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  مقدمه
 يدهايبهداشت و درمان كشور به طور روزمره با تهد انيمتول

 ،ياجتماع ،يطيدر سطوح مختلف مح يمتعدد يسالمت
 يهايماريمواجهه هستند. ب ياسيو س ياقتصاد ،يفرهنگ
و  ييآب و هوا راتييتغ ،يسبك زندگ رييتغ د،يو باز پد دينوپد
 خوردبر يكنند. برايم ديها را تهدانسان يمسائل، سالمت ريسا

روند  يبررس قيالزم است از طر دهايتهد نيمناسب با ا
بالقوه  راتيتاث ييو توسعه آنها به شناسا يريگشكل ش،يدايپ

رست، از آن به د تيريپرداخت و با مد ياشان در حوزه سالمت
  مردم استفاده كرد. يسالمت يارتقا يبرا يعنوان فرصت

هم نهادن افكار و  يرو قياز طر ينگار ندهيآ يهاپژوهش 
راهگشا باشند.  اريبس نهيزم نيتوانند در ايها مدگاهيد

 ابندهي ميتعم يهاتوان به روشيرا م ينگارندهيآ يهاروش
و  ياقتصاد سنج ون،يرگرس ،يزمان يهايروند، سر لي(تحل
 ،يشناخت ختير لي(تحل ياكتشاف يها)، روشيساز هيشب

)، ندهيآ يهاو چرخه يذهن يدرخت ارتباط، نقشه بردار
 يهايتوال ليشباهت، تحل لي(تحل يالگوساز يهاروش

 يها)، روشيساختار لينفعان و تحل يذ ليتحل ،يورافن
تمركز)، م يهامتقاطع، گروه ريتاث ليتحل ،ي(دلف يمشاركت
). 1( نمود يبندميتقس يسيونويو سنار يهنجار يهاروش
اند آن را به عنوان استفاده كرده ندهيكه از چرخ آ يمطالعات

اند. اما كرده يمعرف ندهيآ يوهايسنار جاديدر ا ديابزار مف كي

بوده  يروش در مطالعات دانشگاه نياستفاده از ا نيشتريب
 جينتا دنيكش ريبه تصو در انيكمك به دانشجو ياست و برا

 Haasتوسط  ياطالعه). در م2( بكار رفته است ندهيآ يروندها
روش بحث  كيبه عنوان  ندهياز روش چرخ آ Martinو 

گروه به طور نظاممند در  ياستفاده شده است تا اعضا يگروه
). در مطالعه 3( نديتفكر نما ميتصم كي ندهيخصوص عواقب آ

 يابهداشت حرفه ندهيآ ينيب شيپ يبرا ندهياز چرخ آ يگريد
  ).4( استفاده شده است

 يشتريب تيروز به روز از اهم ينگارندهيآ يهاپژوهش
مطلب توجه  نيبه ا زيشود و محققان كشورمان نيبرخوردار م

 يانهيزم هيفقط در خصوص نظر كهياند بطورنموده ياژهيو
)grounded theory متوجه  ينترنتيساده ا يبررس كي) با
 يدر حوزه علوم پزشك ياديز يكه پژوهشگران داخل ميشويم
چرخ  مطالعات). 5( انداستفاده كرده يقاتيروش تحق نيا از
كه با  ياديز اري) با وجود قرابت بسfuture wheels( ندهيآ

  نيز برخوردار ياديز اريبس يدارد و از كاربردها يانهيزم هينظر
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علت آن  ديقرار گرفته است كه شا ياست مورد توجه كم
در  نيپژوهش باشد، ا وهيش نيبا ا يكم محققان داخل ييآشنا
 شتر،يتفكر ب يبرا ييمبنا نبه عنوا ندهياست كه چرخ آ يحال
 گريد يهاكيكاربرد تكن يبرا نيو همچن كيستماتيس يرسبر

 قيدق يواقع گردد. با بررس ديمف اريتواند بسيم ندهيآ يبررس
مفهوم را  كي هيكه هر دو نظر ميشويمتوجه م يدو تئور نيا

بطور  نده،يكنند. روش چرخ آيم انيمتفاوت ب يهاوهيبه ش
و توسعه  دجاينموده و باعث ا يرا بررس ندهيهوشمندانه آ

 ريو كاهش تاث سكيحداقل نمودن ر يبرا ييهاياستراتژ
 كي ندهينمود كه چرخ آ انيب Glenn). 4( شوديبحران م

ها در دهيا يسازمانده ياست كه برا يروش طوفان مغز
نمود كه چرخ  انيب شاني). ا6( روديبكار م ندهيخصوص آ

  رود:يبكار م ريز دموار يبرا شتريب ندهيآ
  ندهيبالقوه آ يرخدادها اي يفعل يروندها ياحتمال يهاريتاث -1
  ندهيآ يرخدادها ايافكار مربوط به روندها  يسازمانده -2
  دهيچيارتباطات متقابل پ شينما -3
آن  ياز سئوال پژوهش به علل و راهكارها ندهيچرخ آ در
 هيو ثانو هياول جيدهد كه نتاياجازه م نيو به محقق ميرسيم

ها فرصت كرديرو نيا لهي). بوس1(شكل شود ييرخدادها شناسا
محصوالت و خدمات  د،يجد يو مشكالت بالقوه، بازارها

 نگوناگو يهايو استراتژ هاكيشوند و تاكتيم ييشناسا
از  يريگنمونه يانهيزم هينظر كرديدر رو شوند.يم يابيارز

 ابدييسئوال تا زمان اشباع ادامه م دنيگروه هدف و پرس
 يبه مطالب قبل يديمطلب جد گريافراد نمونه د كهيبطور

موضوع  يريگصورت تكرار نمونه كنند و درياضافه نم
شوند كه يافزوده م ييشود. موارد تا جاينم ييشناسا يديجد
افزوده نگردد و پژوهشگر متوجه شود  يرتيصو ب نشيب گريد

 زين ندهي). در چرخ آ7( شوديكشف نم ياتازه زيچ گريكه د
افراد  يفكر نديكه برا ابدييادامه م يتا زمان ين مغزطوفا

در  گري. به عبارت دديننما ييرا شناسا يديموضوع جد گريد
 دگاهيكه د ميرسيم ييبه جا يانهيزم هيو نظر ندهيچرخه آ

 يمرحله اصل دياست كه با نجايشود و در ايمطرح نم يديجد
 نييتب يا نهيزم هي: در نظرمييپژوهش را آغاز نما ييو نها
 يعلل و راهكارها. با بررس نييتب ندهيو در چرخه آ هينظر
 كرديكه هر دو رو ميشويمتوجه م كرديدو رو نيا قتريدق
 ياهكارموضوع را مطرح كنند و آن هم ارائه ر كيخواهند يم
شده است كه  انياست. در مطالعات مختلف ب ندهيآ يبرا
 يمنته هيه نظراز داده ب ييبصورت استقرا يانهيزم هينظر
از سئوال پژوهش به  ياسيبصورت ق ندهيشود و در چرخ آيم

كه در  ميبرس جهينت نيدر نگاه اول به ا دي. شاميرسيعلل م
اما در  ميرسيم يمختلف جياز سئوال پژوهش به نتا ندهيچرخ آ

شود ياستخراج م يعمل يراهكارها تيدر نها زين كرديرو نيا
 نيت و مسائل جامعه باشد. بنابرامشكال يتواند راهگشايكه م

 ييتوان در گروه مطالعات استقرايم زيرا ن ندهيمطالعات چرخ آ
  . ياسينمود نه ق يدسته بند

 ستين گانهيب ندهيبهداشت و درمان با روش چرخ آ بخش
 ايكارشناسان مركز بهداشت شهرستان  يوقت كهيبطور

د موضوع گر كي يدر خصوص بررس مارستانيب كيپرستاران 
 يهادگاهيو د اتيشوند و با بارش افكار تمام نظريهم جمع م

هم  يموضوع رو كي يخود را در خصوص عواقب احتمال
كنند و احتماال راه يم يمختلف آن را بررس شقوقگذارند و يم

كنند در واقع ناخودآگاه از چرخ يم شنهاديپ زيرا ن ييكارها
كه كار خود را بر تفاوت  نياند فقط با ااستفاده كرده ندهيآ

 اند.انجام نداده يعلم يمبنا

 
  گيرينتيجه

با مطالعات  ييآشنا قيدست اندركاران بهداشت و درمان از طر
بپردازند و  يفعل يروندها يپژوه ندهيتوانند به آيم ندهيچرخ آ

بـروز عواقـب    بدست آورنـد و از  ندهياز آ يترواضح اريبس ديد
ـ از طركننـد.   يريجلـوگ  ندهيناگوار در آ  نـده يروش چـرخ آ  قي

كـرد و از   ييز شناسـا يـ را ن يگذار هيسرما يهانهيتوان زميم
  نمود. يريجلوگ يمل يهاهيهدر رفتن سرما
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  و همكار سعيد اميني             

  
  ندهيآ يهاچرخه ييربنايمفهوم ز :1شكل 
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