مقاله پژوهشی

تأثیر برنامهریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان :یک مطالعه موردی
علی محمد مصدق راد ،*1امین ابن شهیدی ،2نازنین




پذیرش مقاله91/1/61 :

چکیده
مقدمه :رضایت شغلی کارکنان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانها دارد و بهبود آن نیازمند برنامهریزی هدفمند و منسجم
است .این پژوهش باهدف بررسی تأثیر برنامهریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان انمام شد.
روش بررسی :پژوهش حاضر یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی بود که در یک بیمارستان خصوصی منتخب در شجهر اصجفهان در بجازه
زمانی  6996-99انمام شد .برنامه استراتژیک بیمارستان منتخب تدوین و در آن هدفی برای بهبود رضایت شغلی کارکنجان در نرجر فرفتجه
شد .میزان تأثیر برنامه استراتژیک بر رضایت کارکنان ،قبل و بعد از اجرای آن با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی  9بعدی سجنمیده شجد.
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  11تحلیل شدند.
یافتهها :میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستان در سال  6996حدود  55/1درصد بود .بیشترین رضایت شغلی کارکنجان در ابعجاد ماهیجت
کار ،نیازمندیهای شغلی و همکاران و کمترین رضایت شغلی در ابعاد حقوق و دستمزد ،ارتقای شغلی ،شجرایط کجاری و امنیجت شجغلی بجود.
رضایت شغلی کارکنان در پایان سال  6999به  11/1درصد افزایش یافت ( 61/6درصد بهبود) .میزان تمایل کارکنان بجه تجرس سجازمان بجه
میزان  16/1درصد کاهش یافت (از  11/1درصد در سال  6991به  61/9درصد در سال  .)6999اجرای برنامه استراتژیک بیشجترین تجأثیر را
بر ابعاد ارتقای شغلی ،مدیریت و سرپرستی ،همکاران و حقوق و دستمزد رضایت شغلی کارکنان داشت.
بحث و نتیجهگیری :تدوین و اجرای درست یک برنامه استراتژیک مناسب عالوه برافزایش عملکرد سازمان میتواند باعث بهبود رضایت
شغلی کارکنان و کاهش میزان تمایل آنها به ترس سازمان شود.
واژگان کلیدی :برنامهریزی استراتژیک ،رضایت شغلی ،کارکنان ،بیمارستان خصوصی ،اقدام پژوهی مشارکتی
ارجاع :مصدقراد علیمحمد ،ابن شهیدی امین ،عبدالمحمدی نازنین .تأثیر برنامهریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان :یک مطالعه
موردی .مجله پژوهشهای سالمت محور 6991؛ .99-661 :)2(9
 .6دانشیار ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشكده بهداشت ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تهران ،ایران
 .2فوق تخصص ،گروه بیهوشی ،بیمارستان سعدی ،اصفهان ،ایران.
 .9کارشناس ،بیمارستان سعدی ،اصفهان ،ایران.
* نویسنده مسئول :تهران ،میدان انقالب ،خیابان پورسینا ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،دانشكده بهداشت ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
تلفن22612999221 :
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دریافت مقاله95/61/61 :



دریافت مقاله اصالح شده91/1/61 :

عبدالمحمدی3

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

علی محمد مصدق راد و همکاران

هدف بیمارستان ارائه خدمات تشخیصی ،درمانی و

سازمان ،تعیین اهداف و انتخاب اقدامات و

بازتوانی باکیفیت به بیماران است .بدون مديريت

فعالیتهای مناسب برای دستیابی به اهداف است.

صحیح منابع انسانی ،امکان دستیابی به اين هدف

سپس ،برنامههای تدوين شده بايد به خوبی اجرا

وجود ندارد .برای ارائه خدمات باکیفیت سالمت به

شوند .در نهايت ،مديران بايد برنامههای خود را

کارکنان دارای دانش ،مهارت ،توانايی و انگیزه باال

ارزشیابی کنند و در صورت نیاز ،اقدامات اصالحی را

نیاز است .کارکنان باانگیزه و متعهد؛ مشارکت بیشتری

به کار گیرند .برنامهريزی با تمرکز بر اهداف سازمانی

در سازمان داشته و نقش بسزايی در موفقیت سازمان

و تعیین استراتژیها و روشهای مناسب دستیابی به

دارند ( .)1بنابراين ،مديران بیمارستانها بايد به کیفیت

اهداف سازمانی ،احتمال رسیدن به اهداف را از طريق

زندگی کاری و رضايت شغلی کارکنان توجه بیشتری

تنظیم فعالیتها افزايش میدهد .عالوهبراين،

کنند .در سازمانهای خدماتی که ارائه خدمت مستلزم

برنامهريزی با تخصیص صحیح منابع و جلوگیری از

ارتباط نزديک کارکنان و مشتريان است ،رضايت

دوبارهکاریها منجر به استفاده صحیح از منابع

کارکنان میتواند منجر به رضايت مشتريان شود.

سازمانی میشود (.)1

نارضايتی شغلی کارکنان بیمارستانها موجب کاهش

برنامهها از نظر اهمیت آنها در دستیابی به مزيت

کیفیت خدمات و در نهايت منجر به کاهش رضايت

برتری برای سازمانها به سه دسته برنامههای

بیماران میشود .رضايت شغلی کارکنان بیانگر نگرش

استراتژيک ،تاکتیکی و عملیاتی تقسیم میشوند.

آنها به شغل و سازمان آنها است و میزان دوست

برنامهريزی استراتژيک شامل تعیین اهداف مهم و

داشتن شغل توسط کارمند را نشان میدهد (.)2

حیاتی سازمان و استراتژیهای دستیابی به آنها با

بنابراين ،مديران بیمارستانها بايد با استفاده از مدلها

توجه به ع وامل محیطی و با در نظر گرفتن آينده

و فنون مديريتی نسبت به بهبود کیفیت زندگی کاری،

سازمان است .اين نوع برنامهريزی در سطح مديريت

رضايت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان تالش کنند.

ارشد سازمان و معموالً برای بازه زمانی  3تا  5سال

از طرفی ،بیمارستانها با تغییر و تحوالت زيادی

تدوين میشوند .برنامه تاکتیکی توسط مديران میانی

مواجه هستند .بیمارستانها برای بقاء بايد خود را با

برای اجرای برنامه استراتژيک در سطح بخشهای

اين تغییرات تطبیق دهند .الزمه ايجاد چنین فرهنگی،

سازمان تدوين میشود .در نهايت ،برنامه عملیاتی در

داشتن يک برنامه مناسب است .برنامهريزی به مديران

راستای اجرای برنامههای تاکتیکی و استراتژيک

سازمانهای بهداشتی و درمانی کمک میکند تا از

سازمان توسط مديران عملیاتی در سطح واحدهای

منابع محدود خود به خوبی استفاده کنند .برنامهريزی

سازمان برای مدت يک سال تدوين میشود (.)1

نقش بسزايی در موفقیت مديريت سازمانها دارد.

هدف برنامهريزی استراتژيک حفظ تعادل سازمان

برنامهريزی ،فرآيند انتخاب اهداف درست و انتخاب

با محیط خارجی است ( .)4برنامهريزی استراتژيک

مسیر يا روش درست برای دستیابی به اهداف است

علم و هنر پیشبینی تغییرات محیط داخل و خارج

( .)3برنامهريزی شامل ارزيابی موقعیت داخل و

سازمان ،تخصیص بهینه منابع و آمادهسازی سازمان
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مقدمه

خارج سازمان ،پیشبینی عوامل مؤثر بر عملکرد

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

علی محمد مصدق راد و همکاران

محیطی است و به همین جهت از پويايی الزم

که اجرای برنامه استراتژيک در سازمانهای صنعتی

برخوردار است .سازمان با پیشبینی آينده محتمل و

ترکیه در سال  2113میالدی منجر به بهبود عملکرد

برنامهريزی استراتژيک ،بهطور هدفمند و با عزم

مالی سازمانها به میزان  91/7درصد شد ( .)12در

راسخ در جهتی که آن را به مزيت برتری میرساند،

مقابل ،مطالعاتی هم رابطهای بین برنامه استراتژيک و

حرکت کرده و از منابع در دسترس به طور منسجم و

عملکرد سازمان پیدا نکردند ( .)14،13مدلهای

بهینه استفاده میکند ( ،)5از فرصتهای موجود

مختلفی برای مديريت و برنامهريزی استراتژيک

استفاده نموده ،نقاط ضعف خود را برطرف میکند و

توسط انديشمندان مديريت استراتژيک ارائه شده

از تهديدها اجتناب میکند .برنامهريزی استراتژيک

است .بیشتر اين مدلها در کشورهای غربی و در

شامل تعیین اهداف استراتژيک ،افزايش قابلیت و

بخش صنعت تولیدی توسعه يافتند ( .)8بنابراين،

توانمندیهای استراتژيک سازمان ،تعیین استراتژیها،

استفاده از مدلهای نامناسب برنامهريزی استراتژيک

تاکتیکها و فعالیتهای مناسب برای دستیابی به

منجر به دستیابی نتايج مثبت نخواهد شد.

اهداف استراتژيک ،پايش و ارزيابی منظم فعالیتهای

مصدقراد يک مدل مديريت استراتژيک برای

سازمان بهمنظور حصول اطمینان از انجام کار درست

سازمانهای بهداشتی و درمانی ايران ارائه نمود (.)1

به درستی است ( .)6برنامهريزی استراتژيک میتواند

اين مدل مديريت استراتژيک دارای  8توانمندساز

به سازمانهای بهداشتی و درمانی کمک کند تا

(الزام) و  5نتیجه است (نمودار  .)1به عبارتی ،برای

وظايف خود را به خوبی انجام دهند و سودآور باشند

به بهبود نتايج مرتبط با بیماران ،کارکنان ،پیمانکاران

( .)7برنامه استراتژيک به مديران کمک میکند تا بهتر،

(تأمینکنندگان کاالها و خدمات سازمان) ،سازمان و

پايدارتر و سريعتر به اهدافی که سازمان را به مزيت

جامعه ،الزامات مديريت و رهبری ،برنامهريزی

رقابتی میرساند ،دست يابند.

استراتژيک ،فرهنگ سازمانی مبتنی بر کیفیت،

مرور ادبیات برنامهريزی استراتژيک بیانگر نتايج

يادگیری مستمر فراگیر ،مديريت کارکنان ،مديريت

مثبت و منفی است .برخی از مطالعات رابطه مثبتی

بیماران ،مديريت منابع و مديريت فرآيندهای کاری

بین برنامهريزی استراتژيک و عملکرد سازمان نشان

بايد در سازمان به خوبی نهادينه شوند (.)1

نمودار  :1ساختار مدل مدیریت استراتژیک مصدق راد
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برای پاسخگويی مناسب و بههنگام به اين تغییرات

میدهند ( .)9-12به عنوان مثال ،پژوهشی نشان داد

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

علی محمد مصدق راد و همکاران

مديريت کیفیت استراتژيک است .برای اين منظور،

قدرت تأمینکنندگان کاالها و خـدمات ،قـدرت رقبـا،

ابتدا بايد موقعیت استراتژيک بیمارستان با ارزشیابی

عوامــل سیاســی و قــانونی ،اقتصــادی ،اجتمــاعی و

درون و برون سازمانی تعیین شود .سپس ،جهت

فرهنگی ،تکنولوژيک و محیطزيست اقـدام مـیشـود.

استراتژيک بیمارستان (مأموريت ،دورنما ،ارزشها،

با توجه به اختالف اهمیت اين ابعاد داخلی و خارجی

اهداف کلی و اختصاصی بیمارستان) بايد تعیین شود.

ضرايب اهمیتی بـرای هـر عامـل داخلـی و خـارجی

سپس ،استراتژیهای دستیابی به اهداف کلی و

سازمان در نظر گرفته شـد .در نهايـت ،امتیـاز عوامـل

تاکتیکهای مناسب برای دستیابی به اهداف

داخلـی و خــارجی ســازمان تعیــین شــده و موقعیـت

اختصاصی بیمارستان مشخص میشوند .در نهايت،

استراتژيک سازمان بـا اسـتفاده از مـاتريس ارزشـیابی

برنامههای عملیاتی برای اجرای اسـتراتژیها و

عوامل داخلی و خارجی سازمان مشخص میشود کـه

تاکتیکها تدوين میشوند (نمودار .)2

نقــش بســزايی در تعیــین اهــداف و اســتراتژیهــای
سازمانی دارد ( .)1اسـتفاده از پرسشـنامه فـوقالـککر،
فرآيند برنامهريـزی اسـتراتژيک را تسـريع مـیکنـد و
ارزشــیابی جــامع و عینــیتــری از محــیط داخلــی و
خارجی سازمان به دست میدهد.
با توجه به تحلیـل اسـتراتژيک انجـام شـده ،جهـت
استراتژيک سازمان تعیین میشود .بـرای ايـن منظـور
بیانیه های مأموريت ،دورنما ،ارزش ها ،اهداف کلـی و
اختصاصـی سـازمان تعیــین مـیشــوند .مأموريـت يــا
رسالت سازمان بیانگر فلسفه وجودی و هـدف اصـلی
سازمان اسـت کـه سـازمان را از سـازمانهـای ديگـر
متمايز میکند .بیانیه مأموريـت سـازمان خالصـهای از
وظايف سازمان است .هدف از تدوين بیانیه مأموريت

نمودار  :2مدل برنامهریزی استراتژیک مصدق راد

سازمان يادآوری وظايف سازمان به کارکنان به منظـور
افزايش تعهد سازمانی و وجدان کاری آنهـا و جلـب

در اين مدل با استفاده از يک پرسشـنامه  271سـؤالی

مشـتريان بیشــتر از طريـق اطــالعرسـانی حــوزههــای

به ارزشیابی محیط داخلی سازمان در  9بعد رهبـری و

فعالیــت ســازمان و بیــان وجــوه تمــايز آن از ســاير

مـــديريت ،برنامـــهريـــزی ،يـــادگیری ســـازمانی،

سازمان ها است .دورنمـای سـازمان بیـانگر وضـعیت

فرهنگسازمانی ،مديريت کارکنان ،مـديريت بیمـاران،

مطلوبی است که سازمان میخواهد در آينده آن گونـه

مــديريت منــابع ،مــديريت سیســتمهــا و فرآينــدها و

باشد .در حقیقت ،دورنما (ديدگاه يا چشمانداز) نیـت

عملکرد سازمان و ارزشیابی محـیط خـارجی سـازمان

استراتژيک سازمان محسوب می شود .هدف از تدوين

622

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

– سال سوم /شماره / 2اتبستان 9316

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 23:35 +0330 on Saturday November 17th 2018

برنامهريزی استراتژيک يکی از عناصر اصلی مدل

در  9بعد قدرت محصول جايگزين ،قدرت مشـتريان،

علی محمد مصدق راد و همکاران

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

بیشتر برای دستیابی به اهداف سازمانی است .مديريت

خانههای  IIIو  Vو  VIIقرار میگیرنـد ،مـیتـوان از

ارشد سازمان بايد دورنمايی را برای سـازمان در نظـر

استراتژیهای ثبات و احتیـاطی نظیـر اسـتراتژیهـای

بگیرد که چالشی باشد و کارکنان را برای رسـیدن بـه

معمــاری ســازمانی ،مــديريت کیفیــت و مــديريت

مزيت برتری ترغیب کنـد .ارزش هـای يـک سـازمان

مشـارکتی بهـره بـرد .در مــورد سـازمانهـايی کــه در

عبارت است از اعتقادات بنیادی که سـازمان آنهـا را

خانههای  VIو  VIIIو  IXقرار میگیرند ،میتـوان از

گرامی داشته و نسبت به آنها حساس است .ارزشها

اسـتراتژیهــای کوچــکسـازی نظیـر اســتراتژیهــای

بیانگر بايدها و نبايدها در يک سازمان و تعیین کننـده

برونسپاری ،فروش برخی از واحدها يـا فـروش کـل

رفتارهای افراد در سازمان است (.)1

سازمان استفاده کرد (.)1

اهداف ،نتايج مشخصی هستند که مديران سازمان به

هر هدف کلـی بـه چنـد هـدف اختصاصـی تقسـیم

دنبال دسـتیابی آن هـا هسـتند .تعیـین اهـداف امکـان

می شود .مجموعه اهداف اختصاصی امکان دستیابی به

دسـتیابی بــه دورنمــای ســازمان را فــراهم مــیســازد.

هر هدف کلی را فراهم میکننـد .اهـداف اختصاصـی

مديران و کارکنان با تمرکز بر اهداف ،بر فعالیتهـايی

ســازمان در ايــن مــدل بــه صــورت اختصاصــی،

متمرکز می شوند که ارزش افزوده داشـته و منجـر بـه

قابلاندازهگیری ،قابل حصـول ،مـرتبط باهـدف کلـی،

دستیابی به اهداف میشوند .در اين مدل برنامـهريـزی

دارای محدوديت زمانی و متوازن تـدوين مـیشـوند.

استراتژيک اهداف کلی شامل بهبود رضايت کارکنـان،

اهداف اختصاصی به طـور متعـادل و متـوازن نوشـته

بیمــاران ،پیمانکــاران ،ســهامداران ،جامعــه و بهبــود

شده و شامل اهداف اختصاصی ساختاری ،فرآيندی و

بهره وری بیمارسـتان اسـت ( 6هـدف کلـی) .فرآينـد

پیامدی میباشند تا دستیابی به آنها بتواند به سـازمان

هدف گـکاری سـازمان بـا توجـه بـه در نظـر گـرفتن

مزيت برتری پايدار دهد .در اين مـدل در مجمـوع بـا

ذینفعان کلیدی سازمان متوازن و متعادل مـیباشـد و

توجه به نوع و اندازه سازمان تعداد  51تـا  71هـدف

منجر به تعیین  5تا  7هدف کلی برای سازمان میشود

اختصاصی نوشته میشود .برای هر هدف اختصاصـی

( .)1سپس ،استراتژیهای دسـتیابی بـه اهـداف کلـی

تعدادی شاخص عملکردی کلیدی تعیین میشـود کـه

ســازمان مشــخص مــیشــوند .اســتراتژی ســازمان،

بــرای ارزيــابی دورهای و ارزشــیابی نهــايی برنامــه

راهبردی است که سازمان برای تضمین بقای خـود بـا

استراتژيک استفاده میشوند (.)1

توجه به منـابع داخلـی و عوامـل تأثیرگـکار خـارجی

در نهايت ،برنامه عملیاتی بايد برای دستیابی به

انتخاب میکند .با استفاده از ماتريس ارزشیابی عوامـل

اهداف اختصاصی سازمان تدوين شود .برنامه

داخلی و خارجی میتوان موقعیت يک سـازمان را در

عملیاتی شامل اقدامات ،فعالیتها و وظايفی است که

 9وضــــعیت موردبررســـی قــــرار داد .در مــــورد

بايد برای دستیابی به اهداف اختصاصی سازمان اجرا

ســازمانهــايی کــه در خانــههــای  Iو  IIو  IVقــرار

شوند .در اين برنامه بايد فرد مسئول پیگیری اجرا،

می گیرند ،می توان از اسـتراتژی هـای رشـد و توسـعه

فرد ناظر و محدوده زمـانی مـوردنیاز برای اجرا

مانند استراتژیهای توسعه محصـول ،توسـعه بـازار و

( شروع و پايان برنامه) ،مشخص شده باشد .در نظر
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دورنمای سازمان ايجاد انگیزه در کارکنان برای تالش

متنوعسازی استفاده کرد .در مورد سازمانهايی کـه در

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

علی محمد مصدق راد و همکاران

گرفتن محدوديت زمانی برای انجام اقدامات و

بیمارستان دارای  11نفر پزشک عمومی مقیم و 311

فعالیتها ،کمک میکند تا افراد تالش بیشتری برای

نفر کادر پرستاری 82 ،نفر کادر پشتیبانی 41 ،نفر کادر

پیگیری فعالیتها کنند ،مسئولیتپکير شده و بتوانند

پیراپزشکی و  97نفر کادر اداری بود.

ارشد سازمان بايد امکانات و اختیارات الزم را در

است که در آن پژوهشگر با کمک پژوهش شوندگان،

اختیار مديران عملیاتی قرار دهند تا بتوانند برنامه را

مشکالت کاری محیط پژوهش را شناسايی کرده ،با

اجرا کنند .سپس ،مديران و کارکنان برنامه را اجرا

کمک هم راهکارهايی برای رفع آنها پیدا کرده،

نموده و به صورت دورهای با استفاده از شاخصهای

ارزشیابی نموده و در نهايت ،اجرا میکنند ( .)15در

عملکردی کلیدی آن را پايش ،ارزيابی و ارزشیابی

اين پژوهش از مدل برنامهريزی استراتژيک مصدق

میکنند تا از درستی اجرای آن اطمینان حاصل کنند

راد ( )1برای بهبود بهرهوری بیمارستان و افزايش

(.)1

رضايت کارکنان و بیماران استفاده شد .کلیه

از سال  1391کلیه بیمارستانهای کشور بهخاطر

مالحظات اخالقی نظیر جلب رضايت آگاهانه و

برنامه ملی اعتباربخشی بیمارستانی بايد دارای برنامه

رعايت محرمانگی اطالعات شخصی شرکتکنندگان

استراتژيک باشند .بنابراين ،همه بیمارستانها اقدام به

در پژوهش ،بیطرفی پژوهشگر و عدم آسیب به

تدوين و اجرای برنامه استراتژيک نمودند.

مشارکتکنندگان در اين پژوهش رعايت شدند.

بااينوجود ،پژوهشی در کشور به منظور بررسی تأثیر

برای تدوين برنامه استراتژيک بیمارستان ،کمیته

برنامه استراتژيک بر عملکرد بیمارستانهای کشور

برنامهريزی استراتژيک تشکیل شد .مديران ارشد و

انجام نشده است .بنابراين ،اين پژوهش باهدف

میانی و تعدادی از مديران عملیاتی در فرآيند تدوين

بررسی تأثیر برنامه استراتژيک بر رضايت شغلی

برنامه استراتژيک بیمارستان مشارکت فعال داشتند.

کارکنان انجام شد .نتايج اين پژوهش اطالعات مفیدی

چند کارگاه آموزشی در زمینه مديريت و برنامهريزی

در اختیار مديران بیمارستانها قرار میدهد که

استراتژيک برای کلیه مديران سطوح مختلف

میتوانند در راستای توسعه فرآيند برنامهريزی

بیمارستان برگزار شد .اعضای کمیته برنامهريزی

استراتژيک سازمانهای خود استفاده کنند.

استراتژيک آموزشهای الزم را در زمینه مدل
برنامهريزی استراتژيک و مراحل اجرای آن در

روش بررسی

بیمارستان دريافت کردند .سپس ،اعضای کمیته

پژوهش حاضـر از نـوع اقـدامپژوهی مشارکتی بود

برنامهريزی با استفاده از پرسشنامه به ارزشیابی عوامل

کـه در يک بیمارستان خصوصی شهر اصفهان در بازه

داخلی و خارجی بیمارستان پرداختند.

زمانی فروردين  1391تا اسفند  1393انجام شد.

پس از تحلیل استراتژيک محیط درونی و بیرونی و

بیمارستان مورد مطالعه در سال  1361با تعداد 96

تعیین موقعیت استراتژيک بیمارستان ،بیانیههای

تخت تأسیس شد .اين بیمارستان عمومی در حال

مأموريت،

و

حاضر دارای  134تخت فعال است .در سال 1393

استراتژیهای بیمارستان با مشارکت مديران ارشد و
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نسبت به مديران ارشد سازمان پاسخگو باشند .مديران

اقدام پژوهی مشارکتی يک نوع پژوهش مداخلهای

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

علی محمد مصدق راد و همکاران

همکاری مديران عملیاتی اهداف اختصاصی را برای

دموگرافیک شامل جنسیت ،تأهل ،تحصیالت ،سن،

دستیابی به اهداف کلی بیمارستان تعیین کردند و به

سابقه کاری ،سابقه مديريت ،واحد محل خدمت ،نوع

تأيید مديران ارشد رساندند .بعد از آن ،مديران

استخدام و میزان حقوق دريافتی و  41سؤال

عملیاتی با همکاری کارکنان اقدامات الزم را برای

تخصصی بود که رضايت شغلی کارکنان را در  9بعد

دستیابی اهداف اختصاصی مشخص کردند .اقدامات

حقوق و مزايا ،ارتقای شغلی ،مديريت و سرپرستی،

موردنظر به تأيید مديران میانی و سپس مديران ارشد

همکاران ،نیازمندیهای شغلی ،شرايط کاری ،ماهیت

بیمارستان رسید و بودجه الزم برای اجرای آنها

کار ،سیاستهای سازمان و امنیت شغلی میسنجد (4

تصويب شد .فرآيند تدوين برنامه استراتژيک

سؤال برای هر بعد) .تعداد  4سؤال هم در مورد

بیمارستان حدود دو ماه طول کشید .در پايان هر سال،

رضايت شغلی کلی کارکنان در پرسشنامه لحاظ شده

برنامه عملیاتی آن سال با محاسبه شاخصهای

بود .سؤاالت بر اساس مقیاس شش گزينهای لیکرت

عملکردی بیمارستان و درصد اجرای اقدامات تدوين

با گزينههای کامالً موافقم ( ،)6تقريباً موافقم (،)5

شده ارزشیابی شد .سپس ،برنامه عملیاتی سال بعد با

کمی موافقم ( ،)4کمی مخالفم ( ،)3تقريباً مخالفم ()2

تحلیل مجدد استراتژيک بیمارستان و اعمال تغییرات

و کامالً مخالفم ( )1طراحی شد .پايايی پرسشنامه در

الزم در اهداف اختصاصی ،استراتژیها ،تاکتیکها و

اين پژوهش هم باال بود (ضريب آلفای کرونباخ 92

اقدامات نوشته شد.

درصد) .دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS

نسخه  22مورد تحلیل قرار گرفتند.

برای سنجش سودمندی اين مدل برنامهريزی
استراتژيک در بهبود رضايت شغلی کارکنان بیمارستان
به مقايسه میزان رضايت شغلی کارکنان بیمارستان قبل

یافتهها

و بعد از اجرای مداخله پرداخته شد .برای سنجش

اعضای کمیته برنامهريزی استراتژيک با تکمیل

میزان رضايت شغلی کارکنان از پرسشنامه رضايت

پرسشنامه تحلیل استراتژيک سازمان به ارزشیابی

شغلی مصدقراد و همکاران استفاده شد ( )16که از

محیط داخلی و خارجی بیمارستان پرداختند .جدول

روايی صوری ،محتوايی و سازهای و پايايی بااليی

 1نتايج ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی بیمارستان

برخوردار بوده و در بیمارستانهای ايران نیز قبالً

را نشان میدهد.

جدول  :1ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی در بیمارستان موردبررسی
عوامل داخلی

ضریب اهمیت

امتیاز

امتیاز نهایی

1/12

2/9

1/35

قدرت محصول جايگزين

برنامهريزی

1/11

3/5

1/35

قدرت مشتريان

1/12

فرهنگ سازمانی

1/11

2/7

1/27

قدرت تأمینکنندگان کاالها و خدمات

1/11

يادگیری سازمانی

1/11

3/1

1/31

قدرت رقبا

1/19

2/8

مديريت کارکنان

1/11

2/6

1/29

عوامل سیاسی و قانونی

1/15

2/1

رهبری و مديريت
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عوامل خارجی

ضریب اهمیت

امتیاز

امتیاز نهایی

1/18

3/2

1/26

2/7

1/32

2/8

1/28
1/25
1/31
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میانی تعیین و تدوين شدند .سپس ،مديران میانی با

استفاده شد ( .)17-21اين پرسشنامه دارای  9سؤال

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

علی محمد مصدق راد و همکاران

جدول  :1ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی در بیمارستان موردبررسی (ادامه)
مديريت مشتريان
مديريت منابع

1/19

2/9

1/26

عوامل اجتماعی و فرهنگی

1/12

2/9

0/53

مديريت سیستمها و فرايندها

1/12

3/3

1/41

عوامل تکنولوژيکی

1/11

2/2

0/22

عملکرد سازمان

1/15

2/9

1/43

عوامل محیطزيست

1/11

2/2

0/22

3/11

امتیاز نهایی عوامل خارجی

امتیاز نهایی عوامل داخلی

2/24

بنابراين ،اين بیمارستان با توجه به ماتريس ارزشیابی

فرآيندهای کاری ،مديريت مشتريان (بیماران) و

عوامل داخلی و خارجی در موقعیت  IVقرار داشت

يادگیری سازمانی دارای نقاط قوت خوبی بود ولیکن

(نمودار  .)3به عبارتی ،بیمارستان از لحاظ عوامل

محیط بیرون تهديدهای زيادی به ويژه از لحاظ

داخلی به ويژه در حوزههای برنامهريزی ،مديريت

اقتصادی و تکنولوژيکی به بیمارستان تحمیل میکرد.

عوامل داخلی

1

3

2

VI

V

IX

VIII

I
* IV
VII

3
2

عوامل خارجی

III

II

4

1

نمودار  :5ماتریس ارزشیابی عوامل داخلی و خارجی بیمارستان

ســپس ،مأموريــت ،دورنمــا و ارزشهــای بیمارســتان

و جامعه از خدمات ما کامالً راضی باشند" .درنهايت،

تدوين شدند .بیانیه مأموريت بیمارسـتان عبـارت بـود

بیانیه ارزشهای بیمارستان عبـارت بـود از" :مشـتری

از" :بیمارستان  ...اصفهان بـا بهـرهگیـری از نیروهـای

مداری ،قانون مداری ،مسـئولیتپـکيری ،کـارگروهی،

مجرب ،آموزش ديده ،متعهد و دلسوز و با اسـتفاده از

سرعت و دقت در ارائه خـدمات ،آمـوزش و توسـعه

تسهیالت و تجهیزات مدرن ،خدمات موردنیاز جامعـه

نیـروی انســانی ،خالقیـت ،نــوآوری و بهبــود مــداوم

را در حوزههای تخصصی داخلـی ،جراحـی ،زنـان و

ارزشهــای بیمارســتان هســتند کــه منجــر بــه تــأمین

زايمان ،قلب و عروق و اورژانس با کیفیت بـاال ارائـه

رضايت بیماران ،کارکنان و سهامداران میشود".

میدهد" .بیانیه دورنمای بیمارستان عبارت بود از" :ما

با توجه به مأموريت و دورنمـای بیمارسـتان ،اهـداف

برآنیم تا خـدمات بیمارسـتانی بـا کیفیـت بـاال را بـه

کلی بیمارستان بـرای سـالهـای  1391تـا  1393ايـن

نحوی ارائه دهیم که تـا پايـان سـال  1395در اسـتان

گونه نوشته شد:

اصفهان برترين و مطمئنترين بیمارستان ارائـه کننـده

 :G1بهبود رضايت کارکنان بیمارستان

خدمات درمانی باشیم و بیماران ،کارکنان ،سـهامداران

 :G2بهبود رضايت بیماران بیمارستان
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علی محمد مصدق راد و همکاران

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

بیمارستان

 :G1O8افزايش رضايت کارکنان بیمارستان به میـزان

 :G4بهبود رضايت سهامداران بیمارستان

 3درصد

 :G5بهبود رضايت جامعه از خدمات بیمارستان

 :G1O9ارتقای سالمت کارکنان به میزان  5درصد

 :G6بهبود ايمنی خدمات بیمارستان

با توجه به اهداف کلی و نتـايج تحلیـل اسـتراتژيک

 :G7بهبود کیفیت خدمات بیمارستان

بیمارستان استراتژیهای معماری سـازمانی ،مـديريت

 :G8بهبود بهرهوری بیمارستان

کیفیت ،تمرکز ،منحصر به فرد بودن ،توسعه محصـول

با توجه به اينکه برنامه اعتباربخشـی ملـی از مـديران

و متنوع سازی انتخـاب شـد .بـه عنـوان مثـال ،بـرای

بیمارستانها میخواست که دو هدف کلی مربـوط بـه

دستیابی به هدف کلی اول بیمارستان (بهبود رضـايت

بهبود ايمنی و کیفیت خدمات بیمارستان داشته باشند،

کارکنان بیمارستان) استراتژیهـای مـديريت کیفیـت،

اين دو هدف نیز برای بیمارستان نوشته شد .در مـدل

مديريت مشارکتی و معماری سـازمانی تعیـین شـدند.

برنامه ريزی استراتژيک مصدق راد ( )1اين دو هـدف

در نهايت ،برنامه عملیاتی بیمارستان برای دستیابی بـه

به صورت اختصاصی در زيـر مجموعـه هـدف کلـی

اهداف اختصاصی تـدوين شـد .در هـر سـال حـدود

بهبود بهرهوری سازمان نوشته میشد .هر هـدف کلـی

 2511اقدام در برنامه عملیاتی بیمارستان گنجانده شد.

بــه چنــد هــدف اختصاصــی و عینــی تقســیم شــد.

هر اقدام نیز شامل چندين فعالیت است .بهعنوانمثال،

بهطورکلی  53هدف اختصاصی برای بیمارستان تعیین

تعداد  91اقدام برای هدف کلی اول بیمارستان (بهبود

شد .به عنوان مثال ،برای هـدف کلـی اول بیمارسـتان

رضايت کارکنـان بیمارسـتان) در سـال  1391نوشـته

"بهبود رضايت کارکنان بیمارسـتان" تعـداد  9هـدف

شد .اصالح نمودار سازمانی بیمارستان ،تعريف شـرح

اختصاصی تدوين شدند که عبارت بودند از:

وظايف و شرايط احراز کارکنان ،نیازسـنجی و تـأمین

 :G1O1به کارگیری نیروی انسانی کافی و متخصص

نیروی انسانی موردنیاز ،نیازسنجی آموزشـی کارکنـان،

موردنیاز بیمارستان

تدوين برنامه آموزش و برگزاری کارگاه های آموزشی

 :G1O2توانمندسازی کارکنان بیمارستان

ضمن خدمت بـرای توسـعه سـطح علمـی و مهـارت

 :G1O3افــزايش خالقیــت و نــوآوری کارکنــان در

کارکنــان ،اجــرای مــديريت مشــارکتی و اســتفاده از

بیمارستان

پیشــنهادات خالقانــه کارکنــان ،بهبــود مح ـیط کــاری

 :G1O4افــزايش مشــارکت کارکنــان در اداره امــور

کارکنان و ارائه تسهیالت رفاهی برای کارکنان برخـی

بیمارستان

از اقدامات اجـرا شـده در بیمارسـتان بـود .مشـارکت

 :G1O5ايجــاد ارتباطــات اثــربخش ب ـین کارکنــان و

مــديران و کارکنــان بیمارســتان در تــدوين و اجــرای

مديران بیمارستان

برنامه استراتژيک و عملیاتی خوب بود.

 :G1O6ارزشــیابی مبتنــی بــر عملکــرد کارکنــان در

میانگین رضـايت کارکنـان بیمارسـتان در سـال 1391

بیمارستان

برابر با  3/52از  6امتیاز ( 58/6درصد) بود .بیشـترين

 :G1O7افزايش بهره وری کارکنان بیمارستان به میزان

می ـزان رضــايت آنهــا در حــوزههــای ماهی ـت کــار،
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 :G3بهبود رضايت تأمینکننـدگان کاالهـا و خـدمات

 5درصد

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

علی محمد مصدق راد و همکاران

حوزههای حقوق و دستمزد ،ارتقـای شـغلی ،شـرايط

افزايش يافت .رضايت کارکنان به میزان  11/1درصـد

کاری و امنیت شـغلی بـود .کارکنـان از عـدم وجـود

افزايش يافت .جدول  2میزان رضايت شغلی کارکنـان

سیستم پاداش و قدردانی ،سیاستهای سازمان ،محیط

را به تفکیک ابعاد رضايت شغلی در سـالهـای 1391

کاری پر استرس ،فشار کـاری زيـاد ،تـأثیر نـامطلوب

تا  1393نشان میدهـد .بیشـترين تـأثیر برنامـهريـزی

کاربر سالمتی آنها ،عدم وجـود ترفیعـات عادالنـه و

استراتژيک بر رضايت شـغلی در حـوزههـای ارتقـای

عدمحمايتهای الزم مديريت اظهار نارضايتی کردند.

شغلی ،مـديريت و سرپرسـتی ،همکـاران و حقـوق و

میانگین رضايت شغلی کارکنـان بیمارسـتان در پايـان

دستمزد بود.

جدول  :2میانگین رضایت شغلی کارکنان بیمارستان به تفکیک ابعاد رضایت شغلی از  2امتیاز
0931

0930

0931

0939

درصد بهبود نسبت به سال 0931

حقوق و مزایا

2/67

2/76

2/88

2/92

4/2

ابعاد رضایت شغلی
ارتقای شغلی

2/76

3/21

3/17

3/63

51/3

مدیریت و سرپرستی

3/86

4/11

4/46

4/48

12/1

همکاران

4/16

4/36

4/53

4/68

13/5

نیازمندیهای شغلی

4/15

4/28

4/44

4/37

3/5

شرایط کاری

3/13

3/14

3/18

3/22

2/5

ماهیت کار

4/16

4/18

4/52

4/35

2/2

سیاستهای سازمان

3/51

3/66

3/71

3/75

7/1

امنیت شغلی

3/28

3/52

3/38

3/42

2/5

میانگین رضایت شغلی کارکنان

5/32

5/72

5/82

5/88

10/1

در حالیکه در سال  1391حدود  44/4درصد

بحث و نتیجهگیری

کارکنان ،کار در بیمارستان را به اقوام و دوستان خود

هدف از انجام اين پژوهش ،بررسی تأثیر برنامهريزی

پیشنهاد میدادند ،اين رقم به ترتیب در سالهای

استراتژيک بر رضايت شغلی کارکنان بیمارستان بود.

 1392 ،1391و  1393به  58/4 ،51و  74/4درصد

يافتههای پژوهش نشان داد که اجرای برنامه

رسید .در سال  1391حدود  42/2درصد کارکنان

استراتژيک منجر به افزايش حدود  11درصدی

بیمارستان مايل بودند در صورت يافتن يک فرصت

رضايت شغلی کارکنان شد .برنامه استراتژيک

شغلی بهتر ،اين بیمارستان را ترک کنند .اين رقم به

بیمارستان با همکاری مديران سطوح مختلف کارکنان

 39درصد در سال  31 ،1391درصد در سال  1392و

به صورت مشارکتی نوشته شد .اجرای برنامه

 16/3درصد در سال  1393رسید .به عبارتی ،میزان

استراتژيک بیشترين تأثیر را بر ابعاد ارتقای شغلی،

تمايل کارکنان به ترک سازمان به میزان  61/4درصد

مديريت و سرپرستی ،همکاران و حقوق و دستمزد

کاهش يافت.

رضايت شغلی داشت .بیمارستانها با محیط و شرايط
نامطمئن و پر تغییری مواجه هستند .بنابراين ،مديران
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نیازمندیهای شغلی و همکاران و کمترين رضايت در

سال  1393برابر به  3/88از  6امتیاز ( 64/7درصد)

علی محمد مصدق راد و همکاران

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

و برنامهريزی استراتژيک آينده مطلوبی برای سازمان

برنامهريزی استراتژيک و درصد اشغال تخت و میزان

خود تعیین و با تدوين و اجرای برنامه استراتژيک

درآمد بیمارستان مشاهده نشد .برنامههای استراتژيک

دستیابی به آن را ممکن میکنند.

در حد متوسط تدوين و اجرا شده بودند .مشارکت

مطالعات قبلی نیز تأثیر مثبت برنامهريزی استراتژيک

پزشکان نیز در برنامهريزی استراتژيک پايین بود

بر بهبود عملکرد بیمارستانها را تأيید مـیکننـد (-25

( .)27پژوهشی در  24بیمارستان دانشگاهی شهر

 .)21به عنوان مثال ،مطالعهای در سال  2116مـیالدی

تهران در سال  1392نشان داد که اگرچه همه

در  138بیمارستان ايالت تگزاس آمريکـا انجـام شـد.

بیمارستانها به خاطر الزام وزارت بهداشت دارای

حدود  87درصد بیمارستانها دارای برنامه استراتژيک

برنامه استراتژيک هستند ،ولی میزان اجرای آن در 96

بودنــد .بــین برنامــه اســتراتژيک و عملکــرد مــالی

درصد بیمارستانها در حد ضعیف تا متوسط

بیمارستان ها ارتباط مثبتی مشاهده شد ( .)22با اجرای

ارزشیابی شد .حدود  16/7درصد بیمارستانها به طور

يــک برنامــه اســتراتژيک ســه ســاله (2113-2116

دورهای برنامه استراتژيک خود را به خوبی ارزشیابی

م ـیالدی) در بیمارســتان  471تختخ ـوابی دانشــگاهی

میکنند .در نهايت ،تنها  16/7درصد بیمارستانها

ويسکانسین در آمريکا رضايت بیمـاران از حـدود 37

نتايج مثبتی را از برنامهريزی استراتژيک گزارش

درصد به  91درصد افزايش يافت .میـزان جابـهجـايی

کردند (.)29

کارکنان از  16/9درصد به  12/2درصد و جابـهجـايی

عدم به کارگیری مدل مناسب برنامهريزی

پرستاران از  12/5درصد به  7/6درصد کاهش يافـت.

استراتژيک منجر به کاهش انعطافپکيری سازمان

میـزان ســود ســازمان از  1/2بــه  5/9درصــد افــزايش

نسبت به تغییرات سازمانی ،افزايش بوروکراسی و

يافــت .متوســط اقامــت بیمــاران از  6/2بــه  5/3روز

کاغکبازی و در نهايت کاهش عملکرد سازمان خواهد

کاهش يافت .در نهايت ،بیمارستان توانست جـوايز و

شد .از طرف ديگر ،انعطافپکيری يکی از الزامات

نشانهای بسیاری در سطح ملی در حوزههای مختلف

برنامهريزی استراتژيک به ويژه برای سازمانهايی

نظیر کیفیت ،پاسخگويی و مسئولیتپکيری بـه دسـت

است که با محیط پر تالطم بیرونی مواجه هستند

آورد (.)23

( .)31پیشنهاد میشود که مديران در چنین

با اين وجود ،مطالعاتی هم بیانگر شکست

سازمانهايی از برنامههای استراتژيک کوتاه مدتتر

برنامههای استراتژيک بیمارستانها در خارج ()26،27

استفاده کنند .عوامل مختلفی در تدوين و اجرای

و ايران ( )28،29است .بهعنوان مثال ،مطالعه انجام

درست و موفق برنامه استراتژيک نقش دارند .مديران

شده در سال  2119میالدی در  79بیمارستان لبنان

ارشد و میانی بیمارستانها بايد مشارکت فعال در

نشان داد که تقريباً  91درصد بیمارستانها دارای

فرآيند تدوين برنامه استراتژيک داشته و متعهد به

برنامه استراتژيک بودند .از سال  2112میالدی ،همه

اجرای آن باشند .در اين مطالعه ،مديران بیمارستان

بیمارستانهای لبنان به خاطر الزامات برنامه

مشارکت خوبی در تدوين و اجرای برنامه استراتژيک

اعتباربخشی بايد دارای يک برنامه استراتژيک  5ساله

داشتند .با اين وجود ،اين مشارکت و تعهد در
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بیمارستانها با شناخت بهتر و دقیقتر از محیط خود

باشند .با اين وجود ،رابطه آماری معناداری بین

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

علی محمد مصدق راد و همکاران

فر و همکاران در پژوهشی که در بیمارستانهای

سازمانی جای خود را به استراتژی ديگری خواهد

آموزشی تهران انجام دادند ،به اين نتیجه رسیدند که

داد .در نتیجه ،خواهیم ديد که برخالف بسیاری از

میزان مشارکت مديران اجرايی در زمینه تـدوين

سازمانهای بهداشتی و درمانی کشورهای توسعه

برنامهريزی استراتژيک مناسب نبوده است (.)29

يافته که اجرای اين استراتژیها منجر به بهبود نتايج

موفقیت يا شکست هر سازمانی تا حد زيادی به

سازمانی میشود ( ،)21-25در سازمانهای بهداشتی

مديريت آن سازمان بستگی دارد .به خاطر ماهیت

و درمانی که ابزار تبديل به هدف میشود ،نتايج

ويژه بیمارستانها به مديران باهوش ،فرهمند ،توانا،

چشمگیری مشاهده نمیشود .عالوهبراين ،ابالغ برنامه

با تجربه و متعهد نیاز است .در صورت عدم تعهد

های متعدد و پراکنده توسط نهادهای ناظر نظیر

مديران به اجرای برنامه ،امکانات الزم برای اجرای

دانشگاه و وزارت بهداشت و عدم پیگیری مناسب

برنامه فراهم نشده و کارکنان انگیزه الزم را برای

آنها منجر به استفاده ابزاری از اين برنامهها خواهد

اجرای مؤثر برنامهريزی استراتژيک نخواهند داشت.

شد .در نتیجه ،هزينه زيادی به سازمانهای بهداشتی و

تعهد مديران بايد به صورت عملی باشد .آنها بايد

درمانی تحمیل میشود ،در حالی که منفعت چندانی

منابع موردنیاز را برای ارتقای فرآيندهای کاری

ممکن است حاصل نشود.

کارکنان فراهم کنند .کارکنان همواره به مديران خود

کارکنان مهمترين سرمايه سازمان هستند و بهرهوری

به عنوان يک الگوی سازمانی توجه دارند .تعهد و

سازمانها تا حد زيادی به کارکنـان و تـالش منسـجم

مشارکت فراگیر مديران منجر به افزايش مشارکت و

آنها برای دستیابی به اهداف سـازمانی بسـتگی دارد.

تعهد کارکنان خواهد شد .استفاده از مشاوران با

کارکنــان بــا انگیــزه و متعهــد ،مشــارکت بیشــتری در

تجربه خارج سازمانی نیز در موفقیت برنامه

سازمان داشته و نقش به سـزايی در موفقیـت سـازمان

استراتژيک مؤثر است ( .)23در نتیجه ،ارزشیابی

دارند .بنابراين ،ارائه آموزشهای الزم قبـل از اجـرای

صحیح و عمیقتری از سازمان به دست میآيد که

برنامه و تـداوم آنهـا در حـین اجـرا ،باعـآ آگـاهی

منجر به تعیین و تدوين اهداف و استراتژیهای

کارکنان با نحوه برنامهريزی و توجه آنها به اهمیت و

مناسبی برای سازمان خواهد شد.

مزايای آن در سازمان شده و مسـیر اجـرای برنامـه را

در حالی که برنامهريزی استراتژيک ابزاری برای

تسهیل مینمايد .وقتـی کارکنـان و پزشـکان از نقـش

رسیدن به نتايج مطلوب سازمانی است ،برخی از

خود در اجـرای برنامـه آگـاه باشـند ،بهتـر مـیتـوان

مديران آن را هدف قلمداد میکنند .هدف اين مديران

مشارکت و همکاری آنها را جلب و در آنهـا ايجـاد

فقط اجرای برنامهريزی استراتژيک در سازمان است.

انگیزه نمود .استفاده از سیسـتمهـای تشـويقی باعـآ

بنابراين ،فقط اقداماتی نظیر تدوين برنامه استراتژيک

تقويت انگیزه کارکنان و پزشکان شده و فعالیـتهـای

انجام میشود .در نتیجه ،با توجه به عدم

آنها را در مسیر رسـیدن بـه اهـداف تعیـین شـده در

سرمايهگکاری در اجرای برنامه که نیاز به تغییر

برنامه هدايت خواهد نمود.

ساختار و فرهنگ سازمانی دارد ،موفقیت چندانی
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بسیاری از بیمارستانهای کشور وجود ندارد .صادقی

حاصل نمیشود و بعد از مدتی اين استراتژی

علی محمد مصدق راد و همکاران

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان

مديران بدون اين که بر روی داليـل موفقیـت و عـدم

نخواهند آورد .در تدوين برنامه استراتژيک سازمان

موفقی ـت برنامــهري ـزی اســتراتژيک در بیمارســتانهــا

بايد به توسعه و بهبود سیستم مديريت و رهبری،

متمرکز شوند ،شروع به اجرای سـاير برنامـههـا نظیـر

سیستمها

و

مــديريت کیفیــت ،حاکمیــت بــالینی و اعتباربخشــی

فرهنگسازمانی ،مديريت مشتريان ،مديريت کارکنان،

کردند .اين برنامههـا نیـز منجـر بـه ارتقـای عملکـرد

مديريت منابع و يادگیری سازمانی توجه شود.

بیمارستان های ايران نشدند ( .)31-38در حالیکـه در

اقدامات و فعالیتهايی بايد در اين حوزهها در برنامه

دهه  1951و  1961مـیالدی میانـه عمـر تئـوریهـا و

استراتژيک و عملیاتی گنجانده شوند تا اجرای آنها

مدل های مديريتی  15سال بود ،در حال حاضر حدود

منجر به رضايت کارکنان و بیماران و بهبود عملکرد

 3سال اسـت ( .)39مـديران بـه طـور دائـم و سـريع

بیمارستان شود.

و

فرآيندهای

کاری،

ساختار

سیســتمهــا ،مــدلهــا و تکنی ـکهــای مــديريتی را در
سازمان ها تغییر میدهند .بـه کـارگیری نادرسـت ايـن

پیشنهادها

مدلها و برنامهها عالوه بر صرف هزينه زياد و اتالف

اين پژوهش يک مطالعه موردی از تدوين و اجرای

منابع انسانی منجر به بیا نگیزگی کارکنان بیمارستانها

برنامه استراتژيک در يک بیمارستان بود که میتواند

میشود .در نتیجه ،آنها اعتماد خود را بـه مـدلهـا و

به عنوان راهنمايی برای ساير بیمارستانها تلقی شود.

تکنیکهای مديريتی از دست مـیدهنـد و نسـبت بـه

اين پژوهش نشان داد که تدوين و اجرای درست

اجرای آنها در سازمان از خود مقاومت نشان خواهند

برنامه استراتژيک میتواند منجر به افزايش رضايت

داد .اگر مديران بتوانند به درستی برنامه اسـتراتژيک را

شغلی کارکنان بیمارستان شود .بنابراين ،بومیسازی و

تدوين و اجرا کنند ،در به حداکثر رساندن اثربخشی و

استفاده صحیح از تئوریها و مدلهای مديريتی

کارايی بیمارستانهای خود موفق خواهند شد.

توسعه يافته در بخش صنعت میتواند منجر به بهبود

سازمان بايد از انعطافپکيری کافی به هنگام

عملکرد سازمانهای بهداشتی و درمانی هم شود .با

برنامهريزی استراتژيک و اجرای استراتژی برخوردار

توجه به اين که اين پژوهش در يک بیمارستان

باشد .ساختار سازمانی بايد متناسب با استراتژی

خصوصی در شهر اصفهان انجام شد ،نتايج قابلتعمیم

سازمان تغییر يابد .سازمانهايی که از انعطافپکيری

به ساير بیمارستانهای کشور نیست و يافتههای

کافی برخوردار بوده و ساختار آنها همراه با تغییر

پژوهش بايد با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.

استراتژی هم تغییرات الزم میيابد از عملکرد بهتری

بنابراين ،پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابه در ساير

برخوردار هستند ( .)41برنامهريزی يکی از وظايف

بیمارستانهای کشور انجام شود.

مديران است .برای دستیابی به مزيت برتری و ارتقای
عملکرد سازمان بايد بین کلیه وظايف مديران ارتباط
منطقی و هماهنگ وجود داشته باشد .مديرانی که
فرآيند برنامهريزی را جدا از ساير وظايف مديريتی
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Abstract
Background & Objectives: Hospital staff's job satisfaction has a significant role in
improving the quality of hospital productivity. This study aimed to examine the impact of
strategic planning on hospital staff's job satisfaction.
Methods: This participatory action research was carried out in a selected private hospital in
Isfahan/ Iran during 2012-2014. The hospital strategic plan, with a goal for improving job
satisfaction was designed and implemented. Employees’ job satisfaction was measured before
and after implementing the strategic plan through 9-item Job Satisfaction Questionnaire. Data
were analyzed through SPSS22 software package.
Results: The rate of subjects' job satisfaction in 2012 was approximately 58.6%. The highest
satisfaction rate was found for the nature of job and job and coworkers' needs and the lowest
was obtained for salary, job promotion, work conditions and job security. Employees’ job
satisfaction increased to 64.7% in 2014 (10.1% improvement). Employees’ tendency for job
quit decreased by 61.4% (from 42.2% in 2012 to 16.3% in 2014). Strategic plan had the most
impact on dimensions of job promotion, management and supervision, coworkers and salary.
Conclusion: Adequate designing and implementation of a strategic plan can improve job
satisfaction of employees and reduces their tendency for job quit.
Keywords: Strategic planning, Employees, Job satisfaction, Hospital, Case study
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