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 : استراتژیك ریزی برنامه اهمیت و ضرورت

بدون شک برنامه ریزی یكی از وظایف اصلی مدیران هرسازمان می باشد. برنامه ریزی یعنی تعیيین فعالیتهيای مي  ر    

 جهت رسیدن به هدف.

برنامه ریزی براساس دوره زمانی که برای رسیدن به اهداف در نظر می گیرد به انواعی تقسیم ميی شيود. )عملیياتی      

 تاکتیكی و استراتژیک ( 

 جدای از  نوع برنامه ریزی  یک برنامه مطلوب باید بتواند به س االت اساسی ذیل پاسخ دهد:

 کجا هستیم و به کجا می رویم ؟ -1

 هیم رسید؟چگونه به آنجا خوا -2

 چه چیزی به ما می گویدکه به آنجا رسیدیم؟ -3

برنامه ریزی استراتژیک هنگامی مطرح شد که سرعت سیر تحوالت در جامعه بشری با شدت و حدت بیشتری پيی              

 درحيال تعيادل و اشيت ال   می رفت. قبالً صحبت از  بات سیاسی و اقتصادی  تعادل اجتماعی  قیمتهای  ابت بازارهای 

به بعد دیگر آن  بات قبلی وجود نداشيت.   1691ولی در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم بویژه از دهه  می شد  کامل

 م که عبارتند از :یهم اکنون در قرنی زندگی می کنیم که با سه انفجار روبرو می باش

 انفجار جمعیت -1

 انفجار دان  وتكنولوژی -2

 انفجار ارزشها -3
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م عصائی در دست آدمی که چشمهای  را بستند و در شبی تار نسبت به آینده مبهم برنامه ریزی استراتژیک در حك

 دباشکه دارد در یک راه پر پیچ وخم حرکت می کند  می 

جامعه در هر لحظه و در هر کجائی که قرار دارد نمی تواند با برنامه ای که در یک نقطه فرضی داشته حرکت کنيد.   

 مه هماهنگ با مقتضیات زمان و مكان خاص باشد.یک برنا دارای  بلكه الزم است که

مطالعات و تحقیقات علوم مدیریتی نشان داده است که برنامه ریزی استراتژیک می تواند به سازمان کمک کند تا به 

 اهداف ذیل دست یابد.

 جهت گیری آینده را مشخص نماید. -1

 به روش استراتژیک بیندیشد و استراتژیهای م  ر را تدوین نماید. -2

 اولویت ها را مشخص نماید. -3

 تصمیم های امروز را در پرتو پیامدهای آینده آنها اتخاذ نماید. -4

 پایه ای منطقی و قابل دفاع برای تصمیم گیری برقرار سازد. -5

 در زمینه های تحت کنترل سازمان  حداکثر بصیرت را اعمال نماید. -6

 با توجه به تمامی سطوح تصمیم گیری نماید. -7

 بهبود بخشد. مسایل سازمانی را -8

 با اوضاع و احوالی که به سرعت دستخوش ت ییر می شوند به روش کار ساز برخورد کند. -9
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 ( Mission)بیانیه رسالت 

آموزشی بیمارستان چشم پزشكی الزهرا)س( وظیفه ارتقاء سطح سالمت جامعه را از طرق ارائه -مرکز درمانی

 دارد:خدمات تخصصی و فوق تخصصی ذیل بعهده 

ارائه خدمات درمانی مو ر و کارآمد برای بیماران چشمی صرف نظر از توانایی آنان در پرداخت هزینه های  

 درمانی

بهبود کیفیت خدمات درمانی از طریق هدایت و رهبری کارکنان برای گسترش و به کارگیری راه حل  

 قرار میدهد.هایی خالق که شرایط اقتصادی اجتماعی و بهداشت مردم را تحت تا یر 

 

اپتومتریست و سایر حرف پزشكی برای اطمینان از تداوم –آموزش و تربیت پزشكان متخصص چشم  

 خدمات درمانی برای بیماران در آینده از طریق بكارگیری پژوه  های کاربردی و اساسی

 

      (VISSION)بیانیه دورنما

شرو در ارائه خدمات درمانی چشم پزشكی به منظور بیمارستان چشم پزشكی الزهرا)س(بر آنست که بعنوان مرکز پی

تامین و ارتقای سالمت جامعه در عرصه ملی جزء بیمارستان های ممتاز و در عرصه بین المللی از مراکز فعال و 

 شناخته شده بوده و در بنای زندگی معنوی و اخالقی آحاد جامعه سهمی مو ر داشته باشد.
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 چشم پزشکی الزهرا)س(ارزشها و اصول بیمارستان 

 مشتری محوری

 تعهد نسبت به همكاران

 رعایت کرامت انسانی

 ارتقای مهارتهای فردی

 مشارکت جمعی

 قانون مداری

 ارتقای کیفیت آموزش

 رعایت اخالق در پژوه 

 ایجاد فرصت هایی برای یادگیری از هم

 عدالت

 رعایت حقوق

 ارتقای مستمر کیفیت

 پاسخگویی

 مسئولیت پذیری
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 ذینفعان بیمارستان چشم پزشکی الزهرا)س(

 

 خارجی                                                                                                                 داخلی

 بیماران                                                                                                      مدیران بیمارستان

 هیئت رییسه دانشگاه                                                                                                  پزشكان بیمارستان

 وزارت بهداشت و درمان      دستیاران رشته چشم و بیهوشی

 بیمه ها   بیهوشی-تاریپرس-اتاق عمل-اپتومتری-دانشجویان پزشكی

 شرکتهای پشتیبان طرف قرارداد       کارکنان اداری و مالی

 تجهیزات-شرکتهای دارویی       پرسنل پشتیبانی و خدماتی

 موسسات پژوهشی        پرسنل درمانی

 آب و فاضالب-سازمانهای برق        

 شرکت مخابرات        

 ملی–رسانه های استانی          

 خصوصی-مراکز درمانی دولت         

             

   -متولیان حمایتی)کمیته امداد         

 هالل احمر(-بهزیستی         

 سپاه پاسداران                  -بسیج مستضعفین         
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 ) EFEتهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ) 

مل   محیطی   اقتصادی   اجتماعی   سیاسی  فرهنگی  ران اجازه می دهد تا عوااین ماتریس ابزاریست که به مدی

 مورد نظر مورد نظر ارزیابی کنندوضعیت بازار و رقابت را در مقطع زمانی حقوقی  تكنولوژیكی 

 پنج گام در تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

رات ریاست بیمارستان گام اول:پس از شناسایی عوامل محیط خارجی و تهیه لیستی از این عوامل به کمک نقطه نظ

فهرست شد.تالش شده که عوامل حتی االمكان متكی بر واقعیات بوده و دقیق باشد نه ذهنی.سپس عوامل کلیدی 

آنها را به دو دسته فرصت و تهدید ها تفكیک کردیم.نخست عواملی که موجب فرصت و موقعیت می شوند و بعد 

 د.عواملی که بیمارستان را تهدید می کنند  نوشته ش

گام دوم:به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر)بی اهمیت( تا یک)بسیار مهم(اختصاص داده شد.جمع ضرایب 

 داده شده معادل یک شد.)ضرایب نشان دهنده اهمیت نسبی عوامل می باشد(وزنی اختصاص 

نظرگرفته شد.این امتیاز بر حسب میزان تطابق بیمارستان در  4تا 1گام سوم:برای هر یک از عوامل یک امتیاز بین 

 بیانگر میزان ا ربخشی استراتژی های کنونی بیمارستان در نشان دادن واکن  نسبت به عوامل مربوطه می باشد.

 فرصت قابل اعتنا)واکن  خوب(1:فرصت طالیی)واکن  بسیار عالی( عدد4عدد 

 :تهدید جدی)واکن  خیلی بد(1:تهدید قابل اعتنا)واکن  بد و منفی(عدد1عدد

 . گام چهارم:امتیاز وزن دار)موزون(هر عامل محاسبه شد

به دست آمد.این نتیجه نشان  16/1وزن دار)موزون( بیمارستان محاسبه شد و امتیاز نمره نهایی گام پنجم:جمع امتیاز 

 می دهد که فعالیت مرکز ا ربخ  است.

 ارزیابی عوامل درونی:

 مت یر:1در ارزیابی محیط داخلی 

  Inputمنابع -1

 (processاستراتژی جاری   فرهنگ سازمانی  نق  و ماموریت)-1

 (out putعملكرد)-1

شناسایی WEAKNESSو ضعف  STRENGTHSدر نظر گرفته شد .در ارزیابی عوامل داخلی بایستی نقاط قوت 

 نقاط قوت سازمان چیست و چگونه میتوان آنها را  گردید.به عنوان مثال ظرفیت و توان فعلی مجموعه چیست
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تقویت کرد  نقاط ضعف سازمان چیست و چگونه میتوان آنها را رفع کرد و موانع تامین نیاز و انتظارات مشتریان 

 چیست.

 IFE)تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )

نقاط قوت و ضعف واحدهای مرکز را  این ماتریس ابزاری جهت بررسی عوامل داخلی بیمارستان می باشد.در واقع

 ارزیابی می نماید.

 پنج گام در تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 مرحله اول:شناسایی عوامل داخلی و لیست کردن نخست  نقاط قوت وسپس نقاط  ضعف مرکز

ع ضرایب به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر)بی اهمیت( تا یک)بسیار مهم(اختصاص داده شد.جم مرحله دوم:

 وزنی اختصاص داده شده معادل یک شد.

را  1و1نقاط ضعف امتیاز -4و1مرحله سوم:وضع موجود هر عامل را با امتیاز مشخص نمایید.نقاط قوت امتیاز 

 دریافت کردند.

 مرحله چهارم:امتیاز وزن دار هر عامل  محاسبه شد

  شد که نشان می دهد فعالیت سازمان کارایی دارد11/1مرحله پنجم:جمع امتیازات وزن دار محاسبه شد.نمره نهایی 
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 External Factor Evaluation( EFEماتریس ارزیابی عوامل خارجی)

 بین الملل-سازمانها و نهادهای همجوار-یژتکنولو-حقوقی-فرهنگی و اجتماعی-عوامل اقتصادی

امتیاز  امتیاز وزن دار
وضع 
 موجود

 ردیف شرح فعالیت وزن

 O1 وجود پوشش بیمه ای نسبتا کامل مراجعه کنندگان 1114 3 1112

 O2 ناچیز بودن کسورات بیمه ای 1116 4 1124

 O3 شناسایی مرکز به عنوان قطب علمی  1114 3 1112

 O4 دارا بودن گواهینامه ایزو 1114 3 1112

 O5 اعتماد مردم به پزشکان و کادر درمانی 1114 4 1116

 O6 برگزاری سمینارهای کشوریامکان  1114 4 1116

 O7 وجود رییس کمسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان پزشک مرکز 1114 4 1116

 O8 وجود رییس سازمان نظام پزشکی به عنوان پزشک مرکز 1112 3 1116

 O9 حمایت مسئولین سیاسی و مذهبی شهر 1114 4 1116

 O10 تعامل مناسب با سازمانهای بیمه گر 1112 4 1116

 O11 ساخت بیمارستان جدید 1115 4 112

1112 4 1113 HIS دارا بودن سیستم O12 

 T1 تاخیر در پرداخت مطالبات توسط بیمه ها 1116 2 1112

 T2 درمانی-آشنا نبودن مردم و برخی مسئولین با شرح وظایف مرکز آموزشی 1113 2 1116

 T3 بیماران به دلیل تفاوت های فرهنگیعدم امکان برقراری ارتباط مناسب با  1116 1 1116
 T4 ارجاع بیماران به کلینیک های خصوصی 1116 1 1116

 T5 نبود شاخص مشخص جهت تخصیص منابع در دانشگاه 1116 2 1112

 T6 نداشتن سرانه آموزشی 1116 2 1112
 T7 فقدان استقالل مالی و اداری مرکز 1115 2 111

 T8 ارائه خدمات چشم پزشکی به تجهیزاتوابسته بودن  1116 1 1116
 T9 وضعیت نامناسب امنیت استان و عدم تمایل اشتغال پزشکان غیر بومی در این مرکز 1117 1 1117

 T10 درمانی در کلینیک–باال بودن زمان انتظار بیمار جهت دریافت خدمات تشخیصی  1116 1 1116
 T11 کمبود اعضاء هیئت علمی 1118 1 1118

  1جمع= 2159نهایی= نمره
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 Internal Factor Evaluation( IFEماتریس ارزیابی داخلی)

 بین الملل-بازاریابی-اجرای پروژه/عملیاتی -توسعه-ساختاری-عوامل انسانی
امتیاز وزن 

 دار
امتیاز وضع 

 موجود
 ردیف شرح فعالیت وزن

 S1 روحیه مشاركت پذیري مناسب كاركنان 1112 3 1116

 S2 مهارت پرسنل 1114 3 1112

 S3 پائین بودن میزان ترك شغل ، غیبت وجابجائي شغل 1114 4 1116

 S4 صحت وسالمت مناسب درانجام كار 1112 3 1116

 S5 پذیرش برنامه هاي جدید 1112 3 1116

 S6 ریاست بیمارستان به و کارکنان مردم آسان دسترسی 1114 4 1116

 S7 پرسنل به قداست خدمت به بیماران وجود اعتقاد باالی 1112 3 1116

 S8 اداری-ارتباط مناسب بین ریاست و مسئولین واحدهای درمانی 1112 3 1116

 S9 وجود اتاق عمل حیوانات جهت آموزش دستیاران 1112 3 1116

 S10 وجود کلیه رشته های فوق تخصصی رشته چشم 1114 3 1112

 S11 بیمه هاارسال به موقع اسناد به  1112 4 1118

 S12 استفاده از سیستم اتوماسیون اداری 1112 3 1116

 S13 مرکزیت ارجاع بیماران چشمی در استان 1114 3 1112

 S14 درمانی -وجود تجهیزات مدرن تشخیصی 1114 4 1116

 W1 نداشتن برنامه هاي رفاهي جهت پرسنل 1112 2 1114

 W2 کمبود فضای فیزیکی بیمارستان 1115 1 1115

 W3 دانش آموخته رشته مدیریتمسئولین بخش كمبود  1114 1 1114

 W4 مرد كمبود تعداد پرسنل شاغل 1114 2 1118

 W5 كمبود برنامه هاي دوره هاي آموزش بلند مدت وكوتاه مدت رسمي پرسنل 1113 1 1113

 W6 عملکرد واحدهانامناسب بودن نحوه نظارت بر  111 2 112

 W7 براي تمام كاركنان و خط مشی بیمارستان روشن نبودن اهداف  1112 1 1112

 W8 نارضایتی پرسنل از نحوه پرداخت مزایا 1114 1 1114

 W9 عدم ثبت دقیق اطالعات در پرونده توسط کارکنان و پزشکان 1114 2 1118

 W10 عدم برگزاری کمیته های تعیین شده و بی توجهی به مصوبات کمیته ها 1113 2 1116

 W11 کمبود متخصص سگمان خلفی 1112 1 1112

 W12 کنسل شدن اعمال جراحی و نارضایتی بیمار 1114 1 1114

 W13 کمبود زمان آموزش به بیمار با توجه به نیاز بیماران 1114 1 1114

 W14 استفاده از پرسنل خدماتی جهت انجام امور درمانی 1115 1 1115

  1جمع=  13/2نمره نهایی= 
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 رشد و توسعه  

 حفظ و نگهداری و ثبات  

  
 کاهش ، برداشت واگذاری و انحالل

     

 

    

 

    

               

 نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی

ی
ل خارج

ی عوام
ی ارزیاب

نمره نهای
 

5/2 3 

3 

5/2 

59/2 

2 

1 

13/2 2 

4 

1 4 
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 SWOTاستراتژیهاي مطرح در مدل 

 

 (SO( )استراتژیهای 1با استفاده از نقاط قوت سازمان )ناحیه  حداكثر استفاده از فرصتها (1

 (ST( )استراتژیهای 2استفاده از نقاط قوت سازمان برای جلوگیری از تهدیدها )ناحیه  (2

( 3نقاط ضعف موجود سازمان )ناحیه  استفاده از مزیتهایی كه در فرصتها نهفته است برای جبران (3

 (WO)استراتژیهای 

  (WT( )استراتژیهای 4به حداقل رساندن زیانهای ناشی ازتهدیدها و نقاط ضعف )ناحیه  (4
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 (SWOTجدول تحلیل عوامل محیطی درونی و بیرونی)

 عوامل بیرونی (Oفرصتها) (Tتهدیدها)
 عوامل درونی

 بیمه هاتاخیر در پرداخت مطالبات توسط  .1

آشنا نبودن مردم و برخی مسئولین با شرح وظایف  .1

 درمانی-مرکز آموزشی

عدم امكان برقراری ارتباط مناسب با بیماران به دلیل  .1

 تفاوت های فرهنگی

 ارجاع بیماران به کلینیک های خصوصی .4

 نبود شاخص جهت تخصیص منابع در دانشگاه .1

 نداشتن سرانه آموزشی .9

 مرکز فقدان استقالل مالی و اداری .1

 وابسته بودن ارائه خدمات چشم پزشكی به تجهیزات .8

وضعیت نامناسب امنیت استان و عدم تمایل اشت ال  .6

 پزشكان غیربومی  در این مرکز

باال بودن مدت زمان انتظار بیمار جهت دریافت خدمات   .11

 درمانی در کلینیک -تشخیصی

 کمبود اعضاء هیئت علمی .11

 

 مراجعه کنندگانوجود پوش  بیمه ای نسبتا کامل  .1

 ناچیز بودن کسورات بیمه ای .1

 شناسایی مرکز به عنوان قطب علمی .1

 دارا بودن گواهینامه ایزو .4

 اعتماد مردم به پزشكان و کادر درمانی .1

 امكان برگزری سمینارهای کشوری .9

وجود رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان  .1

 پزشک مرکز

 پزشک مرکز وجود رییس سازمان نظام پزشكی به عنوان .8

 حمایت مسئولین سیاسی و مذهبی شهر .6

 تعامل مناسب با سازمانهای بیمه گر .11

 ساخت بیمارستان جدید .11

 HISدارا بودن سیستم  .12

 

ST SO (قوتهاS) 
ST1  آموزش کارکنان جدیدالورود با هدف کاه:

 آسیب به منابع بیمارستان

 

S1- S2- S4-S5- S14- T5-T6-T7 
 
 

ST2: جهت مناسب امنیتی و مالیفراهم کردن شرایط 

 اشت ال پزشكان غیر بومی

 

S13- S14-S10-T4-T9-T10 

 

ST3: بازنگری و اصالح  فرآیند های جاری کلینیک 

 

S4-S7-S8-T4-T10 
 
 
 

SO1توسعه خدمات بخ  سگمان خلفی:  

S13-S14-O7-O8-O11 
 
 

SO2:توسعه و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات درمانی 

 

S2-S5-S7-S10-S13-S14 
 

 

SO3ارتقاء سطح آموزش دستیاران چشم: 

S9-S10-S13-S14-O3-O6 

 روحیه مشارکت پذیری مناسب کارکنان .1

 مهارت پرسنل .1

پائین بودن میزان ترک ش ل  غیبت و  .1

 جابجائی ش ل

 صحت و سالمت مناسب در انجام کار .4

 پذیرش برنامه های جدید .1

دسترسی آسان مردم و کارکنان به ریاست  .9

 بیمارستان

اعتقاد باالی پرسنل به قداست خدمت وجود  .1

 به بیماران

ارتباط مناسب بین ریاست و مسئولین  .8

 اداری-واحدهای درمانی

وجود اتاق عمل حیوانات جهت آموزش  .6

 دستیاران

وجود کلیه رشته های فوق تخصصی رشته  .11

 چشم

 ارسال به موقع اسناد به بیمه ها .11

 استفاده از سیستم اتوماسیون اداری .11

 ماران چشمی در استانمرکزیت ارجاع بی .11

 درمانی-وجود تجهیزات مدرن تشخیصی  .14
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WT 

 
WO 

 
W 

 
 

 

 

WTI: اجرای مناسب برنامه نظارتی و کنترل

 درمانی-عملكرد واحدهای اداری

 

W3-W6-T3-T4-T8-T10 
 

WT2: آموزش کارکنان در راستای  تعامل با بیمار

 و همراهان

 

W7-W12-W13-T3-T4 
 

WT3: منابع مدیریت نگهداشت

 فیزیكی اموالی تجهیزاتی

 

W3-T6-T7-T8 
 

WT4: استفاده از کارکنان دان  آموخته رشته های

کمک بهیار( در کلینیک -بهیار-پرستاری)پرستار

 جهت امور درمانی

 

W9-W14-T4-T8-T10 

 

 

 

WO1 حمایت از کارکنان و فراهم کردن امكانات:

 رفاهی

 

 
W1-W8-O7-O8-O9 

 
 

WO2بیمار جهت توسعه و ارتقاء فرآیند  :ایجاد دفتر آموزش به

 آموزش به بیمار

 

W5-W14-O3-O4-O5 
 

WO3: ارتقاء سیستمHIS 

 
W9-O12 

 

WO4:فعال کردن اتاق های عمل الكتیو عصر با تعرفه مناسب 

 

W12-O3-05-O7-O8 
 

 

  

 

 

 

 

 

 نداشتن برنامه های رفاهی جهت پرسنل .1

 کمبود فضای فیزیكی بیمارستان .1

دان  آموخته رشته کمبود مسئولین بخ   .1

 مدیریت

 کمبود تعداد پرسنل شاغل مرد .4

کمبود برنامه های دوره های آموزش بلند  .1

 مدت و کوتاه مدت رسمی پرسنل

نامناسب بودن نحوه نظارت بر عملكرد  .9

 واحدها

روشن نبودن اهداف و خط مشی بیمارستان  .1

 برای تمام کارکنان

 نارضایتی پرسنل از نحوه پرداخت مزایا .8

دقیق اطالعات در پرونده توسط عدم  بت  .6

 کارکنان و پزشكان

عدم برگزاری کمیته های تعیین شده و بی  .11

 توجهی به مصوبات کمیته ها

 کمبود متخصص سگمان خلفی و استرابیسم .11

 کنسل شدن اعمال جراحی و نارضایتی بیمار .11

کمبود زمان آموزش به بیمار با توجه به نیاز  .11

 بیماران

انجام امور  استفاده از پرسنل خدمات جهت .14

 درمانی در کلینیک
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 (SPACEماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک)

 خانه است:4ارای داین ماتریس 

 (Aggresiveتهاجمی)-1

 (Consertiveمحافظه کارانه)-2

 (Defensiveتدافعی)-3

 (Competitiveرقابتی)-4

 بعد است:2محورهای این ماتریس نشان دهنده 

 بعد داخلی -1

  توان(مالیFS) 

 (مزیت رقابتیCA) 

 بعد خارجی -2

 (ثباط محیطES) 

 (قدرت صنعتیIS) 

 برای تهیه این ماتریس به روش زیر عمل شد:

 ISوFSمتغیرهایی انتخاب شد که معرف توان مالی،مزیت رقابتی،ثبات محیط و توان صنعت باشند.به متغیرهای  

 )بدترین( داده شد.-6)بهترین(تا-1نمره CAوES)بهترین(داده شد.و به متغیرهای 6)بدترین(تا+1نمره از +

 

مقادیر هر یک از متغیرها ی موجود با هم جمع شد و سپس بر تعداد متغیرها تقسیم شد تا نمره میانگین  

FS،IS،CA،ES .بدست آید 

 

 

 میانگین نمرات بر روی محورهای ماتریس قرار داده شد. 

 

ها مشخص شد.نمره های موجود بر Xها جمع شد و نقطه متعلق به محور Xنمره های موجود بر روی محور  

 ها جمع شد و نقطه مربوط به این محور تعیین شد.این دو نقطه بهم وصل شد.Yروی محور 

 

 

از مبدا مختصات خطی به این نقطه وصل شد .با توجه به قرارگرفتن خط در خانه تهاجمی، استراتژی بیمارستان  

 ی انتخاب شود.باید از نوع تهاجم
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 ( SPACEماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  )

 نمره دامنه تغییر پارامتر
 FS≤6 ≥1 (FSتوان مالی)

 5+  بودجه عمومی وزارت بهداشت و درمان نسبت به سال گذشته افزایش داشته 

 4+  درآمد بیمارستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته

 5+  به سال گذشته کاهش داشته کسورات بیمه ها نسبت

 6/4میانگین: 
 6 IS≥1≥ (ISتوان صنعت)

توانایی بیمارستان در ارائه خدمات درمانی پیشرفته باعث کاهش مراجعه به 
 مراکز خصوصی شده است 

 +5 

توانایی بیمارستان در خرید و تهیه تجهیزات مدرن چشم پزشکی باعث جذب 
 بیماران می شود.

 +5 

 5+  اندازی بیمارستان جدیدراه 

 5میانگین: 
 1 ES≥-6- (ESثبات محیط)

باال رفتن سطح آگاهی و دانش افراد جامعه باعث افزایش سطح توقعات شده 
 است

 -2 

طی سالهای اخیر تعداد بیماران افزایش یافته اما تعداد پزشکان متناسب با آن 
 افزایشی نداشته است

 -5 

اعمال جراحی چشم در آن انجام می شود باعث کلینیک خصوصی که 2وجود 
 شده پزشکان  جذب آن مراکز شوند.

 -5 

 -4میانگین: 
 1 CA≥-6- (CAمزیت رقابتی)

% میباشد که نسبت به سال گذشته افزایش 47ضریب اشغال تخت بیمارستان 
 داشته است.

 -2 

تخت می باشد که در مقایسه با مراکز 61تعداد تخت مصوب مرکز 
 بیشترین سهم پذیرش بیماران چشمی را دارد. خصوصی

 -3 

 1-  درجه ارزشیابی بیمارستان یک میباشد

 1-  بیمارستان تنها مرکز ارجاع بیماران چشمی میباشد

 -17.5میانگین: 

 

IS+CA=5-1.75=3.25   

FS+ES=4.6-4=0.6 
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 3/25ها=Xمحور 

 0/6ها=Yمحور

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیمارستان در خانه تهاجمی قرار دارد از مزایاي رقابتی برخوردار است ولی از توان مالی چندان باالیی برخوردار نیست.

   

 

 

 

FS 

ES 

IS 
CA 

 تهاجمی
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 QSPM))مراحل پیاده سازي ماتریس برنامه ریزي استراتژیک كمی

 

  :گام اول

. این اطالعات باید شدفهرست  QSPMفرصتها و تهدیدات خارجی و قوتها وضعفهای داخلی در ستون راست 

 . بدست آمدند IFEو  EFEمستقیماً از ماتریسهای 

  :گام دوم

باشد و در ستون  می EFEو  IFE. این امتیازات با توجه به ماتریسهای شدبرای هر عامل موفقیت امتیازی در نظر گرفته 

 .شدند.در برابر عوامل بحرانی موفقیت قرار داده دوم 

  :گام سوم

گرفته با در نظر گرفتن مرحله دوم فرموله کردن, یعنی مرحله تلفیق و ترکیب, استراتژیهای شدنی و قابل اجرا در نظر 

 . نوشتیم QSPMو آنها را در ردیف باالی ماتریس  شد

  :گام چهارم

و آنها را بصورت مقادیر عددی که نشان دهنده جذابیت نموده  را تعیین ASامتیازهای جذابیت       

. امتیاز جذابیت, با در نظر گرفتن هم زمان عوامل  نمودیمباشند, تعریف  نسبی هر استراتژی می

 :داده شدبحرانی موفقیت و طرح س ال زیر 

 ”گذارد؟ آیا این عامل در انتخاب استراتژی مذكور اثر می“
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تیكه پاسخ به این سوال مثبت باشد, آنگاه آن استراتژی با این عامل کلیدی مقایسه در صور      

شود. امتیازهای جذابیت باید بصورت خاص و با توجه به جذابیت نسبی هر استراتژی به  می

 باشد: استراتژی دیگر داده شود. امتیازهای جذابیت به شكل زیر می

 

 1امتیاز                                     باشد جذاب نمی     •

 1امتیاز                                                 تاحدودی جذاب است      •

         1امتیاز                                   در حد قابل قبول جذاب است     •

 4امتیاز                        بسیار زیاد جذاب است     •

  :گام پنجم

امتیازهای جذابیتها را بدست آورید. این کار با ضرب امتیاز هر عامل در امتیاز جذابیت در هر  جمع      

باشد. امتیاز باالتر به معنای  شود و نشاندهنده جذابیت نسبی آن استراتژی می ردیف حاصل می

  جذابیت بیشتر آن استراتژی است.
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 (QSPMماتریس برنامه ریزي استراتژیک كمی)

و لزوم اجرای استراتژیهای توسعه  از  Spaceبا توجه به تهاجمی بودن بیمارستان در ماتریس        

مورد از استراتژیها جهت ارزیابی و امتیاز دهی  8(SWOTاستراتژی مطرح شده در ماتریس) 14

 انتخاب شدند:

SO1توسعه خدمات بخ  سگمان خلفی:  

SO2: درمانیتوسعه و ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات 

SO3ارتقاء سطح آموزش دستیاران چشم: 

ST1آموزش کارکنان جدیدالورود با هدف کاه  آسیب به منابع بیمارستان: 

ST3: بازنگری و اصالح  فرآیند های جاری کلینیک 

WO4:فعال کردن اتاق های عمل الكتیو عصر با تعرفه مناسب 

WTI:درمانی-اداری اجرای مناسب برنامه نظارتی و کنترل عملكرد واحدهای 

WT3:مدیریت نگهداشت منابع فیزیكی اموالی تجهیزاتی 
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 عوامل اصلی تعیین كننده موفقیت

(QSPM) 

ب
ری

ض
 

SO1 

 
توسعه خدمات بخش سگمان 

 خلفی

SO2 
توسعه و ارتقاء كیفیت و 

 كمیت خدمات درمانی

 

SO3 
ارتقاء سطح آموزش 

 چشمدستیاران 

نمره 

 (AS)جذابیت

نمره 

 (TAS)نهایی

نمره 

 (AS)جذابیت

نمره 

 (TAS)نهایی

نمره 

 (AS)جذابیت

نمره 

 (TAS)نهایی

ها(
صت

فر
(

 

جود رییس کمسیون بهداشت و درمان به عنوان و 

 متخصص سگمان خلفی در مرکز

1,11 3 .0.0 1 .0.2 2 .0.4 

وجود رییس سازمان نظام پزشكی  به عنوان 

 متخصص سگمان خلفی و مدیر گروه در مرکز

1,11 2 .0.4 1 .0.2 2 .0.4 

 0.8. 2 012. 3 012. 3 1,14 ساخت بیمارستان جدید

 0.0. 3 0.0. 2 0.0. 2 1,11 به عنوان قطب علمیشناسایی قطب 

 0.0. 3 0.3. 1 0.3. 1 1,11 امكان برگزاری سیمینارهای کشوری

 0.3. 1 0.0. 2 0.0. 2 1,11 اعتماد مردم به پزشكان و کادر درمانی مرکز

ها(
د

دی
ته

(
 

 0.3. 1 0.3. 1 0.0. 2 1,11 نبود شاخص جهت تخصیص منابع در دانشگاه 

 0.0. 3 0.3. 1 0.0. 2 1,11 سرانه آموزشینداشتن 

 012. 3 010. 4 012. 3 1,14 ارجاع بیماران به کلینیک خصوصی

باال بودن مدت انتظار بیمار جهت دریافت خدمات 

 درمانی در کلینیک -تشخیصی

1,11 4 .028 4 .028 3 .021 

 024. 3 032. 4 032. 4 1,18 کمبود اعضا هیئت علمی
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 018. 3 024. 4 024. 4 1,19 ارجاع بیماران چشمی در استانمرکزیت 

ها(
وت

)ق
 

 

 .01. 2 010. 3 010. 3 1,11 درمانی-وجود تجهیزات مدرن تشخیصی

 012. 2 018. 3 012. 2 1,19 وجود کلیه رشته های فوق تخصصی چشم

 0.0. 3 0.0. 2 0.3. 1 1,11 وجود اتاق عمل حیوانات جهت آموزش

 0.2. 1 0.2. 1 0.2. 1 1,11 پذیرش برنامه های جدید 

ها(
عف

ض
(

 

 010. 2 032. 4 032. 4 1,18 کمبود متخصص سگمان خلفی 

 024. 3 024. 3 032. 4 1,18 کنسل شدن اعمال جراحی

 010. 2 032. 4 010. 2 1,18 نامناسب بودن نحوه نظارت بر عملكد واحدها

انجام امور درمانی استفاده از پرسنل خدمات جهت 

 کلینیک

1,18 2 .010 3 .024 1 .0.8 

کمبود برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت 

 جهت پرسنل

1,14 2 .0.8 3 .012 1 .0.4 

 20/2  2/3.  08/2  1 جمع
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 عوامل اصلی تعیین كننده موفقیت

(QSPM) ب
ری

ض
 

ST1 
آموزش کارکنان 

جدیدالورود با هدف 

کاه  آسیب به منابع 

 بیمارستان

ST3 
بازنگری و اصالح  

فرآیند های جاری 

 کلینیک

WO4 
فعال کردن اتاق های 

عمل الكتیو عصر با 

 تعرفه مناسب

نمره 

 (AS)جذابیت

نمره 

 (TAS)نهایی

نمره 

 (AS)جذابیت

نمره 

 (TAS)نهایی

نمره 

 (AS)جذابیت

نمره 

 (TAS)نهایی

ها(
صت

فر
(

 

وجود رییس کمسیون بهداشت و درمان به عنوان  

 متخصص سگمان خلفی در مرکز
1,11 1 .0.2 1 .0.2 2 .0.4 

وجود رییس سازمان نظام پزشكی  به عنوان متخصص 

 سگمان خلفی و مدیر گروه در مرکز
1,11 1 .0.2 1 .0.2 3 .0.0 

 0.4. 1 010. 3 0.4. 2 1,14 ساخت بیمارستان جدید

 0.3. 1 0.0. 2 0.3. 1 1,11 شناسایی قطب به عنوان قطب علمی

 0.3. 1 0.3. 1 0.3. 1 1,11 امكان برگزاری سیمینارهای کشوری

 0.0. 2 0.0. 2 0.0. 2 1,11 اعتماد مردم به پزشكان و کادر درمانی مرکز

ها(
د

دی
ته

(
 

 0.3. 1 0.3. 1 0.0. 3 1,11 نبود شاخص جهت تخصیص منابع در دانشگاه 

 0.3. 1 0.3. 1 0.0. 3 1,11 نداشتن سرانه آموزشی

 010. 4 010. 4 0.4. 1 1,14 ارجاع بیماران به کلینیک خصوصی

باال بودن مدت انتظار بیمار جهت دریافت خدمات 

 درمانی در کلینیک -تشخیصی
1,11 1 .0.0 4 .028 4 .028 

 024. 3 024. 3 0.8. 1 1,18 کمبود اعضا هیئت علمی
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ها(
وت

)ق
 

 024. 4 024. 4 018. 3 0.0. مرکزیت ارجاع بیماران چشمی در استان 

 010. 3 010. 3 02. 4 0.0. درمانی-وجود تجهیزات مدرن تشخیصی

 018. 3 018. 3 0.0. 1 0.0. وجود کلیه رشته های فوق تخصصی چشم

 0.3. 1 0.3. 1 0.3. 1 0.3. وجود اتاق عمل حیوانات جهت آموزش

 0.2. 1 0.4. 2 0.0. 3 0.2. پذیرش برنامه های جدید 

ها(
عف

ض
(

 

 024. 3 0.8. 1 0.8. 1 0.8. کمبود متخصص سگمان خلفی 

 024. 4 024. 3 024. 3 0.8. کنسل شدن اعمال جراحی

 0.8. 1 024. 3 024. 3 0.8. واحدهانامناسب بودن نحوه نظارت بر عملكرد 

استفاده از پرسنل خدمات جهت انجام امور درمانی 

 کلینیک
.0.8 1 .0.8 3 .024 1 .0.8 

کمبود برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت 

 جهت پرسنل
.0.4 3 .012 1 .0.4 1 .0.4 

 20/2  33/2  80/1  1 جمع
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 عوامل اصلی تعیین كننده موفقیت

(QSPM) 

ب
ضری

 

WTI 
اجرای مناسب برنامه نظارتی و 

-کنترل عملكرد واحدهای اداری

 درمانی

WT3 
مدیریت نگهداشت منابع 

 فیزیكی اموالی تجهیزاتی

 (TAS)نمره نهایی (AS)نمره جذابیت (TAS)نمره نهایی (AS)نمره جذابیت

ها(
صت

فر
(

 

 

رییس کمسیون بهداشت و درمان به عنوان وجود 

 متخصص سگمان خلفی در مرکز

1,11 1 .0.2 1 .0.2 

وجود رییس سازمان نظام پزشكی  به عنوان متخصص 

 سگمان خلفی و مدیر گروه در مرکز

1,11 1 .0.2 1 .0.2 

 012. 3 0.4. 1 1,14 ساخت بیمارستان جدید

 0.0. 2 0.0. 2 1,11 شناسایی قطب به عنوان قطب علمی

 0.3. 1 0.3. 1 1,11 امكان برگزاری سیمینارهای کشوری

 0.3. 1 0.0. 2 1,11 اعتماد مردم به پزشكان و کادر درمانی مرکز

ها(
د

دی
ته

(
 

 

 0.0. 3 0.0. 2 1,11 نبود شاخص جهت تخصیص منابع در دانشگاه

 012. 4 0.0. 2 1,11 نداشتن سرانه آموزشی

 0.8. 2 010. 4 1,14 کلینیک خصوصیارجاع بیماران به 

باال بودن مدت انتظار بیمار جهت دریافت خدمات 

 درمانی در کلینیک -تشخیصی

1,11 4 .028 1 .0.0 
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 0.8. 1 0.8. 1 1,18 کمبود اعضا هیئت علمی

ها(
وت

)ق
 

 

 018. 3 024. 4 1,19 مرکزیت ارجاع بیماران چشمی در استان

 02. 4 02. 4 1,11 درمانی-تشخیصیوجود تجهیزات مدرن 

 0.0. 1 0.0. 1 1,19 وجود کلیه رشته های فوق تخصصی چشم

 0.3. 1 0.3. 1 1,11 وجود اتاق عمل حیوانات جهت آموزش

 0.2. 1 0.2. 2 1,11 پذیرش برنامه های جدید

ها(
عف

ض
(

 

 

 0.8. 1 0.8. 1 1,18 کمبود متخصص سگمان خلفی

 0.8. 1 024. 4 1,18 کنسل شدن اعمال جراحی

 024. 3 024. 3 1,18 نامناسب بودن نحوه نظارت بر عملكرد واحدها

استفاده از پرسنل خدمات جهت انجام امور درمانی 

 کلینیک
1,18 3 .024 3 .024 

کمبود برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت 

 جهت پرسنل
1,14 3 .012 3 .012 

 00/1  34/2  1 جمع
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 تحلیل نتایج

)توسعه و ارتقاء كیفیت و كمیت SO2استراتژیمربوط به (2/3.)توجه به نتایج بدست آمده بیشترین نمره با  

 است اولویتاستراتژی در میباشد.بنابراین اجرای این خدمات درمانی(

 08/2با نمره نهایی )توسعه خدمات بخش سگمان خلفی(SO1استراتژیاستراتژی دوم:

)اجرای مناسب برنامه نظارتی و كنترل عملکرد واحدهای  WT1 استراتژیاستراتژی سوم:

 (34/2) نمره نهاییاداری با -درمانی

 (33/2)با نمره نهایی )بازنگری و اصالح فرآیندهای جاری كلینیك(:ST3 استراتژیاستراتژی چهارم:

با نمره ناسب()فعال كردن اتاق عملهای الکتیو عصر با تعرفه مWO4 استراتژی استراتژی پنجم:

 (20/2) نهایی

 20/2با نمره نهایی)ارتقاء سطح آموزش دستیاران(SO3استراتژی استراتژی ششم:

)آموزش كاركنان جدیدالورود با هدف كاهش آسیب به منابع ST1استراتژی استراتژی هفتم:

 80/1با نمره نهاییبیمارستان(

با نمره نهایی (فیزیکی،اموالی،تجهیزاتی)مدیریت نگهداشت منابع WT3استراتژی استراتژی هشتم:

00/1 
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 اهداف بیمارستان چشم پزشکی الزهرا)س(

 

GOAL1: ارتقاء سطح دسترسی به خدمات 

GOAL2:بهبود سیستم پای  و ارزیابی کیفی خدمات و بهبود شاخص ها 

GOAL3: تقویت و توسعه فرهنگ مدیریت کیفیت 

GOAL4: اعمال ساست های کاه  اتالف منابع و افزای  درآمد 

GOAL5: تالش در راستای استقرار محورهای هفتگانه حاکمیت بالینی 
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 سرآمدی نردبان
 

 .نگیرد آرام و نیاساید شود  او ملک عالم صدهزار اگر که هست تقاضایی و خاری و دردی و عشقی آدمی در

 و میكنند ذلک غیر و طب و نجوم وتحصیل مش ولند منصبی و صنعتی و یه اپیش هر در و به تفصیل خلق این

 وی به دل یعنی گویند آرام دل را آخرمعشوق .است نیامده دست به است مقصود آنچه زیرا آرام نمیگیرند هیچ

 های پایه چون و است نردبانی چون مقصودها و خوشیها جمله این گیرد؟ قرار و آرام چون پس به غیر .گیرد آرام

 بر دراز راه تا واقف گردد و بیدار زودتر که را او خنک .است گذشتن بهر از باش نیست  و اقامت جای نردبان

 مافیه( فیه - )مولوی .    نكند راضایع خود نردبان عمر پایه های درین و شود کوته او

 

 

 


