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عوم و مهارت مدیران ،رسمیت و پیچید ی و نیز رقابت و  29کد فرعی شناسایی شد.
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چکیده

بررسی مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستان

راحیل قربانینیا و همکاران

آیندهنگری یکی از مؤلفههایی است که امروزه جایگاه

حال ،مناعی گراناها از فرصتها را برای دمیمگیهرا

ویژهای نزد اصحاب علم و اندیشهه و دولهتمهردا و

به خدوص برنامهریزا نظام سالمت فراهم مینمایهد

برنامهههریههزا پیههدا کههرده و بههه تههرور ی نسهها اً

(.)6

اج نابناپذیر در سیاسهتگهذاریهها اهدیل گردیهده

بیمارس ه ا ههها دربرگیرنههده بخههش مهم هی از نظههام

است .از این رو ،جوامع وسعه یاف ه از آ بهه عنهوا

سالمت هس ند و سهم بزرگهی از منهابع مدهروفه در

ابزاری برای ورود مق درانهه بهه فهردا و فرداهها بههره

این بخش را دارند که برای همسو شهد بها غییهراس

میگیرند ( .)1أثیر رشد فناوریهها ،رشهد اق دهادی،

در اغلب کشورها مورد وجه ویژه قرار گرف هاند (.)7

حههو س سیاسههی ،فرهنگههی ،اج مههاعی و غییههراس

آنچه بهین کشهورهای مخ لهف در راسه ای غییهراس

اپیدمیولوژیکی بر سیس م سالمت ،نظام سهالمت را بها

پیشبینی شده یا اح مالی آینده مش رک اسهت ،اذعها

طیههف گسهه ردهای از درخواسههتهههای م نههود در

به این مطلب است که بیمارس ا ها نیاز بهه بهازبینی و

حیطههای مخ لف در آینده مواجه مهیسهازد و آینهده

طراحی مجدد دارند (.)8

نگاری بهر

برنهده موفقیهت و وسهعه پایهدار نظهام

سالمت است (.)2

غییرا ی که موجب مطهر شهد بحها بهازبینی و
طراحی مجدد بیمارس ا ها شدهاند شامل بیماریههای

آینههدهپژوههی ،حیطهههای جدیهد از کاوشههگری و در

نوپدید و بازپدید ،غییر ساک زندگی ،غییراس آب و

بردارنده فکر سیس ما یک درباره آیندههای جهایگزین

هوایی و سایر مسائل هس ند که سهالم ی انسها هها را

است و هدف آ رفع ابهام آینده ،ایجاد فرصهتههایی

هدید میکنند .برای برخورد مناسب با این پدیهدههها

برای آینده بیش ر شناخ ه شده و افزایش کن رل انسها

زم است از طریق بررسی روند پیدایش ،شکلگیهری

بر آینده است ( .)3مقدد آیندهپژوهی ،پیشبینی آینده

و وسعه آ ها بهه شناسهایی هأثیراس بهالقوهشها در

نیست ،بلکه حلیل ،طراحی و ساخ ن آ است .آینده

حوزه سالم ی پرداخت و با مدیریت درست ،از آ به

پژوهی ما را قادر میسازد آرمانی ارزشی و بلندمهدس

عنوا فرص ی برای ار قای سالم ی مردم اس فاده کهرد

برای خود ان خاب کرده و جویزهای منطقی و کارآمد

(.)9

برای حقق آ ها به کار گیهریم ( .)4خه مشهیههای

پیشرفت کنولوژی اطالعهاس و ار ااطهاس ،انقهالب

جدید نمی وانند بهر اسهام مفروتهاس و اح مها س

در ارائه خدماس غیرم مرکز به ویژه خدماس ما نی بهر

امروزه ما شکل گیرند .فردا نامشخص اسهت و نقشهه

اج ماد و درو منزل را در پی داشه ه اسهت ( .)11در

راه یکی از چیزهایی است که باید در نظر گرف ه شود،

این راس ا یمهای سیار سالمت می وانند ویزیتههای

بایس ی آیندههای م فاوس را در نظر گرفت (.)5

بیمارس انی گرانقیمت و پرهزینه را کاهش دهند (.)11

سیر حو س در نظهام سهالمت بهه عنهوا چالشهی

یکی دیگر از نقشههای بیمارسه ا بهه عنهوا مرکهز

جها شمول است؛ لذا آیندهاندیشی و کسب آمهادگی

بههزر

اطالعههاس ،افههزایش آگههاهی جامعههه اسههت.

برای رویهارویی بها شهرای مخهاطرهآمیهز ،تهرورس

اطالعاس و آگاهی بیش ر مردم از یک سهو در دهمیم

سیس م سالمت است .عهدم قطعیهت نهف هه در آینهده،

گیریهای به هر بهرای سهالمت تهروری اسهت و از
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مقدمه

درصد غییراس آینده و الا ه ریشهیابی وقایع گذش ه و

بررسی مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستان

راحیل قربانینیا و همکاران

سوی دیگر ایهن افهزایش آگهاهی مهی وانهد بهه طهور

پژوهشههگرا کیف هی بههه ارائههه ی هک دههویر جههامع از

تمنی بهرای ملهزم کهرد سیسه م بهه بهاهود مسه مر

زمینهای که پژوهش در آ انجام شده اسهت ،رغیهب

عملکرد نیز اس فاده شود (.)11

میشوند .در قابلیت اطمینا  ،پژوهشگرا به بهازبینی،

سالمت و بیمارس ا های کشهور ،مطالعهاس کهافی در

پژوهش رغیب میشوند که این امر مهی وانهد امکها

سطح کشور وجهود نداشهت .از ایهن رو بهرای آینهده

موشکافی و رسیدگی سایر پژوهشگرا را ممکن کند.

پژوهی در بیمارس ا ها عالوه بر وجهه بهه رونهدهای

أییدپذیری به عنوا ابزاری برای اثااس کیفیت دادهها

نوظهور و بررسی عدم قطعیت آینده نظام سهالمت بها

اس فاده میکند .کنینکهایی مانند چنهد جاناههنگهری

وجه بهه الزامهاس درصهد م غیرههای مهؤثر در آینهده

برای دادهها و زمینه حقیهق مهی واننهد ابهزاری مفیهد

بیمارس ا ها دارای نقش اساسی است .مطالعه حاتهر

برای أییدپذیری باشند (.)12

با ههدف ،عیهین مؤلفههههای مهؤثر بهر آینهدهپژوههی

برای اطمینا از قابل قاول بود دادهها ،این پژوهش

بیمارس ا های دانشگاه علوم پزشکی کرما اجرا شد.

در محههی بیمارسهه ا هههای آموزشههی کرمهها کههه
صاحبنظرا آیندهپهژوه و مهدیرا آ هها در مطالعهه

روش بررسی

شرکت نمودند ،انجام شد .در اینجا بهه منظهور ان قهال

پژوهش حاتر از نود مطالعاس کیفی بود که به شهیوه

پههذیری ،از نمونههه نام جانسههی شههامل کارشناسهها

فنومنولوژی در سال  1396انجام شد .نمونههگیهری از

بیمارس ا  ،اسا ید دانشکده مهدیریت و اطهالدرسهانی

بین افراد خاره نظیر مدیرا ( 3نفهر) ،صهاحبنظهرا

اس فاده شد .به منظور اطمینا از ان قالپهذیری ،سهعی

آیندهپژوه ( 2نفر) ،کارشناسها بیمارسه ا ( 3نفهر) و

گردید که کلیه مراحل اجرای پروژه و محی و زمینهه

اسا ید دانشکده مدیریت و اطهالدرسهانی پزشهکی (2

اجرای مطالعه به طور کامهل بهرای خواننهدگا شهر

نفر) از نود هدفمند بود .دادهها با اس فاده از مدهاحاه

داده شود .برای أمین معیار قابلیت اطمینا نیز فرآیند

نیمه ساخ اریاف ه گردآوری شدند .مداحاه با افراد ها

انجههام مطالعههه در اخ ی هار اس ه ادا بهها سههابقه انجههام

رسید به حد اشااد انجام شد و محقق با  11مداحاه

پژوهشهای کیفی قرار گرفت و آ ها پس از بازنگری

به این حد رسید.

فرآیند مطالعه ،ن ایج پژوهش را مورد أیید قرار دادند.

از معیارهای چهارگانه گوبا و لینکلن نظیر قابل قاول

بههرای اطمینهها از اییدپههذیری در طهی جمههعآوری و

بود  ،ان قالپهذیری ،قابلیهت اطمینها و أییدپهذیری

حلیل داده در طول حقیق ،دادههای خام ،فسهیرها و

اسه فاده شههد .قابههل قاههول بههود مفهههومی اسههت کههه

پیشنهادها و یاف ههها بررسهی شهد .در صهورس لهزوم

جایگزین مفهوم روایی درونی در حقیق کمهی اسهت

بررسی کننده ،دادههای خام و کلیه یادداشتها ،اسهناد

که از طریق آ  ،پژوهشگرا به دناال اثااس اطمینا به

و تا شدهها را بازبینی نمود .در این مرحله بررسی

درس ی یاف ههایشا هسه ند .ان قهالپهذیری جهایگزین

کیفیت یاف ههها و فسهیرها و قضهاوس دربهاره آ هها

روایی بیرونی در حقیق کمی است .بهه جهای ههدف

صورس گرفت.

گیری برای نمونهگیری دادفی و اسه د ل اح مهالی،
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علی هرغم اهمی هت موتههود آینههدهپژوه هی در حههوزه

مس ندسازی دادهها ،روشها و دمیماس مربهو بهه

بررسی مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستان

راحیل قربانینیا و همکاران

اس فاده گردید .روش حلیل چارچوبی مح وا مشه مل

قرار داده شد که امکا مقایسه ،جداول به گونههای در

بر  5مرحله آشنایی ،شناسهایی چهارچوب موتهوعی،

کنار هم قرار داده شد که امکا مقایسهه دیهدگاهههای

نمایهسازی ،رسهیم جهدول و فسهیر مهیباشهد .ایهن

بیا شده وس یک مداحاه شونده در غالب مههای

روش شامل چندین مرحلهه م مهایز و بسهیار بهه ههم

اصلی و مهای فرعی (با نگاه به س و هها) و مقایسهه

پیوس ه ،واتح و منظم است که با پیگیری یهک رویهه

دیدگاه مداحاهشوندگا مخ لف برای هر م ( با نگاه

کاری درست عریف شده ،امکا وجه و کهار مجهدد

به ردیفها) امکا پذیر شد .در ایهن مرحلهه مفهاهیم،

روی ایدهها را به وجود میآورد ( .)13در این مطالعهه

ضادها ،نظریهها و جربیاس موجود با ههم مقایسهه و

اب دا مداحاههای تا شده ،پیادهسازی شد و جههت

الگوها و رواب مورد نظر اس ن ا شهد .جههت انجهام

اطمینههها از برداشهههت یکسههها از گف ههههههههای

مداحاه پژوهشگر بهه محهل کهار مدهاحاهشهوندگا

مداحاهشوندگا  ،م ن پیادهسازی شهده جههت أییهد

مراجعه و با آنا مداحاه مینمود .ههر مدهاحاه بهین

به آ ها عودس داده شد .پس از پیادهسازی مداحاهها

 21ا  41دقیقه طول کشهید .بهرای حلیهل داده هها از

و خواند م نهای پیهاده شهده و گهوش داد مجهدد

نرمافزار  MAXQDAنسخه  11اس فاده شد.

مداحاههای تا شهده ،مرحلهه آشهنایی بها دادههها

پههس از دریافههت معرف هینامههه از معاونههت پژوهش هی

صههورس گرفههت .پههس از ایههن مرحلههه ،مهه نهههای

دانشگاه علوم پزشکی کرما و نظر موافق آ معاونت

پیادهسازی شده ،کدگذاری و خالصهبندی شدند .پس

بههرای انجههام پههژوهش ،پژوهشههگرا بهها مراجعههه بههه

از کدگذاری مداحاههای اولیهه و قهرار داد کهدهای

واحدهای پژوهش ،دادههها را جمهعآوری کردنهد .بهه

مشابه در طاقاس ،چهارچوب موتهوعی اولیهه شهکل

منظههور رعایهت مههوازین اخالقهی ،افههراد بهدو ههیچ

گرفت .م ن نسخهبرداری شده بها اسه فاده از کهدهای

اجااری و با گرف ن رتایت شهفاهی بهه مطالعهه وارد

مر ا بها همهها و زیهر مههای چهارچوب مفههومی،

شدند .محرمانه مانهد اطالعهاس و نظهراس مدهاحاه

نمایهسازی شد .در جایی که مناسهب بهود ،بخشهی از

شههوندگا  ،امکهها در دس ه رم قههرار گههرف ن ن ههایج

دادهههها بهها ی هک ی ها چنههد کههد ،کدگههذاری گردیدنههد.

پژوهش پس از انجام مطالعه برای افراد ذینفع ،انجهام

چارچوب موتهوعی هدوین شهده ،از طریهق کهرار

مداحاه و تا صدا و پیادهسازی صهدا در صهورس

فرآیند آشنایی بر اسام مداحاههای صورس گرف ه و

رتایت مداحاهشوندگا و شهریح ههدف پهژوهش

جلسههاس می ها پژوهشههگرا و مدههاحاهگههرا مههورد

برای مداحاه شوندگا مورد وجه قرار گرفت.

بازنگری قرار گرفت .مها و زیهر همههای اسه خرا
شده در طول فرآیند حلیل بارهها مهورد جدیهدنظهر

یافتهها

قرار گرفت .به منظور مشاهده کلیه دادهها به صهورس

با حلیل مداحاههها موفهق بهه شناسهایی  11محهور

طاقهبندی شده جدولی نظیم گردیهد کهه ردیهف ههر

اصههلی و  36محههور فرع هی شناسههایی شههدیم کههه در

جدول عیینگر یک مداحاه شونده با کهد مناسهب و

بخشهای بعدی به فضیل مورد بررسی قرار میگیرد.

س و های جدول نیز بیانگر مها و زیر مها بهود .بهه

در ادامه هریک از این موتودهها و زیهر موتهودهها
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برای حلیل دادهها از روش حلیل چهارچوبی مح هوا

منظور حلیل نهایی ،جداول به گونههای در کنهار ههم
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راحیل قربانینیا و همکاران

ارائه و در مورد هریهک از آ هها نقهل قهولههایی از

شد .هر یک از مفاهیم در جدول  1ارائه شد.

مداحاه شوندگا به شکل مس قیم داخل گیومه آورده

محورهای اصلی
سبک رهبری مدیران

محورهای فرعی

محورهای اصلی

 ثبات مدیریت -مدل رهبری سنتی
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جدول  :1مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان1931-
محورهای فرعی
 سرمایه گذاری آموزشیسرمایه گذاری

 -سرمایه گذاری تجهیزات

 -سبک رهبری مشارکتی

 -سرمایه های مادی

 -سبک رهبری تشویقی و ترغیبی

 سرمایه های معنوی -زیبا سازی بیمارستان

آموزش

 آموزش مدیران -آموزش پرسنل

سیاستگذاری

 محیط اجتماعیشرایط محیطی

 -محیط فرهنگی

 -آموزش ضمن خدمت

 -محیط اقتصادی

 -سیاستگذاری داخل بیمارستان

 -محیط آرام و صمیمی

 -سیاستگذاری خارج بیمارستان

 -شرایط جغرافیایی و اقلیمی

 پایبندی به سیاست هاپیش بینی

 پیش بینی بر مبنای گذشته -پیش بینی قضاوتی

 علمعلم و مهارت مدیران

 -پیش بینی زمانی

 مهارت مهارت ادراکی مهارت انسانی -مهارت فنی

رسمیت و پیچیدگی

 پیچیدگی -رسمیت

رقابت

-

خالقیت و نوآوری

 خالقیت -نوآوری

Benchmarking
رقابت واقعی

 خالقیت و نوآوری علمی -خالقیت و نوآوری فناورانه

ساک رهاری مدیرا :

شامل  4زیر محور «ثااس مدیریت ،مدل رهاری سهن ی،

یک مهدیر کارآمهد در شهرای م فهاوس از سهاکهها و

سههاک رهاههری مشههارک ی ،سههاک رهاههری شههویقی و

مهارسهای م فاو ی اس فاده میکند .وق ی سرعت غییر

رغیای» بود.

افزایش مییابد و بیش ر بهر سهازما هأثیر مهیگهذارد،

ساک رهاری مسئله خیلی کلی است .من فکر مهیکهنم

مهارسهای موردنیاز برای ههدایت سهازما در جریها

قال از این ،ثااس مدیریت خیلی أثیرگذار است .یعنهی

غییر ،به صورس فزایندهای مهم میشوند .هر مهدیر بهه

این کهه مهدیر ههر سهاکی کهه داره از قایهل حمهای ی،

ناسب ذهنیا ی که دارد سهاکههای م فهاو ی بهه کهار

مشارک ی یا به صورس انفرادی که دمیماس را بیشه ر

میبرد.

خودش لحاظ کنه ،شخیص دهد کهه او سهاک به هر

اولهین محههور شناسههایی شههده در زمینههه آینههدهپژوههی

می ونه به هدف برسه (م.)3.

بیمارس ا ها ،در ار اا با ساک رهاری مدیرا بود که
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روشهای واحد مدیریت و رهاری و آینده نگری یهک

پیامدهای سالمت صورس میگیهرد .عوامهل أثیرگهذار

مجموعه بیمارس انی را رسهم میکنهه و نهاظر بهر کلیهه

در زیر به فکیک بیا میشوند:

مسائل و مشکالس در رش ههای زیر مجموعه خهود بها

الههف :سیاسههتگههذاری داخههل بیمارس ه ا  :سیاسههت

فاهم دمیماس مشارک ی آیندهنگری میکنه الا ه زیهر

گذاریهای داخلی مثالً عیین راهاردها ،چشم انهدازها،

مجموعهههای کههه بههه رهاههری مههدیریت نظههارس دارد

اس را ژیها ،سیاستهها و برنامههریهزی بهرای ایهنکهه

اس انداردهای حاکمی ی ،اس انداردهای اجرائهی ،اع اهار

بیمارس ا در آینده بهه کجها خواههد رسهید در اخ یهار

بخشی و اس اندارد کرد بیمارس ا ها ،مدیریت مالی و

بیمارس ا ها هس ند (م.)9.

بودجه ،مدیریت خطا و بالیا است (م.)6.

ب :سیاسههتگههذاری خههار بیمارسهه ا  :بیمارسهه ا

هدف در سازما های درمانی ،کار کرد بها دسه گاههها

نمی واند در مورد سیاستگهذاریههای خهار مهانور

نیست یا افراد روباس نیس ند ،یعنی با انسا سر و کهار

دهد مثالً سیاست در سطح حکومت ،دولهت و کشهور

دارند و به آ کسی که خهدمت مهیدهنهد ههم انسها

اسههت کههه روی وتههعیت مههردم اثههر مهیگههذارد مههثالً

است.

قانو گذاری در خدوص هدفمندیها (م.)8.

پس هم خدمت گیرنده و ههم خهدمت دهنهده انسها

 :پایاندی به سیاستها :سیاست گذاری ،خ مشهی،

است با خلق و خویهای م فاوس ،احساساس م فاوس،

برنامه اس را ژیک ،داش ن برنامه خیلی تروری و مههم

شخدههیتهههای م فههاوس .پههس قطعههاً مههدیریت در

و مفید است؛ اما من فکر میکنم مهم ر ،پایاندی به این

سازما های درمانی مسئله خیلهی مهمیهه کهه مهدیریت

سیاستها ،برنامهههها و خه مشهیهها اسهت .بعهد از

شویقی و رغیای می واند کمهک شهایا هوجهی بهه

برنامهریزی ،باید مدیر م عهد بهه ایهن برنامههریهزی یها

بیمارس ا کند (م.)11 .

سیاستگذاریها باشد و بعد هم امکا اجرای سیاست

آموزش:

و برنامه وجود داش ه باشه (م.)1.

شامل زیهر مجموعههههای آمهوزش مهدیرا  ،آمهوزش

پیشبینی:

پرسنل و آموزش تمن خدمت بود.

یکی دیگر از محورهای شناخ ه شده در این پهژوهش،

آموزش کامهل باعها پهسانهداز بهرای آینهده سهازما

پیشبینی بود که بر این اسام ،این مطالعه نشا داد که

میشود .چو مهم رین سرمایه یهک سهازمانی نیهروی

هر مدیری در دمیم گیریههای خهود بهه نحهوی بها

انسانی آ است .آموزش تمن خدمت بهرای پرسهنل،

پیشبینی سر وکار دارد .برخی از این پیشبینیها سهاده

بسههیار در بیمارسهه ا کههارایی داره .در هههر زمینهههای

و برخی دیگر از این پیش بینهیهها پیچیهده و مشهکل

آموزش تمن خدمت باعا پویایی یک سازما میشه.

میباشند که می واند بهر مانهای گذشه ه ،قضهاو ی یها

پرسنل صفی یا سه ادی بایهد ح مهاً آمهوزش را بایننهد

زمانی باشد .پیشبینی بهر مانهای گذشه ه ،قضهاو ی یها

(م.)7.

زمانی برای پیشبینیهای بلند مهدس قابلیهت چنهدانی

سیاستگذاری:

ندارد؛ زیرا اگر چه اطالعاس گذشه ه راهنمهای خهوبی

سیاستگذاری به منظور ایجاد اع ماد عمومی از وجود

برای آینده است ،اما به علت غییرا ی که در طول زما
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نقش مدیریت و رهاری کالً مجموعه خه مشهیهها و
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رخ میدهد این روش به طور دقیق نمی واند آینهده را

سیاستها با موفقیهت اجهرا نمهیشهود ،عهدم رعایهت

آ چنا که ا فاق خواهد اف هاد پهیشبینهی کنهد (م.)1.

سلسله مرا ب است.

آینههدهنگههری صههاحب جربهههانههد و سههایر م خددهها

اسههت در طههر هههای ار قههاا از قایهل ایهزو ،جشههنواره

می وانند در انجام این نود پیش بینهیهها مفیهد باشهند

حاکمیت بالینی ،یا اع ااربخشهی در نظهر گرف هه شهده

(م .)5.در پیشبینی قضهاو ی ،قضهاوس ذهنهی افهراد و

اسههت .هههدف ای هن اسههت کههه بههه بهها ر از حههداقل

عایر و فسیرهای آنها از اطالعهاس بهرای پهیشبینهی

اس انداردها دست پیدا کنهیم .اسه انداردهایی کهه یهک

آینده مؤثر خواهد بود (م.)8.

سطح بها ر از حهداقل قهرار دارنهد (م .)11.مدهاحاه

رسمیت و پیچیدگی:

شونده شهماره  4گفهت :هرچهه بیمارسه ا بهه سهمت

در بعد پیچیدگی ،سازما ها دارای قسیم کار ،عنهاوین

مرحله بلوغ و رشد پهیش مهیرود ،از رسهمیت کاسه ه

شغلی ،قسیماس و واحهدها ،سهطو سلسهله مرا اهی،

شده و به سمت عدم رسمیت پهیش مهیرود .بهه طهور

مهارسها و فرهنگ سازمانی هس ند و درجه پیچیهدگی

کلی میزا رسمیت و پیچیدگی با بلوغ سازمانی رابطهه

ساخ ار سازمانی بهه وسهیله معیارههایی ماننهد فکیهک

عکس دارد.

افقی ( عداد واحدهای فردی سازما ) ،فکیک عمودی

رقابت:

(سههطو سلسههله مرا اههی) ،پراکنههدگی جغرافیههایی

سازما ها برای حفظ مش ریا  ،عامل با أمینکننهدگا ،

(پراکندگی فعالیتهها و پرسهنل از نظهر جغرافیهایی) و

بهرهوری بیش ر کارکنا و ار قای مزیهتههای رقهاب ی،

محی (میزا پیچیدگی محهی ) قابهل سهنجش اسهت.

نیازمنههد شههناخت رقاهها و مقایسههه عملکههرد خههود در

رسههمیت بههه می هزا ی ها حههدی کههه مشههاغل سههازمانی

حوزههای مخ لف کاری هس ند .الگهوبرداری ،روشهی

اس اندارد شدهاند ،اشاره میکنهد .اگهر شهغلی از میهزا

برنامهریزی شده و سازما یاف ه بهرای هدوین به هرین

رسمیت با یی برخوردار بوده م ددی آ بهرای انجهام

اقداماس و رویههای بر ر است که می وانهد منجهر بهه

داد فعالیتهای مربو بهه آ شهغل و ایهن کهه چهه

عملکرد رقاب ی بر ر شهود .مدهاحاه شهونده شهماره 2

موقعی انجام شود و چگونه باید انجام گردد از حهداقل

عنوا کرد :رقابت ،بهینه کاوی یا بنچ مارکینهگ وق هی

آزادی عمل برخوردار میباشد .اگهر سهاخ ار سهازما ،

مثات است أثیر زیادی میگذارند .رقابت زمه کهار و

شفاف و واتح باشند به طوری که همهه پرسهنل از آ

پیشرفت است ،ولی رقهاب ی کهه واقعهی باشهد کهاذب

آگههاهی داش ه ه باشههند ،سههازما در کارهههای روزمههره

نااشد أثیرگذار میباشد .مداحاه شونده شماره  8بیا

موفق هر اسهت .سهازمانی کهه از شهرود کهار بهر پایهه

نمود :رقابت باید در بیمارس ا هایی مشهابه ،بها عهداد

اس انداردها باشد و حداقل اسه انداردها در آ رعایهت

خت و کهیسههای بیمهاری یکسها صهورس بگیهرد.

شده باشد ،قطعهاً در آینهده هأثیر بهه سهزا ری خواههد

رقابت باید براسام اصول اصلی شغلی یا کار با ایمنی

داشت .م أسفانه عدم رعایت پیچیدگی باعا تربه بهه

و سالمت و امنیت شغلی کار باشد.

سازما میشود (م .)4.مداحاه شونده شماره  7عنهوا

سرمایهگذاری:

کرد :دلیل این که دمیماس مدیری ی شهامل بهرنامهها،

شامهل زیر مجهموعههای سهرمایهگذاری در آمهوزش،
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اس فاده از نظراس کارشناسا فنی ،سازما هایی کهه در

به رسمیت شناخ ن حداقل اس انداردها که یک الهزام
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راحیل قربانینیا و همکاران

سرمایههای معنوی و زیااسازی بیمارسه ا شهد .مهدیر

کلیه پرسنل سازما فراهم کند .بهه طهور کلهی شهرای

باید شرای را طوری فراهم سازد که کارکنها شهویق

محی کاری ،شرای اج ماعی و جوی کهه در سهازما

شوند هم از درو و ههم از بیهرو سهازما بیاموزنهد

وجود دارد او ً به کیفیت ارائه خدماس کمک میکند و

(م .)4.به نظر من اگر سیس م ارزیابی فنهاوری سهالمت

ثانیاً عهد پرسنل نسات به سازما را با میبهرد (م.)4.

وارد همههه عرصههههههای دههمیم گی هری بههرای آورد

آب و هوا روی انسا أثیر دارد .آلودگی هوا می وانهد

خدماس و جهیزاس به بیمارس ا شهود بسهیار خهوب

آدم را عدای کند .أسیساس مناسب هر اقلیم خهودش

است و باعا میشود که هزینهههها ههرز نهرود (م.)1.

روی خلق و خوی افراد مؤثر است (م.)5.

سرمایههای مادی شامل نود جهیزاس خریهداری شهده

علم و مهارت مدیران:

و میزا پهول و منهابع مهی باشهد (م .)8 .امیهدواری و

در کنار جربه برای مدیر ،علم و مههارس خیلهی مههم

خوشبینی و لقین آ به بیمار می واند به بهاود بیمهار

است .در واقع مدیرا با جربه به سازما کمک زیادی

کمک زیادی بکند و در مواجه با شرای و رویهدادهای

میکنند .مهم رین سرمایه هر سهازمانی نیهروی انسهانی

ناخوشایند و نش آمیز ،به هالش و مقابلهه وادار کنهد

است .مداحاه شونده شماره چهار گفهت :مهدیری کهه

(م .)1.زیاا سازی بیمارس ا ها ،به بهاهود بیمهار کمهک

جربه دارد مطمئناً بعد از یک مدس مهارس هم کسهب

زیادی میکند (م)7.

میکند .در مهورد مههارس ادراکهی کهه سهخت هرین و

شرایط محیطی:

مهم رین مهارس یک فرد و یا مدیر میباشهد ،مههارس

سازما هها امهروزه در محیطهی م غیهر و پویها زنهدگی

ادراکی یعنی وانایی درک پیچیدگیهای کل سهازما و

میکنند .یکی از زیرمحورهای شهرای محیطهی شهامل

دور همه عناصر و اجزای شکیلدهنده کار و فعالیت

محی اج ماعی بود که مداحاه شونده شهماره سهه در

سازمانی به صورس یک کل واحد (سیس م) به عاهارس

این باره گفت :محیطی که ابع شرای اج ماعی باشهد،

دیگر ،وانایی درک و شهخیص ایهن کهه کارکردههای

در آ مجموعه کهار کهرد راحهت هر اسهت .دومهین

گوناگو سازما به یکدیگر وابس ه بوده غییهر در ههر

زیرمحور ،محهی فرهنگهی بهود کهه مدهاحاه شهونده

یک از بخشها ،الزاماً بخشهای دیگهر را حهت هأثیر

شماره  8گفت :شهرای محهی کهاری ،مسهئله مهمهی

قرار میدهد .آگاهی از این روابه و شهناخت اجهزا و

است .همچنین باید این فرهنگ ایجاد شود که پرسهنل

عناصر مهم در موقعیهتههای مخ لهف ،مهدیر را قهادر

ب وانند مشکالس خهود و مهواردی کهه در محهی کهار

میسازد که به طریقی دمیم گیری یها اقهدام کنهد کهه

ا فاق میاف د ح ی خطاها را به راح ی بیا کننهد .ایهن

موجااس اثربخشی سهازما و رتهایت کارکنها آ را

امر باعا میشود که پرسنل با انگیزه و با کیفیهت کهار

فراهم نماید .اک سهاب مههارس ادراکهی (یها مفههومی)

کنند .همچنین محی اق دادی و محی آرام و صمیمی

مس لزم آمهوزش نظریههههای علهوم رف هاری بهه ویهژه

نیهز از زیرمجموعههههههای ایهن کههد اصههلی مهیباشههند.

ئوریهای سازما  ،مدیریت و دمیم گیری و کهاربرد

مداحاه شونده شماره  9عنهوا نمهود کهه جهو آرام و

عملی آ ها است .مدهاحاه شهونده شهماره دو عنهوا

صمیمی در سازما باعا امنیت شغلی پرسنل میشود.

نمود :مههارس ادراکی بیش ر مورد کاربرد مهدیرا عالی
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سههرمایهگههذاری جهیههزاس ،سههرمایههههای مههادی،

مدیر یا مسئول سازما باید این امنیت شهغلی را بهرای

بررسی مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستان

راحیل قربانینیا و همکاران

زیادی برخوردار باشند ا ب ونند بهه وظهایف خهود بهه

امور و ار قای سطح بهرهوری سازما ها ایفا مهیگهردد

درس ی و کامل رسیدگی کنند.

( .)14ساک رهاری مناسب به عنوا یکی از مهم هرین

خالقیت و نوآوری مدیران:

عوامل سازمانی به شمار میرود ( )15و مدیر ،روش یا

یکی از مهم رین عوامل سهیل و قویت وا خالقیت

ساک رهاری را با این هدف ان خاب میکند که ب وانهد

و نوآوری در سهازما  ،سهاخ ار مناسهب و شهکیالس

به عنوا یک رهار بیش رین نفوذ را از اثربخشهی خهود

م ناسب با اهداف موردنظر است .من فکر میکنم یکی

کسب کند و گزینش درست یک شیوه رهاهری کهه بها

از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک جامعهه ،زمینهه

انگی هزش بیرون هی هماهنههگ باشههد م هی وانههد موجههب

سازی و بس رسهازی در بهین انسها هها جههت ایجهاد

برآورده کهرد نیازههای علهق ،اح هرام ،مقهام ،بهاهود

فرهنگی است که در آ همگا در هالش بهرای رشهد

عملکرد ،ار قای شغل و رتایت شغلی کارکنا گهردد

داد دیگری هسه ند و بها هأثیر بهر روی یکهدیگر بهه

و در نهایت به احراز اهداف فهردی و سهازمانی منجهر

پیشرفت جامعه کمک کنند (م .)5.چو اصهول اصهلی

شود ( .)16حقیق نیکزاد و هداونهدخانی نیهز در ایهن

برنامهها بر اسام خالقیت و نهوآوری مهدیرا اسهت،

رابطه نشا داد که رهارا بر اسام نگرشها و اهداف

نوآوریهای جزئی می واند ضمین کننهده هأثیر بسهزا

کاری خود از ساک ویژه ای اس فاده مهی کننهد و یهک

در محی بیمارسه ا باشهد .مهثالً در مسهائل خریهدها

ساک رهاری خاص بهرای همهه موقعیهتهها مناسهب

می ونه هزینهه را پهایین بیهاره و در آمهدها را بها باهره

نمیباشد ()17؛ بنابراین از آنجا که مههم هرین سهرمایه

(م .)3.بهها خالقیههت و نههوآوریههها در بیمارسهه ا ،

هر سازما نیروی انسانی آ اسهت و رتهایت شهغلی

بیمارس ا پویا میشود(م .)9.مدهاحاه شهونده شهماره

کارکنا از نشانههای موفقیت سازما به شمار میرود،

شش گفت :خالقیت و نهوآوری ناایهد فقه از طهرف

وجه به ان خاب ساک رهاری مهی وانهد از مههم هرین

مدیر ایجاد شود .مهدیر بایهد زمینههای ایجهاد کنهد کهه

مؤلفههای مؤثر بر آیندهپژوهی بیمارس ا ها باشد.

خالقیت و نوآوری از مسیر پرسنل هم صهورس گیهرد
که ب واند در آینده بیمارس ا او را دخیل کند.

اهمیت آموزش در خدوص غییراس و آمادگی برای
مواجهه با آینده روشن اسهت و زم اسهت بهه عنهوا
یکی از مؤلفههای مؤثر بر آیندهپژوهی در بیمارس ا هها

بحث و نتیجهگیری

مورد وجه قرار گیرد .این آموزش می وانهد در سهطح

مدههاحاهشههوندگا در پههژوهش حاتههر مع قدنههد کههه

مدیریت ،پرسنل و به صورس تمن خهدمت صهورس

ساکهای رهاری مدیرا در بیمارس ا های آینده بایهد

گیرد .سرمایه انسهانی نقشهی انکارناپهذیر در وسهعه و

م ناسب با غییراس ،ان خاب شود .اس فاده از ساکهای

حول سازما دارد .از آنجا که بهرهوری هر سازما ها

سن ی ،مشارک ی ،شویقی باید در سهناریوهای مخ لهف

حههد قابههل مالحظهههای بههه ذخی هره دانههش ،مهههارس و

دیده شود ا در آینده با وجه به غییراس مورد اس فاده

خالقیت و جربه آ سازما و مهدیریت صهحیح ایهن

قرار گیرند .در فرهنگ کاری و با وجه به ویژگیههای

سرمایه بس گی دارد؛ لذا ایجاد عادل میا وسعه منهابع

مردم و افراد در ساهزما  ،نقهش رهاهری و مهدیهریت

انسانی و حو س سازمانی و فراسهازمانی تهروری به
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میباشهد .مهدیرا بایهد از وانهایی و مههارس انسهانی

می واند به گونه مؤثر ری از آنچه که هست در پیشارد

بررسی مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستان

راحیل قربانینیا و همکاران

چالشهی هسه ند ( .)19فشههار محههدودیتهههای منههابع،

به خهت بیمارسه انی ایجهاد کهرده اسهت .مههم هرین

وسعه روزافزو فنآوریههای نهوین و گهرا قیمهت

انعکام این فکر در سهاخ ار فیزیکهی بیمارسه ا هها،

پزشکی ،افزایش ان ظاراس مردم نسات به بهاهود کیفهی

نسات زیر بنا به خت ،حجم کلهی بیمارسه ا از نظهر

خدماس و کهاهش قیمهت آ هها و پیهدایش و وسهعه

عداد ختهای بس ری ،گس رش فضاهای مربهو بهه

فنآوریهای مدیریت منجر گردیده ها رونهد دهمیم

واحدهای شخیدهی ،جراحهیههای سهرپایی و شهیوه

گیری در بیمارسه ا هها ،پیچیهده هر شهود؛ لهذا مسهلح

جدید در طراحی واحدهای پش یاانی ،بخش شخیدی

ساخ ن کارکنا و مدیرا ایهن سهازما هها بهه دانهش،

ویهژه و در نهایهت اسه فاده از جراحهیههای سههرپایی،

بینش ،مهارس و ابزارهای مدیری ی روز امری حیها ی و

خدماس بس ری در منزل و با خره گهرایش بهه سهمت

غیر قابل انکهار شهمرده شهده اسهت ( .)21نظهامههای

طراحی بیمارس ا به شیوه پاویونی به جای بیمارسه ا

آموزشی با کیهه بهر اههداف خهاص آمهوزش و نهود

های مر فع کنونی است .با وجود این ،آمار و اطالعاس

افرادی که از آ ها من فع میشوند ،انهواد م نهوعی دارد.

موجود غییراس اندکی را در مقیام نیهاز جمعیهت بهه

ار قههای دانههش و مهههارس ،ایجههاد رف ههار مطلههوب و

ختهای بس ری نشا میدهد ( .)23از آنجا که فکهر

آمادهسازی کارکنها بهرای انجهام به هر وظهایف و بهه

درباره آینده ،برای کارها و اقهداماس کنهونی تهروری

عاار ی ار قای دانش و نگرش ،مهارس و رف ار ،اهداف

است .آیندهنگاری در زمینه م غیرهای مؤثر بر سهالمت

آموزش کارکنا میباشد ( .)21مطالعه ریوکهانی نشها

مههردم ماننههد سههاخ ار جمعی هی ،الگههوی بیمههاریههها و

داد با وجود این که  71درصد مدیرا بیمارس ا  ،دوره

سههیالس درمهانی نیهز کمهک مهؤثری بهرای حفههظ و

آموزشی اداره امور بیمارسه ا را گذرانهده بودنهد؛ امها

ار قای سالمت جامعه خواهند نمود.

کلیه آ ها از دانش و جربه مدیری ی مناسب برخوردار

مداحاهشوندگا مطالعه حاتر مع قدند که پیشبینی

ناودند ( .)22اهمیت داد به این تهرورس زمهانی بهه

مؤلفه دیگری است که در آینهدهپژوههی بیمارسه ا هها

چشم میآید که هر سازمانی با نظیم برنامهه آمهوزش،

مؤثر است .یکهی از وظهایف اصهلی مهدیرا  ،دهمیم

نیازهای وسعه فردی ،شهغلی و سهازمانی خهود را بها

گیری و سیاستگذاری بهرای آینهده سهازما خهویش

هدف ایجاد غییر در ساخ ارهای شهناخ ی ،مههار ی و

اسههت .پههیشبینههی یعنههی در نظههر گههرف ن مفروتههاس

عاطفی کارکنا با وجه به دو اصل اس مرار و جامعیت

سنجیده درباره روندها و رویدادهای آینهده .بهه سهاب

آموزش ،اس خرا و از مام ظرفیتها برای أمین آ ها

وجود عواملی مانند نوآوریههای فهنآوری ،غییهراس

اس فاده کند.

فرهنگی ،عرته محدو س جدید ،ارائه خدماس به هر،

با وجه بهه ن هایج مطالعهه سیاسهتگهذاری از دیگهر

رقیاا سرسخت ،غییر در اولویتهای دولت ،غییر در

مؤلفههای مؤثر بر آیندهپژوهی بیمارس ا هها اسهت .بها

ارزشهههای اج مههاعی ،شههرای اق دههادی ناپایههدار و

غییر سیاستهای کال بیمارس ا نیز باید سیاستهای

رویدادهای غیرمن ظره ،پیشبینهی بهه صهورس کهار یها

همراس ا با آ را در پیش گیرد و نسهات بهه اجهرای و

فعالی ی بسیار پیچیده در میآید ( .)24یکهی از عناصهر

هحهقق آ ها نیهز هالش کهند .جناههشههای س هرک

کلهیدی مهدیریت و دهمیمگیری ،پیهشبینی مه غیرها
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نظر میرسد ( .)18بیمارس ا ها مؤسساس پیچیده و پهر

کنولوژیک در دهه اخیر فکر نوینی را در زمینهه نیهاز

بررسی مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستان

راحیل قربانینیا و همکاران

دمیمگیری را فراهم میکند .با در نظر گهرف ن نقهش

محهههدود کهههرد هزینههههههههههای مراقا هههی یکهههی از

ویژه آ  ،پیشبینی می واند در آیندهپژوهی مؤثر باشد.

مکانیسههمههای بهههازار محهور مهیباشهههد کهه هأثیر

رسههمیت و پیچیهدگی بههه اذعهها مدههاحاهشههوندگا

بیشهه ری در کاهش هزینهها دارد ح ی در سیس مهایی

فاک ور دیگر مؤثر بر آیندهپژوهی بیمارس ا است .یکی

که بیمارس ا های آ حت کن هرل دولهت باشهد (.)26

از مشکالس اساسهی بهر سهر راه کهارآیی و اثربخشهی

أثیر اعمال رقابت به نود رقابت سیسه م هأمین مهالی،

سازما ها و از جمله مراکز آموزشی ،مسائل سهاخ اری

مراقات بهداشهه ی ،سیسهه م پرداخهت بیمارسههه انی،

آ ها است .ساخ ارهایی که به طور سن ی طراحی شهده

نود خدماس مورد بحا ،نود ارائهدهنهدگا خهدماس،

باشند با شهرای فعلهی سهازگاری نداشه ه و حهو س

امکا ورود ارائههههدهنهدگا جدیهد بهههه مقهرراس و

محی امروزی را مهدنظهر قهرار نمهیدهنهد .ایهن نهود

قههوانین حههاکم برعرتههه و قاتهها بههرای مراقاههت

ساخ ارها بعضاً به ابعاد انسانی و انگیزش نیهروی کهار

بهداشهه ی ،بس گی دارد ( .)27جهانی شههد عمهههالً

وجهی ندارند .با وجه بهه ایهن کهه یکهی از وظهایف

وارد دنیای رقابت شههد اسههت ،رقابهت در سهههطح

اصلی مهدیرا  ،سهازماندهی اسهت و سهازماندهی نیهز

بینالمللی که خههود پیشنیازهایی از قایل قابلیتهها و

فرآیندی یکباره نمیباشد ،باید هرازگاه نسات به کهارا

واناییههای زم را داراسهههت ()28؛ بنهابراین برنامهه

بود سیس م ساخ اری و ناسب آ با غییهراس ،اقهدام

ریههزی در جهههت رقابت و فعالیت مؤسسههاس که به

مق ضی به عمل آید .سهاخ ار سهازمهها  ،مجموعهه راه

صورس بهینالمللهی فعالیهت کننهد از جملهه اقهداماس

ههایی است کهه طی آ ها فعهههالیتههای سهازما بهه

اساسی مدیرا در سالهای آ ی اسههت.

وظههایف شههناخ ه شههده ،قسهیم و میها ایهن وظههایف

سرمایهگذاری در بیمارس ا از دیگر عوامهل مهؤثر در

هماهنگی ایجاد شود ( .)25ن یجه حاصل از یاف ههههای

آیندهپژوهی بیمارسه ا هها از نظهر مدهاحاهشهوندگا

پههژوهش نشهها داد کههه پیچیهدگی در بیمارسه ا هههای

مطالعه حاتر بود .در سالهای اخیر رشد هزینهههها در

آموزشی بسیار زیاد است .این امر بهه ماهیهت فعالیهت

بخش سالمت در مام دنیا بسیار بیشه ر و سهریع هر از

های این سازما ها باز میگهردد کهه بهه مههارسهها و

سایر بخشهها بهوده اسهت و ایهن رونهد رو بهه رشهد

فعالیتهای خددی گوناگو به منظور حقق اهداف

کماکا نیز ادامه دارد ( .)29داوم این روند ،دولهتهها

نیازمند است .وق ی که سازما به دانش و مهارسههای

را در أمین بودجه موردنیاز بهرای بخهش سهالمت بها

زیادی اح یا داش ه باشد ،پیچیدگی افزایش مهییابهد.

هدید جدی مواجه خواهد کرد .عالوه بر این ،کیفیهت

همچنین رسهمیت در بیمارسه ا ههای آموزشهی زیهاد

ارائه خدماس وس دولتها مطلوب نیست و خدماس

است .این امر گویای این است که در بیمارسه ا ههای

بخش خدوصی نیز بسهیار پهر هزینهه اسهت و منهافع

آموزشی در کنار اجرای قوانین و مقرراس ا حهدی بهه

اج ماعی را برآورده نمیکند ( .)31سهرمایهگهذاری در

آزادی عمل و اس قالل کارکنا نیز اهمیت میدهند.

بیمارس ا هها در آینهده مهی وانهد در زمینهه فهنآوری،

رقابت نیز می واند در آیندهپژوهی بیمارس ا هها مهؤثر

دانش ،مههارس و وانهایی ،وانهایی مهدیری ی و هزینهه

باشد .مکانیسههمهای بازارمهحور مهی واند بههه کاهش

اثربخشی باشد.
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اسهههت ،فرآینهههد پههیشبینههی اطالعهههاس زم بهههرای

هزینههای خدماس بیمارسهه انی کمهک کنهد؛ بنهابراین

بررسی مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستان

راحیل قربانینیا و همکاران

حاتر از مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارس ا هها

پیچیهههدگی اجرایهههی خهههاص برخوردارنههد .امههروزه

است .مدیرا می وانند با ایجاد جهو سهازمانی مناسهب

مدیریت بیمارس ا نیز پیچیده ر شهده است و به انهواد

در بیمارس ا کارایی ،خالقیهت و انگیهزه کهاری را در

جدیدی از شایسهه گیههها و مهههارسههها در حهوزه

بین کارکنا پرورش دهند ( .)31مجموعه ویژگیههای

مدیریت بیمارسه انی نیههاز دارد ( .)36وجهود مهدیرا

یک سازما که درک کارکنا از محی کار خود دارنهد

مؤثر و مهاهر بهه عنهوا مزیههت رقههاب ی محسهههوب

در این مقوله میگنجد .احساسهاس ،حهس اع مهاد بهه

مههیشههود ،فقههدا آ نیهههز محهههدودیت ایجهههاد

نفس ،وفادارای و ارزشهای کارکنها بهه محهی کهار

میکند ( .)37رتاییا بهه نقهل از هرسهی و بالنچهارد

حههت ههأثیر قههوانین سههازمانی ،فضههای فیزیکههی و

اظهار میدارند کهه سهازما موفق مشخدهای دارد کهه

خدوصیاس رف اری کارکنا است ( .)32نگرش مثاهت

به وسیله آ از سازما ناموفق م مهایز مهیشههود و آ

کارکنا به محی کار موجب افزایش بهرهوری سازما

چیهزی نیسهت جهزا «مهدیریت پویها ،مهدیرا مههؤثر

میگردد ( .)33پژوهشها نشا میدهند آنچه سهازما

قهادر بهه غییهر وتهع اثربخش و ماهر» ( .)38مهدیرا

را به محی کار مطلوب ادیل میکند احسام کارکنا

مؤثر قادر به غییر وتع موجود هس ند ،آ هها قادرنههد

نسات به محی کار است و خ مشی و وتعیت مهالی

مشهههکالس را شناسهههایی و بهههه طههور مههؤثر جزیههه و

به نهایی نقشی در احسام کارکنا نسات بهه محهی

حلیل کننهد و اقهدام بهه حهل مسهئله نمایند .آ ها بها

کههار ندارنههد ( .)34کارکنهها در شههرای مطلههوب بههه

افهراد گهروه بهه خهوبی کهار مهیکننهد و می وانند بهه

همکاری با سازما اف خار میکنند و بهرای رسهید بهه

بهاود دیگرا در درو گهروههههای اثههربخش کمهک

اهداف سازما مام الش خود را بهه کهار مهیگیرنهد

کنند ( .)39مهدیرا بیمارسه ا نقش حسام و حیها ی

()35؛ بنابراین به نظر میرسهد اگهر بیمارسه ا ب وانهد

در پیشهارد اههداف نظهام سهالمت دارند .مدیرا بایهد

حس اع ماد و علهق را بهین کارکنها ایجهاد نمایهد و

ویژگیها ،وانهاییهها ،شایسه گیههها و مههارسههای

شرای محیطی را عدیل کند در ن یجه کارکنا ا میزا

خاصی داش ه باشند ا ب وانند موجب اثربخشی شوند.

زیادی نیازهای اساسیشا برطرف خواهد شد و نهای اً

خالقیت و نوآوری مدیرا نیز می واند از مؤلفهههای

فرد احسام علهق و انگیهزش بهرای پیشهارد اههداف

مؤثر بر آیندهپژوهی در بیمارس ا باشد .غییراس سریع

سازمانی خواهد داشت.

علم و فناوری در سالهای اخیهر کشهورهای در حهال

مداحاهشوندگا مطالعه حاتر مع قدنهد کهه علهم و

وسعه را با چالشهای بسیاری روبههرو سهاخ ه اسهت

مهارس مدیرا در آینهدهپژوههی بیمارسه ا أثیرگهذار

کههه گههذر از آ ههها نیازمنههد ی هاف ن و بههه کههار گههرف ن

است .بیمارس ا به عنهوا بهزر هرین سهازما ارائهه

رویکردههها و روشهههای خالقانههه اسههت ( .)41منههابع

دهنده خدماس بهداش ی و درمانی ،ویژگهیهههایی دارد

انسههانی خههالق موجههب ههرویج فرهنههگ رقابههت و

کههه آ را از سههایر حههوزههههای مههدیری ی و دیگهههر

نواندیشی میشود ( .)41بهه دلیهل نهود فعالیهتههای

سهازما هها م مایز میکند .این ویژگهیهها بههه طههور

بخش بهداش ی -درمانی می وا برای کارایی منهابع و

عمهده مربهو بهه برنامهها و فعالیتههای بهداشه ی و

اثربهخشی فعهالیتها از کهارآفرینی اسه فاده کرد و در
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شرای محیطی به اذعها مدهاحاهشهوندگا مطالعهه

درمهانی هسه ند و از گسهه رش وسههیع در جامعههه و

بررسی مؤلفههای مؤثر بر آینده پژوهی بیمارستان

راحیل قربانینیا و همکاران

نهایت ار قاا کیفیت و بهرهوری را با برد (.)42

پیشنهادها

نیاز به غییراس را در بیمارس ا ها ایجهاد کهرده اسهت.

فناورانه و محیطی به ر است بیمارس ا ها بها وجهه بهه

رشد فنهاوریهها ،رشهد اق دهادی ،حهو س سیاسهی،

نظراس خارگا برای رویارویی بها آینهده ،سهناریوهای

فرهنگی ،اج ماعی و غییراس اپیدمیولوژیکی بر سیس م

م فاو ی را در دست داش ه باشند و برای مواجهه بها آ

سههالمت ،بیمارسهه ا ههها را بهها طیههف گسهه رده ای از

با اس فاده از خالقیت و مهارسهای مهدیری ی ،فرهنهگ

درخواستهای م نود در حیطههای مخ لهف در آینهده

سازمانی را غییر دهند.

مواجه میکند ( .)2با وجه به ماهیت زما بر ،پرهزینه
و مشارک ی این امور؛ ایجاد بس رهای فکهری ،علمهی و
فرهنگی مورد نیاز در بیمارس ا ها یک ترورس است.
از آنجا که هدف بیمارس ا ارائه خدماس بر ر و ار قهاا
سطح سالمت جامعهه اسهت و بها وجهه بهه غییهراس
جمعی ی ،سالمند شهد جامعهه و غییهر بیمهاریهها از
عفونی به مزمن زم است تمن رسمیت و پیچیهدگی
سازما  ،آموزشهای زم در سطح مدیریت و کارکنا
با اس فاده از مهارسهای مدیری ی و یمهای م نهود کهه
ساب خالقیت بیش ر در خلق و ولید ایهدههها خواههد
شد ،صورس گیهرد .همچنهین جهو سهازمانی و محهی
بیمارس ا با وجه به سهناریوهای دهویری از آینهده،
دلفی نظراس خارگا و پانل گهروهههایی بهرای بحها

سپاسگزاری

مقالههه حاتههر حاصههل از طههر

حقیقهها ی بههه شههماره

 931461بود .بهدینوسهیله نویسهندگا بهر خهود زم
میدانند از همکاری مامی افرادی که در این پهژوهش
مشارکت داش ند ،قدردانی و شکر نماینهد .از معاونهت
مح ههرم حقیقههاس و فنههاوری دانشههگاه علههوم پزشههکی
کرما به جهت أمین منهابع مهالی ،صهمیمانه شهکر و
قدردانی میشود.
تعارض منافع

بین نویسندگا این مطالعه هیچ گونه عهار

منهافعی

وجود نداشت.

مشهه مل از خارگهها و افههراد عههادی ،آمههاده پههذیرش
غییراس ارائه خدمت شود.
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Abstract
Background & Objectives: The process of developments in the health system is a universal
challenge, so foresight and preparation for dealing with risky conditions are essential for the
health system. This study aimed to survey factors affecting future studies in Educational
Hospitals of Kerman University of Medical Sciences.
Methods: This phenomenological qualitative study was conducted on 10 managers, experts in
future studies and faculty members of Management and Medical Informatics School, Kerman
University of Medical Sciences selected using purposeful sampling in 2015. Data were
collected through semi-structured interviews and analyzed using framework analysis and
MAXQDA10 software.
Results: In whole, 10 main themes including leadership style of managers, education, policy,
investment, environmental conditions, prediction, creativity and innovation, managers'
knowledge and skills, formality and complexity and competition as well as 36 sub-themes
were identified.
Conclusion: It seems that, in spite of the formality and complexity of the organization,
essential training at the management and staff levels by using managerial skills and different
teams can cause more creativity in the production of ideas. Furthermore, organizational
climate and the hospital environment can be prepared for accepting changes while taking into
account scenarios of the future, Delphi expert opinions and panel groups for discussion of
experts and ordinary people.
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