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مقدمه

ور به ط نهیبه نهیباال و هز تیفیبا ک یو درمان یارائه خدمات بهداشت

 نیتأم رهیزنج تیریمدجزء اهداف  ریاخ یهادر سال یاندهیفزا

( مورد Hospital Supply Chain Management) یمارستانیب

 یبرا تالش در که هامارستانیب نیب نیا در. (1)توجه قرار گرفته است 

و روبر یاساس یهاچالش با اندبوده خود یمال یدرآمدها و عملکرد بهبود

 یبر اساس گزارش مؤسسه مل کشور یهامارستانیب یهاچالشاند؛ شده

 خدمات یهانهیهز شیعبارت است از: افزا 30سالمت در سال  قاتیتحق

 نییپا تیفیک ره،یزنج در داده نیتأم نییپا سرعت ،(2) یمارستانیب

 شیافزا ن،یتأم رهیزنج در یگرواسطه ن،یتأم رهیزنج یهایورود

 چالش نیترمهم .یمارستانیب خدمات تیفیک از مارانیب انتظارات

 یهانهیهز شیافزا ریاخ یهاسال در هامارستانیب نیتأم رهیزنج

در کشورهای در  هانمارستای. ب(3, 2) است هاآن یدرمان و یبهداشت

بهداشت و درمان را به خود  هاینهیدرصد از هز 06از  شیحال توسعه ب

 هاینهیکه از کنترل هز ییصرفه جو ن،ی. بنابر ا(3) دهندیاختصاص م

از  است که ییاز صرفه جو شتریب اریبس شود،یم جادیا یمارستانیب

 سالمت نظام. (4) گرددیهای نظام سالمت حاصل ممؤلفه ریکنترل سا

 چکیده

 رهیخود در سراسر زنج ازیخدمات مورد ن ایکاال  "دیخر" ای "ساخت"به  میهر سازمان، تصم یهایاستراتژ نیتراز مهم یکی :مقدمه

است.  یاز برون سپار یبه سطح مناسب دنیرس یها برادر جهت تالش سازمان یعامل مهم یسازمان یهانهیهز یوراست. بهره نیتأم

 است. یمارستانیب نیتأم رهیبا عملکرد زنج کیاستراتژ یسپار برون یهمبستگ نییپژوهش، تع نیهدف از ا

 33فعال شهر تهران ) یخصوص یهامارستانیب نیو معاون سیشامل رئ یاست. جامعه آمار یهمبستگ-یفیپژوهش توص نیا :روش کار

نفر  123نه است که تعداد نمو مارستانیب نیتأم رهیدر خصوص زنج یبا اشراف اطالعات یمارستانیب یعال رانیمشترک مد یژگی( با ومارستانیب

 ی( براHospital Outsourcing Questionnaire) "یمارستانیب یبرون سپارپرسشنامه " 106 دتعدا نان،یاطم یبه دست آمد. برا

ابزار  یمحتوا ییشد. روا یپرسشنامه جمع آور 133مجموع تعداد  نی. از ادیشهر تهران ارسال گرد یخصوص مارستانیب 06ارشد  رانیمد

از  زیآن ن ییایپا یبررس ی. برادیگرد دییبهداشت و درمان کشور تأ حوزه نینفر از مدرس 13و مشارکت  یسنجش با استفاده از گروه کانون

 کردیو با رو یمعادالت ساختار یها به روش الگو ساز( استفاده شد. دادهComposite Reliability) یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا بیضر

 شد. لیتحل SmartPLS 3با نرم افزار  یحداقل مربعات جزئ

وجود دارد.  نیتأم رهیو عملکرد زنج هامارستانیدر ب کیاستراتژ یبرون سپار نیب یرابطه معنادار دهدیپژوهش نشان م جینتا ها:افتهی

 نیتأم رهیعملکرد زنج تیفیرابطه را با ک نیشتریعملکرد خدمات ب تیریمد ،یمارستانیب نیتأم رهیعملکرد زنج یرهایمتغ انیاز م

 دارا است. یمارستانیب

 کیوابط استراتژر جادیا ها،مارستانیب یرقابت یهاتیبا شناخت مز کیاستراتژ یپژوهش، توسعه برون سپار جیبر اساس نتا :یریجه گینت

 .شودیم شنهادیپ یمارستانیب نیتأم رهیها، به منظور بهبود عملکرد زنجکنندگان و کنترل و نظارت آن نیبا تأم

 یمارستانیعملکرد ب ن،یتأم رهیعملکرد زنج ن،یتأم رهیزنج ،یبرون سپار واژگان کلیدی:

http://dx.doi.org/10.21859/jhpm-08018
http://www.jhpm.ir/
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.21859/jhpm-08018
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 دیشد شیافزا چالش با سالمت، هاینظام ریسا همچون زین رانیا

 26در کشور در  هانهیهز یکل شاخص که یدرحال. روبروست هانهیهز

 31بخش سالمت  هاینهیرشد در هز نیبرابر شده ا 36سال گذشته 

 مارستان،یب یهانهیکاهش هز یراهبردها انیدر م (0)برابر شده است 

 یقراردادها قیطر از مارستانیب خدمات و کاال از یبخش یسپار برون

 قلمداد هامارستانیب عملکرد بهبود مهم یهاوهیش از یکی یهمکار

در تالشند به همراه  هامارستانیب رانیچارچوب مد نی. در اگرددیم

 یخدمات ارائه شده از سو تیفیک مارستان،یب یهانهیکاهش هز

 "بادلهم نهیهز یتئور" ینظر شرفتیدهند. پ شیافزا زیرا ن مارستانیب

(Transaction Cost Theory) (0) (3)بر منابع  یمبتن دگاهیو د 

را به  یبرون سپار (2) یمانند دگرگون ریاخ یهادگاهید نیو همچن

و  یسازمان نیتأم رهیزنج یقادر به باز طراح کیاستراتژ یعنوان ابزار

در بخش  یپس از برون سپار .(3)نموده است  یسازمان تیبعضاً مأمور

ه داشت نهیزم نیارشد را در  نیشتریبهداشت و درمان، ب حوزه د،یتول

 یبرا یریگ میبزرگ معموالً منطق تصم یهاشرکت رانی. مد(16)است 

 Core) "یمحور یهایستگیشا"را بر اساس  یبرون سپار

Competency )که بیترت نیبد ند؛ینمایم نییسازمان تب 

 داخل در است یمحور یستگیشا یدارا آن در سازمان که ییهاتیفعال

 یستگیشا یدارا سازمان که یموضوعات در و شودیم انجام سازمان

 .(11) ردیگیانجام م یبرون سپار ست،ین یمحور

Holcomb & Hitt (12)  برون  نهیدر زم یاصل هینظربا اشاره به دو

 یایزام نیتربر منابع( مهم یمبتن گاهیمبادله، د نهیهز هینظر) یسپار

 Complementary) "مکمل یهاتیقابل"را  کیاستراتژ یبرون سپار

Capability )(13)، "کیارتباط استراتژ" (Strategic 

Relationship )(14)، "یارابطه یساز تیسازوکار قابل" 

(building Mechanisms-Relational Capability )(10)، 

. دانندیم (10)( Cooperative Experience) "یتجربه مشارکت"

از خدمات و کاالها با  یبرخ یبا برون سپار هامارستانیب نیهمچن

دگان کنن نیتخصص تأم نیو همچن اسیدر مق ییجواز صرفه یریگبهره

 یبرون سپار .(13) ابندییدست م نیتأم رهیدر کل زنج یرقابت تیبه مز

 سازمان نیتأم رهیدر زنج نهیبه خدمات ارائهبه  تیدر نها کیاستراتژ

در  یبرون سپار یایمزا نیترچارچوب مهم نی. در همشودیمنجر م

 کاهش نه،ی( عبارتند از: کاهش هزهامارستانیبخش بهداشت و درمان )ب

بدون به خطر  راتییبا تغ عیانطباق سر ،(Risk Reduction) خطر

 شیافزا ن،یتأم رهیزنج یریبهبود انعطاف پذ ،یانداختن منابع داخل

 یهاتیحذف شکا ایکاهش  ،(12) رهینجز یخدمات و کاالها تیفیک

ت از دس یهااز فرصت یریو جلوگ انیمشتر یوفادار شیافزا ان،یمشتر

 اب ،یمارستانیب نیتأم رهیعملکرد زنج یابیبحث از ارز در. (13)رفته 

 Hospital) یمارستانیب نیتأم رهیزنج تیریمد خاص تیماه به توجه

Supply Chain Management )4 عملکرد  یابیارز یاصل یالگو

 از: عبارتند الگوها نیا اند؛شده مطرحدر بخش خدمات 

عملکردهای  در این چارچوب، که (26)و همکاران  Ellram یالگو

ا، ضاصلی، شامل جریان اطالعات، مدیریت ظرفیت و مهارت، مدیریت تقا

 ریتمدی کننده، نیمدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با تأم

 .باشدمی وجوه گردش مدیریت و خدمات تحویل

-IUE) خدمات نیتأم ریزنج یالگودر  ریازم اقتصاددانشگاه  یالگو

SSCM) (Izmir University of Economics and Service 

Supply Chain Model )یسو از Baltacioglu  (21)و همکاران .

 هندهدارائه کننده،نی)تأم ن،یکه بر روی سه واحد اساسی در زنجیره تأم

 نیتأم رهیمرجع زنج یالگو .است شده داده پوشش( مشتری و خدمات

 که( Service Supply Chain Reference Modelخدمات )

 انطباق، عمل و بهبود است. توسعه، منبع، ریزی،برنامه فرایندهای شامل

گیری عملکرد . که بر پایه ابعاد اندازه(22)و همکاران  Cho یالگو

)عملکرد مالی، رقابتی،  (23)و همکاران  Fitzgeraldبندی شده طبقه

از منابع و نوآوری( و  یبردارپذیری، بهرهکیفیت خدمات، انعطاف

Parasuraman نان،یاطم )ملموسات، قابلیت، (24) و همکاران 

ساختار سلسله  کیاسکور  یالگوپاسخگویی، تضمین و همدلی( و 

 د.خدمات ارائه نمودن نیگیری عملکرد زنجیره تأممنظور اندازهمراتبی به

د موجو یالگوها از استفاده با و جامع یبه چارچوب یابیدست منظور به

 عملکرد یابیارز یهاابعاد و شاخصه نیترمهم زین یداخل یهادر پژوهش

 نهیشیمرور پ جینتا .دیگرد استخراج یمارستانیب نیتأم رهیزنج تیریمد

را در  یمختلف یارهایمع ،از مطالعات کیکه هر  دهدیم نشانپژوهش 

 تیاند اما جامعخدمات ارائه نموده تیفیک یابیو ارز یبرون سپار نهیزم

 یاربرون سپ یرهایمتغ ریمطالعه در ارتباط با تأث نیکه در ا ییارهایمع

ده در نظر گرفته ش یمارستانیب نیتأم رهیبرعملکرد زنج کیاستراتژ

مخصوصاً در حوزه بهداشت و  گرید یهااست؛ تا کنون در پژوهش

های موجود سالمت، مشاهده نشده است. وجه مشترک بیشتر پژوهش

 یتانمارسیب یندهایجامع فرآِ یمطالعات کمتر به بررس نیاین است که ا

 یدر سطح خروج یمارستانیعملکرد ب یابیبه ارز شتریاند و بپرداخته

 از گیری بهره رو نیا ازاند. ( پرداختهشده ارائه)خدمات  هامارستانیب

 زا یاریبس از همزمان طور به و ترکیبی صورت به بتواند که روشی

 مقایسه یک در تا آوردمی فراهم را امکان این نماید؛ استفاده هاشاخص

 یابیزار به پژوهش نیا در منظور نیبد کرد؛ گیرینتیجه چندین بتوان

 ختلفم یهاشاخص از استفاده با یمارستانیب نیتأم رهیزنج کل عملکرد

 رونیا از. شد پرداخته آن بر کیاستراتژ یسپار برون ریتأث اساس بر و

با  کیاستراتژ یبرون سپار یهمبستگ نییتعپژوهش حاضر با هدف 

 .شد انجام یمارستانیب نیتأم رهیعملکرد زنج

 کار روش

ه مطالع نیا یمکان یاست. قلمرو یهمبستگ -یفیتوصپژوهش  نیا

( مارستانیب 33شهر تهران ) یخصوص یهامارستانیب نیتأم رهیزنج

 ینظر دانشگاه علوم پزشک ریز مارستانیب 30تعداد  نیب نیاست. از ا

 23تهران و تعداد  ینظر دانشگاه علوم پزشک ریز مارستانیب 11 ران،یا

رد. وجود دا یبهشت دیشه ینظر دانشگاه علوم پزشک ریز مارستانیب

 شهر یخصوص یهامارستانیب ارشد نرایمد مطالعه نیا یجامعه آمار

ه )با توجه ب یاطبقه یتصادف یریگ نمونه روش اساس بر. است تهران

 از ادهاستف با( یپزشک علوم یهادانشگاه نظر ریز هامارستانیب تیفعال

 .آمد دست به نفر 123 نمونه تعداد کوکران فرمول و مورگان جدول

 "یمارستانیب یسپار برونپرسشنامه "ابزار  قیپژوهش از طر یهاداده

(Hospital Outsourcing Questionnaire پژوهشگر ساخته )

 ینامه، مبانپرسش نیشد. در تدو یجمع آور ینظر یبر مبان یمبتن

 نیتأم رهیزنج نهیزم در یو داخل یخارج یالگوها ،یمفهوم ینظر

 بخش بهداشت یبخش خدمات و برون سپار یبرون سپار ،یمارستانیب

 یها استخراج، شد. سازه برون سپارشده و سپس سؤال یو درمان بررس
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 نیتأم رهیسنجه و سازه عملکرد زنج 2مقوله و  2با  کیاستراتژ

 با و کرتیل ییتا 0 فیسنجه بر اساس ط 12مقوله و  0با  یمارستانیب

 یلیخ 1 و فیضع 2 متوسط، 3 خوب، 4 خوب، یلیخ 0) یبند رتبه

 ،یینوع روا 3از  شنامهپرس ییروا دیتائ یبرا .شد هیاول یطراح( فیضع

 Convergentهمگرا ) ییروا ،(Content Validityمحتوا ) ییروا

Validity )سازه ییروا و (construct validity )شودیم استفاده .

 نیمحتوا استفاده شد. بد ییابزار سنجش از روا ییروا یبررس یبرا

تهران  یهادانشگاه نیمدرسنفر از  13 اریاختصورت که ابزار سنجش در 

بهداشت و سالمت و  تیریمد ک،یاستراتژ تیریمد یهاتخصص با

بهداشت و درمان کشور قرار گرفت و نظر آنان در مورد  حوزهخبرگان 

 Focus) یکانون گروه جلسه کیپرسشنامه در قالب  یهاسنجه

Groupشرکت دیی( سؤال شد و پس از اعمال اصالحات مورد تأ 

سنجه  2گروه،  نیا جی. نتاگرفت قرار یگروه یگفتگو در کنندگان

که در  دیاصالح گرد عبارت 13به پرسشنامه اضافه نمود و تعداد  دیجد

 34 بهسنجه  20 هیمجموع اول ازپرسشنامه  یهامجموع تعداد عبارت

 هامعرف مجموعه که معناست نیهمگرا به ا ییروا .دیرس عبارت

 توسطم از استفاده. کنندیم نییتب را یاصلسازه  زانیم چه به( هاهی)گو

( به Average Variance Extracted) شده استخراج انسیوار

. شودیم شنهادیپ PLS3نرم افزار  دراعتبار همگرا  یبرا یاریعنوان مع

. به (20) است یکاف ییاعتبار همگرا انگریب 0/6معادل  AVEحداقل 

ه مشارکت نمون با یدییتأ یعامل لیسازه از تحل ییروا یمنظور بررس

 شهر یخصوص یهامارستانیب ارشد رانیمد از نفر 123پژوهش ) یآمار

. است شده پرداخته آن به هاداده لی( انجام شد که در قسمت تحلتهران

 بیضر کرونباخ و یآلفا بیضر اریدو مع لهیبه وس زیپرسشنامه ن ییایپا

 آزمون شیشده از پ یآورجمع یهاداده براساسمرکب  ییایپا

 شرکت پژوهش یآمار جامعه از نفر 36 تعداد آن در که پرسشنامه

 هر دو شاخص باالتر یکه ضرائب به دست آمده برا آمد دست به داشتند

 را سنجش ابزار ییایپا و یروائ بیضر 1جدول حاصل شد.  36/6از 

 .دهدیم نشان

 ارسال مارستانیب 06 ارشد رانیمد یبرا و هیامه تهشنپرس 106تعداد 

شد. حفظ  ینامه جمع آورپرسش 133 تعداد مجموع نیا از. دیگرد

 اطالعات یافشا عدم و پژوهش نیا در کنندگان شرکت یخصوص میحر

 طول در موجود مالحظات نیترمهم از یفرد صورت به هاپرسشنامه

 نرم از استفاده با شده یآور جمع یهاداده. است بوده پژوهش ندیفرآ

 لیو تحل هیمورد تجز (SmartPLS 3) 3 اسآل  یپ اسمارت افزار

 قرار گرفت.

 هاافتهی

و  یهمبستگ بیضر از پنهان، یرهایمتغ یدو به وروابط د یبررس یبرا

 آشکار )سؤاالت یرهایمکنون و متغ یرهایمتغ نیب رابطه نییجهت تب

 یعامل یهاکه بار ییجا. از آندیاستفاده گرد یپرسش نامه( از بار عامل

 ل،مد هیاول یاجرا از پس استنظر بوده  مورد شده ارائه یالگو در مثبت

 از( O1,R1,S1) بودند یمنف ای صفر یعامل بار یداراکه  ییرهایمتغ

 مثبت یبا بار عامل یرهایمتغ یبرا یینها یالگو و شدند حذف هاداده

 :است ارائه شده 1 تصویردر  یینها یالگو جینتا. دیاجرا گرد

 از کی هر یبرا ر،یمس ضرائبو  یعامل یدهنده بارهانشان 1 تصویر

 یباشد ارتباط قو 0/6 یاگر باال یعامل یبارها. است شده ارائه رهایمتغ

 و متوسط ارتباط باشد 0/6 تا 3/6 نیب اگر دارد؛ وجود ریمتغ دو انیم

 نیشتریب 2جدول طبق  وجود دارد. یفیرابطه ضع باشد 3/6 ریز اگر

و برون  یسازمان جینت نیب ک،یاستراتژ یدر سازه برون سپار یهمبستگ

 نیتأم رهیدر سازه عملکرد زنج نیوجود دارد. همچن کیاستراتژ یسپار

 نیتأم هریعملکرد خدمات و عملکرد زنج نیب یهمبستگ نیشتریب زین

 وجود دارد.

 نیانگیم جذر یخطامدل،  یبرازش و درست یبراشاخص  نیترمهم

ساخته  یالگو نیب تفاوت شاخص نیا واقع در. است( RMS) مربعات

 زا شیب شاخص نیا مقدار اگر. دهدیرا نشان م یتجرب یهاشده با داده

 1/6 یباال اگر و شودیم یریگ جهینت یقبول قابل برازش باشد 62/6

 نیشاخص در ا نیمقدار ا که شودیباشد برازش خوب استنباط م

مدل  میتعم تیقابل یبررس جهت .آمد دست به 133/6 زانیپژوهش م

 رشیپذ نی. ادیاستخراج گرد رهایاز مس کیهر  یبرا t آماره ریمقاد زین

قرار  یمورد بررس PLSنرم افزار  در زین P-valueاز ستون  توانیرا م

 یرهایمتغ نیدرصد رابطه مورد نظر ب 0از  شیب P-value زانیداد. م

 نیروابط ب هینخواهد کرد. بر اساس نمودار فوق کل دییپنهان را تأ

 جیتان هی. بر پارندیگیقرار م دییپژوهش مورد تأ نیپنهان ا یرهایمتغ

 برونگفت  توانیم tآماره  زانیو بر اساس م اتیحاصل از آزمون فرض

 نیأمت رهیزنج تیریمدبر عملکرد  هامارستانیدر ب کیاستراتژ یسپار

 (.3جدول دارد ) میمستق رابطه یمارستانیب

 نامهپرسش ییایو پا ییضرائب روا :1 جدول

 مرکب ییایپا بیضر کرونباخ یآلفا بیضر AVEاستخراج شده  انسیوار نیانگیم بیضر پژوهش یرهایمتغ

 303/6 322/6 024/6 کیاستراتژ یسپار برون

 343/6 320/6 322/6 یسازمان عوامل

 320/6 300/6 013/6 کیاستراتژ عوامل

 333/6 303/6 026/6 نیتأم رهیزنج عملکرد

 036/6 241/6 03/6 منابع و تیظرف

 303/6 202/6 033/6 کننده نیتأم با ارتباط

 IT 303/6 233/6 336/6 تیریمد

 343/6 363/6 343/6 خدمات عملکرد

 233/6 336/6 002/6 یمال تیریمد
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 یینها یمحاسبات الگو :1 تصویر

 

 پنهان یرهایمتغ ریضرائب مس :2 جدول

 سازه
 جینتا

 یسازمان

 تیمز

 کیاستراتژ

 و منابع

 تیظرف

 تیریمد

 یمال

 نیارتباط با تأم

 کننده

 یفناور

 اطالعات

 عملکرد

 خدمات

عملکرد 

 نیتأم رهیزنج

 330/6      332/6 333/6 کیاستراتژ یبرون سپار

  330/6 303/6 224/6 343/6 306/6   نیتأم رهیعملکرد زنج

 

 P-valueو  tآماره  ریمقاد :3 جدول

 t P-value آماره رهایمس

 662/6 103/3 نیتأم رهیزنج عملکرد ««کیاستراتژ یسپار برون

 6 303/23 یسازمان جینتا ««کیاستراتژ یسپار برون

 6 226/0 کیاستراتژ تیمز ««کیاستراتژ یسپار برون

 6 300/0 منابع و تیظرف ««نیتأم رهیزنج عملکرد

 6 030/4 یمال« «نیتأم رهیزنج عملکرد

 6 116/2 اطالعات یفناور ««نیتأم رهیزنج عملکرد

 6 336/3 کننده نیتأم با ارتباطات ««نیتأم رهیزنج عملکرد

 6 242/2 خدمات عملکرد ««نیتأم رهیعملکرد زنج

 

 بحث

کرد با عمل کیاستراتژ یبرون سپار یهمبستگ نییپژوهش تع نیا در

 آزمون نهیقرار گرفت. در زم یمورد بررس یمارستانیب نیتأم رهیزنج

 بر کیژاسترات یسپار برون ک،یاستراتژ یسپار برون به مربوط اتیفرض

. شد یریگاندازه کیاستراتژ یهاتیمز و یسازمان جینتا ریمتغ 2 اساس

 نیتأم با ارتباط منابع، و تی)ظرف گانه 0 یرهایمتغ ریتأث یبرا رابطه نیا

 عملکرد بر( یمال تیریمد خدمات، عملکرد اطالعات، یفناور کننده،

خدمات  تیفیقرار گرفت که ک دییتأ مورد زین یمارستانیب نیتآم رهیزنج

دارد.  رهیرا بر عملکرد زنج ریتأث نیشتریارائه شده به مراجعه کنندگان ب

 بیپژوهش بنا بر ضر یمفهوم یبه دست آمده از الگو جیبر اساس نتا

 یرو کیاستراتژ یابعاد برون سپار یگفت که تمام توانیمدل م نییتع

 نیتأم رهیعملکرد زنج ریمتغ انسیدرصد از وار 30اند هم رفته توانسته

 هارائ خدمات تیفیک یریگ اندازه یهاسنجه نیتردهند. مهم حیرا توض
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 هشد ارائه خدمات: دامنه از اندعبارت آمده دست به جینتا اساس بر شده

 تانمارسیب کارکنان از تیرضا ،یمارستانیب خدمات نهیهز ن،یمراجع به

 یجو و پرس زمان و مارانیشده به ب ارائه خدمات یظاهر تیفیک

 اضرح مطالعه جی. بر اساس نتایمارستانیب خدمات افتیدر یبرا یمشتر

 و هامارستانیب در کیاستراتژ یسپار برون نیب یمثبت معنادار رابطه

خدمات  نهیها مخصوصاً در خصوص کاهش هزآن نیتأم رهیزنج عملکرد

 شیخدمات، افزا افتیدر یبرا مارانیکاهش زمان انتظار ب ،یمارستانیب

 یهاافتهی وجود دارد. مارستانیکارکنان ب تیخدمات و رضا تیفیک

 یسازگار (20) یپور و نجف یرینص مطالعات جیپژوهش حاضر با نتا

قانون برنامه چهارم توسعه  144ماده  یتیریمد یها رابطه واگذاردارد. آن

 یوابسته به دانشگاه علوم پزشک مارستانیب کی یرا بر عملکرد مال رانیا

و  یپرسنل یهانهینشان داد مجموع هز جینمودند. نتا یبررس رانیا

 بلکاهش قا یتیریمد یهابخش یبرخ یبعد از واگذار مارستانیب یرفاه

 افتهیبهبود  مارستانیب یداشته و در مجموع عملکرد مال یامالحظه

 لیو تحل ییکارا یبه بررس Chandra (23) یگریاست. در مطالعه د

شده در هندوستان پرداخت و  یبرون سپار یمارستانیخدمات ب یمال

اند در خصوص روش بهره برده نیکه از ا ییهامارستانینشان داد که ب

درصد کاهش داشته  46در حدود  میمستق ریو غ میمستق یهانهیهز

دارد. در  یپژوهش حاضر همخوان یهاافتهیبا  زین جهینت نیاست که ا

اثرات  یبه منظور بررس Dunnigan & Pollock (22)که  یپژوهش

 زانیم دندیرس جهینت نیانجام دادند به ا یدرمان یهابخش یبرون سپار

 ابطهر و افتهی ارتقا ید از برون سپارو پرسنل بع مارانیب یتمندیرضا

 یتمندیرضا زانیم شیافزا و یتیریمد یهایواگذار نیب یدار یمعن

 و یفردوس مطالعه جیو نتا جینتا نی. ادارد وجود کارکنان و مارانیب

موجب کاهش  رشیبخش پذ یکه نشان داد واگذار (23)همکاران 

 تیبهبود رضا نیعملکرد واحد و همچن یدرصد 32 شیافزا ها،نهیهز

دارد. در پژوهش  یو سازگار یاست همخوان دهیگرد یداخل انیمشتر

 تیفیک یدر مطالعه خود به بررس (13)و همکاران  ارفریژ یگرید

 تهران شهر سطح در یآموزش مارستانیب 0 در شده یسپار برون خدمات

 دتوانیم درمان و بهداشت خدمات یسپار برون اساس نیا بر. پرداختند

 شیافزا جهینت در و مارانیب تیرضا خدمات، نیا تیفیک بهبود به

در مطالعه  زین (36)و همکاران  فریلیمنجر گردد. خل مارستانیب عملکرد

 به "هیتغذ واحد عملکرد بر یسپار برون ریتأث یبررس"با عنوان  یگرید

 تهران شهر ینظام ریغ و یظامن منتخب یهامارستانیب سهیمقا

 و هیتغذ واحد یسپار برون نیب داد نشان پژوهش جینتا. پرداختند

 معنادار رابطه ینظام ریغ و ینظام یهامارستانیب در واحد نیا عملکرد

 زین Moschuris & Kondylis (31)وجود دارد. پژوهش  یمثبت

 ،یمارستانیب انیمشتر تیو رضا هانهیدر هز یینشان داد صرفه جو

خدمات  یبرون سپار یریگ میحاصل از تصم جینتا نیترمهم

 یکنندگان خارج نیبا تأم یارتباط و همکار نیاست. همچن یمارستانیب

ر و منج دهیخدمات را بهبود بخش تیفیک تواندیم یواگذار یهاو طرف

و ارتباط با  یاستفاده از خدمات گردد. موضوع همکار زانیم شیبه افزا

ر شده ذک جیخدمات عالوه بر نتا تیفیکآن با  رابطهکنندگان و  نیتأم

 پژوهش و Moschuris & Kondylis مطالعهمشترک  جیجزء نتا

 .است حاضر

 هیلاو یبهداشت یمراکز مراقبتها نیکه در پاکستان در ب یامطالعه در

خدمات  ینشان دادند واگذار Sameen & Tayyeb (32)انجام شود 

ا ر مارانیب تیرضا ،یبرون سپار قیاز طر هیاول یبهداشت یهامراقبت

و  یجودک دارد. یخوانپژوهش حاضر هم جیداده که با نتا شیافزا

برون  یهاشکست طرح لیدالل یبه بررس یدر پژوهش (33)همکاران 

 ،یمارستانیعامل ب 4ها پرداختند. آن یدولت یهامارستانیدر ب یسپار

 تیعدم موفق لیرا دال یاستگذاریس یکارگران و فضا مانکاران،یپ

 استیس تینشان داد عدم موفق جیبرشمردند. نتا یبرون سپار استیس

عف معلول ض شیها کم و بکه همه آن گرددیبرم یلیبه دال یبرون سپار

 جیگرفت نتا جهینت توانیرو م نیهستند. از ا یدولت تیرینظام مد

 تبهداش یو بخش دولت یناظر به بخش خصوص یحاصل از برون سپار

 یهامارستانیپژوهش در ب نیرو که او درمان متفاوت است و از آن

 همطالع جینتا آن با یشهر تهران انجام شده است عدم سازگار یخصوص

مطالعات صورت  مجموع، در .شودینم دییتأ (33)و همکاران  یجودک

راستا با در بخش بهداشت و درمان هم یبرون سپار نهیگرفته در زم

پژوهش حاضر در  جیاند. نتابه دست آمده از پژوهش حاضر بوده جینتا

 رابطه کیاستراتژ ینشان داد برون سپار کیاستراتژ یسطح برون سپار

 برارد. د کیاستراتژ یهاتینسبت به مز یسازمان جینتا با را یشتریب

ش بخ نیدر ا یسازمان جینتا یهاشاخص نیترمهم مطالعه جیاساس نتا

 رد ییجو صرفه ،یمارستانیب یندهایفرآ یریعبارتند از: انعطاف پذ

 تنسب یداخل منابع بودن یکاف ات،یعمل و ندیفرآ در ینوآور اس،یمق

 جذب ،یمارستانیب یندهایفرآ فیبازتعر مارستان،یب یازهاین به

 نیتأم کنترل خدمات، و کاال تیفیک بهبود ،یخارج یگذارهیسرما

ذاران گ استیو س رانیمد دیبا ن،ی. بنابراانیمشتر یوفادار و کنندگان

سازوکار، به  نینظام سالمت بسترسازی مناسب را برای استفاده از ا

 یهامارستانیعنوان را هکار اصالحات در نظام سالمت خصوصاً در ب

 .ندینما جادیا یخصوص

 یریگ جهینت

 کیژاسترات یبرون سپار میمستق ریاز تأث یپژوهش حاک نیا یهاافتهی

 کیژاسترات یسپار برون. است یمارستانیب نیتأم رهیزنج عملکردبر 

ارائه شده دارد و به  یمارستانیخدمات ب تیفیک اب یمعنادار رابطه

 یبرا مارانیزمان انتظار ب کاهش ،یمارستانیخدمات ب نهیکاهش هز

 انمارستیب کارکنان تیرضا و خدمات تیفیک شیافزا خدمات، افتیدر

 یمفهوم یشده الگو دییتأ یهابر اساس سنجه و رونی. از اشودیمنجر م

 یرقابت یهاتیبا شناخت مز هامارستانیب شودیم شنهادیپپژوهش 

ها کنندگان و کنترل و نظارت آن نیبا تأم کیروابط استراتژ جادیخود، ا

 در و بخشند بهبود یسپار برون قیطر از را خود خدمات و کاال تیفیک

با  نی. همچندهند شیافزا را یمارستانیب نیتأم رهیزنج عملکرد جهینت

 یمارستانیب نیتأم رهیمتفاوت کاال و خدمات در زنج تیتوجه به ماه

بخش در  2در هر  یبرون سپار تیموفق یابیارز یبرا ییهاشاخص

 یحاصل از برون سپار جینتا تاًیشود و و نها نییتب یمطالعات أت

 یمنتشر شود. اتکا یقیبه منظور مطالعه تطب یمارستانیب یواحدها

 خصوص در کنندگان شرکت یشخص یهاپاسخ به پژوهش یهاافتهی

 از ،یواقع یآمارها از استفاده یجا به( یمال تیری)مد رهایمتغ از یبرخ

 یچندان لیتما هامارستانی. چرا که باست پژوهش نیا یهاتیمحدود

پژوهش بر اساس  نیا نیخود نداشتند. همچن یاطالعات مال یبه افشا

شهر تهران است بدون در نظر  یخصوص یهامارستانیب یمطالعه بر رو

ات که اطالع یانجام شد؛ که در صورت هامارستانیب یگرفتن رتبه بند
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رار ق پژوهشگر اریشهر تهران در اخت یخصوص یهامارستانیب یبندرتبه

 یمارستانیمختلف ب یهاوضع موجود در رتبه سهیامکان مقا گرفت؛یم

 وجود داشت.

 یزارگسپاس

 نیدمحمدحسیس یآقا یدکتررساله  از مستخرج حاضر پژوهش

 در زادهیدیحم محمدرضا دکتر یآقا ییراهنما به که است ینیحس

ثبت  36404شماره  با 3/16/1334 خیدر تار یبهشت دیدانشگاه شه

 دفتر ،یپزشکبهداشت و آموزش  وزارت درمان معاونت ازشده است. 

 و یهمکار جهت به درمان، و بهداشت وزارت اطالعات یفناور و آمار

 و رانیمد هیکل از نیهمچن. دیآیم عمل به تشکر الزم اطالعات ارائه

 پژوهش نیا ابانیارز عنوان به که مطالعه مورد یهامارستانیب نیمعاون

.ودشینمودند تشکر م یاری مطالعه نیما را در انجام ا حوصله و صبر با
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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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