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بررسی ميزان کاربرد ماتريس  SWOTدر عملکرد مديران واحدهای بيمارستانی
خدمات درمانی استان مازندران
محمد صالحی
علی اصغر قربانی آهنگر
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چکيده
یكي از نيازمنديهاي سازمانهاي امروزي ،لزوم
داشتن یك برنامهریزي استراتژیك است تا با توفيق در
آن تغيير اساسي در نحوه اجراي امور روزمره سازمان
ایجاد شود .بنابراین الزم است تا هر سازمان و
مؤسسهاي با بكارگيري مدل برنامهریزي 3 SWOTفرصتها
و تهدید هاي محيطي خود را شناخته و به خوبي تحصيل
كند ،سپس نقاط قوت و توانمندیها و نقاط ضعف خود را
شناخته ،سعي كند از طریق نقاط قوت و توانمندیها،
زمينه استفاده از فرصتها را فراهم كند و آمادگي
برخورد با تهدیدهاي محيطي را بدست آورد ،از سوي
دیگر نقاط ضعف خود را به حداقل برساند.
در این مقاله ضمن بيان مفهوم  ،swoTابعاد و
شاخصهاي آن در بيمارستانهاي خدمات درماني استان
مازندران مورد بررسي و چالش قرار گرفته و در نهایت
ميزان اهميت و اولویت هر یك از شاخصها در عملكرد
سازمان تعيين گردید .این تحقيق توصيفي و جامعه
واحدهاي
مسوولين
و
مدیران
كليه
آن
آماري
بيمارستانهاي خدمات درماني استان مازندران به تعداد
 209نفر و حجم نمونه با مراجعه به جدول كرجسي و
مورگان 135 ،نفر ميباشد كه به شيوه نمونه گيري
تصادفي طبقهاي به دست آمده است .براي گرد آوري
دادهها از یك پرسشنامه دو بخشي چهار درجهاي باضریب
پایایي  0/84و براي تجزیه و تحليل سؤالها از روشهاي
آماري توصيفي و استنباطي (آزمون آنوا و دانكن)
 1استادیار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ساري
 2كارشناس ارشد مدیریت آموزشي
strength-weakness-opportunity-threat 3
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استفاده شده است .و نتيجه این که تمامی حوزهها یا
ابعاد ماتریس نقش یکسانی در دستيابی به اهداف
سازمان ندارند.
کليد واژهها
برنامه ریزي استراتژیك ،swoT ،عملکرد مدیران

مقدمه
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در دنياي امروز كه شاهد تغييرات و تحوالت
شگرف در زمينههاي مختلف هستبم ،محيط ،با تالطم و
عدم اطمينان بسياري مواجه است و رقابت ،شدت
زیادي پيدا كرده است و تحوالت علم و فن آوري بر
این تغييرات به شدت دامن زده است .بنابراین هر
سازماني در راستاي تداوم حيات و كسب موفقيت
بيشتر ،نياز مبرم به بهره مندي از برنامه ریزي
استراتژیك دارد .از آن جا كه تهدیدهاي محيطي از
هر سو حيات و بقاي سازمان ها را تهدید مي كنند
لذا سازمانها باید جایگاه فعلي خود را شناخته،
نقاط قوت و ضعف خود را دقيقا تحليل كرده و با
تكيه بر قوتها از فرصتهاي محيطي استفاده كرده و
خود را براي برخورد با تهدیدها آماده كنند و
این مهم در قالب برنامه ریزي استراتژیك امكان
پذیر است( .آقا زاده ،1383 ،ص )35
در چارچوب برنامهریزي استراتژیك است كه
سازمان ،توانمندي و شرایط محيطي را تحليل كرده
و بر اساس آن اهداف قابل دسترس و روشهاي رسيدن
به آن را مشخص ميكند .این نوع برنامه ریزي با
بررسي محيط خارجي و داخلي سازمان ،فرصتها و
تهدیدهاي محيطي و قوتها و ضعفهاي داخلي را
شناسایي ميكند و با در نظر داشتن ماموریت
سازمان ،اهداف بلند مدت براي سازمان تنظيم
ميكند و براي دستيابي به این اهداف از بين
انتخاب
به
اقدام
استراتژیك
گزینههاي
استراتژيهایي ميكند كه با تكيه بر قوتها و رفع
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ضعفها از فرصتهاي پيش آمده به نحو شایسته
استفاده كرده و از تهدیدها پرهيز ميكند تا در
صورت اجراي صحيح باعث موفقيت سازمان در ميدان
رقابت شود .بدون شك فرایند عمليات در سازمانهاي
امروزي متاثر از تحوالت سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي
و تكنولوژیكي محيط آنهاست و همساز با چنين
تحوالتي محيط دروني آنها نيز دگرگونيهاي شگفت
آوري را تجربه ميكند( .طبيبي و ملكي ،1384 ،ص)2
از این رو الزم است جهت هر چه كارآتر و
اثربخشتر شدن فعاليتهاي مدیران و تصميم گيران و
برنامه ریزان در سازمان تاثيرات انكارناپذیر
مولفههاي محيطي در كنار عوامل دروني مورد توجه
خاص قرار گيرد .لذا در نظر است تا با بررسي
وضعيت استفاده مدیران از چارچوب ضعف ها و قوت
ها ،فرصتها و تهدیدهاي سازماني ،ماتریس  swoTبه
عنوان یكي از ابزارهاي استراتژیك توسط مدیران
واحدهاي بيمارستاني مورد چالش قرار گيرد و اميد
است نتایج حاصل موجبات بهبود عملكرد را فراهم
نماید.
بنابراین تاثير عوامل محيطي در كنار عوامل
داخلي تواما در مطلوبتر شدن فعاليتهاي مدیران و
برنامهریزان انكارناپذیر است .آقای فيشانی در
پژوهش خود تحت عنوان :بررسی عوامل موثر در
برنامه ریزی استراتژیک در صنایع ملی شده تهویه
مطبوع در سال  13 70به این نتيجه رسيد که همانا
مجهز شدن سازمان به بر نامه ریزی استراتزیک،
بقای آنها را تضمين نموده و یا اینکه احتمال
موفقيت آنها را باال میبرد و همچنين مخاطرات
تصميمگيری را کاهش میدهد ( .فيشانی ،1370 ،ص 174
)
خانم نغمه صادقی در پژوهش خود تحت عنوان:
بررسی نگرش مدیریت بيمارستانهای آموزشی دانشگاه
از
بهرهگيری
در
بهشتی
شهيد
پزشکی
علوم
برنامهریزی استراتژیک در بيمارستانها در سال
 1376به این نتيجه رسيد که  83درصد از مقاماات
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بيمارستانی نگرش مطلوبی نسبت به بهره گيری از
برنامهریزی استراتژیک در بيمارستان داشته اند و
نگرش  17درصد آنها تا حدی مطلوب بوده است( .
صادقی ،1376 ،ص )124
آقای بهمن حيدری در سال  1381به بررسی عوامل
محيط اقتصادی به منظور فرموله کردن استراتژی بر
مبنای تحليل  swotدر شرکت ایران خودرو در
دانشگاه تربيت مدرس ،از طریق مطالعه اسناد و
مدارک ،به شناسایی و تشریح اثرات سه متغيير
اقتصادی (ادوار تجاری ،توزیع درآمد و قيمت
فروش) بر روی ستادهای ایران خودرو طی سالهای
60تا  79پرداخته شد به نتایج زیر دست یافت:
الف ) مراحل ادوار تجاری می تواند بعنوان
یک عامل ایجاد فرصت و تهدید عمل کند.
ب) نحوه توزیع درآمد ،عامل دیگر ایجاد فرصت
و تهدید میباشد .تجزیه و تحليل داده ها نشان
میدهد که هر چه قدر در آمد جامعه به سمت
نابرابری بيشتر متمایل می شود بر تقاضا برای
محصوالت گروههای سواری و اتوبوس افزوده میشود.
ج)قيمت نيز عاملی است که نيروهای عمده
بازار در تعيين آن نقش عمدهای دارند و میتواند
نشان دهنده فرصتها و تهدیدات بالقوه ای باشد.
در سال  ،1991اکارد فيفر ،مدیر عامل شرکت
کامپيوتری کامپک ،کامندانش را متقاعد کرد که
چگونه می توان با بهره گيری از منابع داخلی
سازمان ،نفوذ زیادی بر روی چگونگی ایجاد سود
قابل رقابت بلند مدت داشته باشند و از این طریق
بر دنيای کامپيوتر حکمرانی کنند .او درسال
1994به این هدف رسيد و به عنوان پيشتاز سازندگان
کاميپيوترهای شخصی در جهان مطرح شد( .هریسون و
کارون ،1382 ،ص )79
در پژوهشی که توسط کين در سال  1995در
بيمارستان «گروت شور» آفریقای جنوبی انجام
گردید اظهار شده که نتایج اعمال برنامه ریزی
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استراتژیک ،پيوندی ميان اهداف اصلی و فرعی
استراتژیک و مجموعه مشخصی از شاخصهای اجتماعی
به وجود آورده است .مهارتهای مدیریتی با
استفاده از این شاخصها است که جهت اصالح
تصميمگيری و هدایت فعاليتها توسعه یافته است.
در پژوهش دیگری که توسط بروتن و همکاران در
سال 1995در آمریکا انجام شده است خاطر نشان شده
است که :بيمارستانها هر ساله مواجه با فشارهای
فزاینده مالی و سازمانی هستند بيمارستانها توسط
برنامهریزی استراتژیک سریعا با این فشارها
سازگاری پيدا میکنند ولی شواهد تجربی این تکنيک
بسيار محدود است.
در پژوهشی که توسط گلين واسميت در سال 1997
در آمریکا انجام گردید اظهار شده است که :در
استراتژیهای
دانشگاهی
موفق
بهداشتی
مراکز
مدیریت شامل ساده و موثر کردن ساختارهای موجود
فعال
استراتژیک
برنامهریزی
فرآیند
است.
یکپارچگی و وحدت بين مدیریت بيمارستان و
دانشگاه را تسهيل میبخشد جهت تجهيز سيستم های
اطالعاتی سرمایه گذاری زیادی میکند .و الگوی
جدیدی برای مراقبت از بيماران و ترخيص آنها
ارائه میکند.
شرکت جنرال موتورز هم به رهبری جان اسميت،
مدیر اجرایی خود فلسفه کليدی خود را بر این
حقيقت گذاشته که رشد اقتصادی و سایر فاکتورهای
محيطی در رسيدن به استراتژی جهانی نقش موثر و
برتری دارند .به گفته او در هر نقطه از جهان که
به انجام کسب و کار مشغول باشيم بایستی پذیرای
اقتصاد و محيط پيرامون آن باشيم وآنجه حائز
اهميت است آن است که باید حفظ محيط ،توازن
اهداف اقتصادی و سياستهای ملی را جهت تامين
توسعه بلند مدت در نظر بگيریم( .هریسون و
کارون ،1382 ،ص)83
در این تحقيق نيز محققين در صددند تا ميزان
مدیران
عملکرد
در
SwoT
ماتریس
کاربرد
سال ششم –
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بيمارستانی خدمات درمانی استان مازندران را
مورد بررسی قرار دهند به این منظور به دنبال
بررسی سواالت زیر میباشند:
-1آیا تمامي حوزهها و یا ابعاد ماتریس  ،swoTدر
دستيابي سازمان به اهداف نقش یكساني دارند؟
 -2آیا شاخصهاي مربوط به حوزه نقاط قوت در
دستيابي به اهداف نقش یكساني دارند؟
 -3آیا شاخصهاي مربوط به حوزه نقاط ضعف در
دستيابي به اهداف نقش یكساني دارند؟
 -4آیا شاخصهاي مربوط به حوزه فرصتها در
دستيابي به اهداف نقش یكساني دارند؟
 -5آیا شاخصهاي مربوط به حوزه تهدیدها در
دستيابي به اهداف نقش یكساني دارند؟
روش
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تحقيق حاضر به لحاظ روش با توجه به این كه
برخي متغيرهاي وضع موجود را همان گونه كه هستند
گزارش مينماید یك تحقيق توصيفي زمينهیابي است و
از لحاظ هدف بدليل پيگيري نتایج ملموس و عملي
یك تحقيق كاربردي است و از نظر موقعيت ،چون در
موقعيت واقعي زندگي رخ ميدهد ،یك پژوهش
كتابخانهاي و ميداني است .جامعه آماري این
تحقيق شامل كليه مدیران و مسولين واحدهاي
بيمارستانهاي خدمات درماني استان مازندران به
تعداد  209نفر و حجم نمونه ،با مراجعه به جدول
كرچسي و مورگان به تعداد  135نفر به شيوه نمونه
گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده است71( .نفر زن
و  64نفر مرد) .براي گرد آوري داده ها از یك
پرسشنامه دو بخشي چهار درجهاي استفاده شده كه
روایي و پایایي آن مورد تایيد قرار گرفته است.
ضریب پایایي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ
برابر با  0/84به دست آمد و از دو روش آمار
توصيفي و استنباطي (آزمون آنوا و دانكن )
استفاده گردید.
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يافته ها
سؤال ویژه شماره  : 1آیا تمامي ابعاد
ماتریس  swotدر دستيابي سازمان به اهداف نقش
یكساني دارند؟
جدول شماره ( : )1آزمون ANOVA
مجموع
مربعات

df

ميانگين
مربعات

f

p-value

بين
گروهي
درون
گروهي

31. 863

3

10. 621

12. 165

0. 000

5653. 815

6476

0. 873

مجموع

5685. 678

6479

با توجه به جدول شماره ( )1و با توجه به
اینكه مقدار  p-valueبه دست آمده از سطح معنا
داري  α= 0/05كمتر ميباشد ،لذا با 95درصد
اطمينان ميتوان بيان كرد كه ابعاد چهارگانه
ماتریس  swoTدر دستيابي به اهداف سازمان نقش
یكساني را دارا نميباشند .براي تعيين نقش هر یك
از ابعاد ،از آزمون دانكن استفاده شده است.
جدول شماره( : )2آزمون دانکن
حوزه ها
فرصت
نقاط قوت
تهدید
نقاط ضعف

N
1080
2295
2160
945

نقش سوم
2. 17

نقش دوم

نقش اول

2. 25
2. 28
2. 36

همانطور كه در جدول باال مشاهده ميشود بعد
نقاط ضعف با ميانگين  2/36از بيشترین نقش در
بين ابعاد چهارگانه یا ماتریس  swoTدر دستيابي
سازمان به اهداف برخوردار مي باشد.
پژوهشن
امه
تربيتي

جدول شماره ( : )3آزمون ANOVA

سال ششم –
شماره - 21
زمستان 88

105

بررسی ميزان کاربرد ماتريس  SWOTدر عملکرد ...
مجموع مربعات

df

ميانگين مربعات

f

p-value

بين گروهي

237. 144

16

14. 822

18. 508

0. 000

درون گروهي

1824. 252

2278

0. 801

مجموع

2061. 396

2294

با توجه به جدول شماره ( )3و با توجه به
اینكه مقدار  p-valueبه دست آمده ،از سطح
معناداري α= 0/05كمتر مي باشد ،لذا با  95درصد
اطمينان مي توان بيان كرد كه شاخص هاي مربوط به
بعد نقاط قوت در تحقق اهداف نقش یكساني را
ندارند .براي تعيين نقش هر یك از شاخص ها از
آزمون دانكن استفاده شده است.

پژوهشن
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جدول شماره ( : )4آزمون دانکن
شاخص ها

تعداد

نقش
پنجم

باال بودن سطح رضایتمندي
بيماران

135

1. 56

كيفيت مطلوب ارائه خدمات

135

1. 62

تعداد پرسنل شاغل

135

1. 74

سبك و شيوه مدیریت در سازمان

135

2. 16

سطح حقوق و دستمزد پرسنل

135

2. 18

روشن بودن اهداف سازماني براي
تمام كاركنان
به روز بودن و دقيق بودن
اطالعات درون بيمارستان
مدون بودن آیين نامه ها و
دستورالعمل ارائه خدمات

135

2. 19

135

2. 24

135

2. 32

" " " " نظارت و ارزشيابي

135

2. 34

نحوه انتصابات وارتباط آن با
شایسته ساالري

135

2. 36

برنامه آموزش ضمن خدمت پرسنل

135

2. 37

135

2. 39

135

2. 39

135

2. 39

كاركنان خود را جزئي از پيكره
سازمان مي دانند
تناسب سطح و ميزان تحصيالت
مدیران با وظایف
زمان الزم براي ارائه خدمات
هنگام تقاضا
نحوه رسيدگي به شكایات جمعيت
تحت پوشش
نحوه ترتيب اثر دادن مدیریت به
پيشنهادهاي كاركنان

135

برنامه هاي رفاهي جهت پرسنل

135

135

نقش
چهارم

نقش
سوم

2.
32
2.
34
2.
36
2.
37
2.
39
2.
39
2.
39
2.
55

نقش
دوم

نقش
اول

2.
36
2.
37
2.
39
2.
39
2.
39
2.
55
2.
59

2.
59
2.
80

پژوهشن
امه
تربيتي

با توجه به جدول شماره ( )4به این نتيجه
ميرسيم كه در بين شاخصهاي مربوط به بعد نقاط
قوت ،شاخصهاي برنامههاي رفاهي جهت پرسنل با
ميانگين  2/80و نحوه ترتيب اثر دادن مدیریت به
پيشنهادهاي كاركنان با ميانگين  2/59به ترتيب،
از بيشترین نقش در دستيابي به اهداف برخوردار
مي باشند.
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سؤال ویژه شماره  :3آیا شاخصهاي مربوط به
بعد نقاط ضعف در دستيابي به اهداف نقش یكساني
دارند؟
جدول شماره ( : )5آزمون ANOVA
p-value

f

ميانگين
مربعات

df

مجموع
مربعات

0. 000

23. 998

16. 982

6

101. 894

0. 708

938

663. 778

944

765. 672

بين
گروهي
درون
گروهي
مجموع

با توجه به جدول شماره ( )5و با توجه به
اینكه مقدار  p-valueبه دست آمده از سطح معناداري
α= 0/05كمتر مي باشد ،لذا با  95درصد اطمينان
ميتوان بيان كرد كه شاخص هاي مربوط به بعد نقاط
ضعف در تحقق اهداف نقش یكساني را ندارند .براي
تعيين نقش هر یك از شاخص ها از آزمون دانكن
استفاده شده است.
جدول شماره ( : )6آزمون دانکن

پژوهشن
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شاخص ها

تعداد

فرسودگي تجهيزات
ازدحام بيماران
ميزان ترك شغل ،غيبت و جابجایي
شغلي در بيمارستان
سرعت تغيير قوانين و مقررات در
سازمان
تعداد مدیران دانش آموخته رشته
مدیریت
توان سيستم موجود براي پاسخگویي
به تقاضاهاي جدید
تشكل ها و گروههاي غير رسمي در
بيمارستان

135
135

نقش
سوم
1. 81
2. 00

نقش
دوم

135

2. 31

135

2. 34

نقش
اول

135

2. 62

135

2. 67

135

2. 76

با توجه به جدول فوق دربين شاخص هاي بعد
نقاط ضعف ،شاخصهاي تشكلها و گروههاي غير رسمي
در بيمارستان با ميانگين  ،2/76توان سيستم
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موجود براي پاسخگویي به تقاضاهاي جدید با
ميانگين  2/67و تعداد مدیران دانش آموخته رشته
مدیریت با ميانگين  2/62به ترتيب از بيشترین
نقش در دستيابي به اهداف برخوردار مي باشند.
سؤال ویژه شماره :4آیا شاخصهاي مربوط به
بعد فرصتها در دستيابي به اهداف نقش یكساني
دارند؟
جدول شماره ( : )7آزمون ANOVA
بين
گروهي
درون
گروهي
مجموع

مجموع
مربعات

df

ميانگين
مربعات

f

p-value

20. 815

7

2. 974

3. 358

0. 002

949. 185
970. 000

1072
1079

0. 885

با توجه به جدول شماره ( )7و با توجه به
اینكه مقدار  p-valueبه دست آمده ،از سطح
معناداري α= 0/05كمتر مي باشد ،لذا با  95درصد
اطمينان ميتوان بيان كرد كه شاخصهاي مربوط به
بعد فرصتها در دستيابي به اهداف نقش یكساني
ندارند .براي تعيين نقش هر یك از شاخصها از
آزمون دانكن استفاده شده است.
جدول شماره ( : )8آزمون دانکن

2. 14
2. 17
2. 18
2. 18
2. 31

پژوهشن
امه
تربيتي

شاخص ها
ميزان بروز و شيوع بيماري ها
تعامل مناسب بيمارستان با شوراي شهر و استانداري
الگوي بيماري ها
درصد جمعيت تحت پوشش بيمه هاي درماني
جهت گيري رسمي دولت در خصوص تامين سالمتي مردم
سهم اعتبارات بخش بهداشت و درمان از بودجه ساالنه
تعداد تخت بازاي هر هزار نفر
سهم كشور از بازار فناوري پزشكي

تعداد
135
135
135
135
135
135
135
135

نقش سوم
1. 96
1. 99
2. 14
2. 17
2. 18
2. 18

نقش دوم

نقش اول

با توجه به جدول فوق ،در بين شاخص هاي
مربوط به بعد فرصتها ،شاخصهاي سهم كشور از
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بازار فناوري پزشكي با ميانگين  ،2/41تعداد تخت
بازاي هر هزار نفر با ميانگين  2/31سهم
اعتبارات بهداشت از بودجه ساالنه با ميانگين
 ،2/18جهت گيري دولت در خصوص تامين سالمتي مردم
با ميانگين  2/18و درصد جمعيت تحت پوشش بيمه
هاي درماني با ميانگين  ،2/17داراي بيشترین نقش
در دستيابي به اهداف مي باشند.
سؤال ویژه شماره: 5آیا شاخص هاي مربوط به
بعد تهدید ها در دستيابي به اهداف نقش یكساني
دارند؟
جدول شماره ( : )9آزمون ANOVA
مجموع
مربعات

df

ميانگين
مربعات

f

p-value

بين
گروهي
درون
گروهي

72. 487

15

4. 832

5. 804

0. 000

1784. 978

2144

0. 833

مجموع

1857. 465

2159

با توجه به جدول شماره ( )9و با توجه به
اینكه مقدار  p-valueبه دست آمده ،از سطح
معناداري α= 0/05كمتر مي باشد ،لذا با  95درصد
اطمينان مي توان بيان كرد كه شاخص هاي مربوط به
بعد تهدیدها در تحقق اهداف نقش یكساني ندارند.
براي تعيين نقش هر یك از شاخص ها از آزمون
دانكن استفاده شده است.
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جدول شماره ( : )10آزمون دانکن
شاخص ها

تعداد

ميزان تصادفات بين جاده اي

135

پایين بودن سطح سواد و آگاهي
ميزان بدهي بيمارستان و روند
تغيير آن
جهت گيري دولت در زمينه روند
خصوصي سازي
نرخ بيكاري در جامعه

135

نقش
پنجم
1. 96

نقش
چهارم

2. 03
2. 07

2. 07

2. 08

2. 08

2. 13

2. 13

2. 19

2. 19

135
135
135

نرخ مرگ و مير در جامعه
135
نرخ تعرفه هاي خدمات تشخيصي و
درماني
تمایل بيماران جهت استفاده از
خدمات درماني
بخش خصوصي
ميزان مصرف خودسرانه دارو در
كشور
مكانيس تاثير بر بازار نظام
درمان از سوي رقبا
نهادها و تشكل هاي رقيب

2. 20

2. 20

135
2. 31

2.
19
2.
20
2.
31

2.
31

135
135
135
135

دریافت غير رسمي یا زیر ميزي
از بيماران
نرخ تورم در بخش بهداشت و
درمان
نسبت تخت هاي بخش خصوصي به
دولتي
تعدد بيمارستان هاي خصوصي و
عمومي
تمایل پزشكان براي تجویز
خدمات اضافه و دارو

نقش
سوم

نقش
دوم

نقش
اول

135
135
135
135

2.
41
2.
41
2.
41
2.
42
2.
43

2.
41
2.
41
2.
41
2.
42
2.
43
2.
46
2.
47

135

2.
41
2.
41
2.
41
2.
42
2.
43
2.
46
2.
47
2.
57

پژوهشن
امه
تربيتي

با توجه به جدول فوق ،از بين شاخصهاي مربوط
به بعد تهدیدها ،شاخصهاي تمایل پزشكان براي
تجویز خدمات اضافه و دارو با ميانگين ،2/57
تعدد بيمارستانهاي خصوصي و عمومي با ميانگين
 ،2/47نسبت تخت هاي بخش خصوصي به دولتي با
ميانگين  ،2/46نرخ تورم در بخش بهداشت و درمان
با ميانگين  ،2/43دریافت غير رسمي یا زیر ميزي
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از بيماران با ميانگين  ،2/42نهادها و تشكل هاي
رقيب با ميانگين  ،2/41مكانيسم تاثير بر بازار
نظام درمان از سوي رقبا با ميانگين  2/41و
ميزان مصرف خودسرانه دارو در كشور با ميانگين
 ،2/41به ترتيب از بيشترین اولویت در دستيابي
به اهداف سازمان برخوردارند .بنابراین سازمان
باید بتواند جنبه هاي آسيب پذیر و تهدیدها و
تنگناهاي بيروني را به حداقل رسانده و با تجدید
ساختار و ارزیابي مجدد ،خود را تقویت نماید.

پژوهشن
امه
تربيتي
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بحث و نتيجه گيری
سئوال ویژه شماره یک  :آیا ابعاد ماتریس
 SWOTدر دستيابی سازمان به اهداف نقش یکسانی
دارند ؟
با توجه به نتایج به دست آمده مي توان گفت
كه در بين چهار بعد مدل  ،swoTنقاط ضعف نقش
مؤثرتري در وضعيت سازمان داشته و نياز به توجه
و تمركز بيشتري دارد و در صورتي كه سازمان
بتواند نقاط ضعف خود را اصالح و بهبود بخشد
ميتواند گام مؤثري در دستيابي به اهدافش
بردارد .لذا با توجه به این كه این مدل چارچوب
و تابلوي كاملي از وضعيت سازمان را ارائه مي
نماید .در تایيد نتایج ،خانم نغمه صادقی نيز در
تحقيق خود به این نتيجه رسيد که تجهيز شدن
بيمارستان ها به برنامه ریزي استراتژیك از جمله
 ،swoTبقاي آنها را تضمين نموده و یا اینكه
احتمال موفقيت آنها را باال مي برد و همچنين
مخاطرات تصميم گيري را كاهش مي دهد.
سئوال ویژه شماره دو:آیا شاخص های مربوط به
بعد نقاط قوت در دستيابی به اهداف نقش یکسانی
دارند ؟
یعني در بين شاخصهاي این بعد ،سازمان
نيازمند این است كه به شاخصهاي برنامههاي رفاهي
پرسنل و نحوه ترتيب اثر دادن مدیریت به
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پيشنهادهاي كاركنان التفات بيشتري نماید و به
گونه اي استراتژي خود را طراحي نماید كه بتواند
با برنامه ریزي بهتر موجبات دستيابي بيشتر خود
را به اهدافش فراهم سازد .نتایج حاصل از تجزیه
و تحليل داده ها بيانگر این مطلب است كه سازمان
از بين شاخصهاي بعد قوتها به این دو شاخص
كمترین رسيدگي و توجه را داشته است .بنابراین
در تایيد این موضوع پژوهشی که توسط کين در سال
 1995در بيمارستان گروت شور آفریقای جنوبی انجام
شده میتوان گفت که نتایج اعمال برنامهریزی
استراتژیک ،پيوندی ميان اهداف اصلی و فرعی
استراتژیک و مجموعه مشخصی از شاخصهای اجرایی
بوجود میآورد و مهارتهای مدیریتی با استفاده از
این شاخص هاست که جهت اصالح تصميمگيری و هدایت
فعاليت ها ،توسعه یافته است.
سئوال ویزه شماره سه:آیا شاخص های مربوط به
بعد نقاط ضعف در دستيابی به اهداف نقش یکسانی
دارند ؟
با توجه به نتایج به دست آمده مي توان
ادعا كرد كه سازمان در این سه مورد از بيشترین
ضعف برخوردار بوده و الزم است در برنامهریزيها،
شامل توجه به
استراتژيهاي مدیریت سازمان
ساختارها و تمهيداتي باشد كه بتواند با بهبود
بخشيدن به روند ضعف هاي موجود ،توازن بهتري را
جهت تامين اهداف سازمان فراهم نماید.
سئوال ویژه شماره چهار :آیا شاخص های مربوط
به بعد فرصت ها در دستيابی به اهداف نقش یکسانی
دارند ؟
با كمي توجه به شاخص هاي این بعد مي توان
دریافت كه این شاخص ها ،از موارد كليدي و
فاكتورهاي مناسب در بين فرصت هاي محيطي سازمان
هستند كه به نوعي یك رابطه علت و معلولي با هم
دارند و در صورتيكه بيمارستان هاي خدمات درماني
بتوانند از این فرصت ها استفاده كنند ،نقش موثر
و عمده اي در دستيابي آنها به استراتژي برتر و
پيشتازي و سرآمدي خواهد داشت .همانطور که جان
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اسميت معتقد است ،در هر نقطه از جهان که به
انجام کسب و کار مشغول باشيم ،باید حفظ محيط،
توازن اهداف اقتصادی و سياستهای ملی را جهت
تامين توسعه بلند مدت در نظر بگيریم.
سئوال ویزه شماره پنج :آیا شاخص های مربوط
به تهدیدها در دستيابی به اهداف نقش یکسانی
دارند ؟
سازمان باید بتواند جنبه های آسيب پذیر و
تهدیدها و تنگناهای بيرونی را به حداقل رسانده
و با تجدید ساختار و ارزیابی مجدد ،خود را
تقویت نماید .نتایج حاصل از ارزیابي هاي انجام
شده مي تواند براي بيمارستانهاي خدمات درماني
به مثابه یك راهنما و یك دستاورد واضح از وضعيت
سازمان در داخل و خارج آن باشد تا مدیران و
مسئولين بتوانند با تجزیه و تحليل شرایط موجود،
به تبادل و اتفاق نظر درست و منطقي رسيده و با
همسو شدن در جهت اهداف سازمان گام بردارند.
اجراي مدل  swotكه یك مدل از برنامهریزي
استراتژیك است در سازمان مذكور ميتواند موجب
شناسایي واضح قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهاي
موجود بر سر راه عملكردهاي سازمان شده و
ميتواند چالشي در جهت ایجاد تغيير اساسي در
نحوه اجراي امور روزمره باشد.
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پيشنهادها
مدیریت بيمارستانها جهت اجرای یک سياست درست وبرنامههای الزم ،به گونهای رفتار کند که از
نظرها و پيشنهادهای بجا ،منطقی و کارآمد پرسنل
استقبال نموده و روحيه مشورت ،اعتماد و همکاری
را در سازمان تقویت نموده و از این طریق با
افزایش انگيزش ،دستيابی به اهداف سازمان را
تسهيل نماید.
مسئولين بيمارستانها نسبت به لزوم به کارگيریبرنامهریزی استراتژیک ومجهزبه یک سيستم تصميم
گيری درست ،اتفاق نظرداشته و نسبت به اولویت
های استراتژیک سازمان پایبند باشند.
بهتر است هر گونه تغيير در قوانين و مقررات وساختارها ،تدریجی ،با ایجاد شرایط الزم و روش
درست بوده و برای جلوگيری از عدم تعادلها و
بحرانها ،کارکنان نيز قبل از انجام هر تغييری
از قصد ایجاد آن تغييرآگاه شوند و اطمينان
خاطر ایجاد شود که هر تغييری بر خالف منافع
آنها نبوده و مخرب نيست بلکه می تواند اصالح
کننده و مفيد باشد.
مدیران ومسئولين بيمارستانها در جهت اهدافسازمانی از شيوه های رهبری و نفوذ بر پرسنل
استفاده نمود و با ایجاد اعتماد از اقدامات
مخرب و تضعيف کننده سازمان توسط گروههای غير
رسمی پيشگيری نمایند و گروههای غير رسمی را که
در جهت اهداف سازمان عمل می نمایند تقویت
کنند.
به دليل این که در بحث نظارت و ارزشيابی قراراست کار پرسنل به معنای واقعی سنجيده شود،
عملکرد سازمان مورد ارزیابی قرار گيرد و
مشکالت ،و نارسایی ها و راه حل ها شناسایی و
مورد اصالح قرار گيرند ،لذا الزم است بسيار دقيق
وسا لم و منطقی و متکی بر اصول علمی آن صورت
گيرد تا نتایج حاصل با بهبود روشها ،جلب
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اعتماد و انگيزش کارکنان و تسهيل در دستيابی
به اهداف سازمان همراه باشد.
بهتر است خط مشی ها و سياست ملی به گونه ایباشد که با توجه به مشکالت بهداشت ودرمان کشور،
توازن مناسب در تخصيص بودجه مناسب و شاخه های
مختلف بهداشت و درمان ایجاد گردد .مطمئنا
بودجه مناسب ،عملکرد بهتر ضامن تامين سالمت ملی
است.
اگر سياست و برنامه ریزی دولت به گونه ای باشدکه مردم بتوانند هر چه بيشتر از امکانات بيمه
های درمانی برخوردار شوند و نگران هزینه های
درمان نباشند ،در صورت بروز مشکل و بيماری،
مراجعات بيشتری به بيمارستان های دولتی وخدمات
خواهند داشت.
سياست ها به گونهای باشد که در راستای خط مشیهای دولت ،هزینههای بهداشت و درمان در مقایسه
با مراکز خصوصی کمتر و مشتریان بيشتری جذب
نماید و خدمات با کمترین هزینه ممکن در اختيار
مددجویان قرار گيرد.
با اطالع رسانی درست ،تجهيز هر چه بهتربيمارستانهای دولتی ،ارائه بهترین خدمات،
داشتن آمار تامين سالمت باالتر ،مرگ و مير کمتر،
عوارض ناشی از درمان حداقل و سایر فاکتورهای
مهم ارزشيابی یک بيمارستان ،به عنوان یک
بيمارستان موفق ،بيماران بيشتری را جذب نموده،
نهادهای رقيب را پس زده و پيشتازی خود را در
ارائه خدمات به اثبات رسانند.
به منظور حمایت همه جانبه از کارکنان و
تامين رضایتمندی و تمدید روحيه و ایجاد انگيزش
و پویایی آنان ،برنامه های رفاهی ،تفریحی،
تسهيالتی و غيره برای آنان در نظر گرفته شود.
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