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Abstract
Introduction: One of the most important strategies of every organization is the decision to "build"
or "buy" goods or services they need throughout the supply chain. The productivity of
organizational costs is an important factor in attempts of organizations to achieve an appropriate
level of outsourcing. The purpose of this research was to determine the correlation between
strategic outsourcing and hospital supply chain performance.
Methods: This was a descriptive-correlation research. The statistical population included the head
and the deputies of private hospitals of Tehran (73 hospitals) with information about the supply
chain of hospitals, with a sample of 129 individuals. For sure, 150 hospital outsourcing
questionnaires were sent to top managers of 50 private hospitals in Tehran. From this total, 133
questionnaires were collected. The content validity of the instrument was confirmed by the focal
group and the participation of 17 health education educators. To verify its reliability, Cronbach's
alpha coefficient and composite reliability were used. The data were analyzed structural equation
modeling with partial least squares approach with the SmartPLS3 software.
Results: The results of this research indicate that there is a significant relationship between strategic
outsourcing in hospitals and supply chain performance. Among the variables in the supply chain
performance of the hospital, service performance management had the most significant relationship with
the quality of the supply chain performance of the hospital.
Conclusions: Based on the results of this study, strategic development of outsourcing is suggested
by recognizing the competitive advantages of hospitals, establishing strategic relationships with
suppliers, and controlling and monitoring them, in order to improve the performance of the hospital
supply chain.
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چکیده
مقدمه :یکی از مهمترین استراتژیهای هر سازمان ،تصمیم به "ساخت" یا "خرید" کاال یا خدمات مورد نیاز خود در سراسر زنجیره
تأمین است .بهرهوری هزینههای سازمانی عامل مهمی در جهت تالش سازمانها برای رسیدن به سطح مناسبی از برون سپاری است.
هدف از این پژوهش ،تعیین همبستگی برون سپاری استراتژیک با عملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی است.
روش کار :این پژوهش توصیفی-همبستگی است .جامعه آماری شامل رئیس و معاونین بیمارستانهای خصوصی فعال شهر تهران (33
بیمارستان) با ویژگی مشترک مدیران عالی بیمارستانی با اشراف اطالعاتی در خصوص زنجیره تأمین بیمارستان است که تعداد نمونه  123نفر
به دست آمد .برای اطمینان ،تعداد " 106پرسشنامه برون سپاری بیمارستانی" ( )Hospital Outsourcing Questionnaireبرای
مدیران ارشد  06بیمارستان خصوصی شهر تهران ارسال گردید .از این مجموع تعداد  133پرسشنامه جمع آوری شد .روایی محتوای ابزار
سنجش با استفاده از گروه کانونی و مشارکت  13نفر از مدرسین حوزه بهداشت و درمان کشور تأیید گردید .برای بررسی پایایی آن نیز از
ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ( )Composite Reliabilityاستفاده شد .دادهها به روش الگو سازی معادالت ساختاری و با رویکرد
حداقل مربعات جزئی با نرم افزار  SmartPLS 3تحلیل شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد رابطه معناداری بین برون سپاری استراتژیک در بیمارستانها و عملکرد زنجیره تأمین وجود دارد.
از میان متغیرهای عملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی ،مدیریت عملکرد خدمات بیشترین رابطه را با کیفیت عملکرد زنجیره تأمین
بیمارستانی دارا است.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج پژوهش ،توسعه برون سپاری استراتژیک با شناخت مزیتهای رقابتی بیمارستانها ،ایجاد روابط استراتژیک
با تأمین کنندگان و کنترل و نظارت آنها ،به منظور بهبود عملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی پیشنهاد میشود.
واژگان کلیدی :برون سپاری ،زنجیره تأمین ،عملکرد زنجیره تأمین ،عملکرد بیمارستانی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
ورودیهای زنجیره تأمین ،واسطهگری در زنجیره تأمین ،افزایش
انتظارات بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی .مهمترین چالش
زنجیره تأمین بیمارستانها در سالهای اخیر افزایش هزینههای
بهداشتی و درمانی آنها است ( .)3 ,2بیمارستانها در کشورهای در
حال توسعه بیش از  06درصد از هزینههای بهداشت و درمان را به خود
اختصاص میدهند ( .)3بنابر این ،صرفه جویی که از کنترل هزینههای
بیمارستانی ایجاد میشود ،بسیار بیشتر از صرفه جویی است که از
کنترل سایر مؤلفههای نظام سالمت حاصل میگردد ( .)4نظام سالمت

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت باال و هزینه بهینه به طور
فزایندهای در سالهای اخیر جزء اهداف مدیریت زنجیره تأمین
بیمارستانی ( )Hospital Supply Chain Managementمورد
توجه قرار گرفته است ( .)1در این بین بیمارستانها که در تالش برای
بهبود عملکرد و درآمدهای مالی خود بودهاند با چالشهای اساسی روبرو
شدهاند؛ چالشهای بیمارستانهای کشور بر اساس گزارش مؤسسه ملی
تحقیقات سالمت در سال  30عبارت است از :افزایش هزینههای خدمات
بیمارستانی ( ،)2سرعت پایین تأمین داده در زنجیره ،کیفیت پایین
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 )Supply Chain Modelاز سوی  Baltaciogluو همکاران (.)21
که بر روی سه واحد اساسی در زنجیره تأمین( ،تأمینکننده ،ارائهدهنده
خدمات و مشتری) پوشش داده شده است .الگوی مرجع زنجیره تأمین
خدمات ( )Service Supply Chain Reference Modelکه
شامل فرایندهای برنامهریزی ،منبع ،توسعه ،انطباق ،عمل و بهبود است.
الگوی  Choو همکاران ( .)22که بر پایه ابعاد اندازهگیری عملکرد
طبقهبندی شده  Fitzgeraldو همکاران (( )23عملکرد مالی ،رقابتی،
کیفیت خدمات ،انعطافپذیری ،بهرهبرداری از منابع و نوآوری) و
 Parasuramanو همکاران (( )24ملموسات ،قابلیت ،اطمینان،
پاسخگویی ،تضمین و همدلی) و الگوی اسکور یک ساختار سلسله
مراتبی بهمنظور اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین خدمات ارائه نمودند.
به منظور دستیابی به چارچوبی جامع و با استفاده از الگوهای موجود
در پژوهشهای داخلی نیز مهمترین ابعاد و شاخصههای ارزیابی عملکرد
مدیریت زنجیره تأمین بیمارستانی استخراج گردید .نتایج مرور پیشینه
پژوهش نشان میدهد که هر یک از مطالعات ،معیارهای مختلفی را در
زمینه برون سپاری و ارزیابی کیفیت خدمات ارائه نمودهاند اما جامعیت
معیارهایی که در این مطالعه در ارتباط با تأثیر متغیرهای برون سپاری
استراتژیک برعملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی در نظر گرفته شده
است؛ تا کنون در پژوهشهای دیگر مخصوصاً در حوزه بهداشت و
سالمت ،مشاهده نشده است .وجه مشترک بیشتر پژوهشهای موجود
این است که این مطالعات کمتر به بررسی جامع فرآِیندهای بیمارستانی
پرداختهاند و بیشتر به ارزیابی عملکرد بیمارستانی در سطح خروجی
بیمارستانها (خدمات ارائه شده) پرداختهاند .از این رو بهره گیری از
روشی که بتواند به صورت ترکیبی و به طور همزمان از بسیاری از
شاخصها استفاده نماید؛ این امکان را فراهم میآورد تا در یک مقایسه
بتوان چندین نتیجهگیری کرد؛ بدین منظور در این پژوهش به ارزیابی
عملکرد کل زنجیره تأمین بیمارستانی با استفاده از شاخصهای مختلف
و بر اساس تأثیر برون سپاری استراتژیک بر آن پرداخته شد .از اینرو
پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی برون سپاری استراتژیک با
عملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی انجام شد.

ایران نیز همچون سایر نظامهای سالمت ،با چالش افزایش شدید
هزینهها روبروست .درحالی که شاخص کلی هزینهها در کشور در 26
سال گذشته  36برابر شده این رشد در هزینههای بخش سالمت 31
برابر شده است ( )0در میان راهبردهای کاهش هزینههای بیمارستان،
برون سپاری بخشی از کاال و خدمات بیمارستان از طریق قراردادهای
همکاری یکی از شیوههای مهم بهبود عملکرد بیمارستانها قلمداد
میگردد .در این چارچوب مدیران بیمارستانها در تالشند به همراه
کاهش هزینههای بیمارستان ،کیفیت خدمات ارائه شده از سوی
بیمارستان را نیز افزایش دهند .پیشرفت نظری "تئوری هزینه مبادله"
( )0( )Transaction Cost Theoryو دیدگاه مبتنی بر منابع ()3
و همچنین دیدگاههای اخیر مانند دگرگونی ( )2برون سپاری را به
عنوان ابزاری استراتژیک قادر به باز طراحی زنجیره تأمین سازمانی و
بعضاً مأموریت سازمانی نموده است ( .)3پس از برون سپاری در بخش
تولید ،حوزه بهداشت و درمان ،بیشترین رشد را در این زمینه داشته
است ( .)16مدیران شرکتهای بزرگ معموالً منطق تصمیم گیری برای
برون سپاری را بر اساس "شایستگیهای محوری" ( Core
 )Competencyسازمان تبیین مینمایند؛ بدین ترتیب که
فعالیتهایی که سازمان در آن دارای شایستگی محوری است در داخل
سازمان انجام میشود و در موضوعاتی که سازمان دارای شایستگی
محوری نیست ،برون سپاری انجام میگیرد (.)11
 )12( Holcomb & Hittبا اشاره به دو نظریه اصلی در زمینه برون
سپاری (نظریه هزینه مبادله ،دیگاه مبتنی بر منابع) مهمترین مزایای
برون سپاری استراتژیک را "قابلیتهای مکمل" ( Complementary
" ،)13( )Capabilityارتباط استراتژیک" ( Strategic
" ،)14( )Relationshipسازوکار قابلیت سازی رابطهای"
(،)10( )Relational Capability-building Mechanisms
"تجربه مشارکتی" ( )10( )Cooperative Experienceمیدانند.
همچنین بیمارستانها با برون سپاری برخی از خدمات و کاالها با
بهرهگیری از صرفهجویی در مقیاس و همچنین تخصص تأمین کنندگان
به مزیت رقابتی در کل زنجیره تأمین دست مییابند ( .)13برون سپاری
استراتژیک در نهایت به ارائه خدمات بهینه در زنجیره تأمین سازمان
منجر میشود .در همین چارچوب مهمترین مزایای برون سپاری در
بخش بهداشت و درمان (بیمارستانها) عبارتند از :کاهش هزینه ،کاهش
خطر ( ،)Risk Reductionانطباق سریع با تغییرات بدون به خطر
انداختن منابع داخلی ،بهبود انعطاف پذیری زنجیره تأمین ،افزایش
کیفیت خدمات و کاالهای زنجیره ( ،)12کاهش یا حذف شکایتهای
مشتریان ،افزایش وفاداری مشتریان و جلوگیری از فرصتهای از دست
رفته ( .)13در بحث از ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی ،با
توجه به ماهیت خاص مدیریت زنجیره تأمین بیمارستانی ( Hospital
 4 )Supply Chain Managementالگوی اصلی ارزیابی عملکرد
در بخش خدمات مطرح شدهاند؛ این الگوها عبارتند از:
الگوی  Ellramو همکاران ( )26که در این چارچوب ،عملکردهای
اصلی ،شامل جریان اطالعات ،مدیریت ظرفیت و مهارت ،مدیریت تقاضا،
مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت ارتباط با تأمین کننده ،مدیریت
تحویل خدمات و مدیریت گردش وجوه میباشد.
الگوی دانشگاه اقتصاد ازمیر در الگوی زنجیر تأمین خدمات (IUE-
Izmir University of Economics and Service ( )SSCM

روش کار
این پژوهش توصیفی -همبستگی است .قلمروی مکانی این مطالعه
زنجیره تأمین بیمارستانهای خصوصی شهر تهران ( 33بیمارستان)
است .از این بین تعداد  30بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی
ایران 11 ،بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران و تعداد 23
بیمارستان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی وجود دارد.
جامعه آماری این مطالعه مدیران ارشد بیمارستانهای خصوصی شهر
تهران است .بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقهای (با توجه به
فعالیت بیمارستانها زیر نظر دانشگاههای علوم پزشکی) با استفاده از
جدول مورگان و فرمول کوکران تعداد نمونه  123نفر به دست آمد.
دادههای پژوهش از طریق ابزار "پرسشنامه برون سپاری بیمارستانی"
( )Hospital Outsourcing Questionnaireپژوهشگر ساخته
مبتنی بر مبانی نظری جمع آوری شد .در تدوین پرسشنامه ،مبانی
نظری مفهومی ،الگوهای خارجی و داخلی در زمینه زنجیره تأمین
بیمارستانی ،برون سپاری بخش خدمات و برون سپاری بخش بهداشت
و درمان بررسی شده و سپس سؤالها استخراج ،شد .سازه برون سپاری
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افزار اسمارت پی آل اس  )SmartPLS 3( 3مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.

استراتژیک با  2مقوله و  2سنجه و سازه عملکرد زنجیره تأمین
بیمارستانی با  0مقوله و  12سنجه بر اساس طیف  0تایی لیکرت و با
رتبه بندی ( 0خیلی خوب 4 ،خوب 3 ،متوسط 2 ،ضعیف و  1خیلی
ضعیف) طراحی اولیه شد .برای تائید روایی پرسشنامه از  3نوع روایی،
روایی محتوا ( ،)Content Validityروایی همگرا ( Convergent
 )Validityو روایی سازه ( )construct validityاستفاده میشود.
برای بررسی روایی ابزار سنجش از روایی محتوا استفاده شد .بدین
صورت که ابزار سنجش در اختیار  13نفر از مدرسین دانشگاههای تهران
با تخصصهای مدیریت استراتژیک ،مدیریت بهداشت و سالمت و
خبرگان حوزه بهداشت و درمان کشور قرار گرفت و نظر آنان در مورد
سنجههای پرسشنامه در قالب یک جلسه گروه کانونی ( Focus
 )Groupسؤال شد و پس از اعمال اصالحات مورد تأیید شرکت
کنندگان در گفتگوی گروهی قرار گرفت .نتایج این گروه 2 ،سنجه
جدید به پرسشنامه اضافه نمود و تعداد  13عبارت اصالح گردید که در
مجموع تعداد عبارتهای پرسشنامه از مجموع اولیه  20سنجه به 34
عبارت رسید .روایی همگرا به این معناست که مجموعه معرفها
(گویهها) به چه میزان سازه اصلی را تبیین میکنند .استفاده از متوسط
واریانس استخراج شده ( )Average Variance Extractedبه
عنوان معیاری برای اعتبار همگرا در نرم افزار  PLS3پیشنهاد میشود.
حداقل  AVEمعادل  6/0بیانگر اعتبار همگرایی کافی است ( .)20به
منظور بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی با مشارکت نمونه
آماری پژوهش ( 123نفر از مدیران ارشد بیمارستانهای خصوصی شهر
تهران) انجام شد که در قسمت تحلیل دادهها به آن پرداخته شده است.
پایایی پرسشنامه نیز به وسیله دو معیار ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی مرکب براساس دادههای جمعآوری شده از پیش آزمون
پرسشنامه که در آن تعداد  36نفر از جامعه آماری پژوهش شرکت
داشتند به دست آمد که ضرائب به دست آمده برای هر دو شاخص باالتر
از  6/36حاصل شد .جدول  1ضریب روائی و پایایی ابزار سنجش را
نشان میدهد.
تعداد  106پرسشنامه تهیه و برای مدیران ارشد  06بیمارستان ارسال
گردید .از این مجموع تعداد  133پرسشنامه جمع آوری شد .حفظ
حریم خصوصی شرکت کنندگان در این پژوهش و عدم افشای اطالعات
پرسشنامهها به صورت فردی از مهمترین مالحظات موجود در طول
فرآیند پژوهش بوده است .دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم

یافتهها
برای بررسی روابط دو به دوی متغیرهای پنهان ،از ضریب همبستگی و
جهت تبیین رابطه بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار (سؤاالت
پرسش نامه) از بار عاملی استفاده گردید .از آنجایی که بارهای عاملی
مثبت در الگوی ارائه شده مورد نظر بوده است پس از اجرای اولیه مدل،
متغیرهایی که دارای بار عاملی صفر یا منفی بودند ( )O1,R1,S1از
دادهها حذف شدند و الگوی نهایی برای متغیرهای با بار عاملی مثبت
اجرا گردید .نتایج الگوی نهایی در تصویر  1ارائه شده است:
تصویر  1نشاندهنده بارهای عاملی و ضرائب مسیر ،برای هر یک از
متغیرها ارائه شده است .بارهای عاملی اگر باالی  6/0باشد ارتباط قوی
میان دو متغیر وجود دارد؛ اگر بین  6/3تا  6/0باشد ارتباط متوسط و
اگر زیر  6/3باشد رابطه ضعیفی وجود دارد .طبق جدول  2بیشترین
همبستگی در سازه برون سپاری استراتژیک ،بین نتیج سازمانی و برون
سپاری استراتژیک وجود دارد .همچنین در سازه عملکرد زنجیره تأمین
نیز بیشترین همبستگی بین عملکرد خدمات و عملکرد زنجیره تأمین
وجود دارد.
مهمترین شاخص برای برازش و درستی مدل ،خطای جذر میانگین
مربعات ( )RMSاست .در واقع این شاخص تفاوت بین الگوی ساخته
شده با دادههای تجربی را نشان میدهد .اگر مقدار این شاخص بیش از
 6/62باشد برازش قابل قبولی نتیجه گیری میشود و اگر باالی 6/1
باشد برازش خوب استنباط میشود که مقدار این شاخص در این
پژوهش میزان  6/133به دست آمد .جهت بررسی قابلیت تعمیم مدل
نیز مقادیر آماره  tبرای هر یک از مسیرها استخراج گردید .این پذیرش
را میتوان از ستون  P-valueنیز در نرم افزار  PLSمورد بررسی قرار
داد .میزان  P-valueبیش از  0درصد رابطه مورد نظر بین متغیرهای
پنهان را تأیید نخواهد کرد .بر اساس نمودار فوق کلیه روابط بین
متغیرهای پنهان این پژوهش مورد تأیید قرار میگیرند .بر پایه نتایج
حاصل از آزمون فرضیات و بر اساس میزان آماره  tمیتوان گفت برون
سپاری استراتژیک در بیمارستانها بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین
بیمارستانی رابطه مستقیم دارد (جدول .)3

جدول  :1ضرائب روایی و پایایی پرسشنامه
ضریب میانگین واریانس استخراج شده AVE

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب پایایی مرکب

6/024

6/322

6/303

عوامل سازمانی

6/322

6/320

6/343

عوامل استراتژیک

6/013

6/300

6/320

عملکرد زنجیره تأمین

6/026

6/303

6/333

ظرفیت و منابع

6/03

6/241

6/036

ارتباط با تأمین کننده

6/033

6/202

6/303

مدیریت IT

6/303

6/233

6/336

عملکرد خدمات

6/343

6/363

6/343

مدیریت مالی

6/002

6/336

6/233

متغیرهای پژوهش
برون سپاری استراتژیک
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تصویر  :1محاسبات الگوی نهایی
جدول  :2ضرائب مسیر متغیرهای پنهان
سازه
برون سپاری استراتژیک

نتایج

مزیت

منابع و

مدیریت

ارتباط با تأمین

فناوری

عملکرد

عملکرد

سازمانی

استراتژیک

ظرفیت

مالی

کننده

اطالعات

خدمات

زنجیره تأمین

6/333

6/332

عملکرد زنجیره تأمین

6/330
6/306

6/343

6/224

6/303

6/330

جدول  :3مقادیر آماره  tو P-value
مسیرها

آماره t

برون سپاری استراتژیک»» عملکرد زنجیره تأمین

3/103

P-value
6/662

برون سپاری استراتژیک»» نتایج سازمانی

23/303

6

برون سپاری استراتژیک»» مزیت استراتژیک

0/226

6

عملکرد زنجیره تأمین»» ظرفیت و منابع

0/300

6

عملکرد زنجیره تأمین»» مالی

4/030

6

عملکرد زنجیره تأمین»» فناوری اطالعات

2/116

6

عملکرد زنجیره تأمین»» ارتباطات با تأمین کننده

3/336

6

عملکرد زنجیره تأمین»» عملکرد خدمات

2/242

6

کننده ،فناوری اطالعات ،عملکرد خدمات ،مدیریت مالی) بر عملکرد
زنجیره تآمین بیمارستانی نیز مورد تأیید قرار گرفت که کیفیت خدمات
ارائه شده به مراجعه کنندگان بیشترین تأثیر را بر عملکرد زنجیره دارد.
بر اساس نتایج به دست آمده از الگوی مفهومی پژوهش بنا بر ضریب
تعیین مدل میتوان گفت که تمامی ابعاد برون سپاری استراتژیک روی
هم رفته توانستهاند  30درصد از واریانس متغیر عملکرد زنجیره تأمین
را توضیح دهند .مهمترین سنجههای اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه

بحث
در این پژوهش تعیین همبستگی برون سپاری استراتژیک با عملکرد
زنجیره تأمین بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت .در زمینه آزمون
فرضیات مربوط به برون سپاری استراتژیک ،برون سپاری استراتژیک بر
اساس  2متغیر نتایج سازمانی و مزیتهای استراتژیک اندازهگیری شد.
این رابطه برای تأثیر متغیرهای  0گانه (ظرفیت و منابع ،ارتباط با تأمین
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مراقبتهای بهداشتی اولیه از طریق برون سپاری ،رضایت بیماران را
افزایش داده که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .جودکی و
همکاران ( )33در پژوهشی به بررسی داللیل شکست طرحهای برون
سپاری در بیمارستانهای دولتی پرداختند .آنها  4عامل بیمارستانی،
پیمانکاران ،کارگران و فضای سیاستگذاری را دالیل عدم موفقیت
سیاست برون سپاری برشمردند .نتایج نشان داد عدم موفقیت سیاست
برون سپاری به دالیلی برمیگردد که همه آنها کم و بیش معلول ضعف
نظام مدیریت دولتی هستند .از این رو میتوان نتیجه گرفت نتایج
حاصل از برون سپاری ناظر به بخش خصوصی و بخش دولتی بهداشت
و درمان متفاوت است و از آنرو که این پژوهش در بیمارستانهای
خصوصی شهر تهران انجام شده است عدم سازگاری آن با نتایج مطالعه
جودکی و همکاران ( )33تأیید نمیشود .در مجموع ،مطالعات صورت
گرفته در زمینه برون سپاری در بخش بهداشت و درمان همراستا با
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بودهاند .نتایج پژوهش حاضر در
سطح برون سپاری استراتژیک نشان داد برون سپاری استراتژیک رابطه
بیشتری را با نتایج سازمانی نسبت به مزیتهای استراتژیک دارد .بر
اساس نتایج مطالعه مهمترین شاخصهای نتایج سازمانی در این بخش
عبارتند از :انعطاف پذیری فرآیندهای بیمارستانی ،صرفه جویی در
مقیاس ،نوآوری در فرآیند و عملیات ،کافی بودن منابع داخلی نسبت
به نیازهای بیمارستان ،بازتعریف فرآیندهای بیمارستانی ،جذب
سرمایهگذاری خارجی ،بهبود کیفیت کاال و خدمات ،کنترل تأمین
کنندگان و وفاداری مشتریان .بنابراین ،باید مدیران و سیاست گذاران
نظام سالمت بسترسازی مناسب را برای استفاده از این سازوکار ،به
عنوان را هکار اصالحات در نظام سالمت خصوصاً در بیمارستانهای
خصوصی ایجاد نمایند.

شده بر اساس نتایج به دست آمده عبارتاند از :دامنه خدمات ارائه شده
به مراجعین ،هزینه خدمات بیمارستانی ،رضایت از کارکنان بیمارستان
کیفیت ظاهری خدمات ارائه شده به بیماران و زمان پرس و جوی
مشتری برای دریافت خدمات بیمارستانی .بر اساس نتایج مطالعه حاضر
رابطه معنادار مثبتی بین برون سپاری استراتژیک در بیمارستانها و
عملکرد زنجیره تأمین آنها مخصوصاً در خصوص کاهش هزینه خدمات
بیمارستانی ،کاهش زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات ،افزایش
کیفیت خدمات و رضایت کارکنان بیمارستان وجود دارد .یافتههای
پژوهش حاضر با نتایج مطالعات نصیری پور و نجفی ( )20سازگاری
دارد .آنها رابطه واگذاری مدیریتی ماده  144قانون برنامه چهارم توسعه
ایران را بر عملکرد مالی یک بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
ایران بررسی نمودند .نتایج نشان داد مجموع هزینههای پرسنلی و
رفاهی بیمارستان بعد از واگذاری برخی بخشهای مدیریتی کاهش قابل
مالحظهای داشته و در مجموع عملکرد مالی بیمارستان بهبود یافته
است .در مطالعه دیگری  )23( Chandraبه بررسی کارایی و تحلیل
مالی خدمات بیمارستانی برون سپاری شده در هندوستان پرداخت و
نشان داد که بیمارستانهایی که از این روش بهره بردهاند در خصوص
هزینههای مستقیم و غیر مستقیم در حدود  46درصد کاهش داشته
است که این نتیجه نیز با یافتههای پژوهش حاضر همخوانی دارد .در
پژوهشی که  )22( Dunnigan & Pollockبه منظور بررسی اثرات
برون سپاری بخشهای درمانی انجام دادند به این نتیجه رسیدند میزان
رضایتمندی بیماران و پرسنل بعد از برون سپاری ارتقا یافته و رابطه
معنی داری بین واگذاریهای مدیریتی و افزایش میزان رضایتمندی
بیماران و کارکنان وجود دارد .این نتایج و نتایج مطالعه فردوسی و
همکاران ( )23که نشان داد واگذاری بخش پذیرش موجب کاهش
هزینهها ،افزایش  32درصدی عملکرد واحد و همچنین بهبود رضایت
مشتریان داخلی گردیده است همخوانی و سازگاری دارد .در پژوهش
دیگری ژیارفر و همکاران ( )13در مطالعه خود به بررسی کیفیت
خدمات برون سپاری شده در  0بیمارستان آموزشی در سطح شهر تهران
پرداختند .بر این اساس برون سپاری خدمات بهداشت و درمان میتواند
به بهبود کیفیت این خدمات ،رضایت بیماران و در نتیجه افزایش
عملکرد بیمارستان منجر گردد .خلیلیفر و همکاران ( )36نیز در مطالعه
دیگری با عنوان "بررسی تأثیر برون سپاری بر عملکرد واحد تغذیه" به
مقایسه بیمارستانهای منتخب نظامی و غیر نظامی شهر تهران
پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد بین برون سپاری واحد تغذیه و
عملکرد این واحد در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی رابطه معنادار
مثبتی وجود دارد .پژوهش  )31( Moschuris & Kondylisنیز
نشان داد صرفه جویی در هزینهها و رضایت مشتریان بیمارستانی،
مهمترین نتایج حاصل از تصمیم گیری برون سپاری خدمات
بیمارستانی است .همچنین ارتباط و همکاری با تأمین کنندگان خارجی
و طرفهای واگذاری میتواند کیفیت خدمات را بهبود بخشیده و منجر
به افزایش میزان استفاده از خدمات گردد .موضوع همکاری و ارتباط با
تأمین کنندگان و رابطه آن با کیفیت خدمات عالوه بر نتایج ذکر شده
جزء نتایج مشترک مطالعه  Moschuris & Kondylisو پژوهش
حاضر است.
در مطالعهای که در پاکستان در بین مراکز مراقبتهای بهداشتی اولیه
انجام شود  )32( Sameen & Tayyebنشان دادند واگذاری خدمات

نتیجه گیری
یافتههای این پژوهش حاکی از تأثیر مستقیم برون سپاری استراتژیک
بر عملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی است .برون سپاری استراتژیک
رابطه معناداری با کیفیت خدمات بیمارستانی ارائه شده دارد و به
کاهش هزینه خدمات بیمارستانی ،کاهش زمان انتظار بیماران برای
دریافت خدمات ،افزایش کیفیت خدمات و رضایت کارکنان بیمارستان
منجر میشود .از اینرو و بر اساس سنجههای تأیید شده الگوی مفهومی
پژوهش پیشنهاد میشود بیمارستانها با شناخت مزیتهای رقابتی
خود ،ایجاد روابط استراتژیک با تأمین کنندگان و کنترل و نظارت آنها
کیفیت کاال و خدمات خود را از طریق برون سپاری بهبود بخشند و در
نتیجه عملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی را افزایش دهند .همچنین با
توجه به ماهیت متفاوت کاال و خدمات در زنجیره تأمین بیمارستانی
شاخصهایی برای ارزیابی موفقیت برون سپاری در هر  2بخش در
مطالعات أتی تبیین شود و و نهایتاً نتایج حاصل از برون سپاری
واحدهای بیمارستانی به منظور مطالعه تطبیقی منتشر شود .اتکای
یافتههای پژوهش به پاسخهای شخصی شرکت کنندگان در خصوص
برخی از متغیرها (مدیریت مالی) به جای استفاده از آمارهای واقعی ،از
محدودیتهای این پژوهش است .چرا که بیمارستانها تمایل چندانی
به افشای اطالعات مالی خود نداشتند .همچنین این پژوهش بر اساس
مطالعه بر روی بیمارستانهای خصوصی شهر تهران است بدون در نظر
گرفتن رتبه بندی بیمارستانها انجام شد؛ که در صورتی که اطالعات
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 ثبت36404  با شماره1334/16/3 دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ
 دفتر، از معاونت درمان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی.شده است
 به جهت همکاری و،آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت و درمان
 همچنین از کلیه مدیران و.ارائه اطالعات الزم تشکر به عمل میآید
معاونین بیمارستانهای مورد مطالعه که به عنوان ارزیابان این پژوهش
.با صبر و حوصله ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند تشکر میشود

رتبهبندی بیمارستانهای خصوصی شهر تهران در اختیار پژوهشگر قرار
میگرفت؛ امکان مقایسه وضع موجود در رتبههای مختلف بیمارستانی
.وجود داشت

سپاسگزاری
پژوهش حاضر مستخرج از رساله دکتری آقای سیدمحمدحسین
حسینی است که به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا حمیدیزاده در
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