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 .9کارشناس ،معاون اداری و مالی ،دانشکده فناوریهای نوین ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدیزاده و همکاران

مقدمه

م الی و رس ید ب ه به رهوری ب ا ب ه دنب ال ی افتن

طی سالهای اخی ر مس ال ی چ و ت تات تال و

راهرارهای جدیدی میباتد ( .)2برای روی ارویی ب ا

مالیطی ،عدم اطمین ا ب ه ین ده ،اف اایش هاین هه ا،

این مشرال

بارگ تد بیاندازه سازما ها و نیا مالدودیته ای

عمده و مداومی را در نظام سالمت خ ود طراح ی و

قانونی سبب تده است سازما ها در الگ وی فر ری

اجرا میکنند ( .)3دولتها در راستای مهار هاینههای

ها ناگریاند برای دستیابی ب ه

مربوط به نظ ام س المت و در بخ ش بیمارس تانی ،از

مای ت رق ابتی در دنی ای کن ونی کس ب و ک ار ب ه

استراتژیهای گوناگونی استفاده کردهاند از جم ه گذر

خودتجدید نظر کنند.

استراتژیهای نوین روی ورند.

بسیاری از کش ورهای جه ا تغیی را

از تأمین مالی از طری مالیا

عمومی به پرداختهای

در ای ن می ا بیمارس تا ه ا ب ه عن وا مه مت رین

مبتنی بر بیم ه س المت ،م رتبط نم ود ت أمین م الی

بهداتتی و درمانی نقش مهم ی در ارتق ای

بیمارس تا ه ا ب ه س تادهه ا و ک ارایی  ،اف اایش

هابا

خودگردانی و انگیاههای مدیرا و در نهایت ک اهش

مؤسسا

سالمت جامعه داتته و عم ر رد هماهن

مجموعهای از عوامل سیاس ی ،اجتم اعی و فرهنگ ی

تختهای بیمارستانی (.)4

منجر به تأمین سالمت مردم میتود ( .)1از نج ا ک ه

در همین راستا تع دادی از کش ورها ب رای ک اهش

این بخش مصرف کننده قسمت اعظم بودجه بهداتت

هاینهها به موازا

بهبود کیفی ت خ دما  ،اق دام ب ه

و درما هر کشور میباتد ،توجه کامل به عم ر رد و

بر ارگیری گاین هه ای مش ارکت بخ ش دولت ی-

هاینههای

از اهمیت ویژهای برخوردار است (.)2

خصوصی در بیمارستا های دولتی کردهاند ( .)1اولین

در ح الی ک ه س الیانه مب الب بس یار هنگفت ی ص رف

تجربه مشارکت بخش دولت ی -خصوص ی در اوای ل

احداث ،نگه داری و ی ا بازس ازی بیمارس تا ه ا در

 1891و در کشور انگ س تا ا از گردی د ( )5و ه م

سراسر جها میگردد ،با این حال تواهد مناس ب از

اکنو این اس تراتژی در کش ورهای اس ترالیا ،کان ادا،

دستیابی به منافع موردانتظار از هاینههای انجام ت ده

لما  ،چین ،هند و مریرای تین به فراوانی ب ه ک ار

بر ورده ای انج ام ت ده در

میرود ( .)1مشارکت بخش دولتی-خصوصی ،تسهیل

مریرا سا نه ب یش از ی س س وم بودج های ک ه ب ه

ریسس بین بخشهای دولتی و خصوص ی ب ا ه دف

سالمت اختصاص پیدا میکند ب ه ه در م یرود و از

دستیابی به نتایج مدنظر بخ ش دولت ی تعری ف ت ده

اینرو اهمیت مصرف بهینه منابع و م دیریت ص الی

است ( .)6از ماایای عمومی مشارکت بخش دولت ی-

مالدود م یبات د .طب

از طرف دیگر مدیرا سازما های سالمت به وی ژه

وظ ایف دولت ی و اف اود ب ه ت وا دول ت ب رای

بیمارستا ها همچنا در مالیطهای به سرعت در حال

برنام هری ای ،تنظ یم اس تانداردها ،ت أمین م الی و

تالول با چالشهای عدیدهای از جم ه رتد فن اوری،

قانو گذاری ،برداتتن مسئولیت تأمین م الی س رمایه

ای فااین دهی مش تریا و

گذاری ها از دوش دولت ،اس تفاده از عنص ر رقاب ت

سیاستمدارا و تغییر سیمای بیماریها مواجه بوده و

برای افاایش کارایی و اثربخشی ،افاایش خودگردانی

در پاسخ به فشارهای فااینده به خصوص کمبود منابع

م دیریت و تمرک ازدای ی تص میمگی ری ب ه م دیرا

انفج ار دان ش ،تقا
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ها روزبهروز بیشتر میتود (.)3

خصوصی میتوا موارد زی ر را برت مرد :کاس تن از

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدی زاده و همکاران

کشورهای مخت ف در

و کنترل هاینه به واسطه دستیابی به تأمینکنندگا ب ا

اجرایی ( .)6،7بررسی تجربیا

خصوص اس تفاده از گاین هه ای مخت ف مش ارکت

عم ررد بهتر و هاینه پایینتر ،بهرهمندی از تخص ص

این گاینهه ا

به تأمینکنندگا (.)11

بخش دولتی-خصوصی ،گویای تأثیرا

و مهار

نیروی انسانی متع

ب ر هاین هه ای ارال ه خ دمت ،می اا به رهب رداری،

کوچسسازی سازما ها به عنوا راهراری تایع و رو

دسترسی جمعیت تالت پوتش و سایر تاخصه ای

ب ه تاای د در سراس ر جه ا در م ده اس ت ( )12و

عم رردی بیمارستا های دولتی است (.)9

را اس تراتژی مناس بی ب رای بخ شه ای

میت وا

مشارکت بخش دولتی-خصوصی دارای م دله ای

مخت ف بیمارستانی در کشور در بس تر موج ود پ یش

مخت ف م یبات د ک ه عم دتاً در  7دس ته ت امل

مده از ناحیه تالش دولت در اج رای گس ترده اص ل

برو سپاری خدما  ،قراردادهای خدمت ،قراردادهای

 44قانو اساس ی و مت و برنام هه ای م ی توس عه

ار

چهارم و پنجم ق مداد نمود ( .)1از طرفی به کارگیری

م الی خصوص ی در طراح ی ،س اخت ،ت أمین

هر مرانیام جدید در نظام سالمت نیازمن د بررس ی و

از

ب ا ت رایط مال ی ب وده و چن ین اص الحاتی

مدیریت ،قراردادهای اجاره ،قرارداده ای ابتر
م الی و به رهب رداری ،قرارداده
انالص

یو

نمیتوانند از یس فرمول واح د جه انی تبعی ت کن د

اری ،مالرومی

خصوصیسازی کامل طبقهبندی میتود ( .)8یر ی از

ب ره باید با کس ب اطالع ا

ک افی و اب اار مناس ب

این مدلهای رایج« ،برو سپاری خدما » میبات د.

نسبت به طراحی اصالحا

ب رو س پاری عب ار

ت بخ

ای امتی
ش دولت

تطبی

اقدام نمود (.)13

اس ت از واگ ذاری برخ ی از

ب ا ای ن وج ود در عرص ه جه انی ،ع ی رام

در

واگ ذاریه ای گس تردهای ک ه انج ام ت ده اس ت،

تص میمگی ری ب ه

مطالعاتی که نشا دهنده تأثیر برو سپاری باتند کافی

تأمین کننده بیرونی براساس قرارداد ( .)11در واقع در

نیست .در کشور ما هم اکثر پژوهشهایی که در ای ن

برو سپاری عالوه ب ر واگ ذاری فعالی ته ا ،عوام ل

زمینه انجام تده ،به منافع ریالی قرارداده ای منعق ده

تولید (کارکنا  ،تسهیال  ،تجهیاا  ،فناوری و س ایر

توجه نم ودهان د ( )14-17و مطالع اتی ک ه ب ر روی

فعالیتهای داخ ی یس سازما به تأمین کنن ده
بیرو از سازما و واگذاری ح

دارالیها) و اختیار تص میمگی ری (مس ئولیت و ح

اثربخشی این سیاست انجام تده بات د ان د

اس ت

واگذار م یگ ردد ( .)11ب رو س پاری در بس یاری از

همرارا ( ،)12پارسا معین و نصیریپور و فردوس ی

سازما های امروزی از امری ایرعادی و عجی ب ب ه

و همرارا در خصوص تأثیر برو سپاری بر کیفیت و

فعالیتی متداول تبدیل تده است .از ماایای عمده این

ر ایت در بیمارستا ها ،حاکی از موف

ب ود ای ن

استراتژی میتوا به این م وارد ات اره ک رد :اف اایش

سیاست بوده است ( .)12 ،23،25با این حال مطالع ه

اثربخشی با تمرکا بر فعالیتهای مالوری که س ازما

مالق و همرارا نشا داد ،بنا به د ی ل مرب وط ب ه

در

تخصص دارد ،بهب ود خ دما

نی روی انس انی و مش اوره ناک افی ،می اا ر

ایت

مشتری ،بهبود مدیریت ریسس از طری تریس ت د

مراجعین از داروخانههای برو سپاری تده ،نسبت به

با یس واحد دیگر در مالیط تجاری نامطمئن ،ک اهش

داروخانه بیمارس تا ه ای دولت ی کمت ر اس ت (.)24
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تصمیمگیری در مورد فعالیتها) نیا در اا ب م وارد

( .)4مطالعا

ارال ه ت ده ب ه

انجام تده در ای را توس ط ت ورانی و

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدیزاده و همکاران

همچنین در م ورد ت أثیر ب رو س پاری ب ر ک ارایی و

بیمارستا نی ا از ت رکت در مطالع ه امتن ا کردن د؛

عم ررد بیمارستا ها ،یافتههای مطالعهه ای برات ی و

بنابراین  11بیمارستا باقیمان ده م وردمطالع ه ق رار

همرارا  ،رحیم ی اس بویی و همر ارا و ابوالقاس م

گرفتند.

گرجی و همرارا نشا داد که کارایی بیمارس تا ه ا

جهت جم ع وری دادهه ا در ای ن مطالع ه از روش

پ ا از ب رو س پاری رو ب ه بهب ودی ب وده اس ت

مصاحبه نیم ه س اختار یافت ه ب ا اف راد مط ع جه ت

( .)11،26،27فرودسی و همرارا نی ا در یافت هه ای

تناسایی چالشهای استراتژی برو سپاری و به دست

خود بیا میدارد که برو س پاری منج ر ب ه ک اهش

در بیمارستا ها اس تفاده

چش مگیر کس ورا

بیم های و همچن ین ک اهش

هاینههای واحد تده است (.)23
ب ا وج ود نت ایج مثب ت اا ب مطالع ا

ورد راهرارهای ارتقای

تد .ترکتکنندگا در این مطالعه تامل متخصص ین
امر برو سپاری در ستاد مرک ای دانش گاه ،مس ئولین

ف و ،

برو سپاری در بیمارس تا ه ا (م دیرا بیمارس تا و

بررسیهای اولیه و گاارشهای منتش ر ت ده توس ط

پیمانرارا برو سپاری) ،مس ئولین ام ور قرارداده ا و

دانشگاه ع وم پاتری تهرا مبین این است که راهبرد

ت اا ین در واح دهای ب رو س پاری ت ده

ب رو س پاری در اا ب بخ شه ای بیمارس تانی ب ا

بیمارستا های دانش گاه بودن د .ب رای انتخ ات اف راد

چالش های جدی مواجه بوده است .با عنایت به ای ن

مط ع ،از روش نمونهگی ری هدفمن د و گ ول ه برف ی

مسئ ه و از سوی دیگر با توجه به اهمیت برو سپاری

استفاده تد .برای انجام این مطالعه کیفی ابتدا متناسب

مرتبط در این ح وزه ،مطالع ه حا ر ب ا

پ ژوهش راهنم ای مص احبه ب ه

و مشرال

با اهداف و سؤا

ه دف تناس ایی چ الشه ای ب رو س پاری و ارال ه

کم س اس اتید راهنم ا و مش اور و راهنم ایی واح د

راهرارها در بیمارستا های تال ت پوت ش دانش گاه

برو سپاری ستاد دانشگاه ع وم پاتری تهرا تنظ یم
تد .سپا مصاحبهها به صور

ع وم پاتری تهرا انجام گردید.

نیمه س اختاریافته و

بر اساس راهنمای مصاحبه انجام تد و تا رسید ب ه
اتبا دادهها ادامه یافت .بر هم ین اس اس تع داد 32

روش بررسی

این مطالعه کیفی ب ا رویر رد پدیدارت ناختی از ن و

مص احبه انج ام ت د .اطالع ا

تفس یری ب ود ک ه ب ه منظ ور تناس ایی و تال ی ل

ترکتکنندگا تامل س ن ،جنس یت ،س ابقه ک ار و

چالشه ای ب رو س پاری در بیمارس تا ه ای تال ت

تالصی ی در ابتدای مصاحبه اخ ذ ت د .مال ل

انجام مصاحبهها ،مالل کار ترکتکنندگا ب ود و ب ا

که به نوعی در فر یند برو سپاری مش ارکت دات تند،

کسب اجازه و دریافت وقت قب ی ب ا حو ور مالق

انجام تد .جامعه پ ژوهش ،واح دهای ب رو س پاری

انجام تد .میانگین زما مصاحبهها بین  11دقیق ه ت ا

تده در ک ی ه بیمارس تا ه ای تابع ه دانش گاه ع وم

دو ساعت بود .قبل از انج ام مص احبه ،اج ازه

بط

پاتری تهرا که  14بیمارستا و همگی هم موزتی

صدا و یادداتتبرداری در صالنه از ترکتکنن دگا

هستند ،میباتد .از ب ین بیمارس تا ه ای دانش گاه2 ،

در مطالعه اخذ و به همه افراد اطمین ا داده ت د ک ه

بیمارس تا واح د ب رو س پاری ت ده ندات تند و 2

فق ط در
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پوتش ع وم پاتری تهرا بر اساس تجربیا

افرادی

مدر

دموگرافی س

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدی زاده و همکاران

راستای اهداف پژوهش استفاده خواهد گردید.

 Gubaو  Lincolnنظی

مصاحبهها بعد از بط ،ک مه به ک م ه پی اده ت دند.

تأییدپذیری ،انتقالپذیری که از معیارهای تأیید پایایی

برای تال یل دادهها از روش تال یل مالت وایی اس تفاده

کیف ی هس تند ،اس تفاده ت د ( )28و نت ایج

و مفاهیم مهم تناسایی

تد ،به این ترتیب که عبارا
و کدگذاری تدند و به دنب ال

ک دهای مش ابه در

مطالعا

ر مقبولی

حرایت از پایا ب ود س ؤا

ت ،همس

انی،

مص احبه دات ت .ب ه

طوری ک ه در انج ام مص احبهه ای کیف ی و تال ی ل
ذیل صور

گرفت :اختصاص مر ا

دستهه ای مش خص ق رار گرفتن د و ک دهای فرع ی

یافتهها اقداما

استخراج تدند .برای این منظور ابت دا ب ا اس تفاده از

مناسب و زما کافی ب ه جم ع وری دادهه ا ،حس ن

چهارچوت مفهومی پژوهش یس تصویر ک ی از ابعاد

ارتباط با ترکتکنندگا  ،دستنویا کرد خ ط ب ه

اص ی مو و موردمطالع ه ایج اد ت د و بع د از

خط مصاحبهها ،استفاده از نظرا

کدگذاری و طبقهبندی دادههای مطالعه ب ر اس اس

بازنگری توسط مشارکتکنن دگا و بررس ی دادهه ا

ابعاد صور

ترمی ی همر ارا ،

گرفت و یافتههای مطالعه در چهارچوت

توسط سایر مالققا برای اف اایش مقبولی ت دادهه ا.

مذکور جایگ ذاری گردیدن د .ک دگ ذاری و تال ی ل

برای اطمینا از صالت یافتهها ،مالققین زما کافی را

همزما و از ا از اول ین مص احبه

به جمع وری دادهها اختصاص و با م رور چن د ب اره

دادهها به صور

انجام تد .پا از ایجاد کدهای اولیه ،هر یس از کدها

ها وسعت و عم اطالعا

از لالاظ مفه ومی ب ا س ایر ک دها مقایس ه گردی د و

در انجام این مطالعه ،مالحظا

دات تند در قال ب طبق ا

کدهایی که مفاهیم مشتر

را افاایش دادند.
اخالقی پ ژوهش از

جم ه کس ب مج وزه ای مربوط ه از دانش گاه ،اخ ذ

فرعی قرار گرفتند .ای ن رون د در س ایر مص احبهه ا

ر ایت گاهانه ب رای ت رکت در پ ژوهش ،رعای ت

فرع ی ت رل

خ روج از

تررار گردید تا مجموع های از طبق ا
گرف ت .پا از ایجاد طبق ا

فرع ی ،ای ن طبق ا

از

اصل رازداری و پرهیا از س وگیری ،ح
پ

ژوهش ،مالف

وظ مان

د هوی

تف

ردی

لالاظ مفهومی و مو وعی به دقت بررسی و به ط ور

مشارکت کنندگا  ،عدم مطالب گفته تده بدو ذکرنام

مداوم با سایر طبقهها مقایسه گردیدند و طبقاتی که به

مصاحبه تونده رعایت تد.

لالاظ مفهومی به مو و مش ابهی ات اره دات تند در
فرعی توسط دو نفر جهت اطمینا از انتخات درست

در این مطالعه کیفی  32نف ر در مص احبهه ا ت رکت

ه ا انج ام ت د و در

کردند .مردا با حدود  68درصد و افراد دارای گ روه

عدم تواف بین این دو فرد ،نظر نفر سوم هم

سنی  51-46سال با  41درصد بیشترین افراد مصاحبه

حاص ل

ت ونده را ب ه خ ود اختص اص دادن د .بیش تر

گردید .در کدگذاری و طبقهبندی دادهها از ن رماف اار

مص احبه ت وندگا دارای م در کارتناس ی ب ا 34

 MAXQDAنسخه  11استفاده تد.

درصد فراوانی و حدود  44درصد افراد دارای س ابقه

مفاهیم و اص ی و فرعی بود
صور

گرفته تد و پا از بالث و تبادلنظر تواف

برای صالت و دقت مطالعه عالوه بر اس تفاده از دو

خ دمت ب ین  16ت ا  25س ال بودن د (ج دول .)1

نف ر در کدگ ذاری دادهه ا ،از معیاره ای چهارگان ه
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کنار یردیگر ق رار گرفتن د .تعی ین ک دهای اص ی و

یافتهها

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدیزاده و همکاران
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک مصاحبه شوندگان

ویژگیهای دموگرافیکی

آماره توصیفی

جنسیت

گروه سنی

مدرک تحصیلی

سابقه خدمت

تعداد (درصد)

زن

)97/9(70

مرد

)87/7(22

40-93

)27/7(3

43-47

)97/9(70

30-48

)40/8(79

دیپلم

)8/2(2

کاردانی

)8/2(2

کارشناسی

)94/4(77

کارشناسی ارشد

)23(7

دکترا و باالتر

)27/2(3

کمتر از  3سال

)72/8(4

 70-8سال

)77/7(8

 73-77سال

)23(7

 23-78سال

)49/8(74

الف) یافتههای مطالعه در خصوص چالشهای برونسپاری

مو وعا

در بیمارستانها

برو سپاری  4کد اص ی و  19کد فرعی ب ه تناس ایی و

پ ا از تجای هوتال ی ل دادهه ای مطالع ه و اس تخراج

استخراج گردیدند (جدول .)2

اص ی ،در خص وص چ الشه ای راهب رد

جدول  :2کدهای اصلی و فرعی چالش های برون سپاری در بیمارستانهای مورد مطالعه
کدهای اصلی
چالشهای مرتبط با بیمارستان

کدهای فرعی
ضعف در پرداخت به پیمانکاران
ضعف در درک مفهوم و فرهنگ برونسپاری در سطح بیمارستان
انتخاب مجری ناتوان هم از نظر مالی هم از نظر تخصص
داشتن رویکرد برد -باخت در انعقاد قرارداد به جای در نظر گرفتن منافع مشترک
ضعف در همکاری تیمی
ضعف در هماهنگی و سازمان دهی
درگیری ذینفعان در افزایش منافع سیاسی و اقتصادی خود
ضعف در تنظیم قرارداد
ضعف در نظارت بر اجرای قراردادها
ضعف در دانش و توان مدیریتی
بروز فساد
استفاده از لوازم و تجهیزات بی کیفیت و ناایمن
عدم انگیزه کافی برای ادامه کار با بخش دولتی
توجه به منافع و سود خود

چالشهای مرتبط با امور مالی و هزینهها

هزینه بر بودن اجرای مستندات جدید

چالشهای مرتبط با نیروی انسانی

تفاوت بسیار زیاد شرایط کاری کارکنان رسمی و شرکتی
عدم وجود امنیت شغلی
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چالشهای مرتبط با بخش خصوصی

عدم وجود استانداردها و شاخصهای دقیق برای اجرای امور

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدی زاده و همکاران

کد اصلی اول-چالشهای مرتبط با بیمارستان

هر کدام به دنبال درص د س ود ب ا تر خ ود هس تند و

ضعععف در پرداخععب بععه پیماننععاران :بس یاری از

هنگام انعقاد قرارداد فقط بندهای مالی را م دنظر ق رار

مصاحبه توندگا اظهار داتتند عدم پرداخت به موق ع

میدهند و به تأمین منافع مشتر توجهی ندارند.

مطالبا

پیمانرارا توسط بیمارستا عواقب بدی برای

«بیمارستا دنبال درصد و اجاره خود و پیمانرار دنبال

بیمارستا ها داتته است.

دستیابی به منفع ت بیش تر خ ود اس ت در ح الی ک ه

«هر بیمارستانی برید متوجه م یت ید در ط ول زم ا

فراموش کردند رسالت اص ی ای ن ق رارداد و تواف ،

کیفیت کار پیمانرار چقدر عوض تده است ای ن تنه ا

اراله خدما بهتر به بیمار است( ».م.)21.

دلی ش بدقولی بخش دولتی در پرداخت ب ه موق ع ب ه

ضعف در همناری تیمی :ترکتکنندگا معتقد بودن د
که یری از مسالل پیش رو در ع دم اج را و ترس ت

هاست( ».م.)21.
ضعف در درک مفهوم و فرهنگ برون سپاری در سعط

سیاس ت ب رو س پاری در بیمارس تا ه ا،

بیمارستان :ترکتکنندگا معتقد بودند ک ه بس یاری از

کارگروهی و تیمی بین بیمارستا و بخ ش خصوص ی

بیمارستا های ما هن وز مفه وم ب رو س پاری را در

است.

نرردند چو مطالعهای در ای ن خص وص ندات تند .از

«که در کار تیمی چو منافع بین افراد مخت ف تقس یم

ها برو س پاری یعن ی وقت ی واح دی واگ ذار

منافع کمتر

نظر

می تود و سهم یس سازما و یا فرد در

عف در

میتود سیستم احساس میکند که واگذار تده و هیچ

می تود ،خی ی تم ای ی ب رای انج ام چن ین کاره ایی

مسئولیتی در قبالش ندارد.

وجود ندارد( ».م.)21.

بیمارستا واگذار میکنه بیخیال میته .اینجا سیبها

بخش خصوصی و دولتی در برنامهریایه ا و اج رای

ترو میته و همه میگن نارا ی هستیم( ».م.)11 .

استانداردها و برنامهها از جم ه مسالل بعد از واگذاری

انتخاب مجعری نعاتوان هعز از نظعر معالی هعز از نظعر

بود که در طول مصاحبهها از جانب برخی بدا ات اره

تخصص :مصاحبهت وندگا بی ا کردن د ک ه یر ی از

گردید.

ها بیا م یکردن د ک ه هم اهنگیه ای ب ین

مهمترین د ی ل ترس ت پ رو هه ای ب رو س پاری،

بخشی بیشتر بین بخشی در سیاستگ ذاری و اج رای

انتخات پیمانر ار نامناس ب م یبات د .ی س پیمانر ار

سیاستها نیاز است تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

مناسب باید توانایی برط رف ک رد نیازه ای فع ی و

« ...هماهنگیهای بین چند تا سازما که بای دیس ک ار

ینده بیمارستا را داتته باتد.

مشتر انجام بد خی ی دتواره حت ی گ اهی اوق ا

«بعوی وقتا میبینیم واگذار کردیم؛ ولی موف نب ودیم

یس ج سه بخوا برگاار کنند .گاهی اوقا حتی  6ماه

عف اص ی

«متأ س فانه نقط ه

برای اینه که فرد اص

رو انتخات نرردیم و( »....م.)5.

هم طول میکشه تا یس ج سه تشریل بد ( ».م.)15.

داشتن روینرد برد-باخب در انعقعاد رعرارداد بعه جعای

درگیری ذی نفعان در افزایش منافع سیاسعی و ارتصعادی

برد-برد (چه از نظعر کارفرمعا چعه از نظعر پیماننعار):

خود :مصاحبهتوندگا در طول مصاحبهها ب ه دفع ا

ترکتکنندگا بر این باور بودن د ک ه مش رل اص ی

اتاره کردند که درگیری سازما ها و نهادها و ذینفعا

برو سپاری ا

ما این است که بیمارستا و پیمانرار
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اس ت ک ه وقت ی

ضعف در هماهنگی و سازماندهی :عدم هماهنگی ب ین

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدیزاده و همکاران

بسیاری از همراریهای تیمی برای رسید به اه داف

میکرد....این خود عامل تأثیرگذاری در ع دم موفقی ت

از پیش تعیین تده میتود.

سیاست برو سپاری میباتد( ».م.)31.

«پیمانرار ما کارهای نادرست خ ود رو ب ا بن دبازی و

ضعف در دانش و توان مدیریتی :ترکتکنندگا بی ا

روابط خود به راحتی میپوتونه( ».م.)18.

میکردند که عدم تنایی م دیرا ب ا ع م م دیریت و

ضعف در تنظیز ررارداد :مصاحبهتوندگا بی ا کردن د

ندات تن س واب ع م ی و اجرای ی مناس ب در ح وزه

ک ه تنظ یم قرارداده ای ب رو س پاری ه م دارای

سالمت موجب تده است تا برنامهریایه ای م ؤثری

عفهایی میباتد ک ه در بس یاری م وارد ،زمین های

نی ا ب رای ارتق ای دسترس ی اف راد دارای ن اتوانی ب ه

برای ترست برو سپاری فراهم میکند.

خدما

«واحد تنواییسنجی بیمارس تا رو م ا م یخواس تیم

«در بعو ی م وارد پیمانر ار دان ش و ت وا م دیریت

برو سپاری کنیم .روند انعقاد قرارداد اینقدر طو نی ه

بخشهای بیمارستا را نداتته ،تاید دلیل

هم ای ن

که پشیمو تدیم( ».م.)11.

است که فوای بیمارستا را با فو ای کس ب و ک ار

ضعف در نظارت بعر اجعرای رراردادهعا :بس یاری از

سالمت صور

نگیرد.

اتتباه گرفته است( ».م.)17.

مص احبه ت وندگا اظه ار دات تند ک ه ع دم وج ود

بروز فساد :مصاحبهت وندگا بی ا کردن د ک ه کس ب

تاخصهای مشخص و تعریف تده برای ارزیابی کار

منفعت ،نیازمن د اف اایش در م د و ک اهش هاین هه ا

پیمانر ارا  ،ندات تن ت یم متخص ص و حرف های در

نب ود

نظار

بر کار پیمانرارا در سط بیمارستا ه ا ،ع دم

برخ و رد ب ا پیمانر ارا متخ ف از جم ه مش رال
نظار

بر اجرای قراردادها هستند.

میباتد که در بعوی موارد ک ه دلی ل اص ی

منابع مالی است ،بخش خصوصی با کم کاری سعی در
تالق اهداف خود دارد .واگذاری انجام امور به نیروی
کار ارزا و کمتر موزش دیده ،پ ایین ورد کیفی ت،

«تیم ارزیابی باید از همه تخصصها داتته باته نه این

کمیت و سهلانگاری در اراله خدما

که ارزیات پاتری هستهای ،کارتناس بهداتت باته».

که در بیشتر واگذاریها دیده میتود.

(م.)18.

«فر یند خصوصی سازی بستر بسیار مناس بی را ب رای

کععد اصععلی دوم -چععالشهععای مععرتبط بععا بخععش

بروز انوا فساد همچو زیر میای ،پیشنهادا وسوسه

خصوصی

میا و چشم پوتی از مسئولیت اص ی ف راهم م یکن ه

عدم وجود استانداردها و شعاخصهعای دریع بعرای

از مواردی است

و( »....م.)17.

مهمترین مشرالتی که امروزه در امر واگ ذاری وج ود

مصاحبهتوندگا بیا کردند که س ازما اس تاندارد و

و تعری ف ت ده ب رای

دقی و مداومی

دارد ،نبود تاخصه ای دقی

گمر

جمهوری اسالمی ایرا نظار

ن دارد و ب ه هم ین دلی ل

ارزیابی عم ررد است.

ب ر کیفی ت ای ن تجهی اا

«بخش خصوص ی زم انی ک ه وارد بیمارس تا ت د از

واردکنن دگا ب دو ایج اد مااحم ت و مداخ های از

هما ابتدا باید برای ت مام اهداف خود تاخص تعیین

اق دام

سوی نهادی نظارتی به واردا

ای ن تجهی اا

میورزند.
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اجرای امور :مصاحبهتوندگا بیا کردند ک ه یر ی از

استفاده از لوازم و تجهیعزات بعیکیفیعب و نعاایمعن:

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدی زاده و همکاران

«ا

مسئولین چند بار اعالم ک رد ک ه ت وی گم ر

سختگیری برنند ک ه ای ن کا ه ای ب یکیفی ت وارد
نرنن( » ....م.)19.

کد اصلی چهارم – چعالشهعای معرتبط بعا نیعروی
انسانی
تفاوت بسیار زیاد شعرایط کعاری کارکنعان رسعمی و

عدم انگیزه کافی برای ادامه کار با بخش دولتی :ع دم
پرداختهای به موقع ب ه پیمانر ارا  ،دخال ت ن داد
ه ا در بس یاری از تص میما

اتخ اذ ت ده ب رای

شرکتی :اکثر نیروهای طرف قرارداد بخ ش خصوص ی
اظهار داتتند که تفاو
و پرداختی

بسیار زیادی بین ترایط کاری

ها با کارکنا رس می بیمارس تا وج ود

بخشهای برو سپاری تده ،تالمیل کرد بس یاری از

دارد و این تفاو ها در بیشتر موارد باعث کم کاری و

نیروهای ناکار مد بیمارستا به بخش خصوصی ،انگیاه

عدم انگیاه کارکن ا بخ ش خصوص ی در واح دهای

پیمانرارا را برای ادامه کار با بیمارستا ها کاهش داده

برو سپاری تده میتود.

است.

«کارمندا رسمی بیمارستا هم بار کار کمت ری دارن د

« هر روز که میام بیمارستا م دیر و رل یا ی ه برنام ه

هم دریافتی بیشتری نسبت به ما( ».م.)19.

اتخاذ کرد برا بخش من( ».م.)9.

«کارانه کارمند رسمی بیمارستا اندازه حقو دری افتی

توجه به منافع و سود خعود :اکث ر قرارداده ای ب رو
سپاری دانشگاه یسساله است .طول مد

کوت اه ای ن

ماهانه من است( ».م.)26.
عدم وجود امنیب شعللی :کوت اه ب ود ط ول م د

قراردادها باعث تده است که پیمانرار طی این م د

قراردادهای برو سپاری دانشگاه ع وم پات ری ته را

زما کم به هر قیمتی به سود مدنظر خود برسد.

که اکثراً یسساله است و از طرفی سخت بود ترایط

«یس سال قرارداد کاری نمیتونن انجام بد نتیج ه

و پروسه تمدید قرارداد با پیمانرارا باعث تده است

میته از کار میانه ،از کیفیت میانه درصد خط ا می ره

که اکثر پیمانرارا در فوایی کار کنند که هم خودتا

با ( ».م.)19.

و هم پرسنلتا احساس امنیت تغ ی ندارند.

کد اصلی سوم -چالشهای مرتبط با امعور معالی و

«نمیدانیم تا چه وقت با کارمند خود قرارداد بنویسم و

هزینهها

اکثر نیروهای متخصص خ ود را ب ه راحت ی از دس ت

هزینهبر بودن اجرای مستندات جدیعد :در بس یاری از

میدهیم( ».م.)14.

کاهش هاینهها میتود؛ اما لاوماً چنین نیست و گاهی

ارتقاء وضعیب برونسپاری در بیمارستانها

خصوصیسازی باعث افاایش هاین هه ا (هاین هه ای

پا از تجایه و تال یل دادهه ای مطالع ه و اس تخراج

پنها ) میگردد.

مو وعا

«خود تغییر داد و عیت عم ررد بخشها یس پروسه

ارتق اب ب رو س پاری  3ک د اص ی و  11ک د فرع ی

هاینه بر است چ و بای د از ص فر ت ا ص د ،خ ود

تناسایی و استخراج گردید (جدول .)3

اص ی ،در بخ ش راهراره ای زم ب رای

تغییرش بدی تا بشه او چیای که مدنظر تو هس ت».
(م.)15.
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موارد تصور میتود که خصوصیسازی حتم اً باع ث

ب) یافتههای مطالعه در خصوص راهنارهایی برای

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدیزاده و همکاران

جدول  :3کدهای اصلی و فرعی مربوط به راهنارهایی برای ارتقاء وضعیب برون سپاری
کدهای فرعی

کدهای اصلی
بسترسازی مناسب جهت واگذاری در سطح بیمارستان

آماده سازی

زیر ساختهای علمی و آموزشی
ارزیابی دقیق پیشنهادهای ارائه شده توسط شرکتها برای عقد قرارداد
انتخاب مجری (تامین کننده) اصلح
پیگیریهای الزم برای عقد قرارداد با پیمانکار توسط بیمارستان

اجرا

بستن قرارداد جامع و دقیق با بخش خصوصی
تبلیغات
افزایش طول مدت قراردادهای برون سپاری
تشکیل کمیته بازنگری و برنامه ریزی

کنترل و نظارت

تهیه راهکارهای عملی جهت بهبود مستمر واگذاری
استمرار در نظارتها

کد اصلی اول-آمادهسازی
بسترسععازی مناسعع

جهععب واگعع اری در سععط

بیشتر اوقا

این بررسی اولیه فقط از بعد مالی م ورد

بررسی قرار میگیرد و به بقیه موارد توجهی نمیتود.

بیمارستان :بسترسازی مناسب از قبی ل بسترس ازی در

«دانشگاه اصال نباید با ترکتهایی که  5س ال بیش تر

زمینه قانونی و حقوقی ،فرهنگی ،اقتصادی از مواردی

سابقه کار ندارند ب رای درم ا وارد م ذاکره نش ود».

بود که توسط مصاحبهتوندگا بیا گردید.

(م.)17.

«واحدی واگذار تود که خوت مورد تجایه و تال یل

انتخاب مجعری (تعأمین کننعده) اصعل  :بعو ی از

قرار گرفته بات د ،اه دافش مع وم بات ه و کاره ای

مصاحبه توندگا اتاره داتتند که بیشتر افراد درگی ر

را درست انجام داده باتیم واگذاری ای ن

در امر مناقصه هیچ عم رردی در بعد درما ندارند و

مقدماتی

واحد خوبه( ».م.)19.

متوجه حساسیت امر درما نیستند ای ن خ ود عام ل

زی عر سععاخبهععای علم عی و آموزش عی :بس یاری از

مهمی در ع دم انتخ ات درس ت پیمانر ار م یت ود.

مصاحبهتوندگا بیا کردند که نبود زیر ساختهای

راهراری که در این زمینه اراله ت د ای ن ب ود ک ه در

ع می و موزتی نی ا باع ث ت ده اس ت ت ا اج رای

مراح ل ت دوین و برگ ااری مناقص ا

سیاستها با مشرل مواجه تود.

بیمارستانی هم استفاده تود چرا که این خود نقش به

«برگااری دورههای موزتی در جهت گاهی مدیرا

س اایی در انتخ ات درس ت ت أمین کنن ده (بخ ش
خصوصی) دارد.

مداخ های سیاستگذارا در ینده باتد( ».م.)31.

«متأسفانه در بعوی موارد بیمارستا ه ای م ا گرفت ار

کد اصلی دوم -اجرا

پیمانرارانی تدند که و عیت را به بالرا نادی ست ر

ارزیابی دری پیشنهادهای ارائه شده توسط شرکبهعا

برای عقد ررارداد :مص احبهت وندگا اظه ار دات تند
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کرده تا باعث بهبود

تود و تنها دلیل

هم ع دم

بررسی دقی و درست پیمانرار میباتد( ».م .)16
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و توجه به حساسیت

یری از مه مت رین اق داما

از نماین دگا

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدی زاده و همکاران

پیگیریهای الزم برای عقد ررارداد با پیماننعار توسعط

جذت بیمارستا تود ،هم نق ش تعی ین کنن دهای در

بیمارستان :بسیاری از ترکتکنندگا بیا کردن د ک ه

افاایش در مد داخ ی بیمارستا دارد و هم در جذت

بیمارستا های ما در این خصوص پیگی ریه ای زم

بیمارا خارج از بیمارستا  .در صورتی که بیمارستا

را انجام میدهند تا در موقع مقرر قرارداد بس ته ت ود

و بخش خصوصی فر یند تب یغ ا

چو این تأخیر خود به رر بیمارس تا اس ت و در

دهد میتو اند در پیش برد اه داف خ ود از اس تراتژی

نهایت به رر بیمار.

برو سپاری به درستی استفاده کند.

«بعوی اظهار داتتند بیمارس تا ه ا در ای ن مرح ه

«وقتی بیمار جذت بیمارستا تود هم ین بیم ار ه م

تنب ی می کنند و دیر ابالغ میزنند ای ن خ ود باع ث

نق ش تعی ین کنن ده ای در اف اایش در م د داخ ی

می تود قرارداد خود ب ه خ ود ابط ال ت ود از س وی

بیمارس تا دارد و ه م ج ذت بیم ارا خ ارج از

دانشگاه و بیمارستا ها اینجاست که فق ط اعت راض

بیمارستا ( ».م.)11.

دارند در حالی که کوتاهی از خ ود بیمارس تا ب وده
است نه دانشگاه( ».م.)21 .

افععزایش طععول مععدت رراردادهععای بععرون سععپاری:

مش ارکتکنن دگا بی ا دات تند ک ه وقت ی ق رارداد

بستن ررارداد جامع و دری با بخش خصوصی :ح ال
زمانی که مجری و تأمین کننده اص
مراتبا

را گاهان ه انج ام

انتخ ات ت د و

زم انجام گرفت نوب ت ب ه بس تن ق رارداد

است .از نظر مصاحبهتوندگا در زما عقد ق رارداد
بهتر است ب ه م واردی نظی ر تجهی اا

واردات ی ب ه

بخش ،زما ترو به فعالیت ،پرسنل و تخصصهای

ب ندمد

باتد ،امنیت و دلگرم ی ب رای نی روی ک ار

واحد برو سپاری تده فراهم میتود.

«اگر قرارداد  5تا  11سال باته ،برنامهریای ب ند مد
عم ررد من رو بهتر میکنه چشم اندار برای خودمو
تعریف میکنیم( ».م.)19.
کد اصلی سوم -کنترل و نظارت

ها ،مشخص بود میاا پرداختی و بیمه پرس نل و

تشعنی کمیتععه بعازنگری و برنامععهریعزی :برخ ی از

مشخص بود میاا درص د بیمارس تا و پیمانر ار)

مصاحبه توندگا اتاره دات تند ک ه اه رم نظ ار

از

پرداخته تود.

عوامل مهم و اص ی در موفقیت برو سپاری است که

«پیمانرار دقی بگه رسالتش چیه ،ینده چه برنام های

متأسفانه

داره برای منفعت بیمارستا  .بیمارستا هم انتظ ارا

تش ریل کمیت ه ب ازنگری و برنام هری ای در س ط

خود را به طور دقی بیا کند( ».م.)31.

دانشگاه به منظور نظار های مستمر ب ر واح ده ای

با بخش خصوصی از جم ه عوام ی که نقش مهمی در
موفقیت برو سپاری دارد تب یغا

است .بیمارستا ها

برو سپاری تده راهراری بود که در این زمینه مطرح
تد.

«کمیته فنی ک ه وظیف ه نظ ار

ب ر انعق اد و تمدی د

و بخ شه ای خصوص ی ب رای گ اهی بیم ارا از

قرارداد های برو سپاری را دارد بهتر است زی ر نظ ر

در سط گستردهای

بعد از قرارداد هم از طری تشریل کمیته

خدم ا

اراله تده نیاز به تب یغا

خود نظار

دارند ،امری که متأسفانه مورد توجه ق رار نم یگی رد.

ب ازنگری و برنام هری ای نظ ار مس تمر و دال م را

همچنین مصاحبهتوندگا اظهار داتتند وقت ی بیم ار

داتته باتد( ».م.)22.
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تبلیلات :از نظر مصاحبهتوندگا بعد از عقد قرارداد

طور که باید مورد توجه قرار نم یگی رد،

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدیزاده و همکاران

تهیه راهنارهای عملی جهب بهبود مستمر واگع اری:

تعریف تاخصهای درس ت نظ ارتی چ ه در س ط
وزار

بهداتت چه در سط دانش گاه و بیمارس تا

از نظر تخصص ،داتتن رویر رد ب رد-باخ ت ه م از
ط رف کارفرم ا ه م از ط رف پیمانر ار،

عف در

همراری تیمی ،هم اهنگی و س ازما ده ی ،درگی ری

راهر اری مه م و حی اتی ب ود ک ه برخ ی از

ذی نفعا در افاایش منافع سیاسی و اقتصادی خود و

مصاحبهتوندگا برای موفقیت روند برو سپاری ب ه

بر

اتاره کردند.

بروز فس اد،
اجرای

عف در تنظ یم ق رارداد و نظ ار

 ،عدم وجود تاخصهای دقی برای اجرای

« پرداختی من به پیمانرار بر اساس میاا دستیابی ب ه

امور ،عف در دان ش و ت وا م دیریتی ،اس تفاده از

هدف تعیین تده بات د اگ ر  111درص د ب ه ه دف

لوازم و تجهیاا

بیکیفی ت و ن اایمن ،ع دم انگی اه

رسیده باتد  111درصد پرداختی خواهد داتت اگ ر

کافی برای ادامه کار با بخش دولتی ،هاین هب ر ب ود

 91درص د ب ه اه داف خ ود رس یده م ا  %91ب ه

اجرای مستندا

پرداخت میکنیم .این باعث میتود که پیمانر ار ه ر

کارکنا رسمی و ترکتی و عدم وجود امنیت ت غ ی؛

ماه برای بهبود کیفیت کار خود تالش کند( ».م.)31 .

بن ابراین ب ه نظ ر م یرس د اس تفاده از ت وا بخ ش

استمرار در نظارتها :از نظر مصاحبهتوندگا با توجه

خصوصی در سط بیمارستا ها برای ف رار ک رد از

در امر برو س پاری بهت ر اس ت

یس راهحل نیس ت ،ب ر ه بیمارس تا ه ا و

به نقش مهم نظار

مشرال

جدید ،تف او

زی اد ت رایط ک اری

تداوم نظار ها بر واحدهای برو سپاری ت ده و ب ر

دانشگاه ابتدا باید زمینههای زم برای برو س پاری را

اساس ت اخصه ای تعری ف ت ده نق ش مهم ی در

فراهم کنند و سپا اقدام به اس تفاده از ای ن راهب رد

موفقیت برو سپاری خواهد داتت.

نمایند.

«فاص ه زمانی تدوین سیاستها تا بازنگری سیاستها

نتایج این مطالعه عمدتاً بیانگر موف نب ود راهب رد

انجام میتود

برو سپاری در بیمارستا ه ای تابع ه دانش گاه ع وم

بر ام ر ب رو س پاری را ب ا مش رل

پاتری تهرا میبات د ک ه از ای ن لال اظ ب ا اا ب

برای سیاستگذارا ما در طو نیمد
و این امر نظار

مواجه کرده است( ».م.)19.

مطالعا

قب ی در تواد است؛ زیرا که اا ب مطالعا

انجام تده قب ی از جم ه مطالعه ت ورانی و همر ارا ،
بحث و نتیجهگیری

پارسا معین و نصیریپور و فردوسی و همرارا مؤید

مطالعه حا ر با هدف تناسایی چ الشه ای راهب رد

تأثیرگذاری مثب ت ای ن راهب رد در کیفی ت خ دما

برو سپاری و اراله راهرارها در جه ت ارتق اب

بیمارستا های تابعه ع وم پاتری تهرا انجام گردید.

یافتههای مطالعا

براتی و همرارا  ،رحیمی اسبویی

نتایج این مطالعه نش ا داد ک ه پی ادهس ازی راهب رد

و همرارا و ابوالقاسم گرجی نیا مؤی د ت أثیر مثب ت

برو سپاری با چالشهای مهمی از جم ه ای ن م وارد

ب رو س پاری ب ر ک ارایی و عم ر رد بیمارس تا ه ا

مواجه است :عف در پرداخت به پیمانرارا  ،عف

میباتند ( .)11،26،27از این جهت نتایج این مطالع ه

در در

مفه وم و فرهن

ب رو س پاری در س ط

بیمارستا  ،انتخات مجری ناتوا هم از نظر مالی ه م
77

در راستای تناخت این چالشها از سویی و راهرارها
و پیشنهادا

اراله تده توس ط دس تان درکارا ام ر
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در

بیمارستانی و ر ایت میباتند ( .)12،23،25همچنین
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الهه احمدی زاده و همکاران

برو سپاری و مسئولین بیمارستا ه ا از س وی دیگ ر

با این حال ،نتایج این مطالعه در زمینه چ الشه ای

میتواند برای مسئولین دانشگاه ع وم پات ری ته را

برو سپاری ،عالوه بر همخوانی با مطالعا

واجد ارزش فراوانی باتد.

موارد ذکر تده در با  ،دارای موارد جدیدی بود ک ه

با این حال نتایج این مطالعه ،در بس یاری از م وارد
با مطالعا

در مطالعا

قب ی یافت نشده بود .از

قب ی در

جم ه میتوا

انجام تده قب ی مش ابهت دات ت .ب رای

به داتتن رویررد برد-باخت هم از طرف پیمانر ار و

مثال ،در مطالع ه کیف ی ج ودکی و همر ارا تال ت

هم از طرف کارفرما به جای برد-برد و توجه به منافع

عنوا «برو سپاری درسهای یس تجربه» مده است

ت د ق رارداد

که عدم پرداخ ت ب ه موق ع مطالب ا

ط رف مقاب ل در راس تای موف

پیمانر ارا از

ب رو س پاری ات اره ک رد .همچن ین ع دم وج ود

سوی بیمارستا ها باعث میت ود ک ه پیمانر ارا ب ا

تاخص های دقی برای اجرای امور ،استفاده از لوازم

دات تن ای ن س ابقه ذهن ی ،مب ب پیش نهادی در
مناقص هه ای بع دی را افاایش داده تا ای ن

و تجهیاا

ناایمن ،هاینهبر ب ود اج رای مس تندا

رر را

جدید ،درگیری ذینفعا در افاایش منافع سیاس ی و

جبرا نمایند ( .)14مطالعه دیگری که یس چ ارچوت

اقتصادی خود و بروز فساد و عف در در مفه وم

مفهومی برای نشا داد تأثیر برو سپاری بر عم ررد

و فرهن

برو سپاری در سط بیمارستا نیا مواردی

نظام سالمت ترسیم کرده است ،به این نتیجه رسید که

از چالشهای برو سپاری بودند ک ه در ای ن مطالع ه

برو سپاری به اجرا

قب ی به این موارد اص الً

بدو توجه به ترایطی که در

گذاتته میتود صالبت از ت أثیر مثب ت ی ا منف ی
گمراه کننده است ( .)15در مطالعه سف و همر ارا
تالت عنوا «عوامل مؤثر بر تصمیما
خدما

ب رو س پاری

نگهداری در دانشگاههای عربستا » دریافتن د

که مهمترین ابع اد و معیاره ای اف اایش س رعت در
اجرای برو سپاری خدما

یافت تدند؛ اما در مطالعا
یا کمتر اتاره تده بود.

در بخش هدف دوم مطالعه که ی افتن راهراره ایی
برای ارتقاب و عیت برو سپاری بود مطالعا

مش ابه

قب ی چن دانی پی دا نش د ،تنه ا مطالع ه  Lacityو
 Willcocksت ا ح دودی ب ا ه دف مطالع ه حا

ر

نگهداری در دانشگاههای

همخوانی داتت ()29؛ ل ذا ه ر  3ک د اص ی ت امل

بخش دولتی عربستا تامل کیفیت ،م دیریت و بع د

مادهسازی ،اجرا و کنت رل و نظ ار

و هم ه  11ک د

استراتژیس میباتد و مه مت رین معیاره ای م ؤثر در

فرعی استخراج تده جدید بوده و میتواند به صور

برو سپاری ت امل ارتق اب الاام ا

ریسس م یبات د ( Preker .)22و همر ارا ه م در

برو سپاری دانشگاه ع وم پاتری قرار گیرد .به ط ور

گاارشهای خود به این نرته اتاره نمودن د ک ه قب ل
از این که دولتها وارد خری د خ دما

ک ی نتایج به دست مده در این پژوهش بر

رور

از بخ ش

ایج اد اص الحاتی ب رای بهب ود و عیت اس تراتژی

برای تنظ یم رواب ط

برو سپاری در بیمارستا ها تأکید میکند .ب دا معن ا

بخ ش دولتی و خصوصی و بهبود مهار های انعقاد

ک ه خط وط سیاس تگ ذاری و اجرای ی ه ر ی س از

قرارداده ای برو سپاری روری است (.)21

سازما ها و نهادهای درگیر و ذینفع در این امر بای د

خصوصی توند ،و ع مقررا

مش خص ت ده و از س وی دیگ ر بای د همر اری و
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کیف ی و تس هیم

ک اربردی م ورد اس تفاده بیمارس تا ه ا و واح د

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

الهه احمدیزاده و همکاران

هماهنگی دقیقی بین ه ر ی س از ای ن نهاده ا ایج اد

در انجام این مطالعه مالدودیتهایی وجود دات ت؛

گ ردد .ت دوین ت اخصه ا و اس تانداردهای دقی

از

نظارتی ،بازبینی در تنظیم قرارداده ای ب رو س پاری،

ماری پژوهش که با مراجعا

بازپرداخت به موقع مطالب ا

جم ه دسترسی مالدود به برخی از افراد جامعه
مررر و معرف ی اف راد

پیمانر ارا از م واردی

دیگر به مالق این مشرل ت ا ح دودی رف ع گردی د.

است که متولیا اس تراتژی ب رو س پاری زم اس ت

همچنین برخی افراد حا ر به انجام مص احبه نبودن د

مدنظر قرار دهند.
وزار

بهدات ت ،درم ا و م وزش پات ری ب ه

که برای رفع

با اخذ معرفینامه از دانشگاه اه داف

طرح را برای

تو ی داده و در

ها به طور وا

عنوا متولی اص ی س المت اف راد جامع ه بایس تی از

هر زما و مرا که برای

ظرفیتهای خود در جهت افاایش بهرهوری هر چ ه

مصاحبه مراجعه تد و در م وارد ع دم همر اری ب ا

بیشتر از توا بخشهای خصوصی استفاده کن د و در

مالق از افراد خواسته تد ت ا ف رد دیگ ری را ب رای

سیاستهای ینده خود هم جایگاه مشخصی را ب رای

مصاحبه به ما معرفی نماید .در نهایت عدم همر اری

این استراتژی مهم مدنظر ق رار ده د ک ه ای ن اق دام

بعوی از بیمارستا ها در این مطالعه باعث ح ذف

پیشاپیش خود نیازمند تفافسازی مفاهیم ،ب ازنگری

بیمارستا ها از مطالعه گردید.

در ت رح وظ ایف و مس ئولیته ا و روت ن ت د
نقشهای مخت ف افراد در روند برو سپاری میباتد.
بهبود و عیت برو سپاری در ت رایط کن ونی تال ت
تأثیر عوامل مخت ف اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی قرار
دارد؛ بنابراین در انجام برنامهریای ،در نظر قرار داد
یس حوزه بدو توجه ب ه س ایر ح وزهه ا م یتوان د
فر ین د سیاس تگ ذاری را ب ه س رعت از کنت رل
سیاست گذارا خارج کند و دستاوردها را به ح داقل
برس اند .تناس ایی و کنت رل عوام ل م ؤثر ب ر بهب ود
و عیت برو سپاری وظیفهای نیست ک ه فق ط ی س
بیمارستا یا ترکت خصوصی به تنهایی از عه ده
میباتد؛ بنابراین ایجاد یس تورای سیاستگذاری و
نظارتی در سط م ی به منظور هم اهنگی و پیگی ری
سیاستها روری میباتد .ای ن ت ورا م یتوان د از
سیاستگذاریهای یس طرفه ج وگیری ک رده و ب ه
بهبود و عیت قرارداده ای ب رو س پاری کم س ب ه

پیشنهادها

بر اساس نتایج مطالع ا

قب ی ،ب ا توج ه ب ه نق ش

بهساایی که برو سپاری در بهب ود ک ارایی و کیفی ت
خدما

اراله تده توسط بیمارستا ه ا در س اله ای

اخیر داتته است ،پیشنهاد میت ود مطالع اتی نی ا در
م ورد نت ایج عم ی ای ن برنام ه ب ا در نظ ر گ رفتن
ت اخصه ای بیمارس تانی مانن د هاین ه ،در م د
بیمارس تا  ،ر

ایت بیم ارا در واح دهایی ک ه

برو سپاری را انجام دادند ،صور

گیرد .الگو گرفتن

از بیمارستا هایی که در امر برو سپاری موف بودهاند
برای بیمارستا ه ای دانش گاه ع وم پات ری ته را
پیشنهاد میتود .همچنین بایس تی مس ئولین دانش گاه
ع وم پاتری تهرا  ،اقدام به انجام مداخالتی بر مبنای
یافته های این مطالعه در خصوص راهراره ای ب رو
رفت از چالشهای برو سپاری به کار گیرند و ت أثیر
مداخال

خود را اندازهگی ری نماین د ت ا در نهای ت

ساایی کند.
30
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بر ید و این مهم نیازمند تعهد با ترین مقاما

دولت ی

ه ا مناس ب ب ود جه ت

چالشهای برونسپاری در بیمارستان

بهداتتی

الهه احمدی زاده و همکاران

کارتناسی ارتد در رتته مدیریت خدما

در جهت موفقیت این راهبرد به ک ار

 انجام تد و دارای1387 و درمانی است که در سال
تماره

با

اخال

بهترین اقداما
.گرفته تود

کد

 از دانشردهIR.TUMS.SPH.REC.1396.3181

سپاسگزاری

.بهداتت دانشگاه ع وم پاتری تهرا میباتد

نویسندگا این پژوهش برخود زم میدانند که از
همه بارگوارنی که جهت انجام پژوهش مورد
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تضاد منافع

قرار گرفتهاند و وقت گرا بهای

مصاحبه و مشور

نویسندگا این مقاله هیچ تواد منافعی در انجام

 تشرر و،خود را در اختیار پژوهشگرا گذاتتهاند

.مطالعه نداتتند

 این مطالعه حاصل پایا نامه.قدردانی نمایند
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Abstract
Background & Objectives: The available reports indicate that outsourcing strategy was not
successful in hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences. The present
study aimed to identify the reasons behind the failure of this strategy and also to provide
solution to overcome the challenges.
Methods: The present study was a phenomenological qualitative study conducted in 10
hospitals with outsourcing units affiliated with Tehran University of Medical Sciences. Data
were collected through 32 semi-structured interviews with key informants and were analyzed
using content analysis approach and through MAXQDA11 software.
Results: In this study, 4 main codes (reasons related to hospital, private sector, finance&
expenses and human resource) and 18 sub-codes were identified for challenges of outsourcing
in hospitals. Also, 3 main cods (preparation, implementation, control and monitoring) and 11
sub-codes were identified for the improvement of the outsourcing strategy.
Conclusion: The Ministry of Health, as the main custodian of public health, should improve
its capacities to increase the efficiency of private sector and consider a specific place for
private-public partnership strategies, in its future policies. This requires clarifying concepts,
revising job descriptions, and clarifying the roles of different individuals in the process of
outsourcing.
Keywords: Outsourcing, Challenges, Solution, Hospitals, Tehran University of Medical
Sciences
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