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چکيده
مدیریت اطالعات ،دانش و نوآوری موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورها وسازمانهاست ،در کشورهای
در حال توسعه رویکرد راهبردی جهت مدیریت اطالعات و دانش در حوزه های مختلف از جمله حووزه
خدمات یا وجود ندارد یا ضعیف میباشد ،پس در این مطالعه تالش خواهد شد با مطالعه و بررسی مدلهای
مدیریت دانشسازمانی با تاکید بر مدیریت اطالعات در حوزه سازمانهای سالمت مدل یکپارچهای در این
حوزه ،برایسازمانهای بیمه سالمت در جمهوریاسالمیایران پیشنهاد شود .تحقیق حاضربه لحاظ هدفی که
دنبال میکند از نوع تحقیقات کاربردی و زمینهای است و چون الگو ارایه میدهد توسعهای است .از طرفی
دراین پژوهش ازروش ترکیبی (کمّی وکیفی ) باهدف دستیابی به ابعاد ،مؤلفهها وشاخصهای الگوی نظام جامع
مدیریت دانشسازمان بیمه سالمت با تاکید برنظام جامع مدیریت اطالعات استفاده شد و اطالعات و دادههای
موردنیاز نیز از اسناد و مدارک علمی ،اسناد باالدستی و پرسشنامه گردآوری گردید .حجم جامعوه شوام
مدیران ،کارشناسانسازمانهای بیمهای در مرحله پرسشنامه  272نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد
 151نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد .داده های به دست آمده به کمک فنوون آموار توفویفی و
استنباطی مانند آزمون کولموگروف  -اسمرینوف ،تحلی عاملی ،آزمون  tتک نمونهای ،آزموون توزیوع
دوجملهای مورد تحلی قرار گرفت؛ همچنین از نرمافزار لیزرل برای برازش مدل تحقیق استفاده شد .نتایج

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 .2عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
 .4دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) rahimi.nnn@gmail.co m

نشان میدهد که الگوی نظام جامع مدیریت دانشسازمان بیمه سالمت با تاکید برنظام جامع مدیریت اطالعات
شام ابعاد مدیریت دانش ،داده ها و نظام جامع مدیریت اطالعات میباشد .براساس نتایج آزمون رتبه بندی
مهمترین مولفه های مدیریت دانش به ترتیب (ساختار ،فرایندومحتوای مدیریت دانش) ،بعد مدیریت اطالعات
(زیرساخت ،کارکرد ،سیتم  ،عوام  ،کیفیت) میباشد ،همچنین در مورد بعد داده ها (تبادل ،محیط و سطوح
داده) مهمترین مولفهها میباشند .اولویت تمام شاخص های هر مولفه نیز جهت استقرار الگو درسازمان تعیین
شد.
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کليد واژه ها :الگو ،نظام جامع مديريت دانش ،سازمان بیمه سالمت ،نظام جامع مديريت اطالعات.

مقدمه
دنیا در حال تغییر است و سرعت این تغییور روز بوه روز بیشوتر مویشوود .فنواوریهوای
جدیدی ظهور می کنند و معادالت بازرگانی را بر هم میزننود .نظوام هوای مودیریت نیوز بایود
بتوانند با این تغییرات کنار بیایند .در واقع مهم ترین تفاوت دنیای اموروز بوا دیوروز ،سورعت
تحوالت فناورانه و فضای رقابتی شدید میباشد.با توجه بوه ایون تغییورات فناورانوه و فضوای
رقابتی بوجوود آموده ،فنواوری اطالعوات و نووآوری نقوش حیواتی در خلوق شوروت و رشود
اقتصادی کشورها ،فنایع وسازمانها ایفا میکند .امروزه فنایع و شورکت هوا ،بورای حضوور
رقابت پذیر در عرفه کسبوکار اموروزی ،بوهطوور مسوتمر نیازمنود ارتقواا توانمنودیهوای
فنآورانه و نوآورانه خود بهمنظور مواجهه و بهرهبرداری از فرفت های جدید بوجوود آموده
ناشی از تغییرات محیطی می باشند .این امور مسوتلزم داشوتن نگواه راهبوردی بوه موضووعات
مدیریت اطالعات و مدیریت دانش است .در این راهبرد ،مدیران شرکت ها ،تالش دارنود توا
برای دستیابی به اهداف راهبردی شرکت ،مزیت رقابتی را بورای سوازمان تحوت مدیریتشوان
ایجاد نمایند که این مزیت رقابتی نیز بوا مودیریت اطالعوات سوازمان ،مودیریت دانوش و در
نت یجه ،ارائه محصوالت نوآور و ارزشآفرین رقم خواهد خورد.
سازمان هایی که به دنبال مدیریت اطالعات ،دانش و نوآوری نباشند؛ دیر یا زود بوه دلیو
اشباع بازار ،عدم تثبیت دانش درونسازمان و نیاز بوه محصووالت وارائوه خودمات جدیود در
فحنه رقابت های تجاری و یا سازمانی با مشک الت جدی روبورو خواهنود شود .بوه عبوارتی،
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دوام و پیشرفت هرسازمان به میزان دسترسیسازمان به اطالعوت درونوی ،نحووه پیوادهسوازی

فرآیندهای حفظ ،نگهداری ایجاد و انتقال دانش و میزان دسوتیابی بوه فنواوری و محصووالت
جدید وابسته است .همچنین مدیریت اطالعات ،دانش و نوآوری ،نتایجی همچوون دسوتیابی
به عملکرد بهتر یا سرعت بیشتر ،ضریب اطمینوان بواالتر ،ظرفیوت و کوارائی بواالتر و فورفه
در شرایط حال حاضر کشور و بوا وجوود رکوود و کواهش بودجوه هوای اداری و دولتوی
فعلی ،نبود الگوی مدیریت دانش با تاکید بر نظام جامع مدیریت اطالعات سازمان موی توانود
سازمان بیمه سالمت را تحت تاشیر قرار دهد .با توجوه بوه سیاسوت هوای انقباضوی دولوت در
سال های اخیر جهت خروج از رکود ،دو هدف علمیاتی افولی درسوازمان بیموه سوالمت مود
نظر مدیران و سیاست گذاران موی باشود .نخسوت اینکوه فرآینودهای فعلوی سوازمان بارعایوت
عدالت اجتماعی به مرز کارایی برسند و دوم اینکه با مدیریت دانش در سازمان ،مورز کوارایی
جابجا شود .محقق معتقد اسوت کوه بورای اقوداماتی کوه در جهوت افوالح سواختارسوازمان
فورت موی گیورد ،داشوتن اجمواع اطالعواتی بور وضوعیت فعلوی و پیشوین سوازمان ملوزم و
ضروری می باشد .پس عدم طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت دانش با تاکید بور مودیریت
اطالعات سازمان بیمه سالمت مانعی در راستای تحقق سازمان کارا ،بهورهورو شوفاف خواهود
بود که همه این موارد ،همگی مانع ارتقا و افالح سازمان مویشووند .در ایون مطالعوه توالش
شده است تا ضمن بررسی انواع مختلف مودلهای مودیریت دانوشسوازمان ،تمرکوز بور روی
مدیریت دانش ،با تاکید بر مدیریت اطالعات در حوزه سازمان های سالمت محور قورار مودل
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جویی بیشتر را نیز بدنبال دارد (جعفرنژاد و کیانی.)1312،

یکپارچه ای برای مدیریت دانش در این حوزه ،برای کشور ایران پیشنهاد شود .در مدل ارایوه
شده تحقیق حاضر ،فرآینودهای الزم بورای ایجواد مودیریت دانوش ،بوا تاکیود بور مودیریت
اطالعات در حوزه سازمان های سالمت محور (بیموه سوالمت) تبیوین و تحلیو موی گوردد و
تووالش خواهوود شوود تووا ضوومن مشووخص نمووودن اجووزای ایوون فرآینوودها ،ورودیهووا،
ابزارها/تکنیک ها و خروجی های هر یک از این فرآیندها ،مولفه های افلی مودیریت دانوش و
مد یریت اطالعات معرفی و نحوه تعام و اشرگذاری این فرآینودها ،بور همودیگر در سوازمان
مورد ارزیابی وتحلی قرار گیرند و در نهایت الگوی مدیریت دانشسازمان بیموه سوالمت بوا
تاکید بر نظام جامع مدیریت اطالعات ارایه میشود.
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در نتیجه ،هدف افلی این تحقیق ارایوه الگووی مودیریت دانوشسوازمان بیموه سوالمت
ایران با تاکید بر نظام جامع مدیریت اطالعوات اسوت .در راسوتای رسویدن بوه ایون هودف،
سؤاالت فرعی نیز به شرح زیر مطرح میباشد.
 .1ابعاد ،مؤلفهها و شاخص های مدیریت دانشسازمان بیمه سالمت کدامند؟
 .2ارتباط بین شاخصها ،مؤلفه ها و ابعاد مدیریت دانش باسازمان بیموه سوالمت چگونوه
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است؟
 .3ابعاد ،مؤلفهها و شاخص های نظوام جوامع مودیریت اطالعوات سوازمان بیموه سوالمت
کدامند؟
 .4ارتباط بین شاخصها ،مؤلفه ها و ابعاد نظام جامع مدیریت اطالعوات بوا سوازمان بیموه
سالمت چگونه است؟
 .5ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای دادههای دانشیسازمان بیمه سالمت کدامند؟
 .2ارتباط بین شاخص ها ،مؤلفه ها و ابعاد داده های دانشی با سازمان بیمه سالمت چگونوه
است؟
 .7ارتباط شاخصها با مولفههای ذی نفعانسوازمان بیموه سوالمت ،کوارکردهوایسوازمان
بیمه سالمت و خدمات ارایه شده توسط سازمان بیمه سالمت در سازمانهوای بیموه سوالمت
چگونه است؟
مفهوم و تعاریف و در اصطالحات
فناوری اطالعات فناوری اطالعات به شاخهای از فناوری اطالق مویشوود کوه توزیوع،
پردازش ،و ذخیره اطالعات به خصوص توسط رایانه را شام مویشوود .فنواوری اطالعوات
شام استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزارهای رایآنهوای بورای تبودی کوردن ،ذخیوره
کردن ،حمایت کردن ،پردازش کردن ،انتقال دادن و بازیافت اطالعات است

(ربیعی1311 ،

.)172

نظام مديريت اطالعاات ) (MISتجهیوز مودیریت بوه یوک نظوام اطالعواتی فوحی و
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مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم برناموهریوزی و کنتورل سوازمان یواری دهود.
نظامی که کنترل و بازسازی اطالعات را در دنیای محیطی و عملیات بازرگوانی داخو سوازمان

به عهده دارد ،به طریقی که با سازماندهی و انتخوا

داده هوا اطالعوات الزم از جهوت اتخواذ

تصمیم ،برنامهریوزی و کنتورل بورای مودیران آموادهسوازد نظوام اطالعواتی مودیریت نامیوده
میشود(ربیعی1311 ،

.)182

منسجم و یکپارچه  ،چارچوبی را برای ارزیابی و کسوب تجوار

و اطالعوات جدیود فوراهم

می آورد .در داخ سازمان دانش نه تنها در مسوتندات و بانوکهوای اطالعواتی سوازمان جوای
دارد بلکه در تمام فعالیتها  ،فرآیندها و اقدامات جاری است

(سریزدی1313 ،

.)2

مديريت دانش :درآستانه هزاره سوم ،مدیریت دانش ،به عنوان یک نیواز راهبوردی بورای
موسسات ،سوازمان هوا و نهادهوای خودماتی مطورح اسوت ،مودیریت دانوش تضومین کننوده
برتری های بلند مدت برای سوازمانهوا و جواموع و میوزان بهوره گیوری آنهوا از سورمایههوای
انسانی ،فکری و اطالعواتی اسوت .مودیریت دانوش ،نگرشوی اسوت کوه موی توانود از سووی
مدیریت سازمان ها با کمی انعطاف ،پیادهسازی شود و رقابتپوذیری در آینوده ،پیشورو بوودن
در محصول و خدمات جدید ،فت بازارهای جدید و خلوق بازارهوای نوو و از دسوت نودادن
سرمایه های دانشی را به ارمغان بیاورد .ظهور اقتصادهای مبتنوی بور دانوش تاکیود زیوادی بور
مدیریت موشر دانش دارد .مدیریت موشر دانوش بوه عنووان یوک مؤلفوه حیواتی بورایسوازمان
به منظور تضمین مزیت رقابتی پایدار توفیف شده است

(شاه مرادی 2217 ،1

 .)27مرکوز بهوروری

و کیفیت آمریکا مدیریت دانش را راهبردهوا و فرآینودهای شناسوایی ،کسوب و بوهکوارگیری
دانش معرفی میکند

(دهقانی سریزدی1313 ،
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دانش :دانش ترکیبی از تجار  ،ارزش هوا و دانوش تخصصوی مویباشود کوه بوهفوورت

 .)1مدیریت دانش مجموعهای از فرآینودهایی اسوت

که ایجاد ،انتشار و استفاده از دانش را کنترل می کنند .پنج مؤلفه مودیریت دانوش عبارتنود از
ای جاد دانش ،شبوت دانوش ،پواالیش دانوش ،انتشواردانش ،کواربرد دانوش

(دابیتزکوی 2211 ،2

.)24

استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات نظیور اتوماسویون اداری ،اینترنوت ،سوامانه هوای نظوام
پیشنهادها ،پست الکترونیکی و ویدئوکنفرانس ،در اجرای بهتر فرایند مودیریت دانوش مووشر
است

(روح االمینی1317 ،

.)1
1. Shahmoradi
2. Dubitzky
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اطالعات :اطالعات در واقع هموان دادههوای پوردازش شوده انود کوه هدفودار و مربووط
شووده انوود کووه حوواوی نوووعی معنووا و پیووام موویباشووند .درسووازمانهووا ،اطالعووات از طریووق
شووبکههووای نوورمافووزاری و سووخت افووزاری اطووالع رسووانی ،گووردآوری ،جابجووا و توزیووع
میشود(حمیدی زاده1381 ،

.)13

مدیریت اطالعات سالمت در ایران باچالش هوای مختلفوی در زمینوههوای منوابع انسوانی،
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تجهیزات ،فرآیندها ،استانداردها و محیط کار مواجه است که علت این مشوکالت موی توانود
مربوط بوه سیاسوت گوذاری ،مودیریت امورموالی ،مودیریت منوابع انسوانی و نبوود قووانین و
استانداردها باشد

(امینی و ریاحی1317 ،

.)124

مديريت اطالعات :مودیریت اطالعوات در حووزه سوالمت عبارتسوت از فوراهم کوردن
اطالعات مناسب برای افراد مناسب به فورت مناسب در مکوان و زموان مناسوب بوا کمتورین
هزینه

(تحویلدارزاده و مقدسی1312 ،

.)224

سازمان بیمه سالمت :سوازمان بیموه سوالمت یوکسوازمان خودماتی اسوت کوه پوشوش
بیمه همگانی ،خرید خدمات سالمت ،توممین منوابع ،نظوارت بور خودمات بهداشوتی درموانی
خریوداری شوده را جهوت دسترسووی آسوان بیموه شودگان بووه خودمات سوالمت و همچنووین
تحقق عدالت در سالمت را بوه عهوده دارد ،کوه بوه موجوب بنود

مواده  38قوانون برناموه

پنجم توسعه به دولت اجوازه داده شود ،بخوشهوای بیموه هوای درموانی کلیوه فوندوقهوای
موضوووع موواده ( )5قووانون موودیریت خوودمات کشوووری و موواده ( )5قووانون محاسووبات
عمووومیکشووور را درسووازمان بیمووه خوودمات درمووانی اد ووام کنوود .همچنووین در تشووکیالت
جدید ،سازمان بیمه سوالمت ایوران نامیوده شود و کلیوه اموور مربووط بوه بیموه سوالمت در
این سازمان متمرکز گردیود .اساسونامه سوازمان در سوال  1311پوس از تاییود شوورای نگهبوان
ابوال گردیوده و سوازمان بیموه سوالمت رسوما در ابتودای سوال  1311شوروع بوهکوار کورده
است

278

(سازمان بیمه سالمت.)1312 ،

تعريف عملیاتي و کاربردي مختار از مديريت دانش سازمان بیمه ساالمت باا تاکیاد
برنظام جامع مديريت اطالعات:
تعریف عملیاتی مدیریت دانش درسازمان بیمه سالمت با تمکیود بور مودیریت اطالعوات،
داده های دانش (تبادل ،محیط داده ،سطوح داده ها) توانمندیهوای ابوزار مودیریت اطالعوات
(زیرسواخت ،کووارکردی ،نظوام ،عوام و ) ،جهووت ارتقواا سووط شواخص هووای کووارکردی ،و
بهرهمندی ذینفعان سازمان بیمه سوالمت از خودماتسوازمان بیموه سوالمت در سوط کشوور
(پژوهشگران).
هدف مدیریت دانش ( ،)KMشناسوایی ،انتخوا  ،مودیریت ،تسوهیم و انتشوار اطالعوات
به منظور بهب ود دانش حو مشوک  ،برناموهریوزی راهبورد و تقویوت ارزش سورمایه معنووی
سازمان میباشد .درحالیکه ،ادعا میشود که  KMموی توانود اهوداف و ارزش رقوابتی سوازمان
را از طریق فرایند و نووآوری خوود افوزایش دهنود .فعالیوتهوای مختلفوی ماننود دسترسوی،
نمایش ،تبادل ،حفظ و یکپارچگی دانوش ضومنی و فوری تمایو بوهایجواد دانوشسوازمانی
به عنوان بخشی از فرایند  KMدارند .مدیریت منابع انسانی و فرایند سوازمانی بخشوی از

KM

است .عضو سازمان می تواند دانش را با عنوان فراینود  KMایجواد ،نگهوداری ،توزیوع و بیوان
کند (سن سوز 2217 ،1

.)24

مدیریت دانش در نظامهای سالمت مدیریت دانش در بین داده ها ،اطالعات و دانش متمایز
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عبارتست از به کارگیری فرایند ،محتوا و سواختار مودیریت دانوش بوا اسوتفاده ظرفیوتهوای

است ،هرچند که هر سه برای موفقیت سازمانهای نظام سالمت ضوروری هسوتند .اگور چوه
فراوانی اطالعات در حوزه سالمت محققان را بر آن داشته تا مدیریت دانش را مورد توجه قرار
دهند

(شانون 2212 ،2

 .)24در نظام های سالمت ،حجم عظیمیاز اطالعوات ،شوواهد و تحقیقوات

بهطور جدی یا در همه جا بهکار گرفته شده است

(موریس ،وودینگ و گرنت 2211 ،3

.)512

سازمان جهانی بهداشوت در ایون زمینوه اظهوار موی کنود کوه توسوعه مودیریت اطالعوات
سالمت شام اجرا ،نگهداری و مدیریت نظام های اطالعاتی بهمنظوور تولیود ،شبوت ،ذخیوره،
1. DanaIndra Sensuse
2. Shannon
3. Morris, Wooding, &Grant
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بازیووابی ،تحلی و و انتشووار اطالعووات موویباشوود و نقووش مهمووی در موودیریت کووارا و مووؤشر
سازمان های مراقبت سالمت دارد

(دهقانی و همکاران1317 ،

.)253

مدیریت دانش موشر برای دستیابی به عملکورد سوازمانی بسویار مهوم اسوت .موفقیوت یوا
شکست مدیریت دانش بستگی بهاین دارد که چگونه اعضوایسوازمان بوهطوور مووشر دانوش
خود را به اشتراک گذاشته و از آن استفاده کنند

(لوی 2214 ،1

 .)23نتایج نشوان داد کوه فرهنوگ،

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

نقش مهم تری نسبت بوه سواختار در مراقبوت هوای بهداشوتی دارد .پویش از تعیوین راهبورد و
برنامه ریزی برای اجرای مدیریت دانش ،نیاز به مم یزی و ارزیابی جهوت انطبواقسوازی نظوام
مدیریت دانش با ظرفیتهای سازمانی است

(شاه مرادی2215 ،

.)38

ساخت چارچوب نظری تحقيق
در مرحله اول پس از انجام مطالعات گسترده در زمینه دانش ،مدیریت دانوش و مودیریت
اطالعات ،داده و نظام جامع مدیریت اطالعات مؤلفوه هوایی کوه موی توانود بورای طراحوی
الگوی مدیریت دانشسازمان بیمه سالمت با تکیه نظام جامع مدیریت اطالعات موورد مداقوه
قرار گیرد؛ شناسایی شدند .در مرور ادبیات از مدل های مدیریت دانشی بیشتر موورد بررسوی
قرار گرفت که مبتنی بر فناوری اطالعات بودند که در ادبیات تحقیق بهفوورت کامو بیوان
شده اند  ،پس از آن سازههای افلی ،ابعاد الزامات شناسایی شده در قالوب مؤلفوههوای افولی
و فرعی دسته بندی شدند .هدف این مرحله ساخت چوارچو

نظوری اسوت کوه بوه کموک

ادبیات موضوع مفهوم کلی مودیریت دانوشسوازمان بیموه سوالمت بوا تاکیود برنظوام جوامع
مدیریت اطالعات ،طراحی شد .چارچو

نظری این مدل مبتنی بر ادبیاتی است کوه خالفوه

آن در جدول زیر ارائه شده است.
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1. Lee

جدول شماره  .3چارچوب نظري تحقیق
سازه های
اصلي

مولفه
فرآیند

دانش

محتوایی

شناسایی دانش  ،کسوب دانوش ،ایجواد دانوش ،ذخیورهسوازی دانوش ،انتشوار دانوش،
بهکارگیری دانش
رسمیت ،تمرکز ،پیچیدگی
فرهنگ سازمانی ،شورایط محیطوی ،فنواورهوای بوهروز ،راهبردهوای سوازمانی ،هودف
گذاریها ،رهبری
شایسوتگی کارکنوان فنواوری اطالعوات ،قابلیوت تنظویم و تطبیوق نظوامهوای فنوواوری

زیرساخت

اطالعات  ،سازگاری نظام ها ،قابلیت اتصال نظامهوا بوا سوایر نظوامهوا ،سورعت تبوادل
اطالعات ،بخش بندی فنواوری اطالعوات ،قابلیوت و امکانوات فنواوری ،نووین بوودن
اطالعات
سهولت دسترسی به اطالعات ،حجم مناسب اطالعات ،قابلیت اعتمواد بوه اطالعوات،
کام بودن اطالعات

مدیریت

کیفیت

قابلیت گزارشگیری مفید ،سازگاری نظوام ،تغییور پوذیری در فنواوریهوای موجوود،
دوری از خطا  ،عینی بودن اطالعات ،مورتبط بوودن اطالعوات ،امنیوت نظوام ،ارزش

اطالعات

افزوده اطالعات ،قابلیت درک اطالعات
کارکردی
عوام
نظام
سطوح داده

دریافت داده های مفید ،پردازش دادهها ،ایجواد اطالعوات ،ذخیورهسوازی اطالعوات،
بازیابی اطالعات ،انتقال اطالعات
کارکنان فناوری اطالعات ،فنواوری اطالعوات ،فرآینودها فنواوری اطالعوات ،سواختار
فناوری اطالعات
ورودی دادهها ،پردازش دادهها ،خروجی اطالعات ،بازخورد اطالعات،
داده ها در سازمان ،اطالعات ،دانوش آشوکار درسوازمان ،دانوش نهفته(ضومنی) ،خورد
(دانایی ) درسازمان
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مدیریت

ساختار

شاخص

دادههووای سووتادسووازمان ،دادههووای ادارات اسووتانی و شهرسووتانی ،دادههووای مراکووز
داده

محیط داده

ارائه دهنده خدمات تشخیصی درمانی ،دادههای بیموهگوزاران (ادارات و سوازمانهوای
طرف قرار داد)
وجوود نوورمافووزارهووای بووهروز ،میوزان تسوولط کارکنووان فنوواوری ،موودیریت دادههووا،

تبادل داده

دستورالعم ها (مرتبط با دادههای بیمه سالمت) ،آمووزش (واحود دادههوا) ،توسوعه
نظام (فناوری اطالعات) ،فرآیندهای (تبادل دادهها)

ذینفعان
سازمان بیمه
سالمت

کارکردی

بیمه شدگان سازمان  ،ارائه دهنودگان خودمات ،سیاسوتگزاران ،شورکای کواری سوازمان
بیمه سالمت ،بی مهگزاران (ادارات وسازمانها) ،کارکنان بیمه سالمت
پوشش بیمه همگانی ،دسترسی و بهوره منودی از خودمات بیموهای ،خریود خودمات
بهداشتی درمانی ،تامین منابع مالی ،نظارت و ارزشیابی مراکز طرف قرارداد

خدمات

بهداشتی درمانی ،بیمه گری و درآمد
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الگوی مفهوميتحقيق
الگوی مفهومی تحقیق حاضر ،حافو مطالعوه ادبیوات تحقیوق و الگووی مبنوایی تحقیوق
حاف از مطالعات اسنادی میباشد .رویکرد افلی الگو ،توجوه بوهسوازه هوای افولی تحقیوق
(مدیریت دانوش ،مودیریت اطالعوات ،نظوام جوامع مودیریت اطالعوات ،داده) و اسوتفاده از
مولفه های فرایندی ،محتوایی ،کارکردی ،زمینهای ،رفتواری و سواختاری سوازمان بورای ارائوه
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

الگوی مدیریت دانشسازمان بیمه سالمت با تاکید بر نظام جوامع مودیریت اطالعوات اسوت.
البته در این الگو عالوه بر موارد ذکر شوده ،بوه سواختار سوازمان  ،ذینفعوان ،و محویط توجوه
ویژه ای شده است که نهایتا به نوآوری ویادگیری درسازمان منجر میشود.

شکل شماره  .3الگوي مفهوميمديريت دانش سازمان بیمه سالمت ايران با تاکید بر نظام جامع مديريت
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اطالعات

چنانکه مالحظه می شود ،الگووی مفهوومی دارای سوازه افولی  ،ابعواد ،مولفوه و شواخص
می باشد که در واقوع ،بخوش عینوی الگوسوت کوه خوود مشوتم بور سوه مولفوه سواختاری،
محتوایی ،فرآیندی است که از طریق تهیه پرسشنامه که بخش هایی اسوتاندارد و بخوشهوایی
آمار استن باطی و توفیفی مورد راستی آزمایی قرار گرفت و درپایان الگوی مد نظور بوا کموک
نرمافزار تحلی شد.
روش شناسی تحقیق حاضر به لحاظ هدفی که دنبال می کنود از نووع تحقیقوات کواربردی
و زمینه ای است و چون به دنبوال طراحوی الگوسوت ،از ایون منظور در زموره پوژوهشهوای
توسعه ای بهشمار می آید .از طرفی دراین پوژوهش از روش ترکیبوی (کمّوی وکیفوی) آمیختوه
باهدف دستیابی به ابعاد ،مؤلفهها وشاخص های الگوی نظوام جوامع مودیریت دانوشسوازمان
بیمه سالمت با تاکید برنظام جامع مدیریت اطالعوات اسوتفاده شود و اطالعوات و دادههوای
موردنیاز نیز از اسناد و مدارک علموی ،اسوناد باالدسوتی و پرسشونامه ،گوردآوری شود .حجوم
جامعه شام

مدیران و کارشناسان سازمانهای بیمهای است کوه مشوتم بور  272نفور اسوت

که با استفاده از جدول مورگان تعداد  151نفور بوه عنووان حجوم نمونوه در نظور گرفتوه شود.
داده های به دست آمده به کمک فنون آمار توفیفی و اسوتنباطی ،ماننود آزموون کولمووگروف
 اسمرینوف  ،تحلی عاملی ،آزموون  tتوک نمونوه ای و آزموون توزیوع دوجملوهای ،مووردتحلی قرار گرفت .همچنین از نرم افزار لیزرل برای برازش الگوی تحقیق استفاده شد.
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محقق ساز می باشد که باید ابتدا استاندارد و سپس تایید و تکمی شود .ایون فرآینود از طریوق

یافته ها و تجزیهوتحليل دادهها
الف .يافته هاي تحقیق :در تحلی های توفویفی سوواالت جمعیوت شوناختی بوه تحلیو
مواردی مانند رشته تحصیلی ،سابقه کاری ،سن ،مح خدمت و میوزان تحصویالت پرداختوه
شد .در نمونه ی مورد مشاهده موردان از نظور تعوداد ،بیشوتر از زنوان بودنود .از نظور مودارک
تحصیلی و مدارج تحصیلی ،پاسخ گویان دارای مدارک علمی کارشناسوی ،کارشناسوی ارشود،
دانشجوی دکتری ،مدرک تحصیلی دکتری و تعدادی سایر مدارج تحصیلی را داشوتهانود کوه
می توان نتیجه گرفت افراد با مدارک تحصیلی گوناگون به سوواالت پاسوخ گفتوهانود .از نظور
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آخرین شغ سازمانی که پاسخ دهندگان در آن اشتغال داشوته انود ،شوام جایگواه کارشناسوی،
پسووت ریوویس اداری ،پسووت معاونووت ،موودیرک  ،عضووو هیووات علموویو تعوودادی در سووایر
جایگاه ها ی سازمانی حضور داشته اند .گوناگونی مشا
است که از همه نوع مشا

پاسخ دهنودگان گویوای ایون مسواله

در سط سازمان های بیمه سالمت به سوواالت پاسوخ گفتوهانود.

از نظر نوع فعالیت پاسخ دهندگان مرتبط با فعالیتهای بیمهای و سوالمت ،بررسویهوا نشوان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

داد که سوال شوندگان ،دارای فعالیت های تجربی در سط سازمان های بیمه سالمت بوودهانود
و تعدادی نیز در سط اینسازمانها به فعالیت های پژوهشوی مشوغول بوودهانود کوه بوهنظور
می رسد به سواالت هم از منظر تجربه و هم از منظر علم پاسخ داده شوده اسوت .همچنوین در
آخرین سوال جمعیت شوناختی ،بررسوی هوا نشوان داد سووال شووندگان دارای فعالیوتهوای
بیموهای و فعالیووت هووای مورتبط بووا موودیریت دانوش در سووط سووازمانهوای بیمووه سووالمت،
فعالیت های فناوری ،فعالیت های مرتبط با سالمت و نیوز در سوایر فعالیوت هوا مشوغول انجوام
وظیفه بودهاند.
ب .تجزيه و تحلیل داده ها :توزیوع دادههوای مربووط بو ه هور متغیور بوه کموک آزموون
کولموگروف  -اسمرینوف تحلی شد .مطابق خروجوی جودولز زیور ،چوون سوط معنواداری
برای همه متغیرها به استثنای متغیر مدیریت اطالعات ،کمتر از میوزان خطوای  /25بوه دسوت
آمده برای این متغیرها فرضیه  H1و برای متغیور مودیریت اطالعوات چوون سوط معنواداری
بیشتر از میزان خطای  /25حاف شده است ،فرض  H0مورد تایید است؛ این بودان معناسوت
که توزیع داده های همه متغیرها یرنرموال و توزیوع داده متغیور مودیریت اطالعوات نرموال
است .بنابراین برای بررسی تاشیر همه متغیرها در الگوو کوه توزیوع داده هوای آنهوا یرنرموال
است ،از معادل آزمون مقایسه میانگین با عدد شابوت ( Tتوکنمونوه ای) یعنوی آزموون توزیوع
دوجمله ای ( )Binomealو برای متغیر مدیریت اطالعات که توزیع دادههای آن نرموال اسوت،
از آزمون  Tتکنمونه ای استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است
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H0

توزیع داده های متغیرها نرمال است.

H1

توزیع داده های متغیرها نرمال نیست.

به منظور بررسی تاشیر مدیریت اطالعات بر الگوی راهبردیاز آزموون مقایسوه میوانگین بوا
عدد شابت ( Tتک نمونه ای ) استفاده شد .مطابق خروجی جدول ،چون سط معنواداری کمتور
از میزان خطای  /25محاسبه گردید ،فرض  H1مورد تایید واقع شد؛ ایون بودان معناسوت کوه
H0

مدیریت اطالعات بر الگوی راهبردی تاشیر ندارند.

H1

مدیریت اطالعات بر الگوی راهبردی تاشیر دارند.

جدول شماره  .6آزمون  tتک نمونه اي بررسي تاثیر مديريت اطالعات بر الگوي راهبردي
آزمون
T
تکنمونهای

متغير

متغير

مستقل

تابع

مدیریت

الگوی

اطالعات

راهبردی

حدود اطمينان

مقدار t

سطح

نتيجه

حد باال

حد پایين

محاسبه شده

معناداری

آزمون

1.0410

1.3941

13.818

/222

قبول
H1

N =157و*P<0/05 ، **P<0/01

برای متغیرهایی که در آزمون کولموگروف اسمیرنوف توزیع داده های آنها یر نرموال بوه
دست آمد؛ از معادل آزمون تی تکنمونهای در آزمون های ناپارامتریوک یعنوی آزموون توزیوع
دو جمله ای ( ) Binomealاستفاده شد .مطوابق خروجوی جودول چوون سوط معنواداری بورای
تمامی متغیرها به استثنای متغیر خدمات از سط معناداری  /25کمتور بوه دسوت آموده اسوت.
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مدیریت اطالعات بر الگوی راهبردی تاشیر دارد.

برای همه متغیرها فرض  H1مورد تایید واقع شد؛ این بدان معناست که کلیه متغیرهوا (ابعواد)
در الگوی پیشنهادی تاشیر دارند .در تحلیلی جداگانه ،به منظور بررسی ایون موضووع کوه آیوا
زیر مولفه ها بر مولفه ها و همچنین مولفه ها بر ابعواد بوار مویشووند یوا خیور؟ از فون تحلیو
عاملی استفاده شد .بهبیاندیگر به این فرآیند ،بررسی روایویسوازه نیوز موی گوینود .در آزموون
تحلی عاملی چنانچه بار عاملی محاسبه شده کمتر از  /4به دست آید به معنای آن اسوت کوه
زیور مولفوه بوا مولفوه یووا مولفوه بوا بعود بوا هووم ارتبواطی ندارنود ،در نتیجوه تحلیو عوواملی
فورت گرفت ه ،مشخص شد که همگی گویه هوای پرسشونامه ،دارای بوار عواملی بواالتر از /4
است.
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در ادامه به کمک نرم افزار لیزرل مدل تحقیق ترسیم و برازش مدل تحقیوق بوا آن محاسوبه
شد .در الگوی تحقیق ،زیر متغیرها و شاخص هوای مورتبط بوا حوروف التوین بودینفوورت
کدگذاری شده است نماگر  AAمتغیر مدیریت دانش با مولفههای (فرآیندی  ،Aمحتووایی ،B
ساختاری ) C؛ نماگر  BBمتغیرمدیریت اطالعات با مولفه های (عوام  ،Dکوارکرد ،Eکیفیوت،F
نظام  ،Gزیرساخت  ) H؛ نماگر  CCمتغیر دادهها با مولفههوای ( Iمحویط داده J ،سوطوح داده،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

 Kتبادل دادهها)؛ نماگر  DDکوارکردسوازمان بیموه سوالمت بوا

مولفوه هوای(  Lکوارکرد هواM ،

خدمات سازمان بیمه سالمت N ،ذینفعانسوازمان بیموه سوالمت) در مودل نموایش داده شوده
است.

نمودار  .6الگوي تحقیق در حالت استاندارد

با توجه به نمودار باال میزان شاخص ( RMSEAریشه میوانگین مربعوات خطوای بورآورد)
برابر  2/221است که از  /28کوچکتر است ؛ بنابراین ،تناسب مدل از وضعیت بسویار مطلووبی
برخوردار اسوت .همچنوین از آنجوائی کوه ضورایب معنواداری بورای مقبولیوت مودل (- 1/12
 )+ 1/12در تمامی عوام بیشتر از مقبولیت می باشد ،در نتیجه برازش الگوو موورد تاییود
قوورار مووی گیوورد .همچنووین بووا توجووه بووه خروجووی نوورم افووزار لیووزرل در نمودارهووای فوووق،
رواییسازه ای الگو در جدول شمارۀ زیر ارائه میشود.
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جدول  .1بررسي روايي سازه مدل

2 /df

2 /df

شاخص کای دو بر

rmsea

Root Mean Square
of Approximation

nfi

Normal Fit Index

cfi
gfi
agfi

Comparative Fit
Index
Goodness of Fit
Index

قبول

دست
آمده

کمتر از 3

1773

کمتر از 2 /28

27221

نزدیک بهیک

2712

شاخص برازش تطبیقی

نزدیک بهیک

2717

شاخص برازندگی

نزدیک بهیک

2717

نزدیک بهیک

2 /18

درجه آزادی
ریشه میانگین مربعات
خطای برآورد
شاخص برازش
هنجارشده

Adjusted Goodness
of Fit Index

شاخص تعدی یافته
برازندگی

نتيجه

از آنجائیکه
بین این
نشانگرها
هماهنگی و
همسویی
وجود دارد ،در
نتیجه
رواییسازه
مدل تائید شد.

از آنجائی که در جدول باال  ،شاخص کای دو بور درجوه آزادی کوهیکوی از شواخصهوای
افلی است  1/73می باشد و در محدوده مجاز قرار دارد ،برازندگی مودل را موورد تائیود قورار
می دهد .شاخص تعدی شده برازندگی کوه مقوادیر بوین  2/1توا  2/15قابو قبوول و بواالتر از
 2/15عالی است ،در مدل نهایی مقدار 2/18است کوه عوالی مویباشود .شواخصهوای بورازش
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اختصار

معادل انگليسي

معادل فارسي

دامنه قابل

ميزان به

هنجار شده ،تطبیقی ،برازندگی و تعدی یافتوه برازنودگی در ایون مودل بوه ترتیوب برابور بوا
 2/17 ،2/17 ،2/12و  2/18است که با توجه به دامنه قاب قبول از وضوعیت عوالی برخووردار
می باشند .شاخص بعدی ریشه میانگین مربعات خطوای بورآورد مویباشود کوه بایود کمتور از
 2/28باشد و در این مدل برابر با  2/221موی باشود کوه در محودوده قابو قبوول قورار گرفتوه
است .بنابراین با توجه به ک شاخص های محاسبه شده می توان گفت کوه الگووی تحقیوق از
برازش مناسبی برخوردار میباشد.
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نتيجهگيری و پيشنهادات
شناسايي ابعاد ،مؤلفهها و شاخص هاي مديريت دانش و ارتباط آن باا ساازمان بیماه
سالمت
مدیریت دانش شام سه مولفه الوف و فرآینود (شناسوایی دانوش  ،کسوب دانوش ،ایجواد
دانش ،ذخیرهسازی دانش  ،انتشار دانش ،به کارگیری دانش)،

و ساختار (رسومیت ،تمرکوز،

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

پیچیدگی) ج و محتوای (فرهنگسازمانی ،شرایط محیطی ،فنواوریهوای بوهروز ،راهبردهوای
سازمانی ،هدف گذاریها ،رهبری) موی باشود .در ایون پوژوهش مورتبط بوودن شواخصهوای
زیر مجموعه هر یک از مولفه های فرآیند ،ساختار و محتوا بوا مولفوه مربووط ،موورد تحلیو
قرار گرفت .نتایج به دست آمده نشان میدهد که کلیه عام های در نظور گرفتوه شوده بورای
هر یک از مولفه ها چون دارای بار عاملی باالتر از  /4هستند بور روی مولفوه مربووط بخووبی
بار می شوند .یا به عبارتی ،شاخصها زیر مجموعه مولفه مربوط بوده و با مولفه مورتبط اسوت
و تشکی بخشی از سازه های الگو را می دهد .بنابراین مولفه فرآیند با شوش شواخص ،مولفوه
ساختار با سه شاخص و مولفه محتوایی نیوز بوا شوش شواخص ،بوه هوم وابسوته هسوتند .در
نتیجه ،سه مولفه محتوا ،ساختار و فرآیند با هم تشکی بعد مودیریت دانوش را مویدهنود .در
بررسی توفیفی و فراوانی پاسخ ها به سواالت یوا گویوه هوایی کوه بورای سوه مولفوه فرآینود،
ساختار و محتوا در نظر گرفته شد ،نتایج حاکی از آن است که اکثر یت جامعوه پاسوخ دهنوده،
معتقدند که شاخص ها با مولفه مربوط و در مجموع مولفه ها با بعود مودیریت دانوش مورتبط
هستند .همچنین چون سط معناداری بورای هموه شواخص هوا کمتور از میوزان خطوای /25
حاف شده است ،می توان نتیجه گرفت که شاخص ها به مولفه مربوط وابسته است.
شناسايي ابعاد ،مؤلفهها و شاخص هاي مديريت اطالعاات و ارتبااط آن باا ساازمان
بیمه سالمت
مدیریت افالعات دارای پنج مولفه زیرساخت (شایسوتگی کارکنوان فنواوری اطالعوات،
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قابلیت تنظیم و تطبیق نظامهای فناوری اطالعات ،سازگاری نظام ها ،قابلیت اتصال نظامهوا بوا
سایر نظام های ،سرعت ت بادل اطالعات ،بخش بنودی فنواوری اطالعوات ،قابلیوت و امکانوات

فناوری ،نوین بوودن اطالعوات) ،کیفیوت (سوهولت دسترسوی بوه اطالعوات ،حجوم مناسوب
اطالعات ،قابلیت اعتماد به اطالعات ،کام بوودن اطالعوات ،قابلیوت گوزارش گیوری مفیود،
سازگاری نظام ،تغییر پذیری در فناوریهای موجود ،دوری از خطوا  ،عینوی بوودن اطالعوات،
کارکردی (دریافت داده های مفید ،پردازش داده ها ،ایجاد اطالعات ،ذخیورهسوازی اطالعوات،
بازیابی اطالعات ،انتقال اطالعات) ،عوام (کارکنوان فنواوری اطالعوات ،فنواوری اطالعوات،
فرآیندها فناوری اطالعوات ،سواختار فنواوری اطالعوات) و نظوام (ورودی دادههوا ،پوردازش
داده ها ،خروجی اطالعات ،بازخورد اطالعات) میباشد.
مرتبط بودن یا وابستگی شاخص های زیر مجموعه هور یوک از مولفوههوای زیرسواخت،
کیفیت ،کارکرد ،عوام  ،نظام با مولفه مربوط ،مور د تحلی قرار گرفت کوه نتوایج بوه دسوت
آمده نشان می دهد که کلیه عام های در نظر گرفته شوده بورای هور یوک از مولفوههوا چوون
دارای بار عاملی باالتر از  /4هستند ،بر روی مولفه مربوط ،بخوبی بار میشوند .یا بوه عبوارتی
شاخص ها زیر مجموعه مولفه مربوط بووده و بوا مولفوه مورتبط بووده و تشوکی بخوش دوم
از سازه های الگو را میدهود .بنوابراین مولفوه زیرسواخت بوا  8شواخص ،مولفوه کیفیوت بوا
 13شاخص و مولفه کارکرد با شش شاخص ،مولفه عوام با چهوار شواخص و مولفوه نظوام
با چهار شاخص زیر مجموعه به هم وابسته هستند و سه مولفه مذکور بوا هوم ،تشوکی بعود
مدیریت اطالعات را میدهند.
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مورتبط بوودن اطالعوات ،امنیوت نظوام ،ارزش افوزوده اطالعوات ،قابلیوت درک اطالعووات)،

بررسی توفیفی و فراوانی پاسوخ هوا بوه سوواالت یوا گویوه هوایی کوه بورای مولفوههوای
زیرساخت ،کیفیت ،کارکرد ،عوام و نظوام در نظور گرفتوه شوده بوود ،بیوانگر آن اسوت کوه
اکثریت جامعه پاسخ دهنده معتقدند که شاخص ها با مولفه مربوط و در مجموع مولفوههوا بوا
بعد مدیریت اطالعات مرتبط هستند .همچنین چون سط معناداری برای سه مولفوه کمتور از
میزان خطای  /25حاف شده است ،می توان نتیجه گرفت که با توجه بوه

تاییود فرضویه H1

شاخص ها به مولفه مربوط وابسته است.
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شناسايي ابعاد ،مؤلفهها و شاخص هاي داده هاي دانشي و ارتباط آن باا ساازمان بیماه
سالمت
داده های دانشی از مولفهها و شواخص هوای سوطوح داده (دادههوا درسوازمان ،اطالعوات،
دانووش آشووکار درسووازمان ،دانووش نهفتووه (ضوومنی) ،خوورد (دانووایی) درسووازمان ،محوویط داده
(داده های ستاد سازمان  ،داده های ادارات استانی و شهرسوتانی ،داده هوای مراکوز ارائوه دهنوده
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

خدمات تشخصی درمانی  ،داده های بیموه گوزاران (ادارات وسوازمان هوای طورف قورار داد) و
تبادل داده (وجود نرم افزار های بهروز  ،میوزان تسولط کارکنوان فنواوری ،مودیریت دادههوای،
دستورالعم ها (مورتبط بوا داده هوای بیموه سوالمت) ،آموزش(واحود داده هوا) ،توسوعه نظوام
(فناوری اط العات) ،فرآیندهای (تبادل داده ها) تشکی شوده انود .مورتبط بوودن یوا وابسوتگی
شاخص های زیر مجموعه هر یک از مولفه های سطوح داده ،محویط داده و تبوادل دادههوا بوا
مولفه مربوط مورد تحلی قرار گرفت کوه نتوایج بوه دسوت آموده نشوان مویدهود کوه کلیوه
عام های در نظر گرفته شده برای هر یک از مولفوه هوا چوون دارای بوار عواملی بواالتر از /4
هستند ،بر روی مولفه مربوط بهخوبی بار میشوند .یا به عبوارتی شواخصهوا ،زیورمجموعوه
مولفه مربوط بوده و با مولفه مرتبط بوده و تشکی بخش سوم ازسازههای الگو را مویدهود.
بنابراین مولفه سطوح داده با  5شاخص ،مولفه تبادل داده ها با چهار شاخص و مولفوه محویط
داده با  7شاخص زیر مجموعه به هم وابسته هستند و سه مولفه مذکور با هم تشوکی بعود
داده های دانشی در الگوی راهبردی مدیریت دانش در سوط سوازمان هوای بیموه سوالمت را
می دهند .در بررسی توفیفی و فراوانی پاسخها به سواالت یا گویه هایی که برای مولفوههوای
سطوح داده ها،محیط داده ها و نحوه تبادل داده های نظام در نظر گرفته شوده بوود ،بیوانگر آن
است که اکثریت جامعه پاسخ دهنده معتقدند که شاخص هوا بوا مولفوه مربووط و در مجمووع
مولفه ها با بعد داده ها مرتبط هستند .همچنین چون سوط معنواداری بورای هموه مولفوههوای
کمتر از میزان خطای  /25حاف شده است ،می توان نتیجه گرفت که شواخص هوا بوه مولفوه
مربوط وابسته است.

212

بررسی مرتبط بودن شاخصها با مولفههای ذینفعان سازمان بیمه سوالمت ،کوارکردهوای
سازمان بیمه سالمت و خدمات ارایه شده توسط سازمان بیمه سوالمت در سوازمانهوای بیموه

سالمت ،نتایج نشان میدهد که کلیه عام های در نظر گرفته شده برای هر یک از مولفوههوا
چون دارای بار عاملی باالتر از  /4هستند بور روی مولفوه مربووط بخووبی بوار مویشووند .یوا
به عبارتی شاخص ها زیر مجموعه مولفه مربوط بوده و با مولفه مرتبط بوده و تشوکی بخوش
کارکرد های سازمان بیمه سالمت با پنج شاخص و مولفه خودمات ارایوه شوده بوا دو شواخص
زیر مجموعه به هم وابسته هستند و سوه مولفوه موذکور بوا هوم تشوکی بعود سوازمان بیموه
سالمت در الگوی راهبردی مدیریت دانش در سط سازمان هوای بیموه سوالمت را مویدهنود.
نتایج بررسی توفیفی و فراوانی پاسخ ها بوه سوواالت یوا گویوه هوایی کوه بورای مولفوههوای
ذی نفعان سازمان بیمه سالمت و کارکردهایسازمان بیموه سوالمت در نظور گرفتوه شوده بوود،
بیانگر آن است که اکثریت جامعه پاسخ دهنده معتقدند که شاخص ها بوا مولفوه مربووط و در
مجموع مولفه ها با بعد داده ها ،مرتبط هسوتند .همچنوین چوون سوط معنواداری بورای هموه
مولفه ها ،کمتر از میزان خطای  /25است ،می توان نتیجوه گرفوت کوه شواخص هوا بوه مولفوه
مربوط وابسته است.
با توجه به آزمون های انجام شده و نتایج پژوهش ،الگووی راهبوردی مودیریت دانوش در
سازمان بیمه سالمت با تاکید بر نظام جامع اطالعات ،ارائه می شود.

مقاله پژوهشی ارائه الگوی مدیریت دانش سازمان بیمه سالمت با تاکید برنظام جامع مدیریت اطالعات

چهارم از سازه های الگو را مویدهود .بنوابراین مولفوه ذی نفعوان بوا  2شوش شواخص ،مولفوه
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شکل شماره  .1الگوي راهبردي مديريت دانش در سازمان بیمه سالمت با تاکید بر نظام جامع اطالعات

پیشنهادهاي کاربردي براي سازمان بیمه سالمت براساس يافتههاي تحقیق
 .1باتوجه به اینکه مهم تورین ابعواد الگووی احصواا شوده  ،مودیریت دانوش ،نظوام جوامع
موودیریت اطالعووات و دادههووا مووی باشووند ،ایوون ابعوواد مووورد توجووه حوووزه سیاسووتگزاری و
 .2دوره آموزشی برای تمام سطوح سازمانی در جهوت تبیوین و آمووزش اسوتقرار الگووی
مدیریت دانش درسازمان برگزار شود.
 .3براساس یافته ها ،مهم ترین مولفه های بعد مدیریت دانش ،براسواس اولویوت ،سواختار،
فرایند و محتوا می باشد ،بنابراین ،ضرورت دارد برنامهریزی الزم برای پورداختن بوهایون سوه
مولفه در سط سازمان انجام شود و برنامه زمانی نیز متناسوب بوا توانواییسوازمانی طراحوی و
ابال شود.
 .4نتایج نشان می دهد که بعد نظام جامع مدیریت اطالعات یکی دیگر از مهم تورین ابعواد
الگو در سازمان میباشد؛ همچنین مهم ترین راهبردسازمان هوم هوشومندسوازی فرآیندهاسوت؛
پس با توجه به اهمیت موضوع و نتایج ایون تحقیوق پیشونهاد موی گوردد ،تمرکوزسوازمان در
اجرایوی کوردن ایون الگووو در حووزه مودیریت اطالعوات براسوواس اولویوت بور مولفوههووای
ز یرساخت ،کارکرد ،سیتم ،عوام و کیفیت ،باشد.
 .5در حوزه محتوا ،اولین اقدام در این تحقیق برای سازمان بیمه سوالمت ،هودفگوذاری
و به روز بودن مطرح شده اسوت در حووزه سواختار مودیریت دانوش ،بوه بحور رسومیت در

مقاله پژوهشی ارائه الگوی مدیریت دانش سازمان بیمه سالمت با تاکید برنظام جامع مدیریت اطالعات

برنامهریزی سازمان قرار گیرد.

ساختار سازمان تمکید شده است.
 .2برای اقدامات مدیریت دانش در حوزه داده های دانش در سط سازمان بیموه سوالمت،
مهم ترین اقدام توجه به تبادل داده ها پس از آن محویط داده و سوط بنودی دادههوای دانوش
باشد.
 .7مهوم توورین اولویووت موودیریت اطالعووات در سووازمان بیمووه سووالمت ابتوودا توجووه بووه
زیرساخت ها ،است و در مرحله دوم توجه بهکارکردها می باشود .تاکیود موی شوود در حووزه
زیرساخت ،باید تمرکز بر قابلیت و امکانات باشد و اینکه اطالعوات موورد اسوتفاده جدیود و
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نو باشند .در حوزه کارکردهای مدیریت اطالعات ،باید بوهایجواد اطالعوات درسوازمان بیموه
سالمت ایران توجه جدی شود.
 .8در حوزه مدیریت اطالعات ،بر توجه به شاخص بوازخورد اطالعوات در مؤلفوه نظوام،
تمکید زیاد شده است و در اولویت اول میباشد.
 .1در حوزه عوام مدیریت اطالعوات ،فرآینودهای فنواوری بیموه سوالمت ،در اولویوت
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ، 13بهار 1311

است و در زمینه کیفیت ،اولین اقدام ،فراهم کردن زمینه تایید و اعتماد به اطالعات است.
 .12با توجه به ارائه الگوی مدیریت دانشسازمان بیموه سوالمت بوا تمکیود بور مودیریت
اطالعات ،پیشنهاد می شوود ،فازهوای آمووزش ،اجورا و اسوتقرار الگووی مودیریت دانوش در
سط سازمان عملیاتی شود.
 .11از ظرفیت مدیریت دانوش در حووزه هوای مودیریت منوابع ،توسوعه منوابع انسوانی و
پوشش همگوانی ،خریود خودمات سوالمت ،نظوارت و ارزشویابی ارتبواط بوا ذینفعوان و ...در
سط سازمان استفاده شود.
 .12با توجه به سابقه کار نیروی انسانی در سطوح کارشناسی و مدیران میانی و موالی کوه
بیشتر آنها در شرف بازنشستگی هسوتند و عودم اسوتخدام نیروهوای جدیود درسوازمان بیموه
سالمت ،دانش فنی فراوانی و تجربیات متراکم مدیران وکارشناسان پویش از بازنشسوتگی بوه
دانش آشکار در سط سازمان تبدی شود.
 .13یکووی از اهووداف افوولیسووازمان بیمووه سووالمت هوشوومندسووازی و رعایووت حقوووق
شهروندی می باشد؛ جهت ارتقاا این شاخصها می توان با استقرار مدیریت دانوش و اسوتفاده
از فناوری اطالعات در این الگو سطوح رضایت مندی را ارتقاا بخشید.
 .14پیشنهاد میشود با استفاده از ظرفیت های فرایند مدیریت دانش ،سط سواد سالمت آحاد
مردم را با خلق دانش جدید و انتشار آن در جهت ارتقاا سال مت و مدیریت منابع افزایش داد.
 .15پیشنهاد میشود مرکز ملی تحقیقاتسازمان بیمه سوالمت بوا اسوتفاده از ظرفیوتهوای
مدیریت دانش و مدیریت اطالعات ،ضمن توجه به چرخه مدیریت دانش ،زمینههای الزم را
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برای شناسایی  ،کسب ،ذخیره ،به کارگیری و تولید دانش جدید در سط سازمان فراهم کند.
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