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Introduction: Experts today believe that human capital, because of its scarcity, 

value, irreplaceability and imitability, is critical to achieving a sustainable 

competitive advantage and plays the most important role in increasing or 

decreasing the productivity of the organization. The present study investigates the 

effect of human capital maturity on the productivity of knowledge workers of 

Birjand University of Medical Sciences. 

Materials & Methods: The present study is field survey. The statistical 

population of the study is all knowledge workers of Birjand University of 

Medical Sciences (non - Faculty member) who were selected as a sample through 

simple random sampling method, according to Morgan table and the formula for 

the number of indicators in structural equations, 90 people. data were collected 

through a questionnaire that was analyzed using structural equation modeling and 

Spss and PLS software. 

Results: The results show that among the independent variable components of 

human capital maturity, learning capacity drivers with an average of 3.41, access 

to knowledge with an average of 3.38, employee participation with an average of 

3.20, workforce optimization with an average of 3.16 and practice Leaders with 

an average of 2.48 were ranked first to fifth, respectively. Cronbach's alpha of 

human capital maturity items is equal to 75.4 and productivity items are equal to 

81.6. Among the components of human capital maturity are leadership measures, 

staff involvement, access to knowledge, optimization, human capital on 

Knowledge staff productivity has a positive and significant effect and the 

hypothesis of the effect of learning capacity on knowledge staff productivity was 

rejected. 
Conclusion: The components of human capital maturity are effective in 

predicting the productivity of knowledge workers. 
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)مورد مطالعه:  یکارکنان دانش یبر بهره ور یانسان هیبلوغ سرما ریثأت یبررس
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 دیو تقل یریناپذ نیجانش ،یارزشمند ،یابیکم لیبه دل ،یانسان هیروزه صاحب نظران معتقدند که سرماام مقدمه:

 وریکاهش بهره ای شیانقش را در افز نتری است و مهم یاتیح دار،یاپ یرقابت تیبه مز یابیبه منظور دست یریناپذ

 یشکنان دانکار یهره ورببر  یانسان هیسرما لوغب ریتاث یرو پژوهش حاضر به دنبال بررس نیاز ا کندیم فایسازمان ا

 .رجنداستیشهر ب یدانشگاه علوم پزشک

ست. جامعه ا یشیماپی نوع از هاداده یآورو از نظر جمع  یپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربرد روش كار:

 قیز طراکه  باشد یم رجندیشهر ب یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتیه ریغ یکارکنان دانش هیپژوهش، کل یآمار

پژوهش  های. دادهدیگرد ابانتخ نمونه عنوان نفر به 90ساده، با توجه به جدول مورگان  یتصادف یرگیروش نمونه

 یارهانرم افز و یمعادالت ساختار مدلسازی روش از هاآن لیکه جهت تحل دیگرد یآور پرسشنامه جمع قیاز طر

Spss  وPLS استفاده شده است. 

با  یریادگی تیفظر ایه ، محرک یانسان هیمستقل بلوغ سرما ریمتغ یمولفه ها نیدهد که در ب ینشان م جینتا نتايج:

کار با  یروین یازس نهی، به3.20 نیانگیارکت کارکنان با م، مش3.38 نیانگیبه دانش با م ی، دسترس3.41نیانگیم

 کرونباخ یآلفا زانمی. ندا اول تا پنجم را داشته دهر بیبه ترت 2.48 نیانگیبا م یاعمال رهبر وهیو ش 3.16 نیانگیم

مولفه  نیمده است.از ببدست آ 6/81برابر  یبهره ور یها هیو گو4/75برابر با  یانسان یها هیبلوغ سرما یها هیگو

 ریاثت یانسان هیسرماسازینهیبه دانش،  به یکارکنان،  دسترس یریدرگ ،یاقدامات رهبر  یانسان هیبلوغ سرما یها

  یانشدکارکنان  یه وربر بهر یریادگی تیظرف ریتاث هیفرض یدارد ول یکارکنان دانش یبر بهره ور یو معنادار مثبت

 .رد شد

 .ستذار اگ ریتاث یکارکنان دانش یبهره ور ینیب شیدر پ  یانسان هیبلوغ سرما یلفه هاؤم نتيجه گيري:
 اين مقالهنحوه ارجاع به 

Rajaei Z, The effect of human capital maturity on the productivity of knowledge workers (Case study: Birjand University of 

Medical Sciences). Horizon of Medical Education Development. 2021;13(1):10-22 
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 مقدمه

 تیامروزه صاحب نظران معتقدند بدون شک مز       

خواهد شد که  هایی سازمان بینص داریپا کیاستراتژ

و  نیمشتمل بر بهتر های مهارت ن،یریبتوانند بهتر از سا

را جذب، پرورش و  یانسان های استعداد نتری درخشان

 (1) ندیحفظ نما

 یها هیشده است که سرما رفتهیپذ یطور گسترده ا به

ارزش افزوده و بهبود  دیتول یبرا یاهرم ،یو فکر یانسان

بهره  تیو هدا ییدرسازمان ها و کسب کارآ یبهره ور

وکمک به رشد و  وریابت و بهرهو منبع رق ندهیآ یور

 (2)باشدمی ها توسعه سازمان

امروز، در مباحث توسعه و  ی شده یجهان یایدن در

عام برخوردار است، مقوله توسعه  یتیآنچه از مقبول شرفت،یپ

است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن  یانسان

 یبه عنوان عامل اساس یانسان هیتوسعه است. سرما یداریپا

 نیا یو تعامل و هماهنگ شود می مطرح ها در سازمان دیتول

 منجر به بهره تواند یاهداف سازمان م یدر راستا املعو

 دهه در(. 3) گردد ها سازمان یبهره ور تیفیو ک وری

را به عنوان  «یانسان هیسرما» تاهمی شولتز تئودور 1950

 هیو سرما یعیطب هیسرما تیهمسنگ با اهم دیعامل تول

نگاه نو و به ظاهر ساده در دهه  نیکرد. ا یمعرف یکیزیف

و اقتصاددانان در پرتو آن به  افتهی اریبس تیماه ریاخ

 و اند پرداخته گذاری هیو سرما هیدر مفهوم سرما یبازنگر

سبب  تواند ی( که مهی)جدا از انباشت سرما ای تازه منابع

کار و سطح رفاه مورد  یروین یبهره ور د،یتول شیافزا

 تیاهم لی( و از دال4قرار گرفته است ) دیو تاک ییشناسا

 یو بهره ور یآن بر نوآور ریتاث یو انسان یه فکریسرما

به  یانسان هیو سرما یفکر هی(. سرما5)باشد ینوآورانه م

 تیارزش و کسب مز جادیا یبرا یدیمنبع کل کیعنوان 

برتر سازمان در دراز مدت بر اساس  یو بهره ور یرقابت

 (.6)دآی یبر منابع  به حساب م یمبتن یتئور

 نیبه باالتر یابیهدف هر سازمان، دست نتری مهم یطرف از

 نیاست. در ب نهیبه وری بهره ایممکن  یسطح بهره ور

نقش را در  نتری مهم یمنابع انسان ،وری عوامل موثر بر بهره

و سهم  کنند یم فایسازمان ا وری کاهش بهره ای شیافزا

(.  در 7است ) گرید یعوامل انسان ریاز سا شیب ز،ین رانیمد

  هیسرما نیارزشمندتر یکارکنان دانش یاقتصاد دانش

جهت بهبود بهره  ییراهکارها هیارا نیسازمانها هستند بنابرا

را  قیتحق نیپرداختن به ا تیاهم  یکارکنان دانش یور

 .دینمایمضاعف م

 یوسازو ن یسازمان به عنوان منبع نوآور  یدانش کارکنان

 حد تا ها برخوردار هستند،  سازمان تیاز اهم کیاستراتژ

درآمد و  جادیا یبه دانش و مهارت کارکنانشان برا یادزی

از  یاریشوند. بس یمتک یبهبود بهره ور نچنی رشد و هم

 هسرمای بلوغ که اند کرده قیمسئله را تصد نیا قاتیتحق

بع آن کارکنان و به ت یبهره ور حیدر توض یدیکل یانسان

 مرور پژوهش نی(. بنابرا1است ) یسازمان یبهره ور یارتقا

بهره  یدیانجام شده نشان داد که با توجه به نقش کل های

به  یاندک های تاکنون پژوهش یکارکنان دانش  یور

 از. اند پرداخته نهیزم نیدر ا یانسان هینقش بلوغ سرما یبررس

دانشگاه  یانشکارکنان د یبهره ور تیرو با توجه به اهم نای

سؤال  نیبه ا ییبه دنبال پاسخگو  رجندیشهر ب یعلوم پزشک

بر  یریچه تاث یانسان هیبلوغ سرما یکه مولفه ها میهست یاصل

شهر  یدانشگاه علوم پزشک یکارکنان دانش یبهره ور

 .دارد رجندیب

 

 روش كار

و از  یپژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربرد نیا
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 یاست. جامعه آمار یشیمایوع پداده ها از ن ینظر جمع آور

 رجندیشهر ب یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش، کارکنان دانش

 یعلم اتیه ریغ یمشاغل ادار قیتحق نیباشد که در ا یم

 رتمها آوری،نوو  خالقیت و نشاستفاده از دا ازمندیکه ن

در نظر  یو.. بود به عنوان دانش یگیر تصمیمو  مسئله حل

 روش نمونه قیو...( از طر یت یگرفته شد )مثل بخش ا

نفر به   90ساده، با توجه به جدول مورگان  یتصادف یرگی

 قیپژوهش از طر ی. داده هادیعنوان نمونه انتخاب گرد

آنها از روش  لیکه جهت تحل دیگرد یپرسشنامه جمع آور

  PLSو  Spss یو نرم افزارها یساختارمعادالت  یمدلساز

 یریگر جهت اندازهاستفاده شده است. و در پژوهش حاض

 هیگو 23 اسیآن از مق یهاو مؤلفه  یانسان یها هیبلوغ سرما

:به ی( استفاده و جهت بهره ور2007و مک مورر ) یباس یا

( 2015مالدکوا) نیوهمچن ویکه از پرسشنامه اچ ینمرها

 دآی یبدست م

 یمفهوم یمطرح شده، الگو ینظر یبا توجه به مبان که

 :است ریبه شکل ز قیتحق

 ( 19(و)8الگوی مفهومی تحقیق: ) -1شكل 

 
 

هر دو سازه به  یبرا KMO، مقدار آزمون  جیبا توجه به نتا

 یباشد، پس داده ها یم 699/0و  789/0برابر با  بیترت

هستند.  یادیو بن ییبنا ریعامل ز یبه تعداد لیقابل تقل قیتحق

هر دو سازه در سطح  یآزمون بارتلت برا جهینت نیهمچن

 هدد یدار است که نشان م یمعن 01/0کوچکتر از  یخطا

و واحد  یهمان سیها، ماتر هیگو نیب یهمبستگ سیکه ماتر

داخل هر  یها هیگو نیطرف ب کیاز  یبه عبارت ست؛ین

 نیب گریوجود دارد و از طرف د ییباال یعامل همبستگ

گونه  چیه گریعامل د یها هیعامل با گو کی یها هیگو

سازه ها  نیشود که نشان از اعتبار ا یمشاهده نم یهمبستگ

از  کیهر   یکرونباخ برا یمقدار آلفا نی. همچندباش یم

 70/0 یکرونباخ باال یمقدار آلفا زیهر دو سازه ن یمؤلفه ها

سازه دارد،  نیخوب ا ییایبدست آمده است که نشان از پا

 .بیانگر این مطلب است 1جدول 
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 رهایمتغ یرگی مدل اندازه -1جدول 
تعدددداا صدددا    مولفه ها فهومم

ها)گویددده هدددا  
 پرسشنامه(

انس یدن واریانگیم CR پایایی مرکب کرونباخ  آلفا
 AVE 1استخراج

  
دو
لدد
ب

ه 
مای
سر

ی
سان
ان

 

 51/0 85/0 78/0 5 رهبری اقدامات
 59/0 87/0 80/0 4 کارکنان درگیری
 57/0 85/0 77/0 4 دانش به دسترسی
 55/0 86/0 80/0 5 انسانی سرمایهسازیبهینه
 61/0 81/0 71/0 5 یادگیری ظرفیت

  
ور
ره 
به

 

 56/0 70/0 70/0 3 توانایی
 67/0 83/0 88/0 4 وضوح نقش

 70/0 80/0 74/0 4 حمایت سازمانی
 67/0 71/0 70/0 4 محیط

 70/0 77/0 76/0 3 سازگاری
 62/0 75/0 87/0 4 مشوق یا انگیزش

 61/0 82/0 89/0 4 اعتبار

 

 .شده است دیهر سازه، تائ یهمگرا  برا ییمرکب و روا ییایکرونباخ، پا یآلفا ریر اساس مقادب

 قیتحق یکرونباخ شاخص ها یالفا-1نمودار

 

 

                                                           
1 Average Variance Extracted (AVE). 
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 قیتحق یمرکب شاخص ها ییایپا-2نمودار

 

 

 

 نتايج:

 نیافراد ب یفراوان نیشتریب سنی گروه نظر از و. اند مرد بوده ها یآزمودن 46.7  قیمورد تحق یا نهیزم یرهایبراساس متغ

 اطالعات داشته اند.  یو جمع آور قینمونه را  در زمان تحق یسن یگروه ها یفروان نیشتریدرصد( ب 41سال با ) 41-50

 ط قرار داردمتوس کینزد رهایهمه متغ  نیانگینشان داد که  م یانسان هیپنجگانه بلوغ سرما های مولفه یبررس

 پژوهش یرهایمتغ یفیآمار توص :2جدول
انحددددرا   میانگین تعدااسواالت مولفه ها مفهوم

 معیار
اامندددددده  مد

 تغییرات

  
دو
لدد
ب

ه 
مای
سر

  
دا
دد
ه

ی
سان
ان

 

 50/3 1 19/1 48/2 5 رهبری اقدامات
 67/3 33/3 07/1 20/3 4 کارکنان درگیری
 15/3 27/4 95/0 37/3 4 دانش به دسترسی
 88/3 4 97/0 16/3 5 انسانی سرمایهزیسابهینه
 3 50/3 65/0 51/3 5 یادگیری ظرفیت

 
ور
ره 
به

 

 2 50/3 37/0 46/3 3 توانایی
 75/1 50/3 41/0 45/3 4 وضوح نقش

 2 40/3 39/0 40/3 4 حمایت سازمانی
 20/2 40/3 42/0 38/3 4 محیط

 67/3 33/3 07/0 20/3 3 سازگاری
 50/3 1 19/1 48/2 4 مشوق یا انگیزش

 4 33/3 07/1 50/3 4 اعتبار

 

، مشارکت 3.38 نیانگیبه دانش با م یدسترس نیهمچن

 نیانگیمکار با  یروین یساز نهی، به3.20 نیانگیکارکنان با م

ده ر بیبه ترت 2.48 نیانگیبا م یاعمال رهبر وهیو ش 3.16

 .اند دوم تا پنجم را داشته

)سواالت هاهیگو یدیتائ یعامل لیشکل تحل مطابق

شد  دییها تا هیگو یبرا  3/0باالتر از  یپرسشنامه( و بار عامل

 سازه با ها شاخص انسیکه نشان دهنده قابل قبول بودن وار

 :اش است مربوطه
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 یعامل یمدل به همراه بارها بیضرا :2شكل

 
 

 بیو ضرا ی، بارعامل باشد یم 96/1 یعنی 05/0Tیبزرگتر از مقدار بحران Tآماره  لیدر سطور ذ4 یطبق شکل نمودار نیهمچن

 باشدیم یکیبه جز  اتیهمه فرض دییمشاهده شده معنادار است.  که نشانگر تا ریمس

 یبر  بهره ور کارکنان دانش یانسان  هیبلوغ سرما یمولفه ها ریو مدل  تاث  Tآماره  -3شكل 
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 ریمتغ رتأثی دهنده نشان  R2(R Squars) نییتع بیضر

 7/0حاضر  قیدرون زا است. که در تحق ریزا بر متغ برون

بود  /650 زی(نGOFشاخص برازش مدل ) نیاست و همچن

 .باشد یبرازش مناسب مدل م انگریکه ب

 قیتحق یها هیآزمون فرض جهینت -3جدول 

ضددددریب  فرضیات

 مسیر

انحددددددرا  

 استاندارا

T نتیجددددده  آماره

)p<0.05( 

 تأیید 66/2 032/0 2/0 ارکنان اانشیبر بهره ور  ک رهبر  اقدامات تاثیر

 تأیید 84/2 022/0 2/0 اانشی کارکنان ور  بهره کارکنان بر ارگیر  تاثیر

 کارکندان ور  بهدره ااند  بدر بده استرسی تاثیر

 اانشی

 تأیید 34/2 018/0 2/0

 کارکنانور بهره انسانی بر سرمایهساز بهینه تاثیر

 اانشی 

 تایید 42/3 015/0 2/0

 رد 84/0 039/0 06/0 اانشی کارکنان ور  بهره یااگیر  بر ظرفیت یرتاث

 

 5بر اساس نمودار باال و اطالعات خالصه شده در جدول

  یروبر بهره  یانسان هیبلوغ سرما یها که مولفه ها هیفرض

 ساسادارد  که بر  یمثبت و معنادار ریتاث یکارکنان دانش

غ بلو یمولفه ها همه ریتاث یروش روش حداقل مربعات جزئ

 تیفبه جز ظر یکارکنان دانش  یبر بهره ور یانسان هیسرما

 .شده است دیتائ یریادگی

 

 و نتيجه گيري بحث

است که از ابعاد مختلف به آن  یموضوع یبهروه ور        

 شیاز پ شیآن ب تیشده و هر روز کاربرد و اهم ستهینگر

و  عوامل موثر یمنظور بررس نیشود. به هم-یروشن م

از عوامل مرتبط با  یکی. باشد یم تیاهم زیمرتبط با آن حا

 نیبه هم باشد، یم یانسان یها هیبلوغ  سرما ،وری بهره

بر  یانسان هیبلوغ  سرما   ریتاث یپژوهش به بررس نیسبب در ا

شهر  یدانشگاه علوم پزشک یکارکنان دانش وری بهره

 هیمابلوغ سر یبررس یپرداخته شده است. که برا رجندیب

( استفاده شده 2007و مک مور) یاز مدل باس یانسان یها

تحت عنوان  ای ( در مقاله2007و مک مور) یاست. باس

به  رانیمد نکهیافراد با اشاره به ا شتبازگ سازی حداکثر

 تیمز نیکارمندان باالتر نکهیعالقه دارند، ا یحداکثر ساز

 رفتن آنو در نظر گ ندنمای یم یادآوری را هستند ها سازمان

 ها، یو تئور اتیخطرناک بر اساس تجرب نه،یهز ددی به ها

 اند داده هیارا یفکر هیبلوغ سرما یابیارز یرا برا یستمیس

 یسازمان و ارتقا های یگذار هیسرما تیبه هدا منجر که

سال استفاده  5سازمان در طول  42و در  گردد یم یبهره ور

 نیا ییه کارانشان دهند یبهره ور لینحل هیاز آن و تجز

 رابطه هیسرما ،یانسان هی) سرما یبهره ور یابزار در ارتقا

 اپنج گانه ر ی( بوده است و محرک هایساختار هیسرما ،ای

 .(8دادند.) هیارا 4مطابق جدول 
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 (8)یانسان هیسرما تیرمدی بلوغ سطح گانه پنج های محرک :4جدول

بهیندده سدداز   ظرفیت یااگیر 

 منابع انسانی

بدده استرسددی 

 اان 

مشددددددارکت 

 کارکنان

هددا  محددر  اقدامات رهبر  

مدددددددیریت 

 سرمایه انسانی

 نوآور  

هدا  استقبال از ایده

 جدید

فرآینددددهای تفریددد  

 شده و آموزش موثر

قابلیت دسترسدی بده 

 دانش شغلی

سازو کارها و اقدامات  ارتباطات باز و موثر طراحی شغل

مددددیریت سدددرمایه 

 انسانی

 آموزش

حمایددت آمددوزش از 

 اهدا  سازمان

 ها، موقفیت

حمایت شرایط کداری 

 از بهره وری خوب

 همکاری

 تشویق کار تیمی

تفهددد وجددود امنیددت 

 شغلی و رشد و ارتقا

 فراگیر بودن

همکدداری مدددیریت و 

 کارکنان

زمان تفادل بین کدار  تسهیم اطالعات گوییپاسخ توسعه

 و زندگی

 های سرپرستی مهارت

حمایت  و ارزش قائدل 

 صدن 

هبران با ارزش بوان ر

یااگیر  را نشان مدی 

 اهد

اسددتادام بددر اسددا  

مهارت و ارائه آمدوزش 

 توجیهی

 هاسیستم

دسترسددی آسددان بدده 

اطالعدددات از طریدددق 

 سیستم

 ها سیستم

 ارزیابی مداوم 

 مشارکت کارکنان

 های مدیریتیمهارت

مدیران ارشد مواند  را 

رفدد ، بددازخورد داده و 

خودبدداوری را تقویددت 

 کندمی

 هاسیستم

 واکددددار صدددددن 

یددااگیر  از یریدد  

نظددددام مدددددیریت 

 یااگیر 

 هاسیستم

 اثرباشی سیستم 

 مدیریت بهره وری

 هاسیستم ... ...

توسددددفه رهبددددری و 

اثدددددرباش بدددددودن 

 های تحولسیستم

 

 یریدر مطالعه حاضر مشخص شد درگ نیهمچن

 هیسرما یساز نهیبه دانش، به ی)مشارکت(کارکنان،دسترس

کارکنان  یسازمان بر بهره ور یقدامات رهبرو ا یانسان

پژوهش به  نیبدست آمده از ا جیموثر است که نتا یدانش

( پدرو و 1388) یسلطان یپژوهش ها جیبا نتا میطور مستق

( 2007و مک مور) ی( باس2018( جوانگ)2018اولز ) 

(  و 2017و همکاران )  نی( پالوال1394و همکاران ) یدرز

 نیراستا به ا نیکه در ا  باشد یاستا م(  همر2015مالدکوا)

 گردد: یپژوهشها اشاره مختصر م

 هیتحت عنوان رابطه سرما ای ( در مقاله2018)جوانگ

 میت 32در  ای سرباز کره 446با مطالعه  یو بهره ور یانسان

و  یانسان هیکه سرما دیرس جهینت نیبه ا یدر آموزش نظام

 یقرار م ریا تحت تاثر یروانشناخت هی، سرما یاجتماع هیسرما

 شیو پ یربه نوبه خود بر بهره و یروانشناخت هیو سرما دهند

 (9.)باشد یم گذار ریسازمان تاث یبهره ور ینبی

 یابیتحت عنوان ارز ای ( در مقاله2018و همکاران) گزیرود

 یانسان هیبه خصوص سرما یفکر های هیمدل بلوغ سرما

 یمعتبر علم های گاهیمقاالت پا یابیرا بر اساس ارز یمدل

نمودند  هیارا یو انسان یفکر های هیبلوغ سرما یابیارز یبرا

بلوغ  یها مدل از استفاده با ها سازمان که اند و نشان داده

در  توانند یم یانسان هیبه خصوص سرما یفکر هیسرما



 (رجندیب ی)مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشک یکارکنان دانش یبر بهره ور یانسان هیبلوغ سرما ریتاث یبررس        19
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باشند و موفق به  شتازیپ یرقابت یایها وکسب مزا ینوآور

 (  10کسب ارزش افزوده گردند. )

 ریتحت عنوان تاث ی( در مقاله ا2017و همکاران )  نیپالوال

 جهینت نیبه ا یکارکنان دانش یکار بر بهره ور طیمح

 یعامل مهم برا کی ،یکیزیف یو فضا طی:شرادندیرس

است،  یو در سطح گروه یدر سطح فرد یبهره ور شیافزا

 شیمنجر به افزا یو همکار یب اجتماعمطلو یوجودفضا

بهبود مهارت  نیشود. همچن یم یدانش کنانکار  یبهره ور

کارکنان  یبرا یبهره ور شیمنجر به افزا یتیریخود مد یها

بهره  یساز نهیبه یبرا یهمکار نی. همچنگردد یم یدانش

 (11است. ) ازیمور ن میفرد و ت یور

و  ین کارکنان دانشتحت عنوا ی( در مقاله ا2015)ماالدکوا

( با یخود کنترل ،یخودسازمانده ،یتیری)خود مد 3sاصل 

مختلف  های از حرفه ینفر کارکنان دانش 457پاسخ  یبررس

و  ینوآور یبرا ی: کارکنان دانشدندیرس جهینت نیبه ا

 ازیو آنها ن رندیمورد توجه  قرار  گ اریبس دیخود،با تیخالق

نسبت به  تری خودکارتر و مستقل تیریبه سبک مد

کار بر  طیکه در مح یدارند وکارکنان یدانش ریکارکنان غ

حالت  نیدر ا یباالتر یکار کنند بهره ور 3sاصل  یمبنا

 (12.)دینما یم دییرا تا هیفرض نیآنها ا یبررس جهیدارند نت

به  ی( در پژوهش1395حسنوند ) یفرد و ملک یتقو ،یمراد

در  یانسان های  هیسرما تیریسطح بلوغ مد یابیارز» یبررس

نمرات  نیانگینشان داد م جیپرداختند. نتا «یآموزش عال

 تیدر ابعاد ظرف یتیو علوم ترب شناسی دانشکده روان

باالتر از  داری یبه دانش به طور معن یو دسترس یریادگی

بوده است. هم  تیریبه دست آمده از دانشکده مد نیانگیم

در ابعاد اقدامات  بدست آمده از دو دانشکده نیانگیم نیچن

 ،یانسان هیسرما سازی نهیکارکنان و به یریدرگ ،یرهبر

 یبا هم نداشتند و دو دانشکده دارا داری یتفاوت معن

دانشکده  تیوضع ،کلی طور بودند. به ینسبتاً مشابه تیوضع

 تیریمد های از نظر محرک یتیو علوم ترب یشناس وانر

دانشکده  تیمتوسط و وضع یدر حد باال یانسان هیسرما

 (13در حد متوسط قرار داشت.) تیریمد

به  ی( در پژوهش1394) یباریجو یلمسو و توکل ،یدرز

سازمان از  وری در بهره یانسان هینقش بلوغ سرما»  یبررس

پژوهش نشان داد  جیپرداختند.  نتا« کارکنان بهشهر دگاهید

بر  یانسان هیسرما تیریبلوغ مد های از مولفه کیکه هر

درصد اثر مثبت  95 نانیسازمان در سطح اطم وری بهره

پژوهش  های تیو محدود ایمزا زین انیدارد. در پا دارمعنا

ارائه  یانسان هیسرما های جهت بهبود مولفه کارهایی راه

 (1. )دیگرد

 یابیو ارز یبه بررس»  ی( در پژوهش1389) هیعیو شف یروانیش

خش ب های در سازمان یانسان هیسرما تیریسطح بلوغ مد

 های افتهی لیو تحل هیپرداختند. تجز« شهر اصفهان یدولت

در  یانسان هیسرما تیریسطح بلوغ مد های مربوط به مولفه

 نیانگیشهر اصفهان نشان داد که م یبخش دولت های سازمان

، 1.94مشارکت  زانی، م2.70 یاعمال رهبر های وهینمره ش

 یرویو آموزش ن سازی نهی، به2.17به دانش  یدسترس

 سهیبوده است. مقا 2.70 یریادگی تیو ظرف 2.81 یانسان

 یانسان هیسرما تیریسطح بلوغ مد های نمره مولفه نیانگیم

مورد مطالعه نشان داد که سطح بلوغ  های در سازمان

مذکور کمتر از  های در سازمان یانسان هیسرما تیریمد

 تیرینمره سطح بلوغ مد نیانگیسطح متوسط بوده است. م

در نوسان  53.38تا   41.51 نیسازمان ب 16در  ینسانا هیسرما

 سازمان هیو مک مور کل یبوده است که بر اساس مدل باس

که در  باشد یم فیسطح بلوغ ضع یمورد مطالعه دارا های

 تیریسطح بلوغ مد یارتقا یبرا ییبه ارائه راهکارها انیپا

 (14مبادرت شده است.) یانسان هیسرما

 نیا جینتا میمستق ریت به صورت غالزم به ذکر اس البته

(، 16)ی(، نادر15) یسلطان یپژوهش ها جیبا نتا قیتحق
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و  ی( ،  افخم18(،  عالمه)17)یجانیباردران و ل

نشان  جینتا  باشد ی( همراستا م20پور ) ای(، ض19همکاران)

 70قادرند   یانسان هیبلوغ سرما یها یداد که مولفه ها

دانشگاه علوم  ینان دانشکارک یبهره ور راتییغدرصد  ت

 یبرا یکنند و کارکنان دانش نییرا تب رجندیشهر ب یپزشک

قرار  انیمورد توجه کارفرما اریخود، بس تیو خالق ینوآور

 تیریناملموس دانش، مد تی. با توجه به ماهرندیگ یم

متفاوت  یابزار و روش ها کرد،یبه رو ازیکارکنان دانش ن

به طور  دهیا کیدارد. یانشد ریکارکنان غ تیریمدنسبت به 

به سبک  ازین یمشترک وجود دارد که کارکنان دانش یکل

 رینسبت به کارکنان غ تری خودکار تر و مستقل تیریمد

 یمربوط به کارکنان دانش قاتیاز تحق یدارند. و بخش یدانش

استقالل  نیدهد. ا یم یکارکنان دانش یرا به خودمختار

 ی( که برا21شود .)  یم دییتا زیمالدکوا ن  3sتوسط مدل 

 یم ینیب شیپ ینظر اتی.ادبدینما یم زیتجو یکارکنان دانش

 یرونیب یتیریمد یبه کمترسبک ها یکه کار دانش کند

( 22است.) یکارکنان دانش شتریو مستلزم استقالل ب ازمندندین

 ت،یریمد ،یریگ میقادر به تصم دیکارکنان دانش با

 خود ،یتیریخود مد یعبارتبه  ایکنترل باشند  و یسازمانده

 نییسطح پا نکهیباشتد با توجه به ا یو خود کنترل سازماندهی

 بودن بهره نییپا لیاز دال یکی تواند یم یانسان هیبلوغ سرما

 یداخل قاتیباشد که تا کنون، در تحق یکارکنان دانش  وری

 یرتقاا یبرا ییقرار نگرفته است و راهکارها یمورد بررس

بلوغ   یمولفه ها یدر راستا یان دانشکارکن یبهره ور

جهت  ییراهکارها لیشود از قب یم هیارا یانسان یها هیسرما

 شیافزا یراهکارها ح،یصح یاعمال رهبر یها وهیش تیتقو

 تیتقو شیافزا یسطح مشارکت کارکنان، راهکارها

کار.  یروین یساز نهیبه یبه دانش  و راهکاها یدسترس

آسان به اطالعات از  یدسترس لیباز ق  یشنهاداتیپ نیابنابر

مداوم، خودکار شدن  یابیارز ستمیس ستم،یس قیطر

 ،مشارکتیریادگی تیرینظام مد قیاز طر یریادگی

به  یدسترس تیقابل د،یجد یها دهیکارکنان،  استقبال از ا

 رشد بهره لیو.. باعث تسه یمیکار ت قیتشو ،یدانش شغل

 خواهد شد.  یتصادرشد اق جهیو در نت  یکارکنان دانش وری

 شود یم هیارا زین ریز شنهاداتیپ یراستا  نیدر ا نیهمچن

به  یانسان های هیسطح بلوغ سرما شیافزا یراهکارها -

 اجرا گردد.  یاتیشکل عمل

 ماهر و متخصص  یانسان یرویجذب ن  -

توسط رهبران « ارتباطات  تیریمد»  کردیاستفاده از رو 

  یدولت یسازمانها

 یاستعدادها ییجهت شناسا« معنا  تیریمد»از استفاده   -

 اهداف  حیصح حیوتشر یسازمان

 لیبه منظور تما«  ریانعطاف پذ یسازمان یساختارها» جادیا -

 تحوالت رشینسبت به پذ اقیواشت شتریب تیمسئول رشیبه پذ

 « یسازمان یریگ میمشارکت درتصم» کردیاستفاده از رو -

به منظور « براستعداد یتنمب تیریمد ستمیس» یریبکارگ  - 

 یبخش دولت یجذب افراد مستعد درسازمانها

 یتوکراسیو مر  یساالر ستهیاستقرار نظام شا -  

 یسازمان یگریادیبستر  یریبکارگ  -

 یتیهدا–خود » کردروی از استفاده  – 
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پیام نور  مرکزز دانشگاه  مصوب طالعه حاصل از طرح تحقیقاتی

 ه مززا را در ایززنعزیزززی کزز  از دانشززجویانباشززد و یبیرجنززد مزز
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 تضاد منافع

 ندارد افعینمقاله حاضر هیچگونه تضاد م     
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