Journal of Military Medicine
2020, Volume 22, Issue 6
Pages: 589-598
10.30491/JMM.22.6.589

Designing and Compiling a Comprehensive Empirical Program for
Baqiyatallah University of Medical Sciences in Confronting the COVID-19
Crisis
Alireza Jalali Farahani 1, Mohammed Mohammedian 2*, Abolfazl Shakibaee 3,
Mohammad Saleh Fallah 4, Hadi Esmaeili Gouvarchin Galeh 5, MohammadKarim
Bahadori 6
1 Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
PhD in Human Resource Management, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
3 Exercise Physiology Research Center, Lifestyle Institute, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Medicine, Quran and Hadith Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Applied Virology Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2

Received: 9 May 2020 Accepted: 2 July 2020

[ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-01-19 ]

Abstract
Background and Aim: Experience is obtained as one of the most valuable human assets in different situations
and conditions and helps organizations to achieve their strategic goals. The present study was conducted at the
Baqiyatallah University of Medical Sciences with aim of designing and compiling a comprehensive empirical
program in confronting the COVID-19 crisis.
Methods: This applied research was conducted in qualitative and quantitative methods. The statistical
population included 24 university experts, managers and executive experts at Baqiyatallah University of Medical
Sciences in April and May 2020. All of these individuals were involved in coping with Covid-19. By holding
various meetings with the researchers, and obtaining the opinions of experts with the Delphi technique; the events
of the crisis and their main axes in dealing with Covid-19 were counted.
Results: Findings show 5 areas and 25 main axes of the event (crisis with domestic, regional, international
sensitivity and major damage); 18 events in the field of command and leadership, 15 events in research, 9 events
in training, 22 events in healthcare, 6 events in support in dealing with Covid-19. Healthcare is the most common
(22) and spirituality is the lowest (2) frequency.
Conclusion: Due to the Covid-19 crisis, healthcare is the most important axis (22 events) and it is necessary
to record experience and document for using in similar crises. This empiricism can be used as a basis for managers'
planning to implement experience documentation in the organization.
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 9گروه بیهوشی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا( ...عج) ،تهران ،ایران
 0دکترای تخصصی مدیریت منابع انسانی ،پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت پژوهشگاه بقیه ا(..عج) تهران ،ایران
 9مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش ،انستیتو سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج ،تهران ،ایران
 0مرکز تحقیقات طب قرآن و حدیث ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ایران
 5مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ،تهران ایران
 6هیات علمی مرکز تحقیقات مدیریت سلامت پژوهشگاه بقیه ا(..عج) تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :تجربه به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایههای بشری در موقعیتها و شرایط متفاوت حاصل میگردد و سازمان ها
در دانشگاه علوم پزشکی بقیها(...عج) انجام شد.
روشها :این پژوهش کاربردی به روش کیفی و کمی انجام شد .جامعه آماری شامل  00نفر از خبرگان دانشگاهی ،مدیران و کارشناسان
اجرایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) در فروردین و اردیبهشت ماه  9911بود که صورت هدفمند و گلوله برفی وارد مطالعه شدند .همه
این افراد در مواجهه و مقابله با بیماری کووید 91-مشارکت داشتند .با تشکیل جلسات مختلف با کارگروه تحقیق ،و اخذ نظرات خبرگان با
تکنیک دلفی؛ رخدادهای بحران و محورهای اساسی آنها در مواجهه و مقابله با بیماری کووید  91احصاء شد.
یافتهها :یافته ها نشان داد که  5حوزه و  05محور اساسی رخداد (بحران با حساسیت داخلی ،منطقه ای ،بین المللی و خسارت عمدهای)؛
 91رخداد در حوزه فرماندهی و رهبری 95 ،رخداد در پژوهش 1 ،رخداد در آموزش 00 ،رخداد در درمان 6 ،رخداد در پشتیبانی در مواجهه و
مقابله با بیماری کووید 91-مطرح است که حوزه درمان بیشترین فراوانی ( )00و جهادی و معنویت کمترین ( )0فراوانی را دارند.
نتیجهگیری :با توجه بحران بیماری کووید 91-بیشترین رخداد در حوزه درمان ( 00رخداد) وجود دارد و نیازمند ثبت تجربه و مستندسازی

] [ Downloaded from militarymedj.ir on 2022-01-19

را در جهت نیل به اهداف کلان و راهبردی خود یاری میرساند .پژوهش حاضر با هدف تجربهنگاری مواجهه و مقابله با بیماری کووید91-

جهت درس آموخته در بحران های مشابه است .این تجربه نگاری ها می تواند به عنوان مبنایی برای برنامهریزی مدیران در اجرای مستندسازی
تجربه در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

*نویسنده مسئول :محمد محمدیان .پست الکترونیکDr.Mohammadian@icloud.com :

دریافت مقاله9911/20/02 :

پذیرش مقاله9911/20/90 :
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کلیدواژهها :مستندسازی ،تجربهنگاری ،بحران ،کروناویروس ،کووید.91-
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 ،)Experienceالگوسازی (،)Modeling Experience
ذخیرهسازی ( ،)Storing Experienceاستفاده مجدد ( Reusing
 ،)Experienceارزیابی ( )Evaluating Experienceو نگهداری
( )Maintaining Experienceمورد توجه قرار میگیرد (.)96
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،کووید 91-در92
دسامبر  0291در شهر ووهان کشور چین شروع شد و به سرعت
افراد زیادی از مردم این کشور را درگیر خود کرد .این سازمان در
 92ژانویه سال  0202از کرونا به عنوان یک نگرانی جهانی نام برد
که کنترل آن نیازمند یک واکنش بینالمللی هماهنگ است (-91
.)97
(عج)
حدود چند ماه است ،کشور و دانشگاه بقیه ا ..و
بیمارستانهای تابعه آن و روش های مختلف متفاوت و متعدد در
حوزه پژوهش ،آموزش ،درمان ،پشتیبانی عمومی و اختصاصی و
فرماندهی و رهبری انجام دادهاند و منابع بسیار مهﻢ دانش تحت
عنوان تجربه نهفته است و درصورتی منجر به بهبود عملکرد
سازمانی خواهد شد که مورد ثبت قرار گرفته و مستند شود.
بدون تردید کارکنان در طول دوران خدمت با مسائل و
مشکلات سازمانی فراوانی مواجه می شوند که بر اساس دانستهها
و مدل های ذهنی خود تصمیﻢ گرفته و اقدامات متناسب را انجام
می دهند .در این راستا ،تلاش میشود تا با استفاده از پژوهشها و
فرایندهای موجود مستندسازی و ثبت تجربی ،برنامه جامع
تجربهنگاری مواجهه و مقابله با بیماری کووید 91-در دانشگاه علوم
پزشکی بقیه ا(..عج) تدوین شود.
چارچوب نظری
بی تردید یکی از پایه های اساسی رشد و توسعه هر جامعه ای
علﻢ و دانش است .تنها آن دسته از تغییرات رفتار را مىتوان
یادگیرى نامید که محصول تجربه ،یعنى تأثیر متقابل فرد و محیط
در یکدیگر باشد .در واقع ،کل شخصیت فرد در تمام ابعاد خود ،در
فرایند تعامل قرار مىگیرد و تغییر پیدا مىکند .با توجه به مطالعات
کتابخانه و بررسی موضوع تحقیقات داخل و خارج کشور مطالعه
تطبیقی طبق جدول 9-بدست آمد.
بر اساس جدول 9-چارچوب نظری ،ابعاد تجربه نگاری تعیین
شد سپس مبنای برای مدل مفهومی قرار گرفت.
مدل مفهومي
با توجه چارچوب نظری تحقیق و نظر کارشناسان و نخبگان و
مسئولین و بومیسازی آنها عوامل احصاء شده ،مدل مفهومی
براساس نمودار 9-مبنای ادامه این پژوهش قرار خواهد گرفت
بر اساس مدل مفهومی نمودار ،9-ابعاد تجربه نگاری تعیین
شد سپس مولفه های هرکدام از ابعاد مورد بررسی قرار گرفت.
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عوامل خطرناك بیولوژیک با منبع انتشار شخﺺ ،لباس آلوده،
هوا و عواملی مﺜل شلوﻏی و پایین بودن کیفیت بهداشتیکه منجر
به رشد میکروارگانیسﻢها بر روی سطوح میشود کمتر مورد توجه
قرار میگیرد .بیماری همهگیر کووید 91-ناشی از کرونا ویروس
نوین 0291-به عنوان یک تهدید سلامت در سراسر جهان ،در حال
گسترش است .کروناویروسها خانواده بزرگی از ویروسها به طور
طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا میکند ،با این حال
تاکنون هفت کروناویروس منتقل شده به انسان ،کشف شدهاست
(.)9-7
یکی از منابع بسیار مهﻢ دانش ،تجربه است .تجربه که توسط
یک عامل(انسان یا کامپیوتر) در طی فرایند حل مسائل گذشته به
دست میآید (.)1-92
تجارب قسمتی از این دانش است .واژه مدیریت تجارب یک
فرایند جمع آوری و بهره برداری دانش با هدف تبدیل تجارب کسب
شده به دانش است .این واژه در اروپا به مدیریت تجارب و در امریکا
به درسهای آموخته شده شناخته شده است .دانش تجارب ،از
تجارب یک فرد دانشی است که از حل مسائل پیشین ،ناشی
میشود .لذا ،مدیریت تجارب یکی از اهداف اصلی سازمان های
یادگیرنده است .اندوختن تجارب و دانش فنی افراد به منظور آنکه
درآینده مورد استفاده مجدد قرار گرفته و تسهیﻢ گردد .بنابراین،
یک سازمان یادگیرنده سازمانی ،قادر است دانشی که از خارج از
سازمانش وارد می شود را توسعه و ارج نهد و بتواند دانشی را که
در درون سازمان موجود است و یا تولید میشود را توسعه داده و
ترویج دهد ،تا بدین طریق بتواند باعث ایجاد نوآوری در محصول،
روشها ،تجاریسازی گردد .رشد سازمان ها ،به بروزسازی و
بکارگیری دانش آنها ،به منظور افزایش ظرفیت یادگیری افراد
وابسته است .توسعه فرهنگ یادگیری باعث میشود تا سازمان
همواره در سطح نوآوری قرار گیرد ،و مدیریت تجارب باعث
میگردد تا راه حلهای تﺜبیت شده به سمت راه حل های نوآور
حرکت کنند ،که این موضوع نهایتاً باعث افزایش مهارتهای افراد
یک سازمان میگردد ،یکی از دلایلی مهمی که سازمان ها را به
سمت مدیریت تجارب و دانش ضمنی افراد هدایت میکند
استانداردسازی و تسلط بر عملکرد کارایی فرایندها ،توسعه نوآوری،
جلوگیری ازدست رفتن تجارب ضمنی افراد به وسیله حفظ و
نگهداری آنها است (.)99-90
از دیدگاه قاسمی و همکاران فرآیند مستندسازی دارای دو
مرحله است؛ در مرحله برنامه ریزی ،موقعیت سازمانی شناسایی،
حیطه تجربه های افراد مشخﺺ ،تجربه های افراد ترسیﻢ و اسناد
و مدارکی انتخاب می شود و سپس در مرحله اجرا ،تجربه های
کسب ،طبقه بندی ،اعتباریابی و توزیع می شوند (.)95

در مدیریت تجربه فعالیتهایی مانند :جمعآوری ( Collecting

 / 510جلالی فراهانی و همکاران

جدول .9-چارچوب نظری بر اساس مطالعه تطبیقی
مولفه
محققین
مکوندی و همکاران ()0291
نویدی و همکاران ()0297
ضیایی و همکاران ()9910
ذاکری و همکاران ()9910
شفیعی و همکاران ()0297
زمانی و همکاران ()9915
الهی و همکاران( )9910
تولایی()9917
خاکی( 9911و )9910
قاسمی و همکاران ()0290
چین و همکاران()0299
آرمنگان()0296
متکالیف()0221
دالکر()0297
خدامرادی و همکاران()9919
متولیان()9919
نوناکا()9115
مینور()0226
کامسو()0221

حوزهای

رخدادهای

افراد

پروژه های

مرتبط
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

مهم
*
*
*

کلیدی
*

تجربه نگاری
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*

*
*
*
*
*

*

*
*

*
*

حوزه های
مرتبط

رخدادهای
مرتبط

افراد

پروژههای

کلیدی

تجربه نگاری

نمودار  :9مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)9911،

روشها

مجله طب نظامي

دوره  ،22شماره  ،6شهریور 9911
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پژوهش حاضر از نظر جهتگیری پژوهشی ،کاربردی
( )Applied orientationو ارزیابی (،)Evaluative orientation
از نظر فلسفه پژوهشی درك پدیدهها ،از نظر رویکرد پژوهشی
استقرایی ( ،)Inductiveاز نظر استراتژی پژوهش مطالعه موردی
( ،)Case Studyاز نظر هدف اکتشافی ( )Exploratory studyو
توصیفی ( ،)Descriptive studyافق زمانی تک مقطعی و شیوه
گردآوری داده ها با استفاده از بررسی اسنادی و پرسشنامه است.
این پژوهش کاربردی یک مطالعه توصیفی است که به روش کیفی
و کمی انجام میشود (.)9

جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی ،مدیران و کارشناسان
اجرایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) در فروردین و اردیبهشت
ماه  9911و روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری ﻏیراحتمالی و
ترکیبی از روشهای هدفمند و گلولهبرفی انتخاب شدند .از این
میان ،در مجموع  92نفر تمایل و موافقت خود را برای مشارکت در
دلفی اعلام کردند .ضمن اینکه از مجموع افراد شناسایی شده  6نفر
به دلیل مشغلهی زیاد ،و عدم امکان اختصاص زمان در فراگرد
پژوهش وارد نشدند .در نهایت نمونه آماری در بین خبرگان و
صاحبنظران به تعداد  00نفر ،در مراحل مختلف این تحقیق
مشارکت داشتند.
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برنامه جامع
تجربه نگاری

تجربهنگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید519 / 91-

فرآیند انجام پژوهش در گام نخست پژوهش طی مطالعه
کتابخانهای ،و تشکیل جلسات مختلف با کارگروه تحقیق ،در پی
شناخت مقولههای مرتبط با موضوع با بررسی اصول ،مفاهیﻢ و ابعاد
مختلف آن احصاء شد .در گام دوم برای استخراج نظرات خبرگان
با تکنیک دلفی در مورد موضوع و رسیدن به اجماع گروهی از
طریق یک سری از راندهای پرسشنامهای با حفظ گمنامی
پاسخدهندگان و بازخورد نظرات انجام شد .برای تجزیه و تحلیل
دادها از نرم افزار  SPSS18 , Excelاستفاده شد.

نتایج
نمونه آماری اعضای دلفی پژوهش در بین خبرگان و
صاحبنظران به تعداد  00نفر ،بر اساس جدول 0-در مراحل
مختلف این تحقیق بیشترین فراوانی مردان با  ،%19/7سنین -90
 52با  ،%09/6تحصیلات دکترا با  ،%75مرتبه علمی استادیار با
 ،%50/0عضویت هیات علمی با  ،%19/9واحد سازمانی بیمارستان
بقیه ا(..عج) با  %97/5و سابقه کار  02 -99سال با % 97/1
مشارکت داشتند.

جدول .2-وضعیت جمعیتشناختی
متغیر

جنسیت

عضویت

سن(سال)
تحصیلات
مرتبه علمي

کل

افراد کلیدی موثر بر رخدادها در دانشگاه
با بررسی اسنادی و نظر خبرگان ،افراد کلیدی موثر بر رخدادها
در دانشگاه علوم پزشکی بقیها( ..عج) در مواجهه و مقابله با کووید-
 ،91بیشترین فراوانی مربوط به افراد در حوزه درمان با %92/6
است (جدول .)5-طبق جدول 5-حوزه درمان بیشترین فراوانی
( )00و جهادی و معنوی کمترین ( )0فراوانی را در مقابله با کرونا
دارد.
پروژههای مستندسازی و ثبت دانش تجربي دانشگاه
برابر بررسی اسنادی و نظر خبرگان ،افراد کلیدی موثر بر
رخدادها دانشگاه علوم پزشکی بقیها( ..عج) در مواجهه و مقابله با
بیماری کووید 91-براساس جدول 6-که بالاترین میانگین عناوین
پروژههای مستندسازی و ثبت دانش تجربی نحوه تریاژ ،درمان
اورژانسی و ایزولاسیون بیماران مراجعه کننده به بیمارستان
بقیها(...عج) در بحران بیماری کووید 91-با  0/15است .جدول6-
نشاندهنده  91عنوان مستندسازی و ثبت دانش تجربی در
حوزههای مختلف در بحران بیماری کووید 91-است که با اخذ نظر
خبرگان با نمره  9و بالاتر مبنای تعیین پروژهها قرار گرفت.
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رخدادهای مهم دانشگاه
برابر بررسی اسنادی و نظر خبرگان ،اهﻢ رخدادهای مهﻢ
دانشگاه علوم پزشکی بقیها( ...عج) در مواجهه و مقابله با بیماری
کووید 91-بر اساس جدول 0-که بیشترین فراوانی رخداد درمان با
 %92/6است .جدول 0-فراوانی رخدادهای دانشگاه در مواجهه و
مقابله با بیماری کووید 91-نشان داد که حوزه فرماندهی و رهبری
بیشترین فراوانی ( )00و جهادی و معنوی کمترین ( )0فراوانی را
دارد.

واحد سازماني

حوزه های مرتبط با بحران کووید91
برابر بررسی اسنادی و نظر خبرگان ،حوزهای اصلی رخدادهای
مهﻢ دانشگاه ،در مواجهه و مقابله با کووید 91-در حوزه های
مختلف طبق جدول 9-بیشترین فراوانی رخداد حوزه درمان با ،%01
است .جدول 9-نشان داد که  5حوزه (فرماندهی و رهبری ،پژوهش،
آموزش ،درمان ،پشتیبانی و جهادی) و  05محور اساسی رخداد در
مواجهه و مقابله با بیماری کووید 91-است.

سابقه کار(سال)

زن
مرد
02-95
09-52
59-55
56-62
69-72
فوق دکترا
دکترا
کارشناسی ارشد
استاد
دانشیار
استادیار
سایر

0
00
5
92
9
5
9
5
91
9
6
9
99
0

1/9
19/7
02/1
09/6
90/5
02/1
0/0
02/1
75
0/0
05
0/0
50/0
96/7

هیات علمی
ﻏیرهیات علمی
ستاد دانشگاه
پژوهشگاه
معاونت تحقیقات
پدافند ﻏیرعامل
بیمارستان بقیه ا(..عج)
دانشکده پرستاری
دانشکده بهداشت
92-9
99-02
09-92
99-02

02
0
0
6
0
9
1
9
9
7
0
6
1
00

19/9
96/7
1/9
05
1/9
0/0
97/5
90/5
0/0
01/0
1/9
05
97/1
922
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جدول .9-رخداد حوزه های اصلی در مواجهه و مقابله با کووید91-
ردیف

رخداد حوزه های اصلي

9

فرماندهي و رهبری

2

پژوهش

9

آموزش

4

درمان

8

پشتیباني

6

جهادی و معنوی

کل

فراواني

درصد

0
0
0
7
6
0
05

96
96
1
01
00
1
922

جدول .4-رخداد حوزههای اصلی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
ردیف

رخداد حوزه های اصلي

9

فرماندهي و رهبری

2

پژوهش

9

آموزش

4

درمان

8

پشتیباني

6

جهادی و معنوی

کل

فراواني

درصد

91
95
1
00
6
0
70

05
02/1
90/5
92/6
1/9
0/1
922

جدول .8-افراد کلیدی حوزه های اصلی در مواجهه و مقابله با بیماری کووید91-
9

فرماندهي و رهبری

2

پژوهش

9

آموزش

4

درمان

8

پشتیباني

6

جهادی و معنوی

کل

09
96
99
0
90
0
12

01/0
00/0
91/9
92/6
91/0
5/6
922

جدول .6-عناوین پروژه های مستندسازی و ثبت دانش تجربی دانشگاه
حوزه

فرماندهي و
رهبری
پژوهش

درمان

مجله طب نظامي

 .9مستندسازی و ثبت دانش تجربی نحوه بسیج منابع ،آمادهسازی و راهاندازی قرارگاه پدافند
زیستی در برابر بحران بیماری کووید  91در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج).
.0مستندسازی و ثبت دانش تجربی نظارت ،ارزیابی و بهبود عملکرد دانشگاه علوم پزشکی بقیه
ا(..عج) در مواجهه با بحران بیماری کووید  91در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج).
.9مستندسازی و ثبت دانش تجربی ،طراحی و راهاندازی بانک اطلاعات بیولوژیک (بیوبانک ،دیتا
رجستری) در بحران بیماری کووید  91در دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج).
.0مستندسازی و ثبت دانش تجربی و مدیریت تشخیﺺ ویروس کرونا در دانشگاه علوم پزشکی
بقیه ا(..عج) و ارائه الگوی پیشگیری ،مقابله و مهار آن.
 .5مستندسازی و ثبت دانش تجربی طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) در مواجهه با
بحران بیماری کووید .91
.6مستندسازی در خصوص بررسی ایده ها(نحوه جمع آوری ایده ها ،جاری سازی سریع آنها،
دادن کد اخلاق در بازه زمانی کوتاه)
.7مستندسازی و ثبت دانش تجربی عملکردآموزشی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) در برابر
بحران بیماری کووید .91
.1مستندسازی و ثبت دانش تجربی نحوه تریاژ ،درمان اورژانسی و ایزولاسیون بیماران مراجعه
کننده به بیمارستان بقیه ا(..عج) در بحران بیماری کووید 91
دوره  ،22شماره  ،6شهریور 9911
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ردیف

افراد کلیدی حوزه های اصلي

فراواني

درصد

تجربهنگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید515 / 91-

پشتیباني

جهادی و معنوی

.1مستندسازی و ثبت دانش تجربی نحوه مراقبت ویژه از بیماران مبتلا به بیماری کووید 91در
بیمارستان بقیها(..عج).
.92مستندسازی ثبت و دانش تجربی خدمات پاراکلینیکی در برابر بحران بیماری کووید 91در
بیمارستان بقیها(..عج).
.99مستندسازی و ثبت دانش تجربی پیشگیری ،مراقبت و ارتقاء سطح سلامت در برابر بحران
بیماری کووید 91در بیمارستان بقیه ا(..عج).
.90مستندسازی و ثبت دانش تجربی حوزه سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) در
بحران بیماری کووید91-
.99مستندسازی و ثبت دانش تجربی حوزه افراد مبتلا شده به بیماری کووید  91در بیمارستان
بقیه ا(..عج).
.90مستندسازی و ثبت دانش تجربی کمیته علمی در بحران بیماری کووید  91در بیمارستان
بقیه ا(..عج).
.90مستندسازی و ثبت دانش تجربی نحوه تامین ،سازماندهی و بکارگیری منابع انسانی دانشگاه
علوم پزشکی بقیه ا(..عج) در مواجهه با بحران بیماری کووید .91
.95مستندسازی و ثبت دانش تجربی حوزه تامین دارو و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
بقیه ا(..عج) در مواجهه با بحران بیماری کووید91-
.96مستندسازی و ثبت دانش تجربی حوزه تغدیه و نحوه تامین مواد ﻏذایی دانشگاه علوم پزشکی
بقیه ا(..عج) در بحران بیماری کووید91-
.97مستندسازی و ثبت دانش تجربی حوزه فرهنگی و امور معنوی دانشگاه علوم پزشکی بقیه
ا(..عج) در مواجهه با بحران بیماری کووید.91-
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مسئله شد و برای مهار این پدیده خود را بازیابی کرده است و
پروتکلها را برای مواجهه با این موضوع به دست آورده است.
بیمارستان بقیه الله با بیشترین تخت کرونایی به بستری کردن و
مداوای بیماران پرداخته است و به طوری که تختهای آی سی یو
این بیمارستان از  92تخت به  922تخت افزایش یافت و حدود
 9222تخت استراحتگاهی برای بیماران کرونایی که ترخیﺺ
شدهاند در نظر گرفته شده است .بعد از فرمان رهبر انقلاب با انگیزه
بسیار قوی و بیشتری قرارگاههای تهدیدات زیستی فعالیتها در
ایام تعطیل به صورت شبانه روزی داشتند و منجر به  05محور
اساسی رخداد گردیده است.
یافتهها نشان داد که  09نفر افراد کلیدی حوزه فرماندهی و
رهبری 96 ،نفر افراد کلیدی حوزه پژوهش 90 ،نفر افراد کلیدی
حوزه آموزش 00 ،نفر افراد کلیدی حوزه درمان 90 ،نفر افراد کلیدی
حوزه پشتیبانی ،مواجهه و مقابله با بیماری کووید 91-است .برابر
بررسی اسنادی و نظر خبرگان ،افراد کلیدی موثر بر رخدادها
دانشگاه علوم پزشکی بقیها( ..عج) در مواجهه و مقابله با بیماری
کووید 91-که بیشترین فراوانی افراد کلیدی حوزه درمان با %9206
است.
 Kelleyو همکاران مطالعه ای با هدف تجاربی از آسیب
پذیری و عدم اطمینان در طی جنگ های عراق و افغانستان طراحی
کردند .جامعه آماری شامل  90پرستار نظامی از نیروی دریایی،
هوایی و زمینی که تجربه پرستاری در مناطق جنگی را داشتند بود
(.)00
به تعبیر دالکر ،اکتساب دانش فرآیند استخراج ،تبدیل و انتقال
تخصﺺ از یک منبع دانش است .از طرفی اکتساب دانش فرآیند
تعامل با خبرگان است که طی آن تخصﺺ و تجربه خبره تشریح
میشود و دانش ضمنی وی به دانش آشکار تبدیل میشود .وی
مدیریت دانش ضمنی را فرآیند اخذ تجربه افراد سازمان و در
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بهرهبرداری از یک رخداد مدیریتی ،از مرحله ظهور ایده و علت
بروز آن ،بررسی جوانب مختلف مسئله ،واقعیت های محیطی و
سازمانی ،و تصمیﻢ ها و بررسی اثرات اجرای آن ،نه تنها نیازمند
ثبت به عنوان یک واقعه تاریخی است ،بلکه تحلیل صحیح همه
زوایای آن می تواند راهگشای مدیران فردا باشد ( .)02از این رو
مستندسازی آموخته های مدیران راهکار مطمئن برای انتقال
تجربیات فردی و اجتماعی به دیگران است .بر این اساس ،تحقیق
حاضر به دنبال تدوین یکپارچه مستندسازی تجربیات در بحران
کووید 91-است.
یافتهها تحقیق نشان داد که رخدادهای بحران کووید91-
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) در  6حوزه فرماندهی و رهبری،
پژوهش ،آموزش ،درمان ،پشتیبانی و جهادی است و همچنین 05
محور اساسی رخداد بحران با حساسیت داخلی و خارج سازمانی ،در
مواجهه و مقابله با بیماری کووید 91-احصاء شد .برابر بررسی
اسنادی و نظر خبرگان ،حوزه های اصلی رخدادهای مهﻢ دانشگاه،
در مواجهه و مقابله با بیماری کووید 91-در حوزه های مختلف
طبق جدول 9-بیشترین فراوانی رخداد حوزه درمان با  ،%01است.
 Richardsو همکاران نشان داده اند که تجربه نگاری شامل
اتفاقاتی است که دارای مراحل قبل و بعد بوده و منجر به گسترش
دید تجربه نگار و استفاده کنندگان میشود .دستورالعمل پیشنهادی
برای تحقیقات با محوریت تجربه نگاری شامل توسعه ابزار اندازه
گیری پیشرفته ،بررسی ارتباطات مختلف عناصر تجربه با هدف
بررسی رویداد ،ایجاد ارزش از طریق تجربیات رویداد ،توسعه و
استفاده از فناوری های جدید با هدف تحقیق در مورد تجربه،
مهمترین عامل در فراگیری قابلیتهای مدیریتی است (.)09
در همان موج اولیه دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(..عج) به
بحران کووید 91-پرداخت و تمام منابع را مجهز کرده و وارد این

0/65

2/517

 / 516جلالی فراهانی و همکاران

با توجه به نتایج مطالعه درس آموخته ،درك بدست آمده از یک
تجربه است .تجربه ممکن است مﺜبت باشد یا ممکن است درس
آموخته هایی از جنس شکست باشد .درس آموخته ها می توانند به
عنوان منبع مناسبی برای یادگیری تلقی شوند و شامل تعدادی
فعالیت عملی برای شناسایی ،جمعآوری ،اعتباردهی ،انتشار و
استفاده از درسآموختههاست که باید در سازمان طراحی و اجرا
شود .بعلاوه الزامات مدیریت درس آموخته ها و راهکارهای ایجاد و
ارتقای سازمان یادگیرنده و رویکردهای یادگیری از اشتباهات و
موفقیتها نیز تشریح و تمرین میشود.

تشکر و قدرداني :این مطالعه با حمایت معاونت تحقیقات
دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا(...عج) و به عنوان طرح تحقیقاتی با
کد اخلاق ( )IR.BMSU.REC.1399.1372انجام پذیرفت.
نویسندگان بر خود لازم میدانند که از معاونت محترم معاونت
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نتیجهگیری
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دسترس قرار دادن آن برای افرادی که به آن نیاز دارند ،می داند
(.)09
 Richardsو همکاران دستورالعمل پیشنهادی برای تحقیقات
با محوریت تجربه نگاری شامل توسعه ابزار اندازهگیری پیشرفته،
بررسی ارتباطات مختلف عناصر تجربه با هدف بررسی رویداد،
ایجاد ارزش از طریق تجربیات رویداد ،توسعه "مشاﻏل رویداد" در
بین بازدید کنندگان و استفاده از فناوری های جدید با هدف تحقیق
در مورد تجربه .تجربه ،مهمترین عامل در فراگیری قابلیتهای
مدیریتی است (.)00
 Richardsو همکاران بیان کردند که گسترش مستندسازی
اتفاقات با استفاده از اطلاعات دقیق موجب یکپارچهسازی اطلاعات
در ارتباط با رویداد در زمان واقعی می شود که در این صورت به
طور هدفمند مورد استفاده کاربران مختلف قرار خواهد گرفت (.)00
مستندسازی به شیوه مذکور پیامدهای قابلتوجهی برای مدیریت
تجربه رویدادهای دیجیتال برای همه ذینفعان رویداد خواهد داشت.
به تعبیر دالکر ،اکتساب دانش فرآیند استخراج ،تبدیل و انتقال
تخصﺺ از یک منبع دانش است ( .)05از دیدگاه قاسمی و همکاران
فرآیند مستندسازی دارای دو مرحله است؛ در مرحله برنامه ریزی،
موقعیت سازمانی شناسایی ،حیطه تجربههای افراد مشخﺺ،
تجربههای افراد ترسیﻢ و اسناد و مدارکی انتخاب می شود و سپس
در مرحله اجرا ،تجربه های کسب ،طبقه بندی ،اعتباریابی و توزیع
می شوند (.)95
دانش به عنوان عامل راهبردی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار
یک قدرت محسوب می شود ،اما صرف برخورداری از دارایی های
دانشی ،قدرت آفرین و ارزش آفرین نیست ،بلکه تسهیﻢ و اشتراك
آن با دیگر اعضای درون سازمانی و برون سازمانی زمینه خلق
دارایی های دانشی جدید و ارزش آفرین را فراهﻢ خواهد ساخت.
خودکفایتی افراد به عنوان عامل اصلی که بیشترین میزان اثرگذاری
بر اشتراك دانش را دارند .بنابر یافته های حاصل از این مطالعه،
توجه همه جانبه به عوامل فرهنگی ،فردی ،سازمانی ،فنی و دانشی
برای ترﻏیب اعضای سازمان به اشتراك دانش ،تجارب و
مهارتهایشان در زمره مهﻢ ترین وظایف و مسوولیت های مدیران
سازمان ها ،قابل ملاحظه است.
یافتهها نشان داد که  91عنوان مستندسازی و ثبت دانش
تجربی در حوزههای مختلف در بحران بیماری کووید 91-است که
با اخذ نظر خبرگان با نمره  9و بالاتر مبنای تعیین پروژهها قرار
گرفت .بالاترین میانگین عناوین پروژه های مستندسازی و ثبت
دانش تجربی نحوه تریاژ ،درمان اورژانسی و ایزولاسیون بیماران
مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا(..عج) در بحران بیماری کووید-
 91با  0/15است.
 Riversو همکاران مطالعهای با هدف مستندسازی درك بهتر
علائﻢ سلامت رفتاری بعد از صف آرایی و تطابق مجدد تجربه شده

توسط پرستاران نظامی که به ارائه مراقبت در زمان انتقال
مجروحین می پرداختند (.)06
مطالعه  Metcalfeو همکاران بر این موضوع تاکید دارند که
مدیریت دانش با کمک فناوری های اطلاعاتی میتواند مشارکت
بین افراد و بخشها در مؤسسات آموزش عالی را تسهیل نماید (.)07
در خارج از کشور ،موضوع مستندسازی تجربه چندان مورد
توجه قرار نگرفته به نحوی که برخی به عوامل مرتبط با
مستندسازی دانش مانند ویژگی های شخصیتی پرداختند .البته
برخی به مستندسازی دانش و به عنوان بخشی از مدیریت دانش
اشاره کردند (.)01،01
مستندسازی و ثبت دانش تجربی در حوزههای مختلف در
بحران بیماری کووید 91-با اهدافی مانند گزارش عملکرد مدیریت
بحران ،توانمندی ها ،نقاط ضعف ،فرصت ها و چالش های دانشگاه
علوم پزشکی بقیها( ..عج) در مقابله با بیماری کووید 91-و
بهرهگیری در شرایط اضطراری آینده ،به اشتراكگذاری درس
آموخته های این بیماری با سایر کشورها و سازمان های بین المللی،
استفاده از مستندات و درس آموخته ها برای ارتقای دانش ،نگرش
در مدیریت بحران و به اشتراك گذاری تجارب استانها با تکیه بر
کارآیی ،عدالت و کیفیت خدمات ارائه شده و اثربخشی آن است.
برای تهیه این مجموعه مستند 91 ،عنوان پروژه تحقیقاتی در
حوزههای مختلف جهت دستیابی رخداد ها ،تصمیمات ،دستآورد
و درسآموخته احصاء است.
نتایج این پژوهش میتواند به عنوان مبنایی برای برنامهریزی
مدیران در اجرای مستندسازی تجربه در سازمانها جهت الگوسازی،
جوزهای کلیدی ،افراد کلیدی و پروژههای تجربه نگاری مورد
استفاده قرار گیرد.
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،مقاله یا بازنگری آن سهیﻢ بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر
.مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
 نویسندگان تصریح می کنند که هیچ گونه تضاد:تضاد منافع
.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد

(عج) و مرکز تحقیقات...تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا
(عج) و نیز مشارکتکنندگان در..مدیریت سلامت پژوهشگاه بقیه ا
.پژوهش تشکر و قدردانی نمایند
 همه نویسندگان در ارائه ایده و طرح:نقش نویسندگان
 نگارش اولیه، تحلیل و تفسیر داده ها، جمع آوری داده ها،اولیه
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