریهای خبرگی، فضای همکاری مجازی، فضای مساعدت همتایان، نقشه خبرگان، انجمن)

بندی، کافه های دانش، طبقهفیزیکی، کتابخانه و مرکز اسناد، سامانه مدیریت دانش، ایجاد خوشه

یریت دانش، دانش، برنامه شایستگی کارکنان دانشی، استاد و شاگردی، تدوین استراتژی دانش و مد

 پروری، کارآموزی(بهینه کاوی و تجارب برتر، جانشین

29 
 هایادگیری از دانش

ه و در حل های ارائه شده به سواالت در سامانه مدیریت دانش درک شدو پاسخ شدههای ثبت نشدا

 شود.کار گرفته میمسائل و انجام کارها به

30 
 هانوآوری در روش

د محصوالت و های نوینی برای تولیاشتراک گذاشته شده روشهای بهگیری از دانشسازمان با بهره

 .کندارائه خدمات خلق می

نوآوری در محصوالت و  31

 خدمات
 کند.لق میهای به اشتراک گذاشته شده محصوالت و خدمات نوینی خگیری از دانشسازمان با بهره

ارتباط برنامه توسعه فردی  32

 با مدیریت دانش

-ی تدوین میهای دانشبرای پرورش و توسعه کارکنان سازمان، برنامه توسعه فردی مبتنی بر فعالیت

 شود.

33 
 های کاریتیم

کاری با یهاگیری و عضویت و فعالیت کارکنان در تیمهایی برای تشویق شکلفرایندها و چارچوب

 گردد.رویکرد تسهیم دانش تیمی اجرا می

34 
 تولید دانش تیمی

لعاتی پیش های فکری و مطاهای کاری و حلقهآفرینی جمعی در قالب تیمسازوکارهایی برای دانش

 ود.شبینی می

35 
 عملکرد مدیریت

تیابی به نتایج های خود و دستوسعه قابلیت بر گیری از مدیریت دانشطور مستمر با بهرهسازمان به

 کند.بهتر عملکردی تمرکز می

36 
 انسانی، منابعوری بهره

 مالی و فیزیکی

، استفاده شیجویی بیشتر در هزینه، بهبود اثربخسازمان از طریق کاهش زمان چرخه عملیات، صرفه

االتر بوری به بهره گیری بهبود یافته و افزایش سرعت نوآوری،کاراتر از منابع )از جمله دانش(، تصمیم

 دست یافته است.

رضایت گیرندگان بهبود  37

 خدمات سالمت 

 ءاب رجوع را ارتقاها و کیفیت بهتر خدمات، رضایت اربوری باالتر، کاهش هزینهسازمان در نتیجه بهره

 اده است.د

 سطح سالمت ءارتقا 38

 زندگی،به امید افزایش)

 ها،بیماری بار کاهش

 عمومی، آگاهی افزایش

 (پزشکی خطای کاهش

 پیشگیری و تمرکز بربا انجام اقداماتی در راستای حفظ سالمت جسمی، روانی و اجتماعی سازمان 

 دهد.می ءسالمت کلیه افراد جامعه را ارتقا
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 غفرایند سنجش بلو-5

دار زیر ارائه شده . فرایند اجرای سنجش بلوغ در نموپذیردسنجش بلوغ مدیریت دانش به صورت ساالنه و در سه مرحله انجام می

 :است

 : فرایند سنجش بلوغ1شکل 

 

متولی مدیریت دانش، این واحد نسبت به ارزیابی بر  پس از تعیین واحد در این مرحله -: خودارزیابیمرحله اول -1

جامع مدیریت در سامانه نماید. نتایج خودارزیابی به انضمام مستندات مربوطه دات خواسته شده اقدام میاساس مستن

 گردد.درج می www.km.behdasht.gov.ir به نشانی  دانش

بی و مستندات ضمیمه شده ه در خودارزیامبتنی بر بررسی امتیازات داده شد این مرحله -: اعتبارسنجیمرحله دوم -2

رحله اول با شده در مدر این مرحله امتیازات داده پذیرد.صورت می مرکز توسعه مدیریت و تحول اداریاست که در 

ح یا تکمیل برای اصال نتیجه ،گردد و در صورت عدم تاییدبررسی مستندات ارائه شده برای هر سنجه اعتباریابی می

 شود.منعکس می واحدهابه  دمستندات و شواه

واحدهای ضوری در محل حمشاهده و بررسی  ،مبتنی بر ارزیابی میدانی این مرحله -: بررسی میدانیمرحله سوم -3

توسط  یبررسی میدان. باشدمیپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات های علومستادی، دانشگاه/ دانشکده

مدیریت  اجراییی هاکارگروهکارگروه راهبری و دیده و مورد تایید بان آموزشیا ارزیا مدیریت دانش وزارتکارشناسان 

 پذیرد.دانش انجام می

واحدهای ستادی، نتایج،  و اعتبارسنجی نهاییپس از پایان فرایند ارزیابی  -بندی ید نهایی و رتبهتای مرحله چهارم: -4

انش بر اساس سطوح بلوغ مدیریت دموسسات های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشگاه/ دانشکده

زم را التمهیدات  هایندر خصوص تقدیر از برتر کارگروه راهبری مدیریت دانشبندی و معرفی خواهند شد. رتبه

 بینی خواهد کرد.پیش

 راهنمای خودارزیابی-1-5

ار، هر معیار با یه با تعدادی معیتنظیم شده که هر ال الیهپنج مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش در که اشاره شد  همانگونه

  هایزدهی به الیهسازوکار امتیا در ادامه به تشریح شود.تعدادی زیر معیار و هر زیرمعیار با تعدادی سنجه ارزیابی می

 .پردازیممیمدیریت دانش 

مرحله اول

خودارزیابی

مرحله دوم

اعتبارسنجی

مرحله سوم

بررسی میدانی

مرحله چهارم

تایید نهایی و رتبه بندی

http://www.km.behdasht.gov.ir/
http://www.km.behdasht.gov.ir/
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ر سنجه امتیازی رای ههای هر زیرمعیار است. بدین ترتیب که باساس ارزیابی و امتیازدهی به سنجهبر هاالیهسنجش این 

ست. فته اای برای تسهیل بیشتر در سنجش بلوغ مرحله اول صورت گرنمره شششود. انتخاب طیف منظور می 5تا  0از 

  گانه به معنای زیر هستند:در این طیف هریک از اعداد شش

  (0 عدد صفر بدین معنی است که :)است.  سنجه، هیچ اقدامی انجام نداده در آن  مورد نظر واحد 

 (1عدد یک بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه، اقدام : )و  ده استآغاز نمو را مختصر و جزئی ات 

   سنجه انجام شده استدرصد  20کمتر از  ،شواهد و مستنداتبر اساس 

 (2 ،عدد دو بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه : )شواهد و  بر اساس  تا حدودی فعال شده است و

 .سنجه انجام شده است درصد 39الی  20بین  ،مستندات

 (3 : )،انجام داده و   صورت فعال اقدامات قابل قبولیبه عدد سه بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه

 .  است سنجه محقق شده درصد 59الی  40بر اساس برآوردهای تحلیلی تجربی و مبتنی بر شواهد و مستندات، 

 (4)  :،و  بر ته است مطلوبی دست یافنسبتا به نتایج  عدد چهار بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه

حقق م اهداف سنجهدرصد  79الی  60، بین شواهد و مستندات و با تکیه بر اساس برآوردهای تحلیلی تجربی

 شده است.

 (5 : )،انجام داده و ی اقدامات قابل توجه و نسبتا کامل عدد پنج بدین معنی است که واحد مورد نظر در آن سنجه

 دست یافته است. به نتایج مطلوبی

 تعلق می گیرد مشخص شده استطیف های شش گانه ر یک از (  نمادهایی که برای ه5-1)جدول در 

  (0) (1) (۲) (3) (4) (5) 

 0 
 )درصد(

 19الی  1
 )درصد(

 39الی  20
 )درصد(

 59الی  40
 )درصد(

 79الی  60
 )درصد(

 100الی  80
 )درصد(

 پیشرو نسبتا پیشرو فعال نسبتا فعال آغازگر غیر فعال نشان

(1-5)جدول شماره   
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 مالحظات:

 

 دهینمونه امتیاز 1-5جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گردد:ارائه می مثالسنجه زیر به عنوان 

 

های مدیریت دانش انجام نداده هیچ اقدامی برای اطالع رسانی و معرفی استراتژی احدی،ای ارزیابی این سنجه در صورتی که وبر

رسانی جزیی و محدودی به واحدهای اطالع دهد. در صورتی کهرا به خود تخصیص می« 0» امتیازیا شواهدی از آن وجود ندارد 

سایت دانشگاه سند چشم انداز در وبکه فقط  بودهالع رسانی در سطحی اط عنوان مثالیا به وباشد  گرفتهزیر مجموعه صورت 

را دریافت  «1»امتیاز  ،داشته باشنده سند چشم انداز و راهبرد دسترسی ب بتوانند افرادهمه  کهای که گونهبارگذاری گردیده به

 کامل طوربه مشترک درک اما نموده، اجرا راهبردها و انداز چشم ترویج جهت مناسبیتا بنس هاییبرنامه در صورتی کهنماید. می

انداز های نسبتا جامعی جهت ترویج چشمسازمان برنامهکه نماید و در صورتیرا دریافت می 3امتیاز نشده باشد  ایجاد کارکنان در

های ردبر اساس برآو 2و  4. امتیاز نمایدرا دریافت می 5اند، عدد و راهبردها را اجرا نموده و کارکنان به درک مشترک دست یافته

گردد. میمحاسبه  ،آمده است این سندهفتم  بندجدول  درشرح آن ی که مراحلقبل از بعد و  که تکمیلی تحلیلی و اقدامات

رسانی کاملی برای اطالعهای از ابزار و همچنینگرفته صورت مجموعه رسانی کامل به همه واحدهای زیراطالععنوان مثال اگر به

 نماید.را دریافت می 4صورت کامل ایجاد نشده باشد امتیاز ی  بین کارکنان بهاما درک مشترک ،انجام شده

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار معیار
0 1 ۲ 3 4 5 

-چشم

داز و ان

 ماموریت

ماموریت، 

انداز و چشم

 اهداف دانشی

انداز و راهبردهای اقدامات کافی در جهت ترویج چشم

 شود.مدیریت دانش در سطح سازمان انجام می

هرگونه مستند دال بر       

این گویه )محتواهای 

مندرج در تابلوهای 

 اعالنات، سایت و ...(

 معیتار  یتر ز هتر  یتا  و ستنجه  هتر  ازای بته شتد و  خواهتد   انجتام  سنجش بلتوغ متدیریت دانتش بتا استتفاده از ستامانه       (1

 نشتتان را هتتاستتنجه خودارزیتتابی مقتتادیر کتته شتتود بارگتتذاری واحتتدها توستتط یتتا شتتواهدی و مستتتندات استتت الزم

   .دهد

مستتندی   گیترد در صتورتی کته واحتدی نتوانتد     ت صتورت متی  از آنجا که ارزیتابی و امتیتازدهی بتر استاس مستتندا      (2

 .برای یک سنجه ارائه کند امتیازی برای آن سنجه نخواهد گرفت

ارگروه موسستته و تاییتتد رئتتیس کتت /دانشتتکده در کتتارگروه اجرایتتی دانشتتگاه/ بررستتیگتتزارش ستتنجش بلتتوغ پتتس از  (3

 گردد.وزارتخانه ارسال میبه منظور اعتبار سنجی و ارزیابی به کارگروه راهبری مدیریت دانش 

را  اقتداماتی ، اشتد داشتته ب هتا  هتر یتک از ستنجه   تتری از  ارزیتابی دقیتق  برای اینکه دانشگاه/دانشکده/ستازمان بتوانتد    (4

ح داده شتتده جتدول بنتد هفتتتم دستتورالعمل شتر    در باشتد،  متورد نیتاز متتی    5و  3، 1 کته بترای دریافتت امتیتتازات    

و  3و  1هتتای اره)راهنمتتای خودارزیتتابی( و شتترح شتتم -5-1ت قستتمت بتتر استتاس توضتتیحا 4و  2. امتیتتازات استتت

 گردد.تعیین می  5
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نند بنرها، نشریات و هایی از ابزارهای استفاده شده یا تصاویری از این ابزارها )مادر بخش مستندات و شواهد الزم است نمونه

  میع و بارگذاری شود.های سازمانی، تابلوهای اعالنات، اینترانت و ...( در یک فایل تجبولتن

 تحلیل نتایج ارزیابی-2-5

و میانگین  شودمیامتیاز به دست آمده در هر معیار با ضریب مناسب به درصد تبدیل  ،تحلیل و مقایسه نتایجبرای تسهیل در 

 هایی به دست آمدهه نتعیین خواهد کرد. بر اساس نمررا را در مکانیزم ارزیابی بلوغ مدیریت دانش  نهایینمره  ،درصدهای حاصله

 گردد:)میانگین ساده نمرات معیارها بر حسب درصد( سطوح بلوغ بر اساس جدول زیر تعیین می

 پیشرو نسبتا پیشرو فعال نسبتا فعال آغازگر 0 سطح بلوغ

 100-80 79-60 59-40 39-20 19-1 غیر فعال امتیاز

 

ریک از معیارها هبر اساس درصد به دست آمده از واحد نش است، عالوه بر میانگین کلی که نشانگر سطح بلوغ عمومی مدیریت دا

وزه مدیریت دانش عنکبوتی برآوردی از وضعیت خود در معیارهای مختلف و میزان رشد متوازن خود در ح و با ترسیم نمودار تار

  از نمودار موردنظر در شکل زیر ارائه شده است: ایکسب خواهد کرد. نمونه

 

 
 

نسانی و رهبری اسرمایه پیشرو و در معیارهای  ، در معیار فناوری،فرضی مدنظر واحدشود، مالحظه میدار فوق چنانکه در نمو

 آغازگرها در سطح و فرایند سازمانی بوده ولی در دو معیار چشم انداز و ماموریت و ساختار فعالگرها در سطح در الیه تسهیل

دیگر  دو معیارهبود ب برای خود را  تمرکزسرمایه انسانی و رهبری  ،فناوریعیار سه م ءاست. لذا باید ضمن تالش در حفظ و ارتقا

 به منظور رشد متوازن معطوف نماید.

 

0

20

40

60

80

100

فرهنگ سازمانی

رهبری

سرمایه انسانیساختار سازمانی و فرایندها

فناوری

نمودار بلوغ واحد در الیه تسهیل گرها

امتیاز واحد آغازگر فعال پیشرو
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  پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت دانش -6

 (70)چشم انداز و ماموریتالف( الیه 

 انداز و ماموریت( چشم1-الف

 

 

 

 سنجه زیرمعیار ردیف
 سطح بلوغ

 مستندات و شواهد
0 1 ۲ 3 4 5 

1  

تدوین سند 

راهبردی 

مدیریت 

 (40) دانش

ازها و نیو لحاظ کردن مشارکت کلیه ذینفعان سند راهبردی مدیریت دانش با جلب 

 (10)شود.ایشان تدوین میانتظارات 

مستندات مربوط به استخراج نظر       

 های مصاحبه و ...(ا، فرمهذینفعان)پرسشنامه

شی در شی به صورت شفاف تدوین شده است و اهداف دانانداز دانماموریت و چشم  ۲

-می عالیگیری، زمان بندی شده، قابل دستیابی و در عین حال متآن قابل اندازه

 (10)باشد.

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

داز انهای پشتیبان، جهت تحقق ماموریت و چشمهای شفاف و خط مشیاستراتژی  3

 (10)شود.تدوین می های محوری سازمانی استراتژیدر راستا مدیریت دانش

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

ر در ه استراتژی های مدیریت دانش راستای درو کوتاه مدت اهداف بلندمدت   4

 (10)شود.تدوین می حوزه

 سند اهداف      

اجرایی   5

سازی سند 

راهبردی 

(30) 

 سند برنامه های عملیاتی       گردد.ت دانش تدوین میبرنامه عملیاتی جهت تحقق اهداف مدیری

شده و  ها در سازمان طراحیهایی برای گزارش پیشرفت اجرای استراتژیمکانیزم  6

 (10)شود.اطالع رسانی می

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

طح ترویج چشم انداز و راهبردهای مدیریت دانش در ساقدامات کافی در جهت   7

 (10)شودزمان انجام میسا

 گزارش اقدامات انجام شده      
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 ب(الیه تسهیلگرها

 (130)( رهبری1-ب

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 2 3 4 5 

1  

رهبران مشارکت 

(50) 

مدیریت ارشد در کارگروه مدیریت  فعال مشارکت

 (10)اجرای مصوبات و حمایت از دانش

در کارگروه مدیریت دانش  رئیس کارگروهت رسمی عضوی      

 و صورتجلسات امضاء شده با حضور ایشان

 وحمایت نمادین و معنوی مدیریت ارشد و بیان اهداف   ۲

 اعالم ضرورت مشارکت کارکنان در جلسات مختلف

(10) 

 اخبار منتشره در پورتال یا خبرنامه رسمی       

و حضور در جلسات به برگزاری مدیریت ارشد اهتمام   3

 (10)  دانش  تبادل جهتاندیشی هم

 تعداد جلسات برگزار شده و حضور رهبر در این جلسات      

مشارکت و اختصاص وقت کافی توسط مدیران میانی   4

 (10)به مدیریت دانش 

صورتجلسات برگزار شده توسط مدیران میانی با موضوع       

 بررسی فعالیت های مدیریت دانش

 گوسازی رفتاری مدیران در حمایت از مدیریت دانشال  5

 (10)از طریق مشارکت دانشی 

ه گزارش فعالیت های دانشی مدیران ارشد سازمان و جایگا      

 ایشان در سامانه

6  

 (۲0)رهبران  حمایت

های کمی گذاری و اعالم رسمی مدیریتی شاخصهدف

 مدیریت دانش و پایش مرتب آن توسط مدیران ارشد

(10) 

 شده انجام اقدامات گزارش      

های مدیریتی از عملکرد واحدها در مدیریت ممیزی  7

 (10) های دوره ای واحد متولیدانش بر اساس گزارش

 

 ایهای ممیزی دورهگزارش       

8  
های مالی حمایت

 (30)رهبران

جهت  فضای فیزیکی و تجهیزات مناسبفراهم آوردن 

 (5)نشاستقرار و پیشبرد مدیریت دا

وجود فضای فیزیکی و تجهیزات مناسب برای مدیریت       

 دانش در حد مقدورات واحد)بر اساس مشاهده(

طراحی، درگیری از خدمات مشاوره متخصصین بهره  9

 (5) های مدیریت دانشاجرا و بازنگری

 رزومه و قراردادهای مشاورین      
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 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 2 3 4 5 

 سایر آموزی ازکاوی و درسبهینه تخصیص منابع برای  10

 (5) های موفق مدیریت دانشپروژه

 های آموخته شدهگزارش بازدیدهای صورت گرفته و درس      

 تخصیص اعتبار برای تشویق دست اندرکاران و فعاالن  11

 (5) مدیریت دانش

 هرگونه مستندی دال بر این گویه      

های مدیریت دانش تخصیص اعتبار به سایر فعالیت  1۲

 (10)  آموزش و...( زی،سا)اعم از فرهنگ

 شده انجام اقدامات گزارش      

13  
ها و باورهای نگرش

 (30) رهبران

نظام مدیریت دانش و  وجود نگرش مثبت مدیران به

ان کننده مدیریت دانش در کارکنایجاد باورهای تقویت

)میل به پرسش، ریسک پذیری، میل به تغییر، بهبود 

 (30)...( مستمر و 

 تندی دال بر این گویههرگونه مس      

 

 

 

 (70)( فرهنگ سازمانی2-ب

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

تقدیر و   14

 (30)تشویق

 هرگونه مستند دال بر این گویه       (15) یکی(های برتر)کاغذی یا الکترونان و دانشدانشکار و الگوسازی معرفی

های ارکنان، مدیران و واحدهای برتر در فعالیتدهی کانتخاب و پاداش  15

 (15) دانشی در مقاطع زمانی معین

 شده انجام اقدامات گزارش      

-نات، اطالع)تابلوی اعال گیری از ابزارهای متنوع و خالقانه تبلیغاتیبهره  16

ضور در بنر، ح کاغذی یا الکترونیکی، پوستر یارسانی الکترونیکی، نشریه

 (10) های کارکنان(گردهمایی

 شده انجام اقدامات گزارش      
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تبلیغات و   17

-اطالع

 (۲0)رسانی

 ها و تواتر انتشار آنهامتن گزارش       (5) ایصورت دورهانتشار گزارش عملکرد مدیریت دانش به

 هرگونه مستند دال بر این گویه       (5) و نمایشگاه مدیریت دانش همایشبرگزاری   18

مالکیت   19

 (20)ویمعن

 هرگونه مستند دال بر این گویه       (10) کار رفته به نام ثبت کننده دانشهای بهرسانی دانشاطالع

 خط مشی داخلی        (10) کنندگان دانشمعنوی صاحبان و ثبت حفظ حقوق  ۲0

 

 

 (70)( ساختار و فرایندهای سازمانی3-ب

 

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

۲1  

یکپارچگی 

 (۲0)سیستمی

ارگروه هرگونه مستند دال بر این گویه تصویر صورتجلسات، ک       (10)ا وجود تعامل سیستمی بین واحد متولی مدیریت دانش با دیگر واحده
 های مشترک تشکیل شده و شرح وظایف آنها، فرایندهای

 کاری مشترک و مکاتبات فیمابین

 )مثال:ریتیهای مدیستمی بین نظام مدیریت دانش با دیگر نظامتعامل سیوجود   ۲۲

ظام جهت دهی به نظام پژوهشی در راستای نیازهای دانشی مستخرج از ن

 (10) مدیریت دانش (

ه های مستنداتی دال بر استخراج اولویت های پژوهشی وپروژ      
 مطالعاتی از فرایندهای دانشی

۲3  
کارگروه مدیریت 

 (10)دانش

و استمرار و  کارگروه مدیریت دانش بر اساس شرایط مندرج در نظام نامه تشکیل

و تخصیصی  های راهبردی و هدف گذاری، بودجه بندی، نظارتیجدیت در فعالیت

 (10) آن

 احکام اعضای کارگروه و و صورتجلسات آن      

واحد متولی   ۲4

 (10)مدیریت دانش

امه و استمرار مندرج در نظام ن تعیین واحد متولی مدیریت دانش بر اساس شرایط
 (10) های آموزشی، ترویجی و اجرایی آنو جدیت در فعالیت

ت چار/حکم تعیین واحد متولی و مستندات فعالیت های آن      
 سازمانی و تصاویر فضای فیزیکی مناسب

کارشناسان   ۲5

 (10)دانش

 (10)سطح کیفی و تخصصی کارشناسان مدیریت دانش 
 

 لی و سوابق علمی و اجرایی کارشناسانمدارک تحصی      
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 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

۲6  
مدیریت 

 (۲0)فرایند

و  مدیریت دانش از منظر ی سازمانفرایندها شناسایی و تحلیل وضعیت

 (10) ابهینه سازی آنه

 سند طراحی فرایندها      

و  های عملکردی مدیریت دانششاخصبر اساس  فرایندها مستمر پایش  ۲7

 (10) واصل زمانی معیندر ف نظام مدیریت دانش یابیعارضه

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

 

 (90)( سرمایه انسانی۴-ب

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 2 3 4 5  

۲8  

 (30)آموزش

 ای آموزشیهمستندات مربوط به برگزاری دوره       (10) نظام نامه 3پیوست  با مطابق مدیریت دانش یآموزشهای اجرای دوره

)مانند  وزشیها و ابزارهای مناسب آمگیری از روشبهرههای آموزشی با ارتقای کیفیت دوره  ۲9

 (10)..( ها، فیلم، جزوه، کتاب، پیام آموزشی، سایت، آموزش مجازی و .کارگاه برگزاری

 های آموزشیمستندات مربوط به برگزاری دوره      

 ای برگزارشدههمجوز دوره/تقویم آموزشی سازمان       (10) ی آموزشیهامیزان شرکت کارکنان در دوره  30

 مدیریت  31

 (10)عملکرد

 بود عملکردهای دانشی کارکنان و ارائه بازخورد و مشورت برای بهفعالیتنظارت مستمر بر 

 (10) توسط مدیر مستقیم

 شده انجام اقدامات گزارش      

انگیزش و   3۲

 (10)پاداش

هنمای نظام را 10طبق پیوست  رسانی مناسب آنهاو اطالع )نقدی( هاداشپا پرداخت به موقع

 (5) نامه

 هرگونه مستند دال بر این گویه      

)بورس های  های دانشیمادی و غیرمادی برای حمایت از فعالیتمتنوع  هایپاداشاستفاده از   33

 (5) آموزشی و تسهیالت رفاهی متنوع(

شده به کارکنان دارای  های ارائهفهرست پاداش      

 عملکرد دانشی برتر

 جبران خدمت  34

(۲0) 

مدیریت  ندست اندرکاراسایر  و ، رابطینممیزان ،ارزیابانحصول اطمینان از جبران خدمات 

 (20) راهنمای نظام نامه 10طبق پیوست  دانش

 های مرتبطاسناد پرداخت      

 مستندات پروفایل شایستگی کارکنان       (10)  های مدیریتیبرای تصدی و تداوم پست افرادعملکرد دانشی لحاظ کردن   35
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 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 2 3 4 5  

کارراهه   36

 (۲0)غلیش

 کارشناسان در ارتقاء رتبه و تداوم همکاری های دانشیتوجه جدی به کمیت و کیفیت فعالیت

(10)  

 مستندات ارزیابی در فرایند ارتقاء      
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 (۴0)( فناوری۵-ب

 

 

 

 

 

 

 

 مستندات و شواهد وغسطح بل سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

37  

زیرساخت 

فناوری 

 (30)اطالعات

از  خارج مورد نیاز های دانشدسترسی آسان و سریع به پایگاه
 (10) تق اینترنیسازمان از طر

 هرگونه مستند دال بر این گویه      
 

 هایایگاهو پبه اینترانت  براساس نیازدسترسی آسان کلیه کارکنان   38
 (10) اخل سازماند دانش

 مشاهده یا هرگونه مستند دال بر این گویه      

 های ارتباطی برای دسترسی آسان به خبرگانوجود زیرساخت  39
های )تلفن، پست الکترونیک و شبکهسازمان در فضای مجازی

 (10) اجتماعی(

 روز رسانی وب سایتدوره زمانی به      

40  

افزار نرم

مدیریت 

 (10)دانش

ان در و عضویت دانشکاریری فعال سامانه مدیریت دانش گکاربه
 (10)سامانه 

ات امکان ثبت، طبقه بندی، ارزیابی، بازیابی و توسعه دانش و مستند      

یف امکان تعر، امکان طرح سوال و وجود تاالرهای پرسش و پاسخ ،دانشی

 گیریهای دانشی و بهرهامکان تعریف گروه، درخت و نقشه دانش سازمانی

د ابزار وجو، کدگذاری و مدیریت اسنادشبکه های اجتماعی، پایگاه دانش، از

کان ها و مستندات دانشی، امها، سوالجستجوی پیشرفته در میان دانش

ع های متنوامکان تولید گزارش، ایجاد پروفایل دانشی برای کاربران

 مدیریتی از عملکرد واحدهای سازمانی و اعضای نرم افزار
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 (350 امتیاز حداکثر)( فرایندهای دانش ج

 (60)شناسایی و کشف دانش(1-ج

 

  

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

 و شناسایی فنون و ابزارها 1

 (02)دانش کشف
 (20)شدان کشف و شناسایی کاربرد ابزارها و فنون استقرار و   

      
 گویه این بر دال مستندات

۲ 

فرایند شناسایی  عملکرد

 (40)و کشف دانش 

 (20) شدهمستند و دانش شناساییمیزان 

-وشرنسبت کارکنانی که دانش آنها از طریق مصاحبه استخراج دانش یا       

 شده به کل کارکنانهای دیگر شناسایی و دریافت

3 

 کل به شده تکمیل دانشی پروفایل دارای کارکنان نسبت

 (20)انکارکن

 گزارش از نرم افزار یا مستندات دیگر      
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 (90)( خلق دانش2-ج

 

 (60)(حفظ و نگهداری دانش3-ج

 

 

 

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

خلق  فنون و ابزارها 4

 (30)دانش

       (30)خلق دانشکاربرد ابزارها و فنون استقرار و  
 گویه این بر دال مستندات

5 
 عملکرد  فرایند 

 (60خلق دانش )

ازدید یا بسرانه  /)سرانه و امتیاز(افزار یا مستندات دیگرگزارش از نرم       (30)های تولید شده کارکناندانش

 پسندیده شدن دانش

ازدید یا بسرانه  /)سرانه و امتیاز(افزار یا مستندات دیگرگزارش از نرم       (30)های تولید شده مدیران دانش 6

 ن دانششدپسندیده

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

و حفظ  فنون و ابزارها 7

 (۲0)نگهداری دانش

اری حفظ و نگهد ابزارها و فنونکاربرد استقرار و  

 (20)دانش

 گویه این بر دال مستندات      

8 
حفظ و  عملکرد فرایند

 (40)انشنگهداری د

 

 

سامانه شده در تعداد اسناد فرآیندی بارگذاری 

 (10) مدیریت دانش

 اسناد بارگذاری شده به کل اسناد تولید شدهلیست       

خالصه کتاب/ دانش  مهارت/ تعداد تجارب/ 9

 (20) مقاله /تطبیقی

 دانش ثبت شده به تفکیک هر دانشتعداد گزارش       

 گزارش        (10تعداد پیشنهاد/ ایده ) 10
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 (60)دانش(به اشتراک گذاری و اشاعه ۴-ج

 

 

 

 

 

 

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

  به اشتراک گذاری فنون و ابزارها 11

 (۲0)دانشاشاعه 

اشاعه وتسهیم کاربرد ابزارها و فنون استقرار و 

 (20)دانش

 گویه این بر دال مستندات      

ها و مفر/های خبرگیبت اعضای فعال انجمننس
 به کل کارکنان سازمان های مجازی دانششبکه

1۲ 

 

 
اشتراک گذاری و بهفرایند  عملکرد

 (40)دانش اشاعه

 

 

متوسط مدت زمان فعالیت در        (20)میزان مشارکت کارکنان در سامانه مدیریت دانش

سامانه/تعدادجستجوها /تعداد الگین شدن 

 دهای جستجوشده/ تعداتعداد کلید واژه افراد/

 رد شده ذخیره اسناد فراخوانی و بازیابی دفعات

 موفق جستجوهای کارکنان/نسبت توسط مرکز

 دانش/ مخزن در دانشی محتواها یافتن برای

 دانش مخزن در دانشی محتواهای بازیابی سرانه

 

13 
-شکدهاندها و شده در سایر دانشگاهتعداد تجارب برتر ارائه

 (10)  هاهای علوم پزشکی و یا سایر سازمان

 گویه این بر دال مستندات      

14 
های پاسخ داده ها و نسبت پرسشسرانه پرسش       (10شده  )های مطرح شده و پاسخ دادهسرانه پرسش

 هاشده به کل پرسش
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 (80)(به کارگیری دانش۵-ج

 

 

  

 ت و شواهدمستندا سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

0 1 ۲ 3 4 5 

کارگیری به فنون و ابزارها 15

 (30)دانش

به کارگیری  ابزارها و فنونکاربرد استقرار و 

 (30)دانش
 گویه این بر دال مستندات      

کارگیری بهعملکرد فرایند  16

 (50)دانش

 

 

شده در بهبود و اصالح کارگرفته های بهدانش

 (20)هاروش ،فرآیندها

-ها یا مستنداتی مبتنی بر بههایی که کامنتدانش      

کارگیری اثربخش آن از سوی دیگر کاربران درج 

 شده است.

 /شده درتولید محصولهای به کارگرفته دانش 17

 (30)خدمت

 افزار یا مستندات دیگرگزارش از نرم      
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 (80)د( نتایج 

 (20)( یادگیری2-د

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

قابلیت انطباق با شرایط محیطی   1

 (۲0و سرعت یادگیری)

ها و دهی مناسب به بحرانپاسخ

 (10مسایل سازمانی )

 گویه این بر دال مستندات      

سرعت یادگیری فرد در سازمان   ۲

ها و تجارب برتر براساس درس آموخته

(10) 

 یهگو این بر دال مستندات      

 

 

 (20)( نوآوری3-د

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

-ی از دانشها، فرایندها و ساختارهای جدید برای انجام کارها ناشتوسعه رویه (10)هانوآوری در روش  3

 (10)آفرینی

 شدههای ثبتاسناد نوآوری      

محصوالت و نوآوری در   4

 (10)خدمات

-اجرای محصوالت و خدمات جدید در سازمان ناشی از دانش طراحی و

 (10)آفرینی

 شدههای ثبتاسناد نوآوری      
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 (10)( توسعه فردی۴-د

 

 (10)( توسعه تیمی۵-د

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

   0 1 ۲ 3 4 5  

های عضویت در تیم  7

 (5)کاری

های بهبود و و عضویت در تیممشارکت میزان 

 (5)تصمیم سازی

های کاری سازمان به کل نسبت کارکنان عضو تیم      

 کارکنان

تولید دانش   8

 (5)تیمی

-تیمها به کل های تولید شده تیمدانش میزان

 (5)های موجود

 گزارش از نرم افزار یا مستندات دیگر      

 

 (20)( توسعه سازمانی6-د

 مستندات و شواهد سطح بلوغ جهسن زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

 هامتیاز و رتبه سازمان در ارزیابی عملکرد ساالن عملکرد مدیریت  9

(20) 

 شده امور ارزیابی عملکرد سازمانگزارش تایید      

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5 

شایستگی مدیران و   5

 (5کارکنان)

نظام توسعه و پرورش مدیران براساس 

 (5)شایسته ساالری 

 گویه این بر دال مستندات      

شایستگی اعضاء هیات   6

 (5علمی و اساتید)

 گویه این بر دال مستندات       (5میزان ارتقاء اعضاءهیات علمی )
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 (100)ه( پیامدها

 (۴۵)وری خدمات سالمتبهره ( ارتقای کارایی و1-ه

 

  

 سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف
 دات و شواهدمستن

0 1 ۲ 3 4 5 

 مستندات دال بر این گویه       (15)وری منابع انسانیبهرهمیزان بهبود  (15)وری منابع انسانیبهره  1

 گویه این بر دال مستندات       (15)وری منابع فیزیکیبهرهمیزان بهبود  (15)وری منابع فیزیکیهبه  ۲

 مستندات دال بر این گویه       (15)وری منابع مالیبهرهد میزان بهبو (15)وری منابع مالیبهره  3
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 (10)گیرندگان خدمات سالمت( رضایت2-ه

 

 (۴۵)سالمت  سطح ( ارتقاء3-ه

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

6  
 افزایش امید به زندگی

(15) 

 مستندات دال بر این گویه       (5)هر صد هزار تولد زنده نسبت مرگ مادران در

 مستندات دال بر این گویه       (5)هزار تولد زنده سال  در هر 5نسبت مرگ کودکان زیر   7

 مستندات دال بر این گویه       (5)سال  70تا  30میزان مرگ   8

9  
 (10)هاماریکاهش بار بی

 مستندات دال بر این گویه       (5)ای غیرواگیر هبار ناشی از عوامل خطر و بیماری میزان

 مستندات دال بر این گویه       (5)های واگیر بار بیماری میزان  10

11  
 (10افزایش آگاهی عمومی)

 مستندات دال بر این گویه       (5)میزان خدمات القایی 

 مستندات دال بر این گویه       (5) یمیزان خودمراقبت  1۲

 مستندات دال بر این گویه       (10میزان خطای پزشکی) (10کاهش خطای پزشکی) 13

 

 

 

 

 مستندات و شواهد سطح بلوغ سنجه زیرمعیار ردیف

 0 1 ۲ 3 4 5  

-بهبود رضایت  4

 خدمات گیرندگان

 (10)سالمت 

 سنجی ارباب رجوع ط به رضایتمستندات مربو       (5از کیفیت خدمات ) گیرنده خدمترضایت میزان 

افت میزان رضایت گیرنده خدمت از آگاهی و اطالعات در طول فرایند دری  5

 (5) خدمت

 گیرنده خدمت سنجیمستندات مربوط به رضایت      
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 ها:سنجه نحوه ارزیابی و تعیین امتیاز جدول راهنمای-7

  

 هاسنجه عناوین ردیف
 امتیازاتتعاریف 

1 3 5 

 چشم انداز

1  
ظ و لحامشارکت کلیه ذینفعان لب سند راهبردی مدیریت دانش با ج

 شود.ایشان تدوین مینیازها و انتظارات کردن 

پیش نویس سند راهبردی تهیه گردیده 

اما هنوز به اجماع ذینفعان نرسیده 

 است.

راهبردی توسط رئیس ابالغ شده است  سند

اما با مشارکت کلیه ذینفعان نبوده  و 

 طور کامل لحاظ نشده است.ت آنها بهانتظارا

راهبردی توسط رئیس ابالغ شده است و  سند

مشارکت داشته و انتظارات ایشان کلیه ذینفعان 

 لحاظ شده است.

2  

انداز دانشی به صورت شفاف تدوین شده است و ماموریت و چشم

ی و زمان بندی شده، قابل دستیاب اهداف دانشی در آن قابل سنجش،

 باشد.در عین حال متعالی می

و سند تهیه شده پیش نویس ماموریت 

انداز است ولی تصویر شفافی از چشم

 د.ارائه نشده است و نیاز به بازبینی دار

نیاز به بازبینی وجود ندارد اما اهداف و 

 بودن را دارا نیست. smartهای ویژگی

صورت شفاف انداز دانشی بهماموریت و چشم

گیری تدوین شده است و اهداف قابل اندازه

 هستند.

3  

ت های پشتیبان، جهت تحقق ماموریمشیهای شفاف و خطاستراتژی

زمان های محوری ساانداز مدیریت دانش در راستای استراتژیو چشم

 شود.تدوین می

ها مشخص اما در راستای استراتژی

 استراتژی سازمان نیست.

ها در راستای استراتژی سازمان استراتژی

-است اما باعث تحقق ماموریت و چشم

 .یستنانداز 

ها در راستای استراتژی سازمان استراتژی

انداز با اجرای است و تحقق ماموریت و چشم

-ها بادرجه اطمینان باالیی امکاناستراتژی

 گردند.پذیر می

4  

های مدیریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت در راستای استراتژی

 شود.دانش در هر حوزه تدوین می

اهداف بلند مدت مشخص شده اما 

کوتاه مدت مشخص نیست و  اهداف

 یا انسجام و پیوستگی الزم را ندارد.

تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت 

ها را طور کامل استراتژیشده اما به

دهد. و نقش هریک از واحدها پوشش نمی

 به تفکیک مشخص شده است.

تدوین شده و هداف بلندمدت و کوتاه مدت ا

 نقش هریک از واحدها مشخص شده است.

5  

پیش نویس برنامه عملیاتی شامل  گردد.برنامه عملیاتی جهت تحقق اهداف مدیریت دانش تدوین می

بندی تهیه شده است عناوین و زمان

 اما نهایی نشده است.

برنامه عملیاتی با مشارکت ذینفعان تهیه 

و  ابالغ شده است و نقش هریک از افراد 

و واحدها در برنامه عملیاتی به تفکیک 

 ده است.مشخص ش

دربرنامه تخصیص منابع و افراد مسئول 

عملیاتی مشخص گردیده است و الزامات 

 اجرایی فراهم شده است.

6  
ان ها در سازمهایی برای گزارش پیشرفت اجرای استراتژیمکانیزم

 شود.رسانی میطراحی شده و اطالع

به  hopبرنامه عملیاتی درسامانه 

 عنوان برنامه اختصاصی دانشگاه ثبت

ه صورت ماهانه در سامانهها ببرنامه یشرفتپ

اجه گردد اما اجرای برنامه با تاخیر موثبت می

 باشد.می

-ها اجرایی میبندی فعالیتطبق برنامه زمان

 گردد.
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ها به روز شده است اما عملکرد برنامه

 باشد.نمی

7  
انداز و راهبردهای مدیریت دانش اقدامات کافی در جهت ترویج چشم

 شود.سازمان انجام می در سطح

همه افراد دسترسی به سند چشم انداز 

 و راهبرد دارند .

 هایی محدود جهت ترویج چشم انداز وبرنامه

طور راهبردها اجرا نموده، اما درک مشترک به

 کامل  در کارکنان  ایجاد نشده است.

های نسبتا جامعی جهت ترویج چشم انداز برنامه

و کارکنان به درک  و راهبردها را اجرا نموده

 .اندمشترک دست یافته

 تسهیلگرها

8 1 
و حمایت از  مدیریت ارشد در کارگروه مدیریت دانش فعال مشارکت

 اجرای مصوبات

کارگروه اجرایی مدیریت دانش طبق 

 نامه ایجاد شده است.نظام

شود و در هرفصل حداقل یک جلسه برگزارمی

 اکثر اعضا حضور فعال دارند.

در جلسات حضور فعال داشته و  مدیریت ارشد

 گردند.مصوبات طبق زمان تعیین شده اجرا می

9 2 

حمایت نمادین و معنوی مدیریت ارشد و بیان اهداف و اعالم ضرورت 

 مشارکت کارکنان در جلسات مختلف

بار مدیریت ارشد حمایت حداقل یک

  نمادین خود را در قالب سخنرانی،

 نموده است.بیانیه و... اعالن 

یریت ارشد حمایت نمادین خود را  به مد

دفعات در قالب سخنرانی،  بیانیه و... اعالن  

 نموده است.

مدیریت ارشد ضمن حمایت نمادین نسبت به 

شفاف سازی اهداف و ترغیب کارکنان به 

های مدیریت دانش اهتمام مشارکت در فعالیت

 دارد.

10 3 
اندیشی مبه برگزاری و حضور در جلسات همدیریت ارشد اهتمام 

  دانش  تبادل جهت

صورت موردی جلسات هم اندیشی به

 گرددبرگزار می

اندیشی حضور مدیریت ارشد در جلسات هم

 فعال دارد.

نهادینه شده است و اندیشی جلسات هم رگزاریب

 ها دارد.اثربخشی باالیی در بهبود فعالیت

11 4 
مشارکت و اختصاص وقت کافی توسط مدیران میانی به مدیریت 

 دانش 

استراتژی دانشی توسط مدیر هرواحد 

به برنامه عملیاتی مدیریت دانش 

 شودترجمه می

جرا و مدیر مربوطه از کارکنان سازمان، ا 

به صورت مستمر پیشرفت برنامه عملیاتی را 

 کند.پیگیری می

مدیریت مربوطه عالوه بر پیگیری پیشرفت برنامه 

ها نامهعملیاتی دررفع موانع اجرایی و پیشبرد بر

 مشارکت دارد.

12 5 
الگوسازی رفتاری مدیران در حمایت از مدیریت دانش از طریق 

 مشارکت دانشی 

ساالنه حداقل یک نمونه دانش توسط 

گذارده مدیران  ثبت شده و به اشتراک

 شود.می

مدیر مربوطه در فرآیندهای پنج گانه 

 مدیریت دانش به طور متوسط فعال است.

گانه مدیریت ندهای پنجمدیر مربوطه در فرآی

 دانش پیشگام و پیشرو است.

13 6 
های کمی مدیریت دانش گذاری و اعالم رسمی مدیریتی شاخصهدف

 و پایش مرتب آن توسط مدیران ارشد

گذاری و اعالم رسمی توسط مدیر هدف

ارشد انجام شده است ولی پایش نشده 

 است.

گذاری انجام شده اما پایش بصورت هدف

 ست.اموردی بوده

 پایش سیستماتیک انجام شده است.

14 7 

های مدیریتی از عملکرد واحدها در مدیریت دانش بر اساس ممیزی

 ای واحد متولیهای دورهگزارش

 

 زمینه گزارش عملکرد واحدها در

توسط مدیر ارشد مدیریت دانش 

 شود.بررسی و مقایسه می

بندی براساس گزارش عملکرد رتبه واحدها

شوند و به برتر تشویق میشده و واحدهای 

 شود.داده می سایر واحدها بازخورد

بندی شده  براساس گزارش عملکرد رتبه واحدها

فرایندهای پنج گانه و تجارب موفق در زمینه 

 شوندبه اشتراک گذاشته میمدیریت دانش 
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15 8 
جهت استقرار و  فضای فیزیکی و تجهیزات مناسبفراهم آوردن 

 پیشبرد مدیریت دانش

های حداقلی برای تعامل درسازمان فضا

 وجود دارد.

ودسترسی به   کنفرانسفضای مجهز به ویدیو 

 اینترنت وجود دارد.

و دسترسی کارکنان به اینترنت فضای فیزیکی 

 گونه محدودیتی ندارد.هیچ

16 9 
-طراحی، اجرا و بازنگریدرگیری از خدمات مشاوره متخصصین بهره

 های مدیریت دانش

مشاورین جلسه  باصورت موردی به

 گذاشته شده است.

طور نظام مند و در ای بهاز خدمات مشاوره

 شود.طول فرایندکاری استفاده می

-صورت اثربخش و کارا از مشاورین استفاده میبه

 شود.

17 1

0 

های آموزی از سایر پروژهکاوی و درسبهینه تخصیص منابع برای

 موفق مدیریت دانش

در این  کاویحداقل یک پروژه بهینه

 راستا انجام شده است.

کاوی و درس آموزی چندپروژه موفق بهینه

صورت موفق همراه با تخصیص منابع انجام هب

 شده است.

صورت نظام مند شناساسی و بههای موفق پروژه

 .شودمی آنها انجامکاوی بهینه

18 1

1 

صورت موردی و اعتبار به تخصصیص تخصیص اعتبار برای تشویق دست اندرکاران و فعاالن مدیریت دانش

 شده است.مختصر انجام 

طور متوسط و به حداقل تخصیص اعتبار به

 نیمی از کارکنان انجام شده است.

صورت کامل و مستمر انجام تخصیص اعتبار به

 می شود

19 1

2 

-تخصیص اعتبار به سایر فعالیت های مدیریت دانش)اعم از فرهنگ

  سازی،آموزش و...(

ها برای این فعالیت در برنامه عملیاتی

 بینی شده است.اعتبار پیش

ها به میزان مناسب در برنامه عملیاتی فعالیت

بینی شده  لحاظ شده و تخصیص اعتبار پیش

 درصد محقق شده است. 50تا 

بینی شده به صورت کامل تخصیص اعتبار پیش

 محقق شده است

20 1

3 

د باورهای نظام مدیریت دانش و ایجا  وجود نگرش مثبت مدیران به

-تقویت کننده مدیریت دانش در کارکنان)میل به پرسش، ریسک

 پذیری، میل به تغییر، بهبود مستمر و ...(

بر اساس نظر سنجی کارکنان احساس 

می کنند که نگرش مثبت در مدیران تا 

 حدودی وجود دارد.

کنند که نگرش مثبت کارکنان احساس می

ت در مدیران وجود دارد و از فرهنگ مدیری

 شودت مییطور نسبی حمادانش به

کنند که نگرش مثبت در کارکنان احساس می

مدیران وجود دارد و از فرهنگ مدیریت دانش به 

 شودت مییطور کامل حما

21 1

4 

زمان طی تشریفاتی دانشکاران برتر در سا گردند.دانشکاران برتر شناسایی می های برتر)کاغذی یا الکترونیکی(ان و دانشو الگوسازی دانشکار معرفی

 شود .رسمی معرفی می

دانشکاران برتر به الگویی برای سایر دانشکاران 

اند و مسیر دستیابی به این جایگاه تبدیل شده

 باشد.برای دانشکاران مشخص می

22 1

5 

-کارکنان، مدیران و واحدهای برتر در فعالیتدهی انتخاب و پاداش

 های دانشی در مقاطع زمانی معین

کارکنان، مدیران و واحدهای شناسایی 

-بار در سال صورت میحداقل یک برتر

 گیرد

حداقل  کارکنان، مدیران و واحدهای برتر به

شود و تقدیر یک بار در سال پاداش داده می

 گیرد.صورت می

به صورت  کارکنان، مدیران و واحدهای برتر به

شود و تقدیر نظام مند و مستمر پاداش داده می

 گیرد.صورت می

23 1

6 

)تابلوی اعالنات،  گیری از ابزارهای متنوع و خالقانه تبلیغاتیبهره

اطالع رسانی الکترونیکی، نشریه کاغذی یا الکترونیکی، پوستر یابنر، 

 های کارکنان(حضور در گردهمایی

از ابزارهای روتین برای اطالع رسانی 

 صورت محدود استفاده شده است.به

ه اما در سطح از ابزارها ی متنوع و خالقان

 رسانی استفاده شده است.محدود برای اطالع

از ابزارهای متنوع و خالقانه در سطح گسترده و 

 شودرسانی استفاده میفراگیر برای اطالع

24 1

7 

گزارش عملکرد مدیریت دانش تهیه  ایصورت دورهانتشار گزارش عملکرد مدیریت دانش به

 شده و برای مدیران ارسال شده است.

عملکرد مدیریت دانش تهیه شده و  گزارش

امکان  دسترس مدیران و کارکنان فراهم 

 است.

-گزارش عملکرد بصورت فیزیکی و الکترونیک به

صورت گسترده در دسترس است و به صورت 

 شود.مند بازخورد دریافت میمستمر و نظام
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25 1

8 

مشارکت همایش و نمایشگاه ساالنه با  و نمایشگاه مدیریت دانش همایشبرگزاری 

 محدود کارکنان برگزار شده است.

با مشارکت همایش و نمایشگاه ساالنه 

 شده است. گسترده کارکنان برگزار

همایش و نمایشگاه ساالنه با مشارکت گسترده 

و رضایت حداکثری شرکت  کارکنان برگزار شده

 شودان جلب میگکنند

26 1

9 

ی کارکنان به صورت موردی به هادانش به نام ثبت کننده دانشها رسانی دانشاطالع

نام ایشان به روش های مختلف از 

جمله درج در وب سایت سازمان, 

خبرنامه, سخنرانیها و ... اطالع رسانی 

 شده است

های کارکنان تا حد قابل قبولی به نام دانش

های مختلف اطالع رسانی ایشان به روش

 شده است

مند به نام دانش های کارکنان به صورت نظام

 شود های مختلف اطالع رسانی مییشان به روشا

27 2

0 

صورت موردی ها بهرسیدگی به شکایت کنندگان دانشمعنوی صاحبان و ثبت حفظ حقوق

 پیگیری شده است.

صورت نظام مند و با ها بهرسیدگی به شکایت

 سرعت مناسب انجام می شود.

حفظ حقوق معنوی در سازمان نهادینه شده و 

 شود.ش نمیهیچ شکایتی گزار

28 2

1 

ارتباط بین واحد متولی و سایر واحدها   وجود تعامل سیستمی بین واحد متولی مدیریت دانش با دیگر واحدها 

 صورت محدود وجود دارد.به

-ارتباط بین واحد متولی و سایر واحدها به

صورت قابل قبولی وجود داشته و هماهنگی 

 مناسبی برقرار است

سایر واحدها به صورت ارتباط بین واحد متولی و 

افزایی مند وجود داشته و همیکپارچه و نظام

 مطلوبی شکل گرفته است.

29 2

2 

های تعامل سیستمی بین نظام مدیریت دانش با دیگر نظاموجود 

دهی به نظام پژوهشی در راستای نیازهای دانشی جهتمدیریتی)مثال: 

 مستخرج از نظام مدیریت دانش (

نش و ت داتعامالت بین نظام مدیری

 شده است.ها بررسی و مستندسایر نظام

های تعامالت بین نظام مدیریت دانش ونظام

صورت دار نظیر آموزش و پژوهش بهاولویت

 بهینه برقرار است

ها تعامالت بین نظام مدیریت دانش با کلیه نظام

 صورت سیستمی و کارآمد برقرار است.به

30 2

3 

نامه و شرایط مندرج در نظام تشکیل کارگروه مدیریت دانش بر اساس

های راهبردی و هدف گذاری، بودجه بندی، استمرار و جدیت در فعالیت

 نظارتی و تخصیصی آن

براساس شرایط مدیریت دانش  کارگروه

 تشکیل شده است.

به صورت مدیریت دانش جلسات کارگروه 

 گردد.منظم برگزار می

صورت منظم و بهمدیریت دانش جلسات کارگروه 

حضور فعال اکثر اعضا برگزار شده و مصوبات با 

 شود.آن اجرایی می

31 2

4 

تعیین واحد متولی مدیریت دانش بر اساس شرایط مندرج در نظام نامه و 
 های آموزشی، ترویجی و اجرایی آناستمرار و جدیت در فعالیت

نامه واحد متولی مدیریت بر اساس نظام

 مدیریت دانش شکل گرفته است

ربوطه و وظایف محوله تا حد های مفعالیت

شود و واحد متولی از انجام میقابل قبولی 

 مقبولیت نسبی در سازمان برخوردار است

های مربوطه و وظایف محوله در سطح فعالیت

های شود و واحد متولی فعالیتمطلوبی انجام می

-مدیریت دانش را در سطح سازمان هدایت می

 کند

32 2

5 

 ن مدیریت دانش سطح کیفی و تخصصی کارشناسا
 

 کارشناسان مدیریت دانش مدارک 

 مرتبط است و تعداد آنها کافی است

-ی دورهدر کلیه مدیریت دانشکارشناسان 

 اند.های مورد نیاز شرکت داشته

از سطح تخصصی  مدیریت دانشکارشناسان 

 مطلوبی برخوردارند
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33 2

6 

انش شناسایی و تحلیل وضعیت فرایندهای سازمان از منظر مدیریت د

 سازی آنهاو بهینه

شناسایی و تحلیل فراِیندهای سازمانی 

در کلیه سطوح انجام و مستند شده 

 است

های جریان دانش در سطوح کالن فرآیند

تحلیل و مستند شده  ،سازمانی شناسایی

 است 

 

های سازمانی جریان دانش در کلیه سطوح فرآیند

 شناسایی، تحلیل و مستند شده است 

 

34 2

7 

های عملکردی مدیریت دانش شاخصبر اساس مر فرایندها پایش مست

 نظام مدیریت دانش در فواصل زمانی معین یابیو عارضه

های عملکردی فرآیندهای شاخص

-سازمانی از منظر مدیریت دانش به

 ی ارزیابی شده است.دصورت مور

های عملکردی فرآیندهای سازمانی از شاخص

هی صورت قابل توجمنظر مدیریت دانش به

 ارزیابی و بهبود داده شده است

های عملکردی فرآیندهای سازمانی از شاخص

مند ارزیابی و صورت نظاممنظر مدیریت دانش به

 شودبهبود داده می

35 2

8 

های آموزشی تعداد محدودی دوره نظام نامه 3پیوست  های آموزشی مدیریت دانش مطابق بااجرای دوره

 برگزار شده است.

های آموزشی برگزار دوره بیش از نیمی از

 است

 های آموزشی برگزار شده استکل دوره

36 2

9 

ها و ابزارهای مناسب گیری از روشهای آموزشی با بهرهارتقای کیفیت دوره

ها، فیلم، جزوه، کتاب، پیام آموزشی، سایت، آموزشی)مانند برگزاری کارگاه

 آموزش مجازی و ...( 

شده های برگزار رضایت حداقلی از دوره

 .استوجود داشته 

کیفیت دوره مناسب ولی ابزارها محدود بوده 

 ها وجود داشته است.و رضایت نسبی از دوره

رضایت قابل توجهی شرکت کنندگان کیفیت 

 ها وجود دارد.برگزاری و محتوای دوره

37 3

0 

نسبت به سرانه مطلوب هر دوره تعداد  های آموزشیمیزان شرکت کارکنان در دوره

درصد بوده  20دگان کمتر از کننشرکت

 است

نسبت به سرانه مطلوب هر دوره تعداد 

در صد بوده  60تا  40کنندگان بین شرکت

 است

-نسبت به سرانه مطلوب هر دوره تعداد شرکت

 درصد بوده است. 80کنندگان باالی 

38 3

1 

های دانشی کارکنان و ارائه بازخورد و مشورت برای فعالیتنظارت مستمر بر 

 ملکرد توسط مدیر مستقیمبهبود ع

های دانشی گیری از فعالیتگزارش

 گیرد.کارکنان صورت می

گیری از فعالیت های دانشی کارکنان گزارش

-گیرد و به ایشان بازخورد داده میصورت می

 شود

تعامل مستمر بین مدیر و کارمند در راستای 

 بهبود عملکرد مدیریت دانشی نهادینه شده است

39 3

2 

به دانشکاران  رسانی مناسب و اطالع)نقدی(  هاپاداش وقعپرداخت به م

 راهنمای نظام نامه 10طبق پیوست 

های موردی و جزئی  انجام پرداخت

 شده است.

ها نسبتا کامل اما با تاخیر انجام شده پرداخت

 است

-نامه و پرداخت به موقع پاداشرعایت کامل نظام

 ها وجود دارد.

40 3

3 

های مادی و غیرمادی برای حمایت از فعالیتمتنوع  های پاداش استفاده از

 های آموزشی و تسهیالت رفاهی متنوع()بورس دانشی

صورت جزئی و موردی تسهیالتی به

 ارائه شده است.

های دانشی برجسته با تنوع نسبتا به فعالیت

 شود.خوبی پاداش داده می

شده و  ساز و کاری برای ارائه تسهیالت طراحی

 دد.گراجرا می

41 3

4 

-ممیزان، رابطین و سایر دست ارزیابان،حصول اطمینان از جبران خدمات 

 راهنمای نظام نامه 10طبق پیوست  مدیریت دانش اندرکاران

های موردی و جزئی انجام شده پرداخت

 است.

ها نسبتا کامل اما با تاخیر انجام شده پرداخت

 است

-نامه و پرداخت به موقع پاداشرعایت کامل نظام

 ها وجود دارد.

42 3

5 

حدود ده درصد تداوم و انتصاب مدیران    مدیریتی هایپست تداوم و تصدی برای افراد  دانشی عملکرد کردن لحاظ

 گیردبراساس فعالیت دانشی صورت می

های حداقل پنجاه درصد از تداوم و انتصاب

-مدیریتی براساس فعالیت دانشی صورت می

 گیرد.

یستماتیک برای صورت سهعملکرد دانشی ب

تصدی و تداوم پست مدیریتی در تمامی موارد 

 شود.لحاظ می
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43 3

6 

 تداوم و رتبه ارتقاء در دانشی هایفعالیت کیفیت و کمیت به جدی توجه

 کارشناسان همکاری

ارتقاء رتبه و تداوم  حدود ده درصد

براساس فعالیت  همکاری کارشناسان

 گیرددانشی صورت می

ارتقاء رتبه و تداوم  حداقل پنجاه درصد از 

براساس فعالیت دانشی همکاری کارشناسان 

 گیرد.صورت می

ارتقاء عملکرد دانشی بصورت سیستماتیک برای 

در تمامی رتبه و تداوم همکاری کارشناسان 

 شود.موارد لحاظ می

44 3

7 

خارج از سازمان از  مورد نیاز های دانشدسترسی آسان و سریع به پایگاه
 تق اینترنیطر

ترسی به پایگاهها رایگان دس

وغیررایگان  به صورت محدود وجود 

 دارد.

ها رایگان دسترسی آسان و سریع به پایگاه

های وجود دارداما دسترسی به پایگاه

 غیررایگان محدود است.

های دانش دسترسی آسان و سریع به پایگاه

 موردنیاز غیررایگان اشتراک دارند.

45 3

8 

های دانش و پایگاهبه اینترانت  راساس نیازدسترسی آسان کلیه کارکنان ب
  داخل سازمان

دسترسی به رایانه و  اینترانت به صورت 

محدود وجود دارد، اما در برخی 

 مواردمیسر نشده است.

وجود دارد اما و اینترانت  یارانه دسترسی به

 در برخی موارد با تاخیر مواجه شده است.

-نیاز بهبراساس  یارانه و اینترانت  دسترسی به

 سادگی و بدون معطلی وجود دارد.

46 3

9 

های ارتباطی برای دسترسی آسان به خبرگان سازمان در وجود زیرساخت
 های اجتماعی(فضای مجازی)تلفن، پست الکترونیک و شبکه

صورت محدود دسترسی به خبرگان به

وجود دارد اما شناخت کافی نسبت به 

 دانش خبرگان وجود ندارد

دانش خبرگان وجود ت به شناخت کافی نسب

ه خبرگان به طور نسبی دارد و دسترسی ب

 دارد. وجود

های مطلوب برای دسترسی سریع و زیرساخت

 آسان به خبرگان وجود دارد.

47 4

0 

درصد دانشکاران سازمان در  20حداقل و عضویت دانشکاران در سامانهگیری فعال سامانه مدیریت دانش کاربه

 سامانه عضویت دارند.

درصد دانشکاران سازمان در  60ل حداق

 سامانه عضویت دارند.

ی دانشکاران سازمان در سامانه عضویت همه

 دارند.

 فرایندهای دانشی

 دانش کشف و شناساییکاربرد ابزارها و فنون استقرار و    1 48
صورت موردی از ابزارهای محدود و به

برای شناسایی و کشف دانش استفاده 

 شده است

صورت موثر در حدود اما بهاز ابزارهای م

 شناسایی و کشف دانش استفاده شده است .

شود صورت موثر استفاده میاز ابزارهای متنوع به

 وکاربرد ابزارها در سازمان نهادینه شده است. 

 

 شده و مستند دانش شناساییمیزان  2 49

صورت اولیه نقشه خبرگان سازمان به

 10تهیه شده است و دانش حداقل

مان  شناسایی و ز خبرگان سازدرصد  ا

  .مستندسازی شده است

صورت مکتوب و یا درقالب )به

 چندرسانه ای(

صورت کامل تهیه نقشه خبرگان سازمان به

-نسبتا به شده است و دانش های موجود

طورکامل شناسایی شده و نیمی از آن مستند 

 شده است.

های موجود شناسایی و مستند شده ی دانشکلیه

ها، ارزش، منبع و نحوه انتقال( و یاست)ویژگ

های جدید مورد نیاز  به صورت دانش

-، شناسایی و مستند میسیستماتیک پیش بینی

 شود.

 کارکنان کل به شده تکمیل دانشی پروفایل دارای کارکنان نسبت 3 50
تعداد محدودی از کارکنان پروفایل 

 دانشی تکمیل شده دارند.

یل شده  کارکنان پروفایل دانشی تکم 50%

 دارند.

 کل کارکنان پروفایل دانشی تکمیل شده دارند
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51 4 
صورت موردی از ابزارهای محدود و به خلق دانشکاربرد ابزارها و فنون استقرار و   

 برای خلق دانش استفاده شده است

صورت موثر خلق ی محدود اما بهاز ابزارها

 دانش استفاده شده است .

شود وثر استفاده میصورت ماز ابزارهای متنوع به

وکاربرد ابزارها در سازمان برای فرایند خلق دانش 

 نهادینه شده است. 

52 5 
  0,2سرانه دانش تولید شده کمتر از های تولید شده کارکناندانش

 می باشد.

 سرانه دانش تولید شده باالتر از یک می باشد  می باشد  0,5سرانه  دانش تولید شده حدود 

53 6 
  0,2سرانه دانش تولید شده کمتر از شده مدیران  های تولیددانش

 می باشد.

 سرانه دانش تولید شده باالتر از یک می باشد  می باشد 0,5سرانه  دانش تولید شده حدود 

54 7 

صورت موردی از ابزارهای محدود و به دانشحفظ و نگهداری  ابزارها و فنونکاربرد استقرار و    

اده برای حفظ و نگهداری دانش استف

 شده است

صورت موثر در حفظ ی محدود اما بهاز ابزارها

 و نگهداری استفاده شده است.

شود صورت موثر استفاده میاز ابزارهای متنوع به

حفظ و ابزارها در سازمان برای فرایند  وکاربرد

 نگهداری نهادینه شده است. 

 

55 8 
اسناد فرایندی در  از 0,2ازکمتر    شسامانه مدیریت دانشده در تعداد اسناد فرآیندی بارگذاری 

 سامانه ثبت گردد.

 کل اسناد فرایندی در سامانه ثبت گردد. نیمی از اسناد فرایندی در سامانه ثبت گردد

56 9 
خالصه  مهارت/ /تجاربکمتر از نیمی صه کتاب / دانش تطبیقی/مقالهتعداد تجارب /مهارت /خال

در  مقاله کتاب/ دانش تطبیقی/

 دند.سامانه ثبت گر

خالصه کتاب/  /مهارت تجارب/ نیمی از

 در سامانه ثبت گردند. مقاله دانش تطبیقی/

خالصه کتاب/  مهارت/ تجارب/ تعداد کل 

 در سامانه ثبت گردند. مقاله دانش تطبیقی/

57 1

0 

در  ایده پیشنهاد/ کمتر از نیمی  تعداد پیشنهاد/ ایده 

 سامانه ثبت گردند.

امانه ثبت در س ایده  از پیشنهاد/نیمی 

 گردند.

 در سامانه ثبت گردند.ایده  پیشنهاد/ کل

58 1

1 

 صورت موردی از ابزارهای محدود و به اشاعه وتسهیم دانشکاربرد ابزارها و فنون استقرار و 
استفاده شده  اشاعه وتسهیم دانش

 است

 صورت موثر  در ی محدود اما بهاز ابزارها
 استفاده شده است. اشاعه وتسهیم دانش

 شودصورت موثر استفاده میابزارهای متنوع بهاز 

اشاعه وتسهیم  وکاربرد ابزارها در سازمان برای

 نهادینه شده است.  دانش

 

59 1

2 

کارکنان حداقل روزی نیم  0,2کمتر از  ارکنان در سامانه مدیریت دانشمیزان مشارکت ک

ساعت در سامانه مدیریت دانش فعال 

 هستند.

روزی نیم ساعت کارکنان حداقل   0,5حدود 

 در سامانه مدیریت دانش فعال هستند.

کلیه کارکنان حداقل روزی نیم ساعت در سامانه 

 مدیریت دانش فعال هستند.

60 1

3 

 پزشکی علوم هایدانشکده و هادانشگاه سایر در شده ارائه برتر تجارب تعداد
  هاسازمان سایر یا و

تجارب برتر در سایر  0,2کمتر از 

 ه شده اند.ها ارائسازمان

-حداقل نیمی از تجارب برتر در سایر سازمان

 ها ارائه شده اند.

 ها ارائه شده اند.همه تجارب برتر در سایر سازمان
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61 1

4 

باشد و  0,2ها کمتر از سرانه پرسش ی مطرح شده و پاسخ داده شده  هاسرانه پرسش

تنها به نیمی از پرسش ها پاسخ داده 

 شده باشد

باشد و حداقل  0,5د ها حدوسرانه پرسش

های کارکنان  پاسخ داده شده نیمی از پرسش

 باشد

سرانه پرسش ها  بیش از یک باشد و اکثر 

 ی کارکنان پاسخ داده شده باشد.هاپرسش

62 1

5 

 صورت موردی از ابزارهای محدود و به کارگیری دانشبه ابزارها و فنونکاربرد استقرار و   
ده استفاده ش کارگیری دانشبهدر 

 است

-بهدر از ابزارها ی محدود اما به صورت موثر 

 استفاده شده است . کارگیری دانش

شود صورت موثر استفاده میاز ابزارهای متنوع به

کارگیری  به وکاربرد ابزارها در سازمان برای

 نهادینه شده است.  دانش

63 1

6 

صورت موردی و های ثبت شده بهدانش (20ها)شده در بهبود و اصالح فرآیندها و روشکارگرفته های بهدانش

فرایندها و روشها  محدود برای بهبود 

 استفاده شده است

های ثبت در حدود بیست درصد از دانش

کارگیری بهها بهبود فرایندها و روششده در 

 شده است

اتیک و سیستم صورتهای ثبت شده بهدانش

ها فرایندها و روشمستمر در زمینه بهبود

 شوند کارگیری میبه شناسایی و

64 1

7 

صورت موردی و های ثبت شده بهدانش شده درتولید محصول/ خدمتهای به کارگرفته دانش

محدود برای تولید محصول و خدمت  

 استفاده شده است.

های ثبت شده  درصد از دانش 20در حدود 

کارگیری به محصول و خدمتبرای تولید 

 شده است.

فراگیر و ور های ثبت شده به طدانش

محصوالت و خدمات سیستماتیک در تولید 

 شود.گرفته میکارجدید به

 نتایج

65 1 

، سردر هاسازمان در زمان بروز بحران ها و مسایل سازمانی سب به بحرانپاسخدهی منا

کند است گم است و زمان پاسخ دهی 

 گردد.اما تجربیات آن ثبت می

و  ریزی کردهسازمان برای مواقع بحران برنامه

کند، ثبت تجربه از تجربیات قبلی استفاده می

هم وجود دارد اما کارایی و سرعت پاسخدهی 

 مناسب نیست

صورت سیستماتیک سازمان چابک است و به

بحران، استفاده از تجربیات قبلی و بینی پیش

شود و سرعت ثبت تجربیات جدید انجام می

 دهی به بحران مطلوب است. پاسخ

66 2 

ها و تجارب فرد در سازمان براساس درس آموختهسرعت یادگیری 

 برتر 

های جدید به افراد در پذیرش نقش

نیاز در قالب  های موردبرخی از دانش

برتر دسترسی درس آموخته و تجارب 

 دارند اما سرعت یادگیری پایین است

-دانشهای جدید به افراد در پذیرش نقش

های مورد نیاز در قالب درس آموخته و 

اما عدم دسترسی برتر دسترسی دارند ب تجار

-ن در برخی مواقع یادگیری را زمانبه خبرگا

 کند بر می

های افراد و ارتباط با ذی نفعان وظایف و نقش

باشد و دانش مورد نیاز  بر اساس شفاف می

ها و تجارب برتر و ارتباط با خبرگان آموختهدرس

 سهولت و بهنگام قبل دسترسی است.به

67 3 
ها، فرایندها و ساختارهای جدید برای انجام کارها ناشی از ویهتوسعه ر

  دانش آفرینی

صورت ها و ساختارها بهفرایندها و روش

-موردی و محدود بر اساس دانش ثبت

 شده بهبود داده شده است

ر وجهی بتها به تعداد قابلفرایندها و روش

 اساس دانش ثبت شده بهبود داده شده است

صورت سیستماتیک و ها بهفرایندها و روش

شوند و تجارب مربوطه مستمر  بهبود داده می

 شود.ثبت و بروز رسانی می

68 4 
طراحی و اجرای محصوالت و خدمات جدید در سازمان ناشی از دانش 

 آفرینی

 یا جدید خدمت یا و محصول نمونه یک

 تولید آفرینی دانش از ناشی یافته بهبود

 .است شده

خدمات جدید بر  تعدادی از محصوالت و

شده است اما دامنه اساس دانش آفرینی تولید

 شمول و کاربرد نوآوری محدود است

تولید محصوالت و خدمات جدید در سازمان 

نهادینه شده است و دامنه شمول و کاربرد 

 نوآوری گسترده است
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69 5 

و مدیران ارزیابی شایستگی کارکنان  براساس نظام شایسته ساالری توسعه و پرورش مدیران و کارکنان

ها محدود شود اما توسعه شایستگیمی

 و موردی است. 

ران دارای برنامه توسعه  کارکنان و مدی

صورت کامل فردی هستند اما به شایستگی

 اجرا نشده است.

توسعه و پرورش کارکنان و مدیران به صورت 

سیستماتیک در سازمان نهادینه شده است و 

س رشد و توسعه تمامی افراد در سازمان احسا

 دارند. 

70 6 
هیات علمی بر  ءتنها برخی از اعضا  هیات علمی  ءاعضا ءمیزان ارتقا

اند توانسته ،موجود ءاساس نظام ارتقا

 داشته باشند ءبدون وقفه ارتقا

هیات علمی بر  ءدرصد از اعضا 50در حدود 

اند بدون وانسته، تموجود ءاساس نظام ارتقا

 داشته باشند ءوقفه ارتقا

تقریبا تمامی اعضای هیات علمی بر اساس نظام 

داشته  ءاند بدون وقفه ارتقاتوانسته، موجود ءارتقا

 باشند

71 7 

سازی در سازمان به صورت محدود تیم های بهبود و تصمیم سازیمشارکت و عضویت در تیممیزان 

فزایی شود و همبستگی و هم انجام می

 کافی در تیم ها وجود ندارند.

را دارندو تشکیل شده انسجام الزم های تیم 

ها وجود  کافی در تیمهمبستگی و هم افزایی 

سازی و کارایی تیم در دارند اما سرعت تیم

 سطح مطلوب نیست

سازی در سازمان نهادیته شده است و بهنگام تیم

صورت کارا و اثربخش تشکیل شده ها بهنیاز تیم

  و ماموریت مربوطه را به خوبی انجام میدهند

72 8 

تعداد محدودی از تیم های تشکیل  های موجودتیمها به کل های تولید شده تیمدانش میزان

شده در سازمان تجارب و دانش خود را 

 ت کرده اندبث

تیم های تشکیل شده در سازمان تجارب و 

-ت کرده اند اما قابلیت بهبدانش خود را ث

کارگیری آنها با توجه به کامل نبودن آن 

 .محدود است

های تشکیل شده در سازمان تجارب و دانش تیم

ت کرده و در انتقال آنها بخود را نسبتا کامل ث

های مشابه کارگیری در سازمان و تیمبرای به

 مشارکت دارند. 

73 9 
  تا  1000امتیاز سازمان بین  ساالنه عملکرد ارزیابی در سازمان رتبه و امتیاز

 است.1200
 است.1800متیاز باالتر از ا است1600تا1400امتیاز بین 

 پیامدها

74 1 

های منابع انسانی بدون افزایش هزینه وری منابع انسانیبهره میزان بهبود

موجود، )با لحاظ نرخ تورم( سازمان 

بهبود عملکرد )امتیاز  درصد2حداقل 

جشنواره شهید رجایی( داشته و یا با 

حفظ سطح عملکرد،منابع انسانی 

 اشته است.دکاهش   درصد2

تا  درصد4باهمان منابع انسانی قبلی حداقل 

بهبود عملکرد یا همان عملکرد با درصد  6

منابع انسانی اتفاق درصد 6تا  درصد4کاهش 

 افتاده است.

بهبود درصد 8باهمان منابع انسانی قبلی بیش از 

عملکرد یا همان عملکرد با کاهش بیش از  

 منابع انسانی اتفاق افتاده است.درصد 8

75 2 

باهمان منابع فیزیکی قبلی حداقل  وری منابع فیزیکیبهره ن بهبودمیزا

بهبود عملکرد یا همان عملکرد  درصد2

اتفاق منابع فیزیکی  درصد2با کاهش 

 افتاده است.

 درصد2قبلی حداقل  باهمان منابع  فیزیکی

بهبود عملکرد یا همان عملکرد با درصد 10تا 

منابع  فیزیکی درصد 10تا  درصد2کاهش 

 فاق افتاده است.ات

فیزیکی قبلی بیش از باهمان منابع 

د یا همان عملکرد با کاهش بهبود عملکردرصد10

منابع  فیزیکی  اتفاق افتاده درصد10 بیش از

 است.
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76 3 

 درصد2قبلی حداقل  اهمان منابع مالیب وری منابع مالیبهره میزان بهبود

بهبود عملکرد یا همان عملکرد با 

لی اتفاق افتاده منابع ما درصد2کاهش 

 است.

تا  درصد2باهمان منابع  مالی  قبلی حداقل 

بهبود عملکرد یا همان عملکرد با درصد 10

منابع مالی اتفاق درصد 10تا  درصد2کاهش 

 افتاده است.

بهبود درصد 10باهمان منابع  مالی قبلی بیش از 

با کاهش بیش از  عملکرد یا همان عملکرد 

 تاده است.اتفاق افدرصدمنابع مالی 10

77 4 
 درصد60تا  50طبق نظرسنجی بین  از کیفیت خدمات  گیرنده خدمتمیزان رضایت

 .رضایت دارندافراد 

افراد  درصد80تا  70طبق نظرسنجی بین 

 رضایت دارند.

درصد افراد رضایت 90طبق نظرسنجی باالی 

 دارند.

78 5 
عات در طول فرایند گیرنده خدمت از آگاهی و اطالمیزان رضایت

 افت خدمتدری

 درصد 60تا  50طبق نظرسنجی بین 

 .افراد رضایت دارند

افراد  درصد80تا  70طبق نظرسنجی بین 

 رضایت دارند. 

درصد افراد رضایت 90طبق نظرسنجی باالی 

 دارند.

 هر صد هزار تولد زنده نسبت مرگ مادران در 6 79
که میزان مرگ مادران در در صورتی

ر از سال جاری  نسبت به سال پایه کمت

 درصد کاهش یافته باشد 5

که میزان مرگ مادران در سال در صورتی

درصد  10تا   5جاری  نسبت به سال بین 

 کاهش یافته باشد

که میزان مرگ مادران در سال جاری  در صورتی

ده درصد کاهش بیشتر از  جارینسبت به سال 

 یافته باشد

 ههزار تولد زند سال  در هر5نسبت مرگ کودکان زیر  7 80
که میزان مرگ کودکان در در صورتی

سال جاری  نسبت به سال پایه کمتر از 

 پنح درصد کاهش یافته باشد

ل که میزان مرگ کودکان در سادر صورتی

ده درصد جاری نسبت به سال بین پنج تا 

 کاهش یافته باشد

که میزان مرگ کودکان در سال جاری  در صورتی

د کاهش نسبت به سال جاری بیشتر از ده درص

 یافته باشد

 سال  70تا  30میزان مرگ  8 81

که میزان مرگ گروه سنی در صورتی

مورد نظر در سال جاری  نسبت به 

درصد کاهش یافته 5سال پایه کمتر از 

 باشد

گروه سنی مورد که میزان مرگ ر صورتید

تا  5نظر در سال جاری  نسبت به سال بین 

 درصد کاهش یافته باشد 10

یزان مرگ  گروه سنی مورد نظر که مدر صورتی

در سال جاری  نسبت به سال جاری بیشتر از ده 

 درصد کاهش یافته باشد

 های غیرواگیربار ناشی از عوامل خطر و بیماریمیزان  9 82

بار ناشی از عوامل  که میزان در صورتی

در سال های غیرواگیر خطر و بیماری

 1نسبت به سال پایه کمتر از جاری 

 یافته باشددرصد کاهش 

بار ناشی از عوامل خطر  که میزان در صورتی

در سال جاری نسبت های غیرواگیر و بیماری

 درصد کاهش یافته باشد 2تا  1به سال بین 

بار ناشی از عوامل خطر و  که میزان در صورتی

در سال جاری نسبت به های غیرواگیربیماری

 درصد کاهش یافته باشد 2سال جاری بیشتر از 

83 1

0 
 های واگیر بار بیماریمیزان 

های بیماریبار  که میزاندر صورتی

نسبت به سال پایه در سال جاری واگیر 

 درصد کاهش یافته باشد 1کمتر از 

در های واگیر بیماری میزان بارکه در صورتی

 2تا   1سال جاری نسبت به سال جاری بین 

 درصد کاهش یافته باشد

در سال های واگیر ریبیما میزان بارکه در صورتی

درصد  2جاری  نسبت به سال جاری بیشتر از 

 کاهش یافته باشد

84 1

1 
 میزان خدمات القایی 

اقداماتی در جهت افزایش آگاهی 

عمومی نسبت به نیاز واقعی به خدمات 

 انجام شده است

صورت موردی خدمات القایی شناسایی و از به

 وقوع آن جلوگیری شده است.

برای جلوگیری از وقوع خدمات سازو کارکنترلی 

 صورت سیستماتیک وجود داردالقایی به
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85 1

2 
 میزان خودمراقبتی

افزایش آگاهی  اقداماتی در جهت

مراقبتی به عمومی نسبت به خود

های واگیر انجام خصوص برای بیماری

 شده است

های ناشی از عدم رعایت اصول بیماری

بهداشتی تا حد قابل قبولی کاهش یافته 

 است.

های ناشی از عدم رعایت اصول بهداشتی بیماری

 شودندرت مشاهده میبه

86 1

3 
 میزان خطای پزشکی

صورت موردی خطاهای پزشکی به

شناسایی و از طریق انتقال تجربه از 

شود اما تعداد تکرار آن جلوگیری می

-جهانی باال میاستاندارد آن نسبت به 

 باشد.

 داستاندارتعداد خطاهای پزشکی نسبت به 

 جهانی در حد متوسط است. 

صورت سیستماتیک شناسایی خطاهای پزشکی به

شده و سازو کارهای پیشگیری ایجاد و 

که تعداد خطاها شود به طوریبروزرسانی می

 جهانی پایین است. استانداردنسبت به 


