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هاي پستان مدل کسب و کار نوآورانه براي کلینیک بیماري 
  جهاد دانشگاهی پژوهشکده سرطان پستان

 حمزه ، سید 2، حسن مرکزي 1، سارا دري 1، نجمه ناظري 1، علیرضا آتشی 1*محسن گلی
  2نژادحسین

  چکیده:

دهه اخیر با رواج فناوري اطالعات، کسب و کارهاي الکترونیکی به عنوان ابزاري براي سازماندهی مدل  در
کسب و کار شناخته می شود. کسب و کارها و بنگاه هاي بسیاري براي تغییر در مدل هاي کسب و کار 

فعلی  پیچیده و  متغیردر دنیاي خود توان رقابتی ارتقاي مدل کسب و کار الکترونیکی براي  ، ازسنتی خود
مبتنی بر کسب و کار  تالش می کنند. بر این اساس، این مقاله با هدف توسعه مدل کسب و کار نوآورانه

تدوین شده است. جامعه آماري این تحقیق کلینیک بیماریهاي پستان پژوهشکده سرطان پستان  الکترونیکی
ه خدمات بهداشتی است. براي اجراي این تحقیق جهاد دانشگاهی به عنوان یک نمونه از مراکز تخصصی ارائ

از روش مورد کاوي استفاده شد. ابزار اصلی گردآوري داده هاي مصاحبه از نوع عمیق است و عالوه بر آن 
نفر از  20 ،از بررسی اسناد و مدارك و بررسی چک لیست ها اطالعات گردآوري شد. در بخش مصاحبه

 در خصوص روند فعالیت این شرکت وش نمونه گیري هدفمندبا ر مدیران و کارمندان سطوح مختلف
در این تحقیق، از مدل کسب و  ادامه یافت. اشباع نظري مصاحبه با اعضاي نمونه تا رسیدن به  مصاحبه شدند

کار استروالدر به عنوان مدل مبنا استفاده شد و در ادامه با کدگذاري باز و محوري در قالب نه حوزه، مدل 
کسب و کار کلینیک بیماریهاي پستان پژوهشکده سرطان پستان تدوین و عناصر نوآورانه مدل کسب و کار 

  این مرکز مشخص شد.

  

  ب و کار، مدل کسب و کار نوآورانه، پژوهشکده سرطان پستانمدل کس واژگان کلیدي:

   
                                                        

  ایران تهران، دانشگاهی، جهاد پستان سرطان تحقیقات مرکز سرطان، انفورماتیک پژوهشی گروه .1
  کرمانشاه، ایران رازي دانشگاه کارآفرینی، دکتري دانشجوي .2

 m.goli@acecr.ac.irایمیل: 09126838269نویسنده مسئول تلفن تماس: * 
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  مقدمه

-می ارائه را مدلش تلویحاً یا صریحاً گیرد،می شکل جدید وکار کسب یک که زمانی

وکار  کسب دلنند  مکمی طراحی را ارزش خلق و توزیعوابط ض کسب وکار، و معماري دهد
 را براي هاآن و دهدمی ارائه مشتریان به را شده ایجاد ارزش آن، طریق از بنگاه که است ايشیوه

یک  براي برسد. سودنقطه  به هاپرداختانگیزد به نحوي که بر می ارزش آن مقابل در پرداخت
موضوع  این زیرا باشد؛ داشته خود کسب وکار مدل از روشنی درك که است ضروري شرکت

 .)Osterwalder & Pigneur, 2013(ستهاشرکت براي رقابتی مزیت منبع واقع در

شکل  در زیادي تأثیر که هستند عواملی جمله از شدن، دیجیتالی مانند اساسی تغییرات
الکترونیک  تجارت بازاریابی هايفعالیت نمونه براي اند؛داشته جدید کسب وکار هايگیري مدل

به  را مشتریان و فروشندگان تولیدکنندگان، تکنولوژي، کمک به که است متدهایی از یکی
 الکترونیک تجارت که آنجا . از(Osterwalder & Pigneur, 2013)کندمی مرتبط یکدیگر

 محصوالت فروش هايروش بهبود و کسب وکار دنیاي به ورود جدید هاياز استراتژي یکی

است  هاییشرکت متحول شدن براي ابزاري  استراتژي این انتخاب است، یک کسب وکار فعلی
 & ,Zimmerman, Boekarts, Pintrich)هستند ارتباط در B2C شکل به نهایی مشتري با که

Zeidner, 2000)    هاي پستان جهاد کلینیک تخصصی بیماريهاي مانند راکز درمانی و کلینیکم
 و بهداشت بخش در الکترونیک اقدامات نیز از این نوع کسب و کار هستند.کاربرددانشگاهی 

 کارایی، افزایش سالمت، خدمات ارتقاء کیفیت همچون بسیاري مزایاي مختلف درمان کشورهاي

 ;Blumenthal, 2009; Byrne et al., 2010). دربردارند را درآمد افزایش و هزینه کاهش

Dargahi, Safdari, Mahmoudi, & Mohammadzadeh, 2007; Goldstein & 
Blumenthal, 2008; Lurie & Fremont, 2009; McDaniel, 2009; SAFDARI, 
Dargahi, Mahmoudi, TORABI, & MOHAMMADZADEH, 2006; Skolnik, Timko, & 

Myers, 2011); Weill ,Malone, and Apel (2011) (  

کسب و کار الکترونیک بویژه در حوزه سالمت در کشور به عنوان پدیده اي کاربرد اثر بخش  اما
, حسین(استهاي گسترده و پرداختن به این مهم از ابعاد مختلف نوظهور نیازمند انجام پژوهش

به نیاز ایجاد تحوالت در حوزه درمان در سطح کشور جهت . با توجه )1390, حمیدرضا &, نیلوفر
را  B2Cاین پژوهش به دنبال آن است که مدل کسب و کار نوآورانه  ،هم راستا شدن با تحوالت

  هاي پستان جهاد دانشگاهی با هدف افزایش توان رقابتی این مرکز پیشنهاد براي کلینیک بیماري
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حوزه درمان و در کلینیک  در نوآورانۀ وکار کسب لمد پزوهش حاضر طراحی هدف اصلی دهد.
  هاي پستان است.بیماري

 مرور ادبیات

 )دادهها و فرایندها مدلسازي مفهوم با(کسب وکار  هايمدل واژة از که کسانی اولین
 هر سازمان هامل عقیدة هستند. به 1977 و 1975 سالهاي در 2 کانزال و 3 دوتوره استفاده کردند،

 دهد. در دیدگاهمی نشان فعالیتش کسب وکار نحوة سادگی به که دارد وکار کسب مدل یک

 از بخش چند یا به یک شرکت یک که ارزشی از است توصیفی مدل  این پیگنیور و ستروالدرآ

 اجرایی، هايفعالیت داند ازمی مجموعه اي را وکار کسب مدل آفوا دهد. آلنمی ارائه مشتریان

 صنعت ویژة عوامل و هااین فعالیت اجراي براي منابع از استفاده ها،آن اجراي زمان و چگونگی

 کسب وکار مدل ارت. عب(Afuah, 2001) براي مشتریان ممتاز هاي ارزش ایجاد و آفرینش براي

 دست به را ارزش چگونه مشتري است، کسی مشتري چه :شود می معرفی دراکر پیتر پرسش با

 Kalakota & Whinston, 1997)کند می سود کسب چگونه کسب وکار یک و آورد می
  :است مشخص زیر در دهد می نشان را وکار کسب مدل تکاملی مفهوم سیر ،1 شکل
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 گذاشته شغلی و تجاري اقتصادي، هايعرصه تمامی در ايعمده آثار اطالعات فناوري

 مدلهاي. است آمده وجود به الکترونیک نسخۀ یک تجاري پدیدة هر براي که طوري به است،
 خاص، طبقۀ یک در هامدل این اند،شده معرفی محققان سوي از بسیاري الکترونیکی وکار کسب

-مدل داراي یا دارند مشابه گذاريقیمت سیاست مثالً هستند؛ مشترکی هايویژگی داراي معموالً

 محققان سوي از شده کارگرفته به معیارهاي که آنجا از طرفی از. هستند مشتریان با ارتباطی هاي

 ,Alt & Zimmermann) است شده ارائه نیز مختلفی هايبندي طبقه است، متفاوت مختلف،

2001)  
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  :دهدرا نشان می الکترونیکی وکار کسب هاي مدل تکاملی سیر جدول زیر

 متمایز شده محصوالت و خدمات عرضه کیفیت در را خود توانندمی که طور همان ها شرکت

 را نیز با توجه به شرایط اتخاذ متفاوتی کسب وکار هاي مدل توانندسازند؛ می

 مدل فناوري اطالعات و اینترنت که آنجا از (Casadesus‐Masanell & Zhu, 2013)کنند.

 تغییر نیز وکارها کسب و نیز براي جامعه آن کاربردهاي است، داده تغییر را کسب وکار هاي

جو براي روش هاي جدید یک شرکت و راه تو کار به جسکسب هاي است. نوآوري در مدل یافته
یافتن راه هاي کسب درآمد و انتقال ارزش به مشتریان، گردد و بر می هاي جدید خلق ارزش بر

 & Amit & Zott, 2001; Casadesus-Masanell)امین کنندگان و شرکاء تمرکز داردت

Ricart, 2010; Teece, 2010) .  

این . باشند نوآور هایشفعالیت طریق از دتواننمی نیز الکترونیکی وکار کسب هايمدل
 هايمدل این دیگر بیان به .(Zott & Amit, 2008)دهد رخ معامله ساختار در تواندمی نوآوري

 بازارهاي خلق و مشتریان یدايناپ نیازهاي کشف از را ارزش و هستند کسب وکار، نوآورانه

 هايکانال فرایندها، تولید، محصول، بر عالوه نوآوري کسب وکار، مدل کنند. درخلق می جدید

  ..(Zott & Amit, 2007, 2010)است نیز معامله شیوة تغییر شامل جدید و بازار توزیع

 تجارت کنار قبلی هاي روش که است ضروري کسب وکار مدل نوآوري مفهوم درك براي

 مدل کسب وکار . نوآوري(Flanagan, 2012)شود طراحی تغییر برنامۀ یک و شود، گذاشته

 هايریسک تا کندمی کمک کسب وکار به نسبت همان به و شود می ریسک کاهش سبب

 کسب نوآوري مدل  (Serrat, 2012).آوردمی وجود به را هایینوآوري و بپذیرد را بیشتري
 راحتی به باشد و متمایز کافی قدر به مدل آنکه شرط به باشد، رقابتی مزیت منبع تواند می وکار

  (Teece, 2010).کرد تقلید را آن نتوان

  

  

  

 1393، علی مبینی دهکردي، پخش شرکتهاي براي B2C نوآورانۀ وکار کسب مدل منبع:
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 پذیرش چون حیاتی فرایندهاي از ايمجموعه درمانی و بهداشتی سازمان هر قلب در
 اثربخشی که دارد وجود غیره و بیمارستان مدیریتی وظایف بیمار، پرونده ثبت بیمه، دریافت و بیمار

 در وکار کسب فرایند مدیریت. (Dixon-Woods, 2006)اند وابسته هاآن به قویا کار و کسب
 و کار هايگروه اطالعاتی، هايسیستم سازي یکپارچه شامل درمانی، و بهداشتی هايسازمان

  ) .(Pourshahid, 2009است مشتریان

بخواهند با کمک فناوري  هاو سازمان تحقیقات نشان می دهد که اگر شرکت ها
اطالعات و ارتباطات موفق باشند، باید مدل کسب و کار بدیعی را توسعه دهند تا به مزیت رقابتی 

همچنین به همان اندازه که  (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).پایدار دست یابند
-ارزیابی کنند، باید آن را با مدلها باید مدل کسب و کار خود را در طول زمان بررسی و شرکت

هاي کسب و کار شرکت هاي رقیب یا حتی با مدل کسب و کار صنایع متفاوت مقایسه کنند تا 

 . (Flanagan, 2012)ایده هاي جدید شکل بگیرد و نوآوري مدل کسب و کار پرورش یابد

  پژوهشروش 

   

  

  . ابعاد مدل کسب و کار آستر والدر2شکل   

 

 

 ارتباط با مشتریان     

کانال ارتباطی و 
 توزیع

 بخش
 مشتري

ارزش 
 پیشنهادي

فعالیت هاي 
 کلیدي

 منابع 
 کلیدي 

 شرکاي
 کلیدي 

 ساختار هزینه ها جریان درآمدي
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یک مدل مرجع در تحقیق حاضر  عنوان به ستروالدرآ وکار کسب مدل تحقیق، پیشینۀ با توجه به
  2شکل مورد توجه قرار گرفته و در واقع مدل مفهومی این تحقیق را شکل داد. 

  :است زیر صورت به رو پیش براي تحقیقدالیل انتخاب مدل کسب و کار آستروالدر 

 سبب شده مدل این تدوین روند در شفافیت و دارد پویا ماهیتی استروالدر وکار کسب .  مدل1

   .شوند کشیده چالش به مؤثرتر موجود هاي گزینه تا است

 ولی صورت گرفته متنوعی تحقیقات کسب وکار، مدل دهندة تشکیل اجزاي شناسایی منظور . به2
  . است استروالدر مدل محققان زعم به تحقیق ترین کامل

 فرعی و اصلی هاي مؤلفه ترین مناسب و جامعترین از اي مجموعه ستروالدرآ وکار کسب . مدل3
  (Timmers, 1999, 1998)میدهد قرار نظر مد را وکار کسب

نوآوري با استفاده از مدل کسب و کار آستروالدر در بخش هاي مختلف باعث ایجاد تغییرات . 4
 خدمات و هم در افزایش بهره وري و کاهش هزینه ها می شود.موثري هم در کیفیت 

 

  پژوهش شناسی روش

 براي یافته نظام و اطمینان قابل و معتبر هاي راه و ابزار قواعد، از ايمجموعه تحقیق روش
ی از برخ. )1376, عزتی( است مشکل حل راه به دستیابی و مجهوالت کشف ها،بررسی واقعیت

محققان روش تحقیق را از دو منظر مورد توجه قرار داده اند یکی از منظر هدف و دیگري از منظر 
این تحقیق از نظر هدف کاربردي است و ). 1384ها (سرمد و همکاران، روش گردآوري داده

ها از نوع تحقیق و روش بدنبال تدوین مدل کسب و کار نوآورانه است. شیوه گرد آوري داده
هاي پستان و مصاحبه با و می توان با بررسی مستندات کلینیک بیماري کیفی مطالعه موردي است

  و کار نوآورانه را گسترش دهیم.خبرگان این مرکز یک مدل کسب 

ها مصاحبه عمیق بوده و عالوه برآن با بررسی مستندات و ابزار اصلی گردآوري داده
ها، اطالعات گردآوري شدند. در بخش مصاحبه با مدیران و کارکنان ارشد مدارك و چک لیست

از آنجایی که مدل کسب و کار  شد.  نفر مصاحبه 20با و کارمندان سطوح مختلف این مرکز 
، در انتهاي هر بخش از مصاحبه شوندگان در است بوده حاضرپژوهش  مورد توجه نوآورانه 
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خصوص نوآوري براي هر حوزه سوال شد. با توجه به پرسش هاي اصلی و فرعی این پژوهش، نه 
  حوزه مدل کسب و کار آستروالدر به صورت زیر بخش بندي شده اند:

  
 ابعاد و طبقه بندي مدل کسب وکار آستروالدر. 3شکل 

 

 و تا موقعیت پرسش طراحی از آن انجام مراحل استانداردهاي مصاحبه انجام در اگر کلی، طور به
 اعتبار به مصاحبه، باید روش در. بود مطمئن مصاحبه پایایی از توان می شود رعایت برداري نسخه

. باشند قابل اتکا و موثق آمده دست به نتایج تا شود توجه تحقیق گانۀ هفت مراحل از هرکدام
  :است زیر صورت به مراحل این از هرکدام در کنونی تحقیق اعتبار تعیین روش

 هايبراي پرسش شد، انتخاب تحقیق پیشینۀ بررسی با مفهومی مدل آنکه از . طراحی: پس1

 بخش نه هر در. استفاده شد آستروالدر مدل بخش نه در شده مطرح هاي پرسش تمام از مصاحبه

  .شد اضافه آنها به هایی پرسش 5W1H3 مدل کمک با

 شوندگان به مصاحبه را تحقیق موضوع ابتدا شونده مصاحبه مصاحبه، انجام زمان در: . مصاحبه2
بتوان با بررسی مجدد امکان خطاي  تا شدند ضبط ایشان موافقت با مصاحبات تمام و داد توضیح

                                                        
۴. What, Where, When, Why, Who, How 
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درست تر و هاي بعدي بتوان به توصیفات کاهش داد و همچنین با پی گیريبرداشت و فهم را 
  معتبرتر رسید. 

 اول شامل مرحلۀ. است شده تشکیل مرحله دو از تحقیق این در برداري نسخه: برداري . نسخه3
 مرحلۀ. است انجام شده گر مصاحبه سوي از هاپرسش کردن مطرح با که بود همزمان صداي ضبط

انجام همزمان این دو فرایند افزایش . است مصاحبه حین در دستی برداري یادداشت شامل نیز دوم
  دقت اطالعات را به دنبال دارد. 

 شده شده بیان گنجانده مرجع مدل در که ترتیبی همان به ها پرسش کنونی، تحقیق در: . تحلیل4
  .باشند برخوردار منطقی نظم از تا است

 خاص مهم مطالعۀ یک در اعتباردهی روش یک انتخاب در محقق انعکاسی قضاوت: . تأیید5
  .باشد باالیی داشته علمی اعتبار و اعتماد ها گیري نتیجه شده تالش کنونی تحقیق در. است

 تحقیق، نتیجه هاي یافته عناوین با تحقیق انتهاي در کنونی تحقیق هاي گزارش: دهی . گزارش6
 قالب در مطالبی که تا بوده آن بر سعی ها، گزارش تدوین در. اند شده ارائه پیشنهادها و گیري
  .باشند برخوردار باالیی سقم و صحت از شود می ارائه نتایج

ها، از در تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده در مصاحبه :نحوه تجزیه و تحلیل داده ها.7
تواند براي تحلیل روش کدگذاري باز و محوري استفاده شده است. کدگذاري باز و محوري می

ها توانند به شکل نوشتاري درآیند، براي مثال سخنرانیداده هاي ثبت شده اي به کاري رود که می
  . کدگذاري در این پژوهش شامل مراحل زیر است: )1385, میلوارد تحقیق سازمانی،(ها و مصاحبه
 ها یا عبارتها: انتخاب از میان داده هاي بدست آمده، خالصه کردن تلخیص داده

هاي وسیع تر و امثال آن در این ها در دسته بنديهاي مترادف، قرار دادن این دادهعبارت
  مرحله انجام شده است.

  عرضه داده ها: توسعه مجموعه اي سازمان یافته از داده ها، به طوري که به کمک آن ها
اصل از هر مصاحبه بتوان نتیجه گیري کرد، در این مرحله انجام شده است. یافته هاي ح

در جدولی جداگانه قرار گرفته، همچنین یک جدول کلی نیز براي کدهاي اختصاص 
  یافته با مفاهیم تکیمیل شده است.

 گیرد. نتیجه گیري: تحلیل محتوا در این پژوهش به روش تحلیل تم صورت می 
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  به طور کلی فرایند تحلیل تم به شرح زیر است:

  داده سازي اول: آماده مرحلۀ
 این پژوهش، باشد. در آسان هاآن با کار که باشند صورتی به هاداده باید داده، تحلیل آغاز از قبل

 مصاحبه براي هر هاپرسش پاسخ که است شده تهیه زیر جدول مانند جدولی برداري نسخه از پس

  است شده بیان آن در شونده

  

کد مصاحبه 
  شونده

مفاهیم کدگذاري   گزاره کالمی
  باز

مفاهیم کدگذاري 
  محوري

        
  . آماده سازي داده هاي کیفی2جدول 

 از شونده: کدي مصاحبه کد Q1  تا Q20  

 ها پرسش به پاسخ در شونده مصاحبه فرد کالمی هاي گزاره 

 شونده مصاحبه هاي داده: گفته 

 شخصی هاي ها: یادداشت یادداشت 

  آشناشدن: دوم مرحلۀ
 منظم شده دقت به مصاحبه هنگام هاي یادداشت و شده داده گوش مصاحبه به بارها مرحله این در

  .است

  کدگذاري :سوم مرحلۀ
  تا Q1 از کدي شونده مصاحبه هر به مرحله، این در .است هاداده تحلیل اولیه مادة کدگذاري

Q20 مفاهیم باز، کدگذاري در. است فرد شماره دهندة نشان آن عدد که یابد می اختصاص 

(در این بخش مهمترین نگرانی فهم ادبیات  شودمی بیان شوندگان مصاحبه هايگفته کلیدي
 کدگذاري در و مصاحبه شونده بوده است به این دلیل که این مرحله اولین مرحله پردازش است) 

(در این مرحله سطح باالتري از انتزاع شده بیان مشترك مفاهیم از ايمجموعه به عنوانی محوري
شود، برخی از اوقات الزم است در این مرحله مجدد به اسب انجام میبراي رسیدن به مدل من

   .گیردمی تعلق هاي حین مصاحبه یا صوت ضبط شده جلسه رجوع کرد)یادداشت

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 
 

  

 مفاهیم و معانی خلقچهارم:  مرحلۀ

شده  وارد مصاحبه هر هاي جدول در که آنچه از آید می دست به جامع جدولی مرحله این در
  .دهدمی نشان هاي پستان راکلینیک بیماري براي وکار کسب مدل مهم عناصر جدول است. این

  

 یافته ها

 وکار، کسب مدل این عناصر شناسایی براي گرفته انجام هاي مصاحبه محتواي تحلیل با

 دستۀ چهار حوزه ها از هریک براي نهایت، است. در کرده شناسایی را مفاهیمی این پژوهش

 نوآوري پیشنهادي ارزش بلوك و شرکا و کنندگان تأمین بلوك مشتري، بلوك بلوك مالی،

 اند. در گرفته قرار هم کنار در یکپارچه صورت به شوندگان مصاحبه سوي از هاي مطرح شده

 بلوکه هاي قالب در مستخرج محوري کدهاي به فقط اختصار به نتایج بیان منظور به این مقاله،
 شده داده پاسخ زیر شرح به تحقیق هاي پرسش چارچوب در بخش این. شود می اشاره چهارگانه

  :است

 

 در کلینیک  نوآورانۀ وکار کسب مدل در ارزش پیشنهادي بلوك سازندة عناصر
 کدامند؟بیماریهاي پستان 

  . عناصر سازنده بلوك ارزش پیشنهادي3جدول شماره 

بلوك 
  ارزش 

  پیشنهادي
  فراوانی  مصاحبه شونده  کد محوري

دي
نها

پیش
ي 

 ها
ش

رز
ا

  
     Q1-Q18  18  پیشگیري، تشخیص و درمان به موقع

      Q2-Q20  19  هزینه هاي بصرفه اقتصادي
تشخیص و درمان توسط پزشکان و 

  Q1.Q3.Q4.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q18  10  متخصصین علمی و دانشگاهی 

یکپارچه و مرکز درمان تخصصی 
  Q1-Q20  20  کارآمد

تجمیع مجموعه خدمات تشخیصی و 
  Q1.Q4.Q5.Q6.Q7.Q9.Q10.Q12.Q18  9  درمانی در یک مرکز

       Q7.Q9.Q10.Q12.Q18.Q19  6  انجام آزمایشات تخصصی ژنتیک
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  هاي پستان در کلینیک بیماري نوآورانۀ وکار کسب مدل درمشتریان  بلوك سازندة عناصر
 کدامند؟

 
 در کلینیک  نوآورانۀ وکار کسب مدل تامین کنندگان و شرکاء در بلوك سازندة عناصر

 هاي پستان کدامند؟بیماري

. عناصر سازنده بلوك مشتریان4جدول شماره   

بلوك 
  مشتري

  مصاحبه شونده  کد محوري
فراوان

  ي

ش 
 بخ

ده
ازن

ر س
اص

عن
ري

مشت
 

  Q1-Q18  18  دارند همه کسانی که نیاز به تشخیص قطعی
  Q2-Q20   19               تمامی افراد نیازمند به درمان بیماري پستان هستند

Q1.Q3.Q4.Q7.Q9.Q10.Q1  سازمانها، مراکز و ادارات دولتی 

1.Q12.Q13.Q17.Q19.Q20  12  

  Q3-Q20  18  سال به باال 35تمامی زنان 

طی
رتبا

ل ا
کانا

  Q1.Q2..Q16-Q20  7  سیستم یکپارچه نوبت دهی 

-Q3.Q4.Q7  وبسایت و پورتال الکترونیک
Q9.Q10.Q13.Q15.Q17-Q20  12  

  Q1-Q20  20  دهنده ارجاع پزشکان

ط 
رتبا

ا
ري

مشت
با

  

  Q1-Q20  20  مراجعات حضوري

Q1.Q3.Q4.Q7.Q11.Q12.Q13  آگاهی رسانی از سایت

.Q17.Q19  10  

 Q1-Q20  20  ارتباط تلفنی  
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 هاي پستان کدامند؟در کلینیک بیماري نوآورانۀ وکار کسب مدل بلوك مالی در سازندة عناصر 

 

 

 

. عناصر سازنده بلوك تامین کنندگان و شرکاء5جدول شماره   

بلوك تامین 
کنندگان و 

  شرکاء
  فراوانی  مصاحبه شونده  کد محوري

دي
کلی

ع 
مناب

 

  Q2-Q20  19  دانشگاهی جهاد برند
  Q1-Q10.Q13-Q20  18 منابع متخصص انسانی

  Q1-Q8.Q10-Q20  19 زیر ساخت هاي درمانی
  Q3-Q17. Q19  16  تجهییزات تخصصی

-Q3.Q4.Q8.Q9.Q10.Q13.Q15.Q17  اطالعاتی - ارتباطی هاي زیرساخت
Q20 

11 

دي
کلی

ي 
تها

عالی
 ف

ارائه خدمات درمانی و تشخیصی 
  Q1-Q20  20  تخصصی

  Q1-Q20  20  ویزیت بیمار
  Q3-Q20  18  مشاوره تلفنی

  Q1.Q3.Q4.Q8.Q9.Q10-Q13..Q18  9  مشاوره از طریق سایت

دي
کلی

ي 
رکا

ش
  

  Q1-Q20  20  پزشکان متخصص
  Q1-Q20  20  متخصصان آزمایشگاهی

  Q1-Q20  20  جهاد دانشگاهی
تامین کنندگان تجهیزات و ملزومات 

  Q5-Q20  15  پزشکی

        

. عناصر سازنده بلوك مالی6جدول شماره   
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  بحث و نتیجه گیري:

  :تقسیم بندي نوآوري در حوزه سالمت در شش بخش

هاي نوین به منظور هاي که مستلزم استفاده از فناوري: نوآورينوآوري مختص پزشکی -1
ها شامل نوآوري در تولید تشخیص، معاینه، درمان، توانبخشی و پیشگیري است. این نوآوري

  داروها، تجهییزات پزشکی و رویه ها است.

-تالش به منظور مدرنیزه کردن ساختار سازمانی و عملکرد بخش هاي سازمانی شامل:نوآوري -2

نوآوري در شیوه و  )و غیره ITها، مدیریت، بخش ها (نظیر فروشگاهغیر پزشکی ي بیمارستانهاي 
ها، با طراحی ي سازماندهی به ارائه ي خدمات سالمت، براي مثال تاسیس انواع جدیدي از کلینیک

  و غیره. "بیمارستان در خانه"

ها و فنون نوین نظیر رویههاي نوین مدیریتی شامل فنون و روش هاي مدیریتی:نوآوري -3
  حسابداري و مالی. همچنین توسعه رویکردهاي استراتژیک، و رویکردهاي مدیریتی تمام کیفیت.

 

 

 

  فراوانی  مصاحبه شونده  کد محوري  بلوك مالی

دي
رآم

ي د
 ها

ان
جری

  Q1-Q20 20  حضوري مراجعات در نقد وجه دریافت 
دریافت هزینه به صورت الکترونیک از طریق 

  Q2-Q20  19  سایت

  Q2-Q20  19  مطالبات از بیمه هاي درمانی
  Q3-Q19  17  مطالبات از بیمه هاي تکمیلی

ینه
هز

ار 
خت

 سا

  Q1-Q20 20  پرداخت پرکیس به پزشکان
  Q1-Q20 20  هزینه هاي سازمانی، پرسنلی و ستادي

  Q1-Q20 20  هزینه تامین لوازم، دارو و تجهیزات پزشکی
  Q2-Q20  19  هزینه زیرساخت ها مثل تلفن، سایت و...

  Q1.Q3.Q4.Q8.Q9.Q10-Q13..Q18  9  هزینه تبلیغات و بازاریابی
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هاي ارتباطی هاي مربوط به ماهیت واسط: شامل تمامی نوآوريهاي خدماتی و ارتباطینوآوري -4
ر ارتقاي تسهیالت براي هایشان، نظیمیان ارائه دهندگان خدمات و کاربران خدمات و خانواده

  هاي بیماران.بیماران، مدیریت گردش بیماران، کاهش زمان انتظار و ارائه تسهیالت به خانواده

هاي رسمی و غیر فرآیندهاي مبتنی بر چانه زنی ي اجتماعی و سازش هاي اجتماعی:نوآوري -5
هایی از این دست از رهگذر شود. نوآوريها و قوانین تنظیمی میرسمی که منجر به تغییر انگیزه

توسعه رویکردهاي جدید در رابطه با سازماندهی ي کار، اعمال قدرت و فرآیندهاي تصمیم گیري 
گیرند. مثالً تجارب جدید مرتبط با تعامالت درون سازمانی و اضافه کاري ي داوطبانه یا شکل می

  اند.مدیریت انعطاف پذیر زمان، از این جمله

هاي خاص با مشتریان، عرضه عبارتند از برقرار کردن ارتباط وزه روابط بیرونی:ها در حنوآوري -6
هاي هایی، ارتباطهاي چنین ارتباطها، ساده ترین نمونهکنندگان، مقامات رسمی و دیگر تجارت

دوطرفه اند. براي نمونه، توافق بر سر استفاده ي مشترك از تجهیزات سنگین (چه تجهیزات پزشکی 
ها و فروش تجهیزات لجستیکی)، توافق بر سر خرید مشترك چنین تجهیزاتی، ادغام بیمارستانو چه 

هاي حوزه دیگر. خدماتی از کترینگ و ها و شرکتهاي سالمت یا سازمانخدمات به سایر سازمان
ها و مراکز متعلق به بیمارستان، به ي سالنخشکشویی و لجستیک گرفته تا آموزش، مشاوره و کرایه

توانیم به هاي فرهنگی. از این ارتباطات بیرونی ي ساده که بگذریم، میها و فعالیتکنفرانس
هایی رو به گسترش که در انواع و هاي سالمت اشاره کنیم. شبکهتري نظیر شبکهارتباطات پیچیده

هاي اقسام مختلف، یکپارچه یا پراکنده، مستقل یا وابسته، رسمی یا غیر رسمی بر منباي فناوري
  ارتباطات و اطالعات شکل گرفته اند.
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شوندگان در بوم مدل کسب و کار آستروالدر و در   هاي مطرح شده از طرف مصاحبهنوآوري
  قرار گرفته شد.  3هاي مرتبط خود در شکل شماره حوزه

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  در بوم مدل آسترووالدر . نوآوري هاي مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان3شکل 
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هاي با توجه به جدول فوق و رویکرد نوآوري در مدلهاي این پژوهش و ق یافتهطب
کسب و کار جهت بهبود بهره وري و کیفیت خدمات و لزوم آن در حوزه سالمت، پیشنهاداتی در 

شود که این پیشنهادات  در بخش اول ضایت در حوزه سالمت ارائه میجهت پیشبرد کیفیت و ر
اهمیت به خدمت رسانی خارج از پایتخت و ایجاد امکان معاینات که  کاربرديپیشنهادهاي 

استفاده بیشتر از زیرساخت هاي فن آوري اطالعات در جهت و هاي استانی گردشی و غربالگري
اي اطالعات از بیماران در جهت انجام امور تحقیقاتی و درمانی، استفاده از هاي دادهایجاد پایگاه

در جهت رفع نواقص و ارتقاء سطح خدمت و  CRMنجش رضایت مشتري مانند نرم افزارهاي س
را در  تولید برنامه هاي تلفن همراه در زمینه هاي آموزش و اطالع رسانی در حوزه سرطان پستان

هاي متنوع و قابل دسترس، ایجاد سهولت در نوبت دهی با روشاین پژوهش ارائه خواهیم کرد. 
خصصین در جهت ارتقاء سطح فکري و اطالعات بیماران مبتال به سرطان هاي ارتباطی با متکانال
جلوگیري از مراجعات هاي مکمل و سنتی در جهت استفاده از خدمات جانبی و طبو  پستان

هاي موجود در حوزه طب هاي سنتی و بیماران به افراد غیر متخصص و البته استفاده از پتانسیل
در ایجاد مراکز هتلینگ درمانی سرطان پستان براي ارائه خدمات جذب سرمایه گزار که با  جاگزین

برون سپاري خدماتی همچون برون سپاري فعالیتهاي حوزه یا  اختصاصی، ویژه و توریست درمانی
 پوشش جهت منزل در درمان مراکز با همکاريکه منجر به  خدمات، رادیولوژي، داروخانه و ...

  خواهد شد. ... و عمل از بعد پرستاري منزل، در درمانی شیمی

هاي بررسی کمی یافتهبا تحقیقات آینده در شود پیشنهاد میبا توجه به پژوهش پیش رو 
هاي پستان جهاد پژوهش براي بررسی صحت نتایج حاصل از پژوهش حاضر در کلینیک بیماري

هاي حاصل از این انجام مطالعات تائیدي با کمک یافتهیا  دانشگاهی و بررسی میزان اثربخشی آن
اجراي نتایج و  براي بررسی صحت نتایج هاي پستان جهاد دانشگاهیکلینیک بیماريتحقیق در 

انجام انجام شود. البته  هاي مشابه و مقایسه آن با یکدیگرمطالعه جاري در مراکز درمانی و کلینیک
بررسی میزان و  هاي تخصصیو کلینیک مراکز درمانیدر دیگر با پژوهش حاضر پژوهش مشابه 

با استفاده از  هاي مشابهمراکز درمانی و کلینیکموفقیت/شکست نوآوري در مدل کسب و کار 
و  مراکز درمانیتدوین عوامل مهم و موثر در موفقیت /شکست و  مدل کسب و کار آستروالدر

سنجش میزان تاثیر گذاري هریک از بلوك هاي مطرح در مدل کسب و کار این و  هاکلینیک
  توان بررسی کرد.می هاي پستان جهاد دانشگاهیکلینیک بیماريوهش در پژ
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