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چكيده
مقدمه :برنامه ریزي استراتژیك ،علم و هنر تحليل استراتژیك سازمان ،پيشبينی تغييرات محيط داخـل و خـارس سـازمان ،تنيـين اهـدا
استراتژیك ،توسنه استراتژيها و تخصيص بهينه منابع بـراي دسـتيابی بـه مزیـت برتـري اسـت .تـدوین و ارـراي برنامـه اسـتراتژیك در
بيمارستانهاي ایران با چالشهایی همراه بوده است .این مطالنه با هد شناسایی چالشهاي برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانها انجام
شد.
مواد و روش کار :این پژوهش کيفی به روش پدیدارشناسی و با استفاده از مصاحبههاي نيمه ساختار یافته با  ۴۷نفر از مدیران عضو تـيم
برنامهریزي استراتژیك  ۱۷بيمارستان دولتی ،تأمين ارتماعی ،خصوصی ،خيریه و نظامی استان تهران انجام شد .از روش تحليل موضـوعی
براي تحليل دادهها استفاده شد.
یافته ها :مدیریت و رهبري ضنيف ،برنامه ریزي نادرست ،فرهنگ نامناسب سازمانی ،عدم توره به یـادیيري سـازمانی و مـدیریت ضـنيف
کارکنان ،بيماران ،منابع و فرآیندهاي کاري مواننی بر سر راه برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانهاي استان تهـران ایجـاد کردنـد .عـدم
توريه برنامه ریزي استراتژیك ،استفاده از مدل نامناسب برنامه ریزي استراتژیك ،تنداد کم کارکنان و بار کاري زیاد آنهـا ،آمـوزش ناکـافی،
مشارکت و تنهد کم مدیران ،کارکنان و پزشکان در تدوین و ارراي برنامه استراتژیك ،کمبود منابع ،تورـه کـم بـه کـار یروهـی و بيمـار
محوري و عد م ورود سيستم مناسب براي مدیریت و ارزشيابی فرآیندهاي کاري از رمله مهمترین چالشهاي برنامهریـزي اسـتراتژیك در
بيمارستانها بودند.
نتيجه گيری :مدیران بيمارستانهاي استان تهران با چالشهاي متنددي در برنامهریزي اسـتراتژیك موارـه هسـتند .ایـن چـالشهـا در
صورتی که به خوبی مدیریت نشوند ،مشکالت زیادي در تدوین و ارراي برنامه هاي استراتژیك ایجاد خواهند کرد .بنابراین ،ضـروري اسـت
که سياستگذاران و مدیران نظام سالمت اقدامات الزم را براي رفع این موانع بکار یيرند.
کليدواژه :برنامهریزي استراتژیك ،چالش ،بيمارستان
کد اخالقIR.TUMS.REC.1394.332 :
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چالشهای برنامهریزی استراتژیک در بیمارستان :یک مطالعه کیفی
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بيمارستانهـا حـدود  ۴0تـا  60درصـد هزینـههـاي سـالمت را در
کشــورهاي عضــو ســازمان همکــاري و توســنه اقتصــادي تشــکيل
میدهند [ .]۱از طر دیگر ،بيمارستانها سازمانهاي دانـش محـور
بسيار پيچيده ي چند تخصصـی بروکراتيـك بـا سـازیاري و قابليـت
تطبيق باال هستند .بنابراین ،مدیریت اثربخش بيمارستانها همـواره
مورد توره سياستگذاران و مدیران ارشد نظام سـالمت بـوده اسـت.
بيمارستانها سيستم هـاي بـازي هسـتند کـه بـا عـدم اطمينـان در
محيط داخلی و خارری موارـه هسـتند .تغييـرات محـيط خـارری
بيمارستان ها نظيـر تغييـرات رمنيتـی و اپيـدميولو یکی ،نوسـانات
اقتصــادي ،تغييــر ســبك زنــدیی مــردم ،انتظــارات متغيــر مــردم و
سياستمداران و تغييرات محيط داخلی نظام سالمت نظير پيچيدیی
بــازار ســالمت ،افــزایش تقاضــا بــراي خــدمات ســالمت ،توســنه
فناوري هاي ردید ،تغيير کميت و کيفيت کارکنان بخـش سـالمت،
افزایش هزینهها و تغيير قوانين و مقـررات منجـر شـد کـه مـدیران
بيمارستانها از دهه  ۱980مـيالدي بـه مـدلهـا و فنـون مـدیریت
استراتژیك متوسل شوند تا بهتر بتوانند به چالشهاي محيطی پاسخ
دهند [ .]۲نياز بيماران ،مدلها و فنـاوريهـاي مراقبـت و درمـان و
روش هاي انجام کار در حال تغيير است .بنابراین ،بيمارستانهـا هـم
باید تغيير کنند تا بتوانند در بازار رقابت بقا یابند.
مدیریت استراتژیك شامل مراحل تدوین ،اررا و ارزشيابی استراتژي
است .برنامـه ریـزي اسـتراتژیك بـه عنـوان اولـين مرحلـه مـدیریت
استراتژیك ،فرآیند توسنه استراتژيهایی براي دسـتيابی بـه اهـدا
استراتژیك و دورنماي سازمان اسـت .اسـتراتژي مجموعـه اقـداماتی
است که مدیران ارشد سازمان براي دستيابی به اهدا استراتژیك و
دستيابی به مزیت برتري یا رقابتی با توره به تحليل محيط درون و
بيرون سازمان به کار مییيرند .برنامه ریزي استراتژیك ،علـم و هنـر
تحليل استراتژیك سازمان ،پيشبينی تغييرات محيط داخل و خارس
سازمان ،تنيين اهدا استراتژیك ،توسنه استراتژيهاي دستيابی به
اهدا و تخصيص بهينه منابع براي پاسخگویی مناسب و بهنگام بـه
این تغييرات محيطی است .بنابراین ،برنامهریزي اسـتراتژیك شـامل
تحليل استراتژیك محيط داخلی و خارری سازمان و پيش بينی آن،
تنریف مأموریت سازمان ،تنيين دورنما و اهدا استراتژیك سـازمان
و تـدوین اسـتراتژيهـاي دسـتيابی بـه اهـدا یادشـده اســت [.]۲
برنامه ریـزي اسـتراتژیك بـه ایجـاد مأموریـت ،دورنمـا و ارزشهـاي
مشترک در سازمان منجر می شود تا مـدیران و کارکنـان بـا انگيـزه
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بيشــتر بــراي دســتيابی بـه اهــدا ســازمانی تــالش کننــد .فراینــد
برنامه ریزي استراتژیك با تنيين مأموریت و دورنماي سازمان ،رهت
سازمان را براي یك دوره زمانی بلند مدت مشخص مـیکنـد .بـدون
برنامه استراتژیك ،هر مدیري در سازمان میتوانـد در زمينـه رهـت
سازمان ،ساختار و فرهنـگ سـازمان ،کميـت و کيفيـت کارکنـان و
نتایج مورد انتظار تصميم بگيرد .در نتيجه ،با تغيير مدیران سازمان،
اولویت ها و اهدا سازمان و مسيرهاي دستيابی به آنها تغيير خواهد
کرد که هزینه زیادي بدون دستيابی به نتایج قابل قبول به سـازمان
تحميل میکند .برنامه استراتژیك مشخص میکند که سـازمان چـه
کارهایی باید انجام دهد ،چرا باید انجام دهد و چه کارهایی را نبایـد
انجام دهد.
برنامه استراتژیك از قابليت باالیی براي بهبود عملکرد بيمارستانهـا
برخوردار است [ .]3-۷به عنوان مثال ،ارراي برنامـه اسـتراتژیك در
بيمارستان دانشگاهی ویسکانسين در آمریکـا مورـب کـاهش 38/۵
درصدي ميـزان رابجـایی کارکنـان ،کـاهش  ۱۷درصـدي متوسـط
اقامت بيماران ،افزایش  ۱/۴برابري رضـایت بيمـاران و افـزایش 3/9
برابري سود بيمارستان شد [ .]3مطالنهاي دیگـر در آمریکـا ارتبـا
مثبت بين برنامه استراتژیك و عملکرد مالی  ۱38بيمارستان ایالـت
تگــزار را در ســال  ۲006مــيالدي یــزارش کــرد [ .]۴ارــراي
برنامه اسـتراتژیك در بيمارسـتانی در شـهر اصـفهان در بـازه زمـانی
 ۱39۱تا  ۱393منجـر بـه افـزایش  ۱0/۱درصـدي رضـایت شـغلی
کارکنان ،کاهش  6۱/۴درصدي تمایـل کارکنـان بـه تـرک سـازمان
[ ،]۵افزایش  6و  8/6درصدي کيفيـت خـدمات بسـتري و سـرپایی
بيمارستان ،افزایش 8/3و  ۲۴درصـدي رضـایت بيمـاران بسـتري و
بيماران سرپایی ،کاهش  33درصدي زمان انتظار بيمـاران سـرپایی
براي دریافت خدمات پزشکان متخصص ،افزایش  ۲0و  8۷درصـدي
ميــزان وفــاداري بيمــاران بســتري و ســرپایی بــه بيمارســتان [،]6
افزایش ۱6/۷و  ۲۵درصـدي ميـزان اشـغال تخـت و یـردش تخـت
بيمارستان و کاهش  ۷/۵و  ۵۷درصدي متوسط اقامت بيمار و فاصله
یردش تخت بيمارستان شد [.]۷
با توره به تأکيد نظام اعتباربخشی ملـی بيمارسـتانهـاي ایـران بـر
داشتن برنامه استراتژیك در بيمارستانهـاي کشـور ،از سـال ۱39۱
تقریباً همه بيمارستان هاي کشور داراي برنامه اسـتراتژیك هسـتند.
با این ورود ،بيمارستانهـاي کشـور عملکـرد متوسـطی دارنـد و بـا
چالشهایی در زمينههاي کيفيت ،کارایی و بهرهوري مواره هسـتند
[ .]8-۱0مطالنات قبلی ميزان موفقيت برنامههاي اسـتراتژیك را در

چالش هاي برنامه ریزي استراتژیك ...

بيمارســتانهــا انجــام شــده اســت .نتــایج ایــن پــژوهش ،اطالعــات
ارزشمند ي را در اختيار سياستگذاران نظام سالمت در سطح کالن و
مدیران بيمارستانها در سطح خرد به منظور بکاریيري اقدامات الزم
براي رفع موانع برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانها قرار میدهد.

این پژوهش از نوع مطالنات کيفی بود کـه بـه روش پدیدارشناسـی
(مطالنه پدیدهها) انجام شد .در مطالنات کيفی دادههاي رمـعآوري
شده به صورت کلمات هسـتند .بنـابراین ،دادههـا سـاختار نيافتـه و
ذهنی  Subjectiveبوده و بـر اسـار قضـاوت تحليـل مـیشـوند.
پژوهشهاي کيفی ماهيت استقرایی داشته ،براي موضوعاتی با دانش
اندک مناسب هستند و منجر به کشف و توضـيح پدیـدههـاي مـورد
پژوهش مـیشـوند [ .]۱8هـد مطالنـات کيفـی توصـيف و درک
عميق پدیده مورد مطالنه و تجربه زنده افراد در محيط طبينی آنهـا
است [ .]۱9اینیونه پژوهشها ،اغلب بر مبناي مشـاهدات و تفسـير
درک افراد از پدیدههـاي مختلـف در مجموعـههـاي واقنـی صـورت
مییيرد .روشهاي مصاحبه ،بحث متمرکز یروهی و مشـاهده بـراي
انجــام پــژوهشهــاي کيفــی مناســب هســتند .در ایــن مطالنــه از
مصاحبه هاي عميق استفاده شد تا درک کامل ،رـامع و تفصـيلی از
عقایــد ،نگــرشهــا ،احساســات و تجــار مــدیران از چــالشهــاي
برنامهریزي استراتژیك در بيمارستان بدست آید.
پدیدارشناسی  Phenomenologyعلم مطالنه ،بررسی ،توصيف و
تفسير دقيق پدیده هاي زندیی است .پدیـدههـا شـامل واقنيـتهـا،
موقنيتها ،تجار یا مفاهيم هستند .در ایـن نـوع پـژوهش تجربـه،
ادراک ،احسار ،قضاوت و تفسير افراد در مـورد پدیـده یـا موضـوع
مورد نظر مطالنه میشود [.]۲0
پژوهش پدیدارشناسی مطالنه هدفمند ،ساختاریافته ،علمی و عينـی
موضوعاتی است که منمـوالً ذهنـی تلقـی مـی شـوند .برنامـهریـزي
استراتژیك قابليـت بهبـود عملکـرد بيمارسـتان هـا را دارد .ولـيکن،
مدیران بيمارستانها با چالش هایی به هنگام تدوین و ارراي برنامـه
استراتژیك مواره هستند .بنابراین ،در این مطالنه از پدیدارشناسـی
تفســيري  Interpretive phenomenologyبــراي شناســایی،
بررسی ،توصيف ،تبيين و تفسير چالشهاي برنامهریزي اسـتراتژیك
در بيمارستان هاي استان تهران استفاده شد .پدیدارشناسی تفسيري
شامل سـه مرحلـه درک اوليـه موضـوع پـژوهش ،انجـام مطالنـه و
رمع آوري اطالعـات ،و تأمـل و تفکـر بـر روي دادههـا اسـت [.]۲۱
۲۱
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بيمارستانهاي ایران در حد کم تا متوسط یزارش کردند [.]۱۱-۱3
در برخی از بيمارستان ها فقط برنامه استراتژیك نوشته میشود و به
مرحله اررا در نمی آید [ .]۱۲تدوین نادرست برنامـه اسـتراتژیك و
ارراي نادرست آن ،عالوه بر صر هزینه زیاد و اتال منابع ،منجـر
به کاهش انگيزه مدیران و کارکنان بيمارستانها میشود .در نهایـت،
کارکنان اعتماد خود را به مدلها و فنون مدیریتی از دست خواهنـد
داد و نسبت به ارراي آنها در سازمان مقاومت خواهند کرد.
سه دليل اصلی شکسـت برنامـه هـاي اسـتراتژیك در سـازمان هـاي
بهداشتی و درمانی عبارتند از استفاده از مدل نامناسب برنامـهریـزي
اســتراتژیك ،انتخــا فنــون نامناســب بــراي بــهکــاریيري مــدل
برنامه ریزي استراتژیك در عمل و آماده نبودن محيط سازمان بـراي
برنامهریزي استراتژیك [ .]۲مطالنات متنددي به شناسایی و بررسی
چــالشهــاي برنامــهریــزي اســتراتژیك در بيمارســتانهــاي کشــور
پرداختند .پژوهشی در سال  ،۱39۵به بررسی موانع اررایی برنامـه-
ریزي استراتژیك در بيمارستانهاي استان تهران در  6محـور موانـع
مدیریتی ،فرهنگی ،انسانی ،فرآیندي ،ساختاري و تکنيکی پرداخـت.
موانــع فرهنگــی و فنــی بيشــترین تــأثير منفــی را بــر برنامــهریــزي
استراتژیك این بيمارستانها داشـتند [ .]۱۴پژوهشـی دیگـر موانـع
ساختاري ،انسانی و فرایندي را به ترتيب به عنوان مهمتـرین موانـع
برنامه ریزي اسـتراتژیك در  ۱0بيمارسـتان دانشـگاه علـوم پزشـکی
شيراز در سال  ۱39۵یزارش کرد [ .]۱۵در پژوهشی دیگر در سـال
 ۱393عوامل ساختاري ،فرایندي و انسانی به ترتيب بيشترین مـانع
را در ارراي برنامه استراتژیك در  ۱۲بيمارستان شهر کرمان ایجـاد
کردند [.]۱6
ارراي طرح تحول سالمت در ایـران در سـالهـاي اخيـر منجـر بـه
افزایش تقاضا براي خدمات بيمارستانی شد .در بازه زمانی  ۱39۲تـا
 ،۱396تنداد تختهاي فنال بيمارستانی از  ۱06،۴۵0به ۱۲۵،9۵۵
تخت (افزایش  ۱8/3درصد) و ميـزان پـذیرش بيمـاران بسـتري در
بيمارستانهاي کشور با رشد  3۷/3درصد از  8/3ميليون بـه حـدود
 ۱۱/۴ميليون نفر رسيد [ .]۱۷برنامه ریزي استراتژیك مـیتوانـد بـه
مدیران بيمارستانها کمك کند تا بهتر به این تغيير پاسخ دهند و با
استفاده بهينه از منابع بيمارستانی ،خدمات بـا کيفيـت بـه بيمـاران
ارائه دهنـد .آیـاهی از عوامـل موفقيـت برنامـهریـزي اسـتراتژیك و
شناسایی چالشهاي آن منجر به برنامهریزي بهتر و ارـراي درسـت
فرآیند برنامه ریزي استراتژیك می شود .بنابراین ،پـژوهش حاضـر بـا
هد شناسایی چالشهاي تـدوین و ارـراي برنامـه اسـتراتژیك در
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پروانه اصفهانی و

بيشــتر شــرکتکننــدیان در ایــن پــژوهش زن ( ،)%۷6/6متأهــل
( ،)%۵۱/۱با مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد ( ،)%63/9داراي سـن
 3۱تا  ۴0سال ( ۵۵/3درصد) و با سـابقه کـاري کمتـر از  ۱0سـال
( )%63/8بودند .مدیران شـرکت کننـده در ایـن پـژوهش بـه طـور
ميـانگين  3/6سـال مشـارکت در فرآینـد برنامـهریـزي اســتراتژیك
بيمارستان داشتند .به طور کلی 3۴ ،چالش بر سـر راه برنامـهریـزي
استراتژیك در بيمارستانهاي استان تهران شناسایی شـد کـه در 8
یروه اصلی شامل مدیریت و رهبري ،برنامهریزي ،فرهنگ سازمانی،
یادیيري سازمانی ،مدیریت کارکنان ،مـدیریت مشـتریان ،مـدیریت
منابع و مدیریت فرآیندها دسته بندي شد (ردول.)۱
مدیریت و رهبری
۲۲
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پژوهشگر قبـل از انجـام پـژوهش پدیدارشناسـی تفسـيري بایـد تـا
حدودي در مورد موضوع پژوهش دانش و اطالعات داشته باشد تا در
زمان پژوهش ،داده ها و اطالعات غنی و عميقی را رمعآوري کنـد و
به هنگام تحليل دادهها ،یافتههاي پژوهش را بهتـر تفسـير کنـد تـا
بتواند ایده و دانش ردید توليد کند [.]۲۲
در این پژوهش به صورت هدفمند از پنج یـروه بيمارسـتان دولتـی
دانشگاهی ،تأمين ارتماعی ،خصوصی ،خيریه و نظامی استان تهران،
سه بيمارسـتان بـا موفقيـت کـم ،متوسـط و زیـاد در برنامـهریـزي
استراتژیك ،انتخا شدند (تنداد  ۱۵بيمارسـتان) .مـدیران سـطوح
ارشد ،ميانی و عملياتی بيمارسـتانهـا کـه عضـو تـيم برنامـهریـزي
استراتژیك بيمارستان بوده و حداقل یك سـال تجربـه در تـدوین و
ارراي برنامه استراتژیك داشتند ،براي مصاحبه دعوت شـدند .روش
نمونهیيري هدفمند با حداکثر تنوع و یلوله برفی بود .مصاحبهها تـا
اشباع دادهها ادامه یافت .تنداد  ۴۷نفر شـامل  ۱0مـدیر ارشـد۲۲ ،
مدیر ميانی و  ۱۵مدیر عملياتی در  ۱۷بيمارستان در ایـن پـژوهش
مشارکت داشتند.
از مصاحبههاي نيمه ساختار یافته براي رمعآوري اطالعات پژوهش
استفاده شد .راهنماي مصاحبه و سواالت مصاحبه با توره به اهـدا
پژوهش طراحی شد .سواالت مصـاحبه بـر چگـونگی تـدوین برنامـه
استراتژیك و چالشهاي آن در بيمارستانها متمرکز بود .تنداد پـنج
مصاحبه پـایلوت بـراي ارتقـاي سـواالت مصـاحبه ،افـزایش مهـارت
مصاحبه کننده و افزایش روایی ابزار پژوهش انجام شد .مصـاحبههـا
در محل کار مصاحبه شوندیان و با تنيـين وقـت قبلـی انجـام شـد.
مصاحبهها با  ۱۷نفر به صورت یادداشت برداري و با بقيه با دسـتگاه
ضبط صوت ثبت شدند .هـر مصـاحبه بـهطـور ميـانگين حـدود ۴6
دقيقه (حداقل  ۲9و حداکتر  8۱دقيقه) طول کشيد.
از روش تحليل موضـوعی  Thematic analysisشـش مرحلـهاي
براون و کالرک شامل آشنایی با دادههـا ،شناسـایی کـدهاي اوليـه،
رستجو براي تمها ،مرور تمها ،تنریف تمهـا و تهيـه یـزارش بـراي
تحليل دادههاي این پژوهش استفاده شد [ .]۲3محتواي مصاحبههـا
تایپ و براي استخراس کدهاي اوليه چند بار مرور شدند تـا شـناخت
کامل نسبت به روانب مختلف داده هـا بدسـت آیـد .کـدهاي اوليـه
مرتبط با چالشهاي برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانها در متن
مصاحبه ها شناسایی شدند .کدهاي مشابه و داراي منانی نزدیـك در
درون هاي فرعی و در نهایت ،در درونهاي اصلی یروهبندي شـدند.
درونهاي اصلی و فرعی چند بـار مـرور و در صـورت نيـاز ترکيـب،
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تندیل و تفکيك شدند تا یك نقشه موضوعی منطقی از روابـط بـين
درون هاي اصلی و فرعی ایجاد شود .سپس ،تمهـاي اصـلی و فرعـی
نام یذاري و تنریف عملياتی شدند .در نهایت ،با توره به سوال اصلی
پژوهش ،تم هاي اصلی و فرعی با استفاده از کدهاي شناسایی شده و
نقل قولهاي مرتبط مصاحبه شوندیان در قالب یك داستان هدفمند
به صورت یزارش آماده شد .در این مقاله نقل قول مصاحبهشوندیان
با حر  Pمشخص شدند.
اقداماتی مانند انجام مصاحبه هاي پایلوت ،نمونـه یيـري بـا حـداکثر
تنوع ،تمار طوالنی با محيط پژوهش ،صر زمان کافی براي انجـام
مصاحبهها ،بررسـی موضـوع از زوایـاي مختلـف ،رمـعآوري هرچـه
بيشتر اطالعات و شواهد ،رمعآوري و تحليل اسـناد ،مقایسـه دایـم
بــين اطالعــات بدســت آمــده ،ارســال یافتــههــا بــراي نمونــهاي از
مصاحبه شوندیان و لحاظ کردن نظرات تکميلی آنها ،تبادل نظـر بـا
همتایان و شرح دقيق محيط پژوهش و مراحل انجام پژوهش ،بـراي
افزایش ميزان اعتبار و تنميم پذیري نتایج در ایـن پـژوهش صـورت
یرفت.
اخذ کد اخالق از مناونت پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران،
کسب رضایت آیاهانه ،آزاد بودن مصاحبه شوندیان نسبت به شرکت
در مصاحبه ،احترام به استقالل مصاحبه شوندیان به هنگام پژوهش،
کسب ارازه براي ضبط صـدا ،حفـم محرمـانگی اطالعـت شخصـی
مصاحبهشوندیان و بیطرفی پژوهشگران در کليه مراحل رمعآوري،
تحليل و یزارش داده ها از رمله مالحظات اخالقی رعایـت شـده در
این پژوهش بودند.

چالش هاي برنامه ریزي استراتژیك ...

دانشگاههاي علوم پزشکی ،تدوین و ارراي برنامههاي اسـتراتژیك را
با چالشهاي زیادي مواره خواهد ساخت .یکی از مـدیران عمليـاتی
یك بيمارستان دولتی چنين یفت” :برنامهریـزي اسـتراتژیك بـدون

هيج توريهی ابالغ شد .ایـن عـدم توريـه یننـی ناهمـاهنگی و بـی
برنامگی .درستش آن است که هد این برنامـه و رزیيـاتش یفتـه
شــود و شــفا ســازي شــود )P3(“.مســئول بهبــود کيفيــت یــك
بيمارستان هم اظهارات مشابهی داشـت” :در رلسـات و بازدیـدهاي
ماهانــه برنامــهریــزي اســتراتژیك ،بــه کارکنــان و مــدیران ضــرورت
بکاریيري برنامهریزي استراتژیك را ذکر میکنيم ،اما اینکـه توريـه
برنامهریزي استراتژیك به صورت رسمی بریزار شود ،چنـين چيـزي
ورود ندارد )P4(“.مصاحبه شونده دیگري هـم یفـت” :بـدون هـي
برنامــهریــزي و فــراهم کــردن زیــر ســاختهــاي آن ،برنامــهریــزي
استراتژیك همراه با برنامـه اعتباربخشـی ابـالغ شـد .بـدون توريـه
ضرورت برنامه استراتژیك نمیتوان آن را درست اررا کرد .با چنـين
شرایطی ،برنامه نه تنها به خوبی اررا نمیشود ،بلکه ،باعث میشـود
که اعتبار برنامه ریـزي اسـتراتژیك نيـز از بـين رود و یـك نـوع بـی
اعتمادي به این برنامه به ورود آیـد )P1(“.مسـئول بهبـود کيفيـت
یك بيمارستان دولتی هم یفت” :اهميت و ضرورت بکاریيري برنامه
استراتژیك در بيمارستان ما توريه نشده است .تدوین چنين برنامه-
اي در آینده بيمارستان ما تأثيري ندارد .چـرا مـا بایـد فقـط دنبـال
تدوین این نوع برنامهها باشيم ،در حالی که میدانيم هریز اسـتفاده
نمیشود .برنامه استراتژیك در بيمارستان ما خاک میخـورد .ورـود
چنين برنامههایی نه باعث پيشرفت بيمارستان ما شـده و نـه باعـث
عقب ماندیی سـازمانمـان .بایـد چـارهاي اندیشـيد )P2(“.مناونـت

بهداشت و درمان براي انجام مولفههاي اعتباربخشـی ،سـنی کـردیم
برنامهریزي استراتژیك را انجام دهيم .این برنامـه در ایـن راسـتا در
بيمارستان ما انجام شد .یروه بهبود کيفيـت در اواخـر سـال ۱390
بــراي تــدوین و ارــراي برنامــه اســتراتژیك در بيمارســتان ایجــاد
شــد )P1(“.ارــراي اربــاري فرآینــد برنامــهریــزي اســتراتژیك در
بيمارستانها نمیتواند زمينه را براي دستيابی به مزیت برتري فراهم
سازد .هر بيمارستانی باید با توره به نياز درونی ایـن برنامـه را ارـرا
کند .مترون یك بيمارستان دولتی عقيده داشت ”:تا زمانی کـه ایـن
برنامه ]برنامه استراتژیك[ یـك دسـتور سـازمانی باشـد ،نمـیتـوان

انتظار داشت که باعث موفقيت بيمارستان شـود .بـا اربـاري بـودن
ارراي این برنامه ،بسياري از مدیران انگيزه خـود را از دسـت داده و
تالشی براي دستيابی به نتایج از طریق ایـن برنامـه نخواهنـد کـرد.
عالوه براین ،بـا اربـاري بـودن برنامـه ،بسـياري از برنامـههـا صـرفاً
مستندســازي مــیشــود .بســياري از ارزیابــان وزارت خونــه دنبــال
مستندسازي برنامه استراتژیك هستند و کـاري بـه درسـتی و عـدم
درستی ارراي آن ندارند )P6(“.مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان
دولتی هم چنين یفت ” :تا زمانی که]مـدیران[ بيمارسـتان احسـار
نياز نکنند ،ارراي ارباري این برنامه ]برنامـه اسـتراتژیك[ نمـیتوانـد
مفيد باشد؛ زیرا تنهدي ورود ندارد .چيزي که به صـورت اربـار ارـرا
شــود ،فقــط بــه صــورت مســتند در بيمارســتان ارائــه و بایگــانی
میشود)P5(“.

درمان دانشگاه هـاي علـوم پزشـکی بـه دنبـال ابـالغ اسـتانداردهاي
اعتباربخشی ،کاریاههاي آموزشی در زمينه برنامهریـزي اسـتراتژیك
براي مدیران بيمارستانها بریزار کرده است .با این ورود ،تندادي از
مدیران شرکت کننده در این پژوهش ،ایـن آمـوزشهـا را کـاربردي
ندانستند.
برخی از مصاحبه شوندیان منتقد بودند که ميزان تنهـد و مشـارکت
مــدیران ســطوح مختلــف بيمارســتان در تــدوین و ارــراي برنامــه
استراتژیك ناکافی بوده است .براي مثال ،مسئول بهبود کيفيت یـك
بيمارستان تأمين ارتماعی یفت” :ميزان تنهـد مـدیران در برنامـه-

ریزي استراتژیك خو نيست .مدیران بيشتر وقتها دریير برنامـه-
هاي دیگري هستند و اعتقادي به اثربخش بودن برنامـه اسـتراتژیك
ندارند .این در بيمارستان سردریمی ایجاد کرده است )P22(“.یکـی

برخی از مصاحبهشوندیان عقيـده داشـتند کـه عـدم توريـه کامـل
برنامه ریـزي اسـتراتژیك توسـط وزارت بهداشـت و مناونـت درمـان
۲3
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مصاحبه شوندیان مدیریت و رهبري ضنيف را چالش مهمی بـر سـر
راه فرآیند برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانها میدانستند .آنها
عواملی نظير دستور سازمانی و ابالغ ارباري برنامهریزي استراتژیك،
عــدم توريــه ضــرورت برنامــهریــزي اســتراتژیك ،تنهــد ،حمایــت و
مشارکت پایين مدیران ارشد ،انگيـزه پـایين مـدیران ،فقـدان تفکـر
سيستمی و اعتقاد نداشتن به برنامه استراتژیك ،رابجـایی مـدیران،
ثبات مدیران ،سابقه شکست برنامـههـاي مـدیریتی و عـدم رهبـري
اثربخش را در ایجاد چالشهاي برنامهریزي اسـتراتژیك مـوثر مـی-
دانستند.
بسياري از مصاحبهشوندیان منتقد بودند که برنامه استراتژیك بيش
از آنکه یك نياز درون سازمانی باشد ،یك دستور سـازمانی از طـر
وزارت بهداشت و درمان در راستاي الزامات اعتباربخشی بيمارستانی
است .مدیر یك بيمارستان دولتی یفت” :با توره بـه ابالغيـه وزارت
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پروانه اصفهانی و

از دالیل عدم تنهد و مشارکت مدیران در برنامهریزي استراتژیك در
بيمارســتانهــا ،نحــوه ابــالغ برنامــهریــزي اســتراتژیك بــوده اســت.
مصاحبه شوندیان عقيده داشـتند کـه در زمـان ابـالغ برنامـهریـزي
استراتژیك ،اهميت برنامهریزي اسـتراتژیك بـه انـدازه کـافی مـورد
توره قرار نگرفت .مترون یك بيمارستان دولتی چنين یفت” :نحـوه

ابالغ برنامه در افزایش تنهد مدیران مهم است .ایر برنامه با رزیيات
و به درستی توريه میشد ،میتوانسـتيم انتظـار داشـته باشـيم کـه
تنهد مدیران باال بـرود )P23(“.یکـی دیگـر از دالیـل عـدم تنهـد و
مشارکت مدیران به برنامهریزي اسـتراتژیك ،انگيـزه پـایين مـدیران
بود .مسئول بهبـود کيفيـت یـك بيمارسـتان دولتـی یفـت” :مـدیر

بيمارستان تنهدي در ارراي فرآیند برنامهریزي استراتژیك نداشـت.
ایشان در واقع اصالً انگيزهاي بـراي ایـن کـار ندارنـد )P11(“ .عـدم
اعتقاد به مفيد بودن برنامه استراتژیك دليل دیگر تنهد و مشـارکت
پایين مدیران بيمارستانها در فرآیند برنامهریـزي اسـتراتژیك بـوده
است .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی منتقـد بـود کـه:

برخی از مصاحبهشوندیان منتقد بودنـد کـه در سـالهـاي یذشـته
برنامههاي مختلفی نظير مدیریت کيفيـت فرایيـر ،ارزیـابی متـوازن
عملکرد ،حاکميت بالينی و اعتباربخشی در بيمارستانها ارـرا شـده
است .به رغم صر زمان و هزینه زیاد ،بسياري از ایـن برنامـههـا بـا
شکست مواره شدند و ایجـاد بـی اعتمـادي در مـدیران و کارکنـان
بيمارستانها کرده اسـت .مسـئول بهبـود کيفيـت یـك بيمارسـتان
دولتی یفت” :برنامه حاکميت بالينی در بيمارستان اررا شد و کلـی

”مدیران عالقه زیادي به ارراي این برنامه ندارند .آنها مییویند کـه
ما میخواهيم برنامههاي خودمون رو رلو ببـریم .چيـزي کـه آنهـا
میخواهند روزمریی است که این از نداشتن تفکر استراتژیك ناشـی
میشود)P24(“ .
از دیــدیاه برخــی از مصــاحبهشــوندیان ،عمــر کوتــاه مــدیریت در
بيمارستانهاي مورد مطالنه مورب کاهش تنهد مدیران به برنامـه-
ریزي استراتژیك شده بـود .مـدیر داخلـی یـك بيمارسـتان دولتـی
چنين یفت” :من تنهد مدیران را کم میبينم .مـدیر بایـد از شـروع

هزینه شد .آخرش چی شد؟ مسئولين به این نتيجه رسيدند که این
برنامه خو نيست و رهایش کردنـد .ایـن باعـث شـد کـه خيلـی از
کارکنان دیدیاه خوبی به ارراي این برنامهها نداشته باشند )P4(“.با

فرآیند برنامهریزي استراتژیك تا پایان دوره حضور داشته باشد .مدیر
امروز است و فردا نيست .در یك سال چندین مدیر عوض مـیشـود.
این مدیران به فکر برنامه استراتژیك نيسـتند ،بيشـتر مـی خواهنـد
امروزشان را سپري کننـد و بـه برنامـه اسـتراتژیك زیـاد پـايبنـد
نيستند )P12(“.مسئول بهبود کيفيت یك بيمارسـتان دولتـی هـم
یفت” :برنامههاي تدوین شده بـا رابجـایی مکـرر مـدیران اررایـی
نخواهند شد .وقتی مدیر ردیدي وارد بيمارستان میشود ،تـا زمـان
آشنایی ایشان بـا کارکنـان و محـيط بيمارسـتان ،تـدوین و ارـراي
برنامه استراتژیك به تنویق میافتد .این امر دسـتيابی بـه اهـدا را
بسيار دشوار میکند)P31(“.

این ورود ،برخی از مصاحبهشوندیان منتقـد بودنـد کـه بکـاریيري
برنامههاي مدیریتی قبلی نظير استانداردهاي ایزو مزیتهاي فراوانی
بــراي بيمارســتانهــا داشــته اســت .مســئول بهبــود کيفيــت یــك
بيمارستان پيشرو در برنامـه ریـزي اسـتراتژیك منتقـد بـود” :مـدیر
بيمارستان در سال  ،۱38۲واحد  R&Dرا راه اندازي کـرد .سـپس،

در سال  ،۱38۴اولين خود ارزیابی را براسار استانداردهاي مدیریت
کيفيت انجام دادیم و یواهی ایزو  ۲00۱و  ۲008را دریافت کـردیم.
پــس از آن ،یــواهی تنهــد بــه تنــالی را دریافــت کــردیم و ســپس،
تقدیرنامـه دو سـتاره در بحـث مـدیریت کيفيـت را یـرفتيم .ســنی
کردیم یواهیهاي ایزو خود را وسيع تر کنيم و براي دریافت یـواهی
ایزوهاي  ۱800۱و  ،۱۴00۱مشاور یرفتيم .این مشاوران یك سـري
اولویتها را براي بيمارستان تنيين کردند .ایـن اولویـتهـا در حـال
حاضر در حال اررا میباشند)P8(“.

با این ورود ،برخـی از مصـاحبهشـوندیان منتقـد بودنـد کـه ثبـات
مدیریتی نيز میتواند زمينـه را بـراي کـاهش تنهـد مـدیران ارشـد
فراهم کند .مسئول بهبـود کيفيـت یـك بيمارسـتان دولتـی یفـت:
۲۴
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مدیران میتواند براي سازمان خطرناک باشد؛ ایر یك مدیر چندین
سال در سازمان باشد ،کارکنان به او عادت میکنند و زیاد حـرفش
را یوش نمیدهند .با این ورود ،این مدیر با محيط سازمان آشـنایی
کامل دارد .برعکس ،ایر یك مدیر ثابـت نباشـد ،از محـيط سـازمان
آیاهی کامل ندارد .فرصت یادیيري هم بـه دليـل تغييـرات دائمـی
برایش فراهم نمیشود .این امر براي کارکنان هم خيلی سخت است؛
چون در مقابل تغييرات به راحتی سازیار نيستند و طـول مـیکشـد
تا با قوانين یك مدیر آشنا بشوند .وقتی هم که آشنا میشوند ،مـدیر
تغيير میکند و این خيلی بد است)P31(“.

] [ DOI: 10.29252/payesh.19.1.19

”مدیران با موقنيت ثابت در بيمارستان انگيزه و عالقه اوليه را بـراي
انجام کار ندارند .بنابراین ،آنها زیاد تمایلی به دخالت در برنامـههـاي
مختلف نشـان نمـیدهنـد )P13(“ .در ایـن راسـتا مسـئول بهبـود
کيفيت یك بيمارستان دولتی نيز یفت” :هم ثبات و هم بـی ثبـاتی

چالش هاي برنامه ریزي استراتژیك ...

در تيم برنامهریزي استراتژیك باید از باال به پایين و بلنکـس باشـد.
در برنامه ما نظام از پایين به باال خيلی کمرنگ است .در بيمارسـتان

مصاحبهشوندیان منتقد بودند که مدیران ارشد بيمارستان به دليـل
عدم تنهد و حمایت ،رهبري اثربخشی ندارند .مدیران بيمارسـتانهـا
باید در کارکنان انگيزه ایجاد کنند ،آنها را آموزش داده و در فرآینـد
برنامه ریزي استراتژیك هدایت و رهبري کنند .مسئول بهبود کيفيت
یك بيمارستان دولتی یفت”:تنها مدیر یا ریس بيمارستان میتوانـد

ما ،مدیران عملياتی مشارکت چندانی در تدوین برنامـه اسـتراتژیك
ندارند)P8(“.
برخی از مصاحبه شوندیان منتقد بودنـد کـه دانـش و مهـارت تـيم
برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانها ضنيف است .به عنوان مثال،
مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی یفت” :برخی از اعضاي

کارکنــان را تشــویق بــه دریيــر شــدن در تــدوین و ارــراي برنامــه
استراتژیك بکند )P10(“ .برخی از مصاحبهشوندیان منتقد هسـتند
بــه دليــل فقــدان تنهــد مــدیران بــه ارــراي فرآینــد برنامــهریــزي
استراتژیك ،مدیران نمیتوانند کارکنان را به مشارکت بيشتر هدایت
کنند .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی اشاره کرد” :مدیر

یا رئيس بيمارستان فردي است کـه رهبـري تنـالی سـازمانی را بـر
عهده دارد و میتواند کارکنان و سایر اعضـا را وادار بـه مشـارکت در
تدوین و ارراي برنامه بکند .مدیر ایر تنهـد بـه برنامـه اسـتراتژیك
داشته باشد ،مـی توانـد از کارکنـان بخواهـد کـه بـه طـور فناالنـه و
عالقمند در برنامهها شرکت کنند)P14(“.
برنامهریزی

مدیران بيمارستانها براي تدوین و ارـراي برنامـه اسـتراتژیك بایـد
برنامهریزي کنند .عـواملی نظيـر فقـدان تـيم مناسـب برنامـهریـزي
استراتژیك ،دانش و مهارت ضـنيف تـيم برنامـهریـزي اسـتراتژیك،
دانش و مهارت ضنيف مـدیر برنامـهریـزي اسـتراتژیك ،اسـتفاده از
مدل نامناسب برنامه ریزي استراتژیك ،تدوین اهدا از پيش تنيـين
شده در برنامه ،عدم تـدوین برنامـه عمليـاتی واقـع یرایانـه و زمـان
طوالنی تدوین برنامه استراتژیك از چـالشهـاي فنـی برنامـهریـزي
استراتژیك بيمارستانهاي استان تهران بودند.
ترکيب نادرست تيم برنامهریزي استراتژیك یکی از چالشهاي ردي
در فرآیند برنامهریزي اسـتراتژیك بيمارسـتانهـا بـود .تنـداد افـراد
دریير در فرایند تدوین برنامه استراتژیك در بيمارستانهاي اسـتان
تهران از یك نفر تا  ۲0نفر متغير بود .در برخی از بيمارستانها براي
انتخا افراد در تيم برنامهریزي استراتژیك شاخص مشخصی ورود
نداشت .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی یفت” :اعضـاي

باعث شد که در برخی از بيمارستانها از شاخصهایی نظيـر ميـزان
تحصيالت ،ميزان عالقـه ،تجربـه و ميـزان آشـنایی بـا برنامـهریـزي
استراتژیك براي انتخا اعضاي تيم برنامهریزي استراتژیك اسـتفاده
شود .همچنين ،عدم تسلط مـدیر برنامـه ریـزي منجـر بـه شکسـت
فرآیند برنامه ریزي استراتژیك در بيمارسـتان خواهـد شـد .یکـی از
مصاحبهشوندیان هم اظهار کرد” :متاسفانه اون افرادي هم کـه قـرار

بود ارراي فرآیند برنامهریزي استراتژیك را زیر نظر بگيرنـد و مـثالً
مسئول برنامه باشند ،افراد توانمند و قوي نبودند؛ براي همين منظور
برنامه خو پيش نرفت)P8(“.
استفاده از مـدل نامناسـب برنامـهریـزي اسـتراتژیك یکـی دیگـر از
چالشهاي اظهار شده توسط مـدیران بيمارسـتانهـا بـود .مسـئول
بهبود کيفيت یك بيمارستان خيریه ذکر کرد” :مدل سازمان یافته و
خوبی براي برنامه ریـزي اسـتراتژیك ورـود نـدارد .وقـت زیـادي از

تيم برنامهریزي استراتژیك  ۱۵نفر هستند ،شاخص مشخصی بـراي
بکاریيري این افراد ورود ندارد .منموالً افراد پرمشغله عضو این تيم
هستند و عمالً هي وقت در رلسه هم حضور ندارند )P10(“.برخـی

سازمان صر انتخا مدل میشود .اغلب مدلها بـراي بخـشهـاي
صــننتی قابــل اســتفاده انــد )P9( “.مســئول بهبــود کيفيــت یــك
بيمارسـتان دولتـی هـم یفـت" :یکـی از چـالشهـا ،انتخـا مــدل
برنامه ریزي استراتژیك در سازمان است .ما نمـیتـوانيم درک کنـيم

از مصاحبه شوندیان در این پژوهش بر این باور بودند کـه مشـارکت
مدیران عمليـاتی و ذینفنـان در کميتـه تـدوین برنامـه اسـتراتژیك
بسيار کمرنگ است .یکی از مصاحبهشوندیان یفت ” :شـرکت افـراد
۲۵
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تيم برنامهریزي استراتژیك ،مهـارتی در تـدوین برنامـه اسـتراتژیك
ندارند .به دليـل اینکـه برخـی از مفـاهيم مـدیریتی و برنامـهریـزي
استراتژیك پيچيده و سخت هستند ،آنها نمیتوانند این مفـاهيم را
خو درک کنند .در تحليل محـيط داخلـی و خـارری بيمارسـتان
خيلی مشکل داریم .اعضاي تيم نمیتوانند به خوبی محيط را تحليل
کننــد .بــراي انتخــا مــدل برنامــهریــزي اســتراتژیك هــم از یــك
دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت کمك یرفتيم .اون هم میرفـت
رزوههاشو می خوانـد و بـراي مـا مـییفـت )P11(“.یکـی دیگـر از
مصــاحبهشــوندیان هــم یفــت”:خيلــی وقــتهــا تــيم برنامــهریــزي
استراتژیك نمیتواند تمام عوامل محيطـی را بررسـی کنـد .از روش
بارش افکار استفاده میکنند ،آیا با ورود اطالعات محدود تيم ،آنهـا
میتوانند همه عوامل را بررسی کننـد؟“( )P12ورـود ایـن چـالش
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پروانه اصفهانی و

شروع برنامهریزي استراتژیك ،از مدلهاي مختلفی مثـل مـدلهـاي
سوات ،دیوید و دکتر طبيبی استفاده شد .به دليـل نـواقص مختلـف
مجبور شدیم که قسمتی از مدل را تغيير دهيم .در حـال حاضـر ،از
مدل ترکيبی دیوید و برایسون استفاده میکنيم .با ایـن حـال ،ایـن
مــدل هــم خيلــی پيچيــده شــده اســت )P1(“.برخــی از مــدیران

مصاحبه شوندیان ميزان موفقيت برنامه عمليـاتی را بسـيار نـاچيز و
رزیی میدانستند و اعتقاد داشتند که این برنامه بـه دليـل چـالش-
هاي فـراوان نتوانسـته بيمارسـتان را بـه موفقيـت برسـاند .یکـی از
مصاحبه شوندیان یفت” :برنامهاي اثربخش است که ميزان شاخص-

بيمارستانها در انتخا مدل برنامـهریـزي اسـتراتژیك از مشـاوران
استفاده کردند .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتـی عقيـده
داشت” :از مدل مهندر  ....استفاده میکنـيم .ایشـان چـون مشـاور

بيمارستان بودند ،مدل خودشان را براي تـدوین برنامـه اسـتراتژیك
پيشنهاد دادند .با این ورود ،مدل ایشان خيلی پيچيده و سخت بود.
مهندر  ...یفتند برخی از مراحل را حذ کنيد و بخشهاي سـاده
آن را انجام بدهيد تا این مدل را راحت تر انجام بدهيد .ما برنامـه را
با استفاده از بخشهاي ساده آن تدوین کردیم و سـنی کـردیم کـه
اررا کنيم“)P13(.

برنامه ریزي استراتژیك فرآیندي زمانبر و هزینهبر است .در برخی از
بيمارستان ها تدوین برنامه استراتژیك بسيار طوالنی شـد .مشـارکت
کم مدیران در فرآیند برنامه ریزي اسـتراتژیك یکـی از دالیـل مهـم
طوالنی شدن آن بود .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارسـتان دولتـی
در این زمينـه یفـت” :تـدوین برنامـه بسـيار راحتـه چـون اهـدا

تندادي از شرکت کنندیان در این پژوهش اظهار داشتند کـه وزارت
بهداشت اهدا مشخصی را تنيين کرده و از مدیران بيمارسـتانهـا
خواسته تا این اهدا را در برنامههاي استراتژیك بيمارستان بياورند.
مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتـی اشـاره کـرد” :یکـی از

مشخص است و ما باید فقط آنهـا بنویسـيم؛ ولـی برنامـه بـه دليـل
مشارکت کم مدیران با تأخير نوشته میشود .طـی رلسـاتی کـه بـا
اعضاي تيم داریم ،این برنامه اطالع رسانی مـیشـود تـا ایـر کسـی
نظري داره اعالم کند .منموالً کسی زیاد نظر نمیدهـد .شـاید وقـت
خواندن ندارند یا اینکه برنامه را ردي نمـییيرنـد )P19(“.مسـئول
بهبود کيفيت یك بيمارستان تأمين ارتماعی هم یفـت” :تقریبـاً ۴
ماه طول میکشد تا برنامه نوشته شود .هماهنگ کردن مـدیران بـه
دليل مشغله کاري بـراي ایـن منظـور مشـکل اسـت )P41(“.عـدم

چالشهاي برنامه استراتژیك ما این است که تطابقی بـين اولویـت-
هاي بيمارستان و اهدا تنيين شده ،ورود نـدارد .وزارت بهداشـت
اهدا را تنيين میکند و ما را مؤظف کرده که هر سال این اهـدا
در برنامه استراتژیك آورده شـود )P15(“.همچنـين ،اسـتانداردهاي
اعتباربخشی از مدیران بيمارستانها خواسته تا یك برنامـه عمليـاتی
بيمارستان و چند برنامه براي ایمنی بيمار ،بحران ،بهبـود کيفيـت و
 ....داشته باشند .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی در این
زمينه یفت” :در متن اسـتانداردهاي اعتباربخشـی آمـده کـه بـراي

آیاهی در زمينه نحوه تدوین برنامه استراتژیك ،دليل دیگر طـوالنی
شــدن فرآینــد برنامــهریــزي اســتراتژیك بــوده اســت .متــرون یــك
بيمارستان دولتی در این زمينه یفت” :اوایل ارراي فرآینـد برنامـه-

استانداردهاي ایمنی باید چندین یانـت در برنامـه عمليـاتی تـدوین
یردد؛ در صورتی که بحث ایمنی بيمـار ربطـی بـه برنامـه عمليـاتی
ندارد و مربو به مبحث بهبود کيفيت میباشد .بـا ایـن ورـود ،هـر
سال باید  ۴0یانت در برنامه عملياتی تدوین یردد خواه به نتـایجش
دست پيدا کنيم خواه نه.)P16(“.

ریزي استراتژیك ،دقيق نمیدانستيم که باید چکـار کنـيم .بچـههـا
اصالً نمیدانستند که چطـوري بایـد برنامـه را بنویسـند .بـه همـين
خاطر فرآیند تدوین برنامه خيلی طوالنی شد و  9ماه طـول کشـيد.
این باعث شد که تيم برنامه ریزي استراتژیك رغبتی به ارـراي ایـن
برنامه نداشته باشند )P6(“.همزمانی برنامه اعتباربخشی بيمارستانی

برخی از مصاحبه شوندیان منتقد بودند که برنامـه اسـتراتژیك کـالً
خو است ،وليکن ،بيشتر مشکالت مربو به ارراي برنامه عملياتی
است .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارسـتان دولتـی در ایـن زمينـه

و الزام آن براي تدوین برنامه استراتژیك در بيمارستانها بـا ارـراي
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ها را تغيير بدهد .ایه این شاخصها را در رهت مثبت تغييـر دهـد،
مییویيم که این برنامه بسيار عالی عمل کرده است .ایر برنامه ایـن
شاخصها را در رهت مثبت تغيير ندهد ،ارـرا یـا عـدم ارـراي آن
هي فایدهاي براي سازمان ندارد )P1(“.مسئول بهبود کيفيـت یـك
بيمارستان نظامی نيز اشاره کرد ”:برنامه استراتژیك در سـازمان مـا
هر سه ماه مورد پایش قرار می یيـرد .بـين تئـوري و عمـل فاصـله
زیادي ورود دارد .ميزان پيشرفت آن نسبت به سال یذشته با توره
به شاخصها بسيار کم بوده است)P17(“ .
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که کدام مدل میتواند رامع تر و در عين حال ساده تـر باشـد)P7(“.
مدیر یك بيمارستان دولتی هم چنـين یفـت”:در بيمارسـتان مـا از

چنين یفت” :برنامه به خوبی تدوین و مستند میشد ،اما ،وقتی وارد
ارراي برنامه عملياتی شـدیم ،اشـکاالت برنامـه زیـاد شـد.)P16(“.

چالش هاي برنامه ریزي استراتژیك ...

ماهه اول سال ،برنامهها را مورد بازنگري قرار میدهيم تا بدانيم چـه
برنامههایی اررا شده و چه برنامههایی قرار است استمرار پيدا کنـد.
ما به طور کامل از بهمن سال  ۱39۲بـه طـور کامـل دریيـر برنامـه
طرح تحول نظـام سـالمت شـدیم .بـه همـين علـت تـدوین برنامـه
استراتژیك طوالنیتر شد .هر روز در قالب طرح تحول ،بستههایی به
ما ابالغ میشد .این ،موضوع زمان تدوین برنامهریـزي اسـتراتژیك را
طوالنیتر کرده بود )P21(“.طوالنی شـدن فرآینـد تـدوین برنامـه،

کاریروهی منجر به دلسردي و کاهش انگيزه کارکنان در ارراي برنامه
میشود .مترون یك بيمارستان دولتی عقيده داشت”:مـا نبایـد انتظـار

داشته باشيم که یك نفر همه کارها را انجام بده .مدیر همـه وظـایف و
مسئوليتها را به یك شخص میدهد ،بند هم انتظـار دارد کـه ظـر
چندماه برنامه نوشته و اررا بشود .نه تنها برنامه اررا نمـیشـود ،بلکـه
باعث کاهش انگيزه افراد سازمان میشود)P6(“.
یادگيری سازمانی

بسياري از مصاحبهشوندیان ،عدم آیاهی و آموزش کـافی مـدیران و
کارکنان را به عنوان یکی از چالشهاي ارراي فرآینـد برنامـهریـزي
استراتژیك میدانستند .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی
بيان کرد” :هنوز که هنوز است عدم ملمور بودن وا ههـاي برنامـه-

مورب خستگی تيم برنامهریزي استراتژیك میشود.
فرهنگ سازمانی

ارتباطات و هماهنگی ضـنيف سـازمانی و عـدم ورـود روحيـه کـار
یروهی در بين مدیران و کارکنان از چالشهاي فرهنگی برنامهریزي
اســتراتژیك در بيمارســتانهــاي اســتان تهــران بودنــد .برخــی از
مصاحبه شوندیان منتقد بودند که ارتباطات و همـاهنگی ضـنيف در
بيمارستانها به یك چالش عمده در زمينه ارـراي فرآینـد برنامـه-
ریزي استراتژیك تبدیل شـده اسـت .مسـئول بهبـود کيفيـت یـك
بيمارستان دولتی یفت” :در رلسات متنددي که براي تدوین برنامه

ال مشـهود اسـت .بـه طـوري کـه وقتـی بـراي
ریزي استراتژیك کام ً
اعضاي تيم مدیریت اررایی بيمارستان مطالب را پرزنت مـیکـنم و
توضيح میدهم که اینها فرصتها هستند ،این ها تهدیدات هسـتند
و  ، ....هي یونه بازخوردي دریافت نمیکنم .این نشان دهندهي این
است که آنها خو متوره نشدند .برخی مواقع آنها بـه موضـوعاتی
یير میدهند که اصالً موضوعات کليـدي نيسـتند و نيـاز اسـت کـه
چندین بار مطالب را از اول توضيح دهم .دليل این ناآیاهی میتوانـد
این باشد که برنامهریزي استراتژیك در سازمان بـه صـورت مقطنـی
انجام مییيرد و این امر باعث فراموشی مطالب میشود)P16(“.

داریم .به دليل مسائل مختلفی مثل تحليل محيط داخلی و خارری،
بيانيه مأموریت و  ...بين تيم اختالفات نظرهاي مختلفـی بـه ورـود
میآید .هي کدام کوتاه نمی آیند .هـر کـدام سـنی دارد کـه حـر
خودش را بگوید )P13(“.مسئول بهبـود کيفيـت یـك بيمارسـتان
تأمين ارتماعی هم اعتقاد داشت که”:هماهنگ کردن کارکنان بـين
واحدها خيلی دشوار است .بنضی کارکنان عالقمند به انجـام برنامـه
هستند ،ولی برخی از آنهـا اصـالً عالقـهاي ندارنـد .سرپرسـتارهاي
واحدها هميشه در این زمينه اظهار نگرانی میکنند .از سوي دیگـر،
در بيمارستان واحدهاي زیادي ورود دارد که هماهنگی آنهـا خيلـی
دشوار است)P18(“.

ابالغ سریع لزوم تدوین برنامه استراتژیك در بيمارستان ها از طریـق
مناونت درمان دانشگاههاي علوم پزشـکی مورـب شـد کـه مـدیران
بيمارستان ها از آمادیی کمی براي ارراي صحيح فرآیند برنامهریزي
استراتژیك برخوردار باشند .مسئول بهبود کيفيـت یـك بيمارسـتان
دولتی در این زمينه یفت” :برنامه بـه صـورت نایهـانی بـدون هـي

زمينه سازي ابالغ شد .بنابراین ،فرصت کمی براي آموزش کارکنـان
فراهم شد .با این ورود ،مدیر بيمارستان براي حل مشـکل آمـوزش،
شرکت در کاریاههاي دانشگاه را پيشـنهاد کـرد )P29(“.دورههـاي

برخی از مصاحبه شـوندیان منتقـد بودنـد کـه عـدم ورـود روحيـه
کاریروهی منجر به شکست برنامه استراتژیك در بيمارستانها شـده
است .در راستاي فقدان فرهنگ مشـارکتی و کـار یروهـی ،مسـئول
بهبود کيفيت یك بيمارستان تأمين ارتماعی یفـت” :مـا تـوي کـار

آموزشی بریزار شده براي اعضاي تيم تدوین بسيار محـدود و کوتـاه
مدت بوده و فقط در همان زمان شـروع تـدوین برنامـه انجـام شـده
است.

یروهی خيلی ضنيف عمل میکنيم .هر کارمنـدي کـار را بـر دوش
۲۷
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برنامــه طــرح تحــول ســالمت دليــل دیگــر طــوالنی شــدن فرآینــد
برنامه ریزي استراتژیك در بيمارستانهـاي دانشـگاهی دولتـی بـوده
است .ارراي طرح تحول سالمت وقت زیادي از مدیران بيمارستانها
یرفت و آنها فرصت کمی براي هماهنگی تدوین برنامـه اسـتراتژیك
داشتند .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی یفت” :در سـه

دیگري میاندازد .ما توي کارهاي انفرادي موفقتر هستيم؛ وقتـی کـار
به صورت یروهی انجام میشود ،خيلی تضاد و تنـارض تـوي سـازمان
بهورود میآید .مثالً توي برنامه عملياتی واحدها خيلی مشکل داریـم.
هر روز یکی از کارکنان در خصوص تكروي کارمند دیگـري احسـار
ناراحتی و نگرانی میکنـد )P26(“.فقـدان یـك فرهنـگ مشـارکتی و

] [ DOI: 10.29252/payesh.19.1.19

پروانه اصفهانی و

دانشگاه و برنامههاي دورهاي براي کارکنان فرستاده مـیشـود .همـه
کارکنان دریير در فرآیند برنامهریزي استراتژیك نيستند .آنها فقـط
در حد نوشتن بيانيه رسالت مشـارکت مـیکننـد .دو سـال قبـل در
سازمان دوره آموزشی یذاشتيم که بـراي افـراد رـذابيت نداشـت و
مرتبط با کـار آن هـا نبـود .آمـوزش صـر  ،بنظـرم زیـاد رـذابيتی
ندارد)P47(“.

برنامه به صورت همزمان انجام میشود .که ایـن امـر منجـر بـه بـی
عالقگی آن مییردد)P31(“.

مدیریت کارکنان

عــواملی نظيــر تنهــد و مشــارکت کــم کارکنــان در برنامــهریــزي
استراتژیك ،شایستگی و مهارت کم کارکنان ،تنداد کم کارکنان ،بـار
کاري زیاد کارکنان ،انگيزه پایين کارکنان و عدم ورود یك سيسـتم
تقدیر و پاداش از مشـارکت کارکنـان در برنامـه ریـزي اسـتراتژیك،
چالش هایی بر سر راه برنامهریزي اسـتراتژیك بيمارسـتانهـا ایجـاد
کردند .مصاحبه شوندیان ميزان مشارکت کارکنان و پزشـکان را در
فرآیند برنامهریزي استراتژیك ضنيف برآورد کردند .کارشنار بهبود
کيفيت یك بيمارستان دولتی بيان کـرد” :در سـازمان مـا کارکنـان

مصاحبه شوندیان فقـدان سيسـتم انگيزشـی را یکـی دیگـر از علـل
کــاهش مشــارکت کارکنــان در فرآینــد برنامــهریــزي اســتراتژیك
مــیدانســتند .مســئول بهبــود کيفيــت در یــك بيمارســتان تــأمين
ارتماعی بيان کرد”:بدون مشارکت کارکنان نمی توانيم ایـن کـار را

انجام دهيم .از سوي دیگر ،هي سيستم انگيزشی ورـود نـدارد .بـه
همين دليل کارکنان زیاد تمایل خاصی به این برنامه ندارند)P22(“.
سوپروایزر یك بيمارستان دولتی هم اظهار مشابهی داشت ”:ما بدون
مشارکت کارکنان نمیتوانيم این کار برنامه ریزي استراتژیك را انجام
دهيم؛ ولی چون هي سيستم انگيزشی ورود ندارد ،کارکنان تمایـل
خاصی به این کار ندارند )P45(“ .مسـئول بهبـود کيفيـت در یـك
بيمارستان خيریه هم یفت”:ميزان مشارکت کارکنان پـایين هسـت.
بسياري از کارکنان انگيزهاي براي انجام برنامه در سـازمان ندارنـد و
مطرح میکنند که فرقی بين کسی که تـالش مـیکنـه و نمـیکنـه
ورود ندارد و از هي سيسـتم پاداشـی در سـازمان اسـتفاده نمـی-
شود)P30(“.

مخصوصاً کارکنان درمانی ،نسبت به برنامهریـزي اسـتراتژیك تنهـد
خاصــی ندارنــد و در برابــر انجــام آن از خــود مقاومــت نشــان
میدهند )P19(“.مسـئول بهبـود کيفيـت یـك بيمارسـتان دولتـی
یفت”:ميزان دخالت پزشکان به دليل مشغله کاري بسيار کم اسـت.
بسياري از این پزشکانی که در سازمان کار میکننـد ،هيـأت علمـی
دانشگاه هم میباشند .بنابراین ،افراد سرشناسی هستند کـه وقـت و
زمان زیادي را صر امور تدوین و ارراي برنامـهریـزي اسـتراتژیك
نمیکنند )P20(“.مصاحبه شوندیان نا آیـاهی و نداشـتن اطالعـات

بسياري از مصاحبهشوندیان فقدان سيسـتم پـاداش و قـدردانی را بـه
عنوان یکی از چالشهاي ارراي فرآیند برنامـهریـزي اسـتراتژیك نـام
برده اند .کارشنار بهبود کيفيت یك بيمارستان تأمين ارتماعی بيان
کرد ” :چنين سيستم پاداش و قدردانی ورود ندارد .کارکنان فقط ایر

کافی را یکی از دالیل عدم مشارکت کارکنان و پزشکان بيان کردند.
مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی عقيده داشت”:متاسفانه

ميزان دخالت کارکنان و پزشکان کم است .آنها در زمينهي برنامـه-
ریزي استراتژیك آموزش کافی ندیدهاند؛ به نظرم آموزش مـیتوانـد
بسيار مفيد باشـد .حضـور و مشـارکت آنهـا در تـيم برنامـه ریـزي
استراتژیك ،خيلی از فرآینـدهاي بـالينی را شـفا و دسـتيابی بـه
اهدا را تسهيل می کند .خيلی از این همکاران تمایل بـه یذرانـدن
دورههاي برنامه ریزي استراتژیك دارند .در رلسات تيم برنامـهریـزي
کلــی وقــت ،رهــت آمــوزشهــاي کليــدي ایــن همکارانصــر
مییردد)P21(“.

سازمان رتبه بياورد ،مورد تشویق قـرار مـییيرنـد؛ بـه صـورت عـادي
چنين چيزي ورود ندارد )P22(“.مترون یك بيمارستان دولتی یفت:
“نه متاسفانه ،در این زمينه هيج اقدامی نشده اسـت و فقـط رتبـه اول
شدن مالک است .آن کادو و هدیه هم نمی تواند زحمـات کارکنـان را
ربران کند .این کادو یك لوح تقدیر است .طـی مراسـمی از مسـئول
برنامهریزي استراتژیك قدردانی میکنند ،ولی اینکـه سيسـتم خاصـی
باشد ،نه ورود ندارد )P23(“.مصاحبهشوندیانی که آشنایی بيشـتري
۲8
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بسياري از شرکت کنندیان نيز به اثربخشی کم آمـوزشهـاي ارائـه
شده آن اشاره داشتند .مترون یك بيمارستان دولتی در ایـن راسـتا
چنين یفت”:دورههاي آموزشـی خاصـی ورـود نـدارد .اسـالیدهاي
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از دیدیاه مصاحبه شوندیان ،افزایش بارکاري کارکنان زمينه را بـراي
کاهش مشارکت کارکنان در برنامهریزي استراتژیك کاهش میدهد.
مسئول بهبود کيفيت در یك بيمارستان دولتـی بيـان کـرد” :بحـث
افزایش بار کاري کارکنان همزمـان بـا ارـراي چنـدین برنامـه یـك
مشکل ردي در بيمارستان ما است .با این تنداد نيرو هم که داریـم،
نمیتوانيم برنامـههـا را در رهـت مثبـت بـه پـيش ببـریم)P22(“.
مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی بيان کـرد” :بـار کـاري
پرسنل زیاد است .تـوان ارـراي چنـدین برنامـه را ندارنـد .چنـدین

چالش هاي برنامه ریزي استراتژیك ...

فيزیکی ناکافی و فقدان سيستم اطالعـاتی مناسـب زمينـه را بـراي
شکست برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانها فراهم می کند .یکی
از چالشهـاي برنامـهریـزي اسـتراتژیك در بيمارسـتانهـاي مـورد
مطالنـه ،عــدم تخصــيص اعتبـارات مــالی مناســب بـود .مــدیر یــك
بيمارستان دولتی عقيده داشت که” :در مورد منابع مالی هر وقت ما

با برنامه داشتند ،مشارکت کارکنان را تنها در حد اربار و اعمـال قـوانين
تنبيهی میدانستند .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان نظـامی بيـان
کرد ” :کارکنان هميشه از تغيير استقبال نمیکنند .آنهـا دوسـت دارنـد

همون سطحی کـه هسـتند ،ثابـت باشـند .بـراي وادار کـردن افـراد بـه
مشارکت ناچاراً باید از یك سري تکنيكهاي تنبيهی استفاده کرد؛ مثـل
لحاظ کـردن در نمـره عملکـرد سـاليانه آنهـا )P17(“.فقـدان سيسـتم

برنامه را تدوین کردیم ،در زمينه اررا بـا مشـکل برخـورد کـردیم و
مجبور شدیم که برخی از اهدا بيمارستان را حذ کنيم )P1(“.به
دليل عدم حمایت دولت ،بيمارستانهاي خصوصی و خيریـه نيـز در
ارراي فرآیند برنامه ریزي استراتژیك با چـالشهـاي زیـادي موارـه
شدند .مسئول بهبود کيفيت یك بيمارستان دولتی اشـاره کـرد” :بـا

مـیکــرد .ولــی ،برخــی از پرسـنل پاداشــی دریافــت نکردنــد .اي کــاش
تشویقیها براي همه پرسـنل در نظـر یرفتـه بشـود؛ چـون از کارکنـان
خدماتی و نگهبانی یرفته ،همه دارند تالش شون را میکنند)P9(“.

توره به این که ما از پایه یك سري مشکالت داریم ،هنـوز زود بـود
که برنامه استراتژیك را اررا کنيم .ما باید اول پایهها رو درست می-
کــردیم .برنامــهریــزي اســتراتژیك تغييــر آن چنــانی در ســاختار
بيمارستان ما نداشت .ما پول زیـادي نداشـتيم کـه بتـوانيم کـار آن
چنانی بکنيم .تالش کردیم ،ولی هزینهها خيلی باالست)P19(“.

مدیریت بيماران

مصاحبه شوندیان در حيطه مدیریت بيماران ،مواردي ماننـد فقـدان
بيمار محوري و تنهد و تالش کارکنان براي رلب رضایت مشـتریان
را در ایجاد چالشهاي برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانها مـوثر

برخی از مصاحبهشوندیان منتقد بودند که سيستم اطالعاتی ناقصـی در
بيمارستانها ورود دارد .مسئول بهبود کيفيت یـك بيمارسـتان دولتـی
یفت” :براي تحليل دادههاي خارری و داخلـی یـك نـرم افـزار درسـت

میدانستند .برخی از مصاحبهشوندیان در بيمارستانهاي خصوصـی
منتقد بودند که رضایت بيماران براي آنها خيلی مهم اسـت ،امـا ،در
تدوین برنامه استراتژیك از مشـارکت نماینـدیان بيمـاران اسـتفاده
نکردند .کارشنار بهبود کيفيت یـك بيمارسـتان خصوصـی یفـت:

کردیم ،اما اینقدر این سيستم کامپيوتر بيمارستان قدیمی بـود کـه هـر
وقت برنامه را میخواستيم اررا کنيم ،هنگ میکرد .بـاالخره بـیخيـال
این نرم افزار شـدیم )P37(“.مسـئول بهبـود کيفيـت یـك بيمارسـتان
دولتی منتقد بود” :سيستم اطالعـاتی بيمارسـتان بایـد رـامع و بـه روز
باشد .به دليل فقدان چنين سيستمی ،خيلی وقـتهـا در پـایش برنامـه
عملياتی و تحليل محيط داخلی و خارری مشکل داریم )P42(“.

”درسته که رضایت بيماران در بيمارستان ما خيلی مهمه و ما بایـد
به دنبال بيمار باشيم ،اما ،در تدوین برنامه اسـتراتژیك ،نماینـداي از
بيماران حضور ندارد .مدیر منتقد است که نياز نيست که نمایندهي
بيماران باشد؛ ما خودمون نيازها و انتظاراتشون را میدانيم)P38(“.

مدیریت فرآیندهای کاری

تندادي از مصاحبه شوندیان منتقد بودند که فرهنگ بيمارسـتانهـا
بيمار محور نيست و تنهد و تـالش پرسـنل بـراي افـزایش رضـایت
مشتریان کافی نيست .مترون یك بيمارستان دولتی یفت” :رضـایت

مصاحبه شوندیان در حيطه مدیریت فرآیندها ،مواردي مانند فقـدان
مدیریت فرآیندهاي کاري و فقـدان پـایش و ارزشـيابی برنامـه را در
ایجاد برنامهریزي استراتژیك در بيمارسـتانهـا مـوثر مـیدانسـتند.
بسياري از مصاحبهشـوندیان منتقـد بودنـد کـه فرآینـدهاي کـاري
زیادي در بيمارستانها ورود دارد که فرآیند برنامهریزي استراتژیك
را با مشکل مواره میکند .مسئول بهبـود کيفيـت یـك بيمارسـتان
خيریه بيان کرد” :ما در بيمارستان بخـشهـا و فرآینـدهاي زیـادي

بيماران براي مدیران مهم نيست .آنها منتقدند که بيمـار بـه دنبـال
بيمارستان ما است و باید با هر کمبودي بسازد )P6(“.مسئول بهبود
کيفيت بيمارستان دیگري هم نظر مشابهی داشت” :در تدوین برنامه
استراتژیك هي وقت از نماینده بيماران دعوت نشده .وقتی هـم بـه
مدیر این موضوع را ميگویی ،او مییوید که بيمار به ما وابسته اسـت
و مجبور است که براي درمان بيماریش به ما مرارنه کند)P39(“.

داریم .ارراي برنامه اسـتراتژیك در  ۱00واحـد بيمارسـتان بـا ۴00
فرآیند ،کار مشکلی است )P40(“.مترون یك بيمارستان دولتی نيـز
یفت”:برخال سازمانهاي دیگـر کـه یـك فرآینـد ورـود دارد ،در

مدیریت منابع

از دیدیاه مصاحبه شوندیان ،عواملی نظير منابع مالی ناکافی ،منـابع
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قدردانی و پاداش باعث ایجاد نارضایتی در برخـی از مـدیران و کارکنـان
بيمارستانها شده بود .مسئول بهبـود کيفيـت یـك بيمارسـتان خيریـه
یفت ” :پاداش یك رـورایی مشـوق بـود بـراي اون کسـی کـه دریافـت
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پروانه اصفهانی و

شکيل و ) ...مدل شده است .خيلی از ارزیابان بيشتر به ظاهر برنامـه
تورــه مــیکننــد تــا محتــوا و کيفيــت برنامــه )P43(“.از دیــدیاه

”پایشهاي برنامه باید منسجمتر شود؛ ایر افراد بداننـد کـه مـانيتور
می شوند ،خيلی حرکاتشون منظم می شـود .ایـر ایـن پـایش ورـود
نداشته باشد ،قطناً نه ..هر واحد بيمارستان باید رلساتی بریزار کند
و پيشرفت برنامه خود را مورد بررسی قرار بدهند )P36(“.عـالوه بـر

مصاحبه شوندیان بسـياري از ارزیابـان وزارت بهداشـت در خصـوص
برنامه ریزي استراتژیك تخصص و تجربـه نداشـتند .مسـئول بهبـود
کيفيــت در یــك بيمارســتان تــأمين ارتمــاعی بيــان کــرد” :برخــی

کارشناسان ارزیا برنامه استراتژیك ،شرایط احـراز رهـت ارزیـابی
برنامه نداشتند .به نظر مـن کسـی مـیتوانـد برنامـه اسـتراتژیك را
ارزیابی کند که حداقل اوالً دورههاي برنامهریـزي اسـتراتژیك را بـه
صورت کامل یذرانده و تحصيالت آکادميـك داشـته باشـد .ثانيـاً در
این حيطه سابقه تـدریس داشـته باشـد .ثالثـاً :حـداقل  3-۲برنامـه
نوشته باشند و در مسير اررایی برنامه باشند)P22(“.

این ،مصاحبه شوندیان بر این اعتقاد بودند که بيشتر از شاخصهاي
کمّی براي ارزشيابی برنامه استفاده می شود .مسئول بهبـود کيفيـت
یك بيمارستان دولتی در ایـن راسـتا چنـين یفـت” :تأکيـد برنامـه

بيشتر بر مسائل کمی اسـت .رنبـههـاي کيفـی زیـاد تورـه نمـی-
شود)P44(“.

جدول :1چالشهای برنامهریزی استراتژیک در بيمارستانهای استان تهران
موضوعات فرعی
مدیریت و رهبری

دستور سازمانی و ابالغ ارباري برنامهریزي استراتژیك ،عدم توريه ضرورت برنامه ریزي استراتژیك ،تنهد ،حمایت و مشارکت پایين مدیران ارشد ،انگيزه پایين مدیران ،فقدان
تفکر سيستمی و عدم اعتقاد به برنامه استراتژیك ،رابجایی مدیران ،ثبات مدیران ،سابقه شکست برنامههاي مدیریتی و عدم رهبري اثربخش

فرهنگ سازمانی

ترکيب نامناسب تيم برنامهریزي استراتژیك ،دانش و مهارت ضنيف تيم برنامهریزي استراتژیك ،دانش و مهارت ضنيف مدیر برنامهریزي استراتژیك ،مدل نامناسب برنامهریزي
استراتژیك ،تدوین اهدا از پيش تنيين شده در برنامه استراتژیك ،عدم تدوین برنامه عملياتی واقعیرایانه و زمان طوالنی تدوین برنامه استراتژیك
ارتباطات و هماهنگی ضنيف سازمانی و عدم ورود روحيه کار یروهی

یادگيری سازمانی

برنامهریزي ناکافی آموزشی براي برنامهریزي استراتژیك ،آموزش ناکافی مدیران و کارکنان در زمينه برنامهریزي استراتژیك و فقدان ارزشيابی اثربخشی آموزش ارائه شده

مدیریت کارکنان

تنهد و مشارکت کم کارکنان در برنامه ریزي استراتژیك ،شایستگی و مهارت کم کارکنان ،تنداد کم کارکنان ،بار کاري زیاد کارکنان ،انگيزه پایين کارکنان و نداشتن سيستم
تقدیر و پاداش از مشارکت کارکنان در برنامهریزي استراتژیك

مدیریت بيماران

فقدان بيمار محوري و عدم تنهد و تالش کارکنان براي رلب رضایت بيماران

مدیریت منابع

منابع مالی ناکافی ،منابع فيزیکی ناکافی و فقدان سيستم اطالعاتی مناسب

مدیریت فرآیندها

عدم ارتقاي فرآیندهاي کاري و عدم ورود یك سيستم پایش و ارزیابی برنامه استراتژیك

برنامهریزی
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پایش و ارزیابی سيستمی و منظم برنامه استراتژیك میتواند منجـر
به شناسایی زود هنگام مشکالت برنامه و در صورت نياز بکـاریيري
اقدامات اصـالحی شـود .از دیـدیاه مصـاحبه شـوندیان ،ایرچـه در
مواردي ميزان پيشرفت برنامههاي استراتژیك به طور مجزا در برخی
از واحدها انجام میشود ،اما پی یيري ارراي برنامههاي اسـتراتژیك
در سطوح عالی مدیریتی سازمان به ميزان کافی صورت نگرفت و در
مندودي از رلسات هيئت رئيسه برنامه اسـتراتژیك در دسـتور کـار
قرار یرفته اسـت .متـرون یـك بيمارسـتان خيریـه عقيـده داشـت:
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بيمارستان فرآیندهاي کاري زیادي ورـود دارد کـه ارـراي فرآینـد
برنامهریزي استراتژیك را با مشکل مواره میکند)P6(“ .

عالوه براین ،در فرآیند اعتباربخشی بيمارستانها که توسـط مناونـت
درمــان دانشــگاههــاي علــوم پزشــکی انجــام مــیشــود ،برنامــههــاي
استراتژیك بيمارستانها هم ارزشيابی میشوند .مصـاحبه شـوندیان
منتقد بودند که ارزیابـان اعتباربخشـی ،ارزشـيابی کـاملی از برنامـه
استراتژیك بيمارستان انجام نمیدهند .بسياري از ارزیابان صـرفاً بـه
داشتن برنامه استراتژیك در بيمارستان توره کرده و محتوا و ارراي
برنامه برایشان اهميتی نداشته اسـت .مسـئول بهبـود کيفيـت یـك
بيمارستان دولتی منتقد بود” :فرهنگ حجيم بودن برنامه (کاغذي و

چالش هاي برنامه ریزي استراتژیك ...

بحث و نتيجهگيري

هد این پژوهش شناسایی چالشهاي برنامـهریـزي اسـتراتژیك در
بيمارستانهاي استان تهران بود .بيمارسـتانهـاي اسـتان تهـران بـا
چالش هاي متنددي بر سر راه تدوین و ارراي برنامههاي استراتژیك
مواره هستند .مـدیریت و رهبـري ضـنيف ،برنامـهریـزي نادرسـت،
فرهنـگ نامناســب سـازمانی ،عــدم تورــه بـه یــادیيري ســازمانی و
مدیریت ضـنيف کارکنـان ،مشـتریان ،منـابع و فرآینـدهاي کـاري،
چــالشهــاي زیــادي بــر ســر راه برنامــهریــزي اســتراتژیك در
بيمارستانهاي استان تهران ایجاد کرده اند .عدم توريه برنامهریـزي
استراتژیك ،استفاده از مدل نامناسب برنامهریزي اسـتراتژیك ،نبـود
روحيه کار یروهی ،آموزش ناکافی ،تنداد کم کارکنـان و بـار کـاري
زیاد آنها ،مشارکت و تنهد کم مدیران ،کارکنان و پزشکان در تدوین
و ارراي برنامه استراتژیك ،کمبـود منـابع ،تنـداد زیـاد بخـشهـا و
فرآینــدهاي کــاري در بيمارســتان ،ارتباطــات و همــاهنگی ضــنيف
سازمانی ،توره کم به بيمار محوري و نداشتن سيستم مناسب بـراي
مــدیریت و ارزشــيابی فرآینــدهاي کــاري از رملــه چــالشهــاي
برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانها هستند.
مدیریت و رهبـري ضـنيف مـانع مهمـی در موفقيـت برنامـهریـزي
استراتژیك در بيمارستانهاي استان تهران است .مطالنات قبلی نيـز
حمایت کم مدیران ارشد از برنامه ریزي استراتژیك ،رهبري ضـنيف،
مشغله زیاد و انگيزه کم مدیران ،اختيارات کم مدیران و تمایـل آنهـا
به حفم وضـع مورـود و رابجـایی زیـاد مـدیران را از چـالشهـاي
برنامه ریزي اسـتراتژیك در بيمارسـتانهـاي ایـران یـزارش کردنـد
[ .]۲۴،۱۴-۱6موفقيت یا شکست سازمان ها تا حد زیادي به مدیران
آنهــا بســتگی دارد .بيمارســتانهــا بــه مــدیران بــاهوش ،فرهمنــد،
سياستمدار ،توانا ،با تجربه و متنهد نياز دارنـد [ .]۲بيشـتر مـدیران
ارشد بيمارستان ها در ایران متخصصان علوم پزشکی هستند کـه در
کنار وظایف بالينی خود وظيفه مدیریت بيمارستان را بر عهده دارند.
مدیران پزشـك (مـدیران ترکيبـی)  Hybrid managersقسـمت
قابل تـورهی از زمـان مـدیریتی خـود را بـه انجـام وظـایف بـالينی
اختصاص میدهند و از دانش تخصصی مـدیریت بهداشـت و درمـان
کمی برخوردار هستند .آموزشهـاي الزم و کـافی بایـد بـه مـدیران
پزشك داده شود تا دانش و مهـارتهـاي مـدیریت و رهبـري را فـرا
یيرند تا بتوانند بهرهوري بيمارستانها را افزایش دهند.
تنهد و حمایـت مـدیران ارشـد بيمارسـتان بـراي موفقيـت فرآینـد
برنامهریزي استراتژیك بسيار ضروري است [ .]۱۱تنهـد و مشـارکت
3۱
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مدیران بيمارسـتان در فرآینـد برنامـه ریـزي اسـتراتژیك منجـر بـه
افزایش مشارکت و تنهد کارکنان در ارراي برنامه خواهد شد [.]۱3
در صورتیکه مدیران ارشد بيمارستانها مشارکت فنـالی در فرآینـد
برنامه ریزي اسـتراتژیك نداشـته باشـند ،برنامـه اسـتراتژیك خـوبی
تدوین نخواهد شد ،منابع الزم براي ارراي برنامه فراهم نمی شـود و
در نتيجه ،کارکنان انگيـزه الزم را بـراي ارـراي برنامـه اسـتراتژیك
نخواهند داشت .تنهد مدیران باید به صورت عملی باشد .آنها باید در
کليه مراحل تـدوین و ارـراي برنامـه اسـتراتژیك مشـارکت فنـالی
داشــته باشــند و منــابع الزم را تــأمين کننــد .مســئوليت نهــایی
برنامه ریزي استراتژیك سازمان بـا مـدیران ارشـد آن اسـت .وظيفـه
برنامه ریزي استراتژیك نبایـد بـه واحـد بهبـود کيفيـت بيمارسـتان
تفویض شـود .برنامـه ریـزي یـك کـار تيمـی اسـت .مـدیران کليـه
واحدهاي بيمارستان باید در تنيين اهدا و اقـدامات دسـتيابی بـه
اهدا سازمان مشارکت فنالی داشته باشـند .واحـد بهبـود کيفيـت
نقش تسهيل کننده را بر عهده داشـته و همـاهنگیهـاي الزم بـراي
آموزش مدیران و کارکنان در زمينه برنامهریزي استراتژیك ،حصـول
اطمينان از تأمين منابع الزم و مشارکت فنال کارکنـان بخـشهـاي
مختلف سازمان در فرایند برنامهریزي استراتژیك را بر عهده دارد.
ویژیی هاي خاص بيمارستان ها مانند ساختار مکانيکی ،بروکراتيك و
پيچيده ،ماهيت اضطراري خدمات ،نـاهمگونی کارکنـان و بيمـاران،
عدم اطمينان و پيشبينی ناپذیري ،استقاللطلبی متخصصان بالينی
و تنامالت پيچيده بين ذینفنـان کليـدي ،فرآینـد تـدوین و ارـراي
برنامه استراتژیك را دشوار مـیسـازد [ .]۲بنـابراین ،مـدیران ارشـد
بيمارستانها باید باید تفکـر اسـتراتژیك را در خـود توسـنه دهنـد،
رویکرد مدیریت استراتژیك را بکار یيرند و برنامهریـزي اسـتراتژیك
را رزیی از سيستم مدیریت استراتژیك سازمان بداننـد .بـهعبـارتی،
آنها باید همراه با برنامه ریزي استراتژیك ،تصميم یيري اسـتراتژیك،
سازماندهی استراتژیك ،رهبري استراتژیك و کنتـرل اسـتراتژیك را
هم در سازمان بکار یيرند.
بيشــتر مــدیران بيمارســتانهــا بــه خــاطر الزامــات اســتانداردهاي
اعتباربخشی اقدام به تدوین برنامه استراتژیك کرده انـد .ایـن اربـار
براي تدوین برنامه اسـتراتژیك و عـدم آمـوزشهـاي کـافی در ایـن
زمينه باعث شده است که برنامـهریـزي اسـتراتژیك بـه یـك هـد
تبدیل شود و مدیران فقط سنی در تدوین برنامه استراتژیك کنند و
تالش زیادي براي ارراي آن بکار نگيرند .مدیران ارشد بایـد نسـبت
به ضرورت تدوین برنامه استراتژیك براي مدیران و کارکنان سازمان
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پروانه اصفهانی و

3۲
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دالیل مورهی بياورند تا مشارکت آنهـا را در ارـراي برنامـه بدسـت
آورند .وقتـی مـدیران ارشـد بيمارسـتان متنهـد بـه ارـراي برنامـه
استراتژیك نباشند ،کارکنـان هـم خـود را ملـزم بـه ارـراي برنامـه
استراتژیك نمی بينند .کارکنان به مدیران خود بـهعنـوان یـك الگـو
نگاه میکنند .عدم حضـور مـدیران ارشـد در رلسـات برنامـهریـزي
استراتژیك ،کالرهاي آموزشـی و عـدم تـالش آنهـا بـراي تغييـر
سياست ها ،ساختارها و فرهنگ سازمان به کارکنـان سـازمان نشـان
می دهد که ردیتی از طر مـدیران بـراي تـدوین و ارـراي برنامـه
استراتژیك ورود ندارد .ایر آنها مـدیران خـود را متنهـد بـه برنامـه
تغيير سازمانی ببيند ،مشارکت خـود را در ارـراي آن برنامـه تغييـر
سازمانی ،افزایش خواهند داد [.]۱۱
این پژوهش نشان داد که عدم ثبات مدیران بيمارستانها و رابجایی
مکرر آنها منجر به شکست برنامهریزي استراتژیك مـیشـود .پـایين
بودن امنيت شغلی مدیران ارشد بيمارستانها منجر به کاهش خطـر
آنها و در نتيجه ،تالش براي حفم وضع مورود خواهد شد [ .]۲۵در
نتيجه ،مدیران بيمارستانها به راي استفاده از برنامههاي بلند مدت
استراتژیك ،به برنامه ریزي هاي عملياتی براي حفم وضنيت مورـود
روي خواهند آورد .رابجایی مدیران منجر به تغيير مـداوم اهـدا و
استراتژي هاي سازمانی می شود که عالوه بر تحميل هزینه زیـاد بـه
سازمان ،مورب کـاهش انگيـزه کارکنـان و عـدم مشـارکت آنهـا در
ارراي برنامهها خواهد شد .ثبات مدیران ارشد بيمارستان پيش نيـاز
مدیریت و برنامه ریزي استراتژیك است .با این ورود ،با توره به عمر
کوتاه دوره مدیریت مدیران بيمارستان هـاي ایـران بهتـر اسـت کـه
حاکميــت ســازمانی در بيمارســتانهــاي کشــور نهادینــه شــود .در
حاکميت سازمانی مسئوليت نهایی سازمان به هيأت مدیره یا هيـأت
امناء سپرده می شود که وظيفه برنامـهریـزي اسـتراتژیك را هـم بـر
عهــده دارد .در چنــين شــرایطی ،تغييــر مــدیران منجــر بــه توقــف
برنامه هاي بلند مدت سازمانی نخواهـد شـد و مـدیر بنـدي مجـري
برنامه استراتژیك سازمان خواهد بود.
این پژوهش نشان داد که موفقيـت یـا شکسـت مـدیران در ارـراي
مدل ها و فنون مدیریتی در آینـده بـر ميـزان مشـارکت و همکـاري
کارکنان در برنامههاي مدیریتی تـأثير مـییـذارد .ارـراي نادرسـت
برنامه هاي مدیریتی عالوه بـر اتـال منـابع بيمارسـتانی ،منجـر بـه
مقاومت کارکنان نسبت به سـایر برنامـههـاي مـدیران مـیشـود .در
مقابل ،ارراي درست مـدلهـا و فنـون مـدیریتی عـالوهبـر افـزایش
بهرهوري سازمانها ،منجر بـه تقویـت اعتمـاد کارکنـان بـه مـدیران
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سازمان و همکاري بيشتر آنها در سایر برنامههـاي مـدیران سـازمان
میشود.
تدوین یك برنامه اسـتراتژیك خـو  ،شـانس ارـراي درسـت آن و
دستيابی به اهدا سازمانی را افزایش میدهد .فرآینـد برنامـهریـزي
استراتژیك بایـد داراي یـك برنامـه منسـجم مشخصـی باشـد .تـيم
برنامه ریزي استراتژیك بيمارستان باید از دانش و مهـارتهـاي الزم
براي تـدوین و ارـراي برنامـه اسـتراتژیك برخـوردار باشـند .مـدیر
برنامه ریزي استراتژیك بيمارستان عالوه بر داشـتن شایسـتگیهـاي
الزم باید مورد قبول سایر مدیران و کارکنان بيمارسـتان هـم باشـد.
منابع الزم باید براي تدوین برنامه استراتژیك فراهم شـود و رـدول
زمانی مشخصی هم براي تدوین و ارراي برنامه اسـتراتژیك در نظـر
یرفته شود .طوالنی شدن فرایند برنامه ریزي اسـتراتژیك منجـر بـه
کاهش انگيزه کارکنان و در نتيجـه ،مشـارکت کـم آنهـا در مرحلـه
ارراي برنامه استراتژیك خواهد شد .مدت زمان  3ماه بـراي تـدوین
برنامه استراتژیك یـك بيمارسـتان  ۲00تـا  300تختخـوابی کـافی
خواهد بود [.]۲
یافته هاي این پژوهش نشان داد که وزارت بهداشت و مناونت درمان
دانشگاهها در قالب برنامه اعتباربخشی ملی بيمارستانهـا از مـدیران
بيمارستان ها خواستند که اهدافی نظيـر کيفيـت و ایمنـی خـدمات
بيمارستان را در قالب اهدا کلی بيمارستان بياورند .ایرچه مدیران
بيمارستانها از این دستور تبنيت کردند ،ولی این اهـدا بـه دليـل
کمبــود منــابع ســازمانی عمليــاتی نشــدند .هــر مــدل برنامــهریــزي
استراتژیك از فنون خاصی براي تحليل استراتژیك موقنيت سازمان،
تنيين رهـت اسـتراتژیك سـازمان (مأموریـت ،دورنمـا ،ارزشهـا و
اهدا سازمانی) ،تنيين استراتژيها و تاکتيكها و در نهایت ،تدوین
برنامه عملياتی استفاده مـیکنـد [ .]۲بنـابراین ،بـا تورـه بـه مـدل
انتخا شده برنامه ریزي اسـتراتژیك بـراي بيمارسـتان بایـد از فـن
خاص آن مدل براي نوشتن اهدا کلی آن بيمارستان استفاده کرد.
کيفيت و ایمنی با توره به اینکه ویژیی خدمات بيمارستان هستند،
بهتر است در قالب اهدا اختصاصی بيمارسـتان آورده شـوند تـا بـا
تدوین برنامه هاي عملياتی شانس دسـتيابی بـه آنهـا افـزایش یابـد.
الزامات اعتباربخشی از مدیران بيمارستانها خواست تـا یـك برنامـه
عملياتی براي بيمارستان و چند برنامه بهبود کيفيت ،ایمنی بيمار و
بحران تدوین کنند .بيمارستان فقط باید یك برنامه عملياتی در ذیل
برنامه استراتژیك داشته باشد که حوزههاي بهبود کيفيت ،ایمنـی و
بحران را هم شامل شود.

چالش هاي برنامه ریزي استراتژیك ...

یافتههاي این مطالنه نشان داد که عدم ورود یك برنامه استراتژیك
و عملياتی واقعیرایانه منجر به عدم موفقيـت برنامـه اسـتراتژیك در
بيمارستان میشود .برنامههاي واقعیرایانه منجر به دستيابی اهـدا
سازمانی میشوند [ .]۲6مدیران بایـد از اطالعـات محـيط داخلـی و
خارری بيمارستان به خوبی استفاده کنند تا برنامههاي اسـتراتژیك
واقع یرایانه تدوین کنند .دانش و تجربه کم مدیران بيمارستانهـا در
زمينه برنامه ریزي استراتژیك ،نداشتن برنامه اررایی براي تـدوین و
ارراي برنامه استراتژیك ،مدل نامناسـب برنامـه ریـزي اسـتراتژیك،
نامشخص بودن وظایف مدیران در فرآیند برنامـهریـزي اسـتراتژیك،
طــوالنی شــدن فرآینــد تــدوین برنامــه اســتراتژیك ،تــدوین برنامــه
استراتژیك ضنيف یا برنامه عملياتی ایدهآلیرا از رمله چـالشهـاي
تکنيکی برنامهریزي استراتژیك بيان شده در پژوهشهـاي قبلـی در
بيمارستان هاي ایران بودند [ .]۱۴-۱6بيشتر مـدلهـاي مـدیریت و
برنامه ریزي استراتژیك براي صنایع توليدي کشورهاي غربی توسـنه
یافتند که ساختار و فرهنگ متفـاوتی بـا سـازمانهـاي بهداشـتی و
درمانی ایران دارند [ .]۲کپی کردن مدلهاي برنامهریزي استراتژیك
توسنه یافته در بخش خصوصی و بکاریيري آن در بيمارستانها ،بـه
ویژه در بخش دولتی ایده خوبی نيست .مطالنات قبلـی هـم فقـدان
یك مدل مناسب برنامه ریـزي اسـتراتژیك بـراي بخـش بهداشـت و
درمــان ،را چالشــی رــدي در فرآینــد برنامــهریــزي اســتراتژیك
بيمارستانهـا یـزارش کردنـد [ .]۲۷،۱۴-۱6اسـتفاده از مـدلهـا و
تکنيكهاي نامناسـب در برنامـهریـزي اسـتراتژیك مورـب کـاهش
اثربخشی و کارایی فرآیند تدوین برنامه استراتژیك خواهد شـد و در
اررا نيـز مشـکالتی ایجـاد خواهـد کـرد .بيمارسـتان یـك سـازمان
ماشينی بروکراتيك نيست ،بلکه ،یـك سـازمان ارتمـاعی خـدماتی
شبکهاي بسيار پيچيدهي چند تخصصی است که بهصورت شـبکهاي
از واحدهاي پزشکی ،پيراپزشکی ،پشتيبانی و اداري مـرتبط بـه هـم
فناليت میکند .مدیران باید ویژییهاي منحصـربه فـرد بيمارسـتان
خود را به هنگام انتخا مدلها و فنون برنامهریزي استراتژیك مورد
توره قرار دهند .بنابراین ،مدلهاي برنامه ریزي اسـتراتژیك توسـنه
یافته براي سازمانهاي عقالیی سلسله مراتبی صننتی باید متناسـب
با ساختار و فرهنگ سازمانی بيمارستانهـا تغييـر یابنـد .مصـدقراد
یك مدل برنامه ریـزي اسـتراتژیك بـراي سـازمانهـاي بهداشـتی و
درمانی ایران توسنه داد [ ]۲که ارراي آن مورـب افـزایش رضـایت
شغلی کارکنان [ ،]۵افزایش کيفيـت خـدمات بيمارسـتان ،افـزایش
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رضــایت بيمــاران ،کــاهش زمــان انتظــار بــراي دریافــت خــدمات
بيمارستان [ ]6و افزایش کارایی بيمارستان شد [.]۷
بيمارستانها سازمانهاي ارتماعی بروکراتيك پيچيدهي با سازیاري
و قابليـت تطبيـق بـاال هسـتند .کارکنـان در چنـين سـازمانهـایی
محافظه کار بوده و نسبت به تغييرات مقاومت میکنند تـا بـهنـوعی
بقاي خود را تضمين کنند .برنامه ریزي استراتژیك منجـر بـه ایجـاد
تغييــرات زیــادي در ســاختار و فرهنــگ ســازمانی و فرآینــدهاي
بيمارستانی میشود که میتواند منجـر بـه افـزایش اسـترر شـغلی
کارکنــان [ ]۲8و کــاهش کيفيــت زنــدیی کــاري آنهــا شــود [.]۲9
بنابراین ،کارکنان نسبت به این تغييـرات مقاومـت مـیکننـد .عـدم
آیاهی کارکنان از ماهيت تغييـر و نتـایج آن بـراي آنهـا و سـازمان،
منجر به تشدید این مقاومت میشـود .در پـژوهشهـاي قبلـی نيـز،
کمبود آموزش به عنوان یك چالش ردي بـر سـر راه برنامـهریـزي
استراتژیك در بيمارستانهاي ایران یزارش شد [.]۱۴-۱۵
کارکنان باید آموزشهـاي الزم را دریافـت کننـد تـا بتواننـد برنامـه
اســتراتژیك ســازمان را درســت ارــرا کننــد .آمــوزش کارکنــان در
زمينــههــاي ماهيــت و اهميــت تغييــرات ســازمانی و نحــوه ارــراي
تغييرات منجر به کاهش اسـترر آنهـا و افـزایش دانـش ،مهـارت و
توانایی آنها براي انجام بهتر تغييرات مـیشـود .آمـوزش و یـادیيري
منجر به کاهش مقاومت کارکنان در مقابل ارراي تغييرات ناشـی از
برنامهریزي استراتژیك میشود [ .]۱۱هر تغييري در سازمان باید بـا
آموزش شروع شود ،با آموزش ادامه یابد و با آموزش به پایـان رسـد.
کارکنان بيمارستان با آموزش باید بـه ایـن بـاور برسـند کـه برنامـه
استراتژیك براي آنها و سازمان ضروري و مفيد است .این آموزشهـا
ابتدا باید توسط مناونت درمان دانشگاههاي علوم پزشکی و خـدمات
بهداشتی و درمانی براي مدیران ارشـد بيمارسـتانهـا ارائـه شـود و
سپس ،توسط آنها بـه صـورت آبشـاري در اختيـار سـایر مـدیران و
کارکنان بيمارستانها قـرار یيـرد .برنامـه زمـانی آمـوزش کارکنـان
بيمارستان باید هماهنگ بـا حجـم کـاري آنهـا برنامـهریـزي شـود.
مدیران بيمارستانها باید قبل از برنامهریزي استراتژیك ،کارکنـان را
در زمينه منافع آن توريه کنند و در زمينه نحوه ارراي برنامه تغيير
آموزش دهند .سپس ،اختيارات الزم را به آنها داده ،انگيزش الزم را
ایجاد کرده و آنها را در راستاي ارراي موفقيت آميز برنامه و تغيير
سازمانی هدایت و رهبري کنند .در نتيجه ،کارکنان توانمنـد شـده و
در فرایند برنامه ریزي استراتژیك مشـارکت فنـالی خواهنـد داشـت.
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اثربخشی برنامههاي آموزش باید مورد ارزشيابی قرار یيرد و اقدامات
اصالحی الزم بکار یرفته شود.
فرهنگ سازمانی مفروضات ،اعتقادات ،ارزشها و هنجارهاي مشترک
کارکنان یك سازمان است که نگرشهـا ،عـادتهـا ،رفتارهـا ،نحـوه
پوشش و انجام کارهاي آنها را تنيين میکند [ .]۲فرهنگ سـازمانی
منجر به تقویت انسجام کارکنان در درون سازمان و افزایش قابليـت
تطبيق آن با محيط بيرون می شود .فرهنـگ سـازمانی بـر موفقيـت
استراتژيهاي سازمانی سازمانی تأثير زیادي دارد .حـدود  ۵0تـا ۵۵
درصد موفقيت استراتژيهاي سازمانی به فرهنـگ سـازمان بسـتگی
دارد [ .]30-3۱پژوهشهاي قبلی هم نقش فرهنـگ سـازمانی را در
موفـقيت برنامهریزي استراتژیك تأیيد کردند [ .]3۲، ۱۱عدم اعتقاد
به مفيد بودن برنامه هاي استراتژیك ،نبـود فرهنـگ بهبـود مسـتمر
فرآیندهاي کاري ،مسئوليت ناپذیري ،عدم پاسـخگویی و بـینظمـی
موانــع رــدي بــر ســر راه موفقيــت برنامــهریــزي اســتراتژیك در
بيمارستانهاي ایران هسـتند [ .]۱۴-۱6اصـول بنيـادین اسـتراتژي
باید هماهنگ با ارزشهاي فرهنگ سازمانی باشد .بـه عنـوان مثـال،
ارراي استراتژي مدیریت کيفيت در سـازمان نيـاز بـه توسـنه یـك
فرهنگ کار تيمی ،مسئوليت پذیري ،پاسـخگویی و ارتقـاي مسـتمر
کيفيــت دارد [ .]33مــدیران بيمارســتانهــا متناســب بــا اســتراتژي
سازمانی ،باید تغييراتی در فرهنگ سازمان خود ایجاد کنند .تنهـد و
حمایت مدیران ،آموزش کارکنان ،تدوین قـوانين و مقـررات ،بهبـود
ارتبــا بــين مــدیران و کارکنــان ،نظــارت و ارزشــيابی مســتمر و
بکاریيري اقدامات اصـالحی پـيش نيازهـاي مهندسـی فرهنگـی در
بيمارستانها میباشند .کارکنان مهمترین سرمایههاي هـر سـازمانی
محسو میشوند .کميت و کيفيت کارکنان و تالش منسـجم آنهـا
بــراي دســتيابی بــه اهــدا ســازمانی منجــر بــه افــزایش بهــرهوري
سازمانهـا مـیشـود [ .]۲کارکنـان بـا انگيـزه و متنهـد ،مشـارکت
بيشتري در سازمان داشته و نقـش بـهسـزایی در موفقيـت سـازمان
دارند .یافتههاي این پژوهش بيانگر ایـن واقنيـت اسـت کـه کمبـود
کارکنان ،بار کاري زیاد ،انگيزه پایين و مقاومت آنها نسبت به تغييـر
مانع از مشارکت فنال آنهـا در فرآینـد برنامـه ریـزي اسـتراتژیك در
بيمارستان ها شده است .مطالنات قبلی نيـز چنـين چـالشهـایی را
یزارش کردند [.]۱۴-۱6
تدوین یك برنامه استراتژیك به تنهایی کافی نيست .ارـراي برنامـه
استراتژیك منجر به بهبود عملکرد بيمارسـتان مـیشـود .مـدیران و
کارکنان بيمارستان یاهی اوقات به رغم داشتن برنامه استراتژیك ،بـا
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توره به کمبود وقت فقـط بـه انجـام کارهـاي روتـين مـیپردازنـد.
به عبـارتی ،نـوع سـازمان بيمارسـتان و ماهيـت خـدماتی کـه ارائـه
می کند ،مـی توانـد مـانع ارـراي درسـت برنامـه اسـتراتژیك شـود.
کارکنان به ویژه کارکنان بالينی بيمارستان ممکن است با تورـه بـه
تنداد زیاد بيماران براي انجام کارهاي رایج خود وقت نداشته باشند.
در نتيجه ،آنهـا فرصـت کـافی بـراي انجـام کارهـاي ردیـد برنامـه
استراتژیك نخواهند داشـت .مشـارکت کارکنـان در فرآینـد تـدوین
برنامه استراتژیك منجر به افزایش حس مالکيت آنها نسبت به برنامه
استراتژیك سازمان و تالش بيشتر براي ارراي آن میشود .مـدیران
با بکاریيري ترکيب مناسبی از منابع انسانی و فيزیکـی بایـد حجـم
کار را براي کارکنان کم کنند تا بتوانند حداقل  ۱0درصد وقت خود
را به ارراي برنامه استراتژیك اختصاص دهند .عالوهبـراین ،مـدیران
بایـد یکـی از اهـدا اصــلی بيمارسـتان را افـزایش رضـایت شــغلی
کارکنان در نظر بگيرند و با استفاده از استراتژيهـا و تاکتيـكهـاي
مناسب به رذ کارکنـان شایسـته و متنهـد ،بهبـود ارتبـا بـين
مــدیران و کارکنــان ،ارزشــيابی صــحيح عملکــرد کارکنــان ،ربــران
خدمات کارکنان و قـدردانی از تـالشهـاي آنهـا اقـدام کننـد [.]۵
مدیران باید اهـدا و اسـتراتژي هـاي بيمارسـتان را بـه خـوبی بـه
کارکنان منتقل کننـد و آنهـا را بـراي ارـراي برنامـه اسـتراتژیك
تشویق و ترغيب کنند .بکاریيري یـك سيسـتم پـاداش و قـدردانی
عادالنه نيز منجر به افزایش مشارکت مدیران و کارکنـان در فرآینـد
برنامهریزي استراتژیك میشود .مدیران بيمارستانها باید از کارکنان
به خاطر ارراي برنامه استراتژیك قدردانی کنند.
پزشکان نقش کليدي در ارائه خدمات بيمارسـتانی دارنـد .بنـابراین،
آنها باید مشارکت فنالی در فرآیند برنامـهریـزي اسـتراتژیك داشـته
باشند .این پـژوهش نشـان داد کـه پزشـکان مشـارکت کمتـري در
فرآیند برنامه ریزي استراتژیك دارند .پژوهش هاي قبلی نيز مشارکت
کم پزشکان در فرایند برنامهریزي استراتژیك را یکی از چالش اصلی
مدیران بيمارستان ها یزارش کردنـد [ .]۲6،۱۴،3۴بـدون همکـاري
آنها ارراي برنامههاي استراتژیك با شکست مواره میشود .پزشکان
از اســتقالل ،اختيــار و قــدرت بيشــتري نســبت بــه ســایر کارکنــان
بيمارستان برخوردار هسـتند .آنهـا ممکـن اسـت بـا تورـه بـه نـوع
پرداخت کارانه بيمارستان ،ترريح دهند که بـه رـاي مشـارکت در
فرآیند برنامه ریزي استراتژیك ،به تشخيص و درمـان بيمـاران خـود
بپردازند که براي آنها درآمـد هـم دارد .پزشـکان بایـد بپذیرنـد کـه
همانطوري که براي درمان و مراقبت از بيماران خود از پروتکـلهـا و

چالش هاي برنامه ریزي استراتژیك ...

راهنماهاي بالينی مبتنـی بـر شـواهد اسـتفاده مـیکننـد ،سـازمان
بيمارستان هم باید داراي یك برنامه استراتژیك هماهنگ و رـامنی
باشد تا بتواند با ارتقاي ساختارها و فرایندهاي کاري زمينـه را بـراي
ارائــه خــدمات بــالينی اثــربخش آنهــا فــراهم کنــد .مــدیران ارشــد
بيمارستان باید نقش فنالی در آموزش و توريـه پزشـکان در زمينـه
اهميت و مزایاي برنامه ریزي استراتژیك داشته باشند .توسنه ارتبا
با پزشکان و رلب اعتماد آنها ،حضور پزشـکان بـا سـابقه و بـا نفـوذ
بيمارسـتان در کميتـه برنامـهریـزي اسـتراتژیك ،تنریـف انتظــارات
مدیران از پزشکان ،دادن یزارشهاي ادواري برنامـه اسـتراتژیك بـه
پزشکان و پيگيري فنال مشارکت آنها در ارراي برنامـه اسـتراتژیك
می تواند مورب افزایش مشارکت پزشـکان در فرآینـد برنامـه ریـزي
استراتژیك بيمارستان شود .حضور پزشکان با سابقه کاري بيشـتر و
داراي نفوذ در سـایر پزشـکان در کميتـه برنامـه ریـزي اسـتراتژیك
بيمارســتان مشــوق مشــارکت ســایر پزشــکان در ارــراي برنامــه
استراتژیك می شود .عالوه بـراین ،مشـارکت دادن پزشـکان رـوان و
علمی با وقت آزاد بيشتر در فرایند برنامهریزي استراتژیك منجر بـه
ترغيــب ســایر کارکنــان بيمارســتان در ارــراي برنامــه اســتراتژیك
میشود .همچنين ،مدیران میتوانند از پاداش مبتنی بر عملکرد نيـز
براي افزایش مشارکت کارکنان و پزشکان استفاده کنند [.]3۵
هد اصلی بيمارستان ها ارائه خدمات تشخيصی ،درمانی و بـازتوانی
با کيفيت ،ایمن و اثربخش بـه بيمـاران اسـت .بـا ایـن ورـود ،ایـن
پژوهش نشان داد کـه بيمـار محـوري کمتـر مـورد تورـه مـدیران
بيمارستان ها قرار دارد .ارائهکنندیان خدمات سـالمت بـا تورـه بـه
ماهيت اضطراري خدمات بيمارستانی ،نارسـاییهـاي بـازار سـالمت،
نياز بيماران به خدمات بيمارستانی و رقابت ناقص بين ارائهکنندیان
خدمات سالمت ،کمتر مشتري مـدار هسـتند .بـا ایـن ورـود ،ایـن
وضنيت در آینده نزدیك تغيير خواهد کرد .افزایش دانـش و آیـاهی
بيماران ،افزایش تنداد ارائه کننـدیان خـدمات سـالمت و مشـارکت
بيشتر بيمههاي سالمت در مدیریت نظام سالمت مورب میشود که
مدیران بيمارستان ها براي بقا در بـازار سـالمت ،مشـتري مـداري را
مورد توره رـدي قـرار دهنـد .برنامـه ریـزي اسـتراتژیك از طریـق
شناسایی نيازهـاي مشـتریان اصـلی سـازمان و بکـاریيري اقـدامات
مناسب براي ارائه ارزش بيشتر با هزینه کمتر به آنها بـه سـازمانهـا
کمك می کند تا بـه مزیـت برتـري دسـت یابنـد .بنـابراین ،افـزایش
رضایت مشتریان بيمارستان به ویـژه بيمـاران بایـد یکـی از اهـدا
اصـلی بيمارسـتانهـا باشـد و مـدیران بيمارسـتانهـا بـا آمــوزش و
3۵
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توانمندسازي کارکنان اقدامات الزم را براي رلـب رضـایت بيمـاران
بکار یيرند [.]6
داشتن منابع کـافی و بـا کيفيـت بـراي ارائـه خـدمات بيمارسـتان
ضروري اسـت .فرآینـد برنامـه ریـزي اسـتراتژیك ،بـه ویـژه ارـراي
استراتژيها هزینه زیادي به سازمان تحميل میکند .بودره ناکـافی،
ساختار نامناسب و کمبود منابع فيزیکی مورد نياز براي تدوین ،اررا
و ارزشــيابی برنامــه اســتراتژیك ،از رملــه چــالشهــاي ســاختاري
برنامه ریـزي اسـتراتژیك بيـان شـده در بيمارسـتان هـاي ایـران در
مطالنــات قبلــی بودنــد [ .]۱۴-۱6تــدوین و ارــراي برنامــههــاي
استراتژیك مستلزم تأمين منابع الزم و کافی است .در نظـر نگـرفتن
بودره کافی براي ارراي استراتژيهاي سازمانی منجـر بـه شکسـت
برنامه هاي استراتژیك خواهد شد [ .]36بسياري از بيمارسـتانهـاي
دولتی که از منابع و بودره دولتی استفاده میکنند ،از آزادي عمـل
کمتري در تخصيص منابع برخوردار هسـتند .منـابع مـالی بایـد بـه
شکل صحيح و براسار اولویتهاي اسـتراتژیك سـازمان تخصـيص
داده شوند تا ارراي استراتژيها را در سـازمان امکـان پـذیر سـازند.
مدیران بيمارستانها باید بودرـه اي بـراي تـدوین و ارـراي برنامـه
استراتژیك در نظر یرفته ،ساختارهاي الزم را در سازمان ایجاد کرده
و منابع الزم را در اختيار کارکنان قرار دهند تا بتوانند برنامـه را بـه
خوبی اررا کنند و به نتـایج خـو دسـت یابنـد .بنـابراین ،مـدیران
بيمارستان ها باید توسـنه منـابع سـازمانی را در اهـدا اختصاصـی
برنامه استراتژیك لحاظ کنند و با توره به نقا قـوت بيمارسـتان و
فرصتهاي مورود ،استراتژيها و اقدامات الزم را براي دسـتيابی بـه
این اهدا تدوین و اررا کنند .همچنين ،مدیران بيمارستانها بایـد
به اصول کارایی توره کنند و یکی از اهدا اختصاصی بيمارستان را
به افزایش کارایی اختصاص دهند [.]۷
در برخی از سازمانها با توره به منـابع و امکانـات مورـود سـازمان
برنامه استراتژیك نوشته می شود که ممکن است تأثير قابل تـورهی
بر عملکـرد سـازمان نداشـته باشـد .در حـالیکـه ،مـدیران بایـد در
برنامه ریزي استراتژیك با توره به تحليل استراتژیك محيط داخلی و
خــارری ســازمان ،اهــدا اســتراتژیك چالشــی تنيــين کــرده،
استراتژيهاي مناسب را انتخا کنند و اقدامات الزم را براي تـأمين
مــالی ارــراي اســتراتژيهــا بکــار یيرنــد .در ایــن صــورت ،برنامــه
استراتژیك منجر به مزیت برتري بيمارستانها خواهد شد.
این پژوهش نشان داد که تنداد زیاد بخشها و فرآیندهاي کـاري در
بيمارستان و پيچيـدیی آنهـا ،ارتباطـات و همـاهنگی ضـنيف بـين
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علی محمد مصدقراد :مجـري پـژوهش ،طراحـی پـژوهش ،تحليـل
دادهها ،نگارش مقاله
پروانه اصفهانی :مجري پژوهش ،رمع آوري دادهها ،تحليـل دادههـا،
نگارش مقاله
تشكر و قدرداني

این مقاله حاصل بخشـی از پایـان نامـه دکتـراي مـدیریت خـدمات
بهداشــتی و درمــانی بــا عنــوان "توســنه یــك الگــوي برنامــهریــزي
استراتژیك براي سازمانهاي بهداشتی و درمانی ایران" بـود کـه بـا
حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی و درمـانی تهـران
ارــرا شــد .بدینوســيله از همکــاري کليــهي مــدیران و کارکنــان
بيمارستانها که در این پژوهش ما را یاري رساندند ،تشکر میکنيم.
همچنين ،نویسندیان از داوران محترمی که بـا انتقـادات سـازنده و
بيان نظرات کارشناسی خود بـه ارتقـاي کيفيـت ایـن مقالـه کمـك
کردند ،تشکر میکنند.
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واحدهاي کاري در بيمارستان و نداشتن سازوکارهایی براي پـایش و
ارزیــابی برنامــه اســتراتژیك از چــالشهــاي فرآینــدي برنامــهریــزي
استراتژیك در بيمارستانهاي ایران هستند .فرایندهاي بيمارسـتانی
باید ارتقا یابند تا خدمات با کيفيت ،ایمن و اثربخش به بيماران ارائه
شود .بنابراین ،مدیریت فرایندهاي بيمارستانی بایـد یکـی از اهـدا
بســيار مهــم در برنامــههــاي اســتراتژیك بيمارســتانهــا باشــد.
بيمارستان هـا بایـد داراي سيسـتم پـایش و ارزیـابی برنامـه باشـند.
مطالنهاي در سال  ۲0۱۲مهمترین چـالش مـدیریت اسـتراتژیك در
سازمانهاي بهداشتی و درمانی یویوسالوي را فقـدان یـك سيسـتم
ارزیابی عملکرد و پایش برنامه یزارش کـرد [ .]3۷مـدیران بایـد بـا
بریزاري رلسات مـنظم سـاالنه برنامـه عمليـاتی سـازمان را مـورد
بازنگري قرار دهند [ .]38تنيين و پایش منظم شاخصهاي کليـدي
عملکردي نقـش مهمـی در موفقيـت برنامـههـاي اسـتراتژیك دارد.
مطالنه اي نشان داد که پایش منظم شاخصهاي عملکردي منجر به
ارتقاي کيفيت خدمات و کاهش مرگ و مير بيمارستانی شده اسـت
[ .]39این پژوهش با رویکرد کيفی استقرایی و با استفاده از نظـرات
مدیران دریير در فرآینـد برنامـهریـزي اسـتراتژیك بـه شناسـایی و
تبيين چالشهاي برنامهریزي استراتژیك در بيمارستانهاي دولتـی،
خصوصی ،تأمين ارتماعی ،خيریه و نظامی استان تهـران پرداخـت.
ساختار و فرهنگ سازمانی بيمارستانها ،پيچيدیی مدل برنامهریزي
اسـتراتژیك مــورد اســتفاده ،تجربــه کـم مــدیران بيمارســتانهــا در
برنامه ریزي استراتژیك ،مدیریت و رهبري ضـنيف ،رابجـایی بـاالي
مدیران ،تنهد و مشارکت کم مدیران ارشـد ،کمبـود زمـان و منـابع،
تنداد کم کارکنان و بار کاري زیاد آنها ،مقاومت مـدیران و کارکنـان
در برابر تغيير ،کمبود روحيه کار یروهی و تيمی ،خالقيـت و خطـر
پایين ،طوالنی شدن فرآیند تدوین برنامه استراتژیك و مشارکت کم
کارکنان به ویژه پزشکان در ارراي برنامه استراتژیك ،از موانع اصلی
برنامهریـزي اسـتراتژیك در بيمارسـتانهـاي اسـتان تهـران بودنـد.
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بنابراین ،مدیران و سياستگذاران سالمت براي رفع ایـن موانـع بایـد
اقدامات الزم را بکار یيرند .یافته هاي این پژوهش با توره به ماهيت
کيفی پژوهش ،نحوه ابالغ ارباري و همسان برنامهریزي اسـتراتژیك
در بيمارستان هاي کشور و تنـوع و بزریـی بيمارسـتانهـاي اسـتان
تهران ،قابليت تنميم به سـایر بيمارسـتانهـاي ایـران را دارد .مـدل
مفهومی چالشهاي برنامه ریـزي اسـتراتژیك توسـنه یافتـه در ایـن
پژوهش می تواند مبنایی براي انجـام مطالنـات کمّـی بنـدي باشـد.
پيشنهاد می شـود کـه سـایر پژوهشـگران بـا اسـتفاده از ایـن مـدل
مفهومی هشـت محـوري و طراحـی یـك پرسشـنامه اسـتاندارد بـه
کمّیسازي چالشهاي برنامهریـزي اسـتراتژیك در بيمارسـتانهـاي
کشور اقدام کنند.
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Objective (s): Strategic planning (SP) is the art and science of strategic analysis of an organization, forecasting changes in an
organization’s internal and external environments, articulating strategic goals, developing strategies, and utilization resources
to achieve competitive advantage. Iranian hospitals are facing challenges in formulating and implementing strategic plans.
Hence, this study aimed to explore and identify strategic planning challenges in hospitals.
Methods: This qualitative study was conducted using semi-structured interviews with 47 managers of 17 public, private, social
security, charity and military hospitals in 2016. Hospitals were selected purposefully from Tehran province hospitals in Iran.
Content thematic analysis was used for data analysis using inductive approach. Overall, 8 themes and 34 codes were identified
from the data.
Results: weak leadership and management, in-effective planning, inappropriate organizational culture, insufficient
organizational learning, and ineffective management of employees, patient, resources and processes caused obstacles to
effective strategic planning in hospitals. Lack of justification for strategic planning, incompetent strategic planning team,
inaapropriate strategic planning model, lack of teamwork morale, poor communication and coordination, inadequate education
and training, lack of managers’, employees’ and physicians’ commitment and participation, lack of resources, lack of
monitoring and evaluation were the main challenges of strategic planning in hospitals.
Conclusion: Hospital managers are facing challenges in strategic planning. If these challenges are not managed well, more
problems will occur during strategic plans implementation. Policy makers and managers have to address these barriers before
implementing the strategic plans.
Key Words: Strategic plannig, challenge, hosptial
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