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چكیده
مقدمه :طرح تحول نظام سالمت که در سه بخش درمان ،بهداشت و آموزش پزشکی از اردیبهشت سال  1393آغاز شد ،بهعنوان یك طرح
تحول راهبردی جزو اولویتهای اصلی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است .برای مدیریت موفـ طـرح تحـول نظـام
سالمت و جلوگيری از شکست آن باید خطرات پيشروی این طرح مدیریت شود .بنابراین هدف این پژوهش ،طراحی الگوی مدیریت خطر
طرح تحول نظام سالمت است.
مواد و روش کار :این پژوهش از نوع کيفی است که با رویکرد نظریه دادهبنياد انجام گرفت .جامعه مورد مطالعـه ،اعاـای هيئـتعلمـی و
مدیران دانشگاههای علوم پزشکی کشور بودند .برای انتخاب نمونه مورد مطالعه ،از روش نمونهگيری هدفمند استفاده شـده اسـت .در ایـن
پژوهش ،تا رسيدن به اشباع نظری  20نفر مورد مصاحبه نيمه ساختیافته عمي قرار گرفتند.
یافته ها :بر اساس یافتههای مطالعه  6دسته اصلی خطرات طرح تحول نظام سالمت شامل خطرات رفتاری ،نگرشـی ،اجرایـی ،مـدیریتی،
مالی و شهرت ،و نيز علل و پيامدهای آنها شناسایی شدند.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به خطرات شناسایی شده و علل وقوع و پيامدهای هر یك ،راهکارهایی پيشنهاد میشـود کـه بـر کنتـرل و
شهایتر و عمي تر فراهم شود.
تاثيرگذاری بر علل وقوع خطرات تمرکز دارد تا امکان مدیریت آنها بهصورت ری 
کلیدواژه :دانشگاههای علوم پزشکی ،طرح تحول نظام سالمت ،مدیریت خطر ،مطالعه کيفی
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طرح تحول نظام سالمت که در سه بخش درمان ،بهداشت و آموزش
پزشکی از اردیبهشت سال  1393آغاز شد ،بهعنوان اولویت اصلی در
برنامههای راهبردی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشـکی قـرار
گرفت و دستورالعمل آن به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشـور
ابالغ شد [ .]1این طرح از نـوع طـرحهـای تحـول راهبـردی اسـت.
طرحهـای تحـول راهبـردی مجموعـهای از اهـداف ،خـ مشـیهـا،
روشهای انجام کار ،دستورالعملها و اقدامات ویـژه اسـت تـا انجـام
تغييرات الزم برای تطبي با محـي تسـهيل شـود .در ایـن راسـتا،
مدیریت راهبردی باید بهطور مداوم به کنترلهای داخلی و خـارجی
مبادرت ورزد تا بتواند برای بقای سازمان ،تحول در آن ایجاد نمایـد
[ .]2هدف همه طرحهای تحول راهبردی از جمله طرح تحول نظـام
سالمت ،حرکت سازمان از وضعيت نسبتاً نامطلوب فعلی به وضعيتی
مطلوبتر در آینـده اسـت [ .]3بنـابراین نتـای و پيامـدهای تحـول
راهبردی در آینده مشخص میشود .از آن جایی کـه آینـده بـهطـور
ذاتی ،همراه با ابهام است ،تحول راهبردی نيز همراه با ابهام خواهـد
بود [ .]4این ابهـام ،بـه همـراه پيچيـدگی ذاتـی طـرحهـای تحـول
راهبردی ،باعث میشود که این طرحها با خطرات متعـددی مواجـه
شوند [ .]5بنـابراین ،خطـر از اجـزای ذاتـی و جـدا نشـدنی تحـول
راهبردی است.
خطر به عنوان احتمال وقوع رویدادی نـامطلوب و پيامـدهای منفـی
ناشی از آن تعریف شده است [ .]6بر اسـاس ایـن تعریـف ،خطـرات
تحول راهبردی از نوع رویدادهای احتمالی با اهميتی هستند []6–8
که پيامدهای آن ها ،تحول راهبردی را دچار تهدیـد نمـوده و باعـث
میشوند نتای تحول راهبردی مطاب با آنچه برنامـهریـزی شـده و
مورد انتظار است محق نشوند.
خطر ،زیانی اجتنابپذیر و قابل کنترل است ،اما برای کنترل آن نياز
است که از فرآیند مشخصی به نام مدیریت خطر استفاده کـرد [.]9
مدیریت خطر بر شناسایی و تحليل خطرات و کاهش احتمال وقـوع
و پيامدهای نامطلوب آنها تمرکـز دارد [ .]10در تحـول راهبـردی،
مدیریت خطر که در سراسر فرآیند تدوین و پياده سـازی راهبردهـا
مدنظر قرار میگيرد ،به شکلی نظاممند سـعی دارد خطراتـی را کـه
طرحهای تحول راهبـردی بـا آنهـا مواجـه هسـتند ،شناسـایی و از
طری راهکارهای موثری مدیریت کند [ .]11درباره جایگاه خطر در
فرآیند مدیریت راهبردی مـیتـوان بـه مـدل  Bowmanو Helfat
[ ]12اشــاره کــرد کــه در آن تحليــل خطــر پــو از تحليــل ســوات
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( )SWOT: Strength, Weakness, Opportunity, Treatدر
فرآیند برنامه ریزی راهبردی قرار گرفته است Frigo .و Anderson
[ ،]13معتقدند در هنگام تعيين اهداف راهبـردی بایسـتی خطـرات
آن نيز در نظر گرفته شود .به زعم آنهـا ،راهبـرد و مـدیریت خطـر
بایستی ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشـند .در حـوزه مـدیریت
خطر تحـول راهبـردی Heidari ،Khashei ،و ]14[ Pourabbas
نيز به طراحی الگـویی جهـت شناسـایی و ارزیـابی خطـرات اجـرای
برنامه راهبردی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی پرداختند.
در این ميان ،آنچه در مـدیریت خطـر تحـول راهبـردی از اهميـت
برخوردار است ،شناسایی خطرات تحـول راهبـردی و علـل وقـوع و
پيامدهای این خطرات است .شناسایی علـل خطـرات از ایـن جهـت
حائز اهميت است که بـرای کنتـرل و مـدیریت ریشـهای و اساسـی
خطرات ،ابتدا بایـد علـل وقـوع ایـن خطـرات شناسـایی ،کنتـرل و
مدیریت شوند .اما باید دقت نمود که تفکيك دقيقی بـين ایـن سـه
مفهوم (خطر ،علل خطر و پيامدهای خطر) انجام شود .زیـرا چـالش
اصلی در این زمينه عدم تمایز دقي بين علل خطر ،خطـر واقعـی و
پيامدهای خطر است [ .]15علل خطر ،شرایطی قطعی هسـتند کـه
باعث بروز خطر میشوند [ .]8علل خطر ،به دليـل ایـن کـه از نـوع
رویدادهای احتمالی نيستند ،هرگاه به اشتباه آنها را خطـر بنـاميم،
تحليل و سنجش آنها دچار اشکال خواهد شد ،چرا که علـل خطـر،
دارای احتمال وقوع صد درصد هستند ،حـال آنکـه خـود خطـرات
نمیتوانند دارای احتمال صددرصد باشـند [ .]15پيامـدهای خطـر،
انحرافات پيشبينینشده در اهداف موضوع خطر هستند است که در
نتيجه وقوع خطر ایجاد خواهند شد [ .]15این پيامـدها اتفـا هـای
اقتاایی هستند که تا زمانی که خطرات رخ ندهند ،اتفـا نخواهنـد
افتاد .از آنجا که پيامدهای خطر هنوز وجـود ندارنـد و در حقيقـت
ممکن است هيچگاه وجـود نداشـته باشـند ،نمـیتـوان آنهـا را در
فرآیند مدیریت خطر کنترل کرد [.]16
مفهوم خطر تحول راهبردی ممکن است با مفاهيمی از قبيل موانـ
یا محدودیتها اشتباه گرفته شود .همان طور که در بـاال بيـان شـد،
خطر از نوع رویـدادهای احتمـالی اسـت کـه در صـورت وقـوع ،بـه
پيامدهای منفی برای تحول راهبردی منجر میشود [ .]17اما موانـ
یا محدودیت ها از نوع شرای قطعی هستند که ممکـن اسـت باعـث
وقوع خطر شوند به عبارت دیگر می تـوان موانـ و محـدودیتهـای
تحول راهبردی را از نوع علل بروز خطرات تحول راهبـردی در نظـر
گرفت که در باال به آن اشاره شده است.

عليرضا خوراکيان و

الگوی مدیریت خطر ...

موضــوع دیگــر در ایــن مطالعــه ،تفکيــك انــواع مختلــف خطــرات و
دستهبندی آن ها است که باعث می شود ،خطرات بهطور دقي تـری
شناسایی شوند و همچنين به شناخت علل و پيامـدهای دقيـ هـر
یك از خطرات کمك میکند .مطالعـه ادبيـات مـرتب حـاکی از آن
است که دستهبندیهای مختلفی برای خطرات وجود دارد .بر اساس
زمينه ،خطرات به دو دسـته مـالی و غيرمـالی تقسـيم مـیشـوند.
خطرات مالی آن دسته از خطراتی هستند که زیان یا پيامد مالی بـه
دنبال دارند [ .]18خطرات غيرمالی ،آنهـایی هسـتند کـه از منـاب
غيرمالی نشات میگيرند .خطرات مدیریتی ،خطر صنعتی ،سياسـی،
عملياتی (اجرایی) ،قـوانين و مقـررات ،رفتـاری (عوامـل برگرفتـه از
رفتــار و شخصـيت مــدیران و کارکنــان) ،شــهرتی و منــاب انســانی
نمونههایی از خطرات غيرمالی به شمار مـیرونـد [ ]19در پـژوهش
حاضر ،در بخش شناسایی خطـرات ،نـوع و دسـتهبنـدی آنهـا نيـز
مشخص شده است .به رغم مشکالت و چالش های ناشی از خطـرات
طرح تحول نظام سالمت بهعنوان یك طـرح تحـول راهبـردی ،ایـن
حوزه با خأل نظـری مواجـه اسـت .بـهطـوری کـه تـاکنون پـژوهش
مستقلی در حـوزه طـرح تحـول نظـام سـالمت بـه بررسـی چنـين
دهای نپرداخته اسـت .از دیـدگاه کـاربردی نيـز ،بـه دليـل عـدم
پدی 
شناخت و توجه الزم به خطرات طرح تحول نظام سـالمت ،مجریـان
این طرح برای مواجهه با این خطرات از آمادگی انـدکی برخوردارنـد
که باعث شده به طرح تحول نظام سـالمت آسـيبهـای جـدی وارد
شود .بنابراین سوال پژوهش حاضر ،این است که طرح تحـول نظـام
سالمت با چه خطراتی مواجه است؟ علل وقوع این خطرات چيست؟
و چه پيامدهایی را برای طرح تحول به دنبال دارند؟

از آن جا که روشهای تحقي کيفی به طور ویـژه بـرای حـوزههـای
پژوهشی ناشناخته یا کمتر شناخته شده مناسب هسـتند [ ]20و بـا
توجه به اینکه پيشينه پژوهشی انـدکی در مـورد خطـر طـرحهـای
تحول راهبردی به ویژه طرح تحول نظام سالمت وجود دارد ،در این
پژوهش از روش تحقي کيفی استفاده شده اسـت .در ایـن مطالعـه
کيفی ،راهبرد نظریه دادهبنياد ( )Grounded theoryمورد استفاده
قرار گرفته است .این نظریه زمانی بکار گرفته میشود که نظریـه یـا
مدلی برای فهم و تبيين یك فرآیند یا پدیده مورد نياز باشـد [.]21
از آنجا که هدف این پژوهش ،فهم و تبيـين خطـرات طـرح تحـول
نظام سالمت بود ،استفاده از راهبرد نظریه دادهبنياد برای تحق این
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هدف مناسب به نظر میرسد .در این پژوهش از رویکرد ظاهرشـونده
متنـوعتـری

استفاده شده است ،زیرا این رویکرد ،الگوهای بيشـتر و
جهت تحليل دادهها ارائه میدهد و به جای تحميل نظریه بر دادهها،
نظریه را از درون دادهها استخراج میکند [.]22
جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ،اعاای هيات علمـی و مـدیران
دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند .با هدف رعایت مـال تنـوع
در جامعه مورد مطالعه ،اعاای هيات علمی در رشتههای مختلـف و
مدیران در پست های مدیریتی گوناگون انتخاب شدند .به این علـت،
اعاای هيات علمی از رشتههای مختلف پزشکی ،داروسازی ،تغذیـه،
ایمونولوژی ،بيوشيمی ،مدیریت خدمات بهداشتی درمـانی ،فنـاوری
اطالعات سالمت و آمار زیستی گزینش شدند .این تنوع در انتخـاب
مدیران نيز رعایت شد و مدیرانی در زمينههای متنوع مدیریتی نظير
مدیریت آموزشی ،درمانی ،بيمارستانی ،بهداشتی ،پژوهشـی و اداری
مالی انتخاب شدند .معيار دوم ،انتخـاب آن دسـته از اعاـای هيـات
علمی و مدیرانی بود که درگير طرح تحول نظام سـالمت بودنـد و از
نزدیك با خطرات ،چالش ها و مسائل آن مواجه بودند .معيـار خـروج
از این مطالعه عدم تمایل مشارکتکنندگان به ادامه همکاری بود.
برای انتخاب نمونـه مـورد مطالعـه ،از روش نمونـهگيـری هدفمنـد
استفاده شده است .جهت تعيـين تعـداد اعاـای نمونـه ،بـر اسـاس
شاخص کفایت نمونهگيری از روش نمونهگيری نظری استفاده شـده
است .معيار تصميمگيری در مورد پایان نمونهگيری نظری ،این است
کــه اشــباع نظــری اتفــا بيفتــد یعنــی نمونــه بعــدی ،مطلــب
تکميلکننده ای به اجزای تشکيلدهنده نظریه یا مدل اضـافه نکنـد
[ .]23در این پژوهش ،در مصاحبه بيستم اشباع نظری حاصل شد.
برای جم آوری اطالعات ،مصاحبههـای نيمـه سـاختیافتـه عميـ
مورد استفاده قرار گرفت .به منظور ثبت دادهها ،مصاحبههـا پـو از
اخــذ اجــازه و رضــایت آگاهانــه از مصــاحبهشــونده ،ضــب شــدند.
مصاحبه ها در مکانی انجـام گرفـت کـه مشـارکتکننـدگان تعيـين
م ـینمودنــد .مــدت زمــان مصــاحبههــا برحســب شــرای و تمای ـل
مشارکتکنندگان  45تا  90دقيقه بود .بازه زمانی انجام مصاحبههـا
از خرداد  1397تـا مهـر  1397بـود .پرسـشهـای اصـلی مصـاحبه
عبارت بودند از« :چه خطراتی طرح تحول نظام سالمت را با شکست
یا مشکل مواجه میکنند؟»« ،چرا این خطرات به وجـود مـیآینـد؟
زمينهها و علتهای بروز آنها چيسـت؟» و «خطـرات طـرح تحـول
نظام سالمت چه پيامدهایی دارنـد؟» .البتـه بـا هـدف دسـتيابی بـه
اطالعات عمي تر ،پرسشهـایی ماننـد «بيشـتر توضـيح دهيـد» یـا

«مثال بزنيد» مطرح شد .مقایسۀ مستمر دادهها هـمزمـان بـا انجـام
مصاحبهها صورت میگرفت ،بهطوری که دادههای جمـ آوری شـده
بــا دادههــای قبل ـی مقایســه و پــو از آن ،وارد فرآینــد کدگــذاری
میشدند .شایان ذکر است در این مطالعه مالحظات اخالقی از جمله
جلب رضایت آگاهانه مصاحبه شوندگان برای انجام مصـاحبه ،کسـب
اجازه برای ضب صدای آنها و تاـمين محرمانـه مانـدن اطالعـات
ضب شده ،ح قط همکاری در هر زمان از انجام پژوهش” مـدنظر
قرار گرفتند.
مناب اعتماد در نظریۀ دادهبنياد ،بر چهـار معيـار اسـتوار اسـت کـه
عبارتند از [ )1 :]24تناسب داشتن مدل با داده ها :در این پـژوهش،
تناسب داشتن مدل بـا دادههـا از طریـ فرآینـد مقایسـه مسـتمر،
حاصل شده است که در آن پژوهشگران ابتدا دادههای خود را کـه از
مصاحبهها بهدست آورده بودند ،کدگـذاری کردنـد ،سـپو در یـك
حرکت زیگزاگـی ميـان دو مرحلـه جمـ آوری دادههـا و کدگـذاری
داده ها ،مقوله های اوليه بهدست آمدند ،سپو این مقـوالت پـاالیش
شده و نهایتا مقولههای نهاییِ مناسب استخراج شدند .در واق مـدل
مطالعه حاضر به طور کامل از دادههـای جمـ آوری شـده بـهدسـت
آمده است )2 .مـرتب بـودن مـدل :مـدل بـهدسـت آمـده در ایـن
پژوهش ،آن چه را کـه واقعـاً در مـورد خطـرات طـرح تحـول نظـام
سالمت وجود دارد ،منعکو کـرده اسـت )3 .قابليـت اجـرای مـدل:
مدل حاصـل از ایـن پـژوهش ،قابليـت اجرایـی دارد بـهطـوری کـه
میتواند خطراتی را که تاکنون در طرح تحول نظـام سـالمت اتفـا
افتاده تفسير کند و خطراتـی را کـه در آینـده در ایـن طـرح اتفـا
خواهد افتاد ،پيشبينی نماید )4 .قابليت اصالح مدل :مدل بهدسـت
آمده در پژوهش حاضر میتواند توس نشانههای جدید و یا مـروری
بر ادبيات اصالح شود.

خطرات رفتاری ،علل و پیامدها :یکی از خطـرات رفتـاری ،خطـر
مقاومت افراد در برابر طرح تحـول اسـت .یکـی از علـل ایـن خطـر،
بیانگيزگی و انعطافناپذیری اسـاتيد ،کارکنـان و دانشـجویان بـرای
همراهی با ایـن طـرح اسـت .علـت دیگـر آن اجـرای طـرح تحـول
به صورت یکباره و شتابزده است که باعث شـده فرصـت کـافی بـه
ذینفعان مختلف برای تطبي بـا ایـن تحـول راهبـردی داده نشـود.
عالوه بر آن ،برخی از افراد به دليل افزایش بيش از حد بار کاریشـان
در مقابل این طرح مقاومت میکنند .یکی از شرکتکنندگان در این
رابطه گفت:

«یکی از اتفاقات و خطراتی که خيلـی از برنامـههـای تحـول بـا اون
مواجه ميشن مقاومت افراد در برابر این تحوله .مثال تجربه من تـوی
دانشگاه اینه که تحول در آموزش هميشه با مقاومتهای سنگينی از
طرف اعاای هيات علمی قدیمی مواجه بـوده .بـه خـاطر اینـه کـه
ادعای اساتيد قدیمی اینه که مـا سـالهـا بـا شـيوههـای خودمـون
دانشجوی خيلی خوبی تربيت کردیم کـه هرکـدوم االن یـه وزنـهای
توی دانشگاه های دیگه یا تو حـوزه کـاری خودشـون هسـتن .پـو
دليلی نداره که این شيوهها تغيير کنه».
دیگر خطر رفتاری ،خطر کارشـکنی افـراد و نهادهـا در برابـر طـرح
تحول نظام سالمت است .علت این خطر مورد تهدیـد قـرار گـرفتن
مناف آنها و در عين حال مماشات کردن مدیران در اجـرای طـرح
تحول است .یکی از مصاحبهشوندگان اذعان داشت:

بر اساس رویکرد ظاهرشونده در نظریـه دادهبنيـاد دو فرآینـد اصـلی
کدگذاری در ایـن مطالعـه عبـارت بودنـد از )1 :کدگـذاری حقيقـی
( )Substantive Codingکــه شــامل دو مرحل ـۀ کدگــذاری بــاز و
کدگــذاری انتخــابی اســت و  )2کدگــذاری نظــری [ ]25هــدف از
کدگذاری باز ،خل مجموعهای از مفاهيم و مقولهها بود و تـا زمـانی
ادامه پيدا کرد که مقولۀ محوری یعنی خطـرات طـرح تحـول نظـام
سالمت ظهور یافت .پو از این مرحله ،کدگذاری انتخابی ،آغاز شـد
و مصاحبه ها در جهت مقوله محوری کدگذاری شدند .پو از مرحله

«چالشهایی تو کشور ما وجود داره ،البـیهـایی وجـود داره ،فسـاد
وجود داره .اگر مثال قبالً یك پروتزی وارد میشد شاید بـه  10برابـر
قيمت به بيمار فروخته میشد .وقتی طرح تحول سالمت اومد رفتند
اینها رو از مبدا به تعداد خریدند یه دفعه همه واسطههـا شـدند بـر
عليه طرح تحول سالمت .بعای از افـراد منـافعی دارن و وقتـی کـه
سيستم قراره تغيير کنه و مناف یه تعـداد از افـراد از بـين بـره ،بـه
طر غير مستقيم در برابر اون تغيير کارشکنی میکنند».
پایدار نماندن نتای طرح تحول نظام سالمت و برگشت بـه وضـعيت
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کدگذاری انتخابی ،کدگذاری نظری شروع شد کـه در آن چگـونگی
ارتباط ممکن ميان کدهای حقيقی برای تلفي بهصورت یك نظریـه
یا مدل مشخص مـی شـود [ .]25نهایتـا فرآینـد کدگـذاری در ایـن
پژوهش ،بـه ظهـور  18مقولـه 38 ،مفهـوم و  118کـد منجـر شـد.
مقولهها و مفاهيم بهدست آمده در این پژوهش در جدول  1نمـایش
داده شده است .در ادامه ،مقوله ها (خطرات به همـراه علـل وقـوع و
پيامدها) بررسی شده است.

عليرضا خوراکيان و

الگوی مدیریت خطر ...

قبل از تحول ،پيامد خطرات رفتاری است.
خطرات نگرشی ،علل و پیامدها :پزشك ساالری حاکم بـر نظـام
سالمت که به طرح تحول نيـز سـرایت کـرده اسـت باعـث افـزایش
شکاف درآمدی بين پزشکان و سایر نيروهای انسـانی نظـام سـالمت
شده است .این موضوع ادرا بیعدالتی و تبعيض در بـين برخـی از
نيروهای انسانی نظام سالمت را به عنوان یك خطر شکل داده اسـت
که باعث نارضایتی کادر درمانی غيـر پزشـك از طـرح تحـول شـده
است .یکی از مشارکتکنندگان اظهار داشت:

«در واق مقصود اصلی از طرح تحول سالمت بهبود کيفيت خدمات
بهداشتی و درمانی و به دنبال اون افزایش رضایت مردم بـوده .مـثال
طرح هتلينگ در بيمارستانهای دولتی با همين هدف برنامـهریـزی
شده ولی شما اگر سری به بيمارستانهای دولتی بـزنين مـیبينـين
که خيلی تغيير محسوسی نسبت به گذشته اتفا نيفتاده .هنوز هـم
تعداد زیـادی بيمـار و حتـی بيمـاران اورژانسـی مـیبينيـد کـه در
راهروهای بيمارستان به انتظار نشستن».

«یکی از مهمترین ایرادات وارد به طرح ،شکاف درآمدی ایجاد شـده
بين اعاای مختلف کادر درمانيه .مثال درآمـدهای بـاال بـه پزشـکان
پرداخت کردند تا جایی که بعای از اطبا به حقو های  100و 150
ميليون تومانی دست یافتن اما حقو کادر پرستاری از یك ميليـون
مثالً به دو ميليون تومن رسيد».

پيامد خطرات اجرایی ،نارضایتی مردم از طرح تحول نظـام سـالمت
است.

خطرات اجرایی ،علل و پیامدها :بـه دليـل کـاهش هزینـه هـای
پرداختی از جيب مردم در این طرح ،مراجعات غيرضروری و کـاذب
مردم به مراکز درمانی دولتی افزایش پيدا کرده است .از طرف دیگر،
تجهيزات موردنياز در مراکز دولتی ،به ميزانی کـه تقاضـای بيمـاران
افزایش پيدا کـرده ،ارتقـا نيافتـه اسـت و مراکـز درمـانی دولتـی در
شرای جدید با کمبود تجيهزات موردنيـاز مواجهنـد .عـالوه بـر آن،
تعداد نيروی انسانی متخصص نيز به اندازه رشد تقاضاها افزایش پيدا
نکرده است و این مراکـز در ایـن زمينـه نيـز دچـار کمبودنـد .ایـن
عوامل ،باعث بروز خطـر عـدم پاسـخگویی ظرفيـت مراکـز درمـانی
دولتی شده است .اعتقاد یکی از مصاحبهشوندگان اینگونه بود:

خطرات مدیریتی ،علل و پیامدها :بر اسـاس آنچـه در سيسـتم
دولتی در جریان است معموال اکثر مدیران نظام سـالمت بـر اسـاس
ارتباطات سياسی انتخاب می شوند که با تغيير دولـتهـا یـا وزیـران
بهداشت ،ممکن است این مدیران نيز تغيير کنند .در واق دوره عمر
مدیریتی مدیران نظام سالمت کوتـاه اسـت .ایـن علـل باعـث بـروز
خطرات مدیریتی از قبيل تغيير مدیران طرح تحول یـا خطـر قطـ
حمایت مدیران ارشد از طرح تحول می شود .پيامد چنـين خطـری،
معل شدن فعاليتهای طـرح تحـول نظـام سـالمت اسـت .یکـی از
مصاحبهشوندگان بر این باور بود که:

«طــرح تحــول باعــث شــد ،تعــداد زیــادی از بيمــاران بــهجــای
بيمارستان های خصوصی بيان بيمارستانهای دولتی که باعـث شـد
فشار مااعفی روی کادر درمانی به خصـو پرسـتاران وارد بشـه و
غير از کاهش کـارایی نيروهـا امکـان ارائـه خـدمات بسـتری بـرای
نيازمندان رو با محـدودیت مواجـه کنـه .بـا توجـه بـه ایـن کـه در
دستورالعمل طرح تحول سالمت ،تمرکز کـامالً روی بخـش دولتيـه،
این موضوع تراکم بيش از حد بيماران و مراجعان و افزایش بار کاری
بيمارستانهای دولتی رو به دنبال آورده».

«با تغييرات دولتها مدیران نيز جابهجا مـیشـن کـه باعـث ميشـه
برخی از برنامههای طرح تحول که مربوط به دوران مدیر قبلی بـود،
دنبال نشه».
خطرات مالی ،علل و پیامدها :مدیران نظام سـالمت ماننـد دیگـر
مدیران دولتی ،مدیر هزینه هسـتند تـا مـدیر درآمـد .عـدم بـرآورد
صحيح بودجه موردنياز طرح تحول در زمان برنامهریزی و وابسـتگی
شدید این طرح به اعتبارات دولتی از علـل بـروز خطـر عـدم تـامين
مناب مالی طرح تحول هستند .همچنين بـا توجـه بـه تحـریمهـا و
کاهش درآمدهای نفتی دولت ،امکان تامين مالی پایدار این طرح بـا
چالش مواجه است .وقوع این خطر باعث توقف و عـدم تـداوم طـرح
تحول نظام سالمت می شود .یکی از افراد درباره خطـر عـدم تـامين
مناب مالی طرح تحول به این موضوع اشاره کرد:

از طرف دیگر ،طرح تحول نظام سالمت باعث شده اسـت کـه وزارت
بهداشت و دانشگاههای تابعه به بزرگترین ارائهکننده خدمات درمانی
تبدیل شوند .در واق وزارت بهداشت مسئول نظارت بر طرحی است
که خود اجرای آن را بر عهده دارد .یکسان بودن مجری و ناظر طرح
باعث می شود نظارت دقيقی بر نحوه اجرای این طرح انجام نشـود و
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نهایتا به خطر عدم ایجاد تغيير محسوس در کيفيت خدمات درمانی
منجر شود .عالوه بر آن کميتمداری و گزارشمحـوری کـه در ایـن
طرح مورد تاکيد است باعث مـیشـود بـه جـای توجـه بـه کيفيـت
خدمات ،کميت آن را باال ببرند تا بتوانند گزارشهایی که وزارتخانـه
از آنها می خواهد را تحویل دهند .یکی از مشارکتکنندگان در این
مورد گفت:

«طرح تحول نظام سالمت ،به دليل اینکه پـيشبينـی تـامين مـالی
درستی برای اون انجام نشده ،چند ساليه که با کسری بودجه مواجه
شده .تحریمها و کاهش درآمدهای دولت هم که مزید علت شده».

خطرات شهرت ،علل و پیامدها :علت خطر انتشار اخبار منفی در

از طرف دیگر ،عدم تخصيص بـه موقـ بودجـه طـرح تحـول نظـام
سالمت و وجود بوروکراسی دولتی در این طـرح عامـل وقـوع خطـر
ایجاد تاخير در پرداخت به پزشـکان و مراکـز درمـانی اسـت .پيامـد
چنين خطری ،نارضایتی پزشـکان و مراکـز درمـانی از طـرح تحـول
است .یکی از مصاحبهشوندگان در اینباره گفت:

«بیبرنامگی باعـث شـده پرداخـت صـورتحسـاب بيمارسـتانهـا و
پزشکان با تأخير چنـد ماهـهای مواجـه شـده .تـأخير سـازمانهـای
بيمهگر و محدودیت اعتبارات اونها و عدم انتقال اعتبارات مربوط به
طرح تحول نظام سالمت به سازمانهـای بيمـهگـر باعـث تـأخير در
پرداخت صورتحسابها شده .این تاخير ،نارضایتی در کادر خدمات
درمانی ،پزشکان و پرستاران و شرکتهای تجهيزات پزشـکی رو بـه
دنبال داشته».

«یکی از خطرات طرح تحول این بوده که این طرح به مـذا بعاـيا
خوش نيومده و باعث شده در رسانهها عليـه اون حـرف بـزنن ،مـثال
عدهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی گفتن که ایـن طـرح فقـ
جيب پزشکان رو پر کرده و نفعی به حال مردم نداشته».
الگوی حاصل از کدگذاری نظری در این مطالعه که شـامل خطـرات
طرح تحول نظام سالمت و علل و پيامدهای آنهاسـت در تصـویر 1
ارائه شده است.

جدول  :1مقولهها و مفاهیم
مقوله ها

مفاهیم

خطرات رفتاری

 مقاومت افراد در برابر طرح تحول -کارشکنی افراد و نهادها در برابر طرح تحول

علل خطرات رفتاری

 بیانگيزگی و عدم انعطاف افراد برای همراهی با طرح اجرای یکباره و شتابزده طرح تحول افزایش بيش از حد بار کاری افراد مماشات کردن مدیران در اجرای طرح تحول -مورد تهدید قرار گرفتن مناف برخی از افراد و نهادها

پيامدهای خطرات رفتاری

 پایدار نماندن نتای طرح تحولبیعدالتی در بين نيروهای انسانی

خطرات نگرشی

 -ایجاد ادرا

علل خطرات نگرشی

 شکاف درآمدی بين پزشکان و دیگر کارکنان -پزشكساالری در طرح تحول

پيامدهای خطرات نگرشی

 -نارضایتی کادر درمانی غيرپزشك از طرح تحول

خطرات اجرایی

 عدم پاسخگویی ظرفيت مراکز درمانی دولتی -عدم ایجاد تغيير محسوس در کيفيت خدمات

علل خطرات اجرایی

 کمبود تجهيزات مورد نياز در مراکز درمانی دولتی کمبود نيروی انسانی موردنياز در مراکز درمانی دولتی -افزایش مراجعات غيرضروری مردم به مراکز درمانی دولتی
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رسانهها درباره طرح تحول و خطر ایجـاد بـدبينی نسـبت بـه طـرح
تحول در جامعه که از نوع خطرات شهرت هستند ،پاسـخگو نبـودن
مدیران نظام سالمت به جامعه است .وقتـی گـزارشهـای شـفافی از
وضعيت مالی یا امکان تداوم این طـرح بـه جامعـه داده نمـیشـود،
زمينه برای شکلگيری و پخش شایعات و اخبار منفی در رسانهها به
ویژه شبکههای اجتماعی فـراهم مـیشـود .در نتيجـه وقـوع چنـين
خطری ،نارضایتی مردم از طرح تحول نظام سالمت افزایش مییابـد.
یکی از شرکتکنندگان در این زمينه بيان کرد:

عليرضا خوراکيان و

الگوی مدیریت خطر ...

 فقدان نظارت دقي بر نحوه اجرای طرح تحول -کميتمداری

خطرات مدیریتی

 تغيير مدیران طرح تحول -قط حمایت مدیران ارشد از طرح تحول

علل خطرات مدیریتی

 انتخاب مدیران بر اساس رواب سياسی -کوتاه بودن دوره عمر مدیریتی مدیران

پيامدهای خطرات مدیریتی

 -تعلي طرح تحول

خطرات مالی

 عدم تامين مناب مالی طرح تحول ایجاد تاخير در پرداخت به پزشکان و مراکز درمانی -ایجاد هزینههای غيرضروری در طرح تحول

علل خطرات مالی

 مدیر هزینه بودن مدیران عدم برآورد صحيح بودجه موردنياز طرح تحول وابستگی شدید طرح تحول به اعتبارات دولتی عدم تخصيص بهموق بودجه طرح تحول -وجود بوروکراسی دولتی در طرح تحول

پيامدهای خطرات مالی

 عدم تداوم طرح تحول -نارضایتی پزشکان و مراکز درمانی از طرح تحول

خطرات شهرت

 انتشار اخبار منفی درباره طرح تحول در رسانهها -ایجاد بدبينی نسبت به طرح تحول در جامعه

علل خطرات شهرت

 پاسخگو نبودن مدیران به جامعه -عدم شفافيت درباره مناب مالی و دستاوردهای طرح تحول

پيامدهای خطرات شهرت

 -نارضایتی مردم از طرح تحول
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پيامدهای خطرات اجرایی

 -نارضایتی مردم از طرح تحول

سالمت

سالمت

تحول نظام سالمت

بیانگيزگی و عدم انعطاف افراد
اجرای یکباره و شتابزده طرح
افزایش بيش از حد بار کاری
مماشات کردن مدیران در اجرا
مورد تهدید قرار گرفتن مناف

خطرات رفتاری

پایدار نماندن نتای طرح تحول

شکاف درآمدی بين کارکنان
پزشكساالری در طرح تحول

کمبود تجهيزات مورد نياز
کمبود نيروی انسانی موردنياز
افزایش مراجعات غيرضروری
فقدان نظارت دقي
کميت مداری
انتخاب مدیران بر اساس رواب
کوتاه بودن دوره عمر مدیریتی

مدیر هزینه بودن مدیران
عدم برآورد صحيح بودجه
وابستگی به اعتبارات دولتی
عدم تخصيص بهموق بودجه
وجود بوروکراسی دولتی
پاسخگو نبودن مدیران به جامعه
عدم شفافيت
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علل خطرات طرح تحول نظام

خطرات طرح تحول نظام

پیامدهای خطرات طرح

مقاومت افراد
کارشکنی افراد و نهادها

خطرات نگرشی
ایجاد ادرا

نارضایتی کادر درمانی غيرپزشك

بیعدالتی

خطرات اجرایی

نارضایتی مردم از طرح تحول

عدم پاسخگویی ظرفيت
عدم تغيير در کيفيت

خطرات مدیریتی

تعلي طرح تحول

تغيير مدیران طرح تحول
قط حمایت مدیران

خطرات مالی
عدم تامين مناب مالی
ایجاد تاخير در پرداخت
ایجاد هزینه غيرضروری

خطرات شهرت

عدم تداوم طرح تحول
نارضایتی پزشکان و مراکزدرمانی

نارضایتی مردم از طرح تحول

انتشار اخبار منفی
ایجاد بدبينی


تصویر  : 1الگوی حاصل از پژوهش
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عليرضا خوراکيان و

الگوی مدیریت خطر ...

بحث و نتيجهگيري

طرح تحول نظام سالمت که از نوع طرحهای تحول راهبـردی اسـت
بر اثر وقوع خطراتی مورد تهدید قرار میگيـرد .بـرای مـدیریت ایـن
خطرات ابتدا باید آن ها را شناسایی نمود و سپو بـا شـناخت علـل
وقوع این خطرات و تاثيرگذاری و کنترل آنها ،بتـوان از وقـوع آنهـا
جلوگيری کرد و یا اگر خطر وقوع پيدا کردند بتوان پيامـدهای آن را
کاهش داد .هدف این مطالعه ،شناسایی خطرات طـرح تحـول نظـام
سـالمت و علــل وقــوع و پيامـدهای آنهــا بــود .تحليـل گفتــههــای
مشارکت کنندگان به شناسایی  6خطر طرح تحول سالمت و علـل و
پيامدهای هر کدام از خطرات منجر شد.
مشارکتکنندگان در مطالعه حاضر بر این تأکيد داشـتند کـه خطـر
مقاومت برخی از افراد در برابر طـرح تحـول نظـام سـالمت و خطـر
کارشکنی افراد و نهادها در برابر طرح تحول از خطرات رفتاری ایـن
طرح است .یکی از علل این خطر این است کـه طـرح تحـول نظـام
سالمت به جای اینکـه تـدریجی انجـام شـود ،بـهصـورت یکبـاره و
شتابزده اجـرا شـده اسـت .همسـو بـا ایـن نتيجـه Eskandari ،و
همکاران [ ]26به اجرای شتابزده طرح و عدم اجرای آن بهصـورت
آزمایشی اشاره کردند .آن ها بر این باورند که اجرای طرح بـه شـکل
آزمایشی جهـت مشـخص شـدن نـواقص و کاسـتیهـا و رفـ ایـن
مشکالت قبل از اجرای آن در سطح وسي  ،یـك ضـرورت محسـوب
می شد که نادیده گرفته شـد .عـالوه بـر آن ،بـر اسـاس یافتـههـای
مطالعه حاضر ،برخـی از افـراد بـه دليـل افـزایش بـيش از حـد بـار
کاریشان در مقابل طرح مقاومت میکنند .نتـای بـهدسـت آمـده از
مطالعه  Bastaniو همکاران [ ]27نيز حاکی از نارضـایتی پزشـکان،
پرستاران و کارکنان درمانی از تعداد زیاد مراجعان و افـزایش حجـم
کاریشان بوده است.
مشارکتکنندگان در مطالعه ،خطر ایجاد ادرا بیعدالتی و تبعيض
در بين برخی از نيروهای انسانی نظام سالمت را خطر نگرشی طـرح
تحول نظام سالمت می دانسـتند .یکـی از علـل ایـن خطـر ،پزشـك
ساالری حاکم بر نظام سالمت است که به طرح تحول نظام سـالمت
نيز سرایت کرده است .همسو با یافتههای پژوهش حاضـرAlidadi ،
و همکاران [ ]28به سيستم مدیریتی پزشك ساالر اشاره مـیکننـد.
در این سيستم ،بیعدالتی در نظام پرداخت و شکاف درآمدی قابـل
توجه بين پزشکان و سایر کادر درمان شکل میگيرد Ghanbari .و
همکاران [ ]29معتقدند بر اثر طرح تحول نظام سالمت ،کار پرسـنل
بيمارستان ،به خصـو پرسـتاران افـزایش پيـدا کـرده اسـت ولـی
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همانند پزشکان از حمایتهای مالی طرح تحول برخوردار نمیباشند
که باعث کـاهش انگيـزه آنـان و بـالطب تاـعيف خـدمات درمـانی
میگردد.
براساس نتای این مطالعه ،خطـر عـدم پاسـخگویی ظرفيـت مراکـز
درمانی دولتی به افزایش تقاضاهای بيماران یکی از خطرات اجرایـی
طرح تحول نظـام سـالمت اسـت .افـزایش مراجعـات غيرضـروری و
کاذب مردم به مراکز درمانی دولتی علت اصلی وقوع این خطر است.
همســو بــا نتــای مطالعــه حاضــر Peikanpour ،و همکــاران [،]30
معتقدند کاهش پرداختی ها از جيـب مـردم در طـرح تحـول باعـث
افزایش تقاضای القایی شده است که منجر به به پر شدن تختهـای
بيمارستانی بهطور کاذب و نياز روز افزون بـه راهانـدازی تخـتهـای
بيشتر شده است .کمبود نيروی انسانی متخصص و کارآمد موردنيـاز
در مراکز درمانی دولتی یکی دیگر از علل وقوع این خطـر محسـوب
می شود Dehghan .و همکاران [ ،]31نيز مهمتـرین مشـکل طـرح
تحول نظام سالمت را کمبود نيروی انسانی میداننـد Ghanbari .و
همکاران [ ]29معتقدند ،عـدم تـأمين مسـتمر تجهيـزات و نيـروی
انسانی موردنياز این طرح باعث تعلي شدن آن در نيمه راه میشود.
مشارکت کنندگان در مطالعه نيز معتقدند خطـر عـدم ایجـاد تغييـر
محسوس در کيفيت خدمات نظام سالمت از دیگر خطـرات اجرایـی
طرح تحول است .فقدان ارزیابی و نظارت دقي بر نحوه اجرای طرح
تحول نظام سالمت که به دليل یکسان بـودن مجـری و نـاظر طـرح
تحول است ،علـت وقـوع ایـن خطـر بـه شـمار مـیرود .در مطالعـه
 Ghanbariو همکــاران [ ]29بي ـان شــده اســت کــه از مهــمتــرین
مشکالت طرح تحول نظام سالمت ،عدم وجود پایش و نظارت مـثثر
بوده است Eskandari .و همکاران [ ]26همراستا بـا نتـای مطالعـه
تمداری و گزارشمحوری را نيز از علل بـروز ایـن خطـر
حاضر ،کمي 
برشمردهاند .از آن جا که ثبت در سامانه ،مال ارزیابی قـرار گرفتـه
است بنابراین به ميزان پوشش اولویت داده شده و تمرکز بر افزایش
افتکننـدگان خـدمات اسـت کـه موجـب کمرنـگ شـدن
تعداد دری 
اهميت کيفيت خدمات شده است.
بر اساس گفتههای مصاحبه شوندگان ،تغيير مدیران ،برنامـه ریـزان و
متوليان اصلی طرح تحول نظام سالمت و قط حمایت مدیران ارشد
از خطرات مدیریتی این طرح است .علت وقوع این خطر آن است که
معموال در نظام سـالمت کشـور ،مـدیران بيشـتر بـر اسـاس روابـ
سياسی انتخاب میشوند و بـا تغييـر دولـتهـا ،مـدیران نيـز تغييـر
می کنند .به عبارت دیگر به علت کوتـاه بـودن دوره عمـر مـدیریتی

مدیران ،امکان برنامهریزی بلندمـدت و پيگيـری اجـرای طـرحهـای
کالنی مثل طرح تحول کاهش پيدا میکند .پيامـد چنـين خطـری،
تعلي این طرح خواهد بود.
بر اساس نتای این پژوهش ،عدم تـامين منـاب مـالی طـرح تحـول
به عنوان یك خطر مالی ممکـن اسـت رخ دهـد .بـه ایـن علـت کـه
مدیران این طرح که از نوع مدیران دولتی هستند ،بيش از ایـن کـه
مدیر درآمد باشند ،مـدیر هزینـه هسـتند .علـت دیگـر ایـن خطـر،
وابستگی شدید این طرح بـه اعتبـارات دولتـی اسـت .عـدم بـرآورد
صحيح بودجه موردنياز طرح تحول در زمان برنامهریزی آن نيز دليل
دیگــری بــرای وقــوع چنــين خطــری اســت .بــر اســاس دیــدگاه
 Peikanpourو همکاران [ ،]30تداوم این طرح به علـت ناپایـداری
مناب مالی دشوار خواهد بود و ممکن است منجر به توقف این طرح
و از دســـت رفـــتن دســـتاوردهای مثبـــت آن شـــود .از دیـ ـدگاه
شــرکتکننــدگان در مطالعــه ،خطــر ایجــاد تــاخير در پرداخــت بــه
پزشکان و مراکز درمانی یکی دیگر از خطرات مالی طرح تحول نظام
سالمت است Peikanpour .و همکـاران [ ،]30نيـز بـه ایـن خطـر
اشاره کردند و ورشکستگی برخی از شرکتهای دارویی و تجهيـزات
پزشکی با توجه به افزایش دوره وصول مطالبات تا بيش از پن برابـر
را یکی از پيامدهای این خطر بر شمرده اند .انتشـار اخبـار منفـی و
شایعاتی از قبيل افزایش درآمدهای نجومی پزشکان بر اثر این طرح،
شکست خوردن این طرح به دليل کسری بودجه و  ...در رسانههـای
عمومی و شبکههای اجتماعی بهعنوان یك خطر ،باعث بدبينی مردم
و نارضایتی آنها از طرح تحـول مـیشـود .علـت وقـوع ایـن خطـر،
پاسخگو نبودن مدیران طرح تحول به جامعه ،عدم اطالع رسـانی بـه
موق و ضعف فعاليت های روابـ عمـومی در نظـام سـالمت کشـور
است .بر اساس نتای این مطالعه ،جهـت کـاهش احتمـال وقـوع یـا
اثرات خطرات طرح تحول نظام سالمت ،پيشنهاد مـیشـود بـر روی
عللی که باعث وقوع این خطرات میشود تمرکز شود .زیرا با کنتـرل
و تاثيرگذاری بر روی علل ،می توان خطرات را به صورت ریشهایتر و
عمي تر کنترل و مدیریت کرد .در واق به جای تمرکز مسـتقيم بـر
روی معلول می توان با تمرکز بر علت (علل وقوع) ،موفقيت بيشـتری
در مدیریت خطرات طرح تحول حاصل نمود .بهعنوان نمونه ،یکی از

سهم نويسندگان

مصــطفی جهــانگير :محق ـ اصــلی ،طراحــی مطالعــه ،جم ـ آوری
اطالعات ،تجزیه و تحليل داده ها ،نگارش مقاله
عليرضا خوراکيان :طراحی مطالعه و ویرایش نهایی مقاله
سيد سعيد مرتاوی :مشاوره علمی و ویرایش نهایی مقاله
سيد احسان الهی :مشاوره علمی و ویرایش نهایی مقاله
تشكر و قدرداني

پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه دکتری تخصصی رشته مـدیریت
رفتاری دانشگاه فردوسی مشهد است .نویسندگان مقاله بدین وسيله
از مشارکتکنندگان در این مطالعه کمال تشکر را دارنـد .همچنـين
نویسندگان از داوران محترم که با نظرات ارزشمند خـود بـه ارتقـای
کيفيت این مقاله کمك کردند ،سپاسگزارند.
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علل خطرات رفتاری طـرح تحـول نظـام سـالمت ،اجـرای یکبـاره و
شتابزده آن است .لذا بـرای مواجهـه بـا ایـن نـوع خطـر پيشـنهاد
می شود در اجرای برنامه های جدید در این طرح ،ابتدا این برنامههـا
به صوت پایلوت اجرا شوند تا اشکاالت برنامـه در مقيـاس کـوچکتر
مشخص شوند ،سپو بعد از انجام اصالحات الزم ،در مقيـاس کـالن
کشوری اجرایی شـوند .همچنـين الزم اسـت ایـن طـرح بـهصـورت
تدریجی اجرا شود تا حداقل خطـر مقاومـت در برابـر تحـول شـکل
بگيرد .بـه عنـوان نمونـه ای دیگـر ،یکـی از علـل خطـرات اجرایـی،
کميتمداری و تاکيد زیاد بر گزارشهای آماری طرح است .بنـابراین
برای مواجهه با این خطرات ،باید تاکيد بيشتری بر کيفيت خـدمات
بهداشتی درمانی شود تا صرفا افزایش کميت خدمات.
همانند اغلب مطالعات مبتنی بر نظریـه دادهبنيـاد ،یافتـههـای ایـن
مطالعه با اتکا به دیدگاه و تجربيات افراد و شرای محيطی پـژوهش
بهدست آمده و نتای حاصل در شرای و محي مشابه قابـل تعمـيم
است .توصيه میشود برای پژوهشهای آتی ،رواب بـين خطـرات از
طری ـ پــژوهشهــای آمــاری بررســی گــردد و از ابزارهــایی ماننــد
پویاییشناسی سيستم یا مدل سازی تفسيری ساختاری بـرای نحـوه
تأثيرگذاری خطرات بر روی یکدیگر استفاده شود.

عليرضا خوراکيان و

... الگوی مدیریت خطر
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ABSTRACT
Risk Management Model of Iran’s Health System Transformation Plan: A Qualitative
Study
Mostafa Jahangir 1, Alireza Khorakian 1, Seyyed Saeed Mortazavi 1, Seyyed Ehsan Elahi 2
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Objective (s): The recent Health System Transformation Plan in Iran has become a major priority for the Ministry of Health
and Medical Education as a strategic change plan. To manage successfully this plan and prevent its failure, the risks should be
managed. Therefore, the purpose of this study was to introduce the risk management model for the Health System
Transformation Plan.
Methods: This qualitative research was carried out based on the grounded theory approach. The study population was faculty
members and managers of medical universities of Iran. Purposive sampling technique was used to select the sample. In this
research, 20 participants were interviewed to reach theoretical saturation.
Results: In all 6 categories of risks of the Health System Transformation Plan were identified: behavioral risks, attitudinal
risks, executive risks, management risks, financial risks, and reputational risks and their causes and consequences.
Conclusion: Given the identified risks and the causes of the risks and consequences of each one, the findings suggest that
solution for preventing risk factors can be achieved.
Key Words: Medical sciences universities, Health System Transformation Plan, Risk management, Qualitative

study
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