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زمینه و هدف :ایجاد شبکههای همکاری بین سازمانی به یک استراتژی اساسی جهت ارائه خدمات با

تاریخ دریافت1316/11/11 :

روش پژوهش :با جستجوی مطالعات مرتبط با سؤال پژوهش در پایگاه اسنادی web of science

تاریخ اصالح نهایی1318/11/28 :

بهعنوان یک پایگاه جامع و معتبر 2331 ،انتشار علمی حاصل شد .با غربالگری نتایج مذکور بر اساس
تناسب عناوین با معیارهای ورودی و خروجی  131مقاله منتج گردید .غربالگری نهایی بر اساس چکیده و
نتیجهگیری  131مقاله منتج شده از مرحله قبل ،به  33مقالهی نهایی انجامید .در این پژوهش جهت
کشف عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی در شبکههای ارائه دهنده خدمات سالمت ،از
روش مرور نظاممند ادبیات جهت کشف و یکپارچهسازی دانش مربوطه استفاده شد.

رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل
حکمرانی شبکه در حوزه مراقبتهای
راهبردهای مدیریت در نظام سالمت
1318؛ .76-84 :)1(4

تاریخ پذیرش1318/12/12 :

نتیجهگیری :مدل حکمرانی شبکه در صورتی موفق آمیز خواهد بود که عوامل رفتاری مؤثر در طراحی آن
در نظر گرفته شود .مهمترین عوامل رفتاری در شبکه که بایست در تعیین مدل حکمرانی شبکه مورد
توجه قرار گیرند عبارتاند از مشخصات روابط ،مشخصات مشارکت و پیامدهای هنجاری.
واژههای کلیدی :عوامل رفتاری ،شبکه ،حکمرانی ،سیستم مراقبت سالمت ،مرور نظاممند

سالمت
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یافتهها :طی بررسی مطالعات غربال شده برحسب معیارهای ورودی و خروجی مطالعات 31 ،عدد از
شواهد از  31منبع استخراج گردید و از منابع دیگر شواهدی کشف نشد .جهت ایجاد دیدگاه جامع و
دسترسی آسان به این شواهد ،ترکیب شواهد استخراج شده به  3دستهی مشخصات روابط ،ویژگیهای
مشارکت و پیامدهای هنجاری و همچنین  13مضمون از فاکتورها منجر شد.
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سالمت :یک مرور نظاممند کیفی.

کیفیت و با هزینه تمام شده پایین در نظام سالمت تبدیل شده است .بهرهگیری از مزایای شبکههای
همکاری مستلزم استفاده از مدل حکمرانی متناسب با نظام سالمت است .فاکتورهای گوناگونی بر طراحی
موفق مدل حکمرانی در شبکههای مراقبت سالمت تأثیر میگذارند .هدف از این پژوهش شناسایی عوامل
رفتاری داخلی است که میبایست در طراحی یک مدل حکمرانی شبکهای موفق در نظام سالمت مورد
توجه قرار گیرند.
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 )collaborationدر سالهای اخیر به یک ضرورت در ارائهی
خدمات با کیفیت در سیستمهای مراقبت سالمت تبدیل
شده است ( .)1نظامهای سالمت به جهت توسعه سالمت
عمومی به ایجاد و تسهیل همکاری در بین سازمانهای
ارائهدهنده خدمات سالمت تمایل یافتهاند ( .)2تخصصی و
پیچیده بودن خدمات مراقبت سالمت نیاز به همکاریهای
بین سازمانی و شبکهای را گسترش داده است ( .)3در نظام
سالمت ،ایجاد شبکههای همکاری بین سازمانی همچنین
میتواند به بهبود کارایی و اثربخشی منجر شود ( )4و
همچنین موجب بهبود یادگیری از طریق به اشتراکگذاری
اطالعات و دانش تجربی شود (.)3
انواع مختلفی از همکاریهای شبکهای در نظام سالمت
وجود دارد .این همکاریها ممکن است بهصورت
اشتراکگذاری اطالعات ،همکاری برای سود  2جانبه یا
باالترین سطح اقدام مشترک یعنی همکاری با یکچشم انداز
و مأموریت مشترک باشند ( .)3برای کسب مزایا از تشکیل
شبکههای همکاری بین سازمانی ،ساختارها و مکانیسمهای
حکمرانی متناسب با شرایط شبکه میبایست مد نظر قرار
گیرد ( .)7ساختارهای حکمرانی به توزیع حق تصمیمگیری
در شبکه اشاره دارند که به  3نوع فرم سازمان رهبر،
حکمرانی مشترک (حکمرانی توسط اعضا) و سازمان
حکمرانی شبکه تقسیمبندی میشوند .مکانیسمهای
حکمرانی نیز که بر هماهنگی اعضا در شبکه اشاره دارد در
قالب  3گونه اصلی هماهنگی مبتنی بر سلسله مراتب،
رویههای رابطهای و اقتضائات بازار میتواند محقق شود (.)6
یک مدل مناسب برای حکمرانی شبکه تضمین میکند که
ظرفیت و توانایی شرکا برای دستیابی به نتایج مشترک به
کار بسته خواهد شد (.)3
تلوس و همکاران ( )2118با مطالعه ای که در همکاری
بین آزمایشگاههای کشور سوئد داشتند اجرای پروژههای
مشترک با به کار بستن روشهای پیشرفته ،دریافت بازخور و
اعتبار سنجی این روشها ،آزمایشهای ادواری در مورد
میزان موفقیت همکاری را بهعنوان فاکتورهای اساسی در
طراحی مدل حکمرانی مطلوب معرفی کردهاند ( .)8گیتل و
ویس ( )2114در مطالعهی خود روی همکاریهای بین
مراکز پزشکی در بوستون نشان دادند که روالها،

سیستمهای اطالعاتی مورد استفاده ،مالقات و مذاکره بین
اعضای شبکه جمله عواملی بوده که هماهنگی را در روابط
بین سازمانی بهبود میبخشند ( .)1هانسون و همکاران
( )2111مطالعهی تجربی را در زمینهی هماهنگی در
شبکههای ارائهدهندهی خدمات سالمت در کشور سوئد انجام
داده و بیان داشتهاند که همکاریها با روابط غیر رسمی و
مسئولیتپذیری مشترک تأثیر مثبتی بر هماهنگی در
سیستمهای ارائه دهنده خدمات سالمت دارد ( .)11مسکیا و
همکاران ( )2112مطالعهی دیگری را در "سرویس سالمت
ملی ایتالیا" انجام داده که نشان میدهد نزدیکی جغرافیایی
بین اعضا ،مکمل بودن منابع بین شرکا و تنوع در حجم
فعالیتها از عوامل مؤثر بر همکاریهای شبکهای در زمینهی
مراقبت سالمت هستند (.)11
عوامل تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکهای که در
ادبیات همکاری بین سازمانی مطرح شدهاند ،میتوانند در
دستههایی مختلفی جای بگیرند .این عوامل میتوانند عوامل
ساختاری شبکه مانند دستورالعملهای یکسان (،)12
متمرکز /غیر متمرکز بودن شبکه ،متمرکز سازی همکاری
( )8و یا عوامل خارج از کنترل شبکه مانند تأثیرات محیطی
نشئت گرفته از دخالت و سیاستهای دولت ( )6و یا نیز
میتواند عوامل رفتاری در شبکه مانند عوامل مرتبط با
خصوصیات روابط ( ،)13نقشها و روالها در شبکه (،)11
تأثیر مثبت بین بازیگران مکمل ( )14و یا تعهد ( )13باشد.
عوامل رفتاری مانند اعتماد و قدرت روابط در شبکههای
همکاری به عواملی اشاره دارد که از رفتار و روابط بازیگران
در یک شبکههای همکاری ناشی میشوند ( .)13عوامل
رفتاری در شبکههای همکاری بین سازمانی در نظام سالمت
بهعنوان عوامل تعیین کننده در طراحی مدل حکمرانی
مطرح شدهاند ( .)11،13بهعنوان مثال در خصوص اهمیت
اعتماد ،در یک دستهبندی مدلهای موجود جهت حکمرانی
شبکه ،به مدلهای مبتنی بر اعتماد و مدلهای غیر مبتنی
بر اعتماد تقسیم شدهاند ( .)11همچنین در دستهبندی
دیگری برحسب میزان رسمی بودن روابط ،حکمرانی شبکه
به حکمرانی رسمی و غیررسمی تقسیم شده است ( .)13در
این خصوص یکی از اهداف حکمرانی شبکه ،کنترل روابط و
رفتار بازیگران در شبکه در جهت هماهنگسازی آنها برای
انجام یک اقدام مشترک است (.)7

عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه

راهبردهای مدیریت در نظام سالمت ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار  ،1931شماره پیاپی 11

Published by: Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

73

] [ DOI: 10.18502/mshsj.v4i1.1097

www.mshsj.ssu.ac.ir

شبکه ،با هر سطح از همکاری ،مانند زنجیره تأمین ،سبد
اتحاد و همچنین دامنههای اصلی در حکمرانی شبکه یعنی
همکاری و هماهنگی در نظر گرفته شدند.
در این پژوهش از میان عوامل رفتاری گوناگون بحث شده
در ادبیات برای بررسی تخصصی و عمیقتر بر عوامل رفتاری
در شبکه توجه شد که بر ویژگیهای روابط بین بازیگران،
ویژگیهای مشارکت در شبکه و ویژگیهای هنجارهای شبکه
اشاره داشتند.
ویژگیهای روابط بین بازیگران بهعنوان ویژگی رفتاری در
شبکه بر نوع و قدرت روابط بین بازیگران شبکه اشاره دارد
( .)13هر چه روابط در شبکه قویتر بوده ،سطح اقدام
مشترک افزایش یافته و موجب تغییر در نوع همکاری
میشود ( .)16در ابتدای شکلگیری شبکه اعضا متمایل به
روابط غیررسمی هستند .برای رفع چالشهای حاصله از این
روابط غیررسمی ،شبکه به رسمی سازی روابط و محکم
کردن چیدمان اعضا رو میآورد (.)18-21
ویژگیهای مشارکت در شبکه به نوع اقدامات و رفتارهای
مرتبط با مشارکت اعضا در شبکه اشاره دارد که بر همکاری
یا هماهنگی در شبکه تأثیر میگذارد ( .)21ویژگیهای
مشارکت میتوانند به میزان و کیفیت تبادل اطالعات در بین
اعضای شبکه اشاره داشته باشد (.)22،23
هنجارهای موجود در شبکه بهعنوان یکی از خصوصیات
رفتاری شبکه با هنجارها و اصول اخالقی موجود در شبکه در
ارتباط است ( .)24تعهد در شبکه بهعنوان یک هنجار،
میتواند با اشتراکگذاری مالکیت ،تفویض حق تصمیمگیری
افزایش یابد و در نوع حکمرانی تغییر ایجاد کند (.)21،23
عوامل رفتاری ذکر شده اغلب بهصورت جداگانه در
مطالعات گذشته بیان شدهاند و یک دیدگاه نظاممند جهت
شناسایی و دستهبندی این عوامل وجود ندارد .در این
پژوهش برای محدود کردن دامنهی پژوهش در حوزهی
موردنظر از معیارهایی جهت ورود مطالعات به مرور استفاده
شد .برای این منظور چارچوب مفهومی به شکل  1طراحی
شد.
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گرچه مطالعات متعددی به بررسی و کشف عوامل مؤثر بر
حکمرانی شبکه در همکاریهای بین سازمانی در حوزهی
سالمت پرداختهاند اما دیدگاه جامع و یکپارچهای از عوامل
رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل مطلوب حکمرانی شبکهای
در سیستمهای مراقبت سالمت وجود ندارد .لذا سؤال
پژوهش در این مطالعه این است که "چه عوامل رفتاری در
شبکه بر طراحی مدل حکمرانی مطلوب در همکاریهای بین
سازمانی در سیستمهای مراقبت سالمت تأثیرگذار است"؟ در
پاسخ به سؤال مطرحشده در ارتباط با عوامل رفتاری
تأثیرگذار بر مدل حکمرانی ،مروری نظاممند بر ادبیات در
نظر گرفته شد ( .)17این متدولوژی پژوهش جهت انجام
مرور این امکان را فراهم میآورد که دانش موجود در ادبیات
جمعآوری شده و دیدگاه یکپارچهای از عوامل رفتاری مؤثر
بر طراحی مدل مطلوب حکمرانی شبکه در سیستمهای ارائه
خدمات مراقبت سالمت ایجاد شود.
برای ورود به مرور نظاممند ادبیات بایستی چارچوب
مفهومی جهت محدودسازی مرور به حوزهی مورد نظر در
نظر گرفته شود .به این منظور چارچوب مفهومی مطرح شده
در زیر جهت انجام مرور در نظر گرفته شد.
هدف از شکلدهی همکاریهای شبکهای ایجاد امکان
بهرهگیری از قابلیتهای سازمانهای مستقل در راستای
دستیابی به یک هدف جامع و مشترک است ()7؛ اما این
هدف از تشکیل شبکهی همکاری بدون در نظر گرفتن
حکمرانی مطلوب و متناسب با شبکه و اعضا امکانپذیر
نیست ( .)6طراحی حکمرانی مطلوب در شبکه نیازمند در
نظر گرفتن جامع و تخصصی عوامل مؤثر بر حکمرانی
شبکهای در نظام سالمت است ( .)3جهت طراحی مدل مؤثر
حکمرانی از میان عوامل متعدد ذکر شده توجه به عوامل
رفتاری بازیگران شبکه امری ضروری است .هدف این
پژوهش کشف عوامل رفتاری مؤثر بر طراحی مدل حکمرانی
در شبکههای مراقبت سالمت بود .جهت دستیابی به
جامعیتی قابل قبول ،در این پژوهش همهی شواهد در
زمینههای بالینی ،مراقبت و سالمت و همچنین همهی انواع
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شکل  :1چارچوب مفهومی برای تشخیص عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه در سیستمهای مراقبت سالمت

روش پژوهش
در این مطالعه از مرور نظاممند کیفی جهت پاسخ به
سؤال پژوهش استفاده شد .این متدولوژی امکان ایجاد
دیدگاه جامعی از شواهد مربوط که توسط مطالعات قبلی
بیان شدهاند را مهیا ساخت .بر مبنای هدف این مطالعه،
متدولوژی انتخابشده اطمینان حاصل مینماید که دانش
موجود مورد مرور قرار گرفته و به میزان مطلوبی با یکدیگر

ترکیب خواهند شد .در قیاس با سایر روشهای
پژوهشهای اکتشافی مانند تحقیق و بررسی و مطالعهی
موردی ،متدولوژی مورد استفاده به این دلیل که توانایی
ایجاد جامعیتی قابل قبول را دارد ترجیح داده شد .بر اساس
کیچن هام ( )17( )2114مراحل زیر برای اجرای متدولوژی
مد نظر گرفته شد (شکل .)2

شناسایی مطالعات مرتبط
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استخراج شواهد کیفی از مطالعات

ترکیب و گزارش شواهد استخراج شده از
مطالعات
شکل  :2مراحل انجام مرور نظاممند ادبیات
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برنامهریزی جهت انجام مرور

عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه

استراتژی جستجو
به منظور دستیابی به استراتژی جستجو ،در ابتدا بنا بر
کیچن هام ( ،)17( )2114اصطالحات مرتبط با سؤال
پژوهش مشخص گردیدند .در مرحلهی بعد ،اصطالحات
مرتبط برای جستجوی مطالعات علمی در  2دستهی محتوا
و زمینه طبقهبندی شدند (جدول  .)1در این راستا و به
منظور جستجوی مطالعات مرتبط با زمینهی مراقبت از
سالمت ،از کلید واژههای « »care« ،»healthو
« »clinicalبا استفاده از عملگر (یا) « »ORبا یکدیگر
ترکیب شدند .همچنین بهمنظور اکتشاف مطالعاتی که
دارای محتوای همکاری بین سازمانی و شبکهای بودند،
کلید واژههای «،»inter-organizational« ،»network
« »alliance« ،»supply chainو « »portfolioبا عملگر
« »ORبا یکدیگر ترکیب گردیدند .در این راستا و جهت
جستجوی مطالعاتی که دارای محتوای حکمرانی بودند،
کلیدواژههای « »collaboration« ،»governanceو
« »coordinationبا استفاده از عملگر « »ORترکیب
شدند .در نهایت برای شناسایی مطالعات که دارای زمینهی
مراقبت از سالمت و دارای محتوای حکمرانی و شبکه بودند،
دسته کلید واژههای ایجاد شده در مرحلهی قبل با استفاده
از عملگر « »ANDبا یکدیگر ترکیب گردیدند.

جدول  :1کلمات کلیدی و رشتههای مورد سؤال استفادهشده در شناسایی مطالعات مرتبط

عوامل رفتاری تأثیرگذار در
طراحی مدل حکمرانی
شبکهای در شبکههای ارائه
دهندهی خدمات مراقبت
سالمت

محتوا

شبکه
حکمرانی

یا

مراقبت

یا

بین سازمانی

یا

همکاری

یا

یا
هماهنگی

و

زنجیره تأمین
یا

و

سالمت
یا
بالینی

اتحاد
یا
پرتفولیو
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بهمنظور برنامهریزی جهت انجام مرور ،پس از مشخص
کردن سؤال پژوهش یک پروتکل جهت انجام پژوهش
توسعه داده شد و به مرورکنندهها ارائه شد .این پروتکل
شامل نیازهای انجام پژوهش (عقالنیت موجود برای انجام
مرور) ،استراتژی برای انجام پژوهش (که انتشارات علمی بر
اساس آن تشخیص داده شد) ،شناسایی مطالعات متناسب
(بر اساس سؤال پژوهش) ،غربالگری عملی (معیارهای جهت
انتخاب مطالعات متناسب و رویهی آن) ،استخراج شواهد
کیفی متناسب از مطالعات منتخب ،سنجش کیفیت شواهد
مستخرج و در نهایت ترکیب شواهد استخراجشده (بر اساس
استراتژی ترکیب) بود .میزان متناسب بودن پروتکل تهیه
شده توسط  2مرور کننده این پژوهش از دیدگاههای مقابل
مورد بررسی قرار گرفت .ساختارها و روشهای ممکن جهت
همکاری شبکهای ،مکانیسمهای موجود جهت هماهنگی در
شبکه ،حکمرانی شبکه و کارایی آن بهعنوان یک ماهیت
اساسی.
بر اساس پروتکل مرور مطرح شده فعالیتهایی ضروری
جهت انجام مرور برنامهریزی گردید و زمانبندی شدند .بر
اساس زمانبندی صورت گرفته مرور نظاممند ادبیات از
دیماه سال  1317شروع گردید .جزئیات پروتکل انجام
مرور به شرح زیر میباشد:

رضا عالیخانی و همکاران
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ابتدا مطالعات شناسایی شده بر اساس تناسب عنوان
ارزیابی شدند .در این مرحله  131مطالعه انتخاب گردیدند
که عنوان آنها متناسب با سؤال پژوهش بود .همچنین در
مرحله ی بعدی مطالعات منتخب بر اساس تناسب چکیده
و نتیجهگیری ارزیابی شدند .برای کسب اطمینان از اینکه
منابع انتخابی بر اساس عنوان بهطور دقیق با موضوع تحت
مرور هم خوان است ،چکیده ،نتیجهگیری یا بعضاً بهصورت
کامل این منابع بررسی شدند که منجر به انتخاب 33
مقالهی مرتبط شد.
جهت استخراج شواهد کیفی از مطالعات منتخب در
این پژوهش ،استخراج شواهد از مطالعهی کامل منابع
غربال شده و ارزیابی کیفیت آنها بهصورت همزمان انجام
شد .ابتدا شواهد مستخرج بر اساس حداقل کیفیت قابل
قبول بر اساس سلسله مراتب معرفی شده توسط کیچن
هام ( )17( )2114ارزیابی شدند .طبق این سلسله مراتب،
مطالعاتی که حداقل توسط مرور کنندگان مستقل ارزیابی
شده باشند دارای این سطح از کیفیت هستند .از آنجاییکه
پایگاه دادهی منتخب مجالتی با این سطح از کیفیت را
شامل میشود لذا این سطح از کیفیت را پشتیبانی
میکند .شواهد مستخرج بر اساس میزان همخوانی با
سؤال پژوهش و میزان دقت علمی آنها ارزیابی میشوند.
شواهد مستخرج مرتبط با سؤال پژوهش است تنها اگر
مطالعهای که این عامل از آن استخراج شده با معیارهای
ورودی منابع مطابقت داشته باشد ،ثانیاً این عامل مرتبط
با یک فاکتور رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی
در شبکههای مراقبت سالمت باشد .شواهد استخراج شده
از لحاظ علمی دقیق هستند اگر با ادبیات پایهای در حوزه
مورد مطالعه سازگار باشند .کنترل کیفیت شواهد
مستخرج توسط مرور کنندهها انجام گرفت.
ترکیب و گزارش شواهد مستخرج
به منظور ترکیب و گزارش شواهد مستخرج ،بر اساس
ترنفیلد و همکاران ( ،)2113تعدادی از استراتژیها جهت
ترکیب موجود است که میتواند از آن ها برای تحلیل نتایج
استفاده نمود ( .)27در میان استراتژیهای گوناگون از
استراتژی واقعگرایانه به شرح زیر استفاده شد:
ابتدا شواهد مستخرج بر اساس مشخصات مشابه از
منظر مضمون دستهبندی شدند ،آنگاه این مضامین کشف
شده در گروههای مختلف تقسیم بندی گردیدند؛ این
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به منظور تشخیص مطالعات مناسب ،ابتدا بنا بر
اصطالحات مشخص جهت جستجو ،رشتههایی مورد
جستجو ایجاد شدند .بر اساس اصطالحات مذکور (3 * 3
*  ) 3رشته جهت جستجو ایجاد شد .پایگاه دادهی web
 of scienceجهت دسترسی به مطالعات مرتبط با کمک
رشته های به وجود آمده در دی ماه سال  1317مورد
جستجو قرار گرفت .این پایگاه داده به این دلیل انتخاب
شد که منبعی جامع از انتشارات علمی و مطالعات را از
طریق دسترسی به ژورنالهای معتبر پشتیبانی میکند.
جستجو در پایگاه منتخب برای دستیابی به منابع
مرتبط با سؤال پژوهش به  2331منبع از انتشارات علمی
منتشر شده ،منجر گردید .این منابع به کمک
نرمافزار  Mendeley 1.19.3مدیریت شدند.
جهت انجام غربالگری عملی ،برای انتخاب منابع اصلی
مرتبط با سؤال پژوهش ،معیارهای ورودی منابع حاصله به
مطالعاتی که مورد مرور قرار میگیرند بهصورتی در نظر
گرفته شد که همهی انواع انتشارات علمی (شامل ،تحقیق،
مفاهیم و مرور ادبیات و همچنین مقاالت کنفرانسی) در
پایگاه دادهی انتخابشده در ارتباط با حکمرانی شبکه یا
حوزههای اصلی حکمرانی در شبکههای ارائه خدمات
سالمت بودند در نظر گرفته شدند و همچنین محدودیتی
در تاریخ انتشار منابع در نظر گرفته نشد.
معیارهای خروجی جهت رد منابع از مرور به صورتی در
نظر گرفته شد که مطالعاتی که بهطور صریح مرتبط با
حکمرانی نبودند ،مطالعاتی که بهطور صریح همکاری و یا
همکاری شبکهای را مورد بحث قرار نداده بودند ،مطالعاتی
که به سیستمهای مراقبت سالمت مرتبط نبودند،
مطالعاتی که زبان نوشتار آنها انگلیسی نبود ،مطالعاتی
که به عوامل رفتاری درون شبکه نپرداخته بودند و
مطالعاتی که به فاکتورهای هنجاری ،مشارکتی و یا روابط
بین بازیگران نپرداخته بودند در نظر گفته نشدند.
برای اعتبار سنجی معیارهای ورودی و خروجی
مشخص شده برای انتخاب مطالعات ،تعداد تصادفی از
منابع انتخاب شده توسط این معیارها در اختیار مرور
کنندهها گذاشته شد .درجهی سازگاری باالی تصمیمهای
این  2مرور کننده از مناسب بودن این معیارها ،اعتبار این
معیارها را تأیید نمود.
در طی غربالگری عملی جهت انتخاب منابع اساسی
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مرور ادبیات به  2331مقاله کاندیدای انتخاب بهعنوان
مطالعات اصلی برای انجام مرور منجر شد .با غربالگری بر
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یافتهها

اساس متناسب بودن عنوان ،چکیده یا نتایج این مقاالت
 131مطالعه انتخاب شدند .با مطالعهی کامل این 131
مطالعه  16منبع با سؤال پژوهش کامالً متناسب نبودند .در
میان  33مطالعهی دیگر که با سؤال پژوهش دقیقاً تناسب
داشتند 31 ،قطعه از شواهد از  31منبع استخراج شد و در
میان  22منبع دیگر شواهد دیگری کشف نشد (جدول .)2
نتایج آشکار ساخت که فقط در  38/3درصد از انتشارات ادبی
انتخابی شواهدی وجود داشته است؛ (شکل  .)3برای
اطمینان از سازگاری نتایج نهایی استخراج شده با سؤال
پژوهش ،از مرور کنندههای پژوهش خواسته شد تا بهصورت
تصادفی  31مطالعه انتخاب کرده (از  131مقاله 21 ،درصد)
و شواهد را از آنها استخراج نمایند .انتخاب مقالههای مشابه
و استخراج شواهد یکسان توسط مرور کنندهها و نویسنده
بیش از  11درصد مشابه بود 11 .درصد اختالف به وجود
آمده از شواهد تکراری در منابع مختلف ناشی شده بودند که
با در نظر نگرفتن شواهد تکراری در مطالعات مختلف ،دقت
شواهد استخراج شده  111درصد است.
شواهد با مضمون مشترک و مضامین فرعی متعلق به
هر گروه از مضامین اصلی با جزئیات در جدول  3ذکر
شده اند .همه ی مضامین کشف شده در  3گروه کلی از
مضامین اصلی شامل مشخصات روابط ،مشخصات
مشارکت و پیامدهای هنجاری دسته بندی شدند.
گروه عوامل مرتبط با مشخصات روابط در شبکه؛ بر
اساس ترکیب صورت گرفته بر روی شواهد ،گروه مشخصات
روابط بهعنوان کلیهی ویژگیهای مرتبط با روابط و
ارتباطهای بین بازیگران شبکه در نظر گرفته می شود.
مضمونهایی که در این دسته قرار گرفتند به شرح زیر
هستند:
قدرت روابط :قدرت روابط به قدرت ارتباطها و وابستگی
بین سازمانها در شبکه اشاره دارد .اهمیت روابط قوی در
شبکه معموالً با میزان اعتماد و میزان غیر رسمی بودن
روابط اندازهگیری میشود .ارتباطات قویتر در شبکه با
افزایش اعتماد منجر به همکاری غیر رسمیتر و کاهش نیاز
به کنترل شدید خواهد شد ( .)13رفتار بازیگران در شبکه
بر همکاری و نتیجهی حاصل از همکاری تأثیر میگذارد.
افزایش فرصت طلبی و رقابت منجر به کاهش اعتماد و
افزایش هزینههای کنترلی میشود (.)11
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شیوه ترکیب دسترسی سریع و جامع به شواهد مستخرج
را در هر مضمون امکانپذیر میکند .شواهدی که دارای
مضامین یکسان میباشند ،فاکتورهای یکسانی را ارائه
میدهند.
به منظور اعمال ترکیب ،پس از آنکه شواهد استخراج
شدند روی یک تخته ی بزرگ قرار گرفتند و شروع به
کشف مشخصات یکسان بین آنها ،از منظر محتوای این
فاکتورها گردید .با ادامه ی این روند شواهد مستخرج به
دستههای متمایز اختصاص یافتند .پس از آنکه همهی
شواهد از دیدگاه محتوا تفکیک شدند ،برای هر دسته از
شواهد ،مضمون ی که این شواهد به آن اشاره دارند بهعنوان
نماینده آن دسته مشخص شد .در نهایت با توجه به
مشخصات هر دسته از مضامین ،آنها را در گروههای
مشابه ،بهعنوان مضامین اصلی ،تقسیم بندی شدند.
جهت اعتبار سنجی جریان استخراج مجموعهای تصادفی
از انتشارات علمی منتخب به مرور کنندههای پژوهش داده
شد و از آنها درخواست شد تا از این مطالعات شواهد مرتبط
با سؤال پژوهش را استخراج کنند .پس از مقایسه بین نتایج
نویسنده و مرور کنندههای پژوهش ،معتبر بودن شواهد
استخراج شد و کیفیت مناسب آنها اثبات شد.
جهت کنترل کیفیت ترکیب شواهد استخراج شده و
بهمنظور اعتبار سنجی این نوع ترکیب شواهد ،از  2مرور
کننده پژوهش خواسته شد تا از دستهای تصادفی از 23
درصد کل شواهد مشخصات مشابهی را کشف کنند.
مقایسه بین این  2مجموعه ترکیب توسط نویسنده و مرور
کنندهها ،مشخص شد  11درصد از دسته شواهد ایجاد
شده مشابه با یکدیگر بود .تفاوت حاصله بین دسته
بندهای صورت گرفته جهت ایجاد نتیجه ی مشترک مورد
بحث قرار گرفت و نتیجهی نهایی ذکر شده در این
پژوهش مورد تأی ید نویسنده و مرور کنندهها بود.
همچنین جلوگیری از تحریف اطالعات ،اجتناب از
تعارض منافع ،اطالع رسانی نتایج تحقیق به سازمانهای
مربوطه و مالکیت معنوی به عنوان مالحظات اخالقی در
این پژوهش رعایت شده است.

رضا عالیخانی و همکاران

رضا عالیخانی و همکاران
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تعداد منابع منتج شده از

 2331منبع انتخاب شد

رشتههای مرتبط با سؤال پژوهش

 33منبع بهعنوان نتیجه نهایی انتخاب

ارزیابی بر اساس متناسب بودن

شد

چکیده و نتیجهگیری

 31منبع

تعداد منابعی که از آنها شواهد
استخراج شده است

استخراج شواهد

 31عدد از شواهد

تعداد شواهد مستخرج

غربالگری عملی

 131منبع انتخاب شد

ارزیابی بر اساس تناسب عنوان

منابعی که شواهدی در آنها وجود
نداشته است

 22منبع

 13مضمون

شواهد

شکل  :3رویهی مرور نظاممند ادبیات

راهبردهای مدیریت در نظام سالمت ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار  ،1931شماره پیاپی 11

www.mshsj.ssu.ac.ir

Published by: Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

] [ DOI: 10.18502/mshsj.v4i1.1097

67

نقشها و روالها در شبکه :نقشها و روالها در ارتباط
با وظایف و فعالیتهایی است که بازیگران در همکاری
شبکهای انجام میدهند ( .)13نقشهای نامشخص در شبکه
ممکن است موجب همپوشانی وظایف شود ،بنابراین منجر
به توزیع نامناسب وظایف در شبکه میشود ( .)11چیدمان
سختگیرانه بازیگران در شبکه ،بر اساس صالحیتها و
تخصصها میتواند به نقشهای روشن در شبکه منجر
شود (.)11
سطح رسمی بودن روابط :سطح رسمی بودن روابط به
میزان روابط رسمی یا غیر رسمی و کار بر اساس قواعد
روشن اشاره دارد ( .)11غیر رسمی بودن روابط ممکن است
حس اعتماد ،صمیمیت و آزادی را ایجاد کند و موجب
تسهیل در همکاری شود ( .)26همچنین روابط غیر رسمی
میتواند ،انگیزههایی برای ورود سازمانها در شبکه ایجاد

کند و از خروج از شبکه جلوگیری کند (.)28
سطح وابستگی متقابل :افزایش وابستگی متقابل
فعالیتها به دلیل افزایش تمایز شرایط عملیاتی منجر به
افزایش مشکالت هماهنگی میشود ( .)21افزایش وابستگی
رقابتی بین شرکا توانایی همکاری ،یادگیری متقابل و سود
را افزایش میدهد (.)11
ماهیت وظایف :ماهیت وظایف مربوط به جزئیات دقیق و
فرآیند تخصصی وظایفی است که توسط اعضا انجام میشود
( .)7ماهیت گوناگون وظایفی که در انواع مختلف شبکه
وجود دارد ،منجر به سطوح مختلف همکاری و مکانیسم
مختلف هماهنگی میشود بهطوریکه وظایف سختتر و
تخصصیتر به اعضای خبره و مکانیسم پیچیده و دقیق برای
هماهنگی نیاز دارد (.)4
سطح خود مختاری :سطح خود مختاری مربوط به سطح

] [ Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir on 2022-06-29

 3گروه از مضامین اصلی

تعداد مضامین اصلی

ترکیب و ارائهی نتایج

تعداد مضامین متمایزی موجود در
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هماهنگی شود و لذا این مسئله توضیحی است که تجربه
همکاری در گذشته میتواند بر هماهنگی بین شرکا تأثیر
بگذارد ( .)13تکرار اقدام مشترک ،دریافت بازخورد و اصالح
روند به یادگیری در شبکه را بهبود بخشیده و به آموزش
همکاری کمک میکند (.)8
مالقات بین بازیگران :مالقات بین بازیگران مربوط به
بازدید بازیگران شبکه و مذاکره و بحث بین آنها است
( .)13تعداد مناسب جلسات بین اعضای شرکتکننده در
یک شبکه همکاری میتواند حس اعتماد و تعهد را افزایش
دهد ( .)1مالقات منظم بین تصمیمگیرندگان در شبکه
میتواند ،تبادل اطالعات را بهبود بخشد ( .)14مذاکرهی
چهره به چهره میتواند اعتماد را افزایش دهد و اطمینان
حاصل کند که نظر اعضاء در نظر گرفته خواهد شد (.)21
قابلیت تنظیم متقابل :قابلیت تنظیم متقابل مربوط
توانایی سازگاری یک عضو با بازیگران دیگر در شبکه است
( .)32ایجاد یک همکاری قوی و انعطافپذیر در شبکه بر
اساس مشارکت شرکتکنندگان در تصمیمگیری میتواند
انگیزه سازمانها را برای ورود به شبکه افزایش دهد (.)32
یکی از انگیزههای مهم در شبکه ،مکمل بودن است که
میتواند موجب افزایش تنظیم متقابل شود .با افزایش
مکمل بودن در میان اعضای شبکه ،سطح یکپارچگی در
شبکه افزایش مییابد ( .)33همچنین افزایش زبان و دید
مشترک در شبکه سبب حذف موانع در همکاری و
جلوگیری از اختالف نظرها شود (.)16
گروه عوامل مرتبط با پیامدهای هنجاری در شبکه؛ بر
اساس ترکیب صورت گرفته بر روی شواهد ،گروه پیامدهای
هنجاری بهعنوان کلیهی ویژگیهای مرتبط با هنجارهای
پایهای و شرایط انسانی موجود در شبکه در نظر گرفته می
شود .مضمونهایی که در این دسته قرار میگیرند به شرح
زیر هستند:
تعهد :تعهد در شبکه به حس مسئولیت و پاسخگویی در
انجام وظایف مربوط است ( .)13در شبکه میتوان از طریق
به اشتراکگذاری مالکیت ،اعطای قدرت تعهد را افزایش داد
که نیاز به نظارت سختگیرانه و مکانیسمهای پیچیده
کنترلی را کاهش میدهد ( .)21همچنین شرکت اعضای
شبکه در ایجاد یک چشمانداز مشترک در مورد اولویتهای
شبکه میتواند تعهد را افزایش دهد (.)14
پیامدهای هنجاری :پیامدهای هنجاری مربوط به
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آزادی و اختیار در تصمیمات مدیریتی و عملیاتی اعضای
شبکه است ( .)1مشارکت در شبکه و نوع همکاری بر خود
مختاری و اختیار اعضا تأثیرگذار است که ممکن است برای
اعضای ناخوشایند باشد ( .)21سطح مناسبی از خود مختاری
میتواند ،انگیزه پیوستن به شبکه را افزایش دهد (.)1
گروه عوامل مرتبط با ویژگیهای مشارکت؛ بر اساس
ترکیب صورت گرفته بر روی شواهد ،گروه ویژگیهای
مشارکت بهعنوان کلیهی خصوصیات مرتبط با مشارکت در
شبکه در نظر گرفته می شود .مضمونهایی که در این
دسته قرار میگیرند به شرح زیر هستند:
الگوهای اجرایی :الگوهای اجرایی مربوط به الگوها و
دستورالعملها برای اجرای برنامهها و پروژهها در شبکه
هستند ( .)31بازیگران برای انجام وظایف یا اقدامات مربوط
به اجرای برنامههای پیش رو ،بیمیل هستند ( .)21افزایش
صمیمیت از طریق شناخت اعضای شبکه انجام اقدام
مشترک شبکهای را تسهیل میکند (.)18
تبادل اطالعات :تبادل اطالعات مربوط به انتقال و به
اشتراکگذاری دادهها و اطالعات بین اعضای شبکه است
( .)31شبکهها اغلب جهت تسهیل تبادل اطالعات و حل
مسائل پیچیده شکل میگیرند .فقدان اشتراکگذاری
اطالعات ممکن است ،مانعی برای همکاری باشد (.)31
اشتراک متقابل اطالعات همچنین میتواند درک مشترک را
که یک ارزش است ،بهبود داده و ارائه خدمات سالمت را
ارتقاء دهد ( .)13به اشتراکگذاری اطالعات در مورد
تجربات شخصی در شبکه ،دانش متقابل را تقویت میکند
که میتواند به همکاری و استفاده از تمام ظرفیتهای
شبکه کمک کند (.)18،23
سطح انگیزههای مشارکت :سطح انگیزههای مشارکت به
انگیزه و عالقه یک سازمان برای ورود به شبکه اشاره دارد
( .)13انگیزههای مختلف در بین بازیگران برای شرکت
کردن در شبکه مانند دستیابی به منابع ،اطالعات ،تخصص،
تجربه یا شهرت وجود دارد .ایجاد یک انگیزه مشترک که
توسط اکثر شرکتکنندگان پذیرفته میشود ،میتواند
اجماع هدف را بهبود بخشد و همکاری و هماهنگی را
تسهیل کند (.)16،21
آموزش :آموزش ناکافی در زمینه هماهنگی میان
متخصصان در شبکه از موانع هماهنگی در شبکه است
( .)18تکرار ارتباطات میتواند موجب آموزش در زمینهی

رضا عالیخانی و همکاران
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هنجارهای اساسی است که در شبکه وجود دارد (.)24
افزایش دموکراسی و تصمیمگیری مشترک باعث میشود
که نظر اعضا در نظر گرفته شود و با افزایش تعهد از نقض
تصمیمات جلوگیری میکند ( .)13،33عدالت درک شده
توسط بازیگران در شبکه ،رابطه مستقیم با تداوم ارتباط
بین بازیگران دارد ،همچنین عدم تقارن قدرت در شبکه که
اشاره به کسب منفعت از شبکه یا سطح خودمختاری دارد

رضا عالیخانی و همکاران

ممکن است منجر به درگیری بین بازیگران شود (.)23
سطح اعتماد :سطح اعتماد مربوط به اعتماد اعضا به
قدرت و توانایی سایر اعضا در شبکه است (.)13
مکانیسمهای مختلف حکمرانی برای سطح معینی از اعتماد
و تعهد در شبکه مناسب است ( .)23سطح اطمینان در
شبکه بر میزان رسمی بودن روابط در شبکه تأثیر میگذارد
و با افزایش اعتماد ،روابط غیر رسمیتر خواهد بود (.)26

جدول  :2خالصهای از مشخصات مطالعات ورودی به مرور
نویسندگان
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2117
2113
2116
2113
2112
2111
2114
2113
2113
2118
2113
2117
2112
2116
2118
2112
2117
2114
2116
2116
2116
2116
2116
2116
2116
2116
2112
2116

کمی
کمی
کیفی /کمی
کیفی
کمی
کمی
کیفی
کمی
کمی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کمی
کمی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کیفی
کمی
کیفی

همکاری بین سازمانی
سالمت عمومی
سالمت عمومی
خدمات انسانی
خدمات انسانی
سالمت عمومی
مراقبتهای اولیه
سالمت عمومی
مراقبتهای اولیه
مراقبتهای اولیه
مراقبتهای پیشگیرانه
سالمت عمومی
مراقبتهای اولیه
سالمت عمومی
سالمت عمومی
مراقبتهای اولیه
سالمت عمومی
خدمات انسانی
مراقبتهای اولیه
مراقبتهای اجتماعی
مراقبتهای اجتماعی
مراقبتهای اولیه
سالمت عمومی
سالمت عمومی
سالمت عمومی
خدمات انسانی
سالمت مواد غذایی
مراقبتهای اولیه
مراقبتهای اولیه
سالمت عمومی
سالمت مواد غذایی

مراقبتهای پیشگیرانه
همکاری بین بیمارستانی
همکاری بین سازمانی
همکاری بین بخشی
هماهنگی بین سازمانی
همکاری بین بخشی
همکاری بین سازمانی
همکاری بین بیمارستانی
هماهنگی بین سازمانی
هماهنگی بین سازمانی
هماهنگی بین سازمانی
همکاری بین بخشی
همکاری بین سازمانی
هماهنگی بین سازمانی
هماهنگی بین سازمانی
همکاری بین بخشی
همکاری بین آژانسها
همکاری بین آژانسها
همکاری بین آژانسها
همکاری بین بخشی
همکاری بین سازمانی
هماهنگی بین سازمانی
همکاری بین بخشی
همکاری بین آزمایشگاهی
همکاری بین بخشی
همکاری بین بخشی
همکاری بین سازمانی
همکاری بین سازمانی
همکاری بین سازمانی
همکاری بین سازمانی
همکاری بین سازمانی

()13
()16
()34
()33
()37
()36
()38
()11
()11
() 1
()12
()11
()28
()31
()18
()26
()14
()7
() 4
()21
()13
()22
()23
() 8
()21
()32
()21
()41
()33
()41
()23

] [ DOI: 10.18502/mshsj.v4i1.1097

67

منجر و همکاران
بیتی و همکاران
الکساندر و همکاران
وانگ
بانگر
کیم و همکاران
کینگ و همکاران
مسکیا و همکاران
هانسون و همکاران
گیتل و ویس
شیا و همکاران
آنسل
لویز و همکاران
وارگاس و همکاران
وارگاس و همکاران
کراتی و همکاران
بییرز و همکاران
پرووان و کنیس
وانایک و بام
راناد و هودسون
پوچارون و تینگ
ألتالیب و همکاران
واسکوز و همکاران
تِالَوس و همکاران
جونیور و شیمیزو
فایفر و همکاران
اُبِبی و همکاران
مندال
وِلز و وینر
هانیکات و استرانگ
بریتو و میگوال

سال انتشار

نوع متدولوژی (کمی/کیفی)

محتوای مطالعه

زمینهی مطالعه

منبع

رضا عالیخانی و همکاران

عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه

جدول  :3شواهد مربوط به عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی در شبکههای مراقبت سالمت
مضامین

گروه

نقشها و روالها در شبکه

نقشها و روالها
روالها (عملکرد متقابل)
نقشها و مسئولیتهای اعضای هیئت مدیره
وضوح نقشها
مشخصات واضحتر از نقش شریک

()11
() 1
()34
()12
()11

سطح وابستگی متقابل

وابستگی متقابل
وابستگی متقابل سازمانها

()14
()11

سطح رسمی بودن روابط

ارتباط غیر رسمی بین اعضا
ارتباط غیر رسمی
رسمی سازی روابط
غیر رسمی بودن روابط

()28
()18
()11
()26

مشخصات روابط

سطح خودمختاری
ویژگی مشارکت

الگوهای اجرایی

تبادل اطالعات

آموزش

تبادل اطالعات و پاسخگویی به مشکالت
درک مشترک
انتقال اطالعات
به اشتراکگذاری اطالعات و منابع
تبادل اطالعات

()12
()13
()18
()22
()23

دانش متقابل
آموزش تخصصی در شبکه

()18
()18

آموزش هماهنگی
تمرین اقدام مشترک
اجرای پروژههای مشترک
بررسی دورهای اقدام مشترک

()13
() 8
() 8
() 8
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ماهیت وظایف
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قدرت روابط

قدرت روابط
سطح اقدام مشترک
ارتباط پرتکرار
رقابت
الگوی همکاری
روابط توسعهیافته (در داخل و خارج از شبکه)
رفتار بازیگران

()13
()16
()13
()37
()33
()14
()11

مشخصات روابط

ماهیت فرامرزی آنچه بازیگر باید انجام دهد
ماهیت وظایف
موانع تخصصی برای همکاری
استقالل و انعطافپذیری شرکا
آزادی بازیگران
اجرای فعالیتهای مورد نیاز برنامهها
ایجاد روابط بین فردی

()36
()7
() 4
()11
()21
()21
()18
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منبع

گروه

مضامین

شواهد استخراج شده

منبع
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مضامین

گروه

منبع

گروه

سطح انگیزههای مشارکت

تعدیل انگیزههای مختلف
انگیزه برای مشارکت
انگیزههای اقتصادی
انگیزه برای هماهنگی

ویژگی مشارکت

تنظیم متقابل
ریسک معامالت

()31
()21

مالقات بین بازیگران

جلسه بین بازیگر
مالقات منظم بین اعضا
گفتوگوی چهره به چهره

() 1
()38
()21

یادگیری
تأثیر مثبت بین بازیگران مکمل
متناسب بودن شریک

()41
()14
()14

تعهد

توسعه تعهد
تعهد

()21
()13

مکملی

()33

پیامدهای هنجاری

دموکراسی
عدالت

()13
()23

زبان مشترک
ارزش مشترک

()16
()41

سطح اعتماد

اعتماد و محافظتهای غیررسمی
ایجاد اعتماد

()23
()21

همکاری قوی و انعطافپذیر

()32
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()33

ویژگی مشارکت
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هدف از این مرور نظاممند ادبیات شناسایی ،استخراج
شواهد مربوط به فاکتورهای رفتاری تأثیرگذار در طراحی
مدل مناسب حکمرانی شبکه در شبکههای ارائهدهندهی
خدمات مراقبت سالمت بود .برای این منظور ،از منابع
علمی مرتبط با سؤال پژوهش با استفاده از پایگاه داده web
 of scienceبهعنوان یک پایگاه دادهی جامع بهره برده
شد .عوامل تأثیرگذار معرفی شده در ادبیات بسیار گوناگون
و گسسته هستند و عمدتاً بهطور تجربی کشف شدهاند،
بنابراین یک روش یکپارچه برای کشف و استخراج این
شواهد مورد نیاز بود.
مطالعات گذشته در زمینهی عوامل موثر بر حکمرانی در
شبکههای ارائه دهنده خدمات سالمت عمدتاً به  2دسته
کلی عوامل مرتبط با موانع و تسهیل کنندههای همکاری و
هماهنگی در شبکهها تمرکز داشتنهاند ( .)3،18،26علی
رغم پژوهشهای صورت گرفته این مطالعات از منظر عوامل
رفتاری به دسته بندی عوامل تاثیر گذار بر مدل حکمرانی
نپرداختهاند.
شواهد منتج شده از این مرور در  3گروه مشخصات
روابط ،ویژگیهای مشارکت و پیامدهای هنجاری
دستهبندی شدند .از میان  31عدد شواهد منتج شده از 31
انتشار علمی 23 ،عدد از شواهد به دستهی مشخصات
روابط 31 ،عدد از شواهد به دستهی ویژگیهای مشارکت و
تنها  7عدد از شواهد بر پیامدهای هنجاری در شبکه اشاره
داشتند.
در دستهی مشخصات روابط بیشترین تأکید بر قدرت
روابط با  6عدد از شواهد کشف شده و کمترین تأکید بر
وابستگی متقابل و سطح خود مختاری با تنها  2عدد از
شواهد بود .خصوصیات روابط مربوط به خواص ارتباطات
بین بازیگران در شبکه است که تحت تأثیر مدل حکمرانی
در شبکه قرار دارد و همچنین بر آن اثر میگذارد ( .)13در
این باره ،روابط قوی بین بازیگران در شبکه و ارتباطات
بیشتر بین آنها منجر به رفتار بهتر بین اعضا و کاهش
رقابت بین آنها میگردد .نقشهای واضح و رویههای
دقیقتر در شبکه بهعنوان عامل دیگری ،به نظارت بر انجام
وظایف اعضا و نظارت بر پیشرفت همکاری کمک میکند.
همچنین وجود رابطه رسمی یا غیر رسمی در شبکه تأثیر
خاصی بر همکاری داشته و نیازمندیهای خاصی برای

دستیابی به موفقیت در همکاری دارد ( .)11در این
خصوص ،روابط غیر رسمیتر نیاز به کنترل بیشتر اعضا
دارد اما ممکن است منجر به ایجاد اعتماد شود .بهعنوان
عاملی دیگر ،وابستگی بیشتر بین وظایف اغلب به
زیرساختهای عملیاتی و هماهنگی بیشتری نیاز دارد
( .)14همچنین وظایف و نقشهای بسیار پیچیده و
تخصصی ،نیازمند الگوهای دقیقتر همکاری و هماهنگی در
شبکه است.
بیشترین تأکید بر عوامل رفتاری در ادبیات با  31عدد از
شواهد بر ویژگیهای مشارکت بود .در دستهی ویژگیهای
مشارکت بیشترین تأکید بر قابلیت تنظیم متقابل با 11
عدد شواهد و کمترین تأکید بر الگوهای اجرایی با تنها 2
عدد از شواهد بود .ویژگی مشارکتی به رفتار بازیگران قبل و
بعد از مشارکت در شبکه اشاره دارد .در این باره ،سطح
بیشتر انگیزه جهت مشارکت بر سرعت ورود به شبکه و نوع
همکاری تأثیر میگذارد و همچنین هماهنگی را تسهیل
میکند ( .)21بهعنوان عاملی دیگر ،مهارتهای همکاری و
هماهنگی ممکن است در طول زمان و از طریق همکاری
قبلی ایجاد شده باشند ،اما از طریق آموزش نیز میتوان این
مهارتها را بهبود داد .مالقات بین بازیگران میتواند
مجاورت اعضا را افزایش داده و موجب گسترش یادگیری
شود .اشتراکگذاری ارزش یکسان ،زبان مشترک و مکمل
بودن بهعنوان عواملی دیگر در این دسته ،از طریق افزایش
حس نزدیکی و یا افزایش نیاز متقابل بر تنظیم متقابل در
شبکه تأثیر میگذارد ( .)14مجموعهی شرکا در شبکه
مناسب هستند درصورتیکه قابلیت تنظیم متقابل بین هر 2
عضو شبکه باال باشد ،لذا این عامل بر انتخاب شریک در
شبکه تأثیر میگذارد.
از میان فاکتورهای موجود و مرتبط با عوامل رفتاری،
پیامدهای هنجاری با تنها  7عدد از شواهد کمترین شواهد
را به خود اختصاص داده است .پیامدهای هنجاری به
هنجارهای تنیده شده در شبکه اشاره دارد .در این خصوص
اگر احساس تعهد در شبکه وجود داشته باشد منجر به
مشارکت بیشتر اعضا میشود .به همین دلیل ،مدل
حکمرانی باید بهمنظور ترویج حس تعهد درون اعضا
طراحی شود .دموکراسی بهعنوان یک هنجار در شبکه ،از
طریق بهبود اعتماد ،تعهد و افزایش عدالت بر همکاری و

عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه

انجام بهتر وظایف تأثیر میگذارد ( .)21همچنین افزایش
عدالت بر کاهش اختالف و کاهش عدم توازن قدرت تأثیر
خواهد گذاشت ،بنابراین بر تابآوری شبکه تأثیر اساسی
دارد ( .)23سطح باالی اعتماد همچنین نیاز به روابط
بهشدت رسمی ،بوروکراسی و الگوی کنترلی سختگیرانه را
کاهش میدهد.
جستجوی پایگاه دادهی  web of scienceجهت
شناسایی مطالعات مرتبط میتواند بهعنوان یکی از
محدودیتهای این پژوهش در نظر گرفته شود .جستجوی
سایر پایگاه های داده میتواند به انسجام بیشتر و همچنین
کشف شواهد بیشتر منجر شود .همچنین با این اقدام دسته
بندی صورت گرفته تغییر خواهد نمود و بسط داده خواهد
شد .عدم دستیابی کامل به متن مقاالت به صورت آزاد و یا
زبانهای نوشتاری غیر از انگلیسی مقاالت موجود نیز یکی
دیگر از محدودیتهای پژوهش بود .همچنین ارزیابی دقیق
و از کیفیت شواهد استخراج شده و وزن دهی آنها ،بر
اساس سلسله مراتبهای موجود جهت ارزیابی کیفیت
شواهد ،میتواند بهعنوان یکی دیگر از محدودیتهای
پژوهش محسوب شود.
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سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم می دانند بدینوسیله از اساتیدی
که این مطالعه را در جهت بهبود آن یاری نمودند ،قدردانی
نمایند.
مشارکت نویسندگان
طراحی پژوهش :ع .ع الف ،ر .ع
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در این پژوهش فهرستی از عوامل رفتاری حاکم بر شبکه
که بایستی در طراحی یک مدل حکمرانی شبکهای مطلوب
در نظام سالمت مورد توجه قرار گیرند ،ارائه شد .این عوامل
در  3دسته کلی شامل عوامل مرتبط با مشخصات روابط،
ویژگیهای مشارکت و پیامدهای هنجاری دسته بندی
شدند .در نظر گرفتن عوامل مذکور در طراحی مدلهای
همکاری بین سازمانی بین ارائهدهندگان خدمات سالمت در
سطوح مختلف این امکان را فراهم میآورد تا همکاری و
هماهنگی مؤثرتری میان شرکا و ذینفعان مرتبط شکل
گیرد .با توجه به توسعه روزافزون مدلهای همکاری
شبکهای در نظام سالمت و اهمیت بهکارگیری مدلهای
حکمرانی مؤثر در این شبکهها  ،نتایج این پژوهش
می تواند مبنای مناسبی را در شکل دهی و جهت دهی
مناسب این شبکه ها فراهم آورد .دولت که اغلب به عنوان
پدید آورنده شبکه ها ی همکاری در نظام سالمت و یا
تسهیل کننده ایجاد شبکه ها بهوسیله ی نقش تأمین مالی
بوده؛ می تواند این عوامل را در سیاست گذاری ها در
حوزه ی سالمت در نظر گیرد .این اقدام موجب طراحی

مدل حکمرانی مناسب می گردد که کسب نتایج حاصل از
همکاری را بهبود می بخشد.
در زمینهی حکمرانی در شبکههای همکاری در نظام
سالمت بایستی به مشخصات روابط بین بازیگران توجه
شود .روابط بسیار غیر رسمی نیاز به استفاده از سازوکارهای
سلسله مراتبی جهت کنترل رفتار و روابط بین بازیگران
دارد .همچنین با توجه به ماهیت وظایف در شبکه بایستی
نوع روابط بین اعضا تعریف شود .هر مشارکتی دارای
ویژگیهای منحصر به خود میباشد که این ویژگی ها را از
اعضای خود به ارث میبرد .توجه به ویژگیهای هر
مشارکت می تواند حکمرانی شبکه را به سوی نوع خاصی
سوق دهد .همچنین هنجارهای موجود در شبکه به عنوان
یک عامل اساسی که مشخص کنندهی نوع حکمرانی مورد
نیاز است بایستی در نظر گرفته شود .شبکهها با سطح
باالیی از تعهد و اعتماد کمتر نیازمند مکانیسمهای
سختگیرانه جهت کنترل اعضا در شبکه هستند.
نتایج حاصل از این پژوهش مبتنی بر رویکردی توصیفی
ارائه شدند .لذا ،حرکت به سمت مدلهایی که با بهرهگیری از
نتایج توصیفی مذکور به تبیین چارچوبها و مدلهای
تجویزی بپردازند ،میتواند مسیر مناسبی برای کاربردی
کردن نتایج این پژوهش قلمداد شود .همچنین ،بررسی نحوه
و میزان تأثیر عوامل شناسایی شده در قالب مدلهای
مفهومی و مبتنی بر شواهد میدانی میتواند به اتقان علمی و
کاربردی یافتههای این پژوهش کمک کند .عالوه بر این،
شناسایی عوامل ساختاری و عوامل محیطی که در کنار
عوامل رفتاری بایست در طراحی مدل حکمرانی شبکهای در
نظام سالمت مورد توجه قرار گیرند ،مسیر پیشنهادی دیگری
است که در تحقیقات آتی میتواند مورد نظر قرار گیرد.
مطالعات آینده همچنین میتوانند برای دستیابی به جامعیت
بیشتر به جستجوی سایر پایگاههای اسنادی بپردازند.
همچنین پژوهشگران در آینده میتوانند به وزن دهی و
اولویتبندی عوامل کشف شده در این مطالعه بپردازند.

] [ Downloaded from mshsj.ssu.ac.ir on 2022-06-29

نتیجهگیری

رضا عالیخانی و همکاران

رضا عالیخانی و همکاران

عوامل رفتاری تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه

 در مقطع،"شبکههای ارائه خدمات تشخیص آزمایشگاهی
،111113 کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع با کد
می باشد و از سوی دانشگاه علم و صنعت1316 در سال
.ایران مورد حمایت قرار گرفته است
تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان گزارش
.نشده است

الف.ع. ع،  ر. ح. م، ع. ر:جمعآوری دادهها
 ع الف. ع، ر.  م ر، ع. ر:تحلیل دادهها
 ر. م ر، ع. ر:نگارش و اصالح مقاله
سازمان حمایتکننده
این مقاله حاصل پایاننامه با عنوان "بررسی عوامل
تأثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکهای در شبکههای
ارائه خدمات سالمت با رویکرد قابلیتهای پویا با تمرکز بر
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Background: Establishment of the intra-organizational collaboration
network has become a critical strategy to provide high-quality services
with a low cost in the health system. In order to utilize the benefits of
collaborative networks, an appropriate governance model in accordance
with the health system is required. To design a successful model of
network governance, different effective factors should be considered.
The aim of this research was to identify the internal behavioral factors
that influence the design of a successful model of network governance
in the health care system.
Methods: To select the related studies, the web of science, as a
comprehensive and credible database was searched and 2350 scientific
studies were resulted. The titles of these studies were compared with the
inclusion and exclusion criteria and a number of 150 papers were
selected. Next, the abstracts of these 150 papers were studied and
finally, 53 articles were reviewed. In this research, a systematic
literature review was conducted to explore and integrate the relevant
knowledge on behavioral factors affecting the design of a governance
model in health service networks.
Results: The review of selected studies according to the inclusion and
exclusion criteria resulted in extraction of 59 evidences from 31 sources.
No further evidences were extracted from other resources. In order to
access these evidences easily and create a comprehensive view in the
study area, the extracted evidences were categorized into three
categories including characteristics of relationships, participation
characteristics, and normative implications. These categories were
further classified into15 sub-categories.
Conclusion: The network governance model will be successful in the
case that effective behavioral factors be considered in its designing. The
most important behavioral factors that should be considered in
determining the network governance model include the relationships'
characteristics, participation characteristics, and normative implications.
Key words: Behavioral factors, Network, Governance, Health care
system, Systematic review
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