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  .39-31صفحات؛ 1400 پاییز؛ سومشماره ؛ هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهیچک

 ین. با اکندیم ییرتغ یریتمد یندآفر یاز اجرا یرها را ناگزکه آن شوندیمواجه م یطیمح ییراتطور مداوم با تغ به یآموزش هاییمارستانب هدف:

 .بود یآموزش هاییمارستاندر ب ییرتغ یریتمد هاییسکشود. هدف پژوهش، ارائه مدل ریم یندآفر ینا یتباعث عدم موفق هایییسک، وقوع رحال

 یعلمأتهی یو اعضا یراننفر از مد 14با  یافتهساختیمهن یقعم یهاو با استفاده از مصاحبه یادبنداده یهبا روش نظر یفیپژوهش ک ینا :هاروش

پژوهش از روش  ینانجام شد. در ا 1398اند در سال مشارکت داشته یمارستاندر ب ییرتغ یریتبرنامه مد یککه حداقل در  یآموزش هاییمارستانب

و  یرنظ یار( و کدگذیانتخاب یباز و کدگذار یکدگذار یرمرحلۀ)شامل دو ز یقیحق یها با روش کدگذارداده یلهدفمند استفاده شد. تحل گیرینهنمو

 .انجام شد MAXQDAافزار با استفاده از نرم

 ینهستند. علل وقوع ا ییراجرا و حفظ تغ یزی،ربرنامه هاییسکشامل دسته ر یآموزش هاییمارستاندر ب ییرتغ یریتمد یندآفر هاییسکر نتایج:

مرتبط با  یامدهایشامل سه دسته پ هایسکر یامدهای. پاست ینمنابع انسا یریتو مد یزیرله، برنامهأمتشکل از علل مرتبط با شناخت مس ها،یسکر

 بندییمتقس ییرتغ یشاجرا و پا یزی،رمربوط به برنامه یدر سه دسته راهبردها ها،یسکپاسخ به ر یراهبردها یتاًاست. نها ییرو اهداف تغ یندآفر ن،زما

 .شوندیم

 ییرتغ یریتمد یندآباعث شکست فر هایسککه راز آن یشتا پ کندیکمک م یآموزش هاییمارستانب یرانپژوهش به مد ینا یجنتا ی:گیرنتیجه

داشته  یثرؤمواجهه م هایسکر ینبا ا ،دهندیرا مورد هدف قرار م هایسکعلل وقوع ر اییشهکه به طور ر ییها را بشناسند و با راهبردهاشوند، آن

 .باشند

 .یوزشآم هاییمارستانب یسک،ر ییر،تغ یریتمدها: کلیدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 29/7/1400پذیرش مقاله:                18/6/1400اصالح نهایی:         23/3/1400 دریافت مقاله:

 .39-31 :7(3) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یآموزش هاییمارستاندر ب ییرتغ یریتمد یندآفر هاییسکارائه مدل ر. یرضاعل یانخوراک، یمصطف یرجهانگ ارجاع:

  

  مقدمه:
 در آموزش ییسزاه که عالوه بر درمان، نقش ب یآموزش هاییمارستانب

 یننو هاییظهور فناور یلاز قب ییراتیبا تغ یراخ یاندارند، در سال و پژوهش

و  نفعانیدر انتظارات ذ ییرتغ ید،جد یدرمان یهاروش یمعرف ی،پزشک

را  هانکه آ شوندیداشت مواجه مبه ارتوز یاز سو یدجد یهاابالغ برنامه

طرح  یر،اخ یهاکه در سال یژهو به کند،یم ییرتغ یریتمد یاز اجرا یرناگز

 ینبه ا[. 1]وزارت بهداشت ابالغ شده است  یتحول نظام سالمت از سو

 ییرتغ یریتمد ها،یمارستانب یموضوعات سازمان ترینیاز اصل یکیعلت، 

 یتعدم موفق ها،آن یرانمد یهادغدغه ینتراز مهم یکی حال، یناست. با ا

 [.2]است  ییرتغ یریتمد یهابرنامه

 یهااز برنامه یاریاز آن است که بس یحاک یشینپ هایپژوهش

نشان داده  یعنوان نمونه در پژوهش به رسند،ینم یجهبه نت ییرتغ یریتمد

اند جه شدهبا شکست موا ییرتغ یریتمد یهاسوم برنامه شده است که دو

مطرح شده است که در چند دهه گذشته،  Burnes در مطالعه [.3]

اند تا موفق شده باشند شکست خورده یشترب ییر،تغ یریتمد یهابرنامه

زمان و منابع  ینه،از دست رفتن هز ییر،تغ یریتدر مد یتعدم موفق [.4]

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
22

-0
1-

18
 ]

 

                               1 / 9

http://jmis.hums.ac.ir/article-1-316-fa.html


 و همکاران جهانگیر                                                                                                                                                    ییرتغ یریتمد یندآفر هاییسکارائه مدل ر

 

0140پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 رییتغ یریتشکست مد یلشناخت دال ینرا به دنبال خواهد داشت، بنابرا

 [.5]حوزه بوده است  ینپژوهشگران او  یرانمد یهااز دغدغه یکی

 ییر،تغ یریتمد یهاشکست برنامه ینرخ باال یاز علل اصل یکی

به  یحرکت از وضعیت فعل ییرتغ یرااست، ز ییربودن تغ یندهمعطوف به آ

 یندهدر آ ییرتغ یامدهایپ که یطور است. به یندهوضعیتی مطلوب در آ

بودن، ابهام و عدم  بینییشپ یرقابلطرف، غ یکاز  [.6] دشویمشخص م

با ابهام و عدم  یزن ییراست، لذا تغ یندهآ یذات هاییژگیجزو و یتقطع

 یدادرو یکاحتمال وقوع  یسکر ،یگرهمراه است، از طرف د یتقطع

 یتیابهام و عدم قطع ینبنابرا [.7]است  یتعدم قطع یکبر اثر  یانز یدارا

در  ییرتغ یریتمد یندآفر شود،یست باعث ما ییرغکه همراه با ت

 ین. ایردقرار بگ یمختلف هاییسکدر معرض ر یآموزش هاییمارستانب

 ییرتغ یریتمد یندآهستند که فر ینامطلوب یاحتمال یدادهایرو هایسکر

 [.2]مورد انتظار محقق نشود  یجنتا شوندینموده و باعث م یدرا دچار تهد

 یو قابل کنترل است، برا یرپذاجتناب یانیز یسک،جا که رآن از

کاهش  یا هایمارستاندر ب ییرتغ یریتمد هاییسکاجتناب از رخداد ر

 یناول [.8]کنترل شوند  هایسکر یناست که ا یازها، نآن یمنف یراتثأت

 یراهاست، زآن ییشناسا ییر،تغ یریتمد هاییسکقدم در کنترل ر

ها را آن ها،یسکاز ر یت کافناخم شعد یلدل رستان، بهیماب یرانمد

  [.9] گیرندیم یدهناد

 یها کافآن ییتنها شناسا ییر،تغ یریتمد هاییسککنترل ر یبرا

شناخته  یزن هایسکر ینپاسخ به ا یبلکه الزم است راهبردها یست،ن

 وعباشند که باعث وق یمعطوف به عوامل یدراهبردها با یناما ا [.10]شوند 

 چون به شده، یشنهادپ یراهبردها صورت، ینا یرغ . درندشویم هایسکر

و اثربخش نخواهند بود  اییشهر یق،عم پردازند،یعلت به معلول م یجا

که معطوف  ییبا استفاده از راهبردها هایمارستانب یرانمد ین،بنابرا[. 11]

و  تریقعم تر،اییشهبه صورت ر توانندیهستند، م هایسکبه علل وقوع ر

  .را کنترل کنند هایسکر ینا ،تریاساس

 یریتمد هاییسکبه ر ییرتغ یریتمربوط به مد یهاپژوهش در

 ینکهتوجه جدی نشده است. ا یآموزش هاییمارستاندر ب یژهو به ییرتغ

و علل وقوع و  شوندیم ییرتغ یریتباعث شکست مد هایییسکچه ر

 یریتمد یهاامهدر برن یژهو به ؟یستچ هایسکر ینپاسخ به ا یراهبردها

حوزه  ینا یهااست که در پژوهش یها، موضوعیمارستاندر ب ییرتغ

پژوهش  ینمذکور، در ا یرفع خأل پژوهش یمشاهده نشده است. لذا برا

پژوهشگران و  یعنوان مبنا برا به تواندیارائه شده است که م یمدل

  .یردمورد استفاده قرار گ هایمارستانب یرانمد

 : هاروشمواد و 

درک  یفیهدف پژوهش ک یرااست؛ ز یفیپژوهش، ک ینا یکردرو

 هاییدگاهبر د یها مبتنآن ینفرآیندها و روابط ب ها،یدهپد

 یدهدنبال درک پد به یزپژوهش ن ینا [.12]کنندگان است مشارکت

 علمیهیأت یو اعضا یرانمد یدگاهاز د ییرتغ یریتمد هاییسکر

 یادبنداده یهپژوهش از راهبرد نظر ینادر د. بو یآموزش هاییمارستانب

 یککه از  شودیکار گرفته مراهبرد به ینا یزمان یرااستفاده شده است؛ ز

باشد و از  یازن مورد اییدهپد یااز فرآیند  یکل یینتب یا یهنظر یکطرف، 

طور جامع نپرداخته نظر به  موجود به مسئله مورد هاییهنظر یگر،طرف د

 یدهدرک بهتر پد یطرف برا یکاز  ،یزن وهشپژ یندر ا .[13]باشند 

 یگر،بود و از طرف د یازو مدل ن یهنظر یکبه  ییرتغ یریتمد هاییسکر

موضوع بپردازد وجود نداشت. در پژوهش  ینکه به ا یو مدل جامع یهنظر

( از یزری( و ظاهرشونده )گلیمند )اشتراوسنظام یافتدو ره ینحاضر از ب

 یالگوها یافتره ینا یراتفاده شده است؛ زنده اسظاهرشو یافتره

 یجادا یکمتر یتو محدود دهدیها ارائه مداده یقرا جهت تلف یترمتنوع

  [.14] کندیم

 هاییمارستانب یرانو مد علمیهیأت یمطالعه، اعضا مورد یجامعه

در  ییرتغ یریتبرنامه مد یککشور هستند که حداقل در  یآموزش

 یترعا یار،مع یناند. علت در نظر گرفتن اشتهدارکت مشا یمارستانب

در نظر گرفتن مالک  یمالک مطلع بودن در انتخاب جامعه است. برا

مختلف  یهااز رشته علمیهیأت یاعضا ستشده ا یسع یز،تنوع ن

 یریتمد ی،داخل هاییماریب یمونولوژی،توراکس، ا ی)کودکان، جراح

 یزیولوژی،ف ی،و درمان یداشتخدمات به یریتمد ی،اطالعات بهداشت

 یهااز پست یرانآموزش بهداشت و ...( و مد ی،پوست، آموزش پزشک

 یسدانشگاه، رئ قاسب یسرئ یمارستان،ب یسگوناگون )رئ یریتیمد

و ...( انتخاب شوند. در  یمارستانبخش در ب یسرئ ی،پزشکروان یمارستانب

 یاعضا تعداد هدفمند استفاده شد. یریگپژوهش از روش نمونه ینا

 یریگآن از نمونه یینتع یدارد که برا یریگنمونه یتبه کفا ینمونه، بستگ

نفر  14 ینظر باعبه اش یدنپژوهش، تا رس یننظری استفاده شد. در ا

  د.مورد مصاحبه قرار گرفتن

اطالعات  یجهت گردآور یفی،ک یهادر پژوهش که ینتوجه به ا با

، در [15] شودیاستفاده م یقمع یافتهساختیمهن یهااغلب از مصاحبه

نوع مصاحبه استفاده شده است. به منظور ثبت  یناز ا یزمطالعه حاضر ن

ها ها به شکل صوتی ضبط شدند. مدت زمان مصاحبهها، مصاحبهداده

ها، مالحظات بود. در انجام مصاحبه یقهدق 90تا  45 یطبرحسب شرا

32 
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 1400دوره هفتم، شماره سوم، پاییز ، انی پزشکی نوینرساطالعمجله  

 

ضبط صدا،  یبرااجازه  آگاهانه، کسب یتاز جمله جلب رضا یاخالق

در هر  یمحرمانه ماندن اطالعات ضبط شده و حق قطع همکار ینتضم

 .انجام شده است 1398پژوهش در سال  ینزمان مدنظر قرار گرفت. ا

حاصل از هر مصاحبه، بالفاصله پس از  یهاپژوهش، داده ینا در

و  تحلیل و یهمطالعه، مورد تجز ینگردآوری، توسط پژهشگران ا

های اولیه، . سپس رهنمودهایی از تحلیل دادهگرفتیار مرذاری قکدگ

. پس از کسب این شدیهای بعدی دریافت مبرای دسترسی به داده

های دیگر، مجدداً وارد محیط رهنمودها، پژوهشگران برای گردآوری داده

یند زیگزاگی در گردآوری آ. فرشدندی( میآموزش هاییمارستانپژوهش )ب

 ها حاصل شد بهزمانی پیش رفت که اشباع مقوله ها تاهو تحلیل داد

به  ید،جد یهاکه داده یدندقضاوت رس ینکه پژوهشگران به ا یطور

 .کنندینم یها کمکتوسعه مقوله

ظاهرشونده  یافتبا ره یادبنداده یهدر نظر یکدگذار یدو فرآیند اصل

و باز  یرکدگذا یهیرمرحل)شامل دو ز یقیحق یعبارتند از: کدگذار

باز، خلق  ی. هدف از کدگذارینظر ی( و کدگذاریانتخاب یکدگذار

 کندیم یداادامه پ یها است و تا زماننوظهور از کدها و مقوله یامجموعه

آغاز  یانتخاب ی. پس از آن، کدگذار[16] یابدظهور  محوری یهکه مقول

ند شدند. در فرآی یکدگذار ی،ها در جهت مقوله محورشده و مصاحبه

مدل  یکها به پژوهشگران با کنار هم قرار دادن مقوله ی،نظر یارکدگذ

 .شودیم یمعرف هایافتهکه در بخش  یافتنددست  ینظر

مورد استفاده در  یارهایپژوهش از مع ییروا یابیارز برای

شده است استفاده  یانو گوبا ب ینکلنکه توسط ل یفیک یهاپژوهش

 یجنتا دهدیکه نشان م یزانیار: م( اعتب1اند از: ، که عبارت[17] یدگرد

شونده بوده است که در ذهن مصاحبه یحاصل از پژوهش تا چه حد همان

 یجنتا یدان،با مراجعه مجدد به م یار،مع ینتحقق ا برایقرار داشته است. 

ها در مورد صحت و و نظر آن یدشوندگان رسمصاحبه یتپژوهش، به رؤ

 یریکارگبه یت: قابلیریپذال( انتق2. یداخذ گرد یرهاتفس یندقت ا

. در مطالعه دهدیمشابه نشان م هاییتپژوهش را در موقع هاییافته

 یطشرا یقدق یفپژوهشگران به توص یار،مع ینا دنبرآورده ش یحاضر برا

 یحاتو با توجه به توض یجپرداختند تا خواننده پس از مطالعه نتا یقتحق

: ییدپذیریتأ( 3. یردکار گه ود بخ یتوقعپژوهش را در م هاییافتهبتواند 

 یرتأثگرفته، تحتصورت یرهایتا چه حد تفس دهدیکه نشان م یزانیم

راستا، پژوهشگران با ارائه  یناست. در ا بودهپژوهشگران ن یریسوگ

ها از مدل حاصل از پژوهش به دو تن از خبرگان، نظر آن یکل یاخالصه

صورت گرفته  یرهایتفس دهدیان منش که یزانی: می( راست4شد.  یارا جو

شوندگان قرار نگرفته طفره رفتن مصاحبه یااطالعات نادرست  یرتأث تحت

و در  نامیب ی،اصورت حرفهها به مصاحبه عیار،م ینتحقق ا یاست. برا

 .به دور از فشار انجام گرفت ییفضا

 

 :هایافته

 هاییسکر ییکنندگان، به شناسامشارکت یهاگفته یلتحل

 هایسکر یامدهایپ ییشناسا ها،یسک، کشف علل وقوع رییرتغ ریتیمد

منجر  یآموزش هاییمارستاندر ب هایسکپاسخ به ر یو شناخت راهبردها

  .اندنشان داده شده 1شد که در جدول 

 

 
 

 یکدگذار یندحاصل از فرا یو کدها یمها، مفاهمقوله  -1جدول 

 کدها مفاهیم هامقوله

مدیریت  هایریسک

 تغییر

 چند برنامه نیبروز تعارض ب ، در برنامه یاقدامات سطح فیتعر ریزی تغییربرنامه یهاسکیر

 تغییر یاجرا یهاسکیر
 ،نیاز پیدا نشدن اطالعات مورد ،وقوع اشتباهات تکراری ،بروز ناهماهنگی بین واحدهای مختلف بیمارستان ،یاتینشدن برنامه عمل اجرا

 ابع مالیتخصیص نیافتن من

 حاصل از تغییر دیهای جدکارگیری روشدر به اشکالبروز  ،پیامدهانفعان از شدن ذی یناراض ،نماندن تغییر داریپا حفظ تغییر یهاسکیر

های علل ریسک

 مدیریت تغییر

 ییرامه تغرنب یضعف پشتوانه مطالعات ،نفعانذی یازهایه و نألمس قیعدم شناخت دق له تغییرأعلل مرتبط با شناخت مس

 تغییرریزی مرتبط با برنامه علل
منابع  دقیق برآوردعدم  ،یدر برنامه فعل یقبل اتیعدم استفاده از تجرب ،یزیردر برنامه ینگریبخش ،مختلف یهابرنامه نیب ییراستاعدم هم

 برنامه ییاجرا تیعدم توجه به قابل ،ازین مورد یمال

 اجرای موضوع تغییر یبه افراد متخصص برا یدسترس عدم ،وزش در موضوع تغییرعدم آم یمنابع انسان تیریعلل مرتبط با مد

 هایپیامد

های مدیریت ریسک

 تغییر

 یند تغییرآطوالنی شدن فر تغییرمرتبط با زمان  امدیپ

 تغییر فرآیند توقف تغییر ندیآمرتبط با فر امدیپ

 ف تغییراز اهدا انحراف ایتحقق  عدم اهداف تغییرمرتبط با  امدیپ

راهبردهای پاسخ به 

های مدیریت ریسک

 تغییر

 تغییر یزیرمربوط به برنامه یراهبردها
پارچه در ابعاد مختلف تغییر یک ،ازین منابع مورد قیدق برآورد ،شواهدبر  یمبتن یزیربرنامه -،یزیردر برنامه یجهان اتیاستفاده از تجرب

 نامهان در برنفعتوجه به نیازهای ذی، بیمارستان

 تغییر اجرایمربوط به راهبردهای 
 یافراد در راستا یسبک زندگ رییکمک به تغ ،دیجد یهاهیبا رو افراد انطباقدر جهت  تالش ،از تغییر شیاشتباه پ یهاعادت کنار گذاشتن

 تغییر
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0140پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 تغییر شیمربوط به پاراهبردهای 
ریزی و نظارت اندازی دفتر برنامهراه، رصد تغییر یبرا داشبوردهای مدیریتی از ادهتفاس ،یند تغییرآهای منظم از پیشرفت فردریافت گزارش

 تغییر

 .منجر شد 1مطالعه به مدل نمودار  یندر ا ینظر یکدگذار
 

 
 یآموزش هاییمارستاندر ب ییرتغ یریتمد یندآفر هاییسکر یریتمدل مد -1نمودار 

با  ییرتغ یریت: مدهایمارستاندر ب ییرتغ یریتمد هاییسکر

. از جمله شودیمواجه م ییراجرا و حفظ تغ یزی،ربرنامه هاییسکر

برنامه است  یندر ا یاقدامات سطح یفتعر ییر،تغ یزیربرنامه هاییسکر

از عمق برخوردار نباشند.  یمارستان،حل مسائل ب یکه برا یاقدامات یعنی

 است. به هایسکر یناز ا یگرد یکی ییر،تغ رنامهد بچن ینب ضبروز تعار

در حوزه درمان با  ییراهداف تغ یمارستان،ممکن است در ب ،عنوان مثال

  .کند یداحوزه آموزش تعارض پ

 ها،یسکر یناز ا یکیهستند.  ییرتغ یاجرا هاییسکر یگر،د دسته

 یدهااحو ینب یاست. بروز ناهماهنگ ییرتغ یاتیاجرا نشدن برنامه عمل

محسوب  ییاجرا هاییسکر یگراز د ییرتغ یدر اجرا یمارستانختلف بم

است  یازدر درمان، ن ییرتغ یبرا ،یمارستانعنوان نمونه در ب . بهشودیم

 ینب یدر آموزش انجام شود. اما ممکن است عدم هماهنگ یاتییرتغ

 اکثر که ین. با توجه به ایفتدو درمان اتفاق ب یآموزش یهامعاونت

ها بخش ینب یهستند، عدم هماهنگ یاز نوع فرابخش ییرتغ یهامهبرنا

اجرا  یندر ح ی. وقوع اشتباهات تکرارشودیم ییرتغ یندآباعث شکست فر

خطا  است که قبالً یاست. منظور اشتباهات ییاجرا هاییسکر یگراز د

نشدن  یداپ یسکر ،مواقع یاست. در برخ یدهبودنشان به اثبات رس

اطالعات  یا یگر. به عبارت ددهدیاجرا رخ م یندر ح یازدن وراطالعات م

. یستنددر دسترس ن یاوجود ندارند  یاطالعات آمار مثالً یازن مورد

 یناز ا یگرد یکی ییرتغ یاجرا اندر زم یمنابع مال یافتنن یصتخص

 .هاستیسکر

از  ییرنماندن تغ یداراست. پا ییرحفظ تغ هاییسکسوم، ر دسته

 به یتمواقع ممکن است وضع یاست. البته در برخ هایسکر ینجمله ا

در  یمحسوس ییرتغ یبازگشت نکند ول ییراز تغ یشطور کامل به پ

انجام  ییر،صورت، تغ ین. در اافتدیاتفاق نم یمارستانخدمات ب یفیتک

شدن  یناراض یسکنداشته است. ر یارزشمند یدستاوردها یشده ول

 یجاز نتا یانو دانشجو یمارانان، بکنن، کارپزشکا یران،مد یرنظ نفعانیذ

 شودیباعث م یتینارضا یناست. ا ییرحفظ تغ هاییسکر یگراز د ییرتغ

 یکیکنند.  یداپ یشگرا ییراز تغ یشپ یطها نسبت به بازگشت به شراآن

های کارگیری روشه بروز اشکال در ب ییر،حفظ تغ هاییسکاز ر یگرد

سالمت  یکپرونده الکترون ییر،تغبرنامه  یک یجهدر نت است. مثالً یدجد

سامانه دچار  یندر استفاده از ا یمارستان. اما پزشکان بشودیم یاندازراه

 . نکنند یدابه استفاده از آن پ یلیتما شود،یکه باعث م شوندیمشکل م

: بر اساس هایمارستاندر ب ییرتغ یریتمد هاییسکرخداد ر علل

له، أتند از: علل مرتبط با شناخت مسعبار هاکیسها، علل رمصاحبه یلتحل

له أاز علل مرتبط با شناخت مس یکی. یانسان منابع یریتو مد یزیربرنامه

 یمارستانب نفعانیذ یازهایو ن یمسائل اصل یقعدم شناخت دق ییر،تغ

. عالوه بر شودیم ییردر برنامه تغ یاقدامات سطح یفکه باعث تعر تاس

 یقعدم شناخت دق ییر،تغ یامدهایاز پ عاننفیذ یتینارضا یاصل یلآن، دل

پرستاران و کارکنان  یوقت است. مثالً نفعانیذ یازهایو ن ییرله تغأمس

ها در طرح تحول سالمت آن یازهایکه به ن کنندیاحساس م یرپزشکغ

. ضعف کنندیطرح مقاومت م ینتوجه شده است، در مقابل ا رکمت

 هاسکیعلل ر

 رییله تغأعلل مرتبط با شناخت مس

 رییتغ یزیرمرتبط با برنامه علل

 یمنابع انسان تیریمرتبط با مد علل

 

 رییتغ تیریمد ندیفرا یهاسکیر
 رییتغ یزیربرنامه یهاسکیر

 رییتغ یاجرا یهاسکیر

 رییحفظ تغ یهاکسیر

 

 هاسکیر یهاامدیپ

 رییمرتبط با زمان تغ امدیپ

 رییتغ ندیمرتبط با فرا امدیپ

 رییمرتبط با اهداف تغ امدیپ

 هاهای پاسخ به ریسکراهبرد

 رییتغ یزیرمربوط به برنامه یراهبردها

 رییتغ یمربوط به اجرا یراهبردها

 رییتغ شیبه پامربوط  یراهبردها
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 1400پاییز، سومه دوره هفتم، شمار ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 

همچون  یسکیبروز ر یبرا یگریعلت د ر،ییبرنامه تغ یپشتوانه مطالعات

 یمارستان،ب یراناست. اگر مد ییردر برنامه تغ یاقدامات سطح یفتعر

از شروع آن انجام  یشپ ییرتغ یامدهایپ یبررس یمطالعات الزم را برا

 .خواهند شد که به آن فکر نکرده بودند یامدهاییپ جهندهند بعداً متو

 ییراستااست. عدم هم رییتغ یزیرعلل مرتبط با برنامه یگر،د دسته

علل است که  یناز جمله ا یمارستانمختلف در ب ییرتغ یهابرنامه ینب

در قالب  یمارستانب . مثالًشودیم ییرچند برنامه تغ ینباعث بروز تعارض ب

 یهاداشتن مهارت ی،آموختگان پزشکدر درمان، از دانش ییرطرح تغ یک

 یدرس یهادر آموزش، برنامه یریتغ رنامهدر ب یرا انتظار دارد ول الینیب

 ینکه ب ینجاست. در ایآموزدارند تا مهارتتأکید  یبر مباحث نظر یشترب

در  نگریی. بخششودیم یجاددر دو حوزه درمان و آموزش تعارض ا ییرتغ

 یواحدها ینب یبروز ناهماهنگ یبرا یگریعلت د ییرتغ یزیربرنامه

اگر در استقرار پرونده  ثالًاست. م رییتغ یدر اجرا یمارستانمختلف ب

 یفقط نقش واحد فناور ییرپروژه تغ یکعنوان  سالمت به یکالکترون

 یناهماهنگ یسکواحدها غفلت شود، ر یرشود و از نقش سا یدهاطالعات د

 عوقو یلاز دال یقبل یات. عدم استفاده از تجربکندیم یداواحدها بروز پ ینب

حاصل از  یاتتجرب ی. وقتاست ییرتغ یدر اجرا یاشتباهات تکرار

 یسکیر یناحتمال وقوع چن ،گیرندیتوجه قرار نم اشتباهات گذشته مورد

 ییرتغ یزیرکه در زمان برنامه یاقدامات ینتراز مهم یکی. یابدیم یشافزا

 یناوقات ا یاست. اما گاه یازن مورد یبرآورد منابع مال شود،یانجام م

در  یمنابع مال یافتنن یصاعث تخصکه ب شودیدقت انجام نم به برآورد

 . شودیم ییرتغ یزمان اجرا

اجرا  یلاز دال ییرتغ یاتیبرنامه عمل ییاجرا یتعدم توجه به قابل

 یاتیدر برنامه عمل یاقدامات ،یطشرا ین. در اشودینشدن آن محسوب م

 ،ثالعنوان م ندارند. به ار ییاقدام اجرا یککه قالب  شوندیم یفتعر ییرتغ

اقدام  یک تواندینم یستدر یفیتاز ک یپزشک یاندانشجو یترضا یشافزا

 یستدر آموزش روش توانیم هدف است. مثالً یکباشد بلکه 

 ییاجرا یتاقدام دانست، چون ماه یکرا  یدبه اسات ینیبال یهامهارت

شوند که در یم یفتعر ییاجرا یاتاوقات، اقدامات بدون جزئ یدارد. گاه

 .شوندیات به اجرا منجر نماقدام یط،شرا ینا

از علل است. عدم  یگریدسته د ی،منابع انسان یریتمرتبط با مد علل

علت بروز اشکال در بکارگیری  ینترمهم ییر،آموزش در موضوع تغ

اجرای  یبه افراد متخصص برا یاست. عدم دسترس یدهای جدروش

عنوان  به .شودیم رییتغ یاتیباعث اجرا نشدن برنامه عمل ییر،موضوع تغ

هستند.  یازن پزشک متخصص مورد یدرمان، تعداد در ییرتغ یمثال برا

 شودیممکن است در دسترس نباشند که باعث م یافراد یناما چن

 .هاست محقق نشودکه وابسته به حضور آن یاقدامات یاجرا

عنوان  به یامدها،: پهایمارستاندر ب ییرتغ یریتمد هاییسکر پیامد

هستند که عبارتند از:  هایسکوقوع ر یجهمدل، نت یاجزااز  یگرد ییک

 .ییرو اهداف تغ یندآفر ینه،مرتبط با زمان و هز یامدهایپ

استقرار  یبرا است. مثالً ییرتغ یندآشدن فر یطوالن یامدها،از پ یکی

در نظر گرفته شده است  ساله یک یسالمت، بازه زمان یکپرونده الکترون

 یگرد یکی. نجامدایامانه، چند سال به طول بساستقرار  ممکن است یول

به صورت  یا ییرتغ یط،شرا یناست. در ا ییرتوقف فرآیند تغ یامدها،از پ

آن را  یکس یگرو د شودیرها م یبه طور ضمن یا شودیمتوقف م شکارآ

و  رسدیبه هدف خود نم ییر. با توقف فرآیند اجرا، تغکندینم یگیریپ

مربوط به  یامدهایانحراف از اهداف از پ یاتحقق . عدم ندمایم نتیجهیب

 یا شوندیمحقق نم ییرتغ یاوقات اهداف اصل یاست. گاه ییراهداف تغ

 شوند.یدنبال م یاهداف اصل یبه جا یگرید دافاه

: بر هایمارستاندر ب ییرتغ یریتمد هاییسکپاسخ به ر راهبردهای

 یرتند از: راهبردهاعبا هایسکپاسخ به ر یراهبردها ها،یافتهاساس 

 .ییرتغ یشاجرا و پا یزی،رمربوط به برنامه

مربوط  یاز راهبردها یکی یزیردر برنامه یجهان یاتاز تجرب استفاده

اقدامات  یفتعر یسکپاسخ به ر یاست که برا ییرتغ یزیربه برنامه

 یدبا هایمارستانب یران. مدشودیم یشنهادپ ییردر برنامه تغ یسطح

وجود  ییرله مورد تغأدر مس یاشده ثبت یاتتجرب یاکه آ دیننما یسررب

 یاز راهبردها یگرد یکیبر شواهد  یمبتن ییرتغ یزیرنه. برنامه یادارد 

است. برآورد  ییردر برنامه تغ یاقدامات سطح یفتعر یسکپاسخ به ر

دسته راهبردها است که  یناز ا یگرد یکی یازن مورد یمنابع مال یقدق

 ییرتغ یدر زمان اجرا یمنابع مال یافتنن یصا تخصت مواجهه بجه

 یزیرکه در مرحله برنامه داردیم یانراهبرد ب ین. اگرددیم یشنهادپ

بودجه کل  یاز،ن مورد یو منابع مال ییبر اساس اقدامات اجرا یدبا ییر،تغ

از  یمارستاندر ابعاد مختلف ب یکپارچه ییرشود. تغ یینتع ییربرنامه تغ

مواجهه با بروز  یاست که برا ییرتغ یزیرمربوط به برنامه یهااهکارمله رج

 ینب یو بروز ناهماهنگ ییربرنامه تغ ینچند ینب یتعارض و ناهماهنگ

 . بهشودیم یشنهادپ ییرتغ یاجرا یندر ح یمارستانمختلف ب یواحدها

 یزاتدر حوزه تجه ییریتغ یمارستاناگر قرار است در ب ،عنوان مثال

حوزه، در حوزه آموزش  یندر ا ییرانجام شود، الزم است الزامات تغ یاندرم

 یهاجنبه یکپارچه ییرتغ یزیربا برنامه کهیطور به یرد،قرار گ رمدنظ یزن

مرتبط به هم در دو حوزه درمان و آموزش مورد توجه قرار 
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از  گرید یکیعنوان  به ییردر برنامه تغ نفعانیذ یازهای. توجه به نیرندگ

 یشنهادپ ییرتغ یامدهایاز پ نفعانیذ یتیمواجهه با نارضا یاهبردها، برار

 یداسات یازهایهم به ن یدبا در آموزش ییرتغ یبرا ،عنوان مثال ود. بهشیم

کنند  یالزم است بررس ،یگر. از طرف دیانتوجه کرد و هم دانشجو

 ینتظاراتند چه اآموختگان هستدانش یرایپذ یندهکه در آ هایییمارستانب

ها توجه شود. عالوه بر آن الزم است در آموزش به آن یددارند که با

 یازهای. اگر نیردمورد توجه قرار گ ییرتغ در برنامه یزن یمارانب ظاراتانت

 .دهدیرخ م نفعانیشدن ذ یناراض یسکگرفته شود، ر یدهناد نفعانیذ

ها، از آن کیی. شوندیمربوط م ییرتغ یراهبردها به اجرا یگرد دسته

صورت که  یناست. به ا ییراز تغ یشاشتباه پ یهاکنار گذاشتن عادت

واحدها و افراد در  یدبا ییر،نماندن تغ یدارپا یسکجهت مواجهه با ر

ترک  را ییراز تغ یشاشتباه پ هاییهها و روشوند عادت یبترغ یمارستانب

نگردد،  یگزینجا یددج یهاتها کنار گذاشته نشوند و عادتا آن یرا. زکنند

. تالش در جهت شودیمواجه م یبا مانع جد ییرتغ یحفظ دستاوردها

مربوط به  یاز راهبردها یکیعنوان  به یدجد هاییهانطباق افراد با رو

 زیرا. کندیکمک م ییرنماندن تغ یدارپا یسکبه مواجهه با ر ییر،تغ یاجرا

 یشتریب ییکنند، توانا یداپانطباق  یدجد هاییهها و رواگر افراد با عادت

خواهند داشت. کمک به  ییراز تغ یشپ یهاکنار گذاشتن عادت یبرا

 یثر براؤم یاز راهبردها یکی ییرتغ یافراد در راستا یسبک زندگ ییرتغ

 یمارستانب رعنوان نمونه اگ است. به ییرنماندن تغ یدارپا یسکمقابله با ر

 یکگوش دادن را در قالب  یا یهمدل ثر مانندؤبخواهد اصول ارتباط م

 ینا یزن یشخو یشخص یبهبود دهد، الزم است افراد در زندگ ییرپروژه تغ

 .شود ینهاز ارتباط در افراد نهاد یوهش ینتا ا یرندکار گاصول را به

راستا،  یناست. در ا ییرتغ یشمربوط به پا یسوم، راهبردها دسته

 یشرفتمنظم از پ یهاشگزار فتیابا در توانندیم یمارستانب یرانمد

 یراهبرد برا ینرا رصد کنند. ا ییربرنامه تغ سازییجار یتوضع ییر،تغ

استفاده قرار  مورد ییرتغ یاتیاجرا نشدن برنامه عمل یسکمواجهه با ر

. شودیم یشگیریاز توقف آن پ ییر،تغ یشرفتبا رصد پ یرا. زگیردیم

مواجهه با  یبرا یزن ییرد تغرص یاستفاده از داشبوردهای مدیریتی برا

 یران. مدگرددیم یشنهادپ ییرتغ یاتیاجرا نشدن برنامه عمل یسکر

 ییرتغ یشرفتپ یتهر لحظه وضع توانندیراهکار م ینبا کمک ا یمارستانب

الزم را  یماتآن را رصد کرده و بر اساس آن تصم کلیدی یهاو شاخص

 تواندیم ییر،تغ یریتت مدو نظار یزیردفتر برنامه یانداز. راهبرد راهیرندبگ

 . کمک کند ییرمند تغبه رصد نظام

 

 بحث و نتیجه گیری:

در  ییرتغ یریتمد هاییسکمدل ر یینهدف پژوهش حاضر، تب

 یریتمد هاییسکبخش از مدل، ر ینبود. اول یآموزش هاییمارستانب

است.  ییرتغ یزیربرنامه هاییسکها، ردسته از آن یکاست.  ییرتغ

Huczynski و Buchanan را وجود  ییرتغ یهااز چالش یکی یزن

 هاییسکر یگر،دسته د[. 18]اند دانسته ییرتغ یزیردر برنامه ییهاضعف

و  ییرتغ یو همکاران بروز مشکل در اجرا Getz هستند ییرتغ یاجرا

اند قلمداد کرده ییرتغ یهااز چالش یکینشدن اقدامات آن را  ییاجرا

را عامل توقف طرح  یمنابع مال یداریمکاران، ناپاو ه پوریکانپ[. 19]

است.  ییرحفظ تغ هاییسکسوم، ر تهدس[. 20] دانندیتحول سالمت م

 ییرتغ یبه عدم حفظ دستاوردها یزن Worley و Cummings در مطالعه

 [.21]چالش اشاره شده است  یکعنوان  به

ت. ژوهش اسپ یناهداف ا یگراز د ها،یسکعلل وقوع ر شناسایی

به  Montgomeryاست.  ییرله تغأدسته اول، علل مرتبط با شناخت مس

حل  ییربرنامه تغ یککه قرار است در قالب  یعدم شناخت منشأ مسائل

دسته  ی،منابع انسان یریتعلل مرتبط با مد[. 22]شوند اشاره کرده است 

ن، کارکنا یبه فقدان بلوغ دانش Erwin .شوندیم سوباز علل مح یگرید

عدم آموزش افراد در  ید،جد یفانجام وظا یمهارت کارکنان براضعف 

 یدجد یهامهارت یادگیری یکارکنان برا یلعدم تما یا ییرموضوع تغ

مشکل طرح  ینترمهم یزدهقان و همکاران ن [.23]اشاره کرده است 

 [.24] دانندیمتخصص م سانیان یرویتحول سالمت را کمبود ن

 ها،یمارستاندر ب ییرتغ هاییسکراسخ به پ یراهبردها شناسایی

ها، کنار گذاشتن راهبرد یناز ا یکیپژوهش است.  یناز اهداف ا یگرد یکی

 یانب VonGlinow و McShaneاست.  ییراز تغ یشاشتباه پ یهاعادت

از  یتیو نارضا یراهبرد ناخشنود یریکارگ رهبران با به کنندیم

به  یابیدست یعد سازند برارا متقادر کارکنان، آنان  یفعل یهاعادت

 [.25]استانداردهای باالتر تالش کنند 

 یرانمد شودیم یشنهادپژوهش، پ ینا هاییافتهاساس  بر

مرتبط با موضوع  یاز شواهد علم ییربرنامه تغ یندر تدو ها،یمارستانب

درسطح جهان استفاده کنند. در  هایمارستانموفق ب یاتو تجرب ییرتغ

را مدنظر قرار  یمارستانمختلف ب نفعانیذ یازهاین ،ییرتغ زییربرنامه

 ی،پژوهش ی،در ابعاد آموزش یکپارچهصورت  را به ییرتغ ریزیدهند. برنامه

را در  نفعانیانجام دهند و مشارکت همه ذ یمارستانب یو ادار یدرمان

را  ییرتغ یریتو نظارت مد یزیرجلب کنند. دفتر برنامه ییرتغ یزیربرنامه
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 یشرفتهای منظم از پگزارش یافتآن در یتکه مسئول یندنما یندازاراه

 یهماهنگ یبرا یمارستانب یواحدها یرانمد ینو برگزاری جلسات ب ییرتغ

ارشد  یرانمد یرا برا ییرتغ یندآدفتر، امکان رصد فر ینباشد. ا ییافزاو هم

 یبه اعضا ینفراهم کند. همچن یریتیمد یداشبوردها یقاز طر یمارستانب

را  غییراز ت یشاشتباهِ پ یهاکمک کند تا بتوانند عادت یمارستانمختلف ب

را در خود  ییرتغ یریتمد یبرا یازموردن هاییستگی. شایندترک نما

را دنبال  ییرتغ یو قاطعانه اجرا یندرا از خود شروع نما ییرکنند، تغ یتتقو

 .کنند یتکرده و از آن حما

از  یبرخ یشناخت کافهش، عدم پژو هاییتاز محدو یکی

ها از مصاحبه یبود که باعث شد، تعداد یسکشوندگان از مفهوم رمصاحبه

مصاحبه شدند.  14کنار گذاشته شوند پژوهشگران مجبور به انتخاب تنها 

 یریتمد هاییسکدر حوزه ر ینظر یو مبان یشینپ یهاکمبود پژوهش

 یگراز د ،لعه باشدمطا ینمحققان ا اهنمایر توانستیکه م ییرتغ

 یدر نظر نگرفتن روبط علّ ها،یتاز محدود یگرد یکیبود.  هایتمحدود

به دلیل تأثیرات پنهان یک ریسک بر دیگر  یرا. زهاستیسکر ینب

 ینها مهم است. همچنمعلولی بین آن و ها، شناسایی روابط علتریسک

ر شود. بیریسک منجر م مدیریتبه راهبرد مؤثرتر  هایسکر یبندسطح

با استفاده از روش  یآت یهادر پژوهش شودیم یشنهاداساس، پ ینا

استخراج شده  هایسکر ینب یروابط علّ ی،ساختار - یریتفس یسازمدل

 .شوند یبندطبقه یو وابستگ یتو بر اساس قدرت هدا

 

 تشکر و قدردانی:

و مساعدت  یاز همکار دانندیمقاله بر خود الزم م یسندگاننو

 ینکه  ما در ا یآموزش هاییمارستانب یرانو مد لمیعهیأت یاعضا

 .یندنما ینمودند، سپاسگزار یاریپژوهش 
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Abstract 
 

Aim: Teaching Hospitals are constantly confronted with environmental changes that are forcing them to 

implement change management. However, there are risks that make this process unsuccessful. 

Therefore, the purpose of this study was explanation of the model of change management process risks 

in the teaching hospitals. 

Methods: This qualitative study was conducted through grounded theory using in-depth semi-

structured interviews with 14 managers and faculty members of teaching hospitals who participated in at 

least one change management project in the hospital in 2019. In this study, targeted sampling was used. 

Data analysis was performed by substantive coding method (including open coding and selective coding) 

and theoretical coding using MAXQDA software. 

Results: The risks of the change management process in teaching hospitals include the risks of 

planning, executing, and maintaining the change. The causes that lead to these risks include causes 

related to problem recognition, planning and human resource management. The consequences of risks 

include three categories of consequences related to time, process and goals of change. Finally, risk 

exposure strategies are divided into five categories of strategies related to planning, implementation and 

monitoring. 
 

Conclusion: This study helps managers of teaching hospitals to identify the risks before the change 

management process failed. Then, effectively address these risks with strategies that fundamentally target 

the causes of the risks. 
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