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Introduction: Today, sustainable innovation is recognized as a way to gain a competitive advantage
and solve social and environmental problems. The aim of this study was to developing a model of
sustainable innovation in public hospitals in Tehran using Grounded Theory in public hospitals in
Tehran.
Methods: The present study is a qualitative study that was performed by Grounded Theory method.
Experts of public hospitals in Tehran (physicians, hospital managers, deputy director of development
and support and administrative assistants) were considered as the population of this study. A
combination of targeted method and snowball was used to select the sample. The method of data
collection was semi-structured interviews with 11 experts familiar with the topic of sustainability
innovation. The validity of the instruments was determined by external audits and the reliability was
determined by Holsti Test and the data were analyzed through open, axial and selective coding.
Results: The model of sustainable innovation in hospitals was developed in 6 components, 25
subcomponents and 84 concepts. Subcomponents include: causal conditions such as political
stability, economic stability, stability of laws and cultural stability, background conditions include
internal environment dynamics, staff dynamics, vision and awareness dynamics, and infrastructure
dynamics, intervention conditions include macro environment conditions, organizational conditions
and capabilities, and infrastructure conditions, axial phenomena include environmental monitoring
and management, social monitoring and management, economic monitoring and management,
strategies include health-oriented, quality and up-to-date services, keeping pace with the Fourth
Industrial Revolution, attention to design and architecture, crisis preparedness, bio-imitation and
pollution management, outcomes were categorized into tangible community outcomes, intangible
community outcomes, tangible hospital outcomes, and intangible hospital outcomes.
Conclusions: The final model indicates that the 6 components, 25 subcomponents, can provide
sustainable innovation in public hospitals. It is suggested that hospital officials, considering the model
developed, provide a suitable platform for the development of sustainable innovation in hospitals.
Keywords: Innovation, Stability, Sustainable Innovation, Hospital, Grounded Theory.
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چکیده
مقدمــه :امــروزه نــوآوري پایــدار بــه عنــوان راهــی بــراي کســب مزیــت رقابتــی و حــل مســائل اجتماعــی و زیســت محیطــی شــناخته
مــی شــود .پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی الگــوی نــوآوری پایــدار در بیمارســتان هــای دولتــی شــهر تهــران بــا روش نظریــه داده
بنیــاد انجــام شــد.
روش کار :مطالعــه حاضــر از نــوع کیفــی اســت کــه بــا روش نظریــه داده بنیــاد انجــام شــد .خبــرگان بیمارســتان هــای دولتــی شــهر
تهــران (پزشــکان ،مدیــران بیمارســتان ،معاونیــن توســعه و پشــتیبانی و معاونیــن اداری) بــه عنــوان جامعــه ایــن پژوهــش در نظــر گرفتــه
شــد .بــرای انتخــاب نمونــه از ترکیــب روش هدفمنــد و گلولــه برفــي اســتفاده شــد .روش جمــع آوری داده هــا مصاحبــه هــای نیمــه
ســاختار یافتــه بــا  11تــن از خبــرگان آشــنا بــه بحــث نــوآوری پایــداری بــود .روایــی ابزارهــا بــا روش حسابرســی بیرونــی (external
 )auditsو پایایــی بــا آزمــون هولســتی ( )Holesti Testانجــام شــد و داده هــا از طریــق کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی تحلیــل
گردیــد.
یافتــه هــا :الگــوی نــوآوری پایــدار در بیمارســتان هــا در  6مقولــه اصلــی 25 ،مقولــه فرعــی و  84مفهــوم تدویــن شــد .مقولــه فرعــی
شــامل :شــرایط علــی بعنــوان پایــداری سیاســی ،پایــداری اقتصــادی ،پایــداری قوانیــن و پایــداری فرهنگــی ،شــرایط زمینــه ای شــامل
پویایــی محیــط داخلــی ،پویایــی کارکنــان ،پویایــی بینــش و آگاهــی و پویایــی زیرســاختی ،شــرایط مداخلــه گــر شــامل شــرایط محیــط
کالن ،شــرایط و قابلیــت ســازمان و شــرایط زیرســاختی ،پدیــده محــوری شــامل پایــش و مدیریــت زیســت محیطــی ،پایــش و مدیریــت
اجتماعــی ،پایــش و مدیریــت اقتصــادی ،راهبردهــا شــامل ســامت محــوری ،خدمــات باکیفیــت و بــه روز ،همــگام شــدن بــا انقــاب
صنعتــی چهــارم ،توجــه بــه طراحــی و معمــاری ،آمادگــی بــرای بحــران ،زیســت تقلیــد و مدیریــت آلودگــی و پیامدهــا شــامل پیامدهــای
مشــهود جامعــه ،پیامدهــای نامشــهود جامعــه ،پیامدهــای مشــهود بیمارســتان و پیامدهــای نامشــهود بیمارســتان طبقــه بنــدی شــدند.
نتیجــه گیــری :الگــوی نهایــی بیانگــر ایــن اســت کــه از  6مقولــه اصلــی و  25مقولــه فرعــی مــی توانــد نــوآوری پایــدار در
بیمارســتان هــای دولتــی را فراهــم ســازد .پیشــنهاد مــی شــود مســئولین بیمارســتان هــا بــا در نظــر گرفتــن الگــوی طراحــی شــده ،بســتر
مناســب بــرای توســعه نــوآوری پایــدار در بیمارســتان هــا را فراهــم کننــد.
کلیدواژه ها :نوآوری ،پایداری ،نوآوری پایدار ،بیمارستان ،نظریه داده بنیاد.

سیدمحمدرضا عظیمی و همکاران

کــه بــه معنــای تعهــد جمعی نســبت بــه حــال و آینــده جامعــه می

مقدمه

باشــد ،ضــروری اســت [ .]9،10نــوآوری پایــدار مانند اقتصــاد پایدار،

پایــداری راهــی بــرای بهبــود نتایــج عملکــرد در رابطــه بــا جامعــه

داراییهــای محلــی و جهانــی را حفــظ کــرده ،از نــوآوری جهــت

تعریــف مــی شــود به گونــه ای کــه نیازهــای حــال را بــرآورده کند

رشــد و بهیــود اقتصــادی اســتفاده مــی کنــد و از ایجــاد تنــش و

بــدون ایــن کــه توانایــی نســل هــای آینــده را در تأمیــن نیازهــای

شــوک بــه نس ـلهای آینــده جلوگیــری مــی کنــد [.]11

خــود بــه خطــر بینــدازد [ .]1پایــداری نــه تنهــا یــک عنصــر اصلــی

در زمینــه نــوآوری پایــدار و اهمیــت نــوآوری برای پایداری شــرکت

از فعالیــت ســازمان هــا را تشــکیل مــی دهــد بلکــه فرصتــی بــرای

هــا مطالعاتــی صــورت پذیرفته اســت .به عنــوان مثــال Xu & Bai

رشــد در آن هــا مــی باشــد [ .]2ســازمان هــای خدمــات درمانــی

[ ]12در بررســی حاکمیــت هیئــت مدیــره ،قابلیــت نــوآوری پایــدار

منابــع ارزشــمندی محســوب میشــوند کــه طــی چنــد دهــه اخیــر

و گســترش شــرکت ،نشــان دادنــد کــه ســاختار رهبــری متمرکــز

شــاهد تغییــرات قابلتوجهــی بودهانــد .ایــن تغییــرات شــامل

اثــر مثبتــی بــر قابلیــت نــوآوری پایــدار شــرکتهای پذیرفتهشــده

مدیریــت هزینههــای بــاالی توســعه بــرای افزایــش کیفیــت و

در چیــن دارد .آن هــا در پژوهــش خــود صرفــا اثرگــذاری یــک

تحقــق ابعــاد حقوقــی (زیســتمحیطی و اجتماعــی) مــی باشــد

متغیــر بــر نــوآوری پایــدار را بررســی کردنــد .همچنیــن Goni

[.]3

و همــکاران [ ]13در پژوهشــی عواملــی چــون پایــداری ،فنــاوری

در بیــن ایــن ســازمان هــا ،بیمارســتان هــا بــه عنــوان یکــی

اطالعــات ،اقتصــاد دوار ،زنجیــره ارزش ،خلــق ارزش ،ارزشهــای

از بزرگتریــن حــوزه هــا در بخــش خدمــات درمانــی ،فرصــت

ســازمانی ،مدیریــت عملکــرد و مشــارکت ذینفعــان را بــه عنــوان

مناســبی بــرای تاثیرگــذاری بــر عملکــرد پایــدار دارنــد ،زیرا نســبت

جنبــه هــای مهــم اجــرای پایــداری و دســتیابی بــه نــوآوری معرفی

بــه ســایر بخــش هــای خدماتــی انــرژی بیشــتری اســتفاده مــی

مــی کننــد .گرچــه در ایــن پژوهــش متغیرهــای زیــادی را بــرای

کننــد و بــر جامعــه و محیــط زیســت ،تاثیرگــذاری باالیــی دارنــد

اجــرای نــوآوری پایــدار معرفــی شــده اســت ،امــا ایــن پژوهــش

[ .]4بیمارســتان هــا بایــد بــرای رقابــت پایــدار و بــرآورده کــردن

نیــز فاقــد یــک الگــوی جامــع نــوآوری پایــدار اســت .در پژوهــش

انتظــارات بیمــاران از طریــق بهبــود قابلیتهــا ،نــوآوری کننــد [.]5

 ]14[ Aagaard & Lodsgardبرخــاف مطالعــات قبلــی ،بــه

نــوآوری در زمینــه بیمارســتان نشــان دهنــده یــک مزیــت رقابتــی

جــای بررســی عوامــل مرتبــط بــا اجــرای نــوآوری پایــدار 4 ،نمونــه

مــی باشــد کــه مشــابه کســب و کارهــای جدیــد مــورد توجــه

از همــکاری هــای ســازمان هــای غیردولتــی تجــاری ( )NGOرا

پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت [ .]6بیمارســتانها در سراســر

در زمینــه ایجــاد ،حمایــت و تقویــت نــوآوری در کســب و کار پایدار

جهــان بــرای معرفــی نــوآوری در مراقبتهــای بیمــاران و حفــظ

شــامل :مرحلــه بشردوســتانه ،مرحلــه مبادلــه ای ،مرحلــه یکپارچــه

کیفیــت ارائــه خدمــات تــاش میکننــد .بــرای اجــرای ایــن

و مرحلــه ی تحــول آفریــن شناســایی کردنــد .آن هــا از یــک منظر

نوآوریهــا ،بیمارســتانها بــر محیــط طبیعــی تاثیــر میگذارنــد.

دیگــر ،بــه اجــرای نــوآوری پایــدار از طریــق همــکاری بــا ســایر

بنابرایــن ،بــرای بــه حداقــل رســاندن آســیب بــه بیمــاران و جوامــع

نهادهــا پرداختنــد .طراحــی الگــوی نــوآوری پایــدار را مــی تــوان

اطــراف ،مدیــران بیمارســتان برنامههــای مدیریــت محیطــی را در

در پژوهــش  Shakeelو همــکاران [ ]15دیــد .در ایــن پژوهــش

زمینــه حفــظ انــرژی ،دفــع صحیــح ضایعــات و مدیریــت ایمــن

ب وکار پایــدار را بــا ترکیــب نــوآوری و ارزش
الگــوی نــوآوری کسـ 

داروهــا (تحــت عنــوان بیمارســتان ســبز) ،اتخــاذ میکننــد [.]7

پایــدار طراحــی کردنــد کــه چارچــوب آن متشــکل از مؤلفههــای

درنتیجــه درک نوآوریهــا در محیطهــای بیمارســتانی نیازمنــد

نــوآوری خلــق ارزش پایــدار ،نــوآوری تحویــل ارزش پایــدار و

یــک تحلیــل جامــع در تمــام جنبههــای آن مــی باشــد ،یعنــی

نــوآوری جــذب ارزش پایــدار مــی باشــد .همچنیــن  Barileو

نبایــد تنهــا محــدود بــه آن دســته از فعالیتهــای مرتبــط بــا

همــکاران [ ]16در پژوهشــی بــا عنــوان فنــاوری ،ارزش آفرینــی

فعالیتهــای پزشــکی باشــد ،بلکــه بایــد بــه پشــتیبانی و عملیــات

مشــترک و نــوآوری در اکوسیســتم هــای ( )ecosystemخدماتــی

بیمارســتانی ماننــد توانبخشــی ،پذیرایــی ،تغذیــه و ارتباطــات

(بــه ســوی نــوآوری پایــدار)  ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه

مرتبــط باشــد [ .]8در حــال حاضــر بــه دلیل تقاضــای بیمــاران آگاه

اکوسیســتم هــا مــی تواننــد  3نــوع نتیجــه مختلــف بــرای نــوآوری

بــه اســتانداردهای ارائــه خدمــات در بیمارســتان هــا ،خدمــات بایــد

شــامل نــوآوری در فنــآوری ،نــوآوری انســانی و نــوآوری اجتماعــی

بــا کیفیــت ،قابــلاعتمــاد و بــرای بــرآورده کــردن نیازهــا باشــد.

ایجــاد کننــد .بــا بررســی پیشــینه مطالعــات در زمینــه نــوآوری

بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور حرکــت بــه ســمت نــوآوری پایــدار
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پایــدار ،مــی تــوان بــه مطالعاتــی در حــوزه خدمــات درمانــی نیــز

ســابقه کار بــه عنــوان مديــر يــا مشــاور در بیمارســتان هــای

نــوآوری پزشــکی و پایــداری پرداختنــد .آن هــا نتیجــه گرفتنــد کــه

موضــوع (داشــتن مقالــه در زمینــه نــوآوری) و تنــوع در شــغل (بــر

مــورد نیــاز مــی باشــد و پایــداری مــی توانــد نظــام مراقبــت

شــامل ســابقه کمتــر از  ۱۰ســال بــه عنــوان مديــر يــا مشــاور در

[ ]3در پژوهــش خــود چشــم انــداز الگوهــای تجــاری و نــوآوری

ماننــد نداشــتن مقالــه در زمینــه نــوآوری بــود.

اشــاره کــرد Lehoux .و همــکاران [ ]17در پژوهشــی بــه بررســی

دولتــی شــهر تهــران (حداقــل  10ســال ســابقه کار) ،درک از

جهــت گیــری بــه ســمت نــوآوری مســئوالنه و پایــدار در ســامت

اســاس تعــداد جابجایــی یــا چرخــش شــغلی) بودنــد .معیــار خــروج

بهداشــت و درمــان را حفــظ کنــد .همچنیــن  Lopesو همــکاران

بیمارســتان هــای دولتــی شــهر تهــران و عــدم درک از موضــوع

بــرای انتقــال پایــداری در بیمارســتان هــا را مــورد بررســی قــرار

ســواالت مصاحبــه بــر اســاس ادبیــات پژوهــش ،پیشــینه پژوهــش

دادنــد و الگویــی را بــرای مســائل موجــود در کســب و کار ،نــوآوری

و بــا در نظــر گرفتــن نظریــه داده بنیــاد طراحــی شــد.

و انتقــال پایــداری در بیمارســتان بــرای برجســته کــردن عناصــری

بــراي جمــعآوري دادههــا در پژوهــش از مصاحبههــاي نيمــه

همچنیــن  Crespo-Gonzalezو همــکاران [ ]18بــا بررســی

در راســتای رســیدن بــه هــدف پژوهــش ،ســواالتی بــه شــرح زیــر

برنامــه ریــزی بــرای نــوآوری پایــدار بایــد بتدریــج و مســتمر انجام

 -عوامــل موثــر برنــوآوری پایــداري در بیمارســتان هــا کدامنــد

کــه بیمارســتان هــا بــه آن هــا وابســته هســتند ارائــه دادنــد.

ســاختاريافته اســتفاده شــد.

نــوآوری پایــدار در بهداشــت و درمــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند که

مطــرح شــد:

شــود .بــه عبارتــی دیگــر ،رونــد مــداوم بــه جــای پیــاده ســازی

(عوامــل علــی)؟

یکبــاره در نظــر گرفتــه شــود .اتخــاذ شــیوه هــای نــوآوری پایــدار

 -عوامــل تســهیل گــر در حرکــت بیمارســتان هــا بــه ســمت

مطالعــات گذشــته ،مشــخص مــی شــود کــه مطالعــات اندکــی در

 -چــه عواملــی مانــع از نــوآوری پایــدار در بیمارســتان هــا اســت

بــر کیفیــت زندگــی عمومــی تاثیــر ببســیاری دارد [ .]19بــا بررســی

نــوآوری پایــدار کدامنــد (شــرایط زمینــه ای)؟

پذیــرش نــوآوری و همچنیــن حرکــت بــه ســمت پایــداری در

و در حرکــت بیمارســتان هــا بــه ســمت نــوآوری پایــدار ایجــاد

بیمارســتان هــا وجــود دارد .لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف طراحــی

مشــکل مــی کننــد (مداخلــه گــر)؟

الگــو نــوآوری پایــدار در بیمارســتان هــای دولتــی شــهر تهــران بــا

 -نــوآوری پایــدار در بیمارســتان هــا چــه اشــکال و الگویــی مــی

روش نظریــه داده بنیــاد انجــام شــد.

توانــد داشــته یاشــد (پدیــده محــوری)؟

 -راهبردهــا و روش هــای الزم بــرای عملیاتــی کــردن نــوآوری

روش کار

پایــدار در بیمارســتان هــا چیســت (راهبردهــا)؟

مطالعــه حاضــر از نــوع کیفــی اســت کــه بــا روش نظریــه داده

 -نتایــج مثبــت نــوآوري پایــدار در بیمارســتان هــا چیســت

بنیــاد مبتنــی بــر رهیافــت  ]20[ Strauss&Corbinانجــام شــد.

(پیامدهــا)؟

دولتــی شــهر تهــران (شــامل پزشــکان ،مدیــران بیمارســتان،

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در مــورد پژوهــش ارتبــاط برقــرار

جامعــه آمــاري ایــن پژوهــش کليــه خبــرگان بیمارســتان هــای

بــرای جمــع آوری داده هــا ،ابتــدا از طریــق ایمیــل بــا ریاســت

معاونیــن توســعه وپشــتیبانی و معاونیــن اداری) اســت .روش نمونــه

شــد و بــه ایــن ترتیــب عضــو متخصــص در زمینــه کاری ایــن

گیــری ترکیبــی از روش هدفمنــد و گلولــه برفــی مــی باشــد .در

پژوهــش معرفــی شــد و بــه مــرور تعــداد نمونــه بــا معرفــی

مواقعــی کــه اعضــای جامعــه بــه راحتــی قابل شناســایی نیســتند از

اعضــای جدیــد بــه  11تــن افزایــش یافــت .بــر ایــن اســاس،

ایــن روش اســتفاده مــی شــود .در ایــن روش تعــداد نمونــه از قبــل

وقتــی مصاحبــه هــا داده هــاي بیــش تــري در اختیــار پژوهشــگر

مشــخص نیســت و در حیــن انجــام پژوهــش تعییــن می گــردد .در

قــرار نــداد و صرفــا تکــرار داده هــاي پیشــین بــود ،فراینــد

انتخــاب می-شــوند و نمونــه ماننــد یــک گلولــه برفــی بــزرگ مــی

قبــل از شــروع مصاحبــه ،مجوزهــای الزم از معاونــت پژوهشــی و

واقــع اعضــای نمونــه از طریــق نمونــه هــای انتخــاب شــده قبلــی،

گــردآوري داده هــا متوقــف شــد.

شــود تــا زمانــی کــه اطالعــات بدســت آمــده از نمونــه ها تکــراری

مدیریــت ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه ولــی عصــر (عج) رفســنجان

بشــود [.]21

دریافــت شــد و بــا تحویــل نامــه بــه بیمارســتان هــای مــورد نظــر

معيــار ورود مــورد نظــر بــراي انتخــاب مصاحبــه شــونده شــامل

مجــوز ورود و مصاحبــه دریافــت شــد .همچنیــن از طریــق ایمیل و
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تمــاس تلفنــی بــا مصاحبــه شــوندگان و اعــام موضوع و ســواالت

شــده بــر اســاس مصاحبــه هــا پشــتیبانی مــی شــود یــا خیــر،

تمایــل جهــت حضــور در مصاحبــه زمــان و مــکان را اعــام

آن هــا در اختیــار افــراد فــوق قــرار گرفــت و از آن ها خواســته شــد

پژوهــش بــه خبــرگان از آن هــا درخواســت گردیــد در صــورت

اســتفاده شــد .متــن مصاحبــه هــا و مفاهیــم اســتخراج شــده از

نماینــد .همچنیــن در روز مصاحبــه در خصــوص اهــداف پژوهــش،

تــا نظــر خــود را نســبت بــه مفاهیــم اســتخراج شــده بــر اســاس

توضیحاتــی ارائــه گردیــد و بــه مصاحبــه شــوندگان اطمینــان داده

متــن هــا اعــام کننــد .در نهایــت انتخــاب مفاهیــم بــر اســاس

شــد کــه اطالعــات کامــا محرمانــه خواهــد مانــد و مشــخصات

مصاحبــه هــا مــورد تائیــد داوران قــرار گرفــت.

بــرای پایایــی داده هــا از آزمــون هولســتی ()Holesti Test

آن هــا ذکــر نخواهــد شــد.

(کدگــذاران مســتقل) مطابــق فرمــول زیــر اســتفاده شــد .در ایــن

نمونــه گیــری تــا زمانــی کــه داده هــا بــه اشــباع نظــری برســند

ادامــه یافــت .لــذا جمــع آوری دادههــا را تــا زمانــی ادامــه داشــت

روش متــون در  2مرحلــه کدگــذاری مــی شــود .در صورتــی کــه

دیگــر مفهومــی جدیــد کــه نیــاز بــه کدگــذاری جدیــد یا گســترش

اســت.

خروجــی فرمــول بیشــتر از  0/80باشــد ،نشــان دهنــده پایایــی

کــه داده-هــای جدیــد در واقــع تکــرار داده هــای قبلــی باشــد و

کدهــا داشــته باشــد بــه دســت نیایــد .جمــع آوری داده هــا در
تیــر و مــرداد مــاه ســال  1399انجــام گرفــت .بــرای هرکــدام از

مصاحبــه هــا بیــن  30-25دقیقــه زمــان صــرف شــد و همــه

در پژوهــش حاضــر کدها در مرحله اول توســط پژوهشگراســتخراج

مصاحبــه هــا در محــل کار خبــرگان و بــه صــورت حضــوری انجام

شــد و ســپس در مرحلــه دوم بــا نظــر خواهــی از  2تــن از خبــرگان

شــد .مصاحبــه هــا ضبــط و یادداشــت بــرداری شــد و بالفاصلــه

(پزشــک ،عضــو هیــات علمــی) مجددا شناســایی و اســتخراج شــد.

مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.

بــرای تحلیــل داده هــا ،نــرم افــزاری اســتفاده نشــد و بــه صــورت

تعــداد توافــق در  2مرحلــه کدگــذاری  84مفهــوم ،تعــداد کــد در

انتخابــی بــر اســاس نظریــه  ]20[ Corbin & Straussانجام شــد.

مرحلــه دوم (بعــد از نظــر خبــرگان)  89مفهــوم میباشــد .ضریــب

مرحلــه اول (قبــل از نظــر خبــرگان)  94مفهــوم و تعــداد کدهــا در

دســتی در  3مرحلــه کدگــذاری باز ،کدگــذاری محــوری وکدگذاری

مرحلــه اول بــا خوانــدن چندبــا ر مصاحبههــا جهــت دســتیابی

پایایــی آزمــون هولســتی بــرای ایــن پژوهش 0/91بدســت آمــد .از

مختلــف هــر مصاحبــه خوانــده شــد و مفاهیــم مشــترک از آن هــا

شــده پایــا اســت.

بــه درک کلــي از مصاحبههــا آغــاز شــد .ســپس ،بخشهــاي

آنجایــی کــه ایــن عــدد از  0/80باالتــر اســت لــذا کدگــذاری انجام

اســتخراج گردیــد .در مرحلــه دوم مفاهیم مشــترک اســتخراج شــده

یافته ها

در قالــب شــرایط علــی ،شــرایط زمینــه ای ،شــرایط مداخلــه گــر،

پدیــده محــوری ،راهبردهــا و پیامدهــا قــرار گرفتنــد و در نهایــت در

از  11تــن از نمونــه  10تــن ( 91درصــد) مــردان بــا میانگیــن

مرحلــه ســوم فرآینــد ادغــام و تصحیــح طبقــات انجــام شــد.

ســنی  47ســال و  1تــن ( 9درصــد) زن بــا ســن  39ســال بودنــد.

در پژوهــش حاضــر بــه منظــور ســنجش روایــی داده هــا از

مــدرک تحصیلــی همــه افــراد مــورد مصاحبــه دکتــری شــامل 2

 ،]22[ Creswell & Pothبــرای روایــی در پژوهــش هــای کیفــی

معــاون اداری بــود .بــرای تحلیــل داده هــا از  3مرحلــه کدگــذاری

روش حسابرســی بیرونــی ( )external auditsمطابــق پیشــنهاد

پزشــک 5 ،مدیــر بیمارســتان 3 ،معــاون توســعه وپشــتیبانی و 1

اســتفاده شــد .طبــق نظــر  ،]23[ Guba & Lincolinایــن داوران

بــاز ،کدگــذاری محــوری و کــد گــذاری انتخابــی اســتفاده شــد کــه

مثــل حســابرس مالــی هســتند .آنهــا از بیــرون فضای پژوهــش ،آن

نتایــج آن در ادامــه آورده شــده اســت.

را زیــر نظــر مــی گیــرد و مشــخص میکننــد کــه آیــا یافتههــا،

الف :کدگذاری باز:

همیــن منظــور از  2عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی

از مصاحبــه هــا یافــت شــد و در چنــد مرحلــه رفــت و برگشــت

در ایــن مرحلــه  84مفهــوم بــر اســاس کدهــای اســتخراج شــده

تفاســیر و نتایــج توســط دادههــا پشــتیبانی میشــود یــا خیــر؟ بــه

و مقایســه در  25مقولــه فرعــی و  6مقولــه اصلــی دســته بنــدی

تهــران ،دانشــکده بهداشــت و تخصــص مدیریت خدمات بهداشــتی

شــدند.

و درمانــی بــرای مشــخص کــردن ایــن کــه آیــا مفاهیــم اســتخراج
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جدول  :1مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها ،مقوله فرعی و مقوله های اصلی
مقوله اصلی

شرایط علّی نوآوری پایدار
شرایط زمینه ای نوآوری پایدار
شرایط مداخله گر
نوآوری پایدار
پدیده ی
محوری نوآوری
پایدار
راهبردهای نوآوری پایدار
پیامدهای نوآوری پایدار

مقوله فرعی

مفاهیم

پایداری سیاسی

وجود جامعه سیاسی زنده و فعال

پایداری اقتصادی

وجود پویایی و ثبات در اقتصاد

پایداری قوانین

وجود قوانین محکم و وادارکننده در حوزه پایداری ،تغییر نگاه قوانین و سیاستگذاری ها به سمت پایداری ،تغییر
نگاه قوانین و سیاستگذاری ها به سمت پایداری ،شایسته ساالری در کل جامعه ،توجه به سالمت معنوی و
اجتماعی در کنار سالمت فیزیکی و روانی ،رعایت پایداری در جامعه ،رعایت استانداردهای روز ،شفافیت سازی
بیرونی (جامعه و دولت) ،ارزیابی و نظارت بر همه ی جوانب بهداشت و سالمت ،رتبه بندی بیمارستانها

پایداری فرهنگی

توجه اساسی به فرهنگ جامعه ،مطالبه ی عمومی ،توجه به مردم و جامعه

پویایی محیط داخلی

قوانین داخلی ،رعایت پایداری در همه ی جوانب بیمارستان ،نظام های پرداخت و جذب صحیح ،برنامه ریزی
و اقدام ،شفافیت سازی داخلی بیمارستان ،آینده نگری و بهروز بودن همه جانبه بیمارستان ،ارتباط دائمی با
محیط خارجی

پویایی کارکنان

بهروز بودن شخص مدیر ،بهروز بودن صاحبان سهام ،استفاده از افراد نوآور و خالق و آشنا به دانش روز

پویایی بینش و آگاهی

بها دادن به اندیشه ها و تفکرات افراد خالق ،آموزش کارکنان ،مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدرن ،توجه به
فرهنگ منطقه و کل جامعه ،ایجاد فرهنگ احترام به مراجعه کنندگان ،ایجاد فرهنگ پذیرش نوآوری

پویایی زیرساختی

تامین منابع و ایجاد زیرساختها

شرایط محیط کالن

همکاری سازمانهای جامعه با بیمارستان ،تاثیرپذیری همیشگی و بروز بیمارستان از محیط و جامعه ،نوع
بیماری ها و تعداد مراجعه کنندگان

شرایط و قابلیت سازمان

پذیرش کارکنان ،عملکرد پزشکان و کارکنان ،ساختار و اندازه بیمارستان ،استاندارد بودن محیط و دسترسی
بیمارستان

شرایط زیرساختی

کمبود امکانات ،تهویه هوای مطبوع ،رفع مشکالت و آلودگی های صوتی و محیطی

پایش و مدیریت زیست محیطی

توجه مسئوالن به مسائل زیستی

پایش و مدیریت اجتماعی

رسیدگی به شکایات بیماران ،آموزش در جامعه در مورد بهداشت و درمان ،حجم سرمایه گذاری اجتماعی،
مدیریت ارتباط با بیمار

پایش و مدیریت اقتصادی

دست آورد مالی ،حمایت دولت

خدمات باکیفیت و بهروز

ارائه ی خدمات باکیفیت و بهروز به مراجعهکنندگان ،ارائه ی مراقبتهای بهروز

سالمت محوری

توجه بهروز بیمارستان به جامعه و مردم ،تاکید بر سالمت محوری

همگام شدن با انقالب صنعتی
چهارم

بهروز کردن نظام سالمت ،استفاده از تجهیزات و فناوی روز ،حرکت به سمت انقالب صنعتی چهارم ،حرکت
به سمت جامعهی پنجم

توجه به طراحی و معماری

طراحی و معماری شکیل و مناسب

آمادگی برای بحران

آمادگی برای بحران از جهت تجهیزات و امکانات

زیست تقلید

استفاده از انرژی های پاک ،مصرف بهینه و استاندارد منابع و انرژی ،توجه به فضای سبز ،استفاده از
محصوالت طبیعی ،توجه و استفاده از طبیعت

مدیریت آلودگی

عدم ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی ،تصفیه استاندارد فاضالب به روش روز ،دفع استاندارد زباله ها به
روش روز.

پیامدهای مشهود جامعه

بهبود و حفظ منابع محیط زیست

پیامدهای نامشهود جامعه

افزایش رفاه اقتصادی جامعه ،افزایش نشاط و شادابی جامعه ،افزایش امنیت درمانی و سالمت مردم ،حفظ
کرامت و جایگاه مریض ،کاهش هزینه های جامعه.

پیامدهای مشهود بیمارستان

افزایش درآمد بیمارستان ،کاهش هزینه های بیمارستان.

پیامدهای نامشهود بیمارستان

رقابت و پیشرو بودن در محیط بین الملل ،وجهه مثبت در جامعه و بین الملل ،پیشبینی و برنامه ریزی بهتر
آینده ،ارائه کارآمدتر خدمات پزشکی ،افزایش اثربخشی و کارایی بیمارستان ،افزایش روحیه کارکنان.
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سیدمحمدرضا عظیمی و همکاران

منطقــه شــرق شــهر در منطقــه غــرب شــهر فــرق مــی کنــد چون
کــه نــوع مشــتریان متفــاوت اســت حتــی ارائــه دهنــدگان خدمــت
در بیمارســتان هــای مختلــف بســته بــه لوکیشــنش بــا هــم فــرق
مــی کنــه".
شرایط زمینه ای
عــده ای از مصاحبــه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص شــرایط
زمینــه ای در نــوآوری پایــدار بیمارســتان هــا ایــن گونــه بیــان
نمودنــد:
پویایی محیط داخلی
مصاحبه شونده ( 5مدیر بیمارستان):
"اگــر ویــژن و یــا میشــن مــا بیمارســتان ســبز باشــه یقینـ ًا هــم از
آدم هــای خــاق بایــد در ایــن حــوزه اســتفاده کنیــم".
پویایی کارکنان
مصاحبه شونده ( 1پزشک ،عضو هیات علمی):
"بیمارســتان هــای پایــداری مکانیســمی دارنــد بــه اســم آشــتی
دادن داروهــا ( ،)medicine reconciliationیــه آدمــی هســتش
کــه کارش خیلــی مهمــه مثــ ً
ا اگــر شــخصی بســتری بشــه از

ب :کدگذاری محوری:

مرحلــه دوم کدگــذاری محــوری اســت .در ایــن مرحلــه مفاهیــم
مســتخرج از کدگــذاری بــاز تحــت عنــوان کدگــذاری محــوری
شــامل شــرایط علّــی ،شــرایط مداخلــه گــر ،شــرایط زمینــه ای،
پدیــده محــوری ،راهبردهــا ،و پیامدهــا طبقــه بنــدی شــدند.
نتایــج حاصــل از کدگــذاری بــاز و کدگــذاری محــوری در جــدول
 1نشــان داده شــده اســت .طبــق جــدول  84مفهــوم در  25مقولــه
فرعــی و  6مقولــه اصلــی دســته بنــدی شــده اســت.
در ادامــه بــا ارائــه ی نمونــه هــای از جمــات نقــل شــده
توســط افــراد مصاحبــه شــونده در ارتبــاط بــا نــوآوری پایــدار در
بیمارســتان هــا ،بــه بررســی مختصــری از آن پرداختــه مــی شــود.
شرایط علی
عــده ای از مصاحبــه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص شــرایط
علــی در نــوآوری پایــدار بیمارســتان هــا ایــن گونــه بیــان نمودنــد:
پایداری سیاسی
مصاحبه شونده ( 5مدیر بیمارستان):
"هــر چهــار ســال یــه وزیــر بهداشــت میــاد و یــه ســری سیاســت
هایــی را اعمــال مــی کنــد و فشــار میــاره کــه بایــد اجــرا بشــن و
بعــد میــره و تــا بخــواد ایــن هــا جــا بیفتــه چهــار ســال بعــد یکــی
دیگــه میــاد مثــا االن طــرح تحــول ســامت رایکــی آورد بعــد
امــا میگــن کــه طــرح تحــول ســامت خیلــی مناســب نیســت".
پایداری اقتصادی
مصاحبه شونده ( 2معاون اداری):
"یــک نظــام پایــدار در بیمارســتان اجــازه مــی¬ده کــه اختصــاص
بودجــه و خریــد خدمــات بــر اســاس نظام¬هــای نویــن صــورت
بگیــره".
پایداری قوانین
مصاحبه شونده ( 5مدیر بیمارستان):
"رعایــت پایــداری در بیمارســتان تابعــی اســت از نظــارت وزارت
متبــوع مثـ ً
ا هیــچ کــس ورود کیفــی در پرونــده بیمــار نمــی کنــد
چــون کــه سیســتم نظارتــی وجــود نــدارد مگــر اینکــه بیمــاری
شــکایت کنــه هیچکــس ورود نمــی کنــه کــه ایــن پزشــک چــه
داروهایــی نوشــته چــه مقــدار از ایــن داروهــا خــارج از نظــام
فارماکوپــه کشــور اســت ایــن پایــداری رعایــت نمیشــه".
پایداری فرهنگی
مصاحبه شونده ( 4معاون توسعه):
"از لحــاظ فرهنگــی بســتگی بــه منطقــه ای داره کــه بیمارســتان
در آنجــا اســتقرار دارد یعنــی شــرایط فرهنگــی بیمارســتان
خصوصــی در منطقــه شــمال شــهر در منطقــه جنــوب شــهر در

طــرف مــی پرســه دارو چــی مصــرف مــی کــردی مشــکلت چــی
بــوده و کارش هــم داروســاز اســت".
پویایی بینش و آگاهی
مصاحبه شونده ( 1پزشک ،عضو هیات علمی دانشگاه):
"بــرای اینکــه بیمارســتان نــوآور باشــه آدمــاش بایــد نــوآور
باشــند بــه دانــش روز آگاه باشــند و عالقــه منــد باشــند و هــم
		
خودانگیخته و هم خود شروع کن باشند".
پویایــی زیرســاختی
مصاحبه شونده ( 2معاون اداری):
"در بحــث ســازمان بایــد زیرســاخت هــا مهیــا باشــد و هیئــت
مدیــره نــوآوری و خالقیــت را قبــول داشــته باشــد و کمــک بکنــه
بــه نــوآوری و فکرهــای نــوآور را قبــول کنــد و کارهــای نــوآوری
کــه میخــواد تــو بیمارســتان انجــام بشــه ریســکش را بپذیرنــد".
شرایط مداخله گر
تعــدادی از مصاحبــه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص نقــش
شــرایط مداخلــه گــر در نــوآوری پایــدار بیمارســتان هــا ایــن گونــه
بیــان نمودنــد:
شرایط محیط کالن
مصاحبه شونده ( 5مدیر بیمارستان):
"مــا در سیســتم ســامت یــه مدلــی بلدیــم ایــن مــدل را ســازمان
جهانــی بهداشــت داده معــروف بــه مــدل  ۶بلــوک ســاختاری کاری
کــه ایــن مــدل مــی کنــه اینــه کــه بــه مــا میگــه چــه مولفــه های
7
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بــرای خریــد خدمــات  DRGباشــه کــه مــا االن اینجوری نیســتیم.
جامعــه ای کــه تــورم داره جامعــه ای کــه ثبــات اقتصــادی نداشــته
باشــه نمیتونــه بــه ســمت پایــدار شــدن حرکــت کنــه".
راهبردها
عــده ای از مصاحبــه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص نقــش
راهبردهــا در نــوآوری پایــدار بیمارســتان هــا ایــن گونــه بیــان
نمودنــد:
سالمت محوری
مصاحبه شونده ( 9پزشک ،عضو هیات علمی دانشگاه):
"مفهومــی کــه داره تــو دانشــگاه ارائــه میشــه پزشــکی ای کــه
بــر مبنــای درمــان محــور نــه بــر مبنــای ســامت محــور و
چــون پزشــکی بــر مبنــای درمــان محــور بنابرایــن خــود بــه خــود
پزشــک هــای مــا و تیــم درمــان مــا بــه ســامت مــردم خیلــی
نمیتونــن فکــر بکنــن منتظــر میشــن تــا بیمــار بشــن بعــد درمانــی
پیــدا میکننــد".
خدمات باکیفیت و به روز
مصاحبه شونده ( 9پزشک ،عضو هیات علمی دانشگاه):
"مــا بایــد بــه ســمت پزشــکی مجــازی بریــم یــا بیشــتر به ســمت
غربالگــری هــا حرکــت کنیم".
همگام شدن با انقالب صنعتی چهارم
مصاحبه شونده ( 7مدیر بیمارستان):
"اینترنــت اشــیا آینــده پزشــکی رو داره تحــت تاثیــر قــرار میــده و
اینکــه مــا بســیاری از مانیتورینــگ هــارو یــواش یــواش آنالیــن
میکنیــم و لزومــی نــداره کــه آدمهــا بــه پزشــک و بیمارســتان
مراجعــه کننــد همونطــور کــه شــما کمتــر بــه بانکهــا مراجعــه
مــی کنیــد".
توجه به طراحی و معماری
مصاحبه شونده ( 4معاون توسعه):
"بــرای ســاخت بیمارســتان مث ـ ً
ا خیلــی جاهــا رعایــت نمیشــه
و تــوی کوچــه  ۶متــری بیمارســتان میســازند و آســایش
همســایه هــا و کل کوچــه رو بــه هــم میریــزن و محــل دسترســی
بیمارســتان محیــط هــای باشــه کــه ترافیــک ایجــاد نکنــه".
آمادگی برای بحران
مصاحبه شونده ( 10معاون توسعه):
"فرایندهــای بیمارســتانی یکســری پایــدار هســتند و یکســری در
شــرایط بحــران ،ناپایــدار هســتند .مثــا االن کرونــا آمــده و باعــث
خیلــی تغییــرات در بیمارســتان شــده".
زیست تقلید
مصاحبه شونده ( 5مدیر بیمارستان):

اصلــی وجــود داره در هــر نظــام ســامت اولیــن و مهمترینــش
حاکمیــت هســت مث ـ ً
ا اینکــه تــو حاکمیــت چــه جــوری برنامــه
ریــزی مــی کنیــد چــه جــوری اختصــاص منابــع داده میشــه نحــوه
اســتخدام؟ شــفافیت چقــدره؟ پاســخگوی چقــدر اســت؟".
شرایط و قابلیت سازمان
مصاحبه شونده ( 3معاون توسعه):
"بیمارســتان مدیریــت مبتنــی بــر شــواهد داشــته باشــد یــک نظام
اطالعاتــی درســت داشــته باشــه نظــام هــای پرداخــت و جذبــش
درســت باشــند فنــاوری هــای روز کــه مــورد نیــاز اســت مثــل
پزشــکی شــخصی مراقبــت هــای ویــژه ســالمندان و مراقبــت
هــای طــب تســکینی را داشــته باشــد"

شرایط زیرساختی
مصاحبه شونده ( 7مدیر بیمارستان):
مصاحبه شونده ( 2معاون توسعه):
"اگــه تصفیــه فاضــاب خــوب کار نکنــه باعــث ایجــاد بــوی
نامطبــوع میشــه یــا طراحــی بیمارســتان ســبز بایــد طــوری باشــه
کــه بــوی نامطبــوع سیســتم فاضــاب و تصفیــه خونــه و دود وارد
بیمارســتان نشــه و بــا یــه بــاد برنگــرده تــو بیمارســتان".
پدیده محوری
عــده ای از مصاحبــه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص پدیــده
محــوری در نــوآوری پایــدار بیمارســتان هــا ایــن گونــه بیــان
نمودنــد.
پایش و مدیریت زیست محیطی
مصاحبه شونده ( 9مدیر بیمارستان):
"االن هرچــی جلوتــر میریــم منابــع زیســت محیطــی و منابــع
طبیعــی داره کــم میشــه یکــی از ســازمان هایــی کــه بهنحــوی
نقــش غیــر مســتقیم داره بیمارســتان هــا هســتند از طریق آســیبی
کــه میتونــن بــه جامعــه بــه محیــط زیســت و بــه شــرایط محیطی
آن جامعــه وارد بکنــن".
پایش و مدیریت اجتماعی
مصاحبه شونده ( 5مدیر بیمارستان):
"در زمینــه اجتماعــی فرهنگــی مــا پاســخگوی جامعمون هســتیم.
وقتــی کــه کیفیــت خدمــات مــا مطلــوب باشــه و پزشــک مــا
خــوب باشــه ،بازتابــی کــه در جامعــه و در اطــراف بیمارســتان داره،
باعــث ایجــاد نگــرش خوبــی در جامعــه خواهــد شــد".
پایش و مدیریت اقتصادی
مصاحبه شونده ( 6معاون اداری):
"بــه نظــر مــن در قــرن بیســت و یکــم بیمارســتانی پایــدار اســت
کــه نظــام پرداختــش حداقــل نظــام پرداخــت مبتنــی بــر عملکرد و
8
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"سالمتی جامعه اتفاق میفته و مریض شدن کمتر میشه".
پیامدهای نامشهود جامعه
مصاحبه شونده ( 1پزشک ،عضو هیات علمی دانشگاه)
"تزریق نشاط و شادابی به جامعه اتفاق میفته".
پیامدهای مشهود بیمارستان
مصاحبه شونده ( 4معاون توسعه):
"نــوآوری پایــدار باعــث میشــه کــه هزینههــای بیمارســتان
کاهــش پیــدا کنــه و کارایــی و راندمــان اون افزایــش پیــدا کنــه و
در نتیجــه مــا مــی تونیــم بــرای بلندمــدت برنامــه ریــزی کنیــم".
پیامدهای نامشهود بیمارستان
مصاحبه شونده ( 7مدیر بیمارستان):
"روحیه کارکنان و بیماران بهتر میشه".

"اســتفاده از نماهایــی کــه چشــم نــواز و زیبــا باشــه و فضــای ســبز
مناســب داشــته باشــد اســتفاده از مناظــر طبیعت".
مدیریت آلودگی
مصاحبه شونده ( 7مدیر بیمارستان):
"خــوب انچــه بــه ذهــن میرســه اســتفاده از انــرژی خورشــیدی و
اســتفاده از دســتگاه هــای کــم مصــرف و پربــازده و دفــع اســتاندارد
زبالــه هــا و فاضــاب بــه پایــداری بیمارســتان کمــک مــی کنــد".
پیامدها
عــده ای از مصاحبــه شــوندگان نظــر خــود را در خصــوص
پیامدهــای نــوآوری پایــدار در بیمارســتان هــا ایــن گونــه بیــان
نمودنــد:
پیامدهای مشهود جامعه
مصاحبه شونده ( 3معاون توسعه):

نمودار  :1الگوی نوآوری پایدار در بیمارستان
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و جامعــه از شــرایط علّــی اثــر گــذار بــر نــوآوری پایــدار اســت.
پایــداری سیاســی بــه جامعــه سیاســی زنــده و فعــال اشــاره دارد و
بــا پژوهــش  Akhbariو همــکاران [ ]24کــه زنــده و فعــال بــودن

ج)كدگذاري انتخابي:

مرحلــه ی آخــر را ،کدگــذاری انتخابــی مــی نامنــد .در کدگــذاری
انتخابــی از نتایــج مراحــل قبلــی کدگــذاری اســتفاده مــی شــود و
پدیــده محــوری انتخــاب شــده بــه شــکلی نظــام منــد بــا ســایر
مقولــه هــا ارتبــاط داده مــی شــود [ .]20رويــه تحليــل داده هــا
منجــر بــه خلــق الگــوی نظــري شــامل :شــرايط علّــي ،شــرايط
زمينــه اي ،شــرايط مداخلــه گــر ،راهبردهــا و پيامدهــا شــد كــه
پديــده محــوری يعنــي «نــوآوری پایــدار بیمارســتان ها» را تشــريح
مــی کننــد .الگــوی «نــوآوری پایــدار در بیمارســتان» مطابــق بــا
الگــوی نمــودار  1قابــل مشــاهده مــی باشــد.

اجتماعــی را در قالــب مشــارکت همگانــی در جامعــه تعریــف مــی
کنــد همســو اســت .در تحلیــل ایــن بخــش بایــد اشــاره کــرد کــه
وجــود جامعــه سیاســی زنــده و فعــال بــه منزلــه انعطــاف و تحــول
در ســاختار یــک ســازمان اســت [ ]24کــه ایــن انعطــاف و تحــول
در ســاختار ســازمان یکــی از متعیرهــای مهــم بــرای نــوآوری در
ســازمان هــا محســوب مــی شــود.]25[ .
مقولــه فرعــی پایــداری اقتصــادی بــا یافتــه هــای
 ]26[ Hermundsdottir & Aspelundکــه بــه رابطــه مثبــت
بیــن نــوآوری پایــداری و رقابــت پذیــری ســازمان هــا اشــاره مــی
کنــد همســو اســت .از آن جایــی کــه شــاخص رقابتپذیــری بــه
طــور معنـاداری موجــب رشــد اقتصــادی مــی شــود لــذا پایــداری
اقتصــادی از شــرایط علــی نــوآوری پایــدار محســوب مــی شــود
[ .]27مقولــه پایــداری قوانیــن بــا یافتــه هــای عینــی [ ]28کــه بــه
تأثیــر شایســتهســاالری بــر نــوآوری ســازمانی پرداخــت ،هماهنگ
اســت .طبــق نتایــج ،در زمینــه پایــداری قوانیــن ،توجــه بــه اصــل
شایســتگی مهــم اســت .اگــر کارکنــان بیمارســتان احســاس
کننــد کــه بــر اســاس توانایــی هــاي خــود بــه کارگرفتــه شــده
انــد بــه بیمارســتان نوعــی احســاس تعلــق پیــدا مــی کننــد و در
ایــن صــورت ارتقــا و پیشــرفت بیمارســتان بــر اســاس نــوآوری
هــا بــراي کارکنــان اهمیــت دارد و عامــل مهمــی بــرای نــوآوری
پایــدار خواهنــد بــود .در ایــن راســتا اگــر سیاســتگذاری بیمارســتان
هــا بــه ســمت پایداری باشــد ،شــکل گیــری نــوآوری پایــدار پدیدار
مــی شــود .در مقولــه فرعــی پایــداری فرهنگــی ،توجــه اساســی به
فرهنــگ جامعــه ،مطالبــه ی عمومــی ،توجــه بــه مــردم و جامعــه
اشــاره بــه پایــداری فرهنگــی دارنــد کــه از شــرایط علــی نــوآوری
پایــدار مــی باشــند و بــا یافتــه هــای صالحــی میالنــی و محمــدی
[ ]29هماهنــگ هســتند .شــکل گیــری نــوآوری پایــدار در ســایه
توســعه فرهنــگ عمومــی پایــدار امکانپذیــر اســت .همــکاری نهــاد
خانــواده ،نهادهــای دینــی ،نهادهــای آموزشــی در حــوزه مســائل
پایــداری منجــر بــه ارتقــا ســطخ فرهنــگ عمومــی مــردم در ایــن
زمینــه خواهــد شــد و در نتیجــه حرکــت بــه ســمت توســعه پایــدار
اتفــاق خواهــد افتــاد [.]30
در پژوهــش حاضــر از پویایــی محیــط داخلــی ،پویایــی کارکنــان،
پویایــی بینــش و آگاهــی و پویایــی زیرســاختی بــه عنــوان مقولــه
هــای شــرایط زمینــه ای نــام بــرده شــد .قوانیــن داخلــی ،رعایــت
پایــداری در همــه ی جوانــب بیمارســتان ،نظــام هــای پرداخــت و

بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف طراحــی الگــوی نــوآوری پایــدار در
بیمارســتان هــای دولتــی شــهر تهــران اســت .بــر اســاس نتایــج
ایــن پژوهــش شــرایط علــی شــامل پایــداری سیاســی ،پایــداری
اقتصــادی ،پایــداری قوانیــن و پایــداری فرهنگــی ،شــرایط
زمینــه ای شــامل پویایــی محیــط داخلــی ،پویایــی کارکنــان،
پویایــی بینــش و آگاهــی و پویایــی زیرســاختی ،شــرایط مداخلــه
گــر شــامل شــرایط محیــط کالن ،شــرایط و قابلیــت ســازمان و
شــرایط زیرســاختی ،پدیــده محــوری شــامل پایــش و مدیریــت
زیســت محیطــی ،پایــش و مدیریــت اجتماعــی ،پایــش و مدیریــت
اقتصــادی ،راهبردهــا شــامل ســامت محــوری ،خدمــات باکیفیــت
و بــه روز ،همــگام شــدن بــا انقــاب صنعتــی چهــارم ،توجــه بــه
طراحــی و معمــاری ،آمادگــی بــرای بحــران ،زیســت تقلیــد و
مدیریــت آلودگــی و پیامدهــا شــامل پیامدهــای مشــهود جامعــه،
پیامدهــای نامشــهود جامعــه ،پیامدهــای مشــهود بیمارســتان و
پیامدهــای نامشــهود بیمارســتان شناســایی شــدند.
در پژوهــش حاضــر شــرایط علّــی نــوآوری پایــدار شــامل پایــداری
سیاســی ،پایــداری اقتصــادی ،پایــداری قوانیــن و پایــداری فرهنگی
اســت .وجــود جامعــه سیاســی زنــده و فعــال ،وجــود پویایــی و
ثبــات در اقتصــاد ،وجــود قوانیــن محکــم و وادارکننــده در حــوزه
پایــداری ،تغییــر نــگاه قوانیــن و سیاســت گــذاری هــا بــه ســمت
پایــداری ،تغییــر نــگاه قوانیــن و سیاســت گــذاری هــا بــه ســمت
پایــداری ،شایســته ســاالری در کل جامعــه ،توجــه بــه ســامت
معنــوی و اجتماعــی در کنــار ســامت فیزیکــی و روانــی ،رعایــت
پایــداری در جامعــه ،رعایــت اســتانداردهای روز ،شــفافیت ســازی
بیرونــی (جامعــه و دولــت) ،ارزیابــی و نظــارت بــر همــه ی جوانــب
بهداشــت و ســامت ،رتبــه بنــدی بیمارســتان هــا ،توجــه اساســی
بــه فرهنــگ جامعــه ،مطالبــه ی عمومــی ،توجــه بــه مــردم
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آلودگــی هــای صوتــی و محیطــی از عبــارت هــای مهــم شــرایط
مداخلــه گــر هســتند .در مقولــه شــرایط محیــط کالن برخــی از
ایــن یافتــه هــا بــا پژوهــش  Mirghafooriو همــکاران [ ]33کــه
بــه نــوع بیمــاری و تعــداد مراجعــه کننــدگان در زمینــه پایــداری
بیمارســتان اشــاره مــی کننــد همســو اســت .در تبییــن ایــن بخــش
مــی تــوان گفــت :در برخــی از مــوارد کــه مربــوط بــه شــرایط
محیــط کالن اســت بیمارســتان هــا تحــت تاثیــر شــرایط بیرونــی
هســتند و نقــش ناچیــری در تغییــر آن هــا دارنــد .لــذا فقــط بایــد
بــا شــرایط موجــود خــود را هماهنــگ و منطبــق کننــد و از فرصــت
هــای موجــود اســتفاده کننــد .مقولــه هــای شــرایط و قابلیــت
ســازمان و شــرایط زیرســاختی بــا پژوهــش  Zareو همــکاران
[ ]30کــه بــه تاثیــر قابلیــت ســازمانی و زیرســاخت هــای ســازمانی
در نــوآوری پایــدار در صنایــع کوچــک و متوســط اشــاره نمودنــد،
همســو اســت .در زمینــه قابلیــت هــای ســازمانی و زیرســاخت
هــا ،بیمارســتان هــا مــی تواننــد نقــش بســزایی داشــته باشــند .بــا
آمــوزش هــای مناســب و فرهنــگ ســازی ،از یــک ســو مقاومــت
کارکنــان در برابــر نــوآوری پایــدار کاهــش مــی بابــد و از طــرف
آن هــا مــورد پذیــرش قــرار خواهــد گرفــت .از ســوی دیگــر،
عملکــرد کارکنــان و امکانــات بیمارســتانی ارتقــا خواهــد یافــت.
همچنیــن ســرمایه گــذاری در زیرســاخت هــای بیمارســتان هــا
بــرای دســتیابی بــه نظــام مــدرن و هوشــمند ،باعــث بهبــود
شــرایط درمانــی و رضایــت کارکنــان و بیمــاران خواهــد شــد و
بهــره وری بیمارســتان هــا را ارتقــا خواهــد داد .لــذا در نــوآوری
پایــدار بیمارســتان هــا بــه عنــوان متغیــر مداخلــه گــر مخســوب
مــی شــوند.
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد در بکارگیــری نــوآوری پایــدار،
پدیــده محــوری شــامل پایــش و مدیریــت زیســت محیطــی،
پایــش و مدیریــت اجتماعــی ،پایــش و مدیریــت اقتصــادی اســت.
توجــه مســئوالن بــه مســائل زیســتی ،رســیدگی بــه شــکایات
بیمــاران ،آمــوزش در جامعــه در مــورد بهداشــت و درمــان ،میــزان
ســرمایه گــذاری اجتماعــی ،مدیریــت ارتبــاط بــا بیمــار ،دســت آورد
مالــی ،حمایــت دولــت از اجــزای شــرایط محــوری هســتند .نتایــج
ایــن بخــش بــا یافتــه هــای محمــودی و همــکاران [ ]34کــه در
زمینــه ارزیابــی عملکــرد زنجیــره تامیــن پایــدار در بیمارســتان های
دولتــی پژوهــش کردنــد ،همســو مــی باشــد .آن هــا در پژوهــش
خــود توجــه مســئوالن بــه مســائل زیســتی ،رســیدگی به شــکایات
بیمــاران ،مدیریــت ارتبــاط بــا بیمــار و دســت آورد مالــی را بــه
عنــوان عوامــل مهــم پایــداری و نوآورتــر شــدن بیمارســتان هــا
معرفــی کردنــد .همچنیــن نتایــج مطالعــه حاضــر بــا پژوهــش

جــذب صحیــح ،برنامــه ریــزی و اقــدام ،شــفافیت ســازی داخلــی
بیمارســتان ،آینــده نگــری و بــه روز بــودن همــه جانبه بیمارســتان،
ارتبــاط دائمــی بــا محیــط خارجــی ،بــه روز بــودن شــخص مدیــر،
بــه روز بــودن صاحبــان ســهام ،اســتفاده از افــراد نــوآور و خــاق و
آشــنا بــه دانــش روز ،بهــا دادن بــه اندیشــه هــا و تفکــرات افــراد
خــاق ،آمــوزش کارکنــان ،مســئولیت پذیــری و پاســخگویی
مــدرن ،توجــه بــه فرهنــگ منطقــه و کل جامعــه ،ایجــاد فرهنــگ
احتــرام بــه مراجعــه کننــدگان ،ایجــاد فرهنــگ پذیــرش نــوآوری،
تامیــن منابــع و ایجــاد زیرســاخت هــا از اجــزا مهــم ایــن بخــش
هســتند .مقولــه پویایــی محیــط داخلــی بــا پژوهــش عظیمــی و
تــوکل [ ]31کــه بــه واکاوی عوامــل اثرگــذار و اثرپذیــر نــوآوری
پایــدار پرداختنــد هماهنــگ اســت .در تبییــن ایــن بخــش ،اگــر
قوانیــن داخلــی بیمارســتان پویــا باشــد ،رعایــت پایــداری در همــه
جوانــب بیمارســتان ،اســتفاده از افــراد خــاق و نــوآور و بــه روز
بــودن بیمارســتان (توجــه بــه تجهیــزات مــدرن پزشــکی ،معمــاری
مــدرن و تجهیــزات ســبز) را مــورد توجــه قــرار مــی دهــد و
حرکــت بیمارســتان هــا بــه ســمت پایــدار بــودن شــکل خواهــد
گرفــت .مقولــه پویایــی کارکنــان بــا پژوهــش ســدهی اصفهانــی
و همــکاران [ ]32در زمینــه خالقیــت و بــه روز بــودن همســو
اســت .ایجــاد طــرح شایســته ســاالری ،ایجــاد فرصــت برابــر برای
تمــام نیروهــای توانمنــد و خــاق و آمــوزش کارکنــان از اقدامــات
مناســب بــرای پویایــی کارکنــان اســت کــه در پــی اجــرای
آن هــا زمینــه بــرای نــوآوری پایــدار ایجــاد خواهــد شــد [.]29
مقولــه هــای پویایــی بینــش و آگاهــی و پویایــی زیرســاختی بــا
یافتــه هــای  Elabedو همــکاران [ ]19کــه بــه نــوآوری پایــدار در
زنجیــره تامیــن بیمارســتان پرداختنــد هماهنــگ اســت .باید اشــاره
کــرد کــه اســتفاده از تجهیــزات پزشــکی ســبز ،آمــوزش کارکنــان
در جهــت توجــه بــه مســائل زیســتی ،توجــه بــه رضایــت بیمــار بــا
هزینــه بهینــه و تامیــن منابــع بــرای ایجاد و توســعه ی زیرســاخت
هــای الزم باعــث ارتقــا عملکــرد بیمارســتان هــا می شــود و زمینه
را بــرای رســیدن بــه نــوآوری پایــدار همــوار مــی کنــد.
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه شــرایط مداخلــه گــر در
نــوآوری پایــدار شــامل  3مقولــه ،شــرایط محیــط کالن ،شــرایط
و قابلیــت ســازمان و شــرایط زیرســاختی اســت .همــکاری ســازمان
هــای جامعــه بــا بیمارســتان ،تاثیرپذیــری همیشــگی بیمارســتان از
محیــط و جامعــه ،نــوع بیمــاری هــا و تعــداد مراجعــه کننــدگان،
پذیــرش کارکنــان ،عملکــرد پزشــکان و کارکنــان ،ســاختار و اندازه
بیمارســتان ،اســتاندارد بــودن محیــط و دسترســی بیمارســتان،
کمبــود امکانــات ،تهویــه هــوای مطبــوع ،رفــع مشــکالت و
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نتایــج دالونــدی و همــکاران [ ]36کــه بــه نقــش ســامت محوری
در فرهنــگ اســامی و توجــه مــردم بــه ســامت محــوری
اشــاره دارنــد هماهنــگ اســت .مقولــه ســامت محــوری بــه
عنــوان یکــی از راهبردهــا و اقدامــات نــوآوری پایــداری ،از طریــق
توجــه مســئوالن بیمارســتان هــا بــه ســامتی مــردم بــا اســتفاده
از فرهنــگ ســازی و آمــوزش ســامت و پیشــگیری از بیمــاری
امــکان پذیــر اســت .مقولــه فرعــی خدمــات باکیفیــت و بــه روز در
بخــش راهبردهــا بــا عوامــل موثــر بــر پایــداری در بیمارســتان در
پژوهــش  Mirghafooriو همــکاران [ ]33مطابقــت داردZehir .
و همــکاران [ ]37نیــز در پژوهــش خــود بــه اثــر مثبــت خدمــات
باکیفیــت بــر نــوآوری تاکیــد مــی کننــد .همــگام شــدن بــا انقالب
صنعتــی چهــارم و نقــش آن در نــوآوری کســب و کارها بــا پژوهش
 Ibarraو همــکاران [ ]38کــه بــه چگونگــی تأثیــر انقــاب صنعتی
ب وکار و شناســایی نوآوریهــای مــدل
چهــارم بــر مدلهــای کسـ 
کسـبوکار ناشــی از آن انجام شــده اســت ،همســو اســت .از ســال
 2010انقــاب صنعتــی چهــارم قابــل مشــاهده اســت .پتانســیل
ایجــاد ارزش پایــدار و نــوآوری در انقــاب صنعتــی چهــارم بــه
واســطه بررســی ادبیــات و مصاحبــه هــای متخصــص کامــا
مشــهود اســت [ .]39توجــه بــه طراحــی و معمــاری بــا یافتــه
هــای پژوهــش  ]40[ Sodagar & Mafakherکــه بــه اهمیــت

 Mirghafooriو همــکاران [ ]33در زمینــه توجــه مســئوالن بــه
مســائل زیســتی ،میــزان ســرمایه گــذاری اجتماعــی و مدیریــت
ارتبــاط بــا بیمــار بــه عنــوان عوامــل مهــم پایــداری در زنجیــره
تامیــن بیمارســتان هــا همســو اســت .در زمینــه توجــه مســئوالن
بــه مســائل زیســتی مــی تــوان بــه اســتدالل Bansel & Roth
[ ]35هــم اشــاره کــرد کــه بیــان مــی کنــد مســئوالن شــرکت
هــا بــا داشــتتن تعهــد و توجــه بــه مســائل زیســتی مــی تواننــد
بــه مزایــا و ابتکاراتــی دســت یابنــد کــه زمینــه نــوآوری و توســعه
پایــدار را مهیــا مــی کننــد .مقولــه پایــش و مدیریــت اجتماعــی
بــه معنــای ،توجــه بــه مســائل اجتماعــی و جامعــه مــی باشــد .از
مهمتریــن مســائل اجتماعــی در بیمارســتان هــا مدیریــت ارتبــاط با
بیمــار اســت کــه بــه ارتبــاط برقــرار کــردن بیمــار بــا بیمارســتان
و بلعکــس (سیســتم پذیــرش و نوبــت دهــی ،انتقــادات وشــکایات،
سیســتم ارتبــاط بــا بیمــار) مربــوط مــی شــود .بــا توجــه بــه اینکــه
هــدف مدیریــت ارتبــاط بــا بیمــار ،رضایــت بیمــار اســت و از طریق
نــوآوری در ایــن بخــش رضایــت بیمــاران بیشــتر خواهــد شــد .لــذا
ایــن مقولــه یــک پدیــده محــوری بــرای نــوآوری پایــدار خواهــد
بــود .از طرفــی در تبییــن ســه مقولــه پدیــده محــوری مــی تــوان
بــه ایــن مــورد اشــاره کــرد کــه نــوآوری پایــدار همــان نــوآوری
بــا جنبــه اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی اســت .چــون
در هــر  3مقولــه بحــث زیســت محیطــی ،اجتماعــی و اقتصــادی
مطــرح اســت لــذا هــر  3را مــی تــوان بــه عنــوان پدیــده محــوری
در نظــر گرفــت.
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه راهبردهــا شــامل ســامت
محــوری ،خدمــات باکیفیــت و بــه روز ،همــگام شــدن بــا انقــاب
صنعتــی چهــارم ،توجــه بــه طراحــی و معمــاری ،آمادگــی بــرای
بحــران ،زیســت تقلیــد و مدیریــت آلودگــی اســت .ارائــه ی خدمات
باکیفیــت و بــه روز بــه مراجعــه کننــدگان ،ارائــه ی مراقبــت هــای
بــه روز ،توجــه بــه روز بیمارســتان بــه جامعــه و مــردم ،تاکیــد
بــر ســامت محــوری ،بــه روز کــردن نظــام ســامت ،اســتفاده
از تجهیــزات و فنــاوری روز ،حرکــت بــه ســمت انقــاب صنعتــی
چهــارم ،حرکــت بــه ســمت جامعــه ی پنجــم ،طراحــی و معمــاری
شــکیل و مناســب ،آمادگــی بــرای بحــران از جهــت تجهیــزات
و امکانــات ،اســتفاده از انــرژی هــای پــاک ،مصــرف بهینــه و
اســتاندارد منابــع و انــرژی ،توجــه بــه فضــای ســبز ،اســتفاده از
محصــوالت طبیعــی ،توجــه و اســتفاده از طبیعــت ،عــدم ایجــاد
آلودگــی صوتــی و زیســت محیطــی ،تصفیــه اســتاندارد فاضــاب
بــه روش روز ،دفــع اســتاندارد زبالــه هــا بــه روش روز از مهمتریــن
اجــزای راهبردهــا و اقدامــات اســت .مقولــه ســامت محــوری بــا

طراحــی و معمــاری در پایــداری بیمارســتان هــا اشــاره دارد،
همســو اســت .طراحــی و معماری شــکیل و مناســب در بیمارســتان
هــا یکــی از اقدامــات و راهبردهــای مناســب ،بــرای نــوآوری پایــدار
در بیمارســتان هــا مــی باشــد .زیــرا طراحــی و معمــاری نویــن در
بیمارســتان هــا از ســویی بــر پایــه معمــاری ســبز و پایــدار اســت .از
ســوی دیگــر ،بــر پایــه خالقیــت و نــوآوری اســت .لــذا در دل ایــن
مقولــه نــوآوری پایــدار شــکل مــی گیــرد .مقولــه مدیــرت آلودگــی
نیــز یکــی دیگــر از راهبردهــا و اقدامــات نــوآوری پایــدار می باشــد
کــه بــه معنــی عــدم ایجــاد آلودگــی صوتــی و زیســت محیطی می
باشــد .مقولــه فرعــی مدیریــت آلودگــی بــا نتایــج پژوهــش عوامــل
موثــر بــر پایــداری در بیمارســتان  Mirghafooriو همــکاران []33
مطابقــت دارد .بــا مدیریــت صحیــح در زمینــه مدیریــت آلودگــی
ماننــد تفکیــک زبالــه هــا زمینــه کاهــش آلودگــی زیســت محیطی
فراهــم مــی شــود .ایــن مــی توانــد یــک راهــکار مناســب بــرای
حرکــت بــه ســمت بیمارســتان پایــدار باشــد.
مطابــق یافتــه هــای پژوهــش حاضــر ،پیامدهــا شــامل پیامدهــای
مشــهود جامعــه ،پیامدهــای نامشــهود جامعــه ،پیامدهــای مشــهود
بیمارســتان و پیامدهــای نامشــهود بیمارســتان مــی باشــد .بهبــود
و حفــظ منابــع محیــط زیســت افزایــش رفــاه اقتصــادی جامعــه،
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ســازمان ،شــرایط کالن و شــرایط زیرســاختی) ،پدیــده محــوری
(پایــش و مدیریــت زیســت محیطــی ،پایــش و مدیریــت اجتماعــی
و پایــش و مدیریــت اقتصــادی) ،راهبردهــا (خدمــات باکیفیــت و به
روز ،ســامت محــوری ،همــگام شــدن بــا انقــاب صنعتــی چهارم،
توجــه بــه طراحــی و معمــاری ،آمادگــی بــرای بحــران ،زیســت
تقلیــد و مدیریــت آلودگــی) ،و پیامدهــا (پیامدهــای مشــهود جامعه،
پیامدهــای نامشــهود جامعــه ، ،پیامدهــای مشــهود بیمارســتان و
پیامدهــای نامشــهود بیمارســتان) قــرار گرفتنــد .پیشــنهاد می شــود
مســئولین بیمارســتان هــا بــا در نظــر گرفتــن الگــوی طراحی شــده
در ایــن پژوهــش ،بســتر مناســب بــرای توســعه نــوآوری پایــدار در
بیمارســتان هــا را فراهــم کننــد .از محدودیــت هــای ایــن پژوهــش
مــی تــوان بــه تعــداد کــم زنــان در نمونــه هــای مطالعــه اشــاره
کــرد زیــرا نظــرات متفاوتــی از مــردان دارنــد .همچنیــن بــا توجــه
بــه ایــن کــه مطالعــه فقــط در بیمارســتان هــای دولتــی در شــهر
تهــران صــورت گرفــت ،لــذا در تعمیــم یافتــه هــا احتیــاط شــود.

افزایــش نشــاط و شــادابی جامعــه ،افزایــش امنیــت درمانــی و
ســامت مــردم ،حفــظ کرامــت و جایــگاه بیمــار ،کاهــش هزینــه
هــای جامعــه ،افزایــش درآمــد بیمارســتان ،کاهــش هزینــه هــای
بیمارســتان رقابــت و پیشــرو بــودن در محیــط بیــن الملــل ،وجهــه
مثبــت در جامعــه و بیــن الملــل ،پیــش بینــی و برنامــه ریــزی بهتر
آینــده ،ارائــه کارآمدتــر خدمــات پزشــکی ،افزایــش اثــر بخشــی
و کارایــی بیمارســتان ،افزایــش روحیــه کارکنــان از مهمتریــن
اجــزای پیامدهــای نــوآوری پایــدار اســت .نتایــج ایــن بخــش بــا
یافتــه هــای  Elabedو همــکاران [ ]19و Hermundsdottir
 ]26[ & Aspelundهــم راســتا اســت .از نتایــج مهــم نــوآوری
پایــدار در بیمارســتان هــا حفــظ کرامــت و جایــگاه بیمــار اســت.
در  50ســال اخیــر تامیــن کرامــت انســانی بیمــاران بــرای ارائــه
خدمــات پرســتاری بــا کیفیــت ،حائــز اهمیــت توصیــف شــده و از
شــاخص هــای کیفــی بررســی عملکــرد پرســتاران بیــان گردیــده
اســت [ .]41از نتایــج مثبــت مهــم دیگــر نــوآوری پایــدار ،افزایــش
درآمــد بیمارســتان هــا اســت .بیمارســتان هــا بــه عنــوان بزرگترين
و پرهزينــه تريــن بخــش از نظــام بهداشــت و درمــان میزان بســيار
زيــادي از منابــع و بودجــه خدمــات درمانــی را بــه خــود اختصــاص
مــي دهنــد [.]42

سپاسگزاری
ایــن مقالــه مســتخرج از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد
ســیدمحمدرضا عظیمــی در رشــته مدیریــت دولتــی بــا راهنمایــی
آقــای دکتــر ســلیم کریمــی مصــوب  1399/07/28شــورای
پژوهشــی دانشــگاه ولــی عصــر (عــج) رفســنجان مــی باشــد کــه
بــا کــد  2701094ثبــت شــده اســت .نویســندگان مراتــب تشــکر از
تمامــی افــرادی کــه در ایــن پژوهــش همــکاری کردنــد را اعــام
مــی کننــد.

نتیجه گیری
طبــق نتایــج ایــن پژوهــش  84مفهــوم از طریــق مصاحبــه هــا و
پایــش کدهــای اولیــه شناســایی شــد و در قالــب  25مقولــه فرعــی
قــرار گرفــت .مقولــه هــای فرعــی در نهایــت در  6مقولــه اصلــی
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