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چکيده
اصالح ساختار نظام سالمت تغییرات زیادی را با هدف بهبود این نظام ایجاد کرده است .از جملـه نن
میتوان به طرح تحول نظام سالمت اشاره کرد که استقرار مکانیسمهای جدید موجب پیچیدهتر شـدن
ارتباطات ،بروز چالشها و در نهایت تعارضات جدی بین سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها شده است.
این پژوهش ،باهدف بهبود چالشهای سازمانی بین بیمارستانها و سازمانهای بیمهگر ،به بررسـی و
ساختاردهی تعارضات و تناقضات میان ذینفعان این مسئله پرداخته است .در این مقاله ،ابتدا با استفاده
از رویکرد استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه ،مشارکتکنندگان مسئله شناسایی شدند .سپس با ترسیم
نمودار قدرت-عالقه نقش هر یک از مشارکتکنندگان تعیین و بازیگران اصلی شناسایی شدند .در ادامه با
استفاده از تئوری درام ،مسئله تقابل بازیگران در این مسئله ساختاردهی گردید .بدین منظور اولویتها و
گزینههای تصمیم هر یک از بازیگران در یک میز مذاکره ،مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه و معضـالت عـدم
همکاری و کشمکش بین ننها ارزیابی شد .درنهایت راهکارهایی برای حل معضالت در این مسئله ارائه
گردید .نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین کشمکش میان سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها شکل گرفته
و مهمترین نوع معضل بین سازمانها ،معضل رد گزینههای یکدیگر است .تعارضات ناشی از معضل رد
گزینهها را میتوان بهترین نوع از تعارض دانست که با مصالحه و همکاری سازمانها با یکدیگر میتوانند
بهبود در مسئله را ایجاد کنند .در این حالت با مذاکره اندکی انعطافپذیری و سازش در مورد گزینههای
موجود و یا با اندکی تغییر و نونوری در ارائه گزینههای جدیدتر ،میتوان این تعارضات را به همکاری
تبدیل نمود.
کليدواژهها :ساختاردهی مسئله ،تعارض بین سازمانی ،تئوری درام ،استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه
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 -1مقدمه
گسترش شهرها و افزایش جمعیت ننها و لزوم توجه به بهداشت و سالمت جامعه ،سرعت
روند ایجاد انواع مؤسسات و مراکز درمانی را بهشدت افزایش داده ] [1و با تصویب قانون
بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ،دولت موظف شد تا شرایط الزم برای تحت پوشش قرار
دادن تمام گروهها و افراد جامعه را فراهم نماید .بنابراین کلیه بیمارستانهای کشور نیز موظف
شدند تا نسبت به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه مراقبتهای پزشکی بر اساس این قانون
اقدام نمایند .در نظامهای خدمات سالمت ما شاهد مثلث بیمار ،ارائهکننده خدمات و
پرداختکننده هزینههای خدمات هستیم .در سمت ارائهکننده خدمات مواردی مثل بیمارستان،
پزشک ،دندانپزشک ،داروخانه و نزمایشگاههای بالینی قرار دارند که هدف ننها جذب هرچه
بیشتر بیماران و کسب منافع بیشتر است .هدف خریداران خدمات (سازمانهای بیمهای) نیز
تحت پوشش قراردادن تعداد بیشتر افراد جامعه و کسب منفعت بیشتر است ] .[2گرچه اهداف،
رسالت و خدمات این مراکز تا حدودی با هم متفاوت است اما در هر مرکز فرنیندهای مشابهی
جهت اطمینان از تأمین نیازهای فردی و ارائه مراقبت وجود دارد .در کنار ارتقاء و حفظ کیفیت
خدمات ،یک نگرانی اصلی دیگر ارائهدهندگان خدمات ،مراکز بهداشتی-درمانی ،و خریداران
خدمات همیشه کاهش هزینهها با حفظ کیفیت مراقبت و خدمات بوده است].[3
ارتباط بین سازمانهای بیمهگر اصلی و بیمارستانها طی قراردادی الزامنور به وجود نمده
است ولی براساس حق فسخ چنانچه یکی از طرفین مفاد قرارداد را نقض نماید ،طرف مقابل
میتواند قرارداد را خاتمه دهد و از زیان بیشتر پیشگیری نماید ] .[4در سالهای اخیر
اصالحات زیادی با هدف بهبود نظام سالمت در این بخش رخ داده است .از جمله نن ،میتوان
به طرح تحول نظام سالمت اشاره کرد که استقرار مکانیسمهای ارزشیابی جدیدی همچون
اعتباربخشی بیمارستانهاست که موجب پیچیدهتر شدن این ارتباطات شدهاند ] .[5با اجرای
طرح تحول سالمت ،فعالیت فیمابین بیمارستانها و سازمان بیمهگر بهشدت تحت تأثیر قرار
گرفتند .بهطوری که بر حجم فعالیت ننها افزوده شد و سرعت و کیفیت ارائه خدمت ضعیفتر
گردید .همچنین با انتشار کتاب ارزش نسبی خدمات و ویرایشهای بعدی نن تغییرات دائم در
صورتحسابها دائم و اسناد ایجاد شد و منجر به دیرتر نماده شدن و در نتیجه تأخیر در
پرداختها نیز گردید .با رشد مراکز ارائهدهنده خدمات از یک سو و تنوع سازمانهای بیمهگر از
سوی دیگر ،تعدد ارتباطات بین این سازمانها شکل گرفته است که کیفیت این ارتباطات تأثیر
مستقیمی بر کیفیت خدمات دریافت شده توسط بیمه شدهها خواهد داشت .تعدد این ارتباطات با
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تنوعی از سازمانها و گروههای شغلی درگیر در ننها با اهداف متفاوت و بعضاً متناقض،
چالشهای مختتلفی را بین این سازمانها ایجاد کرده است.
این چالشها ،امور بیمهای در بیمارستانها را به یکی از معضالت جدی و مشترک میان
سازمانهای ذیربط تبدیل کرده است .مسئلهای که در سالهای اخیر ،به تواتر مورد بحث میان
سازمانهای مربوطه بوده و هر یک ،دلیل این نابسامانیها را به دوش دیگری انداخته
ومسئولیت نن را وظیفه دیگری انگاشته است .در نتیجه تناقضات ایجادشده بین ننها
کشمکشهایی را به همراه داشته که افزایش این تعارضات ،تضعیف خدماترسانی را به همراه
خواهد داشت ] .[6بنابراین با توجه به موارد ذکر شده لزوم پرداختن به این موضوع ضرورت
مییابد .اهمیت تغییر دیدگاه به این موضوع زمانی افزایش مییابد که بررسیها نشان داده
است ،علیرغم وجود نییننامهها و دستورالعملهای اجرایی مشخص و مدون در این زمینه،
مشکالت و معضالت این حوزه هنوز پابرجاست .اما با نگاهی به این مسئله مهم ،در ابتدا این
سؤال به ذهن میرسد که چرا با این شرایط هنوز این تناقضات و تعارضات بین سازمانهای
ذیربط وجود دارد؟ در پاسخ باید اشاره کرد که ،با تغییر دیدگاه و نگاه ریزبینانه به این
موضوع ،مشخص میشود که مشکل اصلی در خود مسئله ،بهعبارتی طرح و ساختار است که
منفک از راهحلهای نن میباشد .چراکه اگر مسئله بهخوبی ساختاریافته بود ،راهحلهای
اخذشده کارساز افتاده و حل مشکل به سمت بهبود حرکت میکرد .بنابراین ،شواهد نشان از
مسئلهای بد ساختاریافته دارد که با توجه به ابعاد متعارض نن نیاز به یک ساختار مناسب دارد
تا در طرح راهحلهای مسئله مورد توجه قرار گیرد .ساختاردهی در اینگونه مسائل ،نیاز به
شناسایی و تحلیل تعارضات بین ذینفعان با در نظر گرفتن اولویتهای گروههای ذینفع مسئله
دارد.
ویژگی مسائل ساختار نیافته یا کم ساختاریافته ،مسائلی با تعداد زیادی از عوامل ،ارتباطات
مختلف همراه با ذینفعان چندگانه ،دیدگاههای متفاوت ،منافع متناقض ،عوامل نامشهود و عدم
اطمینان (عدم نگاهی از تصمیمات دیگران) است] .[7بنابراین این پژوهش با پاسخگویی به
سؤاالت زیر به دنبال مدلسازی مناسبی از ساختار مسئله مدیریت امور بیمهها در
بیمارستانها بوده تا با مشخصسازی زوایای پنهان نن ،به بررسی تناقضات و تعارضات بین
ذینفعان درگیر در مسئله بپردازد.
•

امور بیمهها در بیمارستانها با چه تعارضات و تناقضاتی روبهروست؟

•

چگونه میتوان ساختار مناسبی برای این تناقضات و تعارضات ارائه نمود؟
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•

ذینفعان در این مسئله چه کسانی هستند؟

•

اهداف و راههای رسیدن به این اهداف کدام هستند؟

•

چه استراتژیهایی برای رفع تعارضات امور بیمهها در بیمارستانها وجود دارد؟

از ننجایی که وجود تعارض بهطور بالقوه در تمام الیههای سازمانی مشهود است .بنابراین این
تعارضات میتواند بین افراد ،گروه و سازمانها بروز پیدا کند ] .[8ادبیات مربوط به تعارضات
سازمانی و بین سازمانی نشان داده که تضادها و تناقضات استراتژیک در همه زمینههای
سازمانی وجود دارد و تأثیرات عمدهای بر رفتار سازمانی دارد ] .[9در محیطهای بین سازمانی،
تعارضات ممکن است به دالیل مختلفی همچون تقابل اهداف ،منافع متناقض ،رویههای نادرست در
رسیدن به اهداف ،عدم تقارن قدرت و  ...به وجود نیند ] .[10از ننجایی که مدیریت تعارضات بین
سازمانی چالش برانگیز است ،اگر به درستی حل نشوند ،میتوانند سازمان را در ایجاد روابط با
مشکل همراه کرده ،احساسات منفی مانند رکود و ناامیدی را تسهیل و همچنین باعث بیاعتمادی و
تشدید تنشهای بین سازمانی میشود] .[10علیرغم فراگیر بودن تعارضات بین سازمانی ،ولی
میزان تحقیقات انجام شده در این زمینه نسبت به تعارضات درونسازمانی خیلی پایین است ].[8
گاالتی 1و همکاران ( )2019اذعان دارند که در مدیریت تنش و تعارضات بین سازمانی دو
موضوع شناسایی اصلیترین تعارضات و بررسی چگونگی حل تعارضات (تمایز بین راهحلهای
احتمالی و ساختاری) با دیدگاههای نظری متفاوت (نظریههای اقتضایی ،پارادوکس و تعادل
اجتماعی) مهم است که میبایست به نن پرداخته شود].[11
یکی از رویکردهای مدیریت تعارض که اخیر ًا موردعالقه پژوهشگران قرارگرفته است ،مدلسازی
در حل تعارضات است .از رویکردهای رسمی مدلسازی و تحلیل تعارض 2میتوان به فنون
کالسیک تئوری بازیها ،روشهای مبتنی بر متاگیم 3و روشهای دیگری چون تکنیکهای تقسیم
عادالنه ،4روشهای رأیگیری 5و متدولوژی کیو 6اشاره کرد ] .[12از این بین ،تجزیهوتحلیلهای
متاگیم که نخستین بار توسط هاوارد در سال  1971ارائه شد و بعدها توسط فراسر 7و هایپل 8با
عنوان تجزیهوتحلیل تعارض 9توسعه و بهبود یافت ،به دالیلی مانند قابلیت ننها در نشان دادن
اولویتهای کاردینال ،10توانایی برای نشان دادن اولویتهای نسبی ،11تصمیم به همکاری ،12و
انعطاف در جهت حرکت ،13مورد استقبال قرار گرفت ] .[13یکی از تکنیکهای مرتبط با
تجزیهوتحلیل متاگیم ،تئوری درام است که در نن از یک درام (نمایشنامه) استعاره گرفته شده ،تا
یک تعارض نشان داده شود .در بررسیهای اخیر فعالیتهایی برای مدیریت تعارضات با
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محوریت تئوری درام انجامشده است؛ بهطوری که نذر و همکاران ( )1395با استفاده از تئوری
درام به مدلسازی و تحلیل تعارض موجود در برداشت از میدان مشترک گازی بین ایران و قطر
پرداختند ] .[14و خسروانی و همکاران ( )1395این بررسیها را با استفاده از ترکیب تئوری درام
و استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه انجام داده تا معضالت بین سازمانها در تدوین استراتژی
ی فسیلی را مرتفع کنند ] .[15همچنین توگار سیماتوپنگ)2011( 14
های زنجیره تأمین سبز انرژ ِ
در مقاله خود به بررسی استراتژی همکاری در مدیریت تعارضات برای پیادهسازی سیستم
تولید به موقع ( )JITدر زنجیره تأمین تولید پاستا پرداختند ].[16
با مالحظه پژوهشهای حوزه بهداشت و درمان این نکته مشخص است که طی چندین سال
مطالعه در این حوزه ،پژوهشهای اندکی به بررسی روابط بین بیمه و بیمارستان پرداخته است
و تنها پژوهشهای این حوزه در راستای شناسایی مشکالت بین دو سازمان بوده که نتوانسته
در مدیریت تعارضات بین سازمانی گام موثری بردارد .همان طور که پیشتر به نن اشاره شد،
تعارضات در این مسئله پیچیده که حاوی ذینفعان چندگانه با دیدگاههای متفاوت ،منافع گنگ و
متناقض ،عوامل نامشهود و عدم قطعیت بین عوامل نن است ،نشان از مسائل بدساختیافتهای
دارد که جهت حل مسئله ،ابتدا نیاز به یک مدل برای تبیین شرایط و موقعیت مسئله دارد .تئوری
درام از روشهای نسبتاً جدید در مدلسازی و ساختاردهی این نوع از تعارضات است .ولی در
ادبیات بررسیشده هیچ فعالیتی در راستای بررسی و ساختاردهی تعارضات در روابط بیمه و
بیمارستانها مخصوصاً با رویکرد تئوری درام یافت نشد.

 -2روش پژوهش
این تحقیق به بررسی ساختار مسئله تعارضات در روابط سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها
پرداخته ،و به دنبال سیاستهایی جهت مدیریت این حوزه میباشد .براساس این خواسته،
پژوهش ،کاربردی ،کیفی و دارای دو مرحله اساسی است .در مرحله اول ،تعیین و تحلیل
مشارکتکنندگان درگیر در مسئله با استفاده از استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه 15انجام
میشود .در مرحله دوم بهمنظور شناسایی معضالت و تدوین ساختار جهت بررسی تعارضات
بین سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها از رویکرد دیگری از ساختاردهی مسئله بنام تئوری
درام و تحلیل تقابلی 16استفاده میشود که در ادامه به تشریح نن پرداخته شده است .همچنین
در جدول  1خالصهای از گامهای استفادهشده در پژوهش ارائهشده است.
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نمونهگیری در پژوهشهای کیفی متفاوت از پژوهشهای کمی است؛ زیرا هـدف نن بـهجای
تعمیمیافتهها  ،کسب درک عمیق از پدیده موردبررسـی اسـت .بنـابراین بـرای تعیـین کفایـت
نمونهگیری از معیار اشباع داده یا اشباع نظری استفاده میشود که در نن رسیدن به حـداکثر
اطالعات در مورد پدیده بهعنوان نقطه پایان در نظر گرفته میشود .در این پژوهش بـهمنظور
رسیدن به دادههای موردنیاز ،واحدهای تحلیل از جامعه خبرگان بهصـورت هدفمنـد انتخـاب
شدهاند .خبرگان این پژوهش مجموعهای از افراد مطلع و تصمیمگیرنده سازمانهای درگیر در
مسئله میباشند.
جدول  . 1روش در فرایند عملیاتی پژوهش
هدف

رویکرد

گام

مشارکتکنندگان مسئله

شناسایی و تعیین نقش

بیمارستان

 -2شناسایی و غربال مشارکتکنندگان
 -3تعیین نقش مشارکتکنندگان

پژوهش

پژوهش

نمونهگيري

مطالعات کتابخانهای
تحلیل محتوا
تحلیل
قدرت/تمایل

مصاحبه
پرسشنامه

 15نفر (روش
گلوله برفی)
 20نفر (روش
نظری)

 -4شناسایی اجزای تئوری درام (اپیزودها،

تئوری درام

ساختاردهی تعارضات بیمهها و

بازتاب مفاهمه

استراتژی مذاکره و

 -1درک موقعیت مسئله

روش

ابزار

اندازه و روش

بازیگران ،اولویتها ،گزینهها و فال بک
بازیگران)
تحلیل محتوا
 -5طراحی و تحلیل میز مذاکره

مصاحبه

 20نفر (روش
نظری)

 -6تحلیل معضالت
 -7ارائه استراتژی حل

 -2-1استراتژي مذاکره و بازتاب مفاهيم
این روش توسط ادن و نکرمن ( )1998درزمینه روانشناسی اجتماعی و پدیدارشناسی ،باهدف
ساختدهی به مسئله (درک و فهم) ،ایجاد گزینه (توافق و توسعه گزینه) ،تدوین استراتژی از
ابزارهای نگاشت شناختی و تحلیل نقش مطرحشده است] .[12مفروضات این روش تأکید بر
فردگرایی ،تأکید بر ادراک افراد و عملگرایی است .استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه در
برخورد با مسائل پیچیدهای از شکلگیری استراتژی که در نن هیچ اجماع روشنی بر یک شیوه
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روبهجلو و مناسب وجود ندارد ،مفید است .این روش ،یک فرایند دیالکتیک است که شامل
یادگیری فردی و گروهی از یکدیگر در حین گفتگوهای مداوم میباشد ].[17

 -2-2تئوري درام
تئوری درام یک روش ساختاردهی مسئله در دسته تحقیق در عملیات نرم 17است ].[18،19،12
ریشه این روش به متاگیم برمیگردد که یکی از انواع بازیهای مطرح شده در تئوری بازیها
است .این روش توسط بنت ،براینت و هاوارد در سال  1994با هدف ارائه ساختاری برای
شناسایی ،درک و تحلیل تقابل و تعارض با در نظر گرفتن روابط سیاسی ،عملیاتی و احساسی
از منظر طرف مقابل ،مطرح شد .این روش زمانی کاربرد دارد که کنترل تنش بین چند بازیگر و
مدیریت تعارض و همکاری بین ننها ،یک هدف است .برخالف تئوری بازی این روش بر دو
فرض تصمیمگیری غیرمنطقی افراد و تأکید در ساختدهی به مسئله بر عقل و احساس استوار
است ] .[18تئوری درام بازی در شرایط نبود اطالعات کامل است ] .[20در تئوری درام،
عقالنیت و احساسات افراد در هر تقابل مورد بررسی قرار میگیرد و تغییرات احتمالیِ
اولویتها و جایگاههای افراد پیشبینی میشود .اختالفاتی که ممکن است بروز یابند و روند
مذاکرات را بر هم بزند شناساییشده و سعی شود با توجه به دانش موجود از مسئله ،عقالنیت
و احساسات افراد ،استراتژیهایی برای حل این اختالفات طراحی شود ] .[15تئوری درام در
ساختاردهی مسائل بدساخت یافته ،اپیزودهای مختلفی را (بخشها) که شامل ذینفعان
(بازیگران) با اولویتها (اهداف) متفاوتی است ،درنظر میگیرد .ذینفع برای رسیدن به
اولویتهای خود در راستای بهبود مسئله ،گزینههایی دارد .این گزینهها (اولویتها) ممکن است
با اهداف ذینفعان دیگر در تعارض باشد .بنابراین برای حل این تعارضات ابتدا میبایست علل
(معضالت) این تعارضات شناسایی شود تا ننها بتوانند با یکدیگر در سر میز مذاکره قرار
بگیرند و برای حل مشکل خود چارهاندیشی کنند.

 -3یافتههاي پژوهش
 -3-1درک موقعيت
در این مرحله باید مسئله بهدقت مطالعه و بررسی شود تا دانش اولیه درستی از موقعیت مسئله
حاصل شود ] .[12نتایج با بررسی دقیق ادبیات ،سایتها و مصاحبههای ذینفعان و بررسی
17 Soft OR

108

`

پژوهشهای نوین در تصمیمگیری ـــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1400

قوانین و بخشنامههای موجود در این حوزه حاکی از نن بود که مشکالت مختلفی وجود دارد
که باعث تعارض بین سازمان بیمهگر و بیمارستانها میشود .مشکالتی که با محوریت اقتصاد
به ابعاد اجتماعی نیز کشیده شده است .بهطوری که بعد از گذشت چندین سال از تصویب
قانون بیمه درمانی خدمات درمانی کشور و طرح تحول نظام سالمت نهتنها مشکالت برطرف
نشد بلکه شرایط نسبتاً وخیمتر گشته است که در ذیل به برخی از ننها اشاره شده است.
•

ارتباط بین دو سازمان تنها در قالب قراردادهای مشخص

•

مشکالت دستورالعمل و کارهای فاقد تعرفه

•

عدم دقت در تهیه صورتحسابها و ارسال مدارک توسط بیمارستانها

•

زیادهخواهی پرسنل بیمارستان مخصوصاً پزشکان

•

سلیقهای عمل نمودن نمایندگان بیمه

•

دیرکرد در پرداخت مطالبات بیمارستانها

•

عدم حضور و یا تعداد کم نمایندگان مقیم بیمارستانی

•

وظایف نظارتی و مشاوره بیمهها

•

پایین بودن قیمت تعرفههای بیمهها

•

عدم ایجاد شرایط رفاهی مناسب برای نمایندگان بیمهها

 -3-2شناسایی و غربالگري مشارکتکنندگان
مسئله تحقیق حاضر ،باهدف شناسایی مشارکتکنندگان به بررسی طرفین و گروههای اثرگذار
و اثرپذیر در مدیریت تعارضات سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها میپردازد .هر سازمان
همواره با مجموعهای از گروهها و سازمانها در ارتباط است که میتواند در این ارتباط از ننها
اثر پذیرفته و یا بر روی ننها اثر بگذارد .این سازمانها و گروهها و یا به عبارتی
مشارکتکنندگان ،میتوانند در مجموعههای باالدستی و پاییندستی با میزان قدرت اثرگذاری و
اثرپذیری متفاوتی باشند .بنابراین بهمنظور شناسایی مشارکتکنندگان مسئله با تحلیل محتوای
مصاحبههای خبرگانی از بیمهها و نمایندگان ننها ،بیمارستانها ،علوم پزشکی و  ، ...لیست
متشکل از  11گروه مرتبط با این موضوع استخراج شد.
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 -3-3تعيين نقش مشارکتکنندگان
در این مرحله ،با در نظر گرفتن موقعیت مسئله ،دستهبندی مشخصی از مشارکتکنندگان جهت
شناسایی بازیگران اصلی صورت میگیرد .ذینفعان با توجه به قدرت نسبی و عالقه ننها به
موقعیت ،در چهار دسته طبقهبندی میشوند .برای این منظور ،قدرت در سرتاسر وضعیت به
معنی داشتن توانِ اثرگذاری بر تصمیمگیری استراتژیک و دستیابی به جهتگیری استراتژیک
است .به این منظور پرسشنامهای طراحی گردید و از خبرگان درخواست شد تا میزان قدرت و
عالقه هر یک از ذینفعان برای حل مسئله را بر اساس طیف لیکرت  5تایی مشخص نمایند.
درنهایت با میانگینگیری از مجموع نظرات خبرگان ،میزان قدرت و عالقه هر یک از
مشارکتکنندگان بر اساس جدول  2تعیین شد .پس از تعیین میزان قدرت و عالقه ذینفعان در
مسئله میبایست بررسیها را در مورد ذینفعانی مطرح کرد که در سطح باالیی از سطح
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باشند .بنابراین از نمودار قدرت/تمایل 18استفاده تا بازیگران اصلی
شناسایی شوند .این مرحله نغاز ساختاردهی درک کارشناسان از دیدگاههای مختلفی میباشد
که ممکن است نسبت به مسئله وجود داشته باشد .در این نمودار مشارکتکنندگان براساس
چهار نقش موضوع( 19تمایل باال ،قدرت کم) ،نقش بازیگران( 20تمایل باال ،قدرت زیاد) ،طراحان
متن استراتژی( 21تمایل پایین ،قدرت زیاد) و سیاهیلشکر( 22تمایل پایین ،قدرت کم) دستهبندی
میشوند ].[17
جدول  .2وضعیت قدرت و عالقه ذینفعان به مسئله تعارضات سازمانهای بیمه و بیمارستان
ردیف

عنوان ذينفعان

قدرت

عالقه

1

سازمانهای بیمهگر

4.8

3.4

2

بیمارستان

3.55

4.75

3

کمیته همسویی

4.5

4

4

اداره هماهنگی امور بیمه ،تعرفه و استاندارد علوم پزشکی

3.8

4.35

5

وزارت بهداشت و درمان

4.05

2.65

6

وزارت کشور

3.15

2.2

7

مدد کاری اجتماعی

1.5

2.3

8

مردم

2

2.85

9

مجلس شورای اسالمی

4.1

2.3

10

بیمههای تکمیلی درمان

2.1

4.03

11

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

3.25

1.8
18
The Power
-InteresSetters
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19
20
Subjects
Players
21 Crowd
22
Strategy
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شکل شماره  1نمودار قدرت-تمایل در مسئله تعارضات موجود در تعارضات بیمهها و
بیمارستان را نشان میدهد .مشخص است که ذینفعان اصلی در مسئله ،سازمانهایی با قدرت
و عالقه باال (نقش بازیگران) هستند که نقش اساسی در جهتدهی به مسئله دارند.

شکل  .1نمودار قدرت – عالقه ذینفعان در مسئله تعارضات بیمه و بیمارستان

 -3-4شناسایی اجزاي تئوري درام
در این مرحله از فرایند ،بر اساس رویکرد تئوری درام به بررسی و شناسایی معضالت در حل
تعارضات بیمهها و بیمارستان پرداخته میشود .اجزای این رویکرد با شخصیت 23ها به عنوان
مهمترین عنصر شروع میشود .هر درام مجموعهای از شخصیتهاست که اولویت24ها،
ویژگیها ،عالیق و احساسات مختلفی دارند و هر یک برای رسیدن به اولویت خود گزینه25هایی
برای تصمیمگیری دارند که درمجموع نینده 26را شکل میدهد .ننها از طریق یک اپیزود 27با هم
تعامل دارند .هر اپیزود یکسری تعامالت 28است که بر سر موضوعاتی رخ میدهد .بهطورکلی
یک درام یک مجموعه اپیزود است که در نن تعامالت افرادی را که با یکدیگر مذاکره میکنند،
23
24
Character
Preference
25
26
Option
Future
27 Interaction
28
Epis
ode
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نشکار میسازد ] .[15در هر اپیزود ،فازهای صحنهپردازی ،مذاکره و رسیدن به تفاهم یا ورود
به تقابل و رویارویی اولویتها ،رسیدن به اوج تضاد 29و پایان یافتن صحنه با حل مشکالت یا
باقی ماندن و دست کشیدن از مذاکره وجود دارد .این مسئله تنها در یک اپیزود در تئوری درام
مطرح شده است .بازیگران این اپیزود با روش استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه در بخش
پیشین شناسایی گردیدند .در این اپیزود  4بازیگر وجود دارد که هرکدام برای رسیدن به
اولویتهای خود ،گزینههای تصمیم متفاوتی دارند .این تصمیمات ممکن است بر مبنای دانش،
قدرت ،عالقه ،احساسات و عقالنیت باشد .اولویتها و گزینههای تصمیم براساس مصاحبه از
عوامل تصمیمگیرنده (مانند مدیران و معاونین) سازمانهای درگیر در مسئله استخراج میگردد
تا اشباع نظری حاصل گردد .گزینهها بهصورت عادی و تهدیدنمیز (فال بک) است .در جدول 3
اولویتها و گزینههای تصمیم بازیگران این اپیزود نورده شده است.
جدول  . 3اولویتهای بازیگران و گزینههای تصمیم اپیزود تعارضات بیمه ها و بیمارستان
مأموریت
بازیگران
سازمان
سازمانهای
ارائه خدمات کیفی • خرید خدمات
بیمهگر
و بهنگام به
مطلوب از
بیمارستان
(بیمه های پایه) ذینفعان
• نظارت بر
فعالیتهای
بیمارستان

گزینههاي تصميم

اولویت سازمان

 )1تکمیل و بررسی مدارک،
همکاری جهت رفع نواقص و اعمال
کسورات مطابق با دستورالعمل
ابالغی بیمهها و جلوگیری از
اضافه درخواستیها
)2بروز رسانی خالهای شناسایی
شده در دستورالعملها با توجه به
شرایط بیمهها
)3هماهنگی در اجرای دستورالعمل
ها بین بیمههای پایه و تکمیلی
)4افزایش کمی و کیفی نیروهای
مقیم موردنیاز در بیمارستان
)5همکاری با بیمه شدهها جهت
مشاوره و ارائه مدارک مستند برای
تأیید استحقاق بیمه
 )6پیگیری جهت استقرار و بهروز
رسانی سیستم ارسال مدارک
الکترونیکی و یکپارچهسازی با
سیستم اطالعرسانی بیمارستانی

گزینه هاي تهدیدآميز
)7گزارش به مراجع باالتر
مخصوص ًا در اضافه
درخواستیها
)8اعمال استانداردهای
سختگیرانه در بررسی
مدارک و اعمال کسورات
)9عدم پرداخت منظم و
بهموقع
)10رسانهای کردن عدم
مشارکت و همکاری
سازمانها و نهادها

29 Climax
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مأموریت
بازیگران
سازمان
اداره هماهنگی مدیریت منابع
مرتبط
امور بیمه،
بیمارستانی در
تعرفه و
استاندارد علوم رابطه با بیمه،
ارتقاء فرایند بیمه،
پزشکی
تعرفه و
استانداردها

بیمارستان

اولویت سازمان
نظارت و
هماهنگی امور
بیمه ،تعرفه در
مراکز بهداشتی
درمانی

جذب منابع مالی • جمعنوری و
حداکثری جهت ارائه مدارک
ادامه فعالیتهای معتبر به
بهداشتی درمانی سازمانهای
با کیفیت
بیمهگر جهت
برگشت هزینه
خدمات
قانع کردن
نمایندگان
سازمانهای
بیمهگر

گزینههاي تصميم

گزینه هاي تهدیدآميز

 )6ارزیابی عملکرد
 )1نظارت بر حسن اجرای
نامناسب از فعالیتهای
دستورالعملها و کتاب ارزش
واحد های درنمدی
نسبی براساس نموزشها
 )2تشکیل تیم مدیریت کسورات بیمارستان
جهت بررسی موارد کسور بیمهای  )7ارائه گزارش و طرح
در بیمارستانها و قیمتگذاری و مسائل در هیأت دولت
پیگیری خدمات فاقد تعرفه
 )8رسانهای کردن عدم
 )3نظارت بر نحوه تعامل مراکز مشارکت و همکاری
تابعه با ادارات کل بیمههای پایه و سازمانها
شرکتهای بیمه تکمیلی
 )9طرح شکایت در مجامع
قضایی
 )4پیگیری جهت اخذ مطالبات
معوق از بیمهها
 )5مشارکت در تدوین استانداردها
(پروتکلها و گایدالینهای علمی) با
هماهنگی گروههای تخصصی
)7ارائه گزارش به مراجع
)1رعایت تعرفههای مصوب
براساس دستورالعملها و کتاب مافوق (علوم پزشکی و
وزارت بهداشت) به دلیل
ارزشیابی نسبی در ارسال
اهمال کاری بیمهها
صورتحسابها
)2جمعنوری و تحویل بموقع اسناد )8عدم پذیرش بیمه
شدگان در برخی از
و پیگیری و رفع نواقص جهت
خدمات پر هزینه جهت
رسیدگی
)3تشکیل کمیته کسورات داخلی اعمال فشار به بیمهها
جهت شناسایی خالها و رایزنی در طرح شکایت در مجامع
قضایی
راستای بهروزرسانی
دستورالعملها
)4نموزش عوامل درمانی (پزشک،
پرستار و منشی بخشها) جهت
اجرای مناسب سیستم
اطالعرسانی و ارائه مدارک و
اتخاذ تشویق و تنبیه الزم
)5همکاری جهت استقرار و
بهروزرسانی سیستم ارسال
مدارک
)6فراهم نمودن امکانات رفاهی و
تسهیالت الزم برای استقرار
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بازیگران

مأموریت
سازمان

گزینههاي تصميم

اولویت سازمان

گزینه هاي تهدیدآميز

نمایندگان بیمه
افزایش کمی و کیفی نیروهای
صفی و ستادی مخصوصا
استفاده از کارشناسان کسورات
بیمارستانی قبل از ارسال مدارک
• احصاء نقاط )1رایزنی با بیمهها و بیمارستان عدم بررسی و توجه به
کمیته همسویی یکسانسازی
موارد اختالف نظر
قانون ارزشیابی ضعف قوانین و جهت بهروزرسانی قوانین و
خدمات بهداشتی دستورالعملها دستورالعملها و اجرای ننها
درمانی بین
برگزاری جلسات هماهنگی بیمه و
بررسی
سازمانها
تعارضات بین بیمارستان و یکسانسازی
تفسیرها از دستورالعمل پرداختی
سازمانهای
بیمهگر و
بیمارستان

 -3-5طراحی و تحليل ميز مذاکره
بازیگران برای رسیدن به تفاهم و حل مسئله بر سر میز مذاکره مینشینند و از گزینههای خود
مانند کارتهای بازی استفاده میکنند .در تئوری درام ،بازی هر بازیگر به بازی طرف مقابل و
کارتهایی که رو میکند ،بستگی دارد ] .[12طراحی این میز با مشخص شدن اولویتها و
گزینههای تصمیم بازیگران در نرمافزار  Confrontation Manager Versionترسیم میشود.
در شکل  2میز مذاکره مسئله تعارضات بیمهها و بیمارستان قرار دادهشده است.
میز مذاکره این پژوهش در قالب پنج سناریویی است که به ازای هر بازیگر و به همراه یک سناریو
تهدیدنمیز 30تحلیل میشود (ستونهای میز مذاکره) .در هر سناریو باید دید ،بازیگری که این
سناریو به وی تعلق دارد چه گزینهای را اتخاذ (عالمت مربع تو پر) ،رد (عالمت مربع توخالی) و
گزینه تصمیم را باز (عالمت خط تیره) میگذارد .یعنی ممکن است نن را بپذیرد و یا با نن مخالفت
کند .هر گزینه تصمیم میتواند بهوسیله هر یک از بازیگران موردشک (عالمت سؤال) قرار گیرد .به
این معنا که نن بازیگر شک دارد که این گزینه عملی شود و گزینه موردنظر شبیه به یک بلوف
میماند .باید دقت داشت که هر بازیگر ،گزینه سایر بازیگران را میتواند موردشک و تردید قرار
دهد ولی برای گزینه خود این امکان وجود ندارد .گزینههایی که باز گذاشته میشوند نیز امکان
موردشک واقعشدن را ندارند] .[21بنابراین در سناریوی مطلوب هر بازیگر ،باید واکنش بازیگر
) 30 Threatened Futu re (t
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نسبت به گزینههای تصمیم بازیگران مقابل و یا گزینههای تصمیم خودش مشخص گردد.
در کنار سناریوهای مطلوب ،سناریوی تهدیدنمیز مربوط به فال بکهای هر یک از بازیگران
میباشد؛ یعنی زمانی که بازیگران با استفاده از گزینههای تصمیم روی میز نتوانند به مفاهمه و
مصالحه دست یابند ،گاه بهناچار از گزینههای یدکی خود استفاده کرده و از نن بهعنوان اهرم
فشاری جهت پیشبرد مقاصد خود بهره میبرند .گاه این فال بکها عملی شده و گاه در حد یک
بلوف باقی میماند .همه این مسائل به این بستگی دارد که طرفین مذاکره تا چه حد نسبت به
یکدیگر شناخت و اعتماد دارند و حاضر به همکاری باهم باشند .در غیر این صورت با عملی
شدن فال بک هر بازیگر و رد شدن نن از طرف بازیگر دیگر تقابل و تعارض به وجود خواهد
نمد .در سناریوی تهدیدنمیز هر بازیگر گزینههای تصمیم خود را با عالمت خط تیره باز گذاشته
و گزینه فال بک خود را با عالمت لوزی تو پر میپذیرد و عملی میکند .این سناریو بدترین
حالت ممکن در مذاکره را نشان میدهد .بازیگرانی که به خاطر بیاعتمادی توان همکاری و
اعتماد به یکدیگر را ندارند ،فال بک و یا گزینه یدکی خود را عملی میکنند و این باعث وجود
نمدن معضالت بیشماری میشود .این معضالت ناشی از عدم درک موقعیت مسئله و شناخت
صحیح از خود و طرفین درگیر در مسئله است.
در ادامه از میان سناریوهای موجود در میز مذاکره ،به دلیل اختصار دو سناریو اول به عنوان
نمونه توضیح داده میشوند.

115

مهدی عابدینی نایینی و همکاران ـــــــــــــــــــــــــــــــ ساختاردهی مسئله تعارضات...

شکل  . 2میز مذاکره در مسئله تعارضات بیمه ها و بیمارستان
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 )1سناریو سازمان بيمهگر ( :)IOبر اساس شکل باال اولین استراتژی مربوط به
سازمانهای بیمهای میباشد .در سناریوی سازمان بیمه که با حرف  IOمشخص شده است،
این بازیگر مشخص نموده که در نینده برای رسیدن به مأموریت خود ،تمایل دارد چه اقداماتی
انجام دهد و سایرین نیز چه اقداماتی را انجام خواهند داد .سازمانهای بیمهگر تمایل دارند در
استراتژی مورد نظر خود ،شش گزینه اجرایی پیشنهادی را برای خود اتخاذ نماید ،اما چهار
گزینه تهدیدنمیز خود را برای مقابله با سایر بازیگران در شرایط تهدیدنمیز ،باز میگذارند و در
حال حاضر ننها را عملی نمیکند .مهمترین گزینه تصمیم سازمانهای بیمه بررسی و رفع
نواقص و اعمال کسورات الزمه به صورت حسابهای ارائه شده بیمارستانی و در نهایت
جلوگیری از اضافه درخواستیها است .همچنین در این راستا به دنبال شناسایی خألهای
دستورالعملی (مخصوصاً در شرایط خاص) و بهروزرسانی ننهاست .برای رسیدن به این دو
خواسته مهم که در راستای دستیابی به اولویت خود که نظارت و خرید خدمات مطلوب
بیمارستانی است ،درصدد میباشد با سایر بازگران وارد مذاکره و در صورت نیاز وارد چالش
شده تا از ننها بخواهد که در راستای استراتژی مطلوب خود ،قدم برداشته و در غیر این
صورت به گزینههای دیگر خود ،یعنی گزارش به مراجع باالتر ،اعمال استانداردهای
سختگیرانه و ...روی مینورد .اگرچه بیمهها ،ترجیح میدهند از روشهای مصالحهنمیز در
نینده استفاده نماید اما ابایی از بازی کردن با کارتهای تهدیدنمیز در نینده نیز ندارد.
در این سناریو ،بیمهها با دو گزینه نظارتی اداره هماهنگی امور بیمه علوم پزشکی از پنچ گزینه
اصلی که در راستای اهداف این سازمان است ،موافق و از نن استقبال کرده و یک گزینه
مشارکت در تدوین استانداردها و ارزیابی نامناسب از عملکرد بیمارستان را باز گذاشته است.
یعنی در پذیرش یا عدم پذیرش نن نظر خاصی ندارد و ممکن است با شرایط خاصی به راحتی
تغییر موضع دهد .ولی با پیگیری مطالبات معوق از بیمهها ،طرح مسائل در مراجع باالتر،
رسانهای کردن و بقیه گزینهها مخالف است؛ همان طور که در شکل میز مذاکره در سناریوی
سازمان بیمه مشاهده میشود ،فلشی در باالی گزینههای اداره هماهنگی امور بیمه علوم
پزشکی وجود دارد که نشان دهنده یک معضل میان این دو سازمان است که نشان از ایجاد
تقابل بین دو سازمان است .بازیگر دیگر در این سناریو بیمارستانها هستند که با  7گزینه
اصلی و  3گزینه فال بک در میز مذاکره حاضر شدند .بیمهها با گزینههای تصمیم ارائه شده
توسط بیمارستانها موافقاند ولی معتقدند که این گزینهها ،گزینههای روی کاغذ بیمارستانها
میباشند و در عمل به برخی از این گزینههای خود پایبند نبوده یا تفسیری به نفع خود دارند.
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بنابراین بیمهها نسبت به رعایت استانداردها در اعمال تعرفهها و فراهم کردن امکانات رفاهی
جهت استقرار بیمهها شک و تردید دارند (عدم اعتماد) .البته بیمهها با سه گزینه انتهایی
بیمارستانها (گزینههای تهدید نمیز) مخالفت نموده و این عوامل باعث تقابل بین ننها (فلش با
رنگ سبز) خواهد شد .در ادامه این استراتژی ،بیمهها با امور مربوط به کمیته همسویی (که
متشکل از عوامل ذینفع در این موضوعات است) موافقت چندانی نداشته ،به همین دلیل تنها یک
گزینه ابتدایی ننها را باز گذاشته و دو گزینه دیگر را رد نموده است .در این راستا ننها
معتقدند که بیشتر این بار این هماهنگیها به دوش بیمهها افتاده و ننها بیشتر متضرر
میشوند .همان طور که در شکل مشخص است ،میان بیمهها و سازمان کمیته همسویی نیز
تقابل (فلش نبی رنگ) وجود دارد .این تقابل ناشی از عدم تأیید و یا باز گذاشتن گزینههای کمیته
همسویی میباشد .با دقت در سناریوی سازمان حفاظت محیط زیست مشاهده میشود بین این
سازمان و بیمارستانها و سازمانهای بیمهگر تقابل جدی وجود دارد.
 )2سناریو تهدید آميز :این سناریو بدترین حالت ممکن در مذاکره را نشان میدهد و به
گزینههای تهدیدنمیز هر یک از بازیگران اشاره دارد .در سناریوی تهدید نمیز هر بازیگر
گزینههای تصمیم خود را با عالمت خط تیره باز گذاشته و گزینه فال یک خود را با عالمت
لوزی تو پر نشان میدهد .با توجه به بخشهای پیشین ،کلیه بازیگران سناریوی تهدیدنمیز
خود را داشته و زمانی که به مفاهمه نرسند ،گزینه یدکی خود را روی میز گذاشته و از نن به
ناچار استفاده مینمایند تا دیگران را مجاب به پذیرش خواستههای خود کنند .البته گاهی اوقات
در مرحله عمل این سناریوها با تردید (عالمت سؤال) مواجه شده و به نظر ننها این فال بک،
بیشتر جنبه بلوف دارد و هرگز عملی نشود .برای مثال در سناریو تهدیدنمیز میز مذاکره باال،
سازمانهای بیمهگر نسبت به ارزیابی عملکرد بیمارستانها از لحاظ مالی توسط اداره
هماهنگی امور بیمه علوم پزشکی شک و تردید داشته و معتقد است با توجه به ارتباط این دو
سازمان این کار عملی نخواهد شد.

 -3-6تحليل معضل

31

از دیدگاه بنت ،هاوارد و براینت ،هر تقابل نتیجه بروز یک یا چند معضل است .این معضالت
ممکن است منشأ درونی داشته باشند یا از طریق ثبت مشاهدات و ادراک هر شخصیت از رفتار
و واکنش طرف مقابل نشات گیرد .بررسی معضالت موجود ،این امکان را به مذاکرهکنندگان
میدهد تا از طریق شناسایی نن ،نسبت به رفع معضل و درنتیجه تالش برای دستیابی به نقاط
31 Dilemma Analys is
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مشترک اقدام نمایند ] .[22معضالت ،منازعات روانشناسانهای 32را نشان میدهند که بازیگران
در فرایند تقابل با نن رودررو و ناچار به حل این منازعات هستند .هاوارد بیان میکند که
معضالت ،ارزش و اعتبار مسائلی را نشان میدهند که بازیگر در لحظه رویارویی با حقیقت 33با
ننها روبهرو میشود .در ویرایش قدیم تئوری درام شش معضل شناساییشده است که در دو
مجموعه کلی دستهبندی میشوند :توافق و عدم توافق .اگر مواضع بازیگران باهم سازگار
34

و

باشند ،ننها در یک حالت همکاری قرار خواهند گرفت و به معضالتی مانند همکاری

اعتماد 35خواهند داشت .درحالیکه اگر بازیگران باهم ناسازگار باشند ،در حالت تقابلی قرار
39

میگیرند و به معضالت عدم توافق مانند رد ،36متقاعدسازی 37و موضع 38و معضل تهدید

دچار میشوند ] .[20 ،19 ،22اما در ویرایش جدید با توجه نزدیک بودن مفهوم برخی از
معضالت به یکدیگر ،ننها در هم ادغام شده و معضالت به سه موردِ اعتماد ،تهدید و رد تقلیل
یافته است ].[18
مهمترین عنصر در تئوری درام برای شناسایی و نمایش معضالت بین ذینفعان موجود نمودار
اوج کشمکش 40است .اوج کشمکش ،نموداری است که همان اطالعات موجود در میز مذاکره را
به شکلی متفاوتتر به نمایش میگذارد .از نمودار اوج کشمکش برای شناسایی و برجسته
کردن معضالتی که در حین مذاکره ،بازیگران با ننها روبهرو میشوند ،استفاده میگردد ].[23
همان طور که در نمودار زیر مشاهده میشود ،این نمودار از بیضی و مستطیل تشکیل شده
است .بیضیها نشاندهنده جایگاه 41هر یک از بازیگران هستند و مستطیلی که در وسط نمودار
قرار گرفته است ،فال بک بازیگران را به نمایش گذارده است .فلشهای افقی موجود در نمودار
کشمکش ،معضالت ناشی از تقابل میان بازیگران را به تصویر میکشد و از فلشهای عمودی
برای نمایش شک (عالمت سؤال) استفاده میشود .هدف و کاربرد تئوری درام برای یک بازیگر
درگیر در تقابل این است که مشخص میکند در کجای این کشمکش میبایست ،بازیگر اقداماتی
را برای تغییر جهت فلش انجام دهد و تالشهای دیگر بازیگران را برای به کرسی نشاندن
جایگاه خود خنثی کند .هدف از تحلیل تقابل طرف مقابل برای یک بازیگر ،درک پویایی و
جریانات احساسی است که باعث تغییر عقاید ،اولویتها و گرایشات بازیگران در حین مذاکره
میشوند .این تغییرات منجر به همکاری و یا تعارض در مذاکره خواهد شد .تحلیل تقابل در
کشمکش به بازیگر درگیر در مسئله کمک میکند تا احساسات و انگیزههای خود و دیگر
بازیگران را به درستی درک کنند ].[23
33
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براساس نمودار اوج کشمکش (شکل  ،)3بیضی بنفش جایگاه سازمانهای بیمهگر و بیضی سبز
رنگ جایگاه بیمارستان را نشان میدهد .فلش افقی سبز رنگ که با نماد برخی سازمانهای
دیگر به جایگاه سازمانهای بیمهگر وارد شده است ،نشان میدهد که  IOاز طرف  3بازیگر
دیگر در مذاکره با معضل رد جایگاه روبهرو شده است .از طرفی در این نمودار مشخص شده
است که برخی ازگزینههای بیمارستان نیز توسط سازمانهای بیمهگر رد شده و که این نوع از
تقابل ،باعث به وجود نمدن یک نقطه کشمکش شده است.
فلش عمودی سبز رنگ معضل اعتماد است که نشان از شک و تردید بیمهها در برابر
اجراییسازی دوگزینه رعایت تعرفههای مصوب براساس دستورالعملها و کتاب ارزشیابی
نسبی در ارسال صورتحسابها و فراهم نمودن امکانات رفاهی و تسهیالت الزم برای استقرار
نمایندگان بیمه ،دارد.

شکل  . 3نمودار اوج کشمکش در مسئله تعارضات سازمانهای بیمهگر و بیمارستان

در مسئله تعارضات سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها ،هر یک از بازیگران با معضالتی
روبهرو هستند که از طریق تحلیل تقابلی شناسایی شده که به صورت خالصه در جدول 6
نورده شده است .در ادامه بهعنوان نمونه به بررسی و تحلیل تقابل بین سازمانهای بیمهگر و
بیمارستانها در قالب معضالت ننها پرداخته شده است .با توجه به نمودار باال ،دو سازمان در
قالب معضل رد با یکدیگر در تعارض هستند .معضل رد تنها ناشی از رد گزینههای طرف دوم
نیست بلکه میتواند ناشی از عدم تأیید گزینههای تأیید شده بازیگران دیگر در سناریو طرف
مقابل باشد .بر این اساس ،بیمارستان معتقد است که سازمان بیمهگر سناریوی ننها را به
سناریوی تهدیدنمیز خود ترجیح میدهد .در مقابل نیز سازمانهای بیمهگر معتقد است که
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بیمارستانها سناریوی ننها را به سناریوی تهدیدنمیز ترجیح میدهند .ولی مشکل دو سازمان
با یکدیگر ،اصرار و پافشاری ننها بر گزینهها در راستای سناریو خود است که:
سازمانهای بیمهگر معتقدند:
• ما میتوانیم برای بهبود شرایط تنها همکاری جهت رفع نواقص صورتحسابها و
هماهنگی الزم بین دستورالعملهای بیمههای پایه و تکمیلی و افزیش نیروهای مقیم را برای
سرعت بخشیدن به بررسیها داشته باشیم ولی نمیتوانیم اعمال کسورات مطابق
دستورالعملهای بیمه و خألهای تعرفهای را با توجه به دستورالعملهای بیمه ،نادیده انگاریم.

• اداره هماهنگی امور بیمه باید در راستای اولویتهای نظارتی خود بر حسن اجرای

دستورالعملها و تعرفهها و بر تعامل بیمارستانها با بیمهها داشته باشد .ننها نباید
تعرفهگذاری فعالیتها را بدون هماهنگی تغییر دهند و مداخله در امور بیمارستانها و بیمهها
داشته باشند.
• بیمارستانها نباید در ارسال صورتحسابها دستورالعملها و نظرات خود را اعمال کنند.
همچنین نباید برای رسیدن به خواستههای خود از پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه خودداری کنند
و یا مسئله را در مراجع باال مطرح کنند .ننها باید جلوگیری از برخی کسورات سعی در افزایش
نیروهای خود داشته و اسناد مربوطه را بهصورت کامل در زمان مقرر ارجاع دهند.
در مقابل این خواستهها ،بیمارستانها به موارد فوق اعتقادی ندارد و عکس این موارد مورد
تأیید ننهاست .بیمارستانها معتقدند که کمیته همسویی و اداره هماهنگی امور بیمه در علوم
پزشکی میبایست مجدداً برای برطرف کردن خألهای تعرفهای و دستورالعملها اقدام و تفسیر
یکسانی از دستورالعملها به سازمانهای مربوطه اقدام نمایند تا از تحمیل نظر بیمهها جلوگیری
شود.

 -3-7ارائه استراتژي حل
یک بازیگر چگونه میتواند در اوج کشمکش به پیروزی برسد؟ در کشمکش میان بازیگران
مسئله ،ننچه مهم است ،این است که چگونه میتوان سایر بازیگران را برای پذیرش و اجرای
گزینههای تصمیم خود متقاعد کرد؟ به بیان ساده ،یک بازیگر زمانی میتواند از پیروزی خود
در کشمکش اطمینان حاصل کند که فلشهای افقی به سمت خودش باشد و هیچ فلش عمودی
مربوط به شک و تردید نسبت به گزینههای تصمیمش از طرف سایر بازیگران وجود نداشته
باشد .در تئوری درام این گونه پیشبینی شده است که هر بازیگر تالش میکند تا فلشهای
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مربوطه را به سمت جایگاه خود بکشاند .ابزارهای متنوعی به این منظور وجود دارد .بازیگر
میتواند اقدامات مشخصی را انجام دهد که اولویتهای درک شده ،عواقب انتخاب هر گزینه و
فرصتهای نینده را تغییر دهد .معیارهای این چنینی ،تالش میکنند جهت فلشها را به دالیل
مستقیم (بازیگری تمایل دارد جهت فلش افقی به سمت جایگاه خودش باشد و هیچ فلش عمودی
از جایگاهش خارج نشود) و یا غیرمستقیم (ایجاد یا لغو فلش عمودی که ممکن است بر روی
جهت فلش افقی تأثیر بگذارد) تغییر دهند و یا حفظ کنند.
بازیگران باید اقداماتی را انجام دهند که بتوانند در نهایت به یک جایگاه مشترک دست یابند .یک
راه برای این که فلشهای افقی به سمت جایگاه هر بازیگری باشند ،این است که جایگاه خود را
به گونهای تغییر دهد و اصالح کند که برای سایرین قابل پذیرشتر باشد .در نهایت ممکن است
یک بازیگر جایگاهش را برای دیگری رها کند و از موقعیتی که دارد ،بـهخاطر اعتبـار جایگـاه
دیگری گذشته و گزینههای وی را بپذیرد .بهطورکلی ،همه بازیگران تالش دارند برای جلب نظر
سایر بازیگران و حرکت به سمت یک جایگاه مشترک ،جایگاه خود را جذاب نشان دهند.
در این مسئله استراتژیهای کلی برای حل تعارضات مختلف بین سازمانی ،در جدول  4نورده
شده است .در ادامه به بررسی راهکارهای ارائه شده توسط تئوری درام بین دو سازمان محیط
زیست و بیمارستانها (بهعنوان نمونه) پرداخته شده است .با توجه به اینکه بین دو سازمان
بیمهگر و بیمارستان معضل رد حکم فرماست ،دو راهکار اصلی برای برخورد با این معضل در
شرایط مختلف وجود دارد.
راهکار نخست مصالحه یا سازش :بدین منظور الزم است سازمانها از برخی
خواستههای کم اهمیتتر در سناریو خود برای همراه کردن سازمان دیگر با خواستههای
مهمتر خود چشمپوشی کنند و یا با طرف مقابل برای رسیدن به برخی خواستهها همکاری
نمایند .در بررسی راهکار مصالحه و سازش بین این دو بازیگر ،سؤال اصلی اینجاست که چرا
ننها ابتدا این نوع استراتژی را برای برخورد با معضل انتخاب میکند؟ اگر در شرایطی که
احساسات ابراز شده نسبت به یکدیگر مثبت است ،شاید ننها نگرانیهای اساسی طرف مقابل
را تحلیل میکند و بر این اساس پیامهایی را که حاوی پیشنهاداتی برای تغییر سناریوی هر دو
سازمان است ،ارائه مینمایند؛ بهگونهای که با هم سازگار شوند .به عبارتی ،ممکن است خود را
در جایگاه طرف مقابل قرار داده و بدین ترتیب به تغییر یا اصالح گزینههای خود و حتی تأیید و
عدم تأیید گزینههای دیگر بازیگران در سناریو بپردازند .اگر سازمانهای بیمهگر با این شرایط
وارد مذاکره شود و نگرانیهای بیمارستان از اوضاع موجود را درک کند ،میتواند در رسیدن
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به برخی خواستههای با اهمیت ،تغییری در خواستههای کم اهمیتتر خود و تأیید و عدم تأیید
خواستههای طرف مقابل ایجاد کند .بهعنوان مثال:

• سازمان بیمهگر میتواند با همکاری مناسبتر در خصوص نموزش نیروهای صفی و

ستادی بیمارستان کمک به ارسال صحیحتر و سریعتر مدارک نموده و با افزایش نیروهای خود
در بیمارستانها کمک به بررسی سریعتر و دقیقتر مدارک نموده ،سرعت تسویه پرداختها را
باالتر برند .همچنین با حمایت از بیمارستانها در مراجع باالتر مبنی بر استخدام نیروهای صفی
بیشتر ،حمایت بیمارستان را در پذیرش جایگاه خود ،مخصوصاً در برخی خواستههای مهمتر
جلب نمایند.
با لحاظ چنین شرایطی بیمارستانها هم میتوانند:

• بیمارستانها نیز میتوانند با فراهم نمودن امکانات رفاهی و تسهیالت مناسب برای
استقرار نمایندگان بیمه ،دیدگاه نمایندگان بیمه را در ایجاد کسورات به صورتحسابها تلطیف
نمایند .همچنین با ارائه مجوز الزم برای یکپارچهسازی سیستم ارسال الکترونیکی مدارک و
سیستم بیمارستان ،بیمهها را مجاب به بررسی سریعتر و همکاری بیشتر جهت تکمیل مدارک و
پرداختهای منظمتر نمایند.
راهکار بعدي رد :در این حالت با دیدگاهی منفی یا خنثی ،طرفین برای نشان دادن قدرت
خود به سناریوهای تهدید نمیزشان متوسل میشوند .تجربه نشان داده است در شرایط بحرانی
اتخاذ این استراتژی میتواند جوابگو باشد .در چنین شرایطی سازمانها پیامهایی را برای
متقاعد کردن یکدیگر ارسال میکنند که نشان دهد سناریوی تهدیدنمیز خود را به سناریوی
ننها ترجیح میدهند؛ اما این پیامها به تنهایی کافی نیستند .ننها برای تغییر ذهنیت طرف مقابل،
باید نشان دهند که سازمانها با انتخاب سناریوی طرف مقابل ،هزینههایی بیشتر از ننچه وی
تصور میکند ،متحمل میشوند و همچنین نشان دهند که با انتخاب سناریوی تهدیدنمیز خود،
مزایایی بیش از ننچه طرف مقابل تصور میکند ،به دست خواهند نورد .بهعنوان مثال ،مهمترین
و در دسترسترین گزینههای تهدیدنمیز سازمانهای بیمهگر ،بررسی سختگیرانه
صورتحسابها و عدم پرداخت منظم است که برای بیمارستانها و عوامل نن ناخوشایند
است .در مقابل ،مهمترین گزینه تهدیدنمیز بیمارستانها جهت مقابله با عدم همکاریهای
سازمانهای بیمهگر ،عدم پذیرش بیمه در برخی خدمات پرهزینه است که در درجه اول موجب
نارضایتی بیماران و در ادامه ،سازمانهای بیمهگر را به چالش میکشد .ولی واضح و مبرهن
است که این نوع استراتژی در شرایط عادی نمیتواند جوابگو باشد و فقط برای جلوگیری از
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بحران و ایجاد ترس مناسب است.
معضل بعدی سازمانهای بیمهگر نسبت به بیمارستانها ،معضل اعتماد است که از تردید در
اجرایی کردن برخی گزینههای مورد پذیرش سازمانهای بیمهگر توسط بیمارستانها ایجاد
شده است .ننها تردید دارند که بیمارستانها در راستای حل این مشکل ،تعرفههای مصوب را
براساس کتاب ارزشیابی نسبی رعایت کنند و یا امکانات رفاهی را برای نمایندگان بیمه ایجاد
نمایند.
سازمانهای بیمه ابتدا میبایست خود را در جایگاه بیمارستان قرار داده و درگیریهای ذهنی
ننها را تجزیهوتحلیل کنند تا ببینند چرا پس از توافق با موقعیت سازمانهای بیمه ،بیمارستانها
در دو مورد ذکر شده باال کوتاهی میکنند.
جدول  . 4معضالت و استراتژیهای حل مسئله تعارضات سازمانهای بیمهگر و بیمارستان
چه کسی

با چه کسی

معضل

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

تحلیل نگرانیهای سازمانهای بیمهگر

عدم اعتماد یا
خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

رد
بیمارستان
سازمانهای
بیمهگر

اعتماد
اداره هماهنگی
امور بیمه

بیمارستان

اداره هماهنگی
امور بیمه

رد

کمیته همسویی

رد

سازمانهای بیمه
گر

رد

اداره هماهنگی
امور بیمه

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

تحلیل مفروضات اداره هماهنگی

منفی یا خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

رد
تهدید

کمیته همسویی

رد

سازمانهای
بیمهگر

رد

بیمارستان

رد

راهکار

احساسات
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چه کسی

با چه کسی

معضل

کمیته همسویی

رد

سازمانهای
بیمهگر
کمیته همسویی

بیمارستان
اداره هماهنگی
امور بیمه

رد
رد
رد

راهکار

احساسات

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

مصالحه یا سازش

مثبت

رد

منفی یا خنثی

 -4نتيجهگيري
تعامل و ارتباط سازمانهای بیمهگر و بیمارستان به دنبال استقرار طرح تحول سالمت در
بیشتر بیمارستانهای دولتی روابط و فعالیتهای سازمانهای بیمهگر و بیمارستانها دچار
تغییراتی شده است .بهطوری که برقراری ارتباط مناسب بین طرفین مستلزم رعایت اصولی
است که همه طرفین در گیر در مسئله باید شرایط و بسترهای مساعدی را برای تولید و
بازتولید اعتماد ،همگرایی و مشارکت فراهم نورند ] .[4نگاهی طرفین از اهداف ،سیاستها،
خطمشیها ،اولویتها ،امکانات و  ...یکدیگر عواملی کلیدی در فهم مسئله و چالشهای فرهنگی و
ارتباطی پیشرو است و نتیجه نن کاهش اختالفات و تعارضات و مشارکتی است که استفاده
بهینه از امکانات و تامین کارایی و اثربخشی الزم را خواهد داشت.
بدین منظور رویکرد ترکیبی تئوری درام و استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه بهکار گرفته شد
که به محقق کمک میکند تا بهعنوان یک تسهیلگر ،با استفاده از روشها و تکنیکهای مشخص و
علمی جهت ساختاردهی به مسئله ،به شناسایی طرفین ،اهداف ،اولویتها و تصمیمات ذینفعان
پرداخته و با شناسایی زمینههای بروز تعارض ،سعی در ارائه استراتژیهایی جهت کاهش
ننها داشته باشد .اگر شناسایی و ساختاردهی مسئله بهصورت نظام مند ،بهعنوان بخشی از
فرایند حل مسئله مورد توجه قرار گیرد ،میتوان انتظار بهبود در حل مسائل را بیش از پیش
داشت .بنابراین در این پژوهش ،بخشی از مسئله تعارضات سازمانهای بیمهگر و بیمارستان،
بهصورت نمونه و بر اساس این رویکرد ساختاردهی شده است .همان طوری که در جدول 4
عنوان شد ،اکثر تعارضات در این مسئله نیز بر اساس معضالت سه گانه تحلیل تقابلی ،معضل
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رد 42گزینه است که یک بازیگر ،گزینه بازیگر دیگر را همسو و همراستا با اهداف کلی نمیداند و
نن را رد میکند .مهمترین راهکار کاهش این معضل و حل و فصل نن ،مصالحه و سازش است
به عبارت دیگر ،میتوان در ازای عدم رد کردن گزینههای کم اهمیت ،تعارضات را به همکاری
تبدیل نمود .این نوع از تعارضات را میتوان به نوعی بهترین نوع از تعارض دانست؛ زیرا با
مذاکره در مورد گزینهها و اندکی انعطافپذیری و البته نونوری در ارائه گزینههای جدیدتر،
امکان همکاری بین طرفین وجود خواهد داشت.
برای به ثمر رسیدن این پژوهش رعایت پیشنهادات کلی زیر الزم است:
• همکاریهای دو جانبه و چندجانبه در قالب جلسات مشترک ،جهت نگاهی طرفین از
وضعیت یکدیگر و شرایط و شیوه ارائه پیشنهادات مشترک.

• انعطاف در بررسی و ارائه گزینههای خود و دیگر سازمانها
• نموزش مستمر عوامل به همراه ایجاد انگیزه یادگیری
• بهروزرسانی و یکپارچهسازی زیرساختها

42 Rejection
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 پینوشتها-5
1. Galati
2. Conflict modeling and analysis
3. Metagame
4. Fair division techniques
5. Voting procedures
6. Q-Methodology
7. Fraser
8. Hipel
9. Conflict analysis
10. Cardinal preference
11. Relative preference
12. The Decision to cooperate
13. Flexible order of moves
14. Simatupang
15. Jointly Understanding Reflecting
and Negotiating Strategy (JOURNEY
Making)
16. Drama Theory and Confrontation
Analysis (DT & CA)
17. Soft OR
18. The Power-Interest Grid
19. Subjects
20. Players

21. Strategy Context Setters
22. Crowd
23. Character
24. Preference
25. Option
26. Future
27. Episode
28. Interaction
29. Climax
30. Threatened Future (t)
31. Dilemma Analysis
32. Psychological Contentions
33. The moment of truth
34. Cooperation Dilemma
35. Trust Dilemma
36. Rejection Dilemma
37. Persuasion Dilemma
38. Positioning Dilemma
39. Threat Dilemma
40. Tug of War
41. Position
42. Rejection
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