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Abstract
Introduction: Re-engineering the processes is one of the best ways that leads to reducing the
time, costs and, finally gaining the satisfaction of beneficiaries by reforming the method of doing
activities. This study aimed to reform the processes of investigation and approve the research
proposals in Baqiyatallah clinical research unit. .
Material and Methods: This qualitative action research study was performed in 2015 in the
research department of Baqiyatallah Hospital. The sample size included all eleven owners and
colleagues of the process. Data were collected by investigating documents and doing interviews
to identify bottlenecks. All work stages of status quo were recorded. After simplifying the process,
the optimized streamlining processes were also recorded using standard diagram of vertical \
workflow. Results were analyzed with Excel 2007.
Results: Process activities were classified into six parameters: making decision, archiving,
delaying, inspecting, transporting, and operating. All current processes of approving were carried
out by doing 83 activities. By implementing reengineering and simplifying it, the number of
activities was reduced to 63.
Conclusion: Re-engineering and simplification of the process lead to reducing activities, saving
time and reducing waste time.
Keywords: Process, reengineering, Research projects.
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مقاله اصیل پژوهشی

مجله «پژوهش سالمت» دوره  ،1شماره  ،2زمستان 1394

اصالح فرایند تصویب طرحهای تحقیقاتی در معاونت پژوهش بیمارستان بقیهاله

(عج)

مهدی ابراهیم نیا ،1احمد عامریون ،1مصطفی شهابی نژاد ،*2محبوبه سادات حسینی ،3سمانه وحیدی فر ،3جواد
خوشمنظر3

1مرکز تحقیقات مدیریت سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل ،تهران ،ایران
2دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل  ،تهران ،ایران
3واحد توسعه تحقیقات بالینی ،مرکز آموزشی درمانی بقیهاهلل االعظم (عج) ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه :مهندسی مجدد فرآیندها یکی از بهترین روشهایی است که با اصالح نحوه انجام فعالیتها منجر به کاهش زمان ،هزینهها
و درنهایت کسب رضایت ذینفعان میگردد .این مطالعه باهدف اصالح فرایند بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی واحد توسعه
تحقیقات بالینی در معاونت پژوهش بیمارستان بقیهاهلل (عج) انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه کیفی به روش اقدام پژوهی در سال  8291در معاونت پژوهش بیمارستان بقیهاهلل (عج) انجام شد .حجم
نمونه شامل همه صاحبان و همکاران فرایند به تعداد  88نفر بودند .جمعآوری دادهها از طریق بررسی مستندات و انجام مصاحبه به
منظور شناسایی گلوگاهها صورت گرفت .سپس تمامی مراحل انجام کار وضع موجود ثبت و پس از سادهسازی فرایند با استفاده از
نمودار استاندارد جریان کار عمودی مراحل انجام کار بهینه نیز ثبت گردید .نتایج با کمک نرمافزار  Excel 2007تحلیل گردید.
یافتهها :اقدامات فرایند در  6پارامتر تصمیمگیری ،بایگانی ،تأخیر ،بازرسی ،انتقال و عملیات طبقهبندی شدند .فرایند تصویب
طرحهای پژوهشی در وضع موجود با انجام  82فعالیت انجام میشد .با اجرای مهندسی مجدد و سادهسازی آن ،به  62فعالیت کاهش
یافت.
نتیجهگیری :مهندسی مجدد و سادهسازی فرایند به کاهش فعالیتها ،صرفهجویی در زمان و کاهش اتالف وقت پژوهشگران
میانجامد.
کلیدواژهها :مهندسی مجدد فرایند ،طرح پژوهشی.
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با رویکرد مهندسی مجدد

ابراهیم نیا و همکاران

82

مقدمه

ایـنیـک مطالعــه اقــدام پژوهــی مـیباشــد کــه در ســال
 8291در معاونـــت پـــژوهش بیمارســـتان بقیـ ـهاهلل االعظـــم
(عــج) انجــام شــد .ابتــدا فراینــد موجــود بررســی و جمــعآوری
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فرایندها و روشهای انجام کار ازجمله عواملی هستند که
در اثر بهبود و اصالح مستمر ،قابلیت انطباق با تغییرات محیط را
در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکالت
اجرایی یاری مینمایند ( .)8اصالح و تجدیدنظر مستمر در
دستگاهها و روشهای انجام کار با توجه به محیطهای رقابتی،
امری اجتنابناپذیر است چراکه در غیر این صورت سیستم
پاسخگوی نیازهای سازمان نخواهد بود ،بنابراین اصالح و بهبود
کیفیت این فرآیندها سبب افزایش رضایتمندی ذی نفعان خواهد
شد ( .)0از طریق اصالح فرایندها ،امکان بررسی فعالیتهای
ضروری و زائد در جهت ابقاء ،حذف یا ادغام آنها فراهم میشود
(.)2
یکی از روشهایی که با اصالح نحوه انجام فعالیتها منجر
به کاهش زمان ،هزینهها و درنهایت کسب رضایت ذی نفعان و
ارتقاء کیفیت کارها میگردد ،مهندسی مجدد فرآیندها نام دارد
( .)1نخستین بار مایکل همر بود که به مفهوم مهندسی مجدد
پرداخت و در مقاله خود تحت عنوان بازمهندسی در تعریف
مهندسی مجدد به تخصصی سازی و حذف فرایندهای زائد اشاره
نمود ( .)5مهندسی مجدد فرآیندها عبارت است از ترسیم دقیق
رابطه ی فعالیتها و زمان انجام فرآیندها ،سپس اصالح و
بهینهسازی و اجرای فرآیندهای اصالحشده که درنتیجه آن با
سادهتر شدن کارها ،افزایش کارایی ،بهبود عملکرد عملیاتی،
استفاده مؤثر از فناوری اطالعات و دستیابی بهسرعت بیشتر و
هزینه کمتر در انجام فعالیتهای سازمان رخ میدهد (. )6
مهندسی مجدد فراینـدها فرصت بازبینی ریشهای و تغییـرات
بنیادین در فرایندهای کسبوکار و تجزیهوتحلیل و سازماندهی
مجدد آنها را برای دستیابی به پیشرفتهای شگرف در عواملی
ماننـد زمـان  ،سـرعت  ،دقت و کیفیت را فراهم میآورد (.)8 ,7
مهندسی مجدد فرایندها با ایجاد تغییر در روشها و نحوه
فعالیتهای یک واحد یا سازمان منجر به کاهش هزینهها و
سرعت بیشتر در انجام فعالیتهای مربوط به یک سازمان شده و
با ارائه خدمات بهتر به مشتریان ،رضایتمندی آنان را افزایش
خواهد داد ( .)82 ,9مهندسی مجدد موجب میشود که ضمن
حذف اشتباهات و فعالیتهای بدون ارزش ،از سرمایهها و منابع
انسانی بهخوبی استفاده شود و سازمانها با تأمین نیاز واقعی
مشتریان ،سریعتر عکسالعمل نشان داده و کارایی آنها افزایش
خواهد یافت ( .)88ازآنجاییکه مهندسی مجدد فرایندها نیازمند
پیادهسازی تفکر جدید و شیوههای نوین خالقیـت برخالف
روشهای سنتی و قـدیمی میباشد بـرای تضمین موفقیـت در
اجرا  ،نیازمنـد داشتن تسلط بر متدولوژیهای جدید است (.)80
همر و چمپی معتقدند که میزان موفقیت مهندسی مجدد فرایندها

به خالقیت و ابتکار وابسته است تا استفاده از تجربیات گذشته و
در دیدگاه آنان سازمان بایستی با یک صفحه سفید  ،آغازی
دوباره داشته باشد درحالیکه مخالفان این دیدگاه معتقدند که
استفاده از تجربیات گذشته در مهندسی مجدد فرایندها الزم است
(.)82
فرایند پژوهش در علوم سالمت نیز ازجمله فرایندهایی است
که زمینه را برای تولید دانش و آزمون فرضیهها در حیطه علوم
پزشکی ،علوم طبیعی ،علوم اجتماعی و رفتاری فراهم آورده است
که اطالعات بهدستآمده از این فرایند میتواند به جهت ارتقای
سالمت افراد یا جامعه مورداستفاده قرار گیرد ( .)81پژوهش در
دانشگاههای علوم پزشکی ،ازآنجهت دارای اهمیت است که در
زمینه شناسایی مشکالت و مسائل آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی
و ارائه راهحل جهت رفع مشکالت مربوط بهسالمت جامعه نقش
مهمی بازی میکند ( .)85واحد توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای
پژوهشی بیمارستانها که بهمنظور توسعه پژوهشهای کاربردی
و گسترش مرزهای دانش باهدف ترغیب و توانمندسازی اعضای
هیئتعلمی و سایر محققین و فراهم نمودن تسهیالت الزم جهت
انجام پژوهش و استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و
اعضای هیئتعلمی پایهگذاری شده است ،نقش مهمی در توسعه،
تدوین و تصویب طرحهای پژوهشی به عهده دارد (.)86
کیف یت و کم یت طرح ها و م قاالت پژوهشـــی یکی از
مهمترین شــاخ های توســعه علمی در هر کشــور محســوب
میگردد ،جهت دستیابی به این شاخ  ،اصالح فرایند بررسی و
تصـــویب طرحها ،ایجاد نظام متمرکز تحقیقاتی و کاهش مراکز
تصــمیمگیری در خصــو طرحهای پژوهشــی در دانشــگاهها
ضروری به نظر میر سد ( .)87شناخت نار ساییها و آگاهی از
چگونگی فرایند تصـــویب طرح های پژوهشـــی ابزاری مهم و
ضـــروری برای تصـ ـمیمگیرندگان و برنامه ریزان فعالیت های
پژوهشـــی می باشـــد و در رفع موانع ان جام تحقیق توســـط
پژوه شگران عاملی ت سهیلکننده ا ست( . )88ازآنجاکه بر ا ساس
شــواهد موجود  ،فرایند تصــویب طرحهای پژوهشــی در معاونت
پژوهش بیمار ستان بقیهاهلل (عج) دارای سیر طوالنی بوده و عدم
مکتوب و مســـت ند نبودن فرای ند فعلی  ،این م طال عه با هدف
مهندســی مجدد فرایند تصــویب طرحهای پژوهشــی در واحد
پژوهش بیمارستان بقیه ا(...عج) و با رویکرد تسریع مراحل تصویب
طرحهای پژوهشی در این واحد انجام شد.
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نمودار شماره  :8مقایسه کلی تعداد فعالیتها قبل و پس از مهندسی
مجدد

بر اساس نتایج فوق با انجام مهندسی مجدد فرایند تصویب
طرحهای پژوهشی در معاونت پژوهش بیمارستان درمجموع 02
مرحله از فعالیتهای فرایند حذف باهم ادغامشدهاند و نتایج
مهندسی مجدد نشان میدهد که بیشترین کاهش فعالیتها در
هر سه فرایند در پارامتر عملیات و کمترین آن مربوط به بازرسی
بوده است (نمودار شماره .)0
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نمودار شماره  :0مقایسه مراحل مختلف فرایند قبل و بعد از مهندسی مجدد
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بر اساس نمودار جریان کار عمودی ترسیمشده ،اقدامات
مربوط به فرایند در  6پارامتر تصمیمگیری ،بایگانی ،توقف /تأخیر،
بازرسی ،انتقال و عملیات طبقهبندی شدند که طبق آن فرایند
تصویب طرحهای پژوهشی که شروع آنها از معاونت پژوهش
بیمارستان میباشد با انجام  82فعالیت به پایان میرسید و این در
حالی است با اجرای مهندسی مجدد و سادهسازی این فرایند ،تعداد
فعالیتها به  62مرحله کاهشیافته است که  02مرحله از
فعالیتهای این فرایند حذف یا باهم ادغامشدهاند( .نمودار شماره
یک).
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اطالعــات از طریــق بررســی مســتندات ،آئــیننامــههــا و
دســتورالعملهــا در ارتبــاط بــا فراینــد ،مشــاهده مســتقیم
اقــدامات مربــوط بــه نحــوه تصــویب طــرحهــای پژوهشــی،
مصــاحبه بــا صــاحبان فراینــد صــورت گرفــت .شناســنامه و
سناریوی فراینـد فعلـی تهیـه شـد .سـپس بـا انجـام مطالعـات
کتابخانــهای و بررســی متــون اطالعــاتی نســبت بــه توضــی
تکنی ـکهــا و فنــون ســاده کــردن روشهــا اقــدام شــد و بــا
ترسیم نمودار استاندارد جریـان کـار عمـودی ،تمـام فعالیـتهـا
از شروع تا پایـان فراینـد مکتـوب گردیـد .پـس ازآن بـا انجـام
مصاحبه های نیمـه سـاختاریافته ،موانـع و گلوگـاههـای فراینـد
شناسایی شد با توجه به هـدف مطالعـه ،جامعـه آمـاری شـامل
صــاحبان فراینــد ،همکــاران و ذی نفعــان فراینــد تصــویب
طرحهـای پژوهشـی در معاونـت پـژوهش بیمارسـتان بقیـهاهلل
االعظــم (عــج) بودنــد .حجــم نمونــه شــامل  88نفــر از افــراد
معاونت پـژوهش بیمارسـتان و همکـاران فراینـد بـود .انتخـاب
افــراد بــهصــورت هدفمنــد صــورت گرفــت؛ یعنــی بــرای
جمــعآوری دادههــا بــه کســانی مراجعــه شــد کــه در فرآینــد
تصــویب طــرحهــای پژوهشــی بــهعنــوان صــاحبان فراینــد
محسوب میشدند و افرادی کـه بـهنـوعی بـا ایـن فراینـدها در
ارتباط بوده و همکاری مـینمودنـد و بـهعنـوان همکـار فراینـد
بودند .در انتهـا بـا مشـارکت صـاحبان فراینـد ،ضـمن بررسـی
تقــدم و تــأخر انجــام کارهــا بــا حــذف و ادغــام بعضــی
فعالی ـتهــای مربــوط بــه فراینــد عملیــات مهندســی مجــدد و
سادهسـازی فراینـد انجـام شـد و نمـودار جریـان کـار عمـودی
اصالحشده ترسیم گردید .تجزیـهوتحلیـل دادههـا بـا نـرمافـزار
 Excel 2007انجام شد.

یافتهها
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با ترسیم نمودار جریان کار عمودی اصالحشده ،مشخ
گردید که  82فعالیت مرتبط با پارامتر عملیات 5 ،فعالیت مربوط
به انتقال ،یک فعالیت مربوط به توقف /تأخیر و درنهایت  1فعالیت
مرتبط با تصمیمگیری کاهشیافته است که درمجموع  02فعالیت

از اقدامات مربوط به فرایند اولیه کاسته شده است و خروجی کار
ترسیم فرایند نهایی بود که بهصورت ذیل ترسیم گردید( .تصویر
شماره .)8
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بحث

مهندسی مجدد فرایند تصویب طرحهای پژوهشی منجر به
کاهش تعداد فعالیتها و صرفهجویی در زمان میشود .استفاده از
رویکردهای فناوری اطالعات و تبادل الکترونیکی دادهها در این
زمینه نقش قابلتوجهی ایفا میکنند.
تشکر و قدردانی :پژوهشگران مراتب تقدیر و تشکر خود
را از حمایت ،راهنماییها و مشاورههای واحد توسعه تحقیقات
بالینی مرکز آموزشی درمانی بقیهاهلل االعظم (عج) و گروه مدیریت
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تفکر مجدد و بنیادی و طراحی مجدد فرایندهای کاری
جهت دستیابی به بهبودهای موردنظر و کسب رضایت ذی نفعان
در معیارهایی همچون هزینه ،کیفیت خدمت ،سرعت ارائه خدمت
و سهولت فهم ساختار سیستم ،بازمهندسی فرایند نامیده میشود
( .)89ازآنجاییکه داشتن رویکرد فرایندی یک روش توانمند برای
سازماندهی و مدیریت فعالیتها محسوب میشود فرایند تصویب
طرحهای پژوهشی نیز روشی علمی است که قادر به تولید دانش
و نتایج حاصل از آن میتواند مورداستفاده مجامع علمی قرار گیرد.
البته در ادبیات باز مهندسی بایستی بر انتخاب فرایندهایی تأکید
نمود که تغییر آنها به بهبود قابلمالحظه و سریعی در سازمان
منجر شود و توان و قدرت رقابتی سازمان را در مدت کوتاهی
افزایش دهد.
ازآنجاکه افراد دانشی بهعنوان برترین نوع سرمایه انسانی،
یادگیرنده و ظرفیت ساز در مراکز علمی به شمار میروند ،یعنی
عامل اساسی در تولید دانش جدید ،تکنولوژی جدید محسوب
میشوند ،هدف مراکز علمی از مهندسی مجدد فرایندها،
سادهسازی روشهای انجام فعالیتها بهمنظور افزایش
رضایتمندی ذی نفعانی همچون اعضای هیئتعلمی ،دانشجویان،
کارکنان ،پشتیبانیکنندگان مالی است که در فرایند تولید علم
دخیل بوده و کاهش معنیدار هزینهها میباشد (.)08 ,02
در پژوهش حاضر با انجام مهندسی مجدد فرایند ،تعداد
فعالیتها کاهش قابلتوجه داشته است که با پژوهش ابراهیم نیا
و همکاران با عنوان تأثیر مهندسی مجدد بر زمان ،هزینه و مراحل
فرایند برنامهوبودجه ساالنه که تعداد فعالیتها درنتیجه مهندسی
مجدد فرایند از  861به  72کاهشیافته و با کم شدن زمان انجام
فرایند ،سرعت ارائه خدمت افزایشیافته است همخوانی دارد (.)00
آنچه که باعث ایجاد انگیزه محققین در طرحهای پژوهشی
خواهد شد کوتاه بودن فرایند تصویب طرحها و عمل به تعهدات
مراکز تصویب طرحهای پژوهشی و ...میباشد و لذا میطلبد که
مراکز ،معاونتها و واحدهای پژوهشی هرازگاهی فرایندهای خود
را موردبازنگری قرار داده و باشناسایی مشکالت و نقاط ضعف
فرایندهای خود آنها را مورد مهندسی مجدد قرار دهند و با
بهرهگیری از فنون و تکنیکهای مدیریتی و خا موجب کاهش
سلسله مراحل تصویب طرحهای پژوهشی و همچنین کاهش
بوروکراسیهای اداری در این خصو شوند .در همین ارتباط
پپارد و روالند نیز معتقدند که مهندسی مجدد یک فلسفه بهبود
میباشد که هدف آن دستیابی به بهبودهای مرحلهای در عملکرد
میباشد و در این بهبود سازمان میکوشد که فعالیتهای ارزش
افزا را حداکثر و دیگر فعالیتها را کاهش و به حداقل برساند (.)02

یک مطالعه موردی در کانادا نشان داده است که مهندسی
مجدد فرایندها باعث کاهش زمان انتظار بیماران ،کاهش
خطاهای پزشکی و کاهش هزینههای مراقبتهای بهداشتی شده
است (.)01
نتایج پژوهش اخوان صراف نیز با عنوان پیادهسازی مدل
مناسب مهندسی مجدد فرایندها در سازمان تأمین اجتماعی نیز
نشان میدهد که با اجرای فرایند اصالحی تعداد مراحل انجام کار
از  82فعالیت به  66فعالیت کاهشیافته و باعث صرفهجویی در
زمان تقریباً معادل  2/5روز کاری خواهد شد و بهتبع آن میزان
هزینهها نیز کاهش خواهد یافت ()88؛ که با نتایج این مطالعه
همخوانی دارد.
نتایج پژوهش علوی سیرت باهدف مهندسی مجدد ،طراحی
مدل و پیادهسازی جریان کار در صنعت نشان میدهد که حذف
مراحل زائد و اضافی باعث صرفهجویی در زمان شده و انجام
کارهای مهمتر میسر شده است و با بررسی پروسهها و فعالیتها
درون سیستم جریان کار ،باعث شفافسازی پروسهها گردیده و
مزیت آن ،کسب اطمینان از اینکه افراد مناسب تصمیمات سازمان
را اتخاذ مینمایند میباشد (.)05
نتایج مطالعه مهدی زاده و همکاران با عنوان تأثیر مهندسی
مجدد بر فرایندهای آمار و اطالعات در دانشگاه علوم پزشکی
ایران نشان داده است که با انجام مهندسی مجدد تعداد فعالیتها
از  52به  07فعالیت و کل زمان فرایند از  79روز به  28روز
کاهشیافته است و با اجرای مهندسی مجدد تعداد فعالیتها ،زمان
و هزینهها به ترتیب  %50 ،%19و  %51کاهشیافتهاند ( .)06که
با نتایج این مطالعه همخوانی دارد.
در پایان ذکر این نکته الزم است ،اینکه تالش میشود در
فرایند تصویب طرحهای پژوهشی به فکر مهندسی مجدد آن نیز
باشیم به دلیل فوایدی است که به سبب اجرای آن حاصل خواهد
شد ،هرچند وجود یک سیستم انعطافپذیر برای حمایت و
پشتیبانی از فرایند اصلی که همان تصویب طرحهای پژوهشی
میباشد نیز الزامی است.
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.کسانی که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند اعالم میدارند

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) و کلیه
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