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زمینه و هدف :تدوین و اجرای برنامه استراتژیک در سازمانهای بهداشتی و درمانی با چالشهایی همراه
است .این پژوهش با هدف تعیین میزان شدت چالشهای برنامهریزی استراتژیک در بیمارستانهای استان
تهران انجام شد.
روش پژوهش :این پژوهش توصیفی و مقطعی در سال  7930انجام شد .جامعه آماری شامل  39نفر از
مدیران بیمارستانهای استان تهران (در قالب سرشماری) بود .ابزار جمع آوری دادهها یک پرسشنامه
محقق ساخته با پایایی  2/80بود .تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی نظیر
همبستگی اسپیرمن و رگرسیون با کمک نرم افزار  SPSS 19انجام شد.
یافتهها :میانگین موانع اجرایی برنامهریزی استراتژیک در بیمارستانهای استان تهران برابر با  0/38از
 0/22امتیاز بوده است .موانع ساختاری با میانگین و انحراف معیار  9/97 ± 2/81و موانع مدیریتی با
میانگین و انحراف معیار  0/13 ± 2/81بهترتیب بیشترین و کمترین موانع را در اجرای برنامهریزی
استراتژیک ایجاد کردند .موانع فرآیندی ،موانع فرهنگی و موانع تكنیكی بیشترین تأثیر را بر برنامهریزی
استراتژیک داشتند .مشارکت پزشكان در برنامهریزی استراتژیک بسیار پایین بود .رابطه مثبت و معناداری
بین میزان تعهد مدیران بیمارستانها به برنامهریزی استراتژیک و مشارکت کارکنان در برنامهریزی
استراتژیک وجود داشت (.)p > 2/20
نتیجهگیری :بیمارستانهای استان تهران با چالشها و موانع متعددی در تدوین و اجرای برنامه
استراتژیک مواجه هستند .انجام اقدامات الزم توسط مدیران بیمارستانها برای رفع این موانع قبل از اجرای
برنامه استراتژیک ضروری است.
واژههای کلیدی :برنامهریزی استراتژیک ،چالش ،موانع ،بیمارستان
کاربرد مدیریتی :افزایش عملکرد بیمارستانها از طریق شناسایی و رفع چالشهای برنامهریزی استراتژیک
در بیمارستانها
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صنعت سالمت با تغییر و تحووالت سوریع زیوادی مواجوه
اسووت .تحوووالت اقتصووادی و اجتموواعی ،توسووعه علوووم و
فناوریهوای پزشوكی ،تغییورات جمعیتوی و بوار بیمواریهوا،
محدودیت منابع و اصالحات نظام سالمت ،چالشهوایی بورای
موودیران بهداشووت و درمووان ب وهوجووود آورده اسووت .موودیران
سازمانهای بهداشتی و درمانی باید فرهنگی ایجاد کننود کوه
پذیرای تغییرات مثبت باشود .الزموه ایجواد چنوین فرهنگوی
داشتن یک برنامه مناسب است .برنامهریوزی فراینود انتبوا
اهووداف درسووت بوورای آینووده و انتبووا روش درسووت بوورای
دستیابی بوه اهوداف اسوت ( .)7مودیران بوا برناموهریوزی بوه
پیشبینی وضعیت سوازمان در آینوده مویپردازنود ،دورنموا و
اهدافی را برای سازمان تعیین میکنند ،اقداماتی را بوا کموک
کارکنان برای دستیابی به اهداف مشبص میکنند ،کارکنوان
را تشویق به اجرای اقدامات برای دستیابی به اهداف سازمانی
کورده و منوابع الزم را در اختیوار آنهووا قورار مویدهنوود (.)0
برنامهریزی به مدیران سازمانهای بهداشتی و درمانی کموک
میکند تا از منابع محدود خود برای پاسبگویی بوه نیازهوای
نامحدود جامعه به خووبی اسوتفاده کننود .یوک برناموهریوزی
خووو بووه هدفمنوودی سووازمان ،اسووتفاده بهینووه از منووابع،
هماهنگی ،کنترل و مدیریت زمان کمک میکند .برناموههوا از
نظر اهمیت آنها در دستیابی سازمانها به مزیت رقابتی به 9
دسته برنامههوای اسوتراتژیک ،تواکتیكی و عملیواتی تقسوی
میشوند (.)0
برنامهی استراتژیک که در سوط مودیران ارشود سوازمان
تدوین می شود ،شامل تعیین اهداف مه و حیاتی سازمان در
رسیدن به مزیت رقابتی و شناسایی استراتژیهوای دسوتیابی
به آنها با درنظر گورفتن عوامول داخلوی و خوارجی سوازمان
اسووت .برنامووهی توواکتیكی توسووط موودیران میووانی در سووط
ببشهای سازمان برای اجرای برناموهی اسوتراتژیک تودوین
میشود .در نهایت ،برنامهی عملیاتی توسط مدیران عملیواتی
بوورای واحوودهای سووازمان در راسووتای رسوویدن بووه اهووداف
اختصاصی تعیین شده در برنامههای اسوتراتژیک و تواکتیكی
تدوین میشود (.)0
بسیاری از مدیران سازمانهای بهداشتی و درمانی با توجه
به تغییرات سریع صنعت سالمت به ضرورت استفاده از برنامه
استراتژیک پی بردند .هدف برناموهریوزی اسوتراتژیک ،آمواده

سازی سازمان برای پاسبگویی مناسب و بههنگوام در مقابول
تغییرات محیط داخل و خارج سازمان است ( .)9برنامهریوزی
اسووتراتژیک شووامل تعیووین اهووداف اسووتراتژیک ،تعیووین
استراتژیها ،تاکتیکها و اقدامات مناسب بورای دسوتیابی بوه
اهووداف اسووتراتژیک ،افووزایش قابلیووتهووا و توانمنوودیهووای
استراتژیک سوازمان و پوایش و ارزیوابی مونظ فعالیوتهوای
سازمان برای حصول اطمینان از انجام کار درست به درسوتی
است ( .)1برنامه ریوزی اسوتراتژیک تالشوی سوازمان یافتوه و
منظ برای اتباذ تصومیمات بنیوادی و انجوام دادن اقودامات
اساسی است که قابلیتهوای اسوتراتژیک سوازمان را توسوعه
داده و کمک میکند تا سازمان بهتور و سوریعتر بوه تغییورات
محیطی پاسخ دهد ،بقا یابد و بوه مزیوت رقوابتی دسوت یابود
( .)0سووازمان بووا پوویشبینووی آینووده محتموول و برنامووهریووزی
استراتژیک ،بهطور هدفمند و با عزم راسخ در جهتی که آن را
بووه مزیووت رقووابتی موویرسوواند ،حرکووت کوورده و از منووابع در
دسترس بهطور منسج و بهینه استفاده میکنود ( .)0برناموه
استراتژیک به مودیران کموک مویکنود توا بهتور ،پایودارتر و
سووریعتر بووه اهووداف اسووتراتژیک دسووت یابنوود .برنامووهریووزی
استراتژیک می تواند منجر به ارتقای عملكورد سوازمانی شوود
(.)1-8
واژه استراتژی به معنای "هنر ژنرال" از قدمت زیادی در
ادبیات نظامی برخوردار است .استراتژی تا قرن بیست در
انحصار فرماندهان ارتش و به عنوان یک هنر برای شكست
دشمن استفاده میشد .با تحوالت سریع و بزرگ دهههای
 7312و  7312میالدی ،استراتژی مورد استفاده سازمانهای
صنعتی و تجاری زیادی واقع شد .برنامهریزی استراتژیک از
دهه  7312میالدی در ببش سالمت با هدف ارائه خدمات
سالمت با کیفیت ،ایمن و اثرببش و تأمین نیازهای نامحدود
جامعه مورد استفاده قرار گرفت (.)3
مراحل تدوین برنامه استراتژیک شامل ارزیابی اسوتراتژیک
سازمان ،تدوین مأموریت ،دورنما و ارزشهای سازمان ،تعیوین
اهداف استراتژیک و کلی سازمان ،ارائوه ،ارزشویابی و انتبوا
استراتژیهای مناسب ،تعیین اهداف اختصاصی ،تدوین برنامه
عملیاتی و تعیین بودجه و تعهد مالی برنامه است .بوا داشوتن
برنامه استراتژیک کلیه منابع موجود و در دسترس ببشهای
مبتلف سازمان ،بهصورت منطقوی تنهوا در راسوتای حصوول
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روش پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی -تحلیلی ،مقطعی و
کاربردی است که در سال  7930انجام شد .جامعه پژوهش
بیمارستانهای استان تهران (بیمارستانهای وابسته به
دانشگاههای علوم پزشكی تهران ،ایران و شهید بهشتی،
سازمان تأمین اجتماعی ،ارتش و نیروهای مسل ،
بیمارستانهای خصوصی و خیریه) بود که به صورت
سرشماری انتبا شدند .کلیه بیمارستاهای استان تهران که
برنامه استراتژیک را تدوین و اجرا کردند ،در این مطالعه
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استراتژیک را در حد متوسط ارزشیابی کرد .بیمارستانهوا در
راستای الزامات برناموه اعتبوار ببشوی وزارت بهداشوت دارای
برنامه استراتژیک بودند ،ولیكن نسبت به اجرا و ارزشویابی آن
اقدامی سیستمی انجام نمیشد ( .)71پژوهشی دیگر در سوال
 7930خورشیدی میزان موفقیت برنامهریوزی اسوتراتژیک را
در بیمارسووتانهووای اسووتان تهووران در حوود متوسووط (01/8
درصد) ارزشیابی کرد .بیشترین میزان موفقیوت برناموهریوزی
استراتژیک در محورهای برنامهریوزی و مودیریت مشوتریان و
کمترین موفقیت در محورهوای مودیریت کارکنوان ،فرهنوگ
سازمانی و یادگیری سازمانی بود ( .)78بیمارستانهای کشوور
با چالشهایی در زمینههای کیفیت ،کارایی و بهرهوری مواجه
هسووتند ( .)73-07بسوویاری از بیمارسووتانهووا ،برنامووههووای
استراتژیک خود را اجرا نمیکنند .بهکوارگیری نادرسوت ایون
برنامهها عالوه بر صورف هزینوه زیواد و اتوالف منوابع انسوانی
منجر به کاهش انگیزه کارکنان بیمارستانها میشود (.)78
برنامووهریووزی اسووتراتژیک ابتوودا در مؤسسووات صوونعتی در
کشورهای غربی توسعه یافت .بنابراین ،ممكن است به راحتی
نتوان آن را در ببوش خودمات (مثول ببوش سوالمت) و در
جامعه دیگر (مثل ایران) بهکار گرفت .تفاوتهوای موجوود در
فرهنووگهووای سووازمانی ،سیسووت هووای بهداشووتی درمووانی،
سوبکهووای رهبووری ،روابووط کواری بووین کارکنووان ،نیازهووا و
انتظارات مشتریان بر برنامهریزی استراتژیک و نتایج حاصل از
آن اثر مویگوذارد ( .)0بنوابراین ،مطالعوه حاضور بوه بررسوی
چالشهای برنامهریزی استراتژیک در بیمارستانهوای اسوتان
تهران پرداخته است .نتایج این پوژوهش مویتوانود اطالعوات
ارزشمندی را بورای سیاسوتگذاران کشوور در سوط کوالن و
مدیران بیمارستانها در سط خرد بهمنظوور ارتقوای فراینود
تدوین و اجرای برنامه استراتژیک فراه کند.
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اهداف استراتژیک سازمان مورد استفاده قرار مویگیرنود .بوی
توجهی به برنامهریزی اسوتراتژیک در ایون سوازمانهوا ،عودم
تحقق اهداف سازمانی ،اتالف زمان و منابع و کاهش بهرهوری
را بهدنبال خواهد داشت (.)0
مطالعات انجام شده بیانگر شكست درصد قابل تووجهی از
برنامههای استراتژیک در جهان است .مطالعوات ،نور  02توا
 82درصد شكست را برای برنامههوا و اسوتراتژیهوای تغییور
سازمانی برآورد کردند ( .)72،77اسوتراتژیهوای سوازمانی در
صورتیكه بهدرستی تدوین ،اجرا و ارزشیابی نشووند ،بیشوتر از
اینكه منفعت برای سازمان ایجاد کنند ،هزینه به بار خواهنود
آورد .مطالعه شرکت مكینزی در  822سازمان در سال 0221
میالدی بیانگر این واقعیت بود که در حالیكه سه چهارم آنها
دارای برنامووه اسووتراتژیک بودنوود ،ولوویكن ،فقووط  10درصوود
مودیران از موفقیووت برناموه اسووتراتژیک خووود راضووی بودنوود.
بیشترین مشكالت آنها در اجرای استراتژیها ،تفهی آن بوه
کارکنان ،تطبیق ساختار سوازمانی بوا اسوتراتژی و ارزشویابی
عملكرد سازمان بوده است (.)70
مهمتوورین دالیوول شكسووت برنامووهریووزی اسووتراتژیک در
سازمانها عبارتند از عدم استفاده از مدل مناسب برنامهریوزی
استراتژیک ،تعهود ،حمایوت و مشوارکت کو مودیران ارشود،
مدیریت و رهبری ضعیف ،جابجایی بواالی مودیران ،سواختار
نامناسب سازمانی ،انعطاف ناپذیری ساختار سوازمانی ،کمبوود
بودجه و منابع ،دانش و مهارت پایین کارکنان ،مقاومت آنهوا
نسووبت بووه تغییوور ،اولویووتهووای متنوواق سووازمانی ،اجوورای
نادرست استراتژیها و برناموههوا ،عودم رویكورد سیسوتمی و
فرآیندی ،عدم مشتری محوری ،فرهنگ نامناسوب سوازمانی،
عوودم وجووود روحیووه کووار گروهووی و تیمووی ،عوودم وجووود
فرهنووگ خالقیووت و ریسووکپووذیری و ارتباطووات نامناسووب
سازمانی (.)72،79-71
همه بیمارستانهای ایران با توجه به تأکید برناموه اعتبوار
ببشی ملی بیمارستانی بر تودوین برناموه اسوتراتژیک ،دارای
برنامه استراتژیک هستند .پژوهش هوای بسویار محودودی در
زمینه برنامهریزی استراتژیک در بیمارستانهای ایوران انجوام
شده است .با این وجود ،این مطالعات برنامهریزی اسوتراتژیک
در بیمارستانهای کشور را بوا موفقیوت محودودی ارزشویابی
کردنووود .مطالعوووهای در سوووال  7937خورشووویدی در 01
بیمارسووتان دانشووگاهی شووهر تهووران ،موفقیووت برنامووهریووزی
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مشارکت داده شدند .در نهایت ،تعداد  39بیمارستان در این
پژوهش شرکت کردند.
برای انجام این مطالعه از یک پرسشنامهی محقق ساخته
استفاده شد .برای طراحی پرسشنامه ،یک مطالعهای مروری
انجام شد ( .)72،79-71پرسشنامه دارای  9ببش بود.
قسمت اول پرسشنامه شامل  3سؤال مرتبط با بیمارستان
شامل نوع بیمارستان ،تعداد تبت و کارکنان ،مدت زمان
تدوین و اجرای برنامه استراتژیک ،انگیزه بهکارگیری آن،
استفاده از مشاور در برنامهریزی استراتژیک و تعداد افراد
کمیته برنامهریزی استراتژیک بود .قسمت دوم پرسشنامه
شامل  72سؤال بسته و  0سؤال باز مرتبط با فرد
تكمیلکننده پرسشنامه بود .این سؤاالت ویژگیهای
دموگرافیک افراد ،آموزشهای دریافتی در زمینه برنامهریزی

جدول  :7ابعاد موانع اجرایی برنامهریزی استراتژیک و ضریب آلفای کرونبا
نام محور

تعداد سؤاالت

شماره سؤاالت

ضریب آلفای کرونبا

موانع مدیریتی
موانع فرهنگی
موانع انسانی
موانع فرآیندی
موانع ساختاری
موانع تكنیكی
موانع اجرایی برنامهریزی استراتژیک

0
0
0
0
0
0
92

7-0
1 -72
77 -70
71 -02
07 -00
01 -92
7-92

2/19
2/81
2/83
2/80
2/18
2/11
2/80
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یافتهها
تعداد  39بیمارستان در ایون پوژوهش شورکت کردنود.
بیشتر بیمارستانهای مو رد مطالعه از نووع عموومی بودنود
( 11/1درصد) .میانگین تعوداد تبوت بیمارسوتانهوا 739
تبووت (حووداقل  93و حووداکثر  7722تبووت) و میووانگین
کارکنان بیمارستانها  091نفر بود (جدول .)0
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پرسشنامه بایستی توسط افراد درگیر در فرآیند کامل
تدوین و اجرای برنامه استراتژیک در بیمارستان و دارای
اطالعات کامل از موانع اجرایی آن تكمیل میشد .آنها
می بایستی دارای اطالعات کامل نسبت به کارکردها و
عملكرد بیمارستان ه ب اشند .بنابراین ،جامعه پژوهش
شامل مدیران ارشد و میانی بیمارستانها بود.
داده ها با استفاده از نرم افزار آمواری  SPSS 19تحلیول
شوودند .از آمووارههووای توصوویفی نظیوور فراوانووی و درصوود،
میانگین و انحراف معیار برای هر یک از سؤاالت پرسشنامه
استفاده شد .نمرات ممكن میزان موانع اجرایی برنامهریزی
استراتژیک در بیمارستان ها بین  2تا  0متغیر بود .کسوب
امتیوواز کمتوور از  ،7/22بووین  7/22و  ،7/33بووین  0/22و
 ،0/33بین  9/22و  9/33و بیشتر از  1/22بیوانگر میوزان
موانع بسیار ک  ،ک  ،متوسط ،زیاد و بسیار زیاد در برنامه-
ریزی اسوتراتژیک بیمارسوتان هوا بوود .بوهمنظوور تعیوین

همبستگی بین متغیرهوا از همبسوتگی اسوپیرمن و بورای
تعیین تأثیر عوامل مؤثر بر موانع برنامه ریزی استراتژیک از
آزمون رگرسیون اسوتفاده شود .کلیوه مالحظوات اخالقوی
نظیر جلب رضایت آگاهانه شرکت کننودگان در پوژوهش،
حفووم محرمووانگی اطالعووات و بووی طرفووی پژوهشووگران در
تمامی مراحل مطالعه از جمع آوری توا تحلیول داده هوا در
این پژوهش رعایت شد .ضمناَ این مطالعوه بوا کود اخوالق
 IR.TUMS.REC.7931.990در دانشگاه علوم پزشوكی
تهران مورد تأیید قرار گرفته است.
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استراتژیک و مدت زمان فعالیت در زمینه برنامهریزی
استراتژیک را شامل میشد .قسمت سوم پرسشنامه دارای
 92سؤال بود که چالشها و موانع اجرایی برنامهریزی
استراتژیک در بیمارستان را در  1محور موانع مدیریتی،
فرهنگی ،انسانی ،فرآیندی ،ساختاری و تكنیكی میسنجید
(هر محور  0سؤال) .سؤاالت این قسمت بر اساس مقیاس
لیكرت  1گزینهای با گزینههای هرگز ( ،)2خیلی ک ( ،)7ک
( ،)0متوسط ( ،)9زیاد ( )1و خیلی زیاد ( )0تنظی شد.
روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط  8نفر از اساتید
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کارشناسان مسئول دفتر
بهبود کیفیت بیمارستانها تأیید شد .برای سنجش پایایی
پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونبا استفاده شد .ضریب
آلفای کرونبا پرسشنامه برابر با  2/80بود (جدول .)7
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از نظر تخصص

متغیر
عمومی
تک تبصصی
فوق تبصصی
جمع کل

91
71
03
0
1
0
39

98/1
78/9
97/0
0/1
1/9
0/7
722/2

دانشگاهی آموزشی
دانشگاهی غیر آموزشی
خصوصی
تأمین اجتماعی
نیروهای مسل
خیریه
جمع کل

از نظر مالکیت

بیشتر مدیران شرکت کننده در این پوژوهش زن (19/7
درصد) ،در گروه سنی  92-93سال ( 11/7درصد) ،با سابقه
کوواری  0تووا  72سووال ( 19/2درصوود) و بووا تحصوویالت

کارشناسی ارشد ( )02/0بودند (جدول  .)9این مودیران بوه
طور میانگین  0/1سال در زمینوه برناموهریوزی اسوتراتژیک
فعالیت میکردند.

جدول  :9مشبصات مدیران شرکت کننده در پژوهش
متغیر
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فراوانی
18
00
39

درصد
19/7
01/3
722/2
01/1
11/7
00/8
0/1
722/2

جنسیت

زن
مرد
جمع کل

گروه سنی

زیر 92
92-93
12-13
باالتر از 02
جمع کل

09
17
01
0
39

سابقه کار

کمتر از  0سال
0-72
77-70
71-02
07-00
01-92
جمع کل

73
12
71
77
8
7
39

02/1
19/2
70/7
77/8
8/1
7/7
722/2

تأهل

مجرد
متاهل
جمع کل

11
13
39

11/9
00/1
722/2

میزان تحصیالت

زیر لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس
پزشک عمومی
دکتری تبصصی
جمع کل

7
93
11
0
1
39

7/7
17/3
02/0
0/0
1/9
722/2
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فراوانی
10
71
71
39

درصد
11/1
70/7
78/0
722/2
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جدول  :0مشبصات بیمارستانهای مورد پژوهش
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مسئول  89/2درصد تغییرات چالشهای برنامهریزی
استراتژیک بیمارستان بودند.
میانگین موانع مدیریتی برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستانها برابر با  0/13از  0/22امتیاز بود .موانع
مدیریتی در  19/2درصد بیمارستانها در سط زیاد و
بسیار زیاد گزارش شد .در این محور ،عدم توجیه ضرورت
برنامهریزی استراتژیک ( ،)0/31تعهد و حمایت ک
مدیران ارشد از برنامهریزی استراتژیک ( )0/32و مدیریت
و رهبری ضعیف ( ) 0/81بیشترین مانع را ایجاد کردند.
تجربه شكست مدیران سازمان در برنامههای مدیریتی
قبلی ،مدیریت و رهبری ضعیف و عدم توجیه برنامهریزی
استراتژیک بیشترین اثر را بر مشكالت مدیریتی
برنامهریزی استراتژیک داشتند و حدود  81/2درصد تغییر
آن را توضی دادند.
میانگین موانع فرهنگی برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستانها برابر با  9/21از  0/22امتیاز بود .موانع فرهنگی
در  17/9درصد بیمارستانها در سط زیاد و بسیار زیاد
وجود داشت .در محور موانع فرهنگی ،خالقیت ،نوآوری و
ریسکپذیری ک ( ،)9/70نبود فرهنگ مشارکتی و کار
گروهی ( ،)9/71عدم اعتقاد به مفید بودن برنامهریزی
استراتژیک ( )0/33و نبود فرهنگ بهبود مستمر فرایندهای
کاری در سازمان ( )0/38بیشترین مانع را در برنامهریزی
استراتژیک ایجاد کردند .عدم اعتقاد به مفید بودن
برنامهریزی استراتژیک ،نبود فرهنگ بهبود مستمر فرایندهای
کاری و موانع فرهنگی نظیر مسئولیت ناپذیری ،عدم
پاسبگویی و بی نظمی بیشترین اثر را بر مشكالت فرهنگی
مرتبط با برنامهریزی استراتژیک داشتند و مسئول 83/2
درصد تغییر آن بودند.
میانگین موانع انسانی برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستانها برابر با  0/38از  0/22امتیاز بود .موانع انسانی
در  01/3درصد بیمارستانها در سط زیاد و بسیار زیاد
گزارش شد .در این محور ،انگیزه ک کارکنان برای
برنامهریزی استراتژیک ،آموزش ناکافی کارکنان برای
برنامهریزی استراتژیک و مقاومت کارکنان در مقابل تدوین و
اجرای برنامه استراتژیک بیشترین مانع را ایجاد کردند.
کمبود کارکنان شایسته ،انگیزه ک کارکنان و مقاومت آنها
در برابر برنامهریزی استراتژیک بیشترین اثر را بر مشكالت
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میانگین زمان تدوین برنامه استراتژیک  1ماه و اجرای
آن در بیمارستانها  01ماه بود .تنها  72بیمارستان برای
برنامهریزی استراتژیک از خدمات مشاوره افراد و
سازمان های دیگر استفاده کردند .مهمترین عامل تدوین
برنامه استراتژیک در بیمارستانها ی مورد مطالعه ابالغ از
سوی دانشگاه بوده است ( 81/2درصد) .سایر بیمارستانها
به دلیل احساس نیاز به بهبود عملكرد نسبت به
برنامه ریزی استراتژیک اقدام کردند .به طور میانگین  8نفر
در کمیته برنامه ریزی استراتژیک بیمارستانها مشارکت
داشتند.
مطابق جدول  1میانگین موانع اجرایی برنامهریزی
استراتژیک در بیمارستان ها برابر با  0/38از  0/22امتیاز
بود (در سط متوسط) .اجرای برنامه استراتژیک در
 03/7درصد بیمارستان ها با موانع زیاد یا بسیار زیاد
مواجه بود .بیشترین میزان موانع مربوط به موانع
ساختاری و کمترین چالش ها مربوط به موانع مدیریتی
بود .کمبود منابع مالی ( ،)9/11انگیزه ک کارکنان برای
برنامه ریزی استراتژیک ( ،)9/19تعداد ک کارکنان و
بارکاری زیاد آن ها ( ،) 9/99کمبود منابع فیزیكی
( ،) 9/92عدم وجود یک سیست اطالعاتی مناسب برای
جمع آوری ،ثبت و تحلیل داده ها و اطالعات مورد نیاز
( ،)9/01عدم وجود مكانیس های منظ برای ممیزی و
ارزیاب ی برنامه استراتژیک ( ،)9/09نداشتن برنامه اجرایی
برای برنامه ریزی استراتژیک ( ،) 9/07پیچیدگی مدل
برنامه ریزی استراتژیک ( ،) 9/71خالقیت ،نوآوری و
ریسک پذیری ک ( )9/71و نبود فرهنگ مشارکتی
( )9/70بیشترین مانع را در برنامه ریزی استراتژیک
بیمارستان ها ایجاد کردند.
موانع فرایندی و فرهنگی بیشترین تأثیر منفی را در
برنامهریزی استراتژیک در بیمارستانها داشتند و حدود
 82/2درصد تغییرات چالشهای برنامه ریزی استراتژیک
بیمارستانها را توضی میدادند .کمبود کارکنان شایسته
و با مهارت و تجربه کافی ،نداشتن تجربه کافی برای
برنامهریزی ،خالقیت ،نوآوری و ریسکپذیری ک ،
پیچیدگی فرایندهای کاری و نبود فرهنگ بهبود مستمر
فرایندهای کاری در سازمان به ترتیب بیشترین اثر منفی را
بر برنامهریزی استراتژیک در بیمارستانها داشتند و
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جدول  :1میزان موانع اجرایی برنامهریزی استراتژیک در بیمارستانهای استان تهران از  0/22امتیاز
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موانع برنامهریزی
استراتژیک
موانع مدیریتی
موانع فرهنگی
موانع انسانی
موانع فرآیندی
موانع ساختاری
موانع تكنیكی
موانع اجرایی
برنامهریزی استراتژیک

میزان موانع
خیلی ک

متوسط

ک

خیلی زیاد

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

0
7
7
9
7
1
2

0/1
7/7
7/7
9/0
7/7
1/0
2/2

79
1
1
77
1
8
1

71/2
1/9
1/0
77/8
1/9
8/1
1/0

90
97
90
91
07
73
90

91/1
99/9
91/1
91/1
00/1
02/1
91/1

91
07
11
91
17
91
00

93/8
01/8
13/0
98/1
11/7
98/1
00/3

9
1
0
3
01
09
9

9/0
1/0
0/1
3/1
08/2
01/1
9/0

جدول  0رابطه معنیداری بین موانع اجرایی برنامهریزی
استراتژیک و  1بعد چالشهای برنامهریزی استراتژیک نشان
میدهد .بیشترین ارتباط بین موانع اجرایی برنامهریزی
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انحراف معیار  ±میانگین
0/13 ± 2/81
9/21 ± 2/13
0/38 ± 2/11
0/82 ± 2/81
9/97 ± 2/81
9/21 ± 7/28
0/38 ± 2/01

استراتژیک با موانع فرایندی ( )r = 2/190, p > 2/227و
کمترین ارتباط با موانع ساختاری ()r = 2/113, p > 2/227
مشاهده شد.
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انسانی برنامهریزی استراتژیک داشتند و حدود  83/2درصد
تغییر آن را توضی دادند.
میانگین موانع فرایندی برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستانها برابر با  0/82از  0/22امتیاز بود .موانع فرایندی
در  18/1درصد بیمارستانها در سط زیاد و بسیار زیاد بود.
در محور موانع فرایندی برنامهریزی استراتژیک ،نداشتن
مكانیس هایی برای ممیزی و ارزیابی برنامه استراتژیک
سازمان ( ،) 9/09تعداد زیاد فرایندهای کاری در
بیمارستان ( ) 0/81و پیچیدگی فرایندهای کاری ()0/89
بیشترین مانع را ایجاد کردند .پیچیدگی فرایندهای کاری،
ارتباط نامناسب بین واحدهای کاری در بیمارستان و
نداشتن مكانیس های ممیزی و ارزیابی برنامه استراتژیک
بیشترین اثر را بر مشكالت فرایندی برنامهریزی
استراتژیک داشتند و مسئول  32/2درصد تغییر آن بودند.
میانگین موانع ساختاری برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستانها برابر با  9/97از  0/22امتیاز بود .موانع
ساختاری در  10/7درصد بیمارستانها در سط زیاد و
بس یار زیاد گزارش شد .در محور موانع ساختاری
برنامهریزی استراتژیک ،بودجه ناکافی ( ،)9/11تعداد ک
کارکنان و بارکاری زیاد آنها ( ،)9/99کمبود منابع
فیزیكی مورد نیاز برای تدوین و اجرای برنامه استراتژیک
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( )9/92و نداشتن سیست اطالعاتی مناسب برای
جمعآوری ،ثبت و تحلیل دادهها و اطالعات مورد نیاز
( ) 9/01بیشترین مانع را ایجاد کردند .عدم وجود یک
پست سازمانی مرتبط برای تدوین و اجرای برنامه
استراتژیک ،کمبود منابع فیزیكی و تعداد ک کارکنان
بیشترین اثر را بر مشكالت ساختاری برنامهریزی
استراتژیک داشتند و حدود  30/2درصد تغییر آن را
توضی دادند.
میانگین موانع تكنیكی برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستانها برابر با  9/21از  0/22امتیاز بود .موانع
تكنیكی در  19/1درصد بیمارستانها در سط زیاد و
بسیار زیاد گزارش شد .در این محور ،عدم وجود یک
برنامه اجرایی برای تدوین و اجرای برنامه استراتژیک
( ،) 9/07پیچیدگی مدل برنامه ریزی استراتژیک ( )9/71و
طوالنی شدن فرایند تدوین برنامه استراتژیک ()9/29
بیشترین مانع را ایجاد کردند .نداشتن برنامه اجرایی
برنامهریزی استراتژیک ،نبود مدل مناسب برنامه
استراتژیک برای سازمان های بهداشتی و درمانی ایران و
تجربه ناکافی برای برنامهریزی استراتژیک بیشترین اثر را
بر مشكالت تكنیكی برنامهریزی استراتژیک داشتند و
حدود  39/2درصد تغییر آن را توضی دادند.
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جدول  :0ماتریس همبستگی بین موانع اجرایی برنامهریزی استراتژیک و ابعاد آن در بیمارستانهای استان تهران
موانع مدیریتی

ضریب همبستگی اسپیرمن

** 2/171
**2/011
**2/031
2/703
2/232
** 2/007

موانع مدیریتی
موانع فرهنگی
موانع انسانی
موانع فرآیندی
موانع ساختاری
موانع تكنیكی
موانع اجرایی برنامهریزی استراتژیک

موانع فرهنگی

موانع انسانی

** 2/170
** 2/078
2/281
* 2/070
** 2/081

موانع فرآیندی

** 2/100
2/730
** 2/978
** 2/172

موانع ساختاری

** 2/110
** 2/191
** 2/190

** 2/118
** 2/113

موانع تكتیكی

** 2/182

رابطه مثبت و معنیداری بین میزان تعهد مدیران بیمارستانها
به برنامهریزی استراتژیک و مشارکت کارکنان در برنامهریزی
استراتژیک وجود داشت ( .)r = 2/013, p = 2/271بین تعهد
و مشارکت کارکنان و موانع مدیریتی (= 2/008, p = 2/279
 )rو فرهنگی ( )r = 2/081, p = 2/220رابطه آماری مشاهده
شد .بین تعهد و مشارکت پزشكان و موانع فرهنگی (= 2/210
 )r = 2/070, pرابطه آماری مشاهده شد.

میانگین تعهد مدیران ،کارکنان و پزشكان به برنامهریزی
استراتژیک بهترتیب  7/10 ،0/71و  2/12از  0/22امتیاز بود.
میزان تعهد مدیران ارشد در  17/3درصد بیمارستانها در حد
متوسط بود .تعهد و همكاری کارکنان در  81/3درصد از
بیمارستانهای مورد مطالعه ،در حد متوسط و کمتر بود.
پزشكان در حدود  31/8درصد بیمارستانها مشارکت کمتر از
حد متوسط در برنامهریزی استراتژیک داشتند (جدول .)1

جدول  :1میزان تعهد و مشارکت مدیران ،کارکنان و پزشكان در برنامهریزی استراتژیک
میزان تعهد و مشارکت
تعهد و مشارکت

ک

زیاد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

0
1
11

0/1
1/0
02/0

71
01
03

71/0
00/8
97/0

93
18
70

17/3
07/1
71/7

00
79
0

01/3
71/2
0/0

8
7
2

8/1
7/7
2/2

میانگین میزان چالشهای برنامهریزی استراتژیک به
تفكیک بیمارستانها در جدول  1نشان داده شده است .اگرچه

9/71 ± 2/33
0/10 ± 2/89
7/12 ± 2/87

بیمارستانهای تأمین اجتماعی با موانع بیشتری مواجه شدند،
ولیكن ،این اختالف از نظر آماری معنادار نبود (.)p > 2/20

جدول  :1میانگین و انحراف معیار میزان موانع اجرایی برنامهریزی استراتژیک به تفكیک نوع بیمارستان از  0/22امتیاز
نوع بیمارستان
بیمارستانهای آموزشی -دانشگاهی
بیمارستانهای غیر آموزشی -دانشگاهی
بیمارستانهای خصوصی
بیمارستانهای تأمین اجتماعی
بیمارستانهای خیریه
بیمارستانهای نیروهای مسل

www.mshsj.ssu.ac.ir

انحراف معیار  ±میانگین
0/30 ± 2/17
0/83 ± 2/91
9/27 ± 2/17
9/09 ± 2/71
0/32 ± 2/08
9/21 ± 2/21
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مدیران ارشد
کارکنان
پزشكان

خیلی ک

متوسط

خیلی زیاد

انحراف معیار  ±میانگین
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** معنی دار در سط معنی داری p < 2/227
* معنی دار در سط معنی داری p < 2/27
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پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشهای برنامهریزی
استراتژیک در بیمارستانهای استان تهران انجام شد.
چالشهای تدوین و اجرای برنامه استراتژیک در این
بیمارستانها در حد متوسط ارزشیابی شد .موانع ساختاری،
تكنیكی و فرهنگی بیشترین مشكالت را در برنامهریزی
استراتژیک بیمارستانها ایجاد کردند .میزان موفقیت برنامه-
ریزی استراتژیک در پژوهشی که در بیمارستانهای شهر
تهران در سال  7930انجام شد ،در حد متوسط (01/8
درصد) ارزشیابی شد .بیشترین میزان موفقیت برنامهریزی
استراتژیک در محورهای برنامهریزی و مدیریت مشتریان و
کمترین موفقیت در محورهای مدیریت کارکنان ،فرهنگ
سازمانی و یادگیری سازمانی بود ( .)78بنابراین ،پژوهش
حاضر دالیل موفقیت ک برنامهریزی استراتژیک را در
بیمارستانهای تهران توضی میدهد.
مدیریت نقش بسزایی در موفقیت یا شكست هر سازمان
دارد .وجود مدیران باهوش ،فرهمند ،توانا ،با سیاست و تجربه
و متعهد برای اداره بیمارستانها ضروری است ( .)0در این
پژوهش تجربه شكست مدیران بیمارستانها در برنامههای
قبلی مدیریتی ،مدیریت و رهبری ضعیف و عدم توجیه
ضرورت برنامهریزی استراتژیک از جمله موانع مه مدیریتی
بر سر راه تدوین و اجرای موفقیت آمیز برنامه استراتژیک بود.
پژوهشهای قبلی نیز موانع مدیریتی زیادی را در برنامهریزی
استراتژیک در بیمارستانهای ایران گزارش کردند (.)71،78
ثبات ،تعهد و مشارکت مدیران ،مدیریت و رهبری قوی،
رهبری مشارکتی ،تصمی گیری مبتنی بر حقایق و حمایت
مدیران از کارکنان نقش قابل توجهی در موفقیت برنامهریزی
استراتژیک در بیمارستانها دارد ( .)00،09پژوهش حاضر
نشان داد که تعهد و مشارکت فراگیر مدیران منجر به افزایش
مشارکت و تعهد کارکنان خواهد شد .وقتی مدیران ارشد
بیمارستان دارای تفكر استراتژیک نباشند و تعهدی به اجرای
برنامه استراتژیک نداشته باشند ،کارکنان نیز خود را مسئول
اجرای متعهدانه برنامه سازمان نبواهند دید .کارکنان همواره
به مدیران خود بهعنوان یک الگو نگاه میکنند .عدم حضور
مدیران ارشد در جلسات برنامهریزی استراتژیک ،کالسهای
آموزشی و عدم تالش آنها برای تغییر سیاستها ،ساختار و
فرهنگ سازمان به کارکنان سازمان نشان میدهد که جدیت

و اجماعی در سازمان از طرف مدیران برای اجرای برنامه
استراتژیک وجود ندارد .اگر آنها مدیران خود را متعهد به
برنامه تغییر سازمانی ببیند ،مشارکت خود را در اجرای آن
برنامه تغییر سازمانی ،افزایش خواهند داد .تعهد مدیران باید
به صورت عملی باشد و به حرف محدود نباشد.
مدیران بیمارستانها گاهی اوقات آنقدر درگیر کارهای
روتین و روزمره بیمارستانها میشوند که فراموش میکنند
که با پیشبینی آینده و تعیین اولویتها و اهداف سازمانی و
تدوین یک برنامه مناسب میتوان سریعتر و بهتر به اهداف
سازمانی دست یافت .از طرف دیگر تغییر و تحوالت زیاد
صنعت سالمت و عدم اطمینان موجود در آن موجب میشود
که مدیران بیمارستانها بیشتر رفتار واکنشی از خود نشان
دهند و با تدوین برنامههای مكانیكی بهدنبال حفم شرایط
موجود باشند تا اینكه با تدوین برنامههای استراتژیک پویا
بهدنبال غلبه بر نقاط ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی و
تقویت نقاط قوت داخلی با بهرهگیری هرچه بیشتر از
فرصتهای بیرون سازمانی باشند .اجرای برنامه استراتژیک
در سازمان مستلزم اعمال تغییراتی در ساختارها ،سیست ها،
فرایندها و کارکنان است که مقاومت کارکنان را بهدنبال
خواهد داشت .بنابراین ،مدیران بیمارستانها باید دانش و
مهارتهای مدیریت تغییر را فرا گیرند تا بتوانند اجرای
استراتژی را در بیمارستان به خوبی مدیریت کنند.
مدیران بیمارستانها باید فرایند برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستان را رهبری کنند .آنها باید یک محیط مشارکتی
ایجاد کنند ،ضرورت بهکارگیری برنامه استراتژیک را برای
کارکنان توضی دهند ،دورنما و اهدافی را بهصورت مشارکتی
تعیین کنند ،منابع الزم را برای آنها فراه کنند و برای
دستیابی به اهداف آنها را هدایت کنند .مشارکت مدیران
میانی ه در برنامهریزی استراتژیک باید تقویت شود.
مشارکت مدیران میانی از طرفی منجر به بهبود کیفیت
استراتژیهای تدوین شده و از طرف دیگر موجب مشارکت
بیشتر آنها در اجرای برنامه استراتژیک میشود که همراهی
مدیران عملیاتی و کارکنان را بهدنبال خواهد داشت.
رویكرد برنامهریزی استراتژیک در بیمارستانهای استان
تهران بیشتر از باال به پایین بود .پژوهش حاضر نشان داد که
حدود  81/2درصد بیمارستانها به خاطر دستور و ابالغ
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بیمارستانهای فاقد سابقه برنامهریزی چالشهای زیادی
ایجاد میکند .بنابراین ،پیشنهاد میشود این نوع
بیمارستانها با یک برنامهریزی عملیاتی کوتاه مدت شروع
کنند تا ساختار و فرهنگ سازمانی ارتقا یابد و زمینه
برنامهریزی استراتژیک برای آینده فراه شود.
فرهنگ سازمانی مفروضات ،اعتقادات ،ارزشها و
هنجارهای مشترک کارکنان یک سازمان است که نگرشها،
عادات ،رفتارها ،نحوه پوشش و انجام کارهای آنها را تعیین
میکند ( .)0فرهنگ سازمانی به انسجام کارکنان در درون
سازمان و تطبیق سازمان با محیط بیرون کمک میکند.
فرهنگ سازمانی تأثیر بسیار زیادی بر موفقیت یا شكست
استراتژیهای سازمانی دارد ( .)01-01پژوهشهای قبلی ه
فرهنگ سازمانی را بر موفوقیت برنامهریزی استراتژیک
تأثیرگذار دانستند ( .)78،09،01بهبود ارتباطات بین مدیران،
کارکنان و بیماران ،ارتقای همكاری بین کارکنان ببشهای
مبتلف بیمارستان ،آموزش کارکنان در زمینه توسعه یک
فرهنگ مشارکتی و خالقانه ،زمینههای فرهنگی الزم را برای
اجرای برنامه استراتژیک فراه میکند .تعهد و حمایت
مدیران پیش نیاز مهندسی فرهنگی در بیمارستانها است.
کارکنان مهمترین سرمایه یک سازمان هستند .بهرهوری
سازمانها تا حد زیادی به کارکنان و تالش منسج آنها
برای دستیابی به اهداف سازمانی بستگی دارد ( .)0کارکنان
با انگیزه و متعهد ،مشارکت بیشتری در سازمان داشته و
نقش بسزایی در موفقیت سازمان دارند .نتایج این پژوهش
نشان داد که در محور موانع انسانی برنامهریزی استراتژیک،
کمبود کارکنان شایسته ،توانا و با تجربه ،انگیزه پایین
کارکنان برای برنامهریزی استراتژیک و مقاومت آنها در
مقابل تدوین و اجرای برنامه استراتژیک مشكالتی در
برنامهریزی استراتژیک بیمارستانهای استان تهران ایجاد
کردند .ناآگاهی کارکنان نسبت به فرایند و نتایج برنامهریزی
استراتژیک یكی از موانع مه محسو میشود .بنابراین،
مدیران بیمارستانها پیش از اجرای هر برنامه تغییر سازمانی
باید کارکنان را در زمینه منافع تغییر سازمانی توجیه کنند و
در زمینه نحوه اجرای برنامه تغییر آموزش دهند .آموزش به
کارکنان برای اجرای تغییر در سازمان انگیزه میدهد .سپس،
مدیران باید اختیارات الزم را به کارکنان داده ،انگیزه الزم را
ایجاد کرده و آنها را در راستای اجرای موفقیتآمیز برنامه
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دانشگاههای علوم پزشكی و وزارت بهداشت در راستای
الزامات برنامه ملی اعتبارببشی بیمارستانی به برنامهریزی
استراتژیک مبادرت کردند .بهعبارتی ،توجیه قوی برای
بهکارگیری برنامهریزی استراتژیک در این بیمارستانها
بهوجود نیامد .در نتیجه ،تعهد و مشارکت مدیران و کارکنان
در اجرای برنامه استراتژیک ک بود .مدیران ارشد بیمارستان
در صورت عدم توجیه ضرورت برنامه استراتژیک ،نبواهند
توانست مشارکت مدیران سطوح پایین و کارکنان را در
اجرای آن بهدست آورند .برنامهریزی استراتژیک ابزاری برای
بهبود عملكرد بیمارستانها است .بنابراین ،مدیران باید
بهصورت آگاهانه از آن برای ارتقای عملكرد بالینی ،عملیاتی و
مالی بیمارستانها استفاده کنند .برای تدوین برنامه
استراتژیک بیمارستان باید از هر  0رویكرد از «باال به پایین»
و از «پایین به باال» استفاده شود ( .)0مدیران و کارکنان باید
به این نتیجه برسند که برنامهریزی استراتژیک برای افزایش
بهرهوری بیمارستانها الزامی و ضروری است.
ابالغ برنامههای متعدد و پراکنده توسط نهادهای ناظر
نظیر دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی و
وزارت بهداشت و عدم پیگیری مناسب منجر به استفاده
ابزاری از این برنامهها خواهد شد .در نتیجه ،هزینه زیادی به
بیمارستانها تحمیل میشود ،در حالیکه ،منفعت چندانی
ممكن است حاصل نشود .وزارت بهداشت در سال 7937
خورشیدی در قالب برنامه اعتبارببشی ملی بیمارستانی از
مدیران بیمارستانها خواست که برنامه استراتژیک تدوین
کنند ( .)78این پژوهش ه نشان داد که عدم توجیه
ضرورت برنامه استراتژیک در اجرای موفقیت آمیز آن
مشكالتی ایجاد میکند .برخی از بیمارستانها سابقه تدوین و
اجرای یک برنامه عملیاتی بهصورت سیستمی را ه نداشتند.
در نتیجه ،برخی از مدیران فقط اقدام به تدوین برنامه
استراتژیک کردند که در برخی از بیمارستانها استانداردهای
یک برنامه استراتژیک را ه دارا نبود .عدم اجرا یا اجرای
ناقص برنامه استراتژیک موجب میشود که نتیجه رضایت
ببشی از آن بهدست نیاید که عالوه بر تحمیل هزینه زیاد
موجب مقاومت کارکنان نسبت به سایر برنامههای مدیریتی
در آینده خواهد شد .بدون شک ،ارتقای عملكرد بیمارستانها
به برنامهریزی نیاز دارد ،ولیكن ،لزوماً نباید برنامهریزی
استراتژیک انجام شود .برنامهریزی استراتژیک برای
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در پژوهش حاضر مشارکت پزشكان در برنامهریزی
استراتژیک بسیار پایین بود .پژوهشهای متعددی مشارکت
پزشكان را در برنامههای مبتلف مدیریتی چالشی بزرگ بیان
کردند ( .)71،78کمبود وقت یكی از دالیل مه مشارکت ک
پزشكان در برنامهریزی استراتژیک است ( .)97،90زمانیکه
از روش کارانه برای جبران خدمات پزشكان استفاده میشود،
آنها ترجی میدهند که به جای شرکت در جلسات
برنامهریزی استراتژیک در بیمارستان ،بیماران را ویزیت کنند
که برایشان درآمد ه دارد .پزشكان باید نتایج ملموس
اجرای استراتژیهای سازمانی را در عمل بهویژه در رضایت
بیماران خود ببینند .در چنین حالتی امكان مشارکت آنها
بیشتر میشود .دادن مسئولیت اجرایی در زمینه برنامهریزی
استراتژیک به پزشكان با سابقه بیشتر و دارای نفوذ در سایر
پزشكان ،میتواند مشارکت سایر پزشكان را تشویق کند.
عالوهبراین ،استفاده از پزشكان جوان و عالقمند دارای وقت
آزاد بیشتر در فعالیتهای برنامهریزی استراتژیک منجر به
تشویق سایر کارکنان بیمارستان در برنامهریزی استراتژیک
خواهد شد .استفاده از پاداش مبتنی بر عملكرد نیز برای
تشویق مشارکت پزشكان و کارکنان توصیه میشود .سازمان
باید دارای نظام قدردانی و پاداش مناسبی باشد و کارکنان
بهخاطر اجرای برنامه استراتژیک مورد قدردانی و پاداش قرار
گیرند ( .)0دستیابی به اهداف سازمانی باید به اطالع کارکنان
رسانده شود تا انگیزه الزم برای تداوم همكاری آنها ایجاد
شود .بنابراین ،مدیران میتوانند در یک مراس رسمی ضمن
اعالم موفقیتهای بهدست آمده ،از کارکنان قدردانی کنند و
بازخوردهای الزم را به آنها بدهند.
یافتههای این پژوهش نشان داد که پیچیدگی فرایندهای
کاری در سازمان ،ارتباط نامناسب بین واحدهای کاری
سازمان و نبود مكانیس های ممیزی و ارزیابی برنامه
استراتژیک بیشترین مشكالت فرایندی برنامهریزی
استراتژیک در بیمارستانهای شهر تهران بودند .نوع سازمان
بروکراتیک و پیچیده بیمارستان و ناهمگونی کارکنان و
مشتریان ،فرایند برنامهریزی استراتژیک را طوالنی و دشوار
میسازد .بنابراین ،مدیران باید یک برنامه مقدماتی برای
برنامهریزی استراتژیک تدوین کنند .در این برنامه اجرایی،
منابع و امكانات مورد نیاز تدوین و اجرای موفق برنامه
استراتژیک ،چگونگی استفاده از شواهد علمی در برنامهریزی،
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تغییر سازمانی هدایت و رهبری کنند .در اینصورت است که
کارکنان توانمند شده و تالشهای آنها منجر به عملكرد
مثبت خواهد شد.
مشارکت کارکنان در فرایند برنامهریزی استراتژیک
ضروری است و نقش بسزایی در همكاری آنها در اجرای
استراتژیها دارد ( .)09،08عدم مشارکت کارکنان در
پژوهشهای قبلی نیز بهعنوان یكی از مهمترین دالیل
شكست برنامههای استراتژیک و استراتژیهای سازمانی
گزارش شد ( .)72،79،03بسیاری از مشكالت سازمانی با
تحلیل استراتژیک در برنامهریزی استراتژیک شناسایی
میشوند که تا به حال مورد توجه مدیران قرار نگرفته بودند.
در نتیجه ،برنامهریزی استراتژیک ممكن است مورد استقبال
برخی از مدیران و کارکنان واقع نشود .کارکنان باید دلیلی
برای مشارکت در فرایند برنامهریزی سازمان داشته باشند.
کارکنان باید در زمینه منافع برنامهریزی برای سازمان توجیه
شوند .کارکنان به ویژه پزشكان ممكن است برنامهریزی
استراتژیک را کار زیاد تلقی کنند که منفعتی برای آنها
ندارد .بنابراین ،مدیران باید اهداف برنامهریزی استراتژیک را
برای کارکنان توضی دهند .مشارکت کارکنان در تعیین
فعالیتهای الزم برای دستیابی به اهداف اختصاصی و تدوین
برنامه عملیاتی واحد خود ،منجر به افزایش تعهد آنها در
اجرای برنامه میشود و شانس موفقیت برنامه را افزایش
میدهد .عالوهبراین ،اجرای درست برنامه استراتژیک منجر به
دستیابی به اهداف کارکنان نیز میشود .مدیران و کارکنانی
که توسط برنامه استراتژیک متأثر میشوند و یا باید برنامه
استراتژیک را بهکار گیرند ،باید در فرایند تدوین برنامه
استراتژیک مشارکت فعالی داشته باشند .مشارکت مدیران و
کارکنان اطالعات زیادی را برای فرایند برنامهریزی
استراتژیک فراه میکند و درصد موفقیت برنامه استراتژیک
را در آینده افزایش میدهد .با توجه به تنوع کارکنان
بیمارستانها ،نمایندگانی از حوزههای پزشكی ،پرستاری،
اداری و پشتیبانی باید در کمیته برنامهریزی استراتژیک
حضور داشته باشند .عالوه براین ،مشارکت افراد بیشتر در
برنامهریزی استراتژیک منجر به توسعه فرهنگ خالقیت
میشود و راهکارهای اساسیتری برای مشكالت ارائه خواهد
شد .افرادی که در برنامهریزی مشارکت دارند ،در اجرای
برنامه نیز مشارکت فعالتری خواهند داشت (.)92
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برای دستیابی به اهداف سازمانی باید از استراتژیهای
مناسب استفاده کنند .اجرای استراتژیهای سازمانی گاهی
اوقات نیاز به تغییر ساختار سازمانی دارد .ساختار سازمانی
وظیفه تبصیص نیروی انسانی ،تعریف مسئولیتها و
نقشهای کارکنان و توزیع منابع سازمانی بر عهده دارد (.)0
سازمان باید انعطافپذیر باشد تا از طریق تغییر در ساختار،
فرهنگ و فرآیندهای کاری ،امكان دستیبابی به اهداف
استراتژیک مقدور باشد.
نداشتن یک برنامه اجرایی برای تدوین و اجرای برنامه
استراتژیک ،نبود یک مدل مناسب برنامهریزی استراتژیک
برای سازمانهای بهداشتی و درمانی ایران و تجربه ناکافی
مدیران برای تدوین و اجرای برنامه استراتژیک بیشترین اثر
را بر مشكالت تكنیكی برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستانهای استان تهران داشتند .مدیران باید اولویتهای
سازمان و مسائل حیاتی را در برنامه استراتژیک مورد توجه
قرار دهند و اقداماتی را برای دستیابی به اهداف استراتژیک
تعیین و اجرا کنند تا به مزیت رقابتی دست یابند .برای این
منظور باید یک برنامه مقدماتی برای تدوین و اجرای برنامه
استراتژیک در نظر گرفته شود که شامل موضوعات مربوط به
اعضای کمیته برنامهریزی استراتژیک ،جلسات کمیته ،مدل
برنامهریزی استراتژیک و تكنیکهای اجرایی آن ،بازه زمانی
تدوین و اجرای برنامه استراتژیک و تأمین بودجه آن باشد.
مصدق راد ( 9 )7931دلیل اصلی شكست برنامههای
استراتژیک را انتبا مدل نامناسب برنامهریزی استراتژیک،
انتبا تكنیکهای نامناسب اجرای مدل برنامهریزی
استراتژیک در عمل و محیط نامناسب سازمان برای
برنامهریزی استراتژیک بیان میکند .استفاده از مدل و
تكنیکهای نامناسب در برنامهریزی استراتژیک موجب
کاهش اثرببشی فرایند تدوین برنامه استراتژیک خواهد شد
و در اجرا نیز مشكالتی برای سازمان ایجاد خواهد کرد (.)0
دهها مدل برای تدوین برنامه استراتژیک توسط اندیشمندان
مدیریت ارائه شده است .بیشتر این مدلها در کشورهای
غربی و در ببش صنعت طراحی شدند که فرهنگی متفاوت
با ایران به عنوان یک کشور اسالمی و ببش سالمت دارند.
مدیران سازمانهای بهداشتی و درمانی باید از یک مدل
مناسب با ساختار و فرهنگ سازمان خود برای برنامهریزی
استراتژیک استفاده کنند .عالوهبراین ،تكنیکهای مبتلفی
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نحوه مشارکت مدیران و کارکنان در برنامهریزی استراتژیک و
ارزیابی استراتژیها و نتایج اجرای آنها باید مورد توجه قرار
گیرد.
کمبود منابع بهویژه منابع مالی ،انسانی و فیزیكی از جمله
موانع ساختاری مه بر سر راه تدوین و اجرای برنامه
استراتژیک در بیمارستانهای استان تهران بودند.
پژوهشهای قبلی نیز آماده نبودن ساختارها و کمبود منابع
را موانعی در برنامهریزی استراتژیک گزارش کردند (.)71،78
بسیاری از بیمارستانهای دولتی که از منابع و بودجه دولتی
استفاده میکنند ،از آزادی عمل کمتری در تبصیص منابع
برخوردار هستند .منابع مالی باید به شكل صحی و براساس
اولویتهای استراتژیک سازمان تبصیص داده شوند تا اجرای
استراتژیها را در سازمان امكان پذیر سازند .بنابراین ،مدیران
باید بودجهای برای تدوین و اجرای برنامه استراتژیک در نظر
گرفته ،ساختارهای الزم را در سازمان ایجاد کرده و منابع
الزم را در اختیار کارکنان قرار دهند تا بتوانند برنامه را به
خوبی اجرا کرده و به نتایج خو دست یابند .در برخی از
سازمانها با توجه به منابع و امكانات موجود سازمان برنامه
استراتژیک نوشته میشود که ممكن است تأثیر قابل توجهی
بر عملكرد سازمان نداشته باشد .در حالیكه ،مدیران در
برنامهریزی استراتژیک با توجه به تحلیل استراتژیک محیط
داخلی و خارجی سازمان ،اهداف استراتژیک چالشی تعیین
کرده ،استراتژیهای مناسب را انتبا میکنند و اقدامات
الزم را برای تأمین مالی اجرای استراتژیها بهکار میگیرند.
عدم تأمین بودجه کافی برای برنامه استراتژیک مشكالت
زیادی به هنگام اجرای آن ایجاد میکند.
پژوهشهای متعددی به اهمیت ساختار سازمانی در
موفقیت استراتژیهای سازمانی پرداختند ( .)97یكی از موانع
برنامهریزی استراتژیک در سازمانهای بهداشتی و درمانی
ایران ،عدم انعطافپذیری ساختار سازمانی است .در حالیكه
بیمارستانها خدمات پزشكی فوق تبصصی و به روز قرن
بیست و یك را ارائه میدهند ،ولیكن ،همچنان از
ساختارهای سازمانی و روشهای مدیریتی قرن نوزده
استفاده میکنند .ساختار سازمانی بیمارستانها بهویژه
بیمارستانهای دولتی ثابت بوده و مدیران نمیتوانند برای
دستیابی به اهداف سازمانی آن را تغییر دهند .ساختار
سازمانی باید دنبالهروی استراتژی سازمان باشد ( .)90مدیران
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اگرچه  82درصد سازمانها استراتژی مناسبی داشتند ،تنها
 71درصد آنها توانستند آن استراتژیها را به خوبی اجرا
کنند ( .)99در حالیکه مدیران بیمارستانها وقت زیادی
صرف تدوین برنامه استراتژیک میکنند ،تالش زیادی برای
اجرای آن استراتژیها به عمل نمیآورند .مدیران
بیمارستانها باید سعی کنند با تحلیل استراتژیک محیط
داخلی و خارجی سازمان ،اهداف استراتژیک مناسبی برای
سازمان خود انتبا کنند .سپس ،استراتژیهای مناسبی
برای دستیابی به اهداف استراتژیک انتبا کنند و با اجرای
درست آنها به اهداف استراتژیک دست یابند .فرآیند تدوین
استراتژی بیشتر به مهارتهای ادراکی مدیران نیاز دارد تا با
تحلیل دقیق نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای
سازمان ،اهداف و استراتژیهای مناسبی را تعیین کنند .در
مقابل ،فرآیند اجرای استراتژیها بیشتر به مهارتهای فنی و
انسانی مدیران نیاز دارد که با هدایت و رهبری کارکنان،
تأمین منابع و استفاده بهینه از آنها برنامههای تدوین شده
اجرا شوند.
برنامهریزی استراتژیک هزینه بر و زمانبر است .بنابراین،
در برنامهریزی استراتژیک باید به عوامل کلیدی موفقیت آن
توجه ویژهای داشت .استفاده از یک مدل مناسب برای برنامه
استراتژیک ،ایجاد ساختارهای الزم ،برنامهریزی صحی ،
مدیریت و رهبری قوی ،توسعه فرهنگ بهبود مستمر ،تقویت
کار تیمی ،استفاده بهینه از اطالعات و تأمین منابع مورد نیاز
برای موفقیت برنامه استراتژیک در بیمارستانهای ایران
ضروری است .داشتن تفكر استراتژیک و سیستمی الزمه
برنامهریزی استراتژیک است .برنامهریزی استراتژیک مرحله
اول مدیریت استراتژیک است .بنابراین ،مدیرانی که از برنامه
استراتژیک استفاده میکنند ،باید کلیه وظایف مدیریت نظیر
سازماندهی ،رهبری ،ارتباطات ،تصمی گیری و کنترل را
بهصورت استراتژیک انجام دهند تا بتوانند به نتایج مطلوبی
دست یابند.
کمیتهای در بیمارستان باید مسئولیت تدوین و اجرای
برنامه استراتژیک را بر عهده بگیرد .بیمارستانهای کشور
دارای واحد بهبود کیفیت هستند که یكی از وظایف آنها
تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان است .مدیران ارشد
بیمارستانها کمتر درگیر فرآیند برنامهریزی استراتژیک
میشوند و در نتیجه ،حمایت کمتری از مدیران بهبود
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برای تدوین بیانیههای مأموریت ،دورنما و ارزشهای سازمان،
تحلیل محیط داخلی و خارجی سازمان ،تعیین اهداف کلی و
اختصاصی سازمان ،تدوین استراتژیها و تاکتیکها و در
نهایت تدوین برنامه عملیاتی سازمان وجود دارد .مدیران باید
از تكنیکهای مناسبی استفاده کنند که ساده ولی جامع
بوده و متناسب با فرهنگ سازمانی آنها باشد .به عنوان
مثال ،استفاده از یک مدل بومی برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستانی در ایران موجب افزایش رضایت کارکنان به میزان
 72درصد شده بود (.)09
بیمارستان یک سازمان اجتماعی خدماتی چند تبصصی
بسیار پیچیده است .مدیران باید ویژگیهای منحصر به فرد
این سازمانها را به هنگام طراحی و اجرای مدلها و
استراتژیهای مدیریتی مورد توجه قرار دهند .متأسفانه
برخی از مدیران بدون توجه به ساختار ،بافتار و فرایندهای
سازمانی شروع به بكارگیری مدلها و استراتژیهای توسعه
یافته در صنایع تولیدی میکنند و بعد از مدتی که از اجرای
آنها نتایج ملموس چشمگیری بهدست نیاوردند ،آنها را
متوقف کرده و به دنبال مدلها و استراتژیهای دیگر
میروند .مدیران بیمارستانها در صورت نداشتن دانش
بنیادی برنامهریزی استراتژیک میتوانند از نظرات اساتید و
مشاوران تبصصی استفاده کنند تا با استفاده از الگوی
مناسب برنامهریزی استراتژیک از منابع سازمانی برای
دستیابی به اهداف سازمانی بهینه استفاده کنند.
مدیران بیمارستانهای استان تهران بیشتر در مرحله
اجرای برنامه استراتژیک چالش داشتند .بهعبارتی ،مدیران
برای برنامهریزی استراتژیک آماده هستند ولی برای اجرای
استراتژیها آماده نیستند .داشتن برنامه استراتژیک الزم
است ،ولی کافی نیست .اجرای استراتژیها منجر به دستیابی
به اهداف استراتژیک سازمان میشود .بهترین استراتژی در
صورتیکه به درستی اجرا نشود ،شكست خواهد خورد.
برخالف تدوین برنامه استراتژیک که معموالً یک رویكرد از
باال به پایین است و با مشارکت مدیران سازمان صورت
میگیرد ،اجرای برنامه استراتژیک یک رویكرد ترکیبی از باال
به پایین و از پایین به باال است که به مشارکت و همكاری
کارکنان واحدهای مبتلف سازمان و حتی ذینفعان کلیدی
خارج سازمان نیاز دارد .کیتر و پوکو ( )0272پژوهشی بر
روی  710شرکت اسلوانی انجام دادند ،نتایج نشان داد که
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نتیجهگیری
این پژوهش میزان چالشها و موانع برنامهریزی
استراتژیک را در بیمارستانهای استان تهران در حد
متوسط ارزشیابی کرد .بیمارستانها با چالشهای
ساختاری ،تكنیكی ،فرهنگی ،انسانی ،فرایندی و مدیریتی
متعددی در تدوین و اجرای برنامه استراتژیک مواجه
هستند .بهکارگیری اقدامات الزم توسط مدیران
بیمارستانها برای رفع این موانع قبل از اجرای برنامه-
ریزی استراتژیک ضروری است .بهکارگیری الگوی مناسب
برنامه ریزی استراتژیک ،مدیریت و رهبری قوی ،ایجاد
فرهنگ مشارکتی ،توسعه منابع مورد نیاز و آموزش و
توانمندسازی کارکنان در اجرای موفق برنامه استراتژیک
در بیمارستان ها نقش بسزایی دارد .عالوه براین،
سیاستگذاران بهداشت و درمان باید قبل از معرفی و ابالغ
استراتژیهای صنایع غربی به سازمانهای بهداشتی و
درمانی ایران ،با در نظر گرفتن ساختار و فرهنگ سازمانی
و میزان بلوغ سازمانی کارکنان ،مدل مناسب این سازمان-
ها را تدوین و برای اجرا پیشنهاد کنند.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله الزم میدانند از همكاری کلیه مدیران
بیمارستانهای شرکت کننده در این پژوهش تشكر و
قدردانی نمایند.
مشارکت نویسندگان
طراحی پژوهش :ع م .م ر ،پ .الف
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کارکنان ،بهبو د روابط بین مدیران و کارکنان ،مشتری
مداری و بهبود مستمر فرایندهای کاری تأکید داشته
باشد.
این پژوهش با استفاده از یک پرسشنامه معتبر به
ارزشیابی چالشهای اجرایی برنامهریزی استراتژیک در
بیمارستان های استان تهران اقدام کرد که نتایج
ارزشمندی به دنبال داشت .با این وجود ،نتایج این
پژوهش تنها به بیمارستان های استان تهران قابل تعمی
است .بنابراین ،پیشنهاد می شود که پژوهشهای مشابهی
در سایر استان های کشور با استفاده از پرسشنامه
توسعه یافته در این مطالعه انجام شود تا تصویر بهتری از
وضعیت برنامه ریزی استراتژیک و موانع اجرایی آن در
بیمارستانهای کشور بهدست آید.
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کیفیت در زمینه اجرا و پایش برنامههای استراتژیک
بهعمل میآید .با توجه به اینكه برنامهریزی اساس
مدیریت را تشكیل می دهد ،ساختاری باید در سازمان
برای این منظور در نظر گرفته شود .ایجاد واحد
برنامه ریزی یا واحد تحقیق و توسعه و در نظر گرفتن
تعدادی کارشناس برای این واحد منجر به ایجاد یک تفكر
سیستمی و استراتژیک در سازمان می شود .این واحد
هماهنگی های الزم را برای تشكیل منظ کمیته
برنامه ریزی استراتژیک ،جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای
برنامه ریزی ،پایش فعالیت ها ،ارزیابی استراتژیها و
تاکتیکهای سازمان  ،هماهنگی منابع مورد نیاز اجرای
برنامه استراتژیک و در نهایت ،ارزشیابی دورهای
برنامه ریزی استراتژیک بهعمل می آورد .ایجاد چنین
ساختاری در سازمان شانس ک رنگ شدن برنامهریزی و
کنار گذاشتن برنامه استراتژیک سازمان با تغییر مدیران
ارشد را کاهش میدهد.
بیمارستان یک سازمان اجتماعی تبصصی بسیار
پیچیده بروکراتیک است که با تغییرات سریع و شدید
محیط داخلی و خارجی مواجه است .برنامهریزی
استراتژیک قابلیت کاربرد در بیمارستانها را دارد و برای
آنها می تواند مزایای زیادی داشته باشد .با این وجود،
ویژگیهای منحصر به فرد بیمارستانها نظیر ماهیت
اضطراری خدمات سالمت ،ساختار مكانیكی و بروکراتیک
پیچیده آنها  ،عدم اطمینان ،پیش بینی ناپذیری،
ناهمگونی ،استقاللطلبی متبصصان بالینی و تعامالت
پیچیده بین ذینفعان مبتلف اجرای استراتژیهای
سازمانی را با مشكل مواجه میکند .اداره چنین سازمانی
نیاز به یک مدل مدیریت سیستمی دارد که شامل الزامات
مدی ریت و رهبری ،برنامه ریزی ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت
کارکنان ،مدیریت بیماران ،مدیریت منابع ،مدیریت
فرایندها و نتایج مرتب ط با کارکنان ،مشتریان ،سازمان و
جامعه است ( .)0عناصر این سیست مدیریت باید در
ب رنامه استراتژیک و عملیاتی سازمان وارد شود تا اجرای
آن ها موجب دستیابی به مزیت رقابتی برای بیمارستان
شود .بنابراین ،اهداف کلی بیمارستانها باید بر تقویت
سیست مدیریت و رهبری ،یادگیری سازمانی ،توسعه
فرهنگ سازمانی ،توسعه قابلیتها و توانمندیهای
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برنامهریزی استراتژیک برای سازمانهای بهداشتی و درمانی
ایران" می باشد که توسط دانشگاه علوم پزشكی و خدمات
.بهداشتی درمانی تهران مورد حمایت مالی قرار گرفته است
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Background: Strategy formulation and implementation in healthcare
is challenging. This study aimed to examine strategic planning
challenges in Tehran province hospitals.
Methods: This study was a cross-sectional study which conducted in
2016. 93 hospital managers participated in the study using census
sampling. Data were collected using self-administrated questionnaire
with a reliability of 0.85. Data analysis was carried out using
descriptive and analytical tests such as Spearman correlation and
regression with SPSS 19 software.
Results: The mean score of strategic planning implementation barriers
in Tehran province hospitals was 2.98 out of 5.00 score. Structural
barriers (3.31) and managerial barriers (2.69) were the most and least
barriers of strategic planning respectively. Procedural, cultural and
technical barriers had the largest impact on strategic planning
implementation. Physicians’ participation in strategic planning was
low. There was significant statistical correlation between managers’
commitment to strategic planning and employees' involvement in
strategy implementation (p < 0.05).
Conclusion: Tehran province hospitals encountered many barriers in
implementing strategic planning. Hospital managers should overcome
these barriers before strategy formulation and implementation.
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