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سنجش سطح آمادگی بیمارستانهای دولتی برای استقرار سیستم ناب
(مطالعه موردی :بیمارستانهای دولتی شهر همدان)

چکیده

روحاله سهرابی /9عباس صمدی /2هدیه مبشری3

مقدمه :در راستای سیاستهای نظام بهداشت و درمان بسیاری از کشورها ،مبنی بر بهبود مراقبتهای بهداشتی و درمانی،
پیادهسازی ناب بهعنوان راه دستیابی به این مهم موردتوجه قرارگرفته است اما یک سازمان یکشبه نمیتواند ناب شود و نیازمند
فراهم کردن پیششرطهای ساختاری است؛ لذا درک عوامل زمینهای در پیادهسازی سیستم ناب در موفقیت و اثربخشی این سیستم
نقش بسزایی دارد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی است که به روش مقطعی در نیمه اول سال  4931در بیمارستانهای دولتی
شهر همدان انجام گرفت .در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته در دو مرحله ،جهت گردآوری دادهها استفاده شد .در مرحله اول،
جامعه آماری  473نفر متشکل از؛ سرپرستا ران ،روسا و مدیران واحدهای بالینی و پشتیبانی بودند که به روش تصادفی ساده با
استفاده از فرمول کوکران ،تعداد  411نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید .در مرحله دوم ،پاسخگویان  41نفر از خبرگان
دارای تحصیالت فوقلیسانس و یا دکتری باسابقه اجرایی حداقل  5سال در زمینه مدیریت بیمارستان بودند .در مرحله اول تجزیه و
تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS22و در مرحله دوم رتبهبندی عوامل مؤثر بر نابسازی بیمارستانی به روش
 AHPنرمافزار  Expert Choiceصورت گرفت.
یافتهها :بیمارستانهای شهر همدان از بعد آموزش و مشارکت کارکنان و همسویی سیستم پاداش و عملکرد با اهداف ناب ،در
سطح مطلوبی قرار ندارند .همچنین شناسایی و از بین بردن اتالفات با وزن نسبی  1/191دارای بیشترین وزن و سیستم پاداش و
ارزیابی عملکرد با وزن  ،1/191دارای کمترین وزن در میان هفت عامل آمادگی نابسازی است.
نتیجهگیری :پیادهسازی ناب بدون در نظر گرفتن بستر مناسب ،در درازمدت منجر به عدم کارایی و اتالف منابع میشود .همچنین
توجه به عوامل آمادگی با توجه به حساسیت و نقش بسزای شناسایی و از بین بردن اتالفات در دستیابی به بهبود عملکرد ،از
ضروریات است.
کلید واژهها :سنجش ،سطح آمادگی ،بیمارستانهای دولتی ،سیستم ناب.

 -4استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکsohrabi258@yahoo.com :
 -1استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،همدان ،ایران
 -9کارشناسیارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،همدان ،ایران
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سنجش سطح آمادگی بیمارستانهای دولتی

مقدمه
مباحث نوین مدیریت فقط صنعت تولید را تحت تأثیر
قرار نداده است ،بلکه در صنعت بهداشت و درمان،
مفاهیم مختلف مدیریت کاربرد پیداکرده است[ .]4در
سالهای اخیر عمده بحثها بر توانایی پیادهسازی
اصول ناب در بهداشت و درمان ،متمرکزشده است[.]1
واژه ناب بهداشت و درمان ،از نتایج این مباحث ظهور
پیداکرده و بهعنوان معیار مدیریت نوین بهداشت و
درمان مطرحشده است[ .]9رویکرد ناب بهطور
گسترده ای حوزه بهداشت و درمان را متحول ساخته
است[ .]1در صورت عدم توجه بیمارستانها و مراکز
بهداشتی و درمانی به پیادهسازی رویکردهای نوین
مدیریتی ،نظیر رویکرد ناب ،عواقب ناخواستهای مانند
افزایش خطاهای پزشکی ،افزایش مرگ و میر و مدت
زمان بستری و انتظار بیماران ،نارضایتی بیماران و
کارکنان ،افزایش هزینهها و کاهش بهرهوری را شاهد
خواهیم بود .با این حال بسیاری از سازمانهای
بهداشت و درمان که اخیراً برای پیادهسازی مدیریت
ناب تالش کردند ،موفق نبودند[ .]5از آنجاییکه
چالشهای موجود در مراقبتهای بهداشتی در مقایسه
با تولید و دیگر صنایع خدماتی منحصر به فرد هستند،
بنابراین پیادهسازی شیوههای ناب یک موضوع ساده
نیست و بسیار مهم است که ارائهدهندگان خدمات
بهداشتی به خوبی پیادهسازی ناب را درک کنند[.]6
گویمارز و کاروالیو[ ،]7در بررسی خود مراحل
پیادهسازی ناب را اینگونه عنوان کردهاند )4 :آمادگی
ناب و پیش شرطها  )1استقرار ناب سخت و نرم )9
نتایج ناب .انوری و همکاران[ ،]8مراحل پیادهسازی را
به سه مرحله تقسیم کردهاند )4 :آمادهسازی  )1طراحی
 )9اجرا.
برخی نویسندگان مانند رادنور و والی[ ،]1آمادگی ناب و
پیششرطها را قبل از استقرار ناب ضروری دانستهاند .با
این حال تجربه نشان داده است که بیمارستانها مانند
بسیاری از سازمان ها وقتی شروع به پیادهسازی ناب
میکنند ،درک درستی از فرهنگها و پیششرطهای
ساختاری برای پیادهسازی آن ندارند .در حالیکه آگاهی
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از عوامل فرهنگی و پیششرطها ،تعیینکننده میزان
تالش موردنیاز برای استقرار ناب است[ .]7شواهد نشان
میدهد در سازمانهای بخش دولتی ،تمرکز بیشتر بر
ابزارها و روشهای استفاده از سیستم ناب بوده و کمتر
بر عوامل آمادگی سازمان جهت استقرار سیستم ناب،
توجه شده است و این به معنای تمرکز بیشتر بر منافع
کوتاهمدت است که میتواند منجر به عدم پایداری و
کارایی سیستم در درازمدت شود[ .]3در پژوهشهای
انجام شده در حوزه ناب بیمارستانی کمتر به این موضوع
و بیشتر بر فواید و تأثیرات پیادهسازی سیستم ناب
پرداختهشده است[ .]41اکثر مطالعات ناب تمایل به
بهرهوری و کارایی مدیریت ناب دارند ،در این بین
 Balushiو همکاران[ ]41مدلی از عوامل مؤثر بر
آمادگی برای استقرار ناب ارائه کردهاند که در ادامه به
تعریف هریک از ابعاد این مدل میپردازیم:
 -4حمایت و تعهد رهبری؛ با توجه ویژه به ساختار
سلسله مراتبی مراکز بهداشتی درمانی ،مدیریت ارشد
باید در نشان دادن حمایت خود در پروژههای ناب و در
هر زمان که مسئلهای به وجود میآید ،آماده و مشتاق
باشد[ .]44مدیران ارشد مسئول به وقوع پیوستن
مشارکت مؤثر کارکنان در فرآیند تغییر و تسهیل منابع
الزم برای اجرای ناب هستند[ .]41از نظر منابع مورد
نیاز برای پیادهسازی ناب ،زمان مورد نیاز برای آموزش
کارکنان و مشارکت در فعالیتهای ناب ،باید فراهم
شود[ -1 .]49یکپارچگی استراتژی ناب با استراتژی
کلی بیمارستان؛ ناب به تغییر سازمانی گفته میشود که
به عناصر تغییر فرهنگ مربوط است[ ]41و بر دستور
کار کلی استراتژیک مراکز بهداشتی درمانی تأثیر خواهد
گذاشت[ .]45اجرای ناب در مراکز بهداشتی درمانی ،به
انطباق منطقی با برنامه موجود و یا تجدیدنظر در دستور
کار فعلی مراکز بهداشتی ،نیاز دارد[ .]46شناخت ناب
توسط برنامه استراتژیک کلی مرکز بهداشت و درمان
منجر به روشن شدن ،توجیه شدن و حمایت کارکنان
آن مرکز ،طی اجرای ناب میشود[ ]47اینکه کارکنان
ماهیت کار ،هدف و مزایای آن را بدانند و لزوم اجرای
تمامی طرحهای مشتق شده از آن را درک کنند[]48

روحاله سهرابی و همکاران

 -9درک ارزشهای گروه مشتری؛ توانایی در ایجاد
ارزش در سیستم ناب ،ضروری است[ .]43در حوزه
بهداشت و درمان یک فعالیت ارزش افزوده ،فعالیتی
است که بهطور مستقیم ،نیاز بیمار را رفع میکند .در
مقابل فعالیتی که به طور مستقیم نیاز بیمار را رفع نکند
فاقد ارزشافزوده است[ .]11وومک و همکاران[،]41
درک مفهوم ارزش را با توانایی در تعیین درست
مشتری توصیف میکنند و آن را الزمه اجرای ناب،
میدانند .چرا که تعریف خوب ارزش برای گروههای
مشتری ،از تضاد نیازها و اهداف جلوگیری میکند و
مقاومت در برابر تغییر را کاهش میدهد[.]14
 -1شناسایی و حذف اتالفات؛ هدف نهایی ناب ،حذف
اتالفات است[ ]11و اتالف بهعنوان هر چیزی که
هزینه را افزایش میدهد بدون اینکه ارزشی بیافزاید،
تعریف میشود[ .]19زمانی که مفهوم ارزش برای
گروههای مشتری در ساختار بهداشت و درمان مشخص
شد باید یک دیدگاه کامل پایان به پایان از فرآیندهای
موجود ،ایجاد و حفظ شود .نگرش پایان به پایان در
ادبیات مراقبتهای بهداشتی معموالً بهعنوان خط سیر
کامل بیمار تعریف میشود؛ که شامل تمام مراحل و
ا قدامات ،از پذیرش تا مرخص شدن او میشود[.]11
هدف از آن ،کشف تمام اشکال اتالفات و ارزشهای
موجود برای دستیابی به علت واقعی مشکالت
است[ .]15داشتن دیدگاه فرآیند پایان به پایان ،نیازمند
فهم کامل از تمام فعالیتها و زمینههای کاربردی یک
فرآیند و کشف ارزشها و ابعاد ذاتی در آنهاست)3( .
 -5آموزش و مشارکت کارکنان؛ ناب فقط مجموعهای
از ابزارها و فنها نیست ،بلکه در قلب افراد است[.]16
این افراد هستند که دانش و هوش و انگیزه بهبود دارند
و سازمانها را به سطح جدیدی از بهبود مستمر هدایت
میکنند .بنابراین ،توانمندسازی کارکنان در پیشرفت
طرحهای بهبود امری ضروری است .آموزش و
مشارکت کارکنان در اصول و روشهای ناب جزئی
جداییناپذیر از اجرای آن است[ .]17مشارکت کارکنان
برای پیادهسازی موفق طرحهای ناب ،حیاتی است و
منجر به افزایش احساس مالکیت و تعهد در حین
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پیادهسازی میشود ،بااینحال بهطور گسترده مورد توجه
قرار نمیگیرد[ -6 .]18سیستم اندازهگیری و ارزیابی
عملکرد همسو با اهداف ناب؛ طرفداران اصیل ناب،
معتقدند که پاداش موجب ادامهدار شدن پیشرفتهای
ناشی از اقدامات ناب میشود[ ]11عالوه بر این ،جشن
گرفتن موفقیتها موجب تقویت تعهد به تغییر میشود
و دارا بودن یک سیستم پاداش مناسب برای کارکنان
ایجاد انگیزه میکند[ .]13طراحی و اجرای یک سیستم
ارزیابی کارآمد ،یک عامل آمادگی مهم برای پیادهسازی
ناب است که آنالیزی از جریان ارزشها ،برقرار شدن
مسئولیتها و امکان تشخیص ساده پیشرفت را فراهم
خواهد کرد[.]18
 -7تطبیق سطح تقاضا و ظرفیت؛ در ناب بهداشت و
درمان کشش غالباً به معنای تقاضا است[ .]91وجود
تطابق بین تقاضا و ظرفیت ضروری است که به داشتن
یک روش ،برای اندازه گیری و ارزیابی مجدد تقاضا و
مرتب کردن (سازماندهی) فعالیتها و فرآیندها برای
دستیابی به حداکثر ارزشافزوده ،وابسته است[.]3
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،جهتگیری کاربردی و ماهیت توصیفی
دارد که به روش مقطعی در بهار و تابستان  4931در
بیمارستانهای دولتی شهر همدان صورت پذیرفت.
جامعه آماری مرحله اول  473نفر متشکل از؛
سرپرستاران ،روسا و مدیران واحدهای بالینی و
پشتیبانی بودند که به روش تصادفی ساده با استفاده از
فرمول کوکران ،تعداد  411نفر به عنوان نمونه پژوهش
انتخاب گردید؛ و در مرحله دوم  41نفر از خبرگان
دارای تحصیالت فوقلیسانس و یا دکتری با سابقه
اجرایی حداقل  5سال درزمینه مدیریت بیمارستان
بودند ،انتخاب شدند.
پس از مطالعه و استخراج مبانی عملیاتی رویکرد ناب،
این مبانی در قالب پرسشنامه محقق ساخته با هدف
سنجش سطح آمادگی بیمارستانهای موردمطالعه،
طراحی شد .جدول  4که حاوی  58سؤال با استفاده از
طیف لیکرت بود که از  5 -4رتبهبندی شده و عدد 9

سنجش سطح آمادگی بیمارستانهای دولتی

حد مطلوب بود .ترکیب سؤاالت بدینصورت بود که 44
سؤال میزان آمادگی از بعد حمایت گروه رهبری6 ،
سؤال میزان آمادگی از بعد برنامههای استراتژیک41 ،
سؤال میزان آمادگی از بعد درک ارزشهای گروههای
مشتری 8 ،سؤال میزان آمادگی از بعد شناسایی و از
بین بردن اتالفات 41 ،سؤال میزان آمادگی از بعد
آموزش و مشارکت کارکنان 6 ،سؤال میزان آمادگی از
بعد همسو بودن سیستم اندازهگیری و پاداش و در
نهایت  5سؤال میزان آمادگی از بعد سطح تقاضا و
ظرفیت را اندازهگیری میکردند .سپس به منظور
مقایسه زوجی بین هفت عامل آمادگی نابسازی
پرسشنامهای طراحی شد( .جدول )4
روایی :روایی صوری ،ارزشیابی درک و فهم عامه افراد
از یک ابزار بوده و قضاوتی عینی در خصوص قابل قبول
بودن آن فراهم آورده و نشان میدهد که ابزار
طراحیشده ،همان موضوعی را اندازه میگیرد که برای
آن طراحیشده است یا خیر (به نقل از  )94در این راستا،
با نظرسنجی از برخی اعضای جامعه پژوهش ،روایی
صوری بررسی شد .روایی محتوا ،یک بازنگری جامع
توسط گروهی از خبرگان است تا مشخص کنند انواع
گویههای موجود در پرسشنامه ،تمامی جوانبی که قرار
است اندازهگیری شود را پوشش دادهاند یا خیر (به نقل از
 .)94بدین منظور ،پرسشنامههای طراحیشده ،توسط
اساتید و تعدادی از اعضای گروه خبرگان این مطالعه،
مورد سنجش قرار گرفت روایی پرسشنامه مقایسات
زوجی براساس ضریب ناسازگاری محاسبه شد که نرخ
ناسازگاری صفر ،نشاندهنده دقت باالی پرسشنامه و
بیانگر سازگاری در مقایسات بود( .نمودار )4
پایایی :پایایی پرسشنامه به دقت اندازهگیری و ثبات
آن مربوط است .برای محاسبه پایایی ابزار اندازهگیری،
شیوههای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها روش
آلفای کرونباخ است .پس از تأیید روایی پرسشنامه،
تعداد سی و یک پرسشنامه در بین نمونه آماری مختلف
پخش و پس از جمعآوری ،آلفای کرونباخ توسط
نرمافزار  SPSSاستخراج شد؛ که در این تحقیق
ضریب آلفای کرونباخ به دستآمده مقدار  %39است.
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بنابراین ابزار تحقیق از پایایی بسیار خوبی برخوردار
است و سؤاالت پرسشنامه بر ای کلیه متغیرها
همپوشانی مناسبی دارند.
تجزیه و تحلیل :در مرحله اول برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از نرمافزار  SPSS22و آمار توصیفی و
تحلیلی استفاده گردید .بر این اساس ،بعد از ورود
اطالعات به نرمافزار  ،SPSSبا استفاده از آزمون
کولموگوروف -اسمیرنوف نحوه توزیع متغیرهای
تحقیق ،بررسی شد .سپس جهت بررسی مطلوبیت یا
عدم مطلوبیت متغیرهایی که از توزیع نرمال برخوردار
بودند ،آزمون فرض برابر بودن با عدد ( 9آزمون One-
 )sample t-testو برای متغیرهایی که از توزیع غیر
نرمال برخوردار بودند از آزمون فرض دوجملهای
استفاده شد .بهمنظور اولویتبندی عوامل آمادگی ،از
آنجاییکه روشهای تصمیمگیری چند شاخصه و در
رأس آنها روش  AHPقادر به در نظر گرفتن شرایط و
متغیرهای کمی و کیفی مسئله بهطور هم زمان
میباشند و  AHPبهعنوان بهترین تکنیک رتبهبندی
شناساییشده است ( ،)91به اولویت بندی معیارها ،اقدام
شد؛ در گام اول درخت سلسله مراتبی تشکیل شد.
سپس برای تشکیل ماتریس مقایسات زوجی که
نشاندهنده اهمیت نسبی معیارهای موردبررسی از
دیدگاه خبرگان است ،میانگین هندسی نظرات محاسبه
شد .پس از آن با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس،
وزن نسبی معیارها و زیر معیارها محاسبه شد .سپس
وزن نهایی معیارها و زیر معیارها که با در نظر گرفتن
همه قضاوتها در تمامی سطوح سلسله مراتبی
میشود ،به دست میآید ،محاسبه شد .در انتها ،نرخ
ناسازگاری که به وسیله آن اعتبار پاسخ
پرسششوندگان به مقایسات زوجی مورد سنجش قرار
میگیرد ،محاسبه شد .در صورتی که نرخ سازگاری 1/4
یا کمتر باشد ،بیانگر سازگاری در مقایسات است و
اعتبار پاسخدهندهها تائید میگردد .نرخهای ناسازگاری
در این پژوهش ،همگی کمتر از  1/4هستند همچنین
نرخ ناسازگاری کل ساختار سلسله مراتبی برابر صفر
است که از  1/4کمتر است( .نمودار )1
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یافتهها
افراد شرکت کننده در پژوهش سرپرستاران ،روسا و
مدیران بیمارستانهای دولتی شهر همدان بودند که تا
حدی با مفاهیم پژوهش آشنایی داشتند .بیشترین
فراوانی ازنظر جنسیت را زنان با ( )%58به خود
اختصاص داده بودند .اغلب جامعه ( )%57/4دارای
تحصیالت کارشناسی و سابقه کار باالی  11سال
( )%91/8داشتند .یافتههای حاصل از آزمون
کولموگوروف -اسمیرنوف نشان داد سطح معنیداری
برای متغیرهای درک ارزشهای گروه مشتری ( )1/1و
تطبیق سطح تقاضا و ظرفیت ( )1/164که از 1/15
بزرگتر است در نتیجه دارای توزیع نرمال هستند
بنابراین برای آزمون میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت
سطح این متغیرها ،میتوان از آزمون  t-testاستفاده
نمود .همچنین سایر متغیرها به دلیل این که سطح
معنیداری صفر و کمتر از  1/15داشتند دارای توزیع
غیر نرمال بودند ،بنابراین جهت آزمون میزان مطلوبیت
یا عدم مطلوبیت سایر متغیرها ،میتوان از آزمون
ناپارامتریک استفاده نمود( .جدول )1
نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای نشان داد میانگین
هر دو متغیر از مقدار مورد آزمون ( )9بزرگتر است
درنتیجه میزان درک ارزشهای گروههای مشتری و
میزان تطبیق سطح تقاضا و ظرفیت ،در بیمارستانهای
شهر همدان در سطح مطلوبی قرار دارند( .جدول )9
نتایج حاصل از آزمون فرض دوجملهای نشان داد که
مقدار سطح معنیداری متغیرهای حمایت و تعهد
رهبری ( ،)1/119یکپارچگی استراتژی ناب با استراتژی
کلی بیمارستان ( ،)1/111شناسایی و حذف اتالفات
( ،)1/111پاداش و ارزیابی عملکرد ( )1/111و همگی
کمتر از  5درصد است بنابراین در بیمارستانهای دولتی
از نظر متغیرهای ذکرشده از سطح مطلوبی همدان
برخوردار هستند ولی از بعد متغیر آموزش و مشارکت
کارکنان با سطح معنیداری ( 1)/169بزرگتر از 5
درصد ،از سطح مطلوبی برخوردار نیستند( .جدول )1
به منظور اولویتبندی عوامل مؤثر بر نابسازی با
استفاده از رویکرد چند معیاره  ،AHPپس از ترسیم
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درخت سلسله مراتبی ،با استفاده از جدول نه کمیتی
مقایسه دودویی شاخصها ،مقایسههایی بین معیارها و
زیر معیارها توسط خبرگان صورت گرفت که نرخ
ناسازگاری مقایسه زوجی معیارهای کلی با استفاده از
نرمافزار اکسپرت چویس  ،%1/4نرخ ناسازگاری مقایسه
زوجی زیر معیارهای تعهد و حمایت رهبری و زیر
معیارهای آموزش و مشارکت کارکنان  1/113و نرخ
ناسازگاری مقایسه زوجی زیر معیارهای شناسایی با
اهداف استراتژیک  ،1/1155بوده که نشان دهنده دقت
بسیار باالی این مقایسه زوجی است .سپس برای
محاسبه وزن نسبی معیارها و زیر معیارها از نرمافزار
اکسپرت چویس ،به لحاظ دقت باال ،استفادهشده است.
براساس نتایج حاصل از محاسبه وزن نسبی (نمودار )4
ترتیب اولویت معیارهای کلی عبارتاند از؛ شناسایی و
حذف اتالفات ( ،)1/191حمایت و تعهد رهبری
( ،)1/141درک ارزشهای مشتریان ( ،)1/434شناسایی
ناب در برنامههای استراتژیک ( ،)1/419آموزش و
مشارکت کارکنان ( ،)1/414تطبیق سطح تقاضا و
ظرفیت ( )1/165و در آخر سیستم پاداش و عملکرد
مؤثر ()1/191
بحث و نتیجهگیری
خدمات بهداشتی در سرتاسر جهان در تالش مداوم
برای ارائه خدمات مقرون بهصرفهتر ،بهبود یافتهتر و
باکیفیت است .در مراقبتهای بهداشتی تأکید میشود
که از مدلی که صرفاً هزینه کم را به دنبال دارد به
سرعت به مدلی که پذیرای هم هزینه کم و هم بهبود
و کیفیت باالست تغییر یابند[ ،]99راه دستیابی به
اینها پیادهسازی ناب است ،با این حال یک سازمان
یک شبه نمیتواند ناب شود .پروژههای ناب در صنایع
دیگر نشان داده که استفاده از شیوههای ناب و
پیاده سازی آن نیاز به پشتکار و تعهد در سرتاسر سازمان
دارد[ .]91در این راستا مطالعه حاضر با هدف سنجش
سطح آمادگی بیمارستانهای دولتی همدان برای
استقرار سیستم ناب به انجام رسید.

سنجش سطح آمادگی بیمارستانهای دولتی

حمایت و تعهد رهبری به عنوان یکی از عوامل آمادگی
پیادهسازی ناب ،در مقاله کزازی و ساروخانی[ ،]95از
عوامل موفقیت در اجرای برنامههای شش سیگما ،به
شمار رفته است Peterson .و  ،]96[Leppaدر
مطالعه خود از ارتباط بین موفقیت در پیادهسازی ناب و
رفتار رهبری مدیریت گزارش دادهاند .در مقاله
 Albliwiو همکاران[ ،]97با هدف بررسی عوامل
حیاتی شکست در پروژههای شش سیگمای ناب ،عدم
مشارکت و تعهد مدیریت عالی و محدود بودن منابع را
از متداولترین عوامل شکست دانستند،]98[Mann .
چگونگی متعهد کردن متخصصان بهداشت و درمان و
چگونگی رهبری را یکی از عناصر مهم موفقیت به
شمار میآورد ،چرا که اگر رهبران فعالیت و مشارکت
کمی از خود نشان دهند نمیتوانند از کارکنان خود
انتظار فعالیت بیشتر داشته باشند[Ben- .]93
 ]44[Tovimو  ]11[Radnorاشاره میکنند؛ ناب
به گروه رهبری نیاز دارد که نقش مهمی در تغییر
فرهنگ سلسله مراتبی مراکز بهداشت و درمان ایفا کند
و به افزایش میزان تعهد ،حمایت و درک واضح از
مفهوم ناب ،کمک کند Antony .و همکاران[ ]14و
 Martinezو  ،]11[Moyanoاشاره کردند؛ نقش
مدیریت عالی این است که اطمینان حاصل شود ،همه
منابع مورد نیاز در دسترس هستند و مانعی برای
پیشرفت پروژه رخ نخواهد داد .بر اساس یافتههای
پژوهش ،حمایت و تعهد رهبری با وزن نسبی ()1/141
در اولویت دوم قرار دارد .یافتههای  Revitalو
همکاران[ ،]19مبنی بر این که حفظ و تداوم حمایت
مدیریت عالی بهعنوان متغیر اول برای اجرای
برنامههای کیفیت در مؤسسات بهداشتی و درمانی حائز
اهمیت است ،با نتایج حاصل از این پژوهش همخوانی
ندارد همچنین مصدقراد[ ،]11در بررسی تأثیر عوامل
فرهنگی در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر ،حمایت
مدیریت را به عنوان عامل اول فرهنگی برای فرهنگ
مورد نیاز برای مدیریت کیفیت فراگیر اعالم داشت.
شناسایی ناب در برنامههای استراتژیک مراکز بهداشت
و درمان با وزن نسبی  1/419اولویت چهارم را داراست
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و در پژوهش  ،]15[Goldenبه عنوان یک جنبه مهم
در پیادهسازی موفق ناب که بر اهمیت نقش رهبری
تأکید میکند ،نام برده شده است ،]16[Dalal .بیان
میکند هر استراتژی بدون در نظر گر فتن نقاط قوتش
اگر خارج از مرزهای فرهنگ سازمان باشد و با هدف
کلی استراتژیک همسو نباشد ،پذیرفته نخواهد شد .در
مطالعات  Richو  ]17[Batemanکه به تغییر
سازمان در طول اجرای ناب تمرکز دارند به این نتیجه
رسیدند ،زمانی که پیادهسازی ناب به وضوح به عنوان
یک سیاست بلندمدت در برنامه استراتژیک مرکز
بهداشت و درمانی قرار داشته باشد ،اعضای مراکز
بهداشت و درمان تمایل بیشتری به پذیرش
سازماندهی مجدد یا تخصیص مجدد نقشها و
فرآیندها داشتهاند Antony .و همکاران[،]14
استدالل میکنند که همسویی پروژهها با اهداف
استراتژیک سازمان اهمیت زیادی دارد Harald .و
همکاران[ ،]18در پژوهش خود باهدف بررسی تجارب
رهبران بیمارستان در پیادهسازی ناب ،دریافت که وجود
یک دیدگاه مشخص و یک استراتژی روشن و
برنامهریزیشده ،تسهیلکنندههای مهم در پیادهسازی
ناب به شمار میروند .کزازی و ساروخانی[ ،]95یکی از
عناصر کلیدی در موفقیت برنامه شش سیگما را توانایی
سازمان در برقراری ارتباط با مشتریان میدانند از اینرو
باید پروژهها را با برآوردی از نیازهای مشتری ،آغاز
نمود.
در خصوص مشارکت و آموزش کارکنان که در رتبه
پنجم اهمیت قرارگرفته است  ،]13[Leeاشاره میکند
که پیادهسازی موفق طرحهای بهبود کیفیت ،به
مشارکت و توانمندسازی کامل گروههای حرفهای
مراقبتهای بهداشتی و کارکنانی که از ابتدا آن را ایجاد
کردهاند ،دارد .بااینحال ،]51[Snee ،نشان داد که
 %61سازمانها احساس میکنند که کارکنان حق ندارند
ناب را درک کنند و  %55هم برنامههای آموزشی
ندارند .چرا که بیشتر سازمانها آموزش را اتالف هزینه
میدانند ،درصورتیکه باید آموزش را به عنوان یک
عامل بحرانی ،برای موفقیت در پیادهسازی برنامههای
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بهبود ،بدانند که میتواند با کاهش هزینههای کارگری
موجب صرفهجویی در سازمان میشود .توسعه پایدار به
مشارکت و آموزش کارکنان وابسته است[ .]3براساس
یافتههای  Haraldو همکاران[ ،]18فقدان درک
چگونگی استفاده از ابزار ناب در فعالیتهای روزانه
بهعنوان یک مانع محسوب میشود و ایجاد محیط
یادگیری مشارکتی یکی از عوامل مهم در موفقیت
پیادهسازی ناب است .مشارکت کارکنان برای
پیادهسازی موفق طرحهای ناب ،حیاتی است و منجر به
افزایش احساس مالکیت و تعهد در حین پیادهسازی
میشود .با این حال بهطور گسترده به کار نمیرود[.]18
 Folinasو  ،]19[Farunaدر پژوهش خود نتیجه
گرفتند ،برای اینکه مشتریان مرکز توجه در راستای
منافع هر یک از بخش ها قرار گیرند ،باید کارکنان در
تمام سطوح سازمان در مورد موضوع ناب آموزشهای
الزم ببینند.
درک ارزش های مشتریان با وزن نسبی  1/434سومین
عامل در آمادهسازی برای پیادهسازی ناب بیمارستانی
است .مدیران ،روسا و کارکنان مراکز بهداشت و درمان
باید درباره ارزش کار ،بیماران و خانوادههای آنها ،دولت
و محدودیتهای تجاری یک مرکز بهداشت و درمان
به گفتگو بپردازند و همگی بدون هیچگونه
اجتنابپذیری ،دیدگاه خود را از مفهوم ارزش در طی
هر فرآیند تجدید سازماندهی ،ابراز کنند .چراکه تعریف
خوب ارزش برای گروههای مشتری ،از تضاد نیازها و
اهداف جلوگیری میکند و مقاومت در برابر تغییر را
کاهش میدهد[.]14
بنا بر پژوهش حاضر شناسایی و از بین بردن اتالفات
بهعنوان عامل آمادگی ،با وزن نسبی  1/191بیشترین
اهمیت را در میان سایرین ،دارد .مهمترین اصل
متمایزکننده رویکرد ناب ،جستجوی بیوقفه برای
شناسایی و حذف اتالف است[ .]11عموماً کارکنان
بیمارستانها درصد زیادی از وقت خود را صرف
فعالیتهای بیفایده میکنند ،بهعنوان مثال پرستاری
که دریک بخش بستری کار میکند ،فقط  %15-11از
زمان کار خود را مستقیماً به مراقبت از بیمار که شامل:
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کنترل وضعیت بیمار ،دادن دارو ،پاسخگویی به سؤاالت
بیمار و دادن راهنماییهای پزشکی است ،اختصاص
میدهد .وقتی کارکنان واحدهای بیمارستانها پرکار
میشوند ،بجای درخواست منابع بیشتر یا کارکنان
جدید ،باید بر روی کاهش اتالفها تمرکز کنند ،زیرا
کاهش اتالف اجازه میدهد بدون افزایش نیروی بیشتر
با لحاظ عدم اعمال استرس به کارکنان موجود ،کار
بیشتری انجام شود ،همچنین حذف اتالف باعث کاهش
هزینهها ،خدمات بهتر ،بهبود کیفیت و افزایش
رضایتمندی کارکنان میشود[.]54
در ناب بهداشت و درمان کشش غالباً به معنای تقاضا
است[ .]91ناب به ایجاد یک سیستم کششی برای
کنترل جریانات نیاز دارد .جریان ،حرکت منظم و مؤثر
تمامی فعالیتها و فرآیندها در راستای رسیدن به ارزش
مورد انتظار است .جریان نیز برای مفهوم ناب در
بهداشت و درمان وابسته به ظرفیت تعریف
میشود[ .]51توانایی همسو کردن فعالیتها با جریان
آنه ا اساس فلسفه ناب است که به استانداردسازی بهتر
فعالیتها بستگی دارد[ .]59یکی از چالشهایی که
کارکنان بهداشت و درمان ،زمانی که تالش میکنند
فعالیتها را بهوسیله استانداردسازی به هم مرتبط کنند،
با آن مواجهاند ،ناتوانی در پیشبینی یا کنترل سطح
ظرفیت بخش یا بیمارستان است .ظرفیت ،توانایی یا
میزان توانایی مراکز بهداشت و درمان ،در فراهمسازی
یا کاهش تقاضا است .در حوزه بهداشت و درمان تقاضا
همیشه وجود دارد و ازآنجاییکه نیازها و شرایط بیمار
در فعالیتهای موردنیاز و ضروری متفاوت است ،به
ندرت میتوان آن را کنترل یا ایجاد کرد .چیزی که
ممکن است بهوضوح بتوان بیان کرد شاید مشاهدات
روندهای درمانی ارزیابی شده ،در یک سازمان مشخص
و بهصورت تغییرات تقاضای ساالنه باشد[ .]51این
ضروری است که تقاضا و ظرفیت تطابق داشته باشند
که این به آمادگی برای اجرای ناب در داشتن یک
روش برای اندازه گیری و ارزیابی مجدد تقاضا و مرتب
کردن (سازماندهی) فعالیتها و فرآیندها برای دستیابی
به حداکثر ارزشافزوده وابسته است[.]3

سنجش سطح آمادگی بیمارستانهای دولتی

 Ciniteو همکاران[ ،]55در بررسی کلی خود از
آمادگی سازمانی برای تغییر ،به این نتیجه رسیدند که از
آنجاییکه در یک سازمان بهداشت و درمان ،پیادهسازی
ناب ،ممکن است تعریف کارهای موجود را تغییر دهد و
موجب ایجاد پراکندگی وظایف و نقشها در سازمان
شود ،بنابراین داشتن یک سیستم پاداش مناسب
میتواند به کار کنان در جهت وفق دادن ناب به محیط
کارشان کمک کند همچنین یک سیستم پاداش مناسب
موجب بهکارگیری تواناییها و پایداری پیشرفتهای
صورت گرفته میشود .سیستمهای پرداخت انفرادی
برای تفاوت قائل شدن مهارتها بهاندازه کافی موفق
نیست در حالیکه برنامههای پرداخت مبتنی بر سازمانی
و گروه ،همکاری بین کارکنان را تشویق میکند .یک
برنامه پاداش متعادل که بر اندازهگیری بهبود مستمر،
بهرهوری عملیاتی ،کارگروهی و نتایج کوتاهمدت تمرکز
کند فرهنگ ناب را ترویج خواهد داد[ .]14طراحی و
سیستم ارزیابی کارآمد ،یک عامل آمادگی مهم برای
پیادهسازی ناب است که آنالیزی از جریان ارزشها،
برقرار شدن اجرای یک مسئولیتها و امکان تشخیص
ساده پیشرفت ،فراهم خواهد کرد[.]18
با توجه به اینکه شناسایی عوامل زمینهساز به منظور
استقرار سیستم ناب در موفقیت و بهرهبرداری از آن،
مؤثر است و پیادهسازی آن بدون در نظر گرفتن بستر
مناسب ،در درازمدت منجر به عدم کارایی و اتالف
منابع می شود؛ شناسایی اولویت این عوامل حائز اهمیت
است و میتواند راه گشایی برای رفع موانع و
چالشهای پیش روی اجرای ناب باشد.
تشکر و قدردانی؛ در انتها از تمام اساتید ،همکاران
شاغل در بیمارستانهای منتخب و معاونت توسعه و
مدیریت منابع که به هر نحوی در انجام و تدوین مقاله
حاضر مشارکت داشتهاند کمال تشکر و قدردانی را
مینمایم.
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جدول  - 9منابع طراحی پرسشنامه
منابع مورداستفاده

متغیرهای مستقل

تعداد سؤاالت

شماره سؤاالت

بعد حمایت گروه رهبری

44

سؤاالت  6الی  45و سؤال 51

شناسایی برنامههای استراتژیک محیطی
بهداشت و درمان

6

سؤاالت  4الی  5و سؤال 59

درک ارزشهای گروههای مشتری

41

سؤاالت  15الی  95و سؤال 51

شناسایی و از بین بردن اتالفات

8

سؤاالت  96الی  11و سؤال 55

آموزش و مشارکت کارکنان در فرآیند
نابسازی

41

سؤاالت  46الی  11و سؤال 56

همسو بودن سیستم اندازهگیری و
پاداش با اهداف ناب

6

سؤاالت  17الی  54و سؤال 57

تطبیق سطح تقاضا و ظرفیت

5

سؤاالت  19الی  16و سؤال 58

دالهگارد و همکاران ()1144
مارک ()1149
رادنور ()1141
هارالد و همکاران ()1149
دالهگارد و همکاران ()1144
بورتولوتی ()1145
پوکسینسکا ()1141
پاپادوپلوس ()1144
گوییماراس و کاروالهو ()1141
بورتولوتی ()1145
هارالد و همکاران ()1149
بهاسین ()1141
سینگ ()1141
بالوشی و همکاران ()1141

جدول  – 2خالصه آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش
شناسایی و حذف

ارزشهای

اتالفات

گروههای مشتری

9/14

9/94

9/55

1/586

1/611

1/699

1/754

1/418

1/176

1/413

1/186

 Zکولموگروف اسمیرنوف

1/111

1/11

1/114

1/146

سطح معناداری

تطبیق سطح تقاضا و
ظرفیت

همسویی سیستم پاداش و
ارزیابی عملکرد با اهداف
ناب

آموزش و مشارکت
کارکنان

معیارها

9/11

1/84

9/16

میانگین

1/653

1/711

1/613

انحراف معیار

./416

1/413

1/441

 Zکولموگروف اسمیرنوف

1/164

1/111

1/114

سطح معناداری

معیارها

برنامههای استراتژیک

حمایت و تعهد رهبری
9/11

میانگین
انحراف معیار

پارامترهای نرمال

پارامترهای نرمال
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جدول  – 3خالصه نتیجه آزمونهای  Tتک نمونهای
ارزش آزمون = 3
سطح اطمینان %35
اختالف میانگین
حد باال

حد پایین

معنیداری

درجه آزادی

مقدار T

1/113

1/435

1/941

1/111

448

5/135

درک ارزشهای گروههای
مشتری

1/915

1/185

1/115

1/114

447

9/986

تطبیق سطح تقاضا و ظرفیت

جدول  – 4خالصه نتایج آزمونهای دو جمله ای
سطح معنیداری Sig
1/119
1/111
1/111
1/169
1/111

آزمون دوجملهای
تعداد دادهها
نسبت مشاهدهشده
19
1/96
76
1/61
43
1/46
411
1/81
93
1/99
73
1/67
61
1/51
55
1/16
73
1/67
93
1/99
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گروهها
عدم مطلوبیت
مطلوبیت
عدم مطلوبیت
مطلوبیت
عدم مطلوبیت
مطلوبیت
عدم مطلوبیت
مطلوبیت
عدم مطلوبیت
مطلوبیت

متغیر
حمایت و تعهد رهبری
شناسایی برنامههای
استراتژیک
شناسایی و حذف اتالفات
آموزش و مشارکت کارکنان
سیستم پاداش و ارزیابی
عملکرد
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نمودار  - 9نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی

نمودار  – 2رتبهبندی عوامل موثر بر آمادگی استقرار سیستم ناب
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Measuring the Readiness of State Hospitals for Implementation of Lean
Systems; Case of Hamedan State Hospitals

Abstract

Sohrabi R1, Samadi A2, Mobasheri H3

Introduction: In the way of the policies of the healthcare system of many countries,
based on the improvement of the healthcare services, the lean implementation has been
taken into consideration as the way of achieving it but no organization can become lean
overnight so it needs providing some precondition structures. Therfore, understanding
the fundamental factors plays a profound role in successfully and effectively
implementing the lean system.
Mothods: This research is a descriptive survey which has been done in cross-sectional
way in the state hospitals of the Hamedan city in the first half of the year 2015. In this
study, a questionnaire in two stages, was used for data collection. The population of the
first stage 179 members of supervisors, managers and support clinical units were used to
randomly sample, 122 subjects were selected randomly. In the second stage of the
respondents, 10 master's degree or doctorate senior executive experts in the field of
hospital management were at least 5 years. In the first phase analysis using statistical
software SPSS22 and secondly ranking factors affecting the purity of the hospital AHP
method took Expert Choice software.
Results: The hospitals of the Hamadan city are not in a desirable situation in accordance
with educational issues, employee participant, and the alignment of the performance and
reward system with the lean goals. Also, identifying and eliminating wastes has the
greatest weight by the relative weight of 0.234 and the system of evaluating
performance and reward has the least weight by the relative weight of 0.032 among the
seven readiness factors of lean implementation.
Conclusion: Implementing lean without considering the sufficient fundamental
conditions will lead to non-performance and wastage of resources. Moreover,
considering the readiness factors is essential due to the important role of identifying and
eliminating the wastes in lean implementation to achieve performance improvement.
Keywords: Measuring, Readiness level, State hospitals, Lean system.
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