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چکیده
مقدمه :با شروع اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در سال  ،4933سیاست برونسپاری خدمات بیمارستانی به
شکل گستردهای استفاده شد .از سال  4931به بعد رویه معکوسی آغاز شد .شرکتهای خصوصی لغو قرارداد شدند و غالب کارگران آنها به
استخدام وزارت بهداشت درآمدند .بدین ترتیب ،سیاست برونسپاری به اهداف اولیه خود مبنی بر کوچکسازی ساختار نظام سالمت و بهبود
کارایی دست پیدا نکرد .هدف پژوهش حاضر ،بیان درسهای این تجربه بود.
روش بررسی :این مطالعه ،یک مطالعه کیفی بود که دادههای آن با بررسی اسناد (قراردادهای) بیمارستانهای دانشگگاه عوگوم پکشگکی و
خدمات به داشتی درمانی تهران و همچنین مشاهده و انجام مصاحبه با ده نفر از افراد مطوع اعم از رؤساء و مدیران بیمارستانها ،کارشناسان
ستادی ،پیمانکاران و کارگران جمعآوری شد .دادهها از طریق روش کیفی"تحویل چهارچوب" ،جمعبندی و تحویل گردیدند.
یافتهها :دالیل عدم موفقیت سیاست برونسپاری در چهار موضوع اصوی و هشت زیرموضوع به شرح زیر خالصه گردیدند:
 -4دالیل مرتبط با کارفرما (بیمارستان) :ضعف در طراحی ،تنظیم و نظارت بر قراردادها و دخالت در امور اجرایی پیمانکار  -2دالیل مرتبط با
بخش خصوصی (پیمانکاران) :ضعف توان مدیریتی و تخصصی و توجه به منافع کوتاه مدت  -9دالیل مرتبط با کارگران :اعتراضات کارگری
 -1دالیل مرتبط با فضای سیاستگذاری :تفاوت بسیار زیاد شرایط کاری کارکنان رسمی و کارکنان شرکتی و مشکالت مربوط به مدیریت
بحث و نتیجهگیری :عدم موفقیت سیاست برونسپاری به دالیوی برمیگردد که همه آنها کم و بیش معوول ضعف نظام مدیریت دولتی
هستند .در واقع توان و کارایی بخش خصوصی هنگام ورود به بخش دولتی با قید محدودیت پتانسیل مدیریت دولتی مواجه میشگود .بگرای
کسب نتایج بهتر در برونسپاری ،قبل از واگذاری فعالیتها یا همکمان با آن باید به فکر تحول نظام مدیریت دولتی بود.
واژگان کلیدی :برونسپاری ،بخش خصوصی ،خرید خدمت ،عقد قرارداد ،بیمارستان
ارجاع :جودکی حسین  ،حیدری محمود  ،گرایلی بیژن .برونسپاری خدمات بیمارستانی :درسهای یک تجربه .مجله پژوهشهای سالمت محور 3131؛ .31-31 :)3(3

 .3دکترا ،گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی ،سازمان تأمین اجتماعی  ،تهران ،ایران
 .3کارشناس ،مرکز طبی کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .1دانشجوی دکترا ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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* نویسنده مسؤول :تهران ،خیابان آزادی ،پالک  ،113سازمان تأمین اجتماعی ،معاونت درمان ،گروه اقتصاد درمان و برنامهریزی

برونسپاری خدمات بیمارستانی

حسین جودکی و همکاران

مقدمه

چیزی است که عموماً از آن تحت عنوان برونسپاری

در دهههای اخیر ،اصالحات نظام سالمت در

یاد میشود .در این روش ،مالکیت کل یا بخشی از

کشورهای در حال توسعه عموماً حول یکی از

یک مرکز درمانی واگذار نمیشود ،اما مدیریت آن به

محورهای زیر بوده است :شیوه تأمین مالی خدمات

بخش خصوصی واگذار میشود یا این که مرکز

سالمت ،تخصیص منابع در کل نظام سالمت ،نحوه

درمانی به جای تولید خدمت خاصی ،آن را از بخش

ارایه (عرضه) خدمات و عدالت .در همه این موارد

خصوصی خرید میکند ( .) 3،1دلیل روی آوردن به

ترکیب بخش خصوصی و عمومی و تغییر تعادل بین

برونسپاری آن است که مزایای مدیریت بخش

این دو بخش یک عامل تعیینکننده بوده است (.)1

خصوصی (مانند توجه به کارایی و رضایت مشتریان)

اصالحات در نحوه ارایه (عرضه) خدمات سالمت

به بخش دولتی وارد شود و در عین حال از معایب

غالباً از طریق سیاستی انجام گرفته که به طور کلی از

آن (مانند عدم توجه به عدالت و مسؤولیت اجتماعی)

آن تحت عنوان تمرکززدایی ((Decentralization

اجتناب گردد .این امر منجر به ایجاد بازارهای داخلی

یاد می شود .تمرکززدایی عبارت است از انتقال قدرت

( )Internal Marketیا شبه بازار ((Quasi-Market

و کارکردها از مرکز به محیط .تمرکززدایی به اشکال

در درون بخش دولتی میگردد .منظور از شبهبازار یا

و انگیزههای مختلفی اجرا میشود و هدف آن عموماً

بازار داخلی ،ترویج رقابت بازارگونه در درون بخش

افزایش اثربخشی و پاسخگویی در ارائه خدمات است

دولتی با هدف حصول توأم ویژگیهای مثبت هر دو

(.)1

بخش عمومی و خصوصی است .در این حالت

مهمترین انواع تمرکززدایی عبارتند از :تراکمزدایی (-

سیاستگذاری و نظارت در اختیار دولت باقی مانده و

)،(Devolution

امور اجرایی و تصدیگری به بخش خصوصی واگذار

واگــذاری ) (Delegationو خــصوصـیســازی

میشود .دولت در نقش خریدار خدمت ظاهر شده و

( .)2( (Privatizationبعضی از صاحبنظران

به کارایی تخصیص توجه خواهد کرد و بخش

،(Deconcentration

تفویض

نهادهاند و آن را کاملترین نوع تمرکززدایی از دیدگاه

به کارایی فنی توجه خواهد کرد (.)1-5

دولت دانستهاند (.)1

اما در عمل آنچه اتفاق میافتد ممکن است با تئوری

صرفنظر از تعریف سنتی خصوصیسازی که

که شرح داده شد همخوانی نداشته باشد و به نظر

خصوصیسازی را انتقال مالکیت قانونی یک مؤسسه

میرسد ایران یک مثال خوب در این زمینه باشد.

دولتی به بخش خصوصی تعریف میکند ،میتوان

در ایران ،برونسپاری خدمات در نظام سالمت در

خصوصیسازی را در معنای وسیعتری تعریف کرد:

برنامههای توسعه پنج ساله به خصوص در ماده 192

انطباق مدیریت دولتی با قوانین بازار .با این تعریف

برنامه

و

خصوصیسازی صرفاً انتقال مالکیت نیست بلکه

فرهنگی( ،)1319-33قانون تنظیم بخشی از مقررات

میتواند در حوزه رفتار مدیریت ،اهداف و انگیزههای

مالی دولت مصوب  1331/11/21مجلس شورای

مؤسسه رخ دهد ( .)3خصوصیسازی مدیریت ،آن

اسالمی و بخشنامههای صادره از سوی سازمان
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خصوصیسازی را "تمرکززدایی اقتصادی" نام

خصوصی در نقش ارایه دهنده خدمات ظاهر شده و

برونسپاری خدمات بیمارستانی

حسین جودکی و همکاران

مدیریت و برنامهریزی کشور و شورای عالی اداری

تدریج لغو نمود (که البته آمار دقیق آن مشخص

مورد تأکید قرار گرفت .در اجرای این قوانین،

نیست) و کارگران (منظور از کارگران ،افرادی بودند

برونسپاری خدمات سالمت نه تنها در مورد خدمات

که تحت مدیریت شرکتهای خصوصی در

پشتیبانی مانند انژری ،تغذیه ،نظافت ،امنیت ،نقلیه

بخشهای درمانی یا پشتیبانی به کار گرفته شدند و

و ،...بلکه در مورد خدمات بهداشتی ،درمانی و

تحت شمول قانون کار قرار داشتند) شرکتهای

پاراکلینک نیز به کار گرفته شد ( .)6در برنامه چهارم

خصوصی طرف قرارداد را به استخدام خود درآورد.

توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،دولت مؤظف

بدین ترتیب ،سیاست برونسپاری به اهداف اولیه

شد ساالنه  3درصد از تصدیگری و  5درصد از

خود مبنی بر کوچکسازی ساختار نظام سالمت و

تعداد کارکنان خود کم کند ،هر چند این برنامه

بهبود کارایی دست پیدا نکرد .از این موضوع میتوان

مشخص ننمود میزان کاهش تصدیگری چگونه باید

تحت عنوان شکست سیاست برونسپاری یاد کرد.

اندازهگیری شود ( .)1در متن قانون برنامه پنجم

هدف پژوهش حاضر بررسی علل این شکست و بیان

توسعه کشور ،سیاستهای قبلی نفی نشد اما مشابه

درسهای این تجربه بود.

برنامه سوم توسعه ،مواد قانونی خاصی به برونسپاری
خدمات سالمت اختصاص داده نشد.

روش بررسی

علیرغم واگذاریهای گسترده ،مطالعاتی که نشان

این مطالعه ،یک مطالعه کیفی بود کـه دادههـای آن از

دهند تأثیر برونسپاری بر شاخصهای کارایی،

چند روش مختلف گردآوری شد .معیارهای با ارزش

کیفیت ،عدالت و پاسخگویی (در سطح خرد و کالن)

بــودن ) ، (Trustworthinessپــژوهشهــای کیفــی

چه بوده است ،بسیار کم است ( ،)6البته در عرصه

شامل قابل بـاور بـودن ( ،(Credibilityقابـل تکـرار

جهانی نیز وضع به همین منوال است و مطالعات

بـــودن) ،(Dependabilityقابـــل تعمـــیم بـــودن

مربوط به اثرات برونسپاری بسیار کم است (.)3

) ،)Transferabilityقابــــــل تأییــــــد بــــــودن

پژوهشهایی که در این زمینه در کشور انجام شدهاند

) )13-11( )Conformabilityبه شرحی که در ادامه

غالباً به منافع ریالی قراردادهای منعقده توجه نمودهاند

از بررسی اسناد ،مشاهده و مصـاحبه بـه دسـت آمـد.

(.)9-12

اســناد بررســی شــده شــامل قراردادهــای منعقــده،

در سال پایانی اجرای برنامه چهارم توسعه کشور و با

صورتجلســات و گــزارشهــای مربــوط بــه بازدیــد

روی کار آمدن دولت جدید در سال ،1331سیاست

بیمارستانها و سایر مکاتبات مرتبط با برونسپاری در

برونسپاری که در برنامههای پنج ساله توسعه کشور

بیمارســتانهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران (13

و برنامههای اصالحی مرتبط با خصوصیسازی و

بیمارستان) بود .مشاهدات ناشـی از حضـور یکـی از

کوچکسازی دولت دنبال میشد ،عمالً متوقف

پژوهشگران در واحدهای ستادی مـرتبط بـا موضـوع

گردید .دولت جدید که یکی از مهمترین شعارهای

بــود کــه فرصــت مشــارکت مســتقیم در جلســههــای

آن "عدالت" بود ،قراردادهای برونسپاری را به

تصمیمگیری ،بازرسی از بیمارستانها و ثبت وقـایع را
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– سال اهول /شماره /1اتبستان 1931

33

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2022-06-29

فارغ از اثرات کوتاهمدت و بلندمدت برونسپاری،

عنوان میشود در انجام پژوهش لحاظ گردید .دادههـا

برونسپاری خدمات بیمارستانی

حسین جودکی و همکاران

برای وی فـراهم آورد .همچنـین بـرای فهـم و تبیـین

مباحثه بین پژوهشگران ،بارها بازبینی شـد بـه نحـوی

دادههـــای حاصـــل از مشـــاهدات ،یکـــی دیگـــر از

که به بهتـرین حالـت مـنعکسکننـده جمیـع نظـرات

پژوهشگران با ده نفر از افراد مطلـع اعـم از راسـا و

مصاحبهشوندگان و مشاهدات باشد .ایـن چهـارچوب

مدیران بیمارستانها ،کارشناسـان سـتادی ،پیمانکـاران

در مرحله چهارم و با اضافه کردن زیرموضوعها نهایی

بخش خصوصی و کـارگران مصـاحبه سـاختار نیافتـه

گردید .مرحله نمایهکردن که عبـارت اسـت از مـرتبط

انجام داد .جمعآوری دادهها تا رسیدن به نقطـه اشـباع

نمــودن دادههــا بــا موضــوعات ،از طریــق اســتفاده از

ادامه داشت .از آنجا که دادهها به صورت مـوازی و از

نرمافزار  Wordانجام شد .در نهایـت چهـار موضـوع

منــابع مختلــف جمــعآوری شــد ســوگیری در انجــام

اصلی و هشت زیرموضوع شناسایی و گزارش گردید.

پژوهش بـه حـداقل رسـید .گـزارشهـای حاصـل از
پـــــژوهش در مقـــــاطع مختلـــــف در اختیـــــار

یافتهها

مصاحبهشوندگان قرار گرفت و صحت نتایج گـزارش

دالیل عدم موفقیـت سیاسـت بـرونسـپاری خـدمات

شده به تأیید آنها رسید.

بیمارســتانی در نظــام ســالمت کشــور ،تحــت چهــار

دادههــا از طریــق روش کیفــی تحلیــل چهــارچوب

موضوع اصلی و هشت زیـر موضـوع بـه شـرح زیـر

) (Framework Analysisجمعبنـدی شـدند (-15

طبقهبندی شدند (جدول .)1

 .)11این روش شامل پنج مرحله آشنا شدن با دادهها،

موضوعات اصلی نشاندهنده بازیگران اصلی بودنـد و

شناسایی چهارچوب موضوعات اصـلی ،نمایـهکـردن،

زیرموضوعات نشان دادند کـه تعامـل ایـن بـازیگران

ترسیم جداول و کشیدن نقشه و تفسیر آن است (-15

چگونه منجر بـه بـروز مشـکالت و در نهایـت عـدم

 .)11چهارچوب موضوعات اصلی که در مرحلـه دوم

موفقیت برونسپاری گردیده است.

شکل گرفت ،با استفاده از مـرور دادههـای مختلـف و
جدول  :1موضوعات اصلی و زیرمو ضوعات مرتبط با دالیل عدم موفقیت سیاست برونسپاری خدمات پشتیبانی و درمانی بیمارستانها
موضوعات اصلی

-

ضعف نظارت بر قراردادها

-

دخالت در امور اجرایی پیمانکار

-

ضعف دانش و توان مدیریتی و تخصصی

-

توجه به منافع کوتاهمدت

دالیل مرتبط با کارگران

-

اعتراضات کارگری

دالیل مرتبط با فضای سیاستگذاری(سطوح باالتر از

-

تفاوت بسیار زیاد شرایط کاری کارکنان رسمی و کارکنان شرکتی

بیمارستان)

-

مشکالت مربوط به مدیریت

دالیل مرتبط با بخش خصوصی(پیمانکاران)

موضوع اصلی یک :دالیل مرتبط با کارفرما (بیمارستان)
دالیل مرتبط با کارفرما ،در سه زیرموضوع خالصه شد:

زیر موضوع اول :ضعف در طراحی و تنظیم قراردادها

گاهی مسؤولین بیـمارسـتان با انـگیزه بهـبـود قـرارداد،
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بنـدهـای سختگیرانه (و البته غیر عملی) به آن اضافه کرده

مـواردی از هـزینهها توجه نـگردیده بود مثالً کــارگـران

بودند و ایـن باعـم محـدود شـدن فضـای عمـل بخـش

شرکتها عمالً از بسیاری از امور رفاهی بیمارسـتان نظیـر

خصوصــی گردیــده بــود .تقریبــاً در همــه قراردادهــا،

سرویس ایاب و ذهاب ،تغذیه ،امور درمـانی و  ...اسـتفاده

پیش نویس قرارداد که به مزایده/مناقصه گذاشته شده بـود،

میکردند که هزینه این خدمات در قراردادها لحـاظ نشـده

بــدون نظرخــواهی از پیمانکــاران بــالقوه تهیــه گردیــده

بود .گاهی ایـن خـدمات در قـرارداد بـه عهـده پیمانکـار

بود".تاکنون نشنیده ام یک بیمارستان برای نوشـتن شـرایط

گذاشته شده بود ولـی در عمـل توسـط بیمارسـتان ارایـه

قرارداد یا پیشنویس آن از پیمانکـاران نیـز دعـوت کـرده

میگردید.

باشد و نظرات آنها را نیز شنیده باشد"(م ( .)1در قسـمت

گاهی قراردادهـا بـه گونـهای منعقـد شـده بـود کـه سـود

یافتهها هر جا به گفتههای مصاحبهشـوندگان اسـتناد شـده

پیمانکار با افزایش تعداد کارگران افزایش می یافـت (مـثالً

است ،از عالمـت گیومـه " "....اسـتفاده شـد .حـرف "م"

الزام پیمانکار به داشتن تعداد مشخصی نیروی پرستاری یـا

اختصار کلمه "مصـاحبهشـونده" و شـماره داخـل پرانتـز،

نیــروی فنــی تأسیســات در هــر شــیفت کــاری) ،بنــابراین

شماره فرد مصاحبه شده میباشد).

پیمانکار بدون توجه به کارایی ،نیروهای خـود را افـزایش

اعالم شرایط بسیار سختگیرانـه باعـم مـی شـد برخـی

داده بود.

پیمانکاران واجد صـالحیت در مناقصـه شـرکت نکـرده و

زیرموضوع دوم :ضعف نظارت بر قراردادها

رقابت را به پیمانکارانی بسپارند که صرفاً بـه دنبـال برنـده

علیرغم این که بعضی قراردادهـا سـختگیرانه نوشـته شـده

شدن در مناقصه و پس از آن جبران هزینههای خود به هـر

بودند اما در عمل قابلیت اجرای آنها با چالش مواجه بود.

طریق ممکن بودند".اگر کسی واقعاً بخواهـد شـرایط ایـن

نظارت بر اجرای قراردادها مبتنی بر شاخصهـای دقیـق و

قرارداد را اجرا کند باید میلیونها تومان بیشتر از آنچه فکر

مورد اجماع طرفین نبود و بعضاً توان علمـی و تخصصـی

می کنید خرج کند .هر کس بگوید من این قرارداد را اجـرا

برای تعیین شـاخصهـای نظـارتی مـؤثر وجـود نداشـت.

میکنم دروغ مـیگویـد" (م  .)2در بعضـی مواقـع ،اسـناد
مناقصه و موضوع مورد مناقصه (مثالً راهبـری تأسیسـات)
غیرشفاف بودند (مثالً مشخص نبود دقیقاً چه خـدماتی در

"چطور میتوانم بر قرارداد تأسیسات نظارت کنم در حالی
که کارشناس تأسیسات مـن یـک دیـپلم بـرق اسـت و از
مکانیــک ســر در نمــیآورد" (م  )3گــاهی مســؤولین

می باشد) .کارکنـان اداری کـه دسـتانـدرکار تهیـه اسـناد

از قرارداد را نشان نمیدادنـد .گـاهی بـه دلیـل ضـعف در

مناقصه ،تعریف دقیـق موضـوع مـورد مناقصـه (حجـم و

تنظیم قرارداد (مثالً لحاظ نکردن بعضی هزینهها) ،از موارد

کیفیت کـار) و تنظـیم قـرارداد بودنـد آمـوزش تخصصـی

خطـای بعــدی پیمانکــار چشــمپوشــی شــده بــود .برخــی

مرتبط با موضوع طی نکرده بودند.

مسؤولین بخش ها معتقد بودند عـدم برخـورد مناسـب بـا

در برخی قراردادها ،تعیین مـدت زمـان یـک سـاله بـرای

پیمانکــاران خطاکــار باعــم گردیــده بــود پیمانکــاران در

قرارداد و جابهجایی زود هنگام شرکتهـا باعـم مـیشـد

مناقصههای بعدی مفاد مندرج در شرایط مناقصه را خیلـی

پیمانکاران به فکر منافع بلندمدت نبوده و بیشـتر بـه سـود

جدی نگرفته و به دنبال راهی برای دور زدن آنها باشـند.

کوتـاه مـدت فکر کنند .هنـگام عقـد بعضی قـراردادها به

گاهی عـدم توانایی بیمـارستان در نظـارت قـوی و مـؤثر،
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برونسپاری خدمات بیمارستانی

حسین جودکی و همکاران

قـرارداد برمی گشت که خود متـعهد بـه اجــرای آن بـود.

تحمیل نیرو بـه پیمانکـار بـا انگیـزههـای منفـی صـورت

مثالً عـدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار یا عدم تهیـه

میگرفت .برخی از مصاحبه شوندگان عنوان نمودند که در

به موقع مواد اولیه مـورد نیـاز پیمانکـار باعـم شـده بـود

مواردی افراد فامیل ،آشنا یا سفارش شده از طرف مـدیران

بیمارستان نتواند انتظارات خود را بـا جـدیت از پیمانکـار

یا کارکنان به پیمانکار تحمیل شده بود .انگیزههای دیگری

مطالبه نماید" .بیمارستان نمی تواند بـه مـن بگویـد میـزان

نیز وجود داشت .گاهی افراد بیبضاعت ،معلـول ،مسـن و

گوشت غذا کمتر از میزان قرارداد است چون با این گرانی

مانند اینها با انگیزه دلسوزی از سوی مقامات به پیمانکـار

گوشت ،پـول مـن را چهـار مـاه اسـت کـه نـداده"(م .)1

تحمیل میشدند .گاهی نیز مدیران بـه اسـم شـرکتهـای

پیمانکاران ،یکی از دالیل کاهش کیفیت کار در طی زمـان

طرف قرارداد افـرادی را جـذب مـیکردنـد و آنهـا را در

را ،عدم پرداخت به موقـع مبلـق قـرارداد مـیدانسـتند کـه

مشاغل اداری -مالی یا سایر مشاغل غیرمرتبط بـا موضـوع

باعم میگردید حقوق کارگران با تأخیر پرداخـت شـده و

قرارداد به کـار مـیگماردنـد و بـدین ترتیـب کمبودهـای

بر کارگر و پیمانکار فشار مالی وارد شود.

پرسنلی خود را جبران میکردند .با عوض شـدن مـدیریت

همچنین عدم پرداخـت بـه موقـع مطالبـات پیمانکـاران از

و یا تغییر نیاز ،چنـین نیروهـایی حاضـر نبودنـد کارهـای

سوی بیمارستان ها باعم شده بود پیمانکاران با داشتن این

مدنظر مدیریت شرکت طرف قرارداد را انجام دهنـد (مـثالً

سابقه ذهنـی ،مبلـق پیشـنهادی در مناقصـههـای بعـدی را

کار خدمتگزاری یا تأسیسات و غیره) .به هر حال تحمیـل

افزایش داده تا این ضرر را جبران نمایند.

نیرو به پیمانکـار بـا انگیـزههـای مختلـف باعـم تـداخل

زیر موضوع سوم :دخالت در امور اجرایی پیمانکار

وظایف و نقشها شـده و باعـم گردیـده بـود در مـوارد

مدیران در مورد میـزان نظـارت بـر پیمانکـار سـلیقههـای

زیادی پیمانکـاران از زیـر نتـایج کـار شـانه خـالی کننـد.

گوناگون داشتند .بعضـی سـعی داشـتند در امـور اجرایـی

"باالخره من نفهمیدم اینها کارگران من هستند یا کـارگران

پیمانکار و روابط پیمانکار با کارگر دخالت نکـرده و هـی

مســؤول خــدمات بیمارســتان "(م  .)5دخالــت در امــور

مسؤولیتی در این زمینه قبول نکنند (حتـی در مـواقعی کـه

اجرایی پیمانکار محدود به تحمیل نیرو نبـود بلکـه اغلـب

پیمانکــار آشــکارا حقــوق قــانونی کــارگران را زیــر پــا

اوقات بیمارستانها در چیدمان نیرو ،میزان پراخت بـه آن-

مــیگذاشــت) و عــدهای دیگــر در کوچــکتــرین مســایل

ها ،تشـویق و تنبیـه آنهـا و سـایر مسـایل مشـابه دخالـت

پیمانکار دخالت کرده و این کار را تا آنجا ادامه مـیدادنـد

میکردند.

که عمالً وارد حیطه مدیریت کـارگران شـده و از شـرکت

موضوع اصلی دوم :دالیل مرتبط باا بخا

جز نامی باقی نمیگذاشتند .گـاهی مسـؤولین بیمارسـتان

(پیمانکاران)

تمایل داشتند کارگران فعلی را به دلیل کسـب آمـوزش و

دالیل مرتبط با پیمانکار در دو زیرموضوع دستهبندی شد:

تجربه و همچنین نگرانی بابت امنیت شغلی و معاش آنها

زیرموضوع اول :ضعف دان

خووصای

و توان مدیریتی و تخووی

حفظ کنند ،بنابراین کـارگران فعلـی را بـه برنـده مناقصـه

بخ

بعدی تحمیل میکردند در نتیجه با انجام مناقصه فقـط نـام

در بعضی زمینهها مانند تأسیسات ،شرکتهـای خصوصـی

شرکت عوض شده و تغییر محسوسی در تعداد کارگران و

از توان و دانش تخصصی کافی برای اداره امور برخوردار

37

خووصی (پیمانکاران)
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بــه ض ــعف ک ــلی بی ــمارستان در اج ــرای ب ــندهایی از

نحوه مدیریت آنها به وجـود نمـیآمـد .گــاهی اوقــات

برونسپاری خدمات بیمارستانی

حسین جودکی و همکاران

(نظافــت) نیــز ضــرورت داشــت کــارگران بــرای کــار در

است" (م  .)3حتی در مواقعی که حقوق قـانونی کـارگران

واحدهایی نظیر اتاق عمل یا بخشهـای بسـتری آمـوزش

توسط پیمانکار رعایت شده بود ،باز هـم آنهـا خـود را بـا

ببینند .در این گونـه مـوارد بیمارسـتان مجبـور بـه تحمـل

کارمندان رسمی مقایسه میکردند و شرایط مشابه ایشان را

پیمانکار تا موعد قرارداد بعدی بود".اگر بخـواهم قـرارداد

خواستار بودند .امنیت شـغلی و دسـتمزدهای منصـفانه دو

پیمانکار را لغو کنم دوباره در پی وخـم اداری بـرای عقـد

خواسته اصلی کارگران بود.

قرارداد جدید میافتم و در آخر هم معلوم نیسـت شـرکت

به دلیل شکایات زیاد از عملکرد پیمانکاران ایـن تلقـی بـه

بعدی بهتر از این باشد"(م .)6

وجود آمده بود که واگـذاری امـور بـه بخـش خصوصـی

زیرموضوع دوم :توجه به منافع کوتاهمدت

موجب پایمال شدن حقوق کارگران و افزایش بـیعـدالتی

با توجه به این که در غالب موارد بیمارستانهـا هـر سـاله

شده ،لذا گرایش به استخدام مستقیم کـارگران یـا حـداقل

موضوع قراردادهـا را بـه مناقصـه مـیگذاشـتند ،بنـابراین

بستن دستوپای پیمانکـار در تعیـین میـزان پرداخـت بـه

پیمانکاران تضمینی برای ماندن در سالهای بعـد نداشـتند.

کارگران ،به عنوان یک خواسته کارگران و بعضاً مسـؤولین

در چنین شرایطی آنها به منافع کوتـاهمـدت خـود توجـه

بیمارستانها مطرح بود" .درست است ما در مورد خدمات

بیشتری میکردند".من چطور به فکر آوردن دستگاه جدید

نظافت راحت شدهایم و دیگـر جـر و بحثـی بـا کـارگران

برای آزمایشگاه باشم در حالی که معلوم نیست سـال بعـد

خدماتی نداریم اما شرکت هم واقعـاً در حـق آنهـا ظلـم

هم اینجا هستم یا خیر " (م .)1

میکند"(م .)9

در موارد بسیاری ،پیمانکاران حقوق تعریف شده در قانون

موضوع اصلی چهارم :دالیل مرتبط با فضای سیاسات-

کار نظیر حق اضافهکاری ،حق شیفت ،حق لباس و غیره را

گذاری (سطوح باالتر از بیمارستان)

به کارگران پرداخت نمیکردنـد .کـارگران فاقـد نهادهـای

زیرموضوع اول :تفاوت بسیار زیاد شرایط کاری کارکنان

صنفی قوی برای پیگری حقـوق خـود بودنـد و شـکایات

رسمی و کارکنان شرکتی

خــود را بــا مس ـؤولین بیمارســتان مطــرح مــینمودنــد و

نظام استخدام رسمی برای کارکنان رسمی ،امنیـت شـغلی،

مسؤولین بیمارستان سعی مـی کردنـد بـا دخالـت در کـار

پرداخت بیشتر و شرایط کاری بهتـر فـراهم آورده بـود در

پیمانکار ،حقوق کارگران را تضمین نمایند.

حالی که استخدام قراردادی توسـط شـرکت هـای واسـطه

موضوع اصلی سوم :دالیل مرتبط با کارگران

خصوصی ،برای کـارگران عـدم امنیـت ،دریـافتی کمتـر و

زیرموضوع اول :اعتراضات کارگری

شرایط کاری دشوارتر به همراه داشت" .من پرستار هستم.

کارگران به دلیل رفتارهای غیرقـانونی پیمانکـاران ،حقـوق

همان کاری را انجام می دهم کـه پرسـتارهای بخـشهـای

پایین ،شرایط کاری سخت و عدم امنیت شغلی ،احساس

دیگر انجام می دهند ،اما دریافتی من نصف دریـافتی آنهـا

بیعدالتی داشتند ،لذا با شکایات فراوان به مراجع مختلـف

هم نیست" (م  .)11این تلقـی وجـود داشـت کـه مـرتبط

باعم فـراهم شـدن زمینـه مناسـب بـرای دخالـت بیشـتر

کردن عملکرد فرد با پرداخت و تـداوم شـغل ،تنهـا بـرای

مسؤولین بیمارستان در امور اجرایی پیمانکـاران را فـراهم

کــارگران کــه از کمتــرین قــدرت برخــوردار بودنــد اجــرا

مینمودند".به ما حتی فیش حقوقی نمیدهند ،نمیتوانیم
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تبــدیل وضــعیت کارکنــان و مــدیران دولتــی از وضــعیت

دشواریهایی روبه رو بوده است .نتـایج پـژوهش ،دالیـل

استخدام رسمی به وضعیت قراردادی وجود نداشت ،بلکـه

متعــدد شکســت اجــرای سیاســت بــرونســپاری در نظــام

مشاهدات نشان میداد که مدیران تمایل داشتند وضعیت

سالمت کشور را نشان داد .دالیل عـدم موفقیـت سیاسـت

استخدامی کارکنـان قـراردادی بـه چیـزی شـبیه وضـعیت

برونسـپاری خـدمات بیمارسـتانی تحـت چهـار موضـوع

کارکنان رسمی تبدیل شـود" .بـرای ایجـاد عـدالت دو راه

اصلی و هشت زیرموضوع ارایه گردیدند .به دلیل این کـه

بیشتر وجود ندارد :یا پرسنل رسمی را شـرکتی کنـیم و یـا

مدیران اجرایی بسیاری از دالیل را به سطوح باالتر از خود

پرسنل شرکتی را رسمی کنیم که مطمئناً راهحـل دوم قابـل

و فضای تصـمیمگیـری حـاکم بـر بخـش دولتـی نسـبت

اجرا است" (م  ،)6بنابراین گرایش به دولتی کـردن بخـش

میدادند ،ما بیمارستان (کارفرما) را مسـاوی بـا دولـت در

خصوصی وجود داشت.

نظر نگرفتیم و بعضی دالیل را تحت عنوان دالیل مرتبط با

زیرموضوع دوم :مشکالت مربوط به مدیریت

فضای سیاستگذاری ذکر نمـودیم .امـا بـا نگـاه جـامع بـه

عدم ثبات مدیریت ،کمبود اختیارات مدیران اجرایی ،عـدم

قضیه ،دالیلی که برشـمردیم کـم و بـیش همگـی معلـول

آشنایی کافی آنها با روشهای واگذاری خدمات به بخش

ضــعف نظــام مــدیریت دولتــی بودنــد .در همــین رابطــه

خصوصی ،تداخل وظـایف صـف و سـتاد ،تعـدد افـراد و

مطالعات دیگری نیز به عوامل زمینهساز موفقیـت یـا عـدم

واحدهایی که در تنظیم قرارداد و نظـارت بـر آن دخالـت

موفقیت برونسپاری اشاره داشتهانـد .یـک مطالعـه کـه در

میکردند ،کندی تصـمیمگیـری و در بعضـی مواقـع عـدم

مورد برونسپاری آزمایشگاهها انجام شـده اسـت ،توصـیه

تعهد مدیران سطوح مختلف (ارشـد ،میـانی ،اجرایـی) بـه

نموده مراکز درمـانی قبـل از بـرونسـپاری مـوارد زیـر را

استفاده از بخش خصوصی ،از دیگر دالیل عـدم موفقیـت

بررسی نمایند :تضاد منافع بازیگران ایـن عرصـه ،توانـایی

سیاست برونسپاری بود".قرارداد را سـتاد نوشـته و مـا بـا

مرکز درمانی برای پـایش عملکـرد پیمانکـاران ،میـزان در

بســیاری از بنــدهای آن مخــالفیم" (م  . ")9اگــر بخــواهم

دسترس بودن ،قابل اعتماد بودن و ثبات داشتن پیمانکاران

قرارداد پیمانکار را لغو کنم دوباره در پی وخم اداری برای

بخش خصوصی ،هزینه نسبی ارایه خدمت در درون مرکـز

عقد قرارداد جدید میافـتم و در آخـر هـم معلـوم نیسـت

درمانی و توسط بخش خصوصی و در نهایت تغییراتی کـه

شرکت بعدی بهتر از این باشد" (م .)6

بایــد در قــوانین داده شــود ( .)11مطالعــه دیگــری یــک
چهارچوب مفهومی برای نشان دادن تأثیر برونسـپاری بـر

مطالعه ما عدم موفقیت سیاست برونسپاری را بـر اسـاس

چهــارچوب بــر نحــوه اجــرای بــرونســپاری و عوامــل

اندازهگیری تأثیر اجرای سیاست بـرونسـپاری بـر اهـداف

تعیینکننده موفقیت آن تأکید شده است .این مطالعـه بیـان

نهایی نظام سالمت (وضعیت سالمت ،رضـایت مشـتریان،

نمــوده اســت کــه بــدون توجــه بــه شــرایطی کــه در آن

حفاظت در برابر خطر مالی) ( )1،16یا اهداف میانی نظام

برونسپاری به اجرا گذاشته میشود صحبت از تأثیر مثبـت

ســالمت (کــارایی ،کیفیــت و دسترســی) ( )16،1ارزیــابی

یا منفی آن گمراهکننده است (.)3

ننموده است ،بلکه هـدف ایـن بـود کـه نشـان داده شـود

استفاده از توان بخـش خصوصـی بـه ظرفیـت و توانـایی

اجرای سیاست برونسپاری صـرفنظر از نـتایج آن ،با چه

بخش دولتـی برای استـفاده بردن بـستگی دارد .واگـذاری

32

فصلناهم علمیژپهوش اهی سالمت محور

– سال اهول /شماره /1اتبستان 1931

] [ Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir on 2022-06-29

بحث و نتیجهگیری

عملکــرد نظــام ســالمت ترســیم نمــوده اســت .در ایــن

برونسپاری خدمات بیمارستانی

حسین جودکی و همکاران

فعالیتها نتوانسـته (و نبایـد هـم) راهحلـی بـرای فـرار از

از نظام سالمت شکل گرفت .از آنجا که پژوهش حاضر بر

مشکالت بخش دولتـی باشـد .بـه ایـن مسـأله در ادبیـات

اسناد خرید (قراردادهای برونسـپاری) و مـدیران اجرایـی

موضوع برونسپاری اشاره شده است ( .)1،13پریکر و

(نه سیاستگذاران) تمرکز داشته است ممکن است دالیـل

همکاران در گزارشهای خود به این نکته اشاره نمودهانـد

ریشهایتر و خارج از ساختار وزارت بهداشـت ،درمـان و

که قبل از این که دولتها وارد خریـد خـدمات از بخـش

آموزش پزشکی مغفول مانده باشد.

خصوصی شوند ،وضع مقررات برای تنظیم روابـط بخـش
دولتی و خصوصی و بهبود مهارتهای انعقاد قراردادهـای

پیشنهادها

برونسپاری ضروری است (.)19-21

برای اجرای موفق برون سپاری در نظـام سـالمت ،قبـل از

انجــام ایــن پــژوهش بــا محــدودیتهــایی روبــهرو بــود.

واگذاری فعالیتها و همزمان با آن باید به فکر بهبود نظام

مصاحبهشـوندگان اجـازه ضـبط مصـاحبههـا را ندادنـد و

مــدیریت بخــش دولتــی و ایجــاد ظرفیــتهــای الزم در

گفتههای ایشان صرفاً یادداشتبـرداری شـد .پـژوهش در

مدیریت نظـام سـالمت بـود .افـزایش اختیـارات مـدیران

محیط بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشـکی تهـران انجـام

اجرایی ،بهبود مهارت هـای انعقـاد قـرارداد ،رفـع تـداخل

شد که ممکن است به طور کامـل معـرف بیمارسـتانهـای

وظایف صف و ستاد و  ...از جمله اقـدامات ظرفیـتسـاز

تابعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور نباشد.

جهت اجرای برونسپاری هستند.

پیشفرض اصلی که پژوهشگران به لحاظ مفهومی با قبول
آن وارد پژوهش شدند این بود که تجربه برونسـپاری بـه

سپاسگزاری

دلیل برگشت به عقب و لغو قرارداد شرکتهای خصوصی

نویسندگان از تمام عزیزانی که جهت انجام پژوهش مـورد

و استخدام کارگران آنها توسط دولت یک تجربـه نـاموفق

مصاحبه یا مشورت قرار گرفتهاند ،تشکر مـینماینـد .ایـن

بوده است .در مورد برخـی قراردادهـا هـر چنـد کـارگران

مقالــه حاصــل بخشــی از طــرح تحقیقــاتی بــا عنــوان

شرکت خصوصی ناراضی بودند اما مسؤولین بیمارسـتان و

«انــدازهگیــری میــزان و نحــوه بــرونســپاری خــدمات

شرکت خصوصی طرف قرارداد از فرآیند بـرونسـپاری و

بیمارستانی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علـوم پزشـکی

نتایج آن رضایت داشتند .بعضی مصاحبهشـوندگان معتقـد

تهران» مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشـتی،

بودند سیاسـت بـرونسـپاری بـه دالیـل مـدیریتی و فنـی

درمانی تهران در سـال 1331بـا کـد  132/933اسـت و بـا

متوقف نشد و توقف آن با انگیزههای سیاسی و در خارج

حمایت این دانشگاه انجام شده است که صـمیمانه تشـکر
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Abstract
Introduction: Outsourcing of hospital care was widely used after the implementation of the
Third Socio-economic Development Plan in 2000. A return in policy occurred since 2006.
Contracts between private sector and hospitals were cancelled, and the Ministry of Health
employed the private sector staff. Outsourcing did not achieveits primary goals of downsizing
health sector and improving efficiency. This study aimed to describe the lessons learned from
the experience.
Method: We conducted a qualitative study. Data were gathered by documents analysis and
observations of the hospitals of medical university in Tehran and ten interviews with
stakeholders and key informed persons. These people include hospital managers; headquarter
experts, contractors, and hospital staff. "Framework Analysis" is used to understand and
analyze data.
Results: We classified the factors related to unsuccessfulness of outsourcing into four
categories (themes) and eight subcategories (sub-themes): 1- Factors related to employers
(hospitals) including weakness in designing and monitoring contracts and hospital managers'
interference with the activities of the other side of the contracts (private administration) 2Factors related to private firms including low management knowledge and skills and pursuing
short time benefits 3- Factor related to workers including workers protests 4- Factors related
to policy space (upper level than hospital) including the gap between work status of formal
employees and private sector workers and problems related to management.
Conclusion: Unsuccessfulness of outsourcing was related to factors resulted from weak
governmental hospital management system. In fact, private sector abilities and efficiency
were restricted by weak hospital management potentials in public hospitals. Performing
reforms in public management system is essential for successfulness of outsourcing.
Keywords: Outsourcing, Private sector, Purchasing, Contracting, Hospital
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