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  يك مطالعه كيفي: ديريت تغيير  بر استقرار ممؤثرعوامل 
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   چكيده
 آموزشي با آن هاي سازمانرود كه امروزه  ميت به شمار يرين مباحث علم مديتر ممديريت تغيير يكي از مه :مقدمه
 به عنوان افرادي آگاه يأت علمي هي و حضور اعضايي و ماماياي پرستاره هجه به علمي بودن محيط دانشكدبا تو. مواجه هستند

 آن بتوانند تغييرات مورد نياز را در چنين براساسكارگيري مديريت تغيير باشند تا   قادر به بهد، مديران چنين مراكزي بايو مطلع
 مديران و اعضاي هيأت علمي موجود هاي ديدگاه تبيين و شناسايي هدف وهش باپژلذا اين  . آموزشي به اجرا گذارندهاي سازمان
طراحي گرديده است تا ا ه هبه منظور استقرار مديريت تغيير در دانشكداي علوم پزشكي ه هاي پرستاري و مامايي دانشگاه هدانشكد

  .باشدانجام خواهد پذيرفت   بعدي كه در اين رابطههاي پژوهش براي اي هپاي
 يي و ماماي پرستارياه هدك است و جامعه پژوهش شامل مديران دانشيتشافك ايفيتوص از نوع پژوهش حاضر :روش

ق ياز طر اطالعات .اند ه بر هدف انتخاب شدي پژوهش به صورت مبتنياه هنمون  در شهر تهران بوده وكي علوم پزشيها دانشگاه
ي ل محتواي استخراج شده به روش تحلياه هل متن مصاحبيه و تحليتجز  شده است ويورآ عافته جمي مه ساختاري نياه همصاحب

  .رفته استي انجام پذقراردادي
دها به كد و سپس ي استخراج گردي مفهوميدهاك ا،ه هه پس از انجام مصاحبك اند ه نفر بود10نندگان ك تكمشار :اه هيافت

فرآيند تغيير، محيط برون سازماني اصلي  مايه درونسه  در  تم استخراج شده15به طوري كه   شدنديندب ه دستيچند مفهوم اصل
  .قرار گرفتندو محيط درون سازماني 

ت يري و مديه رهبرك است اي هديچيند پير، فرآييت تغيريه استفاده از مدكج حاصل از مطالعه نشان داد ينتا :گيري نتيجه
 ،ج مطالعهي نتابراساس .باشند مي آن كارگيري بهدر  الت از عوامل مهميمنابع و تسهو آموزش از يك طرف و از طرف ديگر 
اين مطالعه ضرورت ر مثبت است و ييت تغيريمد يريارگك اي پرستاري و مامايي در بهه هديدگاه موجود مديران دانشكد

كيد قرار  تأمورد ،يزي شدهر هبرناما به منظور ايجاد تغييرات اي پرستاري و مامايي ره ه مديريت تغيير در دانشكدكارگيري به
  .دهد مي

  
  اي پرستاري و ماماييه هتغيير، مديريت تغيير، دانشكد: ها كليد واژه

  
  17/1/1392: تاريخ پذيرش  1/11/1391: تاريخ دريافت
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   مقدمه
 و ي، عبارت است از دگرگونتغيير از نظر تعريف

 ،عي و در ابعاد وسها نظامت ير محسوس در فعاليتحوالت غ
با توجه به تعريف ذكر شده كه ) 1(ستم يا سيساختار نظام 

به منظور ايجاد بهبود سازماني، اتخاذ تغيير در سازمان الزم 
اربرد هدفمند كالزم به ذكر است كه  همچنين .باشد مي

 شده، امري يزير هر برنامييجاد تغيدانش و مهارت، جهت ا
اي پرستاري و مامايي داراي ه هدانشكد. استناپذير  اجتناب
 يادگيري و ،ي آموزشي بوده و در محيط آموزشيمحيط
 ايجاد ، لذا. داراي پويايي باشندبه آن بايد وابسته عوامل

 هاي ويژگيو بايد بوده  الزامي محيطيتغيير در چنين 
 چنين ، همچنين. آموزشي را دارا باشديسازمان
و اعضاي هيأت  محيطي علمي بوده ايي دارايه هدانشكد
وان افرادي آگاه و مطلع به منظور توانند به عن ميعلمي 

استقرار مديريت تغيير، همكاري الزم را بنمايند و سازمان 
در صورت ). 2( دكننرا به سمت تعالي مورد نظر هدايت 

 ها ر سازمانيسا  وي آموزشهاي سازمانت در يريسه مديمقا
، يت اجتماعياهم يي از نظرها تفاوتشويم كه  ميمتوجه 
  روابط،يكيف، نزدي وظايگديچيپ ،يت عموميحساس

 هاي سازماندر  يابي ارزشيدشوار  واي هت حرفيترب
كه ) 3( ا وجود دارده نآموزشي نسبت به ساير سازما

  .نظر قرار داد را به هنگام ايجاد تغييرات مدها آنبايستي 
 مناسب مديريت آموزشي براي ايجاد كارگيري بهبا 
ي ايجاد مؤثر ، محيط مساعد وي آموزشهاي محيطتغيير در 

 احترام به خود و نظير هايي ويژگيداراي  گردد كه مي
 احساس تعلق و ،يرفاه فرد  به احساسات وتوجه گران،يد
 گر،يديكاعتماد افراد به  ،يط آموزشي افراد به محيوستگيپ

قراردادن  ،ي آموزشيها يريگ ميت افراد در تصمكمشار
 به توجهار همگان و ياخت ار دركاطالعات مربوط به 

 و اين امر در )3(  استيت علمأي هيشنهادات اعضايپ
 از نظر ايجاد اي پرستاري و مامايي خصوصاًه هدانشكد

ر يي تغيمبنا. شود ميتر ديده  فرهنگ مشاركتي كم رنگ
در سازمان آموزشي نيز ايجاد تغيير مستلزم و  است ييايپو

 نظام آموزشي خود ييايپويايي نظام آموزشي است و پو
بايد خاطر . نندگان استك تكويا بودن رفتار شرپمتضمن 

 توجه به  و بانشان ساخت كه به منظور تحول در آموزش
ي آموزشي كشورهاي مختلف و ها نظام در ها تفاوت
اي مختلف، ضرورت تغيير در نظام آموزشي مطرح ه هدور

 بومي و هاي ويژگيشناخت همچنين  )4(د گرد مي
 آموزشي، هاي حيطمي فرهنگي و ارزشي در ها تفاوت

تر جهت ايجاد بهبود  ي مناسبهايمنجر به اتخاذ راهكار
 شده و در سازماني متعاقب استقرار مناسب مديريت تغيير

سازي در   دستيابي به چنين شناختي بوميصورت
اي پرستاري و مامايي ه ه آموزشي مانند دانشكدهاي محيط
ش و ي را براي آموزمؤثر و محيط مساعد و افتد مياتفاق 

 از طرفي نيز تمامي يادگيري فراهم خواهد ساخت
اي به كار گرفته شده جهت ايجاد تغييرات ه هسرماي

رسيدن به اهداف سازماني در جهت مثبت خواهد بود تا 
  .نظر را فراهم سازدمد

 مناسب مديريت استقرار براي دستيابي به ،در نهايت
موجود  ابتدا الزم است به تبيين وضعيت ،تغيير در سازمان

 هر طرح و سازي پياده زيرا ،ها پرداخت تغيير در اين سازمان
ها   نظام ارزش مستلزم توجه به وضعيت موجود واي هبرنام

توان  مي نتايج اين تحقيق را .باشد ميو باورهاي آن جامعه 
اي پرستاري و مامايي به كار گرفت و ه هدر دانشكد

 در اين  موجود در رابطه با مديريت تغييرهاي ديدگاه
 امكان اتخاذ ،ا را شناخت كه در پي آنه هدانشكد
كارگيري مديريت تغيير و ايجاد   جهت بهييراهكارها

به منظور تغييراتي در جهت بهبود مستمر سازماني 
 در حالي كه اين امر در آيد ميوجود ه ب سازي موانع برطرف
گيرد و به همين علت  ميا به طور كامل صورت نه هدانشكد
ي به اهداف تعيين شده به دنبال تغييرات دستياب
يزي شده به دشواي و با صرف انرژي زياد صورت ر هبرنام
، مديران در كنندگان نهايي  استفاده،در واقع. گيرد مي
اعضاي هيأت علمي يري و اجرا، گ ماي مختلف تصميه هرد

ا ه ه، كارمندان اين دانشكداي پرستاري و ماماييه هدانشكد
 هاي ديدگاه، تبيين باشند كه پيش نياز آن ميو دانشجويان 

ه با اي پرستاري و مامايي در رابطه هموجود مديران دانشكد
، اين مطالعه با هدف  لذا.باشد مي مديريت تغيير كارگيري به

ا در اين رابطه ه ه موجود مديران دانشكدهاي ديدگاهتبيين 
  .طراحي و اجرا گرديد

  
   روش مطالعه

 انجام شده يتشافك ايفيتوصاز نوع پژوهش حاضر 
يات متغيرهاي يدر پژوهش توصيفي اكتشافي جز. است

ا براي توجيه و ه هوري شده و از اين دادآ عموجود جم
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از . گردد مي استفاده جاري هاي فعاليتارزيابي شرايط و 
توان به  ميمتغيرهايي كه در اين پژوهش مدنظر هستند، 

كه توسط پرسشنامه ا، عقايد يا حقايق اشاره نمود ه شنگر
در اين ). 5(شوند  ميوري آ عيا از طريق مصاحبه جم

سازي بهره گرفته شده  روش مثلثپژوهش، همچنين از 
  ).6و5( است

اي ه هجامعه پژوهش شامل مديران دانشكد
اي علوم پزشكي وابسته به ه هپرستاري و مامايي دانشگا

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران 
مديران به اين اي پژوهش از ميان ه هده است و نمونبو

شرايط آنان دارا  .صورت مبتني بر هدف انتخاب شدند
 ايه ه رديتصد  كار وه حداقل يك سال سابقبودن

اي پرستاري و ه هين، مياني يا باال در دانشكديمديريتي پا
استخراج ديدگاه وري اطالعات و آ عجمجهت  .مامايي بود

.  شدآنان انجاميافته با  اي نيمه ساختاره همديران، مصاحب
 عرصهدر ا، از راهنماي مصاحبه و يادداشت ه هدر مصاحب

سپس، تحليل . گرديداستفاده به همراه ضبط صوت 
 هاي ديدگاه تا نظرات و ا صورت گرفته ه مصاحبمحتواي

اي ه هدر مورد مصاحب. نندگان مشخص گرددك تشرك
وري به فرد فرد آنان و عه حضانفرادي با مديران، با مراج

 توضيحات الزم در ارتباط با پژوهش و جلب همكاري هيارا
آنان، زمان مناسب جهت انجام مصاحبه در محل كار آنان 

پژوهشگر پس  همچنين، در جلسات مصاحبه، .تعيين گرديد
ان اهداف و تأكيد بر محرمانه ماندن يش و بي خوياز معرف

ه نه كتبي، اقدام باطالعات و همچنين اخذ رضايت آگاها
  . نمود فرديياه هانجام مصاحب

ن زمان يتر وتاهك در ،پس از انجام هر مصاحبه
طور ه بار ب  چند ضبط شدهگفتگوهاي آن،ن پس از كمم
لمه كا ه هپس از گوش دادن، مصاحب. شد ق گوش دادهيدق
 اطالعات منتقل ،سپس. اغذ منتقل گرديدك بررويلمه كبه 

شد و مجدداً با موارد ضبط شده اغذ، تايپ ك بررويشده 
ت گرفت تا دق مين منظور انجام ين عمل بديا. مرور گرديد

ط ابد و پژوهشگر تسليش ياطالعات پياده شده افزا
ن مرحله به ياز ا. ندكدا يور پك اطالعات مذبرروي يشتريب

ن پژوهش يپياده شده، منبع اطالعات خام ا بعد، اطالعات
تجزيه و به منظور  و تقرار گرفل يه و تحليجهت تجز
ردادي اقر ي از روش تحليل محتوا،اي خامه هتحليل داد

واحدهاي معنايي  ستفاده شده است به صورتي كه ابتداا
 سپس كدهاي مرتبط استخراج شده و مشخص گرديدند،

زيرطبقات . ا در زيرطبقات قرار گرفتنده ت مشابهبراساس
شكل ا ه هماي دروننيز به طبقات تبديل شده و در نهايت 

 مصاحبه فردي با مديران و 10به طور كلي . گرفتند
 اي پرستاري و ماماييه هاعضاي هيأت علمي دانشكد

ا خاتمه ه هصورت پذيرفته است كه تا رسيدن به اشباع داد
ا با توجه به محدوديت زمان ه هزمان مصاحب. يافت
نندگان، به طور متوسط يك ساعت در نظر گرفته ك تشرك

ا رضايت  دقيقه بوده است و ب80 تا 40شد ولي بين 
ها ضبط گرديد و سپس مورد نندگان تمام گفتگوك تشرك

  .بازنويسي قرار گرفت
پژوهشگر عالوه بر جلساتي كه با اساتيد محترم 

جهت دريافت راهنمايي بيشتر، جلساتي را  راهنما داشت،
 با دو نفر با مدرك دكتراي پرستاري، يكي از اساتيد با

 كيفي و دو تن از هاي پژوهشمينه تجربه در ز
التحصيالن دكتراي پرستاري داشته و همچنين از  فارغ

طريق پست الكترونيك به طور مرتب با آنان در ارتباط 
اين افراد براي اصالح روند  پژوهشگر از نظرات .بوده است

ا و چگونگي تجزيه و تحليل اطالعات استفاده ه همصاحب
ح شده، تغييرات و اصالحات  به نظرات مطرتوجهبا . نمود

 حذف ا انجام گرفت و همچنين اصالح،ه هالزم در مصاحب
طبقات، طبقات و هر تغيير و يا اضافه نمودن كدها، زير
  .ضروري ديگر صورت پذيرفت
 حاضر ريشه در چهار محور هروايي و پايايي مطالع

مقبوليت . ذيري داردپ لپذيري و انتقاتأييدمقبوليت، همساني، 
 معنا است كه برگردان مصاحبه براي به اين
نندگان قابل قبول باشد كه در اين پژوهش ك تمشارك

اي ه هدرگيري و ارتباط مداوم با آنان و همچنين، داد
پژوهش وجود داشته است و از نظرات اصالحي اساتيد 

 و ها آنا، تحليل ه هراهنما در ارتباط با روند انجام مصاحب
به عالوه، متن . ده گرديداي استخراج شده استفاه هداد

طبقات با برخي ا، كدهاي استخراج شده و زيره همصاحب
ميان گذارده شد  نندگان و دو دكتراي پرستاري درك تمشارك

از تلفيق در روش گردآوري . و از نظرات آنان استفاده گرديد
و تلفيق مكاني )  يادداشت عرصهدي ومصاحبه انفرا(ا ه هداد

استفاده گرديد و تالش )  مامايياي پرستاري وه هدانشكد(
به نظر گرفته شود  ع الزم درنه، تنوشد در انتخاب نمو

باال، متوسط (اي مختلف مديريتي ه هطوري كه مديران از رد
، داراي سوابق كاري مختلف و همچنين )و پايين

  ).6-8(ند اي مختلف انتخاب شده توليؤمس
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جهت كسب همساني در اين پژوهش تالش شده 
ا استفاده گردد ه هدر روش گردآوري داد از تلفيقاست تا 

پذيري تالش گرديد كليه تأييددر رابطه با ). 7و6(
  صورت گرفته شامل مراحل انجام كار وهاي فعاليت

و دقت ثبت گردند ه اي به دست آمده به هچگونگي داد
همچنين كدهاي استخراج شده هر مصاحبه توسط فرد 

 و در .)6(گرفته است  قرار تأييدننده مورد ك تمشارك
 تالش شد ،اي پژوهشه هذيري يافتپ لنهايت، جهت انتقا

خود  فرد خارج از پژوهش كه 4ا اطالعات كسب شده بتا 
اي پرستاري و مامايي ه هاز اعضاي هيأت علمي دانشكد

 ميان گذارده شود ، دركيفي بودندپژوهش  آشنا بابودند و 
)6.(  

 روش پژوهش در ابتدا هدف تحقيق، نيدر ا
 مطالعه در تكشر يبرا نندگانك تكمشار حق و مصاحبه

 بودن محرمانه اصول. شد داده حيتوض ها آن امتناع يا
 ضبط و مصاحبه جهت آگاهانه تي رضا سبك و اطالعات
 از يريگ نارهك حق از ي برخوردار.ديگرد تيرعا گفتگو

 هك بود ياخالق مالحظات جمله از زمان هر در پژوهش
  .شد تيرعا

  
   هافتهيا

در اين مرحله، پژوهشگر سعي نموده است تا 
افرادي را مورد مصاحبه قرار دهد كه وي را در كسب 

 نفر 10از . اي غني اين پژوهش ياري نماينده هداد
.  نفر مرد بودند3نفر زن و  7ننده در اين مطالعه ك تشرك

تحصيالت . سال بود 54تا  38 بينسن آنان 
ي ا نفر دكتر8ارشد و  اسي نفر كارشن2نندگان ك تشرك

 نفر مربي 2 نفر استاديار و 3 نفر دانشيار، 5 ،پرستاري بود
 هرد نفر در 4مديريتي در دانشكده،  هردو از نظر بودند، 

 3 در واقع بودند باال هدر رد نفر 3مياني و  هرد نفر 3ين، يپا
شوندگان در باالترين مقام مديريت دانشكده  نفر از مصاحبه

اي ه ت نفر معاون3ياست دانشكده قرار داشتند و با عنوان ر
 ، همچنين.دار بودند آموزشي و پژوهشي را عهده

  سال32تا  6 ي بينكار داراي سابقه نندگانك تمشارك
ميانگين سابقه خدمت به عنوان عضو هيأت علمي  و بودند

 سال بوده است و از 6/8 سال و به عنوان مدير 19
ورد تخصصي پرستاري  نفر عضو ب1شوندگان  مصاحبه

 2وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي بوده است و 

نفر مشاور وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در 
  .اند هبخش پرستاري بود

اي استخراج شده به ه هتجزيه و تحليل متن مصاحب
و كدهاي ) 10و9( بود ي قرارداديروش تحليل محتوا

به چند مفهوم اصلي مفهومي از آن استخراج و سپس كدها 
هاي اصلي به طبقاتي تقسيم شد كه  تم. ندي شدندب هدست

 171 به طور كلي نتايج شامل .گوياي بهتر تم اصلي باشد
 فرآيند تغيير، محيط برون مايه درونكد بود كه در سه 

سازماني و محيط درون سازماني قرار گرفت و سه 
ه استخراج شدطبقه اصلي  15شامل  ، حاصلمايه درون
هاي اصلي، بيانات   جهت باز نمودن بيشتر تمباشد كه مي
باشد  مينيز  ها آني بر تأييدنندگان كه به نوعي ك تشرك

  .گردد ميه ي اراكدامدر رابطه با هر 
  فرآيند تغيير

نندگان در مطالعه عموماً معتقد بودند كه ك تمشارك
 آن براساسيندي را در نظر گرفت كه تغييرات آ فربايد

يند شامل بررسي و آاين فر. ه اجرا گذاشته شودمراحل ب
 اجرا و نظارت، ارزشيابي و بازخورد ،يزير هشناخت، برنام

 اي هنندك ت شركاي هبه عنوان مثال، در مصاحب. باشد مي
 :كند كه ميبيان 

مهم است كه به نظر من بايد تغيير در زمان ... «
فتد يند مناسب خودش اتفاق بيآمناسب خود و با روند و فر

و اينهاست كه نياز به تدبير و بررسي دارد واگرنه تغيير 
 سال 7 همديريت، سابق سطح مياني(» .اتفاق خواهد افتاد

 )مديريت
نمايد  ميننده بيان ك تيا در مصاحبه ديگري، مشارك

  :كه
دادن  ... الزمه تغيير ارزشيابي مرتب است... «

» .استاش ارزشيابي كردن  تغييرات و اصالح موارد الزمه
 )سال مديريت 5 همديريت، سابق سطح مياني(

ننده در بخش ديگري بيان ك تهمين مشارك
  :نمايد كه مي

يند آبايد ماهيت تغيير را درنظر بگيريم و فر... «
شود و  ميهستش ديگه و در هر بخشي يك قشري درگير 

ممكن است يك جايي فقط هيأت علمي درگير باشد در 
 يا در جاي ديگر هر دو قشر جاي ديگري فقط كارمندان و

ا است كه وضعيتمونو ه يبه هر حال اين بررس. درگير باشند
  ».كنه كه چه كار بايد انجام بديم ميمشخص 
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  محيط درون سازماني
 محيط درون سازماني، بيانات مايه دروندر رابطه با 

نندگان در سه طبقه عامل مديريتي، عامل ك تمشارك
 كه هر كدام شامل اند هشدسازماني و عامل فردي تقسيم 

باشد بدين صورت كه در بخش عامل مديريتي  ميمواردي 
اي ه ي بر نقش و ويژگاي هتأكيد ويژ نندگانك تمشارك

مدير جهت اجراي مديريت تغيير داشتند كه در ادامه 
  :گردد ميه ي اراها آنايي از ه هنمون

اگر مدير خودش باور تغيير را داشته باشد و آدمي «
 به نوآوري و اينها اعتقاد داشته باشد، خيلي از او باشد كه

ش نيز هاي ديدگاهكند و ممكن است از  مياستقبال 
 سال 8 هسابق سطح پايين مديريت، (».استفاده بكند

  )مديريت
اي مدير ارشد و اعتقاد داشتن ايشان ه تحماي... «
سطح پايين (» .شود ميباعث موفقيت در تغيير  به تغيير
  ) سال مديريت8 ه سابقمديريت،
شه كه  ي تحول درشون ايجاد ميهاي سازمان... «

سطح مديريت باال،  (»... گرا داشته باشه ديگه رهبر تحول
  ) سال مديريت26سابقه 

نندگان ك تدر رابطه با عامل سازماني، بيانات مشارك
هايي مانند بستر سازماني، مقاومت، آموزش، ارتباط و  در تم

رابطه با تغيير نگرش، در  نگرش قرار گرفتند
تواند  مي كه اند هنندگان بياناتي را در مصاحبه گفتك تمشارك

ت آن در مديريت تغيير باشد و در ادامه دال بر اهمي
  :گردد ميه ي اراها آنايي از ه هنمون

نگرش و ا، باورها و ه هچون هنوز طرز تفكرها، ايد«
 و خواهيم ساختار ميها هنوز تغيير نكرده است،  ديدگاه

نظام را تغيير بدهيم و چيزهايي را تغيير بدهيم كه هنوز 
سطح پايين مديريت،  (».اند هايش آماده نشده تزيرساخ

 ) سال مديريت8 هسابق
تغيير دادن مستلزم دانايي، نگرش مثبت و «
هاي  ضرورت تغيير را تك تك سلول ... پذيري است ريسك

يريت، سطح پايين مد(» .افراد بايد احساس كرده باشند
 ) سال مديريت1 هسابق

خواد بره اين تدريس رو بكنه  ميمدرسي كه «
يعني بايد اوالً  .شه ملزمش كرد مي بخشنامه نبراساس

سطح (» .اعتقاد داشته باشه، نگرش مثبتي داشته باشه
  )سال مديريت 20 هباالي مديريت، سابق

  محيط برون سازماني
در رابطه با نندگان در اين پژوهش ك تمشارك

عموماً معتقد بودند كه  محيط برون سازماني مايه درون
اي پرستاري و مامايي ه هدرجه تمركز در مديريت دانشكد

هاي مديريت  تواند عاملي محدودكننده در اتخاذ مدل مي
 اي هنندك ت شركاي هبه عنوان مثال، در مصاحب. تغيير باشد

  :كند كه ميبيان 
دهد ولي  مي آموزشي تغييرات رخ هاي سازماندر «

هاي آموزشي ما متمركز هستند، تغييرات تابع  چون سيستم
تصميمات سطوح باالتر مديريتي است و اگر سازمان 
آموزشي بخواهد به صورت ابتكاري و نوآورانه تغييراتي را 
ايجاد نمايد، سيستم متمركز به نوعي دست مدير را بسته 

  ) سال مديريت2 همديريت، سابق سطح پايين (».است
نمايد  ميننده بيان ك تيا در مصاحبه ديگري، مشارك

  :كه
مانع بزرگ ديگري كه وجود دارد، خود سازمان «

اي باالتر دستور ه هاي ما از رده همركزي است كه دانشكد
ل از دانشگاه و خود دانشگاه هم از وزارتخانه او. گيرند مي

تواند در همه موارد تصميم  ميگيرد، يعني خودش ن ميدستور 
  ) سال مديريت4 هسطح مياني مديريت، سابق (».يردبگ

نندگان ك تا، مشاركه ههمچنين در رابطه با بخشنام
  : كهاند هبيان نمود
كند  مي اين بخشنامه دارد تغيير را ايجاد ظاهراً«

ولي چون به باور من و ديگران نرسيده يا كوتاه مدت است 
يير يا صوري است و ظاهر امر را حفظ كردن است و اين تغ

ها بگذرد و  شود حداقل بايد سال ميبه اين راحتي دروني ن
اونهم با زور ديگران تا ثابت و ايفا شود و عادي شود و 

شود و بازم تغيير نيست ولي خوب  ميوقتي عادي شد ثابت 
 ».كند ميدستورالعمل است و يك رويه و يا روش تغيير 

  )سال مديريت 8 هسطح پايين مديريت، سابق(
ننده ديگري در همين رابطه بيان كرده ك تمشارك

  :است كه
ا را مساوي با مديريت تغيير ه هاجراي بخشنام«

ا ه هولين دانشكدؤيك استقاللي بايد مديران و مس ... دانم مين
داشته باشند كه به راحتي بتونند دسترسي پيدا كنند به اين 

له استقالل و أخوان و تا مس ميا ه هامكاناتي كه دانشكد
پذير  زدايي حل نشه، به نظر من اين دستيابي امكانتمركز
  )سال مديريت 20 هسطح باالي مديريت، سابق(» .نيست
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  كنندگان مشخصات دموگرافيك مشاركت - 1جدول 
   سال54 تا 38  سن
   نفر مرد3  نفر زن و7  جنس

   نفر دكترا8 كارشناسي ارشد و 2  ميزان تحصيالت

فر سطح  ن3 نفر سطح پايين، 4  سطح مديريتي
   نفر سطح باال3مياني و 

   سال32 تا 6  سابقه كار
  

 هاي حاصل از پژوهش مايه طبقات و درون - 2جدول 
  مايه درون  طبقات اصلي

  بررسي و شناخت
  ريزي و اجرا برنامه

  نظارت، ارزشيابي و بازخورد
  فرآيند تغيير

  هاي مدير ويژگي
  عامل مديريتي  وظايف مدير

   سازمانيبستر
  مقاومت
  آموزش
  ارتباط
  نگرش

  عامل سازماني

  هيأت علمي
  كارمند
  دانشجو

  عامل فردي

  محيط درون سازماني

  تمركز در مديريت
  محيط برون سازماني  ها بخشنامه

 
   بحث

 هاي ديدگاه مطالعه مربوط به نمحور اصلي در اي
 اي پرستاري و مامايي در رابطه باه همديران دانشكد

 براساس. باشد ميا ه هر دانشكد مديريت تغيير دكارگيري به
مديريت تغيير  كارگيري بهنگرش موجود در  ،حاصلهنتايج 
يندي آتغيير فركه   و با در نظر گرفتن اينبوده مثبت عمدتاً
 است و در واقع شامل حركت از حالتي به حالتي ديگر و پويا

تواند بيروني و مربوط به  ميفرآيند دگرگوني است و 
ها، رقبا، ساختار بازار يا محيط اجتماعي  ها، مشتري آوري فن

يا چگونگي سازگاري سازمان با تغييرات و  و سياسي
ا و نحوه ه هها، ديدگا محيطي به صورت تغيير در استراتژي

مديريت تغيير به معناي آماده نگاه ، )11( انجام كارها باشد
داشتن كاركنان و سازمان براي يادگيري و رشد مستمر 

  ).12(شود  ميدر مديريت تغيير به آينده فكر  ، در واقع.است
اي پرستاري و مامايي نيز به ه هدمديران دانشك

 كارگيري به كه در صورت اند هدي اشاره نمودعوامل متعد
كه از الزامات  نظر داشتمد را ها آن دمديريت تغيير باي

يندي به ايجاد تغيير در سازمان آ دارا بودن نگاه فر،ابتدايي
راي  بدين معنا كه در نظر گرفتن مراحلي باست،آموزشي 

ان به هاي قابل اطمين ايجاد تغيير جهت برداشتن گام
جهت رسيدن به . باشد مي الزم منظور ايجاد هر گونه تغيير

چنين هدفي الزم است مراحلي را مانند بررسي و شناخت 
سازمان به منظور تعيين موارد الزم براي ايجاد تغيير، 

راي ايجاد تغيير برد شناسايي شده اراي مويزي و اجر هبرنام
و در نهايت انجام نظارت، ارزشيابي و دريافت بازخورد از 

چنين نگرشي به .  قرار دادتوجهمورد تغييرات ايجاد شده 
تواند منتج از تفكر سيستمي مدير باشد  ميايجاد تغييرات 

رود و امكان اصالح يا  ميزيرا كه مراحل گام به گام پيش 
در همين ارتباط . باشد ميه تغييري در مسير فراهم هر گون

Bianco  وSchermerhorn  در مطالعه خود بيان
كنند كه مديران سازماني كه در آن مديريت تغيير را به  مي

كننده را در نظر   خود تنظيميگيرند الزم است ابزار ميكار 
ز يند ايجاد تغييرات را نيآها، فر بگيرند كه با توجه به ارزيابي

  ).13( تحت كنترل داشته باشد
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كارگيري مدل مديريت  در رابطه با نقش مدير در به
در مطالعه كيفي خود،  و همكاران Andrew تغيير

تجربيات مديران سازماني آموزشي را در زمينه مديريت 
 نشانگر اهميت فرهنگ نتايج. ير مورد بررسي قرار دادندتغي

ر رابطه با سازماني و فردي، مهارت و دانش مدير د
مديريت تغيير بود كه در اتخاذ استراتژي تغيير توسط مدير 

توانست منجر به كسب نتايج مثبت يا  مي واقع شده و مؤثر
 به اين مطالعه توجهبا . عمال شده گرددمنفي در تغييرات اِ

پذيري و آغاز   مدير در ريسكهاي ويژگي حاضر، هو مطالع
تواند مدير را  مي و ودهبرخوردار ب اي هاهميت ويژاز تغيير 

 به توجهتبديل به فردي پيشگام در آغاز تغييرات با 
در مطالعه خود  Saka  همچنين).14( مديريت تغيير نمايد

نمايد  مي عامل تغيير اشاره به نقش مدير سازمان به عنوان
كننده مشكالت  افزايد كه اكثر مديران فقط برطرف ميو 
ا در اقدامات خود در توانند اهدافي ر ميباشند و ن مي

شود  ميباعث خود  لهأاين مس .طوالني مدت در نظر بگيرند
برداري نمايند و اگر  آن الگوافراد شاغل در سازمان ازكه 

 براي افراد چنين تغييري قابل ،نمايند ميتغييري را ايجاد 
 در مطالعه حاضر نيز اكثر )15( اطمينان نباشد

ري و پيش گامي پذي نندگان به اهميت ريسكك تمشارك
مدير در تغييرات اشاره نمودند و نقش مدير را در 

  .كارگيري مديريت تغيير بسيار مهم و محوري دانستند به
اي پرستاري و ه ه به ديدگاه مديران دانشكدتوجهبا 

 ، بايدمامايي در رابطه با استقرار مدلي براي مديريت تغيير
مدلي را  چنين كارگيري به هنمود كه از موانع عمدذكر 

 كه اند همديريت متمركز در سيستم آموزش عالي دانست
ها و برخي اقدامات را از  يريگ مچنين تمركزي قدرت تصمي
 براساسباعث اتخاذ تصميم مدير سلب نموده و 

و اختصاص زمان و  فرادست هاي سازمانهاي  سياست
 Stroh در همين رابطه، .دشو مينيروي بيشتر براي آن 

ت استراتژي تغيير اتخاذ شده در به اهمي خود هدر مطالع
نمايد كه نوع استراتژي در  ميسازمان اشاره داشته و بيان 

ر بوده و منجر به ايجاد باط با افراد شاغل در سازمان مؤثارت
. گردد ميمفهوم مديريت ارتباط در داخل و خارج سازمان 

ها به هنگام برخورد با   سازمان وي،ه مطالعبراساس
رتري دارند و يطي نياز به برقراري ارتباط مؤثحتغييرات م

در اين رابطه، بايد از مديريت ارتباط جهت تغييرات استفاده 
ر جديدي در مورد تغيير نمايند كه خود منجر به ايجاد تفك

چنين تفكري بر پايه ايجاد تغييرات . شود ميدر سازمان 

ساختاري، داراي اهداف ويژه و كامًال كنترل شده توسط 
ها،  باشد كه باعث كاهش مقاومت ميريت تغيير مدي

همچنين، در ادامه . شود مييند تغيير آنوآوري و تسهيل فر
نمايد كه به نوعي به  ميبه اهميت آزادي در عمل اشاره 

  ).16( گردد ميا بره هعدم تمركز در دانشكد
به همين  Procterو  Randallهمچنين 
ه تغييرات تزريق  كاند ه خود اشاره نمودهموضوع در مطالع
تعالي خود متواند سازمان را به اهداف  ميشده و اجباري ن

 زيرا كه خود افراد ،كند ميبرساند و در افراد ايجاد انگيزه ن
 و تغيير را به اند ه الزم جهت ايجاد تغييرات نرسيدنگرشبه 

. اند هعلت تمركز در مديريت و دريافت دستور ايجاد كرد
ند كه جهت ايجاد تغييراتي در ك مي اشاره وي در ادامه

جهت تعالي الزم است كه به سازمان اختياراتي در حد 
در مطالعه حاضر نيز . )17( سازمان نيمه متمركز داده شود

ا و ه هنندگان به تمركز در مديريت دانشكدك تاكثر مشارك
 مديريت تغيير كارگيري بها به عنوان مانعي جهت ه هانشگاد

شدند كه درجاتي از عدم تمركز اشاره نمودند و متذكر 
جهت اتخاذ تصميماتي در جهت ايجاد تغييرات و برقراري 
ارتباطات آزاد درون سازماني و خارج سازماني جهت 

  .باشد مياستقرار مدلي براي مديريت تغيير الزم 
  
  گيري نتيجه

 چرا كه ،اهميت تغيير و تحول بر كسي پوشيده نيست
 موفق در جهان امروز يها سازمان.  استهميشگي ينياز

در چهارچوب ي هستند كه تغيير و تحول را هاي سازمان
بركسي پوشيده نيست كه بنيان هر . تشكيالتي خود بگنجانند
كه نياز  ييسازي نيازها است و از آنجا سازمان بر پايه برآورده

 در حال تغيير و يا ميل به سمت نياز جديد پيوستهها  انسان
شود و  ها همواره ديده مي حول در سازمان بنابراين لزوم ت،است

 اين تحوالت بيش از پيش برروياحساس نياز به مديريت 
بحث رشد و تحول و بهبود سازماني  .سازد  مينمايانخود را 

ويژه كشورهاي ه ترين موضوعات جوامع و ب كه امروزه از مهم
كه موضوعي اقتصادي و  باشد، پيش از آن ميدر حال توسعه 

مديريتي است و لزوم آن در د، موضوعي سياسي باش
 گردد ميها و به طور كلي در سطح جامعه احساس  سازمان

ولي جهت اتخاذ استراتژي مناسب براي تغيير در  ،)18(
 براساسباشد تا  ميسازمان نياز به درك سازمان و عناصر آن 

 ، بدين منظور. مناسب را به كار گرفتراهكاريآن بتوان 
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ير ايجاد شده است كه طي مراحلي تغيير مفهوم مديريت تغي
 در سازمان ، در تغييرمؤثرمورد نياز را به دنبال شناخت عوامل 

و همين امر لزوم داشتن آگاهي و دانش  نمايد ميمتبوع ايجاد 
، زيرا كه مديران جهت سازد ميكافي در اين زمينه را نمايان 

رخورد  با دانش كافي با آن ب مديريت تغيير بايدكارگيري به
كد بود كه در  171 به طور كلي نتايج مطالعه شامل .نمايند
 فرآيند تغيير، محيط برون سازماني و محيط مايه درونسه 

 15شامل   حاصل،مايه دروندرون سازماني قرار گرفت و سه 
ج ي نتابراساس همچنين باشد مي استخراج شده طبقه اصلي

ستاري و اي پره همطالعه، ديدگاه موجود مديران دانشكد
ر مثبت است ولي بايستي ييت تغيريمد يريارگك مامايي در به

 و در جهت شناخت كامل جوانب امر را مورد توجه قرار داد
فرهنگ سازماني موجود تالش نمود تا بتوان تغييرات 

يزي شده را با حداكثر بازدهي و كمترين مقاومت ر هبرنام
 داد كه  در واقع اين مطالعه نشان گذاشتموجود به اجرا

اي پرستاري و مامايي ه ه مديريت تغيير در دانشكدكارگيري به

 و يزي شده ضروري استر هبه منظور ايجاد تغييرات برنام
ود كه مطالعات ش مياي مطالعه پيشنهاد ه ه يافتبراساس

 آموزشي جهت استقرار مديريت تغيير هاي سازمان در اي هويژ
 كارگيري بهه منظور يي اجرايي را ب راهكارهاتاانجام پذيرد 

 همچون آموزشي هاي سازمان در اختيار مديران ها آن
 به توجهاي پرستاري و مامايي قرار دهند تا با ه هدانشكد
 بتوانند سازمان خود را مورد بررسي و شناخت قرار ،اختيارات

 مؤثرداده و تغييرات مورد نياز را با در نظر گرفتن عوامل 
  . ايجاد نمايندمناسباري راهكدر اين مطالعه و ر وذكم

  
   تشكر و قدرداني

ي انامه دكتر اين مقاله حاصل بخشي از پايان
. باشد ميپرستاري در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

وسيله از كليه كساني كه در طي پژوهش، پژوهشگران  بدين
  .شود ميتشكر و قدرداني  ،اند هرا ياري نمود
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A qualitative study of managers' perspectives related to 
change management in schools of nursing and midwifery 

 
 
Khachian1 A (MSc.) - Manoochehri2 H (Ph.D) - Pazargadie3 M (Ph.D) - Akbarzadeh Baghban4 A (Ph.D). 
 
 

Introduction: The objective of this study was to explain the perspectives 
of managers regarding change management in nursing and midwifery faculties. 

Methods: This study was conducted according to the qualitative approach; in 
fact, a descriptive exploratory method was applied with triangulation. Snow ball 
sampling method was used. Subjects composed of managers in nursing schools in 
Tehran and the inclusion criterion was at least 1-year experience. In qualitative phase, 
no variable was measured. Data were gathered by semi-structured interviews in which 
a guide and field notes were used. Data were saturated after observing the repetition 
of codes. Content analysis was used for data analysis. The trustworthiness was 
achieved by a prolonged field experience, member check, peer check and sharing the 
content with two experts in qualitative research. 

Results: Ten participants (7 females and 3 males) between 38 and 54 were 
interviewed. 2 of them had Master degree and 8 with Ph.D of nursing; only 3 of them 
were in high-level management of their faculties. After interviews, 124 
conceptual codes, 15 sub concepts and 3 core concepts were extracted. 

Conclusion: Accordingly, the concept of change management was postulated as 
the purpose of this study. Furthermore, its influencing factors were identified. The 
implication of the study is in the faculties of nursing and midwifery to use the model 
according to organizational culture. 
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