
 

  خدمات بخش در دانش مدیریت سازی پیاده در مؤثر عوامل شناسایی

 درمانی -بهداشتی
 

 محمد مهدی مظفری
 قزوین عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

  

 

 محمد صادق رضوی

 قزوین خمینی )ره(دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام 

  

 
 )نویسنده مسئول( شیدا قاضی زاده

 قزوین دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

  
 چکیده 

 و حیاتی منبع به دانش سالمت، های سیستم بهسازی و پزشکی های تکنولوژی توسعه با همزمان

 منابع از استفاده و استخراج دانش، مدیریت کارگیری به با. است شده بدل ها بیمارستان استراتژیک

 موفق موارد اگرچه. یابد می ارتقاء پزشکی خدمات دهی سرویس سطح و بهبود ها بیمارستان در دانشی

 مواجه اشکاالتی با اجرا در ها پروژه از بسیاری متأسفانه دارد، وجود دانش مدیریت اجرای در شماری بی

 مدیریت اجرای برای تالش در سازمان ارزیابی و شناسایی عدم مشکالت این دلیل مهمترین. شوند می

 بخش در دانش مدیریت سازی پیاده در مؤثر عوامل شناسایی تحقیق این انجام از هدف. است دانش

 در خصوصی و دولتی های بیمارستان پژوهش، این آماری جامعه. باشد می درمانی-بهداشتی خدمات

 درجه 5 مقیاس در اصلی سوال 96 با ای پرسشنامه ، ها داده آوری جمع برای. بودند فارس استان سطح

 در دانش مدیریت سیستم سازی پیاده در موفقیت کلیدی عوامل بندی رتبه و شناسایی برای لیکرت، ای

 اکتشافی عاملی تحلیل از عوامل این بندی دسته و شناسایی برای سپس. شد طراحی ها بیمارستان

 مدیریت سیستم سازی پیاده در موفقیت برای که دهد می نشان پژوهش این های یافته. شد استفاده

 فرهنگ انسانی، منابع توسعه:  شامل اصلی بعد 7 به باید درمانی، و بهداشتی خدمات بخش در دانش

 انتقال و ارزیابی اطالعاتی، های سیستم های زیرساخت محور، دانایی راهبرد افراد، مشارکت مشارکتی،

 با ابعاد از هریک در سازمان ضعف و قوت نقاط شناسایی با که کرد سعی و نمود توجه الگوسازی و دانش

 .شود آماده دانش مدیریت سازی پیاده برای سازمان بعد، هر برای شده معرفی های شاخص از استفاده

 

 عاملی تحلیل درمانی، -بهداشتی خدمات دانش، مدیریت موفقیت کلیدی عوامل دانش، مدیریتواژگان كلیدی: 

 اکتشافی

 



 

 
 قدمهم

 آدم که بود خواهد جاذب ها انسان برای هنگامی فرانظریه، عصر عنوان به یکم و بیست قرن به ورود دارد اعتقاد تافلر الوین

 ایده پدیده این. شود ظاهر آن مقابل در شجاعت با و باشد داشته را الزم تحمل قدرت قرن، آن تغییرات مقابل در بتواند کنونی

 آماده آیندگان دنیای در آنچنانی تغییرات برای را خودش بتواند امروزی بشر اکنون، هم از که بود خواهد پذیر امکان زمانی آل

 مهارت کسب و کامل شناخت نیازمند جدید دنیای در زندگی. است پویایی و بینش مهارت، دانش، به مشروط نیز این. سازد

 فرصت دادن دست از مستلزم و بود خواهد مشکل بسیار زندگی و رقابت ابزاری چنین شناخت بدون. ابزارهاست از استفاده های

 تأمین در را سازمان تواند می که ابزارهایی از یکی (.6839 نژاد، سعیدی) است جوامع و افراد روزمره زندگی در فراوانی های

 گذاری اشتراک به دانش، انتشار دانش، سازی ذخیره دانش، خلق دانش، مدیرت. است دانش مدیریت رساند، یاری اهداف این

 . است دانش کارگیری به باالخره و دانش

 ها بیمارستان استراتژیک و حیاتی منبع به دانش سالمت، های سیستم بهسازی و پزشکی های تکنولوژی توسعه با همزمان

 دهی سرویس سطح و بهبود ها بیمارستان در دانشی منابع از استفاده و استخراج دانش، مدیریت کارگیری به با. است شده بدل

 در را دانش انواع همه که است پیوسته مدیریتی فرایند یک ها بیمارستان دانش مدیریت. یابد می ارتقاء پزشکی خدمات

 به را آن مدیریت که دارد وجود بیمارستان در ضمنی و آشکار دانش برای واحدی استاندارد اما کند می مدیریت بیمارستان

 موجود مشکالت برای اصالحی های روش تا  است مهم بسیار بیمارستان مدیریتی سطح ارتقای برای بنابراین. کشد می چالش

 اعتماد قابل و مؤثر ارزیابی سیستم یک تعیین بیمارستان در. شود یافت دانش سازی درونی و استفاده تسهیم، ارزیابی، خلق، در

) شود می محسوب عملکرد مدیریت در مؤثر فاکتورهای از و است آینده در بیمارستان دانش مدیریت ارتقای برای راهی

Hongying, 2011.) بازار، کار، و کسب جدید های حوزه سمت به حرکت شامل ها سازمان استراتژیک ریزی برنامه مروزها 

 شایستگی و ها مهارت به سریعتر کارمندان هرچه. بود خواهد کارکنان نوین های مهارت نیازمند و است خدمات و تکنولوژی

 سازمان جمعی توانایی بنابراین. دارد وجود استراتژیک اهداف به رسیدن در سازمان برای بهتری شانس برسند، نیاز مورد های

 پایدار رقابتی مزیت حفظ در مهمی فاکتور دانشی، سرمایه به آن تبدیل و اطالعات از یادگیری و بندی طبقه جذب، در

 اجرا در ها پروژه از بسیاری متأسفانه دارد، وجود دانش مدیریت اجرای در شماری بی موفق موارد اگرچه(. Lee, 2012)است

 برای تالش در سازمان ارزیابی و شناسایی عدم مشکالت این دلیل مهمترین(. Bong, 2004) شوند می مواجه اشکاالتی با

 می گیری اندازه دانش مدیریت اثربخشی و کارایی ایرانی های سازمان درصد 55 در مثال طور به. است دانش مدیریت اجرای

(. 6833 افرازه،) اند کرده استفاده موجود و شده شناخته الگوهای از ایرانی های سازمان درصد 61 فقط که حالی در شود،

. شوند نمی خبر با آن، به توجه ضرورت علیرغم پروژه اجرای شروع برای خود آمادگی میزان از ها سازمان از بسیاری بنابراین

 آن به علمی متون در منابع یا و صالحیت عناوین با گسترده طور به که دارد وجود هایی شرط پیش پروژه شروع از قبل

 اهمیت به توجه توفیق، کلیدی عوامل شناسایی به نیاز پروژه موفقیت برای حال این با(. Kelly, 1991) است شده پرداخته

 موفق کارگیری به برای بسیاری مؤثر عوامل. دارد وجود هرعامل با رابطه در سازمان آمادگی میزان سنجش نیز و هریک

 .بگیرند قرار توجه مورد باید که نیستند مالی عوامل فقط. است شده پیشنهاد دانش مدیریت

 بخش در دانش مدیریت اثربخش اجرای برای کلیدی عوامل:  از است عبارت تحقیق اصلی سوال مذکور مطالب اساس بر

 کدامند؟ درمانی – بهداشتی خدمات

. دهد انجام کافی نمونه از استفاده با تجربی های آزمون و سواالت پایه بر را سوال این به گویی پاسخ کند می تالش تحقیق این

 کار به دانش مدیریت اجرای در کلیدی عوامل شناسایی برای نیز اکتشافی عاملی تحلیل و توصیفی آمار مانند آماری ابزارهای

 می ها سازمان در دانش مدیریت سازی پیاده در مؤثر عوامل مورد در تحقیق پیشینه بررسی به ادامه در. شود می گرفته



 

 نتیجه و بحث به نیز آن از پس و ها یافته بررسی به سپس. پرداخت خواهیم تحقیق روش تشریح به بعد قسمت در. پردازیم

 .پرداخت خواهیم گیری

 برای موضوع این ادبیات در و است شده انجام مختلفی تحقیقات دانش مدیریت موفقیت کلیدی عوامل شناسایی مورد در

. باشد می( 6676) روکاروت تعریف موجود، تعاریف ترین معروف از یکی. است شده ارایه زیادی تعاریف موفقیت، کلیدی عوامل

. داند می دارند، پی در آمیزی موفقیت رقابتی عملکرد که فعالیت های حوزه از محدودی تعداد را موفقیت کلیدی عوامل وی

 متغیرهایی یا شرایط ها، مشخصه از عبارتند موفقیت کلیدی عوامل که کنند می بیان دیگری تعریف در( 6631) لیدکر و برنو

 اسلوین و پینتو. باشند داشته سازمان رقابتی موضع موفقیت بر ای مالحظه قابل اثر توانند می شوند، مدیریت درست اگر که

 . بخشند می بهبود را ها پروژه اجرای شانس ای مالحظه قابل طور به که دانند می عواملی را موفقیت کلیدی عوامل( 6673)

 آل ایده پیوند یک دهنده نشان و بوده برخوردار بیشتری جامعیت از موفقیت کلیدی عوامل تعریف راهبردی، مدیریت حوزه در

 خصوص در( 6667) آمیدن و اسکیرم(. Amberg . et al, 2005) است کار و کسب های مشخصه و محیطی شرایط بین

 دانش فرایندهای و یافته توسعه فناوری زیرساخت مستمر؛ یادگیری دانش؛ خلق و تسهیم فرهنگ دانش؛ رهبری ؛سازی پیاده

 .سازمانی

 جوشی و هلسپل وسیله به است، پرداخته دانش مدیریت قلمرو در موفقیت کلیدی عوامل شناسایی به که دیگری مطالعه

 با نهایت در و نمودند استخراج را عوامل از ای دسته دانش، مدیریت ادبیات مطالعه با ابتدا آنها. است شده انجام( 1555)

 مورد را شده شناسایی عوامل دانش، مدیریت متخصصان المللی بین تئهی یک از متشکل خبرگانی جامعه در دلفی تکنیک

 مدیریتی، بعد: نمودند شناسایی را کلیدی عوامل از متشکل اصلی بعد سه خود، بندی دسته در محققان این. دادند قرار ارزیابی

 . اند گرفته جای موفقیت کلیدی عوامل اصلی، ابعاد این از یک هر درون. محیطی بعد و منابع بعد

 به شرکت 11 در دانش مدیریت پروژه 86 در اکتشافی صورت به و گسترده ای مطالعه با ،(6663) همکارانش و داونپورت

 موفقیت کلیدی عامل هشت موفق، پروژه 63 میان از هاآن. پرداختند دانش مدیریت سازیپیاده با مرتبط کلیدی عوامل تعیین

 انتقال چندگانه های کانال -1 استاندارد؛ و منعطف ساختار -8 مشترک؛ هدف و زبان -1 صنعت؛ ارزش-6: کردند شناسایی را

 . ارشد مدیریت حمایت -3 و انگیزشی اقدامات -7 فنی؛ و سازمانی ساخت زیر -9 پسند؛ دانش فرهنگ -5 دانش؛

 ای وظیفه های حوزه در را زیر کلیدی عوامل دانش، مدیریت آمیز موفقیت سازی پیاده برای( 1558) همکارانش و چریدس

 و بازاریابی -1 اطالعات؛ فناوری زیرساخت -8 انسانی؛ منابع مدیریت -1 دانش؛ مدیریت راهبرد -6: نمودند شناسایی سازمان

 . کیفیت -5

 کارگیری به در موفقیت کلیدی عوامل شناسایی جهت داروسازی صنعت در( 1555) همکارانش و هونگ که پژوهشی در

 و الگوگیری راهبرد -6: شدند شناسایی زیر شرح به دانش مدیریت کلیدی عامل هفت دادند، انجام دانش مدیریت سیستم

 تعهد و رهبری -5 افراد؛ آموزش و مشارکت -1 اطالعاتی؛ های زیرساخت -8 سازمانی؛ فرهنگ -1 اثربخش؛ دانشی ساختار

 .تیمی کار و ای حرفه آموزش ارزیابی -7 منابع؛ کنترل و یادگیری -9 ارشد؛ مدیرت

 
 

 روش تحقیق 
 5 مقیاس در اصلی سوال 96 با ای پرسشنامه دیگر، محققان وسیله به شده معرفی کلیدی عوامل بندی دسته و مطالعه از پس

 ها بیمارستان در دانش مدیریت سیستم سازی پیاده در موفقیت کلیدی عوامل بندی رتبه و شناسایی برای لیکرت، ای درجه

 نفر 15 برای آماری جامعه در توزیع از قبل شده شناسایی های شاخص و عوامل ها، پرسشنامه روایی سنجش برای. شد طراحی

 آن پیشنهادی تغییرات و نظرات و شد ارسال مختلف پژوهشی مراکز و ها دانشکده در دانش مدیریت کارشناسان و استادان از



 

 بار برای پرسشنامه روایی اطالعات، تحلیل در عاملی تحلیل از استفاده دلیل به ضمن در. گردید اعمال نهایی پرسشنامه در ها

 . باشد می ها پرسش روایی مطلوبیت نمایانگر تحلیل نتیجه و شد سنجیده دوم

 تعداد پژوهش، انجام زمان در که بودند فارس استان سطح در خصوصی و دولتی های بیمارستان پژوهش، این آماری جامعه

 اعضای میان در پرسشنامه 155 تعداد و شد برآورد نمونه حجم مورگان، جدول از استفاده با. بود نفر 195 بر بالغ ها آن اعضای

 های پرسشنامه تعداد به توجه با. شد داده برگشت پرسشنامه 615 تعداد. شد توزیع ساده تصادفی صورت به آماری جامعه

 از سواالت پایایی ارسالی، های پرسشنامه آوری جمع از پس. است بوده درصد 95 ها پرسشنامه بازگشت نرخ شده، آوری جمع

 و سواالت کل برای آمده بدست کرونباخ آلفای و شد سنجیده بعد هر برای همچنین و کلی صورت به SPSS افزار نرم طریق

 .است پژوهش برای مطلوب پایایی دهنده نشان که بود 5.3 از بیشتر بعد، هر برای همچنین

 
 نتایج آزمون پایایی: 1جدول شماره 

 ضریب آلفای كرونباخ موارد آزمون

 5.61 کل پرسشنامه

 5.69 پرسش های توسعه منابع انسانی

 5.67 پرسش های فرهنگ مشارکتی

 5.63 پرسش های مشارکت افراد

 5.65 پرسش های راهبرد دانایی محور

 5.61 پرسش های زیرساخت های سیستم های اطالعاتی

 5.39 پرسش های ارزیابی و انتقال دانش

 5.35 پرسش های الگو سازی

 

  یافته ها

 :است مشاهده قابل 1 شماره جدول در پژوهش موضوع با دهندگان پاسخ آشنایی میزان

 
 

 

 : میزان آشنایی پاسخ دهندگان با مدیریت دانش2جدول شماره 

 درصد حوزه آشنایی با مدیریت دانش

 55 مطالعه 



 

 8 نگارش 

 1 پژوهش و آموزش

 61 مطالعه و نگارش

 65 مطالعه، نگارش، پژوهش و آموزش

 61 کم اطالع 

 استفاده اکتشافی عاملی تحلیل روش از ها بیمارستان در دانش مدیریت سازی پیاده در موفقیت کلیدی عوامل شناسایی برای

 و است برخوردار مطلوبی مقدار از تحلیل، از حاصل نمونه کفایت مقیاس. دهد می نشان را بارتلت کرویت آزمون زیر جدول. شد

 .است پژوهش این در گیری نمونه کفایت دهنده نشان

 
 KMO: نتایج آزمون كرویت بارتلت و 3جدول شماره 

مقیاس کفایت نمونه    768.0 

 008.68.0 آزمون کرویت بارتلت 

 6.62 درجه آزادی

 76777 سطح معناداری

 
 

 7 در پژوهش در شده شناسایی متغیر 96 واریماکس، چرخش و اصلی های مؤلفه اکتشافی، عاملی تحلیل روش از استفاده با

 عوامل تبیین در مدل مطلوبیت دهنده نشان مقدار این. نمودند تبیین را واریانس کل از درصد 91 و گرفتند جای اصلی بعد

 .است دانش مدیریت سیستم موفقیت بر مؤثر

 
 : ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل4جدول شماره 

1عامل   2عامل   3عامل   4عامل   5عامل   6عامل   7عامل    

 8.1336 9.1615 7.3131 3.5185 3.7115 3.6615 6.5116 ارزش ویژه

 1.798 3.5161 65.7193 66.99 66.619 61.851 61.875 درصد واریانس

 71.815 97.575 56.55 13.815 81.935 11.965 61.875 درصد اشتراک

 5.35 5.39 5.61 5.65 5.63 5.67 5.69 آلفای كرونباخ

 



 

 با انسانی منابع بعد به متعلق اول جایگاه کنیم، مرتب عاملی تحلیل از حاصل واریانس درصد براساس را عوامل بخواهیم اگر

 افراد مشارکت بعد  درصد،61.85 با مشارکتی فرهنگ بعد:  از بود خواهند عبارت ترتیب به ابعاد سایر. بود خواهد درصد 61.87

 بعد درصد، 65.71 با اطالعاتی های سیستم های زیرساخت بعد  درصد، 66.99 با محور دانایی راهبرد بعد درصد، 66.61 با

 . درصد 1.79 با سازی الگو بعد و درصد 3.51 با دانش انتقال و ارزیابی

 دارای دانش مدیریت سازیپیاده در که کرد گیری نتیجه توان می و باشند می نزدیک هم به اول چهاربعد واریانس میزان

 .هستند آخر بعد 8 به نسبت بیشتری اهمیت

 – بهداشتی خدمات بخش در دانش مدیریت سیستم سازی پیاده در کلیدی عوامل بندی اولویت و بیشتر تحلیل و بررسی برای

 اساس، این بر. است شده داده نشان زیر جدول در آزمون این اجرای از حاصل نتایج که شد استفاده فریدمن آزمون از درمانی

 سازیپیاده در انسانی منابع اهمیت. است گرفته قرار عوامل سایر به نسبت باالتری جایگاه در انسانی منابع  توسعه عامل

 پیشرفته افزار نرم یک داشتن تنها سازمان، یک در دانش مدیریت سازیپیاده برای که است نکته این یادآور دانش مدیریت

 اهمیت از دانش مدیریت سازیپیاده در شده شناسایی کلیدی سایرعوامل به نسبت انسانی بعد و نیست کافی دانش مدیریت

 امکانات داشتن با که کرد تصور و نمود خالصه اطالعات فناوری در تنها را دانش مدیریت نباید درواقع. است برخوردار بیشتری

 در که است مشارکتی فرهنگ عامل به متعلق بعدی جایگاه. داشت نخواهیم مشکلی دانش مدیریت در اطالعات آوریفن جدید

 می بعد دو این ویژه اهمیت نمایانگر بندی، رتبه صدر در مشارکتی فرهنگ و انسانی منابع ابعاد توالی. گیردمی قرار دوم رتبه

 اطالعاتی؛ های سیستم های زیرساخت محور؛ دانایی راهبرد افراد؛ مشارکت:  از عبارتند اهمیت ترتیب به ابعاد بقیه. باشد

 .الگوسازی و دانش انتقال و ارزیابی

 
 بندی عوامل بر مبنای آزمون فریدمن: رتبه5جدول شماره 

 رتبه میانگین عامل

منابع انسانی توسعه  1.75 

 1.16 فرهنگ مشارکتی

 1.17 مشارکت افراد

 1.66 راهبرد دانایی محور

 8.31 زیرساخت سیستم های اطالعاتی

 8.51 ارزیابی و انتقال دانش

 1.61 الگوسازی

 

 

  گیریبحث و نتیجه
 و بهداشتی خدمات بخش در دانش مدیریت سیستم سازیپیاده در موفقیت برای که دهدمی نشان پژوهش این هاییافته

 های زیرساخت محور، دانایی راهبرد افراد، مشارکت مشارکتی، فرهنگ انسانی، منابع توسعه) اصلی بعد 7 به باید درمانی،



 

 در سازمان ضعف و قوت نقاط شناسایی با که کرد سعی و نمود توجه( الگوسازی دانش، انتقال و ارزیابی اطالعاتی، های سیستم

 . شود آماده دانش مدیریت سازیپیاده برای سازمان بعد، هر برای شده معرفی های شاخص از استفاده با ابعاد از هریک

 شامل که نماید می معرفی ما به را جامعی مدل اند، گرفته قرار آزمون مورد ایرانی فرهنگ بستر در که پژوهش این هاییافته

 ابعاد به توجه پیشین، تحقیقات با تفاوت که است هابیمارستان در دانش مدیریت سیستم سازیپیاده در موفقیت کلیدی عوامل

 . است ایران در هابیمارستان در جاری واقعیت اساس بر هاآن بندی رتبه و سنجش و بیشتر

 بر باید درمان و بهداشت حوزه در دانش مدیریت های سیستم استقرار و طراحی برای که دهد می نشان پژوهش این های یافته

 همت دانش ارزیابی و انتقال تولید، در نظران صاحب مشارکت دانش، تسهیم فرهنگ توسعه دانشگر، انسانی نیروی تربیت

 .گماشت
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