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Background and Objective: Knowledge management is the optimal use of
knowledge to achieve intended purposes. Given the type of activity of health
care systems and their high health and safety risks, knowledge of health and
safety executive (HSE) principles not only contributes to patient safety and
health, but also enhances the health and safety of employees through raising
awareness and using others' experiences.
Materials and Methods: In this study, a questionnaire with 11 key
questions was developed. Then, to evaluate the validity and reliability of the
primarily questionnaire, inter-method reliability and Cronbach’s α
coefficient were used. To analyze the data, binominal test was run in SPSS,
version 22.
Results: The validity of Relevancy, clarity, and Cronbach’s alpha coefficient
of the questionnaire were 92.72%, 91.18%, and 0.7, respectively. The results
of binominal test showed that all the questions were accepted (above 75%
for each) by the experts.
Conclusion: Although knowledge management is a niche area in Iran, it is
important to apply new patterns in various aspects of the relevant activities
such as HSE. It can be concluded that the introduced questionnaire is a valid
and reliable tool that can be used in vocational processes.
Keywords: Content Validity; HSE; Knowledge Management; Questionnaire
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/21/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/20/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :مدیریت دانش ،استفاده بهینه از دانش برای دستیابی به اهداف است .با توجه به نوع فعالیت
سیستمهای مراقبت بهداشتی -درمانی که دارای ریسک باالیی از خطرات ایمنی و بهداشتی میباشند ،ایجاد
مدیریت دانش  )Health and Safety Executive( HSEنهتنها با اشتراک دانش و اطالعات به ایمنی بیمار
و حفظ سالمتی او کمک میکند ،بلکه با آگاهسازی کارکنان و استفاده از تجربیات دیگران میتواند باعث ارتقا
سالمت و ایمنی کارکنان شود.
مواد و روشها :در این پژوهش برای تدوین پرسشنامه  11سؤال کلیدی مطرح گردید و روایی و پایایی
پرسشنامه اولیه با استفاده از روش توافق کلی و آلفای کرونباخ صورت پذیرفت .همچنین بر اساس اطالعات
جمعآوریشده ،از آزمون دو جملهای بینم ( )Binomial Testو نرمافزار  SPSS 22برای تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده گردید.
یافتهها :در پژوهش حاضر روایی مناسبت برابر با  12/22درصد ،شفافیت  11/10درصد و ضریب آلفای کرونباخ
معادل  2/2محاسبه گردید که نتایج قابلقبولی هستند .نتایج تجزیه و تحلیل آزمون دو جملهای  Binomنیز
نشان داد که تمامی سؤاالت با میزان بیش از  21درصد مورد پذیرش خبرگان قرار گرفتهاند.
نتیجهگیری :اگرچه مدیریت دانش یک روند نوپا در ایران است؛ اما باید از الگوهای جدید در تمامی جنبههای
فعالیتهای مرتبط در این زمینه مانند مدیریت  HSEبهره گرفت .با توجه به نتایج بهدستآمده دریافت میشود
که پرسشنامه ارائهشده از روایی و پایایی مناسبی برای کاربرد در فرآیندهای کاری برخوردار میباشد.
واژگان کلیدی :پرسشنامه؛ روایی محتوا؛ مدیریت دانش؛ HSE

مقدمه
برای حفظ و تداوم سیستمهای مراقبت بهداشتی باید انتقال
دانش و تبدیل آن به خدمات به بهترین نحو انجام شود که این
کار بیشک باعث افزایش توان رقابت در این حیطه خواهد شد
[ .]1بسیاری از سازمانها اهمیت دانش را برای رقابت و سازگاری
در دنیای درحال تغییر درک نمودهاند و مطابق با آن مدلها،
ابزارها و تکنیکهایی را برای بقا و توسعه مدیریت دانش
ارائه کردهاند .سیستمهای مراقبت بهداشتی -درمانی بهعنوان
مجموعهای از افراد متخصص میتوانند این توانمندسازی را در
انتقال مراقبتهای بهداشتی بهطور مؤثری به کار برند [ .]1این
سیستمها باید دادههای سازمانی (شامل :دادههای ایمنی و
46

بهداشتی) را غربالگری و سازماندهی نموده و به اطالعات مفید
برای تصمیمگیری تبدیل نمایند [ .]2در این راستا ،سازمانهای
عهدهدار مراقبت بهداشتی با مشکالت بسیاری همچون نارضایتی
بیمار ،افزایش خطا و هزینه مواجه هستند .بر اساس آمار ،صنعت
مراقبتهای بهداشتی شامل  11درصد از اقتصاد آمریکا است که
این امر نشاندهنده لزوم توجه بیشتر به این بخش میباشد [.]3
بر مبنای گزارشها ،سرمایهگذاری بیشتر در مدیریت دانش
اطالعات بهداشتی -درمانی باعث ذخیره و صرفهجویی بیش از
 162میلیون دالر در اقتصاد آمریکا شده است [ .]2،3مدیریت
دانش مجموعه اعمالی میباشد که فرآیند خلق ،توسعه و استفاده
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ارائه الگوی تلفیق توانمندسازی دانش ارزیابی ریسک ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

براتچی و همکاران

مطالعه و بررسی توصیفی از طریق تهیه و تدوین پرسشنامه
انجام میشود .این پژوهش که در آن تجزیه و تحلیل محتوا
صورت گرفت ،شش مرحله تعیین سؤاالت پژوهش ،انتخاب محتوا
و نمونه جهت بررسی ،دستهبندی زیرمجموعههای محتوا،
کدگذاری با استفاده از مقیاس مناسب جهت تکمیل واحدهای
مورد بررسی ،تست آزمایشی و تجزیه و تحلیل دادههای آماری را
به شرح زیر طی نموده است [.]12
برای تهیه سؤاالت پژوهش و تنظیم پرسشنامه ،ادبیات
موضوعی بررسی گردید .بدینمنظور تمامی الگوهای مدیریت
دانش ارائهشده در مقاالت مورد بررسی قرار گرفت و از طریق
مصاحبه و مکاتبه با افراد فعال در دو حیطه مدیریت دانش و
ارزیابی ریسک با تاکید بر هدف پژوهش ،نظر متخصصان
جمعآوری گردید و از الگوی پایههای دانش  Probstکه دارای
فعالیتهای الزم جهت توانمندسازی است برای طراحی سؤاالت
استفاده شد [ .]10همچنین از فعالیتهای درجشده در الگوی
ارزیابی ریسک  ISO31212جهت تکمیل سؤاالت و ایجاد الگوی
ترکیبی بهره گرفته شد [ ]11و بدینصورت پیشنویسی از
پرسشنامه پدید آمد.
پرسشنامه اولیه که برای انتخاب محتوا و نمونه جهت بررسی
و دستهبندی با راهنمایی متخصصان ارزیابی ریسک و مدیریت
دانش تهیه گردیده بود ،به منظور باالرفتن اثربخشی و کارایی در
کاربرد با استفاده از راهنمایی علمی روش  Leedyو همکاران
تکمیل گردید [ .]22با بهکارگیری راهنماییها و جمعبندی
سؤاالت ،پرسشنامهای شامل  11سؤال اساسی برای تهیه الگو
تنظیم شد و از روشهای علمی بررسی مناسبت و شفافیت برای
ارزیابی روایی محتوا استفاده گردید.
کدگذاری با استفاده از مقیاس مناسب :بهطور کلی ارتباط
( )Relevancyسؤاالت که مشخصکننده میزان رابطه سؤال
پیشنهادشده با محتوای مورد اندازهگیری میباشد [ ]21بهصورت
چهار حالت و با رتبهبندی نامطلوب ( ،)1تا حدودی مطلوب
( ،)2مطلوب ( )3و کامالً مطلوب ( )4بررسی شد [.]21-23
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از دانش را هدایت کرده است و امروزه اهداف بیشتر سازمانها
استفاده و توسعه آن میباشد []4؛ به همین دلیل ،رهبران
مراقبتهای بهداشتی برای کسب رضایت ذینفعان باید در
بسیاری از فاکتورهای سازمانی از جمله مدیریت دانش عملکرد
خوبی داشته باشند [.]1
سازمانها ملزم به استفاده از ابزارهای جدید برای بقا و
سرعتبخشیدن به بهبود نظام سازمانی خود هستند .مدیریت
دانش یکی از این ابزارها میباشد که توانسته است سازمانها را
برای رسیدن به این هدف یاری رساند [ .]6اگرچه مدیریت دانش
یک الگوی نوظهور در مدیریت است؛ اما نقشی استراتژیک در
سازمانها دارد و در نیروی انسانی ،کار تیمی و تمامی اعمال و
کارایی سازمان تاثیرگذار است []2؛ به همین دلیل برای انجام
تصمیمگیری صحیح در سازمانها باید از علم مدیریت دانش بهره
برد تا منابع پنهان سازمانها به آسانی قابلدستیابی و استفاده
گردد [.]0
در سالهای اخیر مطالعات بسیاری در مورد مدیریت دانش
انجام شده است؛ اما موارد کمی در زمینه سیستمهای بهداشتی
صورت گرفته است Meng .و همکاران با توجه به اهمیت
اطالعات و ایجاد دانش ،مدلی را ارائه نمودند که به میزان باالیی
میتوانست باعث تسهیل یادگیری و اشتراک دانش در میان
دانشگاهیان شود [ .]1در سال  2214پژوهشگران با استفاده از
پرسشنامهای خودساخته به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر
رفتار کارکنان بیمارستان در ارتباط با اشتراک دانش پرداختند
که نتایج حاکی از اهمیت توجه رفتار کارکنان در جهت ارتقای
دانش بود [ .]12در پژوهشی دیگر ،توفیقی و همکاران با توجه
به اهمیت مدیریت دانش در بیمارستانها به بررسی کیفیت آن
در یک بیمارستان نظامی که اقدامات مناسب انجامشده باعث
ارتقای زیرساختهای دانش در آن بیمارستان شده بود،
پرداختند [ .]11عالوهبراین ،پژوهشگران دیگری رابطه بین
مؤلفههای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش را در بیمارستان
شهید هاشمینژاد بررسی نمودند و گزارش کردند که با وجود
مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی ارتقا یافته و این امر باعث بهبود
کیفی ارائه خدمات شده است [.]12
بهطور کلی میتوان گفت که برای ارائه خدمات بهداشتی-
درمانی مناسب باید کارها بهصورت گروهی انجام شود [ ]13که
این امر در سیستمهای بهداشتی -درمانی مشهودتر است .در این
راستا تیمها باید با پیشرفت و توسعه جدید از جمله حیطه
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست مطابقت یابند [ .]14شایان ذکر
است که تالشهای بسیار زیادی در حیطه ارگونومی ،بهداشت و
ایمنی شغلی در صنایع انجام شده است و همزمان اقدامات
بسیاری در جهت مدیریت دانش کارکنان و دانش ساختار
سازمان صورت گرفته است که باید این تالشها بهصورت
همزمان مدیریت گردند [.]11
در مجموع هدف از پژوهش حاضر ،بهکارگیری پایههای

مدیریت دانش برای توانمندسازی فعالیتها در زمینه ایمنی،
بهداشت و محیط زیست سیستمهای مراقبت بهداشتی -درمانی
میباشد .در محیطهای پرمخاطرهای چون سیستمهای مراقبت
بهداشتی ،کارکنان باید از مخاطرات ایمنی مربوطه آگاهی
داشته باشند و بدانند که هنگام بروز آنها باید چه اقداماتی را
انجام دهند .شناسایی و ارزیابی ریسک از مهمترین فعالیتها
در این حیطه است؛ بنابراین میتوان مدیریت دانش را موضوعی
حیاتی در نظر گرفت؛ زیرا افراد به کسب اطالعات درست در
زمان مناسب و بهصورت صحیح نیاز دارند [ .]16در این بخش
بهطور اختصاصی به ارائه و معرفی الگو در این زمینه پرداخته
شده است.

الگوی مدیریت دانش HSE

توافق کلی در مورد مناسبت (رویکرد کمتر محافظهکارانه) = تعداد توافق
مشاهدهشده بین متخصصان تقسیم بر تعداد کل موارد

بسیار
بااهمیت
1

اعضای تعیین روایی ،افرادی دارای تجربه پژوهش در تعیین
روایی محتوا بودند .این افراد طبق اهداف پژوهش و بر اساس
روش گولهبرفی تعیین شدند .بدینصورت که پس از شناسایی 2
متخصص در مراحل بعد از سوی این  2نفر 4 ،نفر دیگر معرفی
گردیدند و در نهایت با معرفی افراد جدید توسط این  4نفر ،اعضا
به  12نفر رسید .در مورد تعداد خبرگان محتوا بر اساس
نظر  ،Lynnحداقل  3نفر مورد نیاز میباشد [ .]26به اعتقاد
 Mc Gartlandنیز تعداد متخصصان با توجه به میزان تخصص
و گستره دانش مورد نیاز حداقل  3نفر برای هر گروه بوده و تا
 12نفر کفایت میکند [ .]21عالوهبراین Walz ،تعدادی بین 2
تا  22نفر را پیشنهاد داده است [ .]22در این راستا در پژوهش
حاضر  12نفر خبره انتخاب گردیدند که دارای مدرک دکترای
مهندسی بهداشت حرفهای بودند .همچنین در زمینه ارزیابی
ریسک و کار در سیستمهای بهداشتی -درمانی تجربه داشتند و
در حیطه مدیریت دانش آموزش دیده بودند .پس از تعیین روایی
پرسشنامه ،پایایی ابزار اندازهگیری بررسی گردید .برای محاسبه
ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری از روشهای مختلفی
استفاده میشود .در این پژوهش به منظور دقت بیشتر در پایایی
پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد .آلفای
کرونباخ ضریبی است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک
مجموعه را با هم منعکس میکند و هرچه به عدد  1نزدیکتر
باشد ،اعتبار سازگاری درونی آن بیشتر است .برای آزمون با
اهداف پژوهشی ،حصول پایایی بین  2/6تا  2/0قابلقبول است
[ .]20در این پژوهش در مرحله اول آلفای کرونباخ معادل
 2/600به دست آمد .پس از جمعآوری دادههای کل نمونه،
دوباره پایایی مورد سنجش قرار گرفت که مقدار بهدستآمده
برابر با  2/221بود؛ بنابراین میتوان پرسشنامه را از پایایی کافی
برخوردار دانست.
44

بااهمیت

متوسط

بیاهمیت

4

3

2

بسیار
بیاهمیت
1

ویژگی افراد شرکتکننده در جدول  2ارائه شده است .برای
تعیین اعتبار الگو از آزمون ناپارامتریک دو جملهای  Binomو
نرمافزار  SPSS 22استفاده گردید .آزمون دو جملهای Binom
برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر یک متغیر استفاده میشود که
جدول  :2ویژگی اعضای پانل
متغیر

گروه

تعداد

فراوانی (درصد)

جنس

مرد
زن

1
2

16
44

6

32

12

63

سطح
تحصیالت

کارشناسی
ارشد
دکتری

فرضهای این آزمون بدینصورت است H0 :بیانگر عدم تاثیر
متغیر و  H1بیانگر تاثیر متغیر در پدیدهای معین []31؛ بهطور
نمونه سؤال و فرض اول مطرحشده در این پژوهش بهصورت زیر
ارائه شده است:
سؤال  :1ضرورت وجود عنصر هدفهای دانش  HSEدر
مرحله زمینهسازی الگو
فرض صفر :وجود عنصر هدفهای دانش  HSEدر مرحله
زمینهسازی الگو ضروری نمیباشد.
فرض یک :وجود عنصر هدفهای دانش  HSEدر مرحله
زمینهسازی الگو ضروری میباشد.
برای انجام این آزمون برای تمامی سؤاالت فرض  62درصد
در نظر گرفته شد .بدین صورت که اگر بیش از  62درصد از
پاسخ دهندگان (به استثنای افرادی که در مقیاس لیکرت
گزینه متوسط را انتخاب کرده بودند) به سؤال مورد نظر پاسخ
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شفافیت ( )Clarityمحتوای سؤاالت نیز که مشخصکننده
واضحبودن سؤاالت از نظر نگارش و مفهوم آنها است نیز با همان
روشی که در ارتباط با مناسبت بیان شد مورد بررسی قرار گرفت
[ ]21و از خبرگان خواسته شد تا در مورد مناسبت و شفافیت
محتوا در طیفهای ذکرشده اعالم نظر نمایند .در نهایت شاخص
درجه توافق کلی ( )Inter Rate Agreementکه بیانکننده
درجه توافق مشاهدهشده بین نظر متخصصان شرکتکننده در
پژوهش در مورد شاخصهای مناسبت و شفافیت سؤاالت
پیشنهادی است ،به دست آورده شد [ .]24سطح قابلقبول
"شاخص درجه توافق کلی" که از فرمول حاصل میشود ،از نظر
 22 Davisدرصد و از نظر  Selbyو سایرین  02درصد عنوان
شده است [ .]21فرمول روش تعیین روایی بهصورت زیر
میباشد:

در آخرین مرحله برای تجزیه و تحلیل دادههای آماری پس
از تعیین روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت
 1درجهای (جدول  ]20[ )1موافقت یا عدم موافقت خبرگان با
سؤاالت تعیین شد [ .]20، 21این طیف که مقیاسی متداول در
مطالعات دارای پرسشنامه میباشد ،بهخوبی توانسته است برای
تصمیمگیریها و تعیین تمایل خبرگان مورد استفاده قرار گیرد
[ .]32پس از تعیین مقیاس پاسخگویی ،اعضای پانل تخصصی
به سؤاالت پاسخ دادند .اعضای پانل بر اساس نظرات ذکرشده
در مرحله قبل مشخص شدند .پرسشنامهها بهصورت حضوری
در اختیار آنها قرار گرفت و دو روز برای پاسخگویی به
متخصصان فرصت داده شد که در نهایت  16پرسشنامه تکمیل
گردید.

براتچی و همکاران

یافتهها
با توجه به مراحل ششگانه انجامشده در ارتباط با تعیین
روایی پرسشنامه و کسب نتیجه از پرسشنامه توزیعشده میان
اعضای پانل ،میزان مناسبت کلی بهدستآمده از ابزار با رویکرد
کمتر محافظهکارانه برابر با  12/22درصد به دست آمد .این
مقدار مطابق با جدول  3بیشتر از  02درصد شاخص درجه توافق
بوده و نشاندهنده مناسبت خوب ابزار پیشنهادی میباشد.
تعداد  11سؤال ستون اول از  12نفر اعضای پانل که به ترتیب
با شماره در سطر اول مشخص گردیدهاند ،با مقیاس  4حالتی
پرسیده شدند و در نهایت تعداد توافق مشاهدهشده تعیین
گردیدند .همچنین میزان شفافیت کلی بهدستآمده ابزار برابر
با  11/10درصد و به همان روش ذکرشده در مورد تعیین
مناسبت به دست آمد .این مقدار بیشتر از  02درصد شاخص
درجه توافق کلی بود و نشان از شفافیت خوب ابزار پیشنهادی
داشت.
آزمون فرضیات :اعتبار پرسشنامه به کمک آزمون دو

جدول  :3مقایسه مقادیر شاخص مناسبت کلی پرسشنامه  11سؤالی بهدستآمده از رویکرد توافق کلی (کمتر محافظهکارانه)
نمرات متخصصان به شاخص مناسبت هرکدام از سؤاالت

تعداد توافق مشاهدهشده

مناسبت

مناسبت کلی

6

2

3

6

6

4

7

8

3

60

بین  60متخصص

هر سؤال

ابزار

1

3

3

3

4

3

2

3

3

4

2

0

 02درصد

2

4

3

3

4

4

3

3

4

4

3

12

 122درصد

3

4

3

3

4

4

3

3

4

3

3

12

 122درصد

4

3

3

3

3

2

3

4

4

3

4

1

 12درصد

1

4

3

2

3

3

4

3

3

3

2

0

 02درصد

6

3

3

3

3

4

3

3

2

4

4

1

 12درصد

2

4

3

3

3

4

3

4

3

3

3

12

 122درصد

0

3

3

3

3

3

4

3

3

4

3

12

 122درصد

1

4

3

3

4

3

4

4

3

4

3

12

 122درصد

12

4

2

4

4

3

3

3

3

3

3

1

 12درصد

11

3

3

3

3

4

3

3

3

2

3

1

 12درصد

سؤال

مناسبت کلی
ابزار با رویکرد
کمتر
محافظهکارانه
برابر با 12/22
درصد میباشد.

جدول  :6نتایج تست دو جملهای Binom

سؤال 6

سؤال 2

گروه 1
گروه 2
کل
گروه 1
گروه 2
کل

گروه
>=3
<3
>=3
<3

تعداد
2
14
16
3
13
16
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فرض مشاهدهشده
2/1
شدهشده
2/1
1/2
2/2
2/0
1/2

فرض آزمون

دقت آزمون

2/6

>2/221

2/6

2/221

47
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مثبت دهند (گزینههای بااهمیت و بسیار بااهمیت را انتخاب
نمایند) (با سطح معناداری کمتر از  1درصد) ،فرض  H1تایید
شده و فرض  H0رد خواهد شد .همین فرآیند برای سایر
سؤاالت نیز انجام شد که نتایج آن در بخش یافتهها ارائه شده
است [.]31
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جملهای  Binomمورد بررسی قرار گرفت .نمونه نتایج حاصل
از  SPSSدو مؤلفه اول این آزمون در جدول  4ارائه شده است.
اعضای پانل بر اساس روش انجام آزمون و مبنای طیف لیکرت
به سؤاالت پاسخ متوسط و یا با اهمیت کمتر ( )>=3و یا
پاسخهای با اهمیت زیاد و خیلی زیاد ( )<3دادند .فرض
مشاهدهشده در هر آزمون در ستون  1مشخص گردیده است
که بر این اساس بهطور مثال در مورد سؤال یک با توجه به
فرض در نظر گرفتهشده توسط پژوهشگر که  62درصد
میباشد 12 ،درصد افراد آن را پذیرفتهاند .همچنین با
درنظرگرفتن دقت آزمون ( )>2/221و سطح معناداری
( ،)>2/21سؤال مورد نظر بر اساس آزمون قابل قبول بوده و
مورد پذیرش خبرگان است.
با توجه به نتایج بهدستآمده از تجزیه و تحلیل آزمون دو
جملهای  ،Binomباالترین میزان پذیرش مربوط به سؤال  1بوده
و کمترین میزان از آن سؤال  3میباشد .همچنین ،تمامی سؤاالت
با میزان بیش از  21درصد مورد پذیرش خبرگان قرار گرفتهاند.
در جدول  1سؤاالت مورد بررسی و میزان پذیرش اعضای پانل
آورده شده است.
نمودار الگوی ترکیبی بر اساس نتایج بهدستآمده در شکل
 1ارائه شده است .در این نمودار و در بخش زمینهسازی مدیریت
ریسک ،زمینه داخلی و خارجی مدیریت ریسک پایهگذاری
میشود که شامل تنظیم کلیه معیارهای الزم برای فرایند مدیریت

الگوی مدیریت دانش HSE

جدول  :6نتیجه کلی میزان پذیرش سؤاالت الگو توسط خبرگان

ریسک مانند تعیین معیارهای ارزیابی مخاطره میباشد .در این
مرحله پایههای دانش شامل :اهداف ،شناسایی و کسب دانش
بهعنوان ابزارهای توانمندساز پذیرفته شدند.
در فرایند ارزیابی ریسک که شامل :شناسایی ،آنالیز و
ارزشیابی ریسکها میباشد ،نگهداری و استفاده از دانش
48

موردقبول قرار گرفته است .در این راستا تسهیم دانش در
ارتباطات و مشاوره با تمامی ذینفعان در فرایند ارزیابی ریسک
تعیین گردید؛ در نحوه برخورد با ریسک ،بهترین فعالیت
شناسایی دانش تعیین شد؛ در فرایند کنترل و بازنگری که در آن
ضمن کنترل سیستم ،بازنگریهای الزم نیز انجام میشود ،توسعه
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،6شماره  ،3پاییز 6334
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شماره سؤال
1
2
3
4
1
6
2
0
1
12
11

متن سؤال
ضرورت وجود عنصر اهداف دانش  HSEدر مرحله زمینهسازی
ضرورت وجود عنصر شناسایی دانش  HSEدر مرحله زمینهسازی
ضرورت وجود عنصر کسب دانش  HSEدر مرحله زمینهسازی
ضرورت وجود عنصر استفاده از دانش  HSEدر مرحله ارزیابی ریسک
ضرورت وجود عنصر نگهداری دانش  HSEدر مرحله ارزیابی ریسک
ضرورت وجود عنصر تسهیم دانش  HSEدر مرحله ارتباطات و مشاوره
ضرورت وجود عنصر توسعه دانش  HSEدر مرحله کنترل و بازنگری
ضرورت وجود عنصر ارزیابی دانش  HSEدر مرحله کنترل و بازنگری
ضرورت وجود عنصر استفاده از دانش  HSEدر مرحله برخورد با ریسک
جامع و کاملبودن الگو
قابلیت بهکارگیری الگو برای سیستمهای خدمات بهداشتی -درمانی

درصد پذیرش توسط خبرگان
02/1
01/21
21
02/1
01/21
01/21
01/21
02/1
13/21
02/1
02/1

براتچی و همکاران
و ارزیابی دانش انتخاب گردید.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان این مقاله از اعضاء هیأت علمی و
دانشجویان گروه مهندسی بهداشت حرفهای دانشگاه علوم
پزشکی تهران که در این تحقیق همکاری نمودند تشکر
مینمایند.
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نتیجهگیری
نتایج حاصل از این بررسی ،ارائه الگویی برای مدیریت
دانش  HSEسیستمهای مراقبت بهداشتی است که به کمک
پرسشنامه با روایی و پایایی مناسب معرفی شد و درصورت
پیادهسازی آن میتوان با کمک مؤلفههای دانش معرفیشده،
همگام با انجام مراحل فرآیند مدیریت ریسک موجب توانمندی
در زمینههای ایمنی ،بهداشت و محیط زیست سیستمهای
مراقبت بهداشتی -درمانی گردید .بدینترتیب دانشهای موجود
برای تمامی ذینفعان در فرآیند ارزیابی ریسک مورد استفاده
قرار میگیرد .در این راستا فرآیند کوتاهتر شده و سرعت ،دقت
و اثربخشی آن بیشتر خواهد شد [.]31
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بحث
مدیریت دانش دارای ارزش و کاربرد فراوانی در صنعت
مراقبتهای بهداشتی و بهویژه سیستمهای بیمارستانی است [.]1
با توجه به نتایج بهدستآمده در بخش زمینهسازی مدیریت
ریسک که شامل :مؤلفههای تعیین اهداف ،شناسایی و کسب
دانش میباشد ،اهداف اصلی سازمان مشخص شده و تمامی
فعالیتها تعیین میگردند Sherehiy .و همکاران بر این باور
هستند که شرکتها باید فرآیندهای رسمی را برای تسخیر و
توزیع دانش ایمنی بهدستآمده از کارگران در جهت گسترش
فرهنگ ایمنی تدوین نمایند [ .]11جعفری و همکاران نیز عنوان
نمودهاند که مهمترین گامها برای پیادهسازی صحیح مدیریت
دانش در هر سازمان بهدستآوردن حمایت مدیریت ،پایهریزی
ساختار مناسب و فرهنگسازی برای جلب مشارکت و حمایت
کارکنان است .این امر باعث سرعتبخشیدن به کارها و عملیتر
شدن برنامهها میشود .شایان ذکر است که این موضوع با تعیین
اهداف و شناسایی دانش در الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر
همسویی دارد [ .]32در بخش ارزیابی ریسک با کاربرد دانش
باارزش در فعالیتهای سازمان و استفاده مناسب از آن ،نوآوری
در فرآیند ارزیابی ریسک گسترش داده میشود و نحوه
مستندسازی مشخص میگردد .ثابت شده است که هدف نهایی
سازمانها باید ایجاد سازمان یادگیرنده باشد .اگرچه مطالعات
بسیاری در ارتباط با مدیریت دانش انجام شده است؛ اما تنها
برخی از آنها در مورد فراگیری ،ذخیره و انتقال دانش مدیریت
ایمنی به بحث پرداختهاند [ .]33در مرحله ارتباطات و مشاوره با
مؤلفه تسهیم دانش ،دانش ضمنی و صریح بهصورت مناسب با
ذینفعان تبادل مییابد Backman .عنوان نموده است که به
منظور انتقال دانش به اموال سازمانی ،دانش ،تجربه و مهارت
خاص باید ساختاردهی ،توزیع و اشتراکگذاری آن انجام شده و
به کار برده شود [ .]34از سوی دیگر ،توسعه و ارزیابی دانش
باعث ایجاد ایدهها ،گسترش دانش و بازخورد مناسب در مرحله
کنترل و بازنگری مدیریت ریسک میشود .در نهایت در مرحله
برخورد با ریسک با مؤلفه استفاده از دانش ،گسترش دانش جهت
نحوه برخورد با ریسک ایجاد میگردد .در این ارتباط  Teoو
همکاران دریافتند که دانش مرتبط با ایمنی کارکنان اثرات
بسیاری بر ایمنی سایت دارد .دانش سازمانی نهتنها باید فراگیری
و ذخیره شود ،بلکه باید انتقال یابد و تداوم داشته باشد [ .]31در
این زمینه در پژوهش دیگری در مورد انتقال دانش بین افراد و
سازمانها ،مدلی برای این فعالیت مهم سازمانی ارائه شده است
که هدف آن انتقال دانش ایمنی و بهداشت بین افراد و سازمان

است [.]36
همانند زعفریان و همکاران که الگویی شش مرحلهای با
مؤلفههای تعیین اهداف دانش ،فناوری اطالعات ،شناسایی
کارکنان دانشمدار ،اشتراک دانش ،توسعه دانش بر مبنای
دانش موجود و ارزیابی دانش را ارائه کردند [ ،]32در پژوهش
حاضر نیز تعیین اهداف ،شناسایی ،اشتراک ،توسعه و ارزیابی
دانش بهعنوان بخشهای کلیدی در الگو معرفی شدند .در این
راستا Sherehiy ،نیز مدلی را برای مدیریت دانش در OSHE
( )Occupational Safety, Health, and Environment
معرفی کرد .این مدل شامل :سیستمهای دانش سازمانی،
یادگیری سازمانی ،خلق دانش ،توزیع ،توسعه دانش کارگران و
فرآیندهای مدیریت دانش بود [ .]11همانند پژوهش حاضر که
در آن با بهکارگیری مدل  Probstراهکار بهتری در جهت
توانمدسازی ارزیابی ریسک ارائه شده است Heinrich ،و
همکاران نیز با بهکارگیری چهارچوب  Probstتوانستند راهکار
مناسبی را برای کمک به تولید اطالعات منظم و خدمات
حمایتی برای افراد تحت پوشش شبکههای مراقبت بهداشتی
ارائه دهند [.]30
شایان ذکر است که یکی از محدودیتهای این پژوهش،
احتمال عدم احاطه کامل پاسخدهندگان به حیطه مدیریت دانش
و محدودبودن جامعه خبرگان بود که باعث بروز درصدی خطا در
پاسخها میشود.
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