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  دیبپوشان نشیآفر موزون هستی را بر اندام  خداوندي را سزاست که کسوت  شیسپاس و ستا

  . دیان گردانینما  عتیآثار طب تزالی را در مظاهر ویقدرت ال اتیتجل و

آورم و از تو خواستارم، به کرمت، مرا  ع مییشگاه تو شفیتو را به پ م ویجو اد تو ، به تو تقرّب مییمن با ! بار الها

  ... گردانی   کینزد  خودت   به

 

  الزم برخود،  "الخالق  شکری  لم   شکرالمخلوقی  لم  من ":شریفه مصداق آیه به       

مراتب سپاس خود را . میینما مانه تشکر و قدردانییصم ، مر بوده اندمثمر ث مطالعهن ین و نگارش ایدر تدو که کسانی  هیازکل میدان می 

وقت خود را بی ،   ه مراحلیکه درکل  مالیش، مدیر کل محترم بیمه سالمت خراسان  یرعنایدکتر   جناب آقاي محضر

    .میتقدیم می نمای،  ارائه نمودند خصوص  نیدر ا را نظر خاصی مشاوره الزم  و با دقت این مطالعه گذاشتهار یشائبه در اخت

کارشناس محترم ناظرجناب آقاي علی به جهت پیگیري صورت گرفته و و سرکارخانم مونا ایمانی محترم مرکز مطالعات همکاران از

    . می نماییم  تشکر و قدردانیمانه یصماین مطالعه هدایت گر اینجانب بودند، اکبر حسام که درانجام 

  

بیمه شدگان شریف سازمان بیمه سالمت به سالمت  خدمات امید است نتایج حاصله گامی در راستاي ارتقاء 

  ...ان شاء ا .باشدایران 
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  :اهمیت و هدف مطالعه

ها را  برون سپاري، سازمان. هاي سازمانی ظهور کرده است سازي عمودي، هم اکنون دوره برون سپاري فعالیت پس از پایان عصر یکپارچه

پذیري و  خود که اساس رقابتهاي اصلی  سازد بر نقاط قوت و قابلیت از درگیري با وظایف روزمره رها کرده و مدیریت را قادر می

و رتبه  ییشناسا هدف با حاضر مطالعهبه اهمیت و جایگاه برون سپاري،  لذا، با توجه .هاست، متمرکز شوند مؤثرترین عامل موفقیت آن

 روشبا استفاد از ) اداره کل بیمه سالمت استان خراسان شمالی  يمطالعه مورد( یاسناد پزشک يچالش ها و مشکالت برون سپار يبند

AHP است شده انجام فازي .  

  :مطالعه روش اجراي

سالمت استان خراسان شمالی  اداره کل بیمهنفر از کارشناسان و مدیران  30یق تحق هدف جامعه که یشیمایپ -  یفیتوص قیتحق روش

 مرحلهو دانشگاهی دردو  اداره کلره بکه درایه هاي آن بر اساس اظهار نظر کارشناسان خ سوالی 24محقق ساخته  ،نامهشپرس .می باشند

  . ه استاستفاده گردید AHPفرایند سلسله مراتب تحلیلی جهت تجزیه و تحلیل اطالعات پرسشنامه از.است  شده وتدوین احصاء

  :نتایج مطالعه

عامل   ،نشان داد اداره کل از توزیع پرسشنامه در بین کارشناسان و مدیران مرتبط با فرایند رسیدگی اسناد پزشکی نتایج بدست آمده

، عامل  اهمیت در رتبه دوم 369/0و پس از آن عامل امکانات و تجهیزات با وزن نسبی  اهمیت در رتبه اول488/0با وزن نسبی  فرایندها

، عامل  اهمیت در رتبه چهارم 311/0با وزن نسبی  وانگیزشی ، عامل مالی اهمیت در رتبه سوم324/0 با وزن نسبی وتوانمندسازيآموزش 

در رتبه ششم  201/0با وزن نسبی  یامل مدیریتوو در نهایت عاهمیت  در رتبه پنجم 306/0واگذاري رسیدگی به اسناد با وزن نسبی 

پس از تعیین و رتبه بندي عوامل موثر بر واگذاري اسناد پزشکی در استان  و در نهایت دناهمیت برون سپاري اسناد پزشکی قرار دار

خراسان شمالی که موجب چالشها و مشکالتی گردیده بود نسبت به ارائه  پیشنهادات کاربردي جهت رفع موانع و بهبود وضعیت اقدام 

  گردید

  

  : کلیدي هاي واژه  

  وانگیزشی و تجهیزات،مالی امکانات ،وتوانمندسازي آموزش ،فرایندها ،، اسنادپزشکی، رسیدگی به اسنادپزشکیيبرون سپار 
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  مقدمه  

بر همین . دهدمیها را تحت تاثیر قرار اي و محلی، رفتار و عملکرد سازمانتحوالت اقتصادي و فناورانه در سطوح متفاوت جهانی، منطقه

هاي آن هاي پیشرو، درك و شناخت محیط و سازگاري فعال با الزامات و داللتهاي بارز مدیران و رهبران سازماناساس، یکی از ویژگی

  . آیدها به شمار میسپاري یا پیمان سپاري از جمله این ضرورتبرون. است

 که درحالی صنعتی و تجاري مدیران .کندمی پیدا بیشتري کاربردهاي روزروزبه اقتصادي و ساده اجرایی ابزار یک عنوانبه 1سپاريبرون

 در سعی آنان. هستند روروبه متنوعی مفهومی هايموضوع    و مسائل عمل با در اما کنند استفاده سپاريبرون راهبرد از کوشندمی

 که شودبرده می کاربه هنگامی معموالً سپاريبرون واژة. کنند استفاده سپاريبرون از مؤثرتر ايگونهبه بتوانند دارند تا مسائل این شناسایی

 سیستم فرعی) پیمانکار( کار مقاطعه دربارة 1980 پایان دهه در واژه این. کنندمی عمودي تجزیه یا هافعالیت تجزیه به اقدام هاییشرکت

شد، می اطالعات سیستم یا قطعات تولید به مربوط پیمانکار خدمات از بسیاري گذشته در اگرچه .شد گرفته بکار و ابداع مدیریت اطالعات

 و لجستیک مشتري، خدمات دور، از راه ارتباط اداري، خدمات قبیل از مختلف هايبخش در دیگر وظایف از بسیاري اخیر هايسال در

 رفته کاربه امور کردن خارج دربارة گیريتصمیم با مترادف موارد از در بسیاري سپاري برون دو واژة. است شده سپاري برون امنیت، حتی

 جایگزین سپاريواژه برون امروزه. دارند سپاريبرون به اشاره "هافعالیت تجزیۀ یا ادغام" ،"خرید یا ساخت"اصطالحاتی چون. است

اي سپاري پدیدهبرون .هستند قائل تفاوت اصطالح دو این بین از نویسندگان برخی این وجود با است؛ شده فرعی کار مقاطعه سنتی مفهوم

رو به رشد بوده و نیازمند آن است که از نقطه نظر وسیع سنجیده شود چرا که مرحله تاریخی نوینی را در تقسیم وظایف جهانی بنیان 

  ).11: 1390جوادین وهمکاران (     نهاده است

 کاهش بودند، ضعیف در رقابت .کنند عمل خوب توانستند نمی هاسازمان که گرفتمی  قرار استفاده مورد زمانی سپاري برون گذشته، در

هستند  موفق کامال که هاییسازمان امروزه .بودند شکست خورده و عقب آوري فن نظر از یا و بودند روبرو مشکل مالی با داشتند، ظرفیت

 را موضوع این حیاتی یک موضوع عنوان به هاسازمان این مدیران و کنندمی هایشان استفادهسازمان ساختار تجدید براي ابزار این از نیز

 نمایند تالش راه این در باید و است مشتري ضروري نیازهاي نمودن برآورده براي کلیدي هايایجاد قابلیت که اندکرده درك

  ).17: 1388عبیري،(

  بیان مسئله 

شیوه تامین مالی . حال توسعه عموماً حول یکی از محورهاي زیر بوده است در دهه هاي اخیر، اصالحات نظام سالمت در کشورهاي در

در همه این موارد ترکیب بخش خصوصی و . خدمات و عدالت) عرضه(خدمات سالمت، تخصیص منابع در کل نظام سالمت، نحوه ارایه 

  ).2000ن، و همکارا 2ویتر(عمومی و تغییر تعادل بین این دو بخش یک عامل تعیین کننده بوده است

یاد  3خدمات سالمت غالباً از طریق سیاستی انجام گرفته که به طور کلی از آن تحت عنوان تمرکززدایی) عرضه(اصالحات در نحوه ارایه 

تمرکززدایی اشکال و انگیزه هاي مختلفی اجرا می شود . تمرکززدایی عبارت است از انتقال قدرت و کارکردها از مرکز به محیط. می شود 

  ).2000ویتر و همکاران،(دف آن عموماً افزایش اثربخشی و پاسخگویی در ارائه خدمات است و ه

بعضی از ). 2007و همکاران،  8سالتمن( 7و خصوصی سازي 6، واگذاري5، تفویض4تراکم زدایی: مهم ترین انواع تمرکززدایی عبارتند از

ویتر و (کامل ترین نوع تمرکززدایی از دیدگاه دولت دانسته اند صاحب نظران خصوصی سازي را تمرکززدایی اقتصادي نام نهاده اند و آن را

خش انتقال مالکیت قانونی یک موسسه دولتی به ب صرف نظر از تعریف سنتی خصوصی سازي که خصوصی سازي را). 2000همکاران،

                                                 
1 Outsourcing 
2 Witter 
3Decentralization)  
4 Deconcentration 
5 Devolution  
6 Delegation  
7 Privatization  
8 Saltman 
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با این . انطابق مدیریت دولتی با قوانین بازار: خصوصی تعریف می کند، می توان خصوصی سازي را در معناي وسیع تري تعریف کرد

پروت و (تعریف خصوصی سازي صرفاً انتقال مالکیت نیست بلکه می تواند در حوزه رفتار مدیریت، اهداف و انگیزه هاي موسسه رخ دهد

در این روش مالکیت . سازي مدیریت آن چیزي است که عموماً از آن تحت عنوان برون سپاري یاد می شود خصوصی). 9،2000همکاران

بخش از یک مرکز درمانی واگذار نمی شود، اما مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار می شود با این که مرکز درمانی به جاي یا کل 

دلیل روي آوردن به برون سپاري آن است که ). 2006وت و همکاران،پر(تولید خدمت خاصی، آن را از بخش خصوصی خرید می کند

این امر منجر به ایجاد بازارهاي . مزایاي مدیریت بخش خصوصی به بخش دولتی وارد شود و در عین حال از معایب آن اجتناب گردد

سالمت در برنامه هاي توسعه پنج ساله به در ایران برون سپاري خدمات در نظام . در درون بخش دولتی می گردد 11یا شبه بازار 10داخلی

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ) 1379 – 83(برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  192خصوص در ماده 

اداري مورد  مجلس شوراي اسالمی و بخشنامه هاي صادره از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و شوراي عالی 1380/ 11/  27

علیرغم واگذاري هاي گسترده، مطالعاتی که نشان دهند تاثیر برون سپاري بر شاخص هاي کارایی، کیفیت، عدالت و . تاکید قرار گرفت

  . چه بوده است) در سطح خرد و کالن(پاسخگویی 

) مراکز درمانی(بیماران که بصورت بستري واحد رسیدگی به اسناد پزشکی واحدي است که کلیه اسناد و مدارك وپرونده هاي مربوط به 

در مراکز طرف قرارداد تحت مداوا قرار می گیرند بررسی می نمایند،در حقیقت از لحاظ )در مراکز وموسسات خصوصی وبهداشتی(وسرپایی 

له ششم توسعه برنامه پنجسا 28بنا به بند الف ماده  .ساختاري جز مشاغل تخصصی و در رده بندي وظایف صفی به حساب می آیند

تامین اجتماعی کلیه  شوراي عالی رفاه و 1/2/95مورخ  15865وفصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوري ودر راستاي اجراي مصوبه 

- 2سالمت محوري - 1سازمانها من جمله سازمان بیمه سالمت و از طرفی با در نظر گرفتن اهداف اصلی سازمان بیمه سالمت ایران  

گسترش خدمات بیمه اي ودسترسی عادالنه بیمه شدگان به خدمات عمومی بیمه - 3اهبردي خدمات بیمه سالمت حفاظت مالی وخرید ر

بایستی وظایف تصدي گري خود را از طریق واگذاري واحدهاي عملیاتی ،خرید خدمات ومشارکت با بخش غیر دولتی با اولویت سالمت 

مل آمده فرایند بکارگیري ورسیدگی به اسناد پزشکی جزء وظایفی هستند که بایستی طی بررسی بع.تعاونی ها به کارگزاریها واگذار نماید 

ردند،درخصوص رسیدگی به اسناد پزشکی با توجه به حجم باالي اسناد قابل رسیدگی ونبود گبه بخش غیردولتی وکارگزاریها واگذار 

نات وتجهیزات الزم واز طرفی اجبار در واگذاري تصدي کمبود امکا–حاکمیتی بودن مشاغل –منابع مالی محدود –نیروي انسانی کافی 

اولویت بندي این مشکالت  رتبه بندي و که پس از احصاء آن و یمچالش برانگیز در این خصوص می باش گري به دنبال بررسی عوامل

  .هزینه انجام پذیرد درکمترین زمان وکمترینمی توان به دنبال راه حل منطقی در جهت رفع آن باشیم تا بتوان بهترین خدمات 

  :اهمیت و ضرورت پژوهش)1-3

بخش دولتی ارایه دهنده ي خدمات سالمت در بیشتر کشورها دچار چالش ها و کاستی هاي فراوانی بوده و از کارایی پایینی برخوردار 

روش عمده اي . باشدیکی از راهکارهاي اصلی حل معضالت نظام سالمت، واگذاري خدمات مختلف در قالب پیمان مدیریت می  .است

در این روش، اختیار و مسؤولیت . می باشد) پیمان مدیریت(دارد، واگذاري مدیریت  که در کشورهاي مورد مطالعه براي عقد قرارداد وجود

 ه ايي خصوصی واگذار می شود تا این نهاد غیر دولتی، مؤسسا ههداشت و درمان ازدولت به یک مؤسسمدیریت و اداره ي سازمان هاي ب

بهداشت و  ت میان بخش خصوصی و دولتی در حوزهمشارک. نیاز را ارایه دهد بهداشتی درمانی را اداره نموده و کلیه ي خدمات مورد

مدیریتی یا پیمان مدیریت طی فرایند عقد قرارداد به بخش خصوصی، یکی از مهم  واگذاري. درمان روز به روز در حال گسترش است

ولی اثر بخشی آن نیازمند اعمال کنترل، پایش و نظارت دقیق و همچنین توسعه  سپاري خدمات سالمت است، ترین راه هاي کارامد برون

تدوین قرارداد دقیق و همه جانبه می باشد تا از کارایی خدماتی که به این  ي مستمر ظرفیت مدیریتی نتیجه بخش در قالب طراحی و

استفاده از خدمات  تها،یفعال زيیدرون ر تها،یفعال زيیمنابع از خارج از سازمان، برون ر نیتأم  .شکل ارایه می گردند، اطمینان حاصل شود

                                                 
9 Perrot 
10 Internal Market 
11 Quasi-Market 
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 برون ایاز آن  رونیهاي سازمان به ب تیاز فعال یواگذاري برخ یعنی کنند،ی م انیمفهوم را ب کیهمه  یخارج یابیو منبع  گرانید

رسیدگی به اسناد (وشرایط مناسب جهت واگذاري امورتصدي  از امکاناتسپاري در حوزه مورد بحث ما، به معناي استفاده  برون. سپاري

امر  نیا. کند یاستفاده م خودروي  شیاز سازمان براي رفع چالش هاي پ رونیب امکانات سازمان از بیترت نیبد .می باشد )پزشکی 

سپاري عبارت است از عمل انتقال  برون ور،یگر فیبنا به تعر. گردد یم رسیدگی به اسناد پزشکیواحد  یاثربخش و ییکارآ شیموجب افزا

 در برون. از سازمان بر اساس قرارداد رونیبه عرضه کننده ب ريیگ میحق تصم واگذاري سازمان و کی یهاي داخل تیاز فعال یبعض

 ،یمعصوم.(گردد یدر اغلب وارد واگذار م زین ريیگ میو حق تصم دیتول از عوامل یشوند بلکه بخش یها منتقل م تیسپاري نه تنها فعال

   ) 1384شاه محمدي، 

مدافعان این . اران قرار گرفته استزامروزه برون سپاري یکی از مداخالتی است که جهت اصالح نظام مالی سالمت مورد توجه سیاست گ

اي اقتصادي، باعث بهبود عملکرد ارائه خدمات استراتژي معتقدند که برون سپاري با ایجاد رقابت در بین تامین کنندگان و ایجاد محرك ه

برون سپاري  چالش هاي موجود در حوزهدر مطالعه حاضر، با استفاده از ماتریس تصمیم گیري، . و ارتقاي اهداف نظام سالمت می گردد

  براي تصمیم گیري در مورد برون سپاري ارائه گردیده است پیشنهاديتعیین شده و  واقعیخدمات به صورت 

فراوان  يها یموجب نابسامان یگر ومراکز درمان مهیب يسازمانها يو درمان برا مهیمتخصص در امور ب ریو غ يحرفه ا رید افراد غورو

توسط   یبه اسناد پزشک یدگیانجام امور رس زیو درمان ن مهیامور ب نهیمذکور در زم يرکود و عدم تحول سازمانها لیاز دال یکیو  گرددیم

مسائل فاقد تبحر و اطالعات  نیدر ا يعدم ارتباط تخصص و تجربه کار رینظ یلیمتاسفانه بدال "متخصص است که  بعضا ریغ ادافر

تحت  یدر قالب بخش خصوص یعلوم مدارك و اسناد پزشک یاز کارشناسان تخصص یتشکل صنف جادیکه ا میدار اعتقاد .هستند یکاف

و  مهیب يها یاز نابسامان یو حذف بخش ندیخوشا یتحول جادی، موجب ا باشندیم لین دخو درما مهیکه در امور ب نیعنوان مشاور و مع

  . از اینرو لزوم بررسی مشکالت اجراي برون سپاري بخصوص در بخش اسناد پزشکی ضروري می باشد .گرددیم یاسناد پزشک

  :تحقیق اهداف 

  هدف اصلی

 در اداره کل بیمه سالمت استان خراسان شمالی یاسناد پزشک رسیدگی يبرون سپارچالشها و مشکالت  يو رتبه بند ییشناسا  

  اهداف فرعی

 بیمه سالمت استان(در بخش مرتبط با کارفرما یاسناد پزشک رسیدگی يمشکالت برون سپار چالشهاو يو رتبه بند ییشناسا 

  )خراسان شمالی

 پیمانکار( در بخش مرتبط با  بخش خصوصی یاسناد پزشکرسیدگی  يمشکالت برون سپارچالشهاو  يو رتبه بند ییشناسا( 

 ومشکالتچالشها  نیجهت مقابله با ا ییارائه راهبردها  

  :سواالت تحقیق

 چه می باشد؟در بخش کارفرما  یاسناد پزشک رسیدگی يبرون سپار چالشهاومشکالت 

 چه می باشد؟ در بخش پیمانکار یاسناد پزشک رسیدگی يبرون سپار چالشهاومشکالت 

  چه می باشد؟ به ترتیب اسناد پزشکی رسیدگی در اجراي برون سپاريومشکالت  هاچالشمهمترین 

 راهبردهاي کاربردي جهت مقابله باچالشها و بهبود فرایند رسیدگی اسناد پزشکی چه می باشد؟  

  :قلمرو تحقیق

  قلمرو موضوعی 

 سپاري است قلمرو موضوعی تحقیق مرتبط با موضوع برون .  

  قلمرو زمانی 
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  شمسی انجام گرفته است 1394تحقیق حاضر در  نیمه دوم سال .  

  قلمرو مکانی 

   خراسان شمالی  انجام گرفته است بیمه سالمت استان اداره کلتحقیق حاضر در .  

  :ها و اصطالحات تعریف واژه

  تعاریف نظري

ها را طور چشمگیري مرزهاي سنتی سازمانشود که به سپاري ویژگی اساسی تجدید ساختار سازمانی محسوب میبرون:سپاريبرون

سپاري عقد قرارداد با خارج از برون. هاي سازمان و صنعت در قرن نامیدجاییترین جابهتوان از بزرگسپاري را میبرون. تغییر داده است

 .)24: 1389محمدکریمی،. (شدندهایی است که پیشتر درون سازمان اجرا میسازمان در مورد انجام فعالیت

 دار، مسئله بتواند فرآیندهاي که سپاريبرون به استراتژیک نگاه یک از عبارت است استراتژیک سپاري برون:سپاري استراتژیکبرون

 زمانی سپاري برون اقدام اساس این بر .کند حل مدت نگاه بلند یک در را آن امثال و کارکنان ترك مشکالت وري،بهره بد وضع

 و گردد پایدار چندین سال گذشت از بعد سپاري برون منافع شود، راستاهم سازمان مدت بلند هايبا استراتژي که شد، خواهد استراتژیک

  .)1390پورمعلم،(باشد برخوردار ايویژه اهمیت از سازمان براي آن منفی یا مثبت نتایج

سپاري را در بر گرفته و مدیریت را قادر سازد تا هاي جانبی برونتواند فعالیتسپاري تاکتیکی همچنین میبرون: سپاري تاکتیکیبرون

  ).12: 2003هاسی و جنستر،( هاي ویژه صنعت دست یابد ي انتخابی به قابلیتاز طریق شراکت با یک فروشنده

-ر میشود و سازمان را قادکسب و کار استفاده  می) تعریف مجدد( سپاري تعدیلی معموال براي باز تعریف برون:برون سپاري تعدیلی

  ).23: 2004لیندر،(سازد موقعیت رهبري را حفظ کند، مزیت رقابتی پایدار بوجود بیاورد و براي سازمان باالترین ارزش را ایجاد کند 

دندانپزشکان  ،پزشکانعبارتند از صورتحسابهاي هزینه مربوط به درمان بیمه شدگان به انضمام اسناد درمانی اعم :یپزشک اسناد

  . )بستري و بستري موقت(پرونده بیمارستانیو توانبخشی ،پرتوپزشکی  فیزیوتراپی، ها،آزمایشگاهی،موسساتداروخانه ،

تطبیق مندرجات اسناد پزشکی با دستورالعمل ها،کدهاوآخرین تعرفه هاي مصوب و ضوابط سازمان بیمه  :رسیدگی به اسناد پزشکی

  جهت پرداخت مالی ومحاسبه هزینه هر سند سالمت

موجود را تغییر  ییا رابطه حقوق آید یبه وجود م يدو طرف که در نتیجه آن رابطه جدید يقرارداد عبارت است از توافق اراد :  قرارداد

  .دهد یم

  تعریف عملیاتی 

  . تعاریف عملیاتی متغیر ها عبارتند از میانگین نمره اي که از پرسشنامه محقق ساخته توسط آزمودنی ها کسب می گردد 
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  مبانی نظري  

ادغام یا «، »ساخت یا خرید«اصطالحاتی چون . واژه برون سپاري مترادف با تصمیم گیري در مورد خارجی کردن امور به کار رفته است

با این وجود . استامروزه واژه برون سپاري جایگزین مفهوم سنتی مقاطعه کاري شده . اشاره به برون سپاري دارند » هاتجزیه فعالیت

محصول قطعه و (مقاطعه کاري را  بدست آوردن اقالمی از ) 1999(ون میگم . برخی از نویسندگان بین این دو اصطالح تفاوت قایلند

-دانند که شرکت نمیتواند آن را تولید کند، در حالیکه برون سپاري را به دست آوردن اقالمی میداند که خود شرکت نیز میخدمت می

برون سپاري را به عنوان ) 1995(وروتري و رابرتسون ) 1995(، السیتی و هیرشیم )1997(افرادي مثل شاو و فیر . ند آن را تولید کندتوا

به عبارت . شکلی از فعالیت پیمان کاري می دانند که قبال در شرکت انجام می شده است و اکنون انجام آن به بیرون واگذار شده است

  . ایگزین خدماتی شده که قبال داخل شرکت انجام می شددیگر برون سپاري ج

 روشی کار، و کسب اصطالح در که شده تشکیل یابی منبع و)  سازمان از بیرون به اشاره( بیرون کلمات از سپاري برون اصلی هاي ریشه

 یابی منبع به تصمیم براي مترادفی عنوان به اغلب اصطالح، این. کند می خریداري بیرونی شرکت از را مشخصی هاي فعالیت که است

. )35: 2009 ویلماز، بوالت( است شده رایج سپاري برون یا ها فعالیت تجزیه/ ادغام/خرید یا ساخت نظیر عباراتی با و رفته کار به بیرونی

 و ایلیاز( یافت دست رقابتی هاي مزیت به بتوان عملیات ارتقاي با که است این فرایند یا فعالیت هر سپاري برون به توجه از عمده هدف

 از استفاده بر شود، متوسل داخلی منابع به خدمات و کاالها تهیه براي اینکه جاي به سپاري برون دیگر، بیانی به ).221: 2008 سایرین،

 آید می شمار به نیز شرکت یک مرزهاي با مرتبط تصمیمی سپاري برون همچنین،. دارد اشاره خدمات و کاالها بیرونی کنندگان ارائه

  ).36: 2008 راوي، فوگا(

ساده براي خرید نیست، آنها معتقدند که برون سپاري به معنی امتناع از  برون سپاري فقط یک تصمیم) 2000(به عقیده گیلی و رشید

شد به طور خاص برون سپاري اساساً تبیین قرارداد با یک تامین کننده فعالیتی که قبال در داخل انجام می. انجام یک فعالیت خانگی است

  ). 2004رودریگویز و روبینا،(و یا حتی فعالیت هاي جدید است 

  : سپاريي استراتژي برونهاویژگی

  . خوردسپاري بیشتر به چشم میهاي تولیدي و خدماتی دو نوع عمومی از بروندر اغلب سازمان

  ايسپاري حاشیهبرون -1

  سپاري اصلیبرون -2

نوع دوم  . کنندکنندگان خارجی کسب میاي را از تامینهاي حاشیهها از لحاظ راهبردي فعالیتدهد که شرکتنوع اول هنگامی روي می

کنند که نسبت به موفقیت در درازمدت قویا داراي کنندگان خارجی کسب میهایی را از تامینها فعالیتدهد که شرکتنیز زمانی رخ می

عقیب اي در هر شرکت با توجه به ارزیابی میزان کارایی فعالیت و راهبردي که براي تبه طور کلی فعالیت اصلی و یا حاشیه. اهمیت هستند

سپاري یک مفهوم افزون بر این، باید آگاه بود که هر یک از این گونه راهبردهاي برون.  گرددکردن آن در نظر گرفته شده، تعیین می

توان به صورت داشتن دو ویژگی بنیادي پهنا و عمق مفهوم بندي سپاري را میدر مقابل، راهبردهاي برون. آیندبعدي به شمار نمیتک

سپاري شده که به عنوان درصدي از برون) کاريبراي مثال حسابداري، نگهداري، ماشین( هاي در اینجا به عنوان شمار فعالیتپهنا . کرد

  .شودتواند درگیر باشد، تعریف میهایی که در آن شرکت میشمار کلی فعالیت

ها گزینه درونی کردن بسیاري از گر، بسیاري از شرکتبه بیان دی. سپاري در پهناي خودشان به طور وسیعی تفاوت دارندراهبردهاي برون

  . سپاري باریکی از لحاظ پهنا هستندکنند و بنابراین داراي راهبردهاي برونهاي خود را حفظ میفعالیت

پهنا ارزیابی سپاري کنند سطوح باالتري از ها را برونها شمار زیادي از فعالیتدر صورتی که شرکت. سپاري عمق استبعد دوم از برون

سپاري کنند، از عمق کنندگان بیرونی برونها را به تامینهایی که درصد بیشتري از هریک از فعالیتشوند و آن دسته از شرکتمی

سپاري شود در این قسمت ابعاد پهنا و عمق با یکدیگر ترکیب شوند تا یک راهبرد برونپیشنهاد می. سپاري برخودارندبیشتري در برون

  .                                                                  براي سازمان تشکیل شودکلی 

  :تعریف و مفهوم برون سپاري

شاو و فیر برون سپاري را . در معناي عام، برون سپاري به واگذاري فعالیت هاي غیر اصلی سازمان به پیمانکاران بیرونی تعبیر می گردد

ون میگم . پیمانکاري می دانند که قبال ً در سازمان اجرا شده و اکنون انجام آن امور به دیگران واگذار گردیده است شکلی از فعالیت هاي

 انتقال مدیریت یا اداره یک فرایند یا فعالیت از واحدهاي داخلی به یک ارایه دهنده خدمات خارج از سازمان را در قالب انعقاد قرار داد

  .، برون سپاري تعریف می نماید مبتنی بر توافقات طرفین
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 خود اولیه مفهوم در سپاري برون . است برخوردار هاي متفاوتیدیدگاه از مختلف تعاریف با علمی موضوعات دیگر همانند سپاري برون

 توسط کار اینو  شوند می خارج فرآیند از خود حقیقت، در و سپرده بیرون به را شرکت هاي فعالیت بخشی از کارکنان که معناست بدین

 برون در حالیکه در است معروف سنتی سپاري به برون سپاري برون از مفهوم این .شود می انجام ها فعالیت کننده تأمین کارکنان

 وکار کسب فرآیندهاي مجموعه در شرکت یک توسط نو، خدمتی و شوندنمی جابجا در حقیقت کارکنان که شود می مطرح نو سپاري

  )1390پور معلم ( .گیرد می قرار استفاده مورد شرکت همان

 : استراتژیک سپاري برون

 مشکالت وري، بهره بد وضع دار، مسئله بتواند فرآیندهاي که سپاري برون به استراتژیک نگاه یک از عبارتست استراتژیک سپاري برون

با  که شد، خواهد استراتژیک زمانی سپاري برون اقدام اساس این بر . کند حل مدت نگاه بلند یک در را آن امثال و کارکنان ترك

 آن منفی یا مثبت نتایج و گردد پایدار چندین سال گذشت از بعد سپاري برون منافع شود، همراستا سازمان مدت بلند هاي استراتژي

   .باشد برخوردار اي ویژه اهمیت از سازمان براي

  : تاکتیکی سپاري برون

سطحی از برون سپاري بوده که می تواند فعالیتهاي جانبی برون سپاري را در برگرفته و مدیریت را قادر می سازد تا از طریق شراکت با 

  ). 2003هاسی و جنستر، (یک فروشنده انتخابی به قابلیتهاي ویژه صنعت دست یابد 

  : تعدیلی سپاري برون

مچون اداره خوب، بلوغ دانش فرایند تجاري و تنظیم و کنترل مناسب قراردادهاي سطح سطح دیگري از برون سپاري بوده که مواردي ه

  ) 27:  2004لیندر  (. خدمات را تحت پوشش می دهند

 
   :سالمت بخش در سپارى برون

 به را خصوصى خدمات اران سالمتزگ سیاست که است شده باعث توسعه حال کشورهاى در در سالمت نظام مالى تأمین کارایى عدم

 راستا انجام این در که است مداخالتى انواع از یکى سپارى خدمات برون. گیرند نظر در سالمت مالى نظام براى اصالح اى گزینه عنوان

 هاى محرك ایجاد و همچنین کنندگان تأمین بین در رقابت ایجاد با سپارى که برون معتقدند استراتژى این مدافعان. است گرفته

 و منجربه گردد مى سالمت نظام در خدمات ى ارائه بهبود عملکرد باعث دهندگان ارائه عملکرد و پرداخت ارتباط بین طریق از اقتصادى

 سپارى برون به اقدام ها کاهش هزینه توجیه با مدیران اوقات غالب در دهد مى ها نشان مقایسه. شود مى سالمت نظام اهداف ارتقاى

 جوانب اقدام ى کلیه گرفتن نظر در با و نمود توجه نیز هاى آنان ویژگى به باید خدمات واگذارى هنگام در که در حالى نمایند مى خدمات

  .نمود نهایى گیرى تصمیم به

 متفاوتى هاى استراتژى سالمت سپارى خدمات وبرون دولت گرى تصدى کاهش منظور اخیر به سالیان در کشور سالمت ارانزگ سیاست

 برنامه و ها سیاست هایى از نمونه ارجاع سیستم و خانواده پزشک امناء،توریسم درمانی، هیأت بصورت بیمارستان اداره. اند دنبال نموده را

 کز مرا از بسیارى در خرد سطح در دیگر از طرف.اند شده واگذار بیرون به گرى تصدى کاهش با هدف که است کشور سالمت هاى

 به را … و ادارى بیمارستان،ترابرى تغذیه،خدمات رادیولوژى،داروخانه، خود مانند پاراکلینیکى و پشتیبانى خدمات ها بیمارستان درمانى و

 سالمت خدمات  دهنده ارائه مراکز در آن اهمیت و سپارى مفهوم برون شناخت ولذا .اند نموده سپارى برون از سازمان بیرون هایى بخش

  )14.( است حیاتى و ضرورى امرى

 امور از بسیارى منابع مدیریت بهینه منظور به توانند مى درمانى هاى کلینیک ها و بیمارستان قبیل از نظامى درمانى بهداشتى مراکز

و  ى محور وظایف انجام بر را خویش وتمرکز. سپارى نمایند برون نظامى مقرارت و امنیتى مسایل در چارچوب را خود جارى و پشتیبانى

 سازمان در خدمات سالمت سپارى برون در باید هادرمانگاه و ها مانند بیمارستان نظامى درمانى مراکز مدیران اما. دارند مبذول اساسى

 امرى اقتصادى توجیه دلیل به صرفا مراکز ان گونه در سالمت خدمات سپارى برون. باشند داشته حساسیت را و دقت نهایت خویش

سپاري در امور بیمه گري انجام گرفته که این خود تحول عظیمی در در سازمانهاي بیمه گر متولی سالمت نیز برون .نادرست است

آحاد جامعه به ابتداي جاده سالمت با در دست داشتن دفاتر درمانی می باشد ،کلیه صندوقهاي بیمه گر امور  وعادالنه دسترسی آسان

اریها ودفاتر خدمات عمومی دولتی واگذار کار گزه را ب...) تعویض و -تمدید–صدور (مربوط به تصدي گري در فرایندهاي بیمه گري 

مه گري سازمانهاي بیمه گر به نحو مطلوب توزیع گردیده واین نشان دهنده توسعه ونفوذ به ینمودند که با این کار گسترش خدمات ب
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ازمانهاي دورترین وغیرقابل دسترس ترین مناطق کشور ودر عین حال گسترش جغرافیایی خدمات سازمانهاي بیمه گر که همراه س

  .سالمت محور و درمان محور هستند می باشد

 :سالمت نظام در سپاري برون خاص مزایاي

 داده است که این استراتژي پتانسیل الزم براي تاثیر برنشان). 15: 1390(مطالعات زابلی و همکاران

 کارآیی   -   عدالت  -   برابري   -  دسترسی 

 خصوصی ایجاد بخش همکاري براي را محیطی و گردد سالمت اهداف نظام ارتقاي باعث تواند می و باشد می دارا سالمت نظام در را

  .نماید

 :سالمت نظام در سپاري برون استراتژي انتخاب اهداف

 .است گرفته انجام اهداف متفاوتی با دنیا مختلف کشورهاي سالمت نظام در سپاري برون

 در. اسـت  شده عنوان ها هزینه کاهش تونس در و خدمات ارائه تر منابع سریع توسعه افغانستان در سالمت نظام خدمات واگذاري علت

 بـا  نیز کشورها از برخی در. کنند دریافت بودجه بهداشت جهانی از سازمان بتوانند که است گرفته انجام دلیل این به صرفا واگذاري هند

 دانشـگاه . اسـت  انجام گرفتـه  جمعیت از بزرگی گروه به خدمات ارائه بهبود منظور به مرکزي، واگذاري دولت هاي محدودیت تشخیص

  .شهري خانواده پزشک تهران، پزشکی علوم

 :ایران سالمت نظام در سپاري برون قانونی کارهاي و ساز

 ت/31426 شـماره  نامـه  تصویب دولت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 88 توسعه ماده چهارم و سوم هاي برنامه قانون 192 ماده

 4بـه اسـتناد بنـد     غیردولتی بخش به خدمات سالمت ارائه واحدهاي واگذاري موضوع وزیران محترم هیات 1/07/1381 مورخ ه 26977

قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی و در اجراي مواد مرتبط در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشـوري  12وتبصره یک ماده 

برنامـه ششـم    28و ماده شوراي عالی رفاه وتامین اجتماعی  1/2/95مورخ  15865و در راستاي اجراي مصوبه شماره  8/7/1386مصوب  

 بـراي  قـانونی  مناسـب  ترتیب سـازکارهاي  بدین و نموده ابالغ خدمات خرید و مشارکت واگذاري مدیریت، گانه سه اشکال در ار توسعه

  .است آمده بعمل برون سپاري توسعه و ترویج

 :ایران سالمت نظام در سپاري برون سوابق

واگذاري دریافت خسارت متفرقه درمانی وپذیرش امور خسارت متفرقه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان بیمه تامین اجتماعی اسـتان  

 اداره همکاري با و متبوعه وزارت موافقت اخذ با تبریز پزشکی علوم دانشگاه- 1394البرز به کارگزاریهاي رسمی تامین اجتماعی در سال 

نداشـت،   وجـود  فعال دولتی درمانی بهداشتی مرکز که تبریز شهر از مناطقی و در نمود بهداشتی هاي تعاونی تشکیل به اقدام کل تعاون

 عهـده  به خدمات ارائه قرارداد حسب بر که نمود ایجاد) خصوصی(تعاونی درمانی بهداشتی مرکز یک جمعیت نفر هزار 17 تا 9 هر براي

  .گرفت قرار دولتی بخش عهده به و ارزشیابی نظارت و خصوصی بخش

 گیرنـدگان  رضـایت  دولتـی  و تعاونی درمانی مراکز بهداشتی عملکرد مقایسه عنوان تحت 90 سال در همکاران و بخش فرح مطالعه در

 مراقبـت  کـل  تعـداد  میانگین .بود 9/3تعاونی درمانی بهداشتی مراکز و در 1/4بهداشتی مراکز در لیکرت امتیازي پنج  مقیاس در خدمت

  .بود مورد 111 تعاونی مراکز در و  دولتی دولتی درمانی مراکز در روز در شده انجام

 از(هـا   بیمارسـتان  مـدیریتی  و اقتصـادي  سـاختار  اصـالح  منتخب طرح بیمارستان 41 در ، 1385 سال تا همکاران و طبیبی مطالعه در

لنژري  بخش هاي فعالیت درصد 80 و نظافت بخش هاي فعالیت 100  تغذیه، بخش هاي فعالیت درصد7/87)بیمارستان یک هردانشگاه

  .)1390پورشیروانی و همکاران،(شدند  واگذار خصوصی بخش به

بخـش   بـراي  درصـد،  1/82 تغذیه بخش براي ، 1386 سال در انتهاي شده واگذار هاي فعالیت از پرسنل و بیماران منديرضایت میزان

   .است بوده درصد 75/ 9لنژري بخش براي و درصد 9/80نظافت 

حجـم  واگذاري اسناد پزشکی دراداره کل بیمه سالمت استان خراسان شمالی با هدف تامین و رفع کمبود نیروي انسانی مـورد نیـاز بـراي    

امـورات نـاظرین   (در ابتـدا بارسـیدگی اسـناد بسـتري     ووجود تنوع اسـناد در سـطح اسـتان    )دولتی و غیردولتی(به اسناد پزشکی  یرسیدگ

وامـورات نـاظرین بیمارسـتانی در    )پزشکان،داروخانه،پاراکلینیک،تاییدنسخ(و رسیدگی اسناد سرپایی)بیمارستانی،رسیدگی به اسنادبیمارستانی

 صورت پذیرفت 01/03/87به صورت رسمی از تاریخ محل اداره کل و شهرستانهاي جاجرم و اسفراین 
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 :ایران سالمت نظام در سپاري برون دستاوردهاي

تهران  فیروزگر درمانی آموزشی مرکز ي داروخانه اثربخشی و ي کارایی مقایسه عنوان تحت خود مطالعه در ) 1387 ( همکاران و تورانی

صرفه  خرید هاي هزینه و پرسنلی هاي هزینه در زیادي مبالغ داروخانه ماهیانه واگذاري با نمودند گزارش سپاري برون از پس و پیش

داد  قرار طرف تعاونی شرکت از داروخانه مکان بهاي اجاره ریال بابت میلیون 100 ماهیانه بیمارستان آن بر عالوه .است شده جویی

دولتی  داروخانه بر نظارت صرف که مدیر وقت .شدند منتقل هاي بالینی بخش به داروخانه در سابق پرسنل 9 تعداد .است نموده دریافت

   .است یافته بالینی افزایش هاي بخش مسئولین رضایت مقابل در و یافته، کاهش شده می

 :سالمت نظام خدمات سپاري برون اثربخشی و توسعه ترویج، موانع

 توافق  مورد تعهدات عدم صورت در تنبهی قوانین بودن ناکافی یا فقدان 

 ارزشیابی و پایش براي کارکنان و مدیران ناکافی مشارکت یا تفاوتی بیو عملکرد ارزشیابی و پایش کارآمد سیستم نبود 

 شده سپاري برون خدمات یا ها فعالیت از جامع و دقیق عملکرد. 

 سازمان اصلی مشتریان اعتراضات احتمالی ایجاد از نگرانی 

 سپاري برون به قابل خدمات یا ها فعالیت حجم تعداد یا نوع، خصوص در کارشناسان و مدیران ناکافی پژوهش یا مطالعه 

 ساالنه تورم بودن بینی پیش غیرقابل و اقتصادي ثبات عدمونیاز مورد و کافی منابع از برخورداري عدم 

 درمانی بهداشتی و پرستاري مخصوصاً خدمات سپاري برون قابل خدمات شده تمام قیمت نبودن مشخص 

 و کارکنان دانشجویان، بیماران، حقوق رعایت عدم از نگرانی ... 

 بـا  برابر خود کارگران یا کارکنان مزایاي و حقوق به پرداخت نسبت خصوصی بخش پیمانکاران ناکافی رعایت یا رعایت عدم 

 غیرانتفاعی بودن عمده خدمات نظام سالمتوکار قانون

 مناقصه( سپاري برون فرایند طوالنی و پیچیده بوروکراسی( 

 شود می ارسالی هاي دستورالعمل و ها بخشنامه در یا تناقض ثباتی بی ایجاد باعث که وزارت ستاد در سیاستگذاري تغییرات 

  :پیشینه تحقیق

  :مطالعات داخلی

بیماران  مندي بر رضایت روستائی درمانی بهداشتی مراکز داروئی خدمات سپاري برون به نقش تاثیر) 1390(بهرام محقق و همکاران

 براي اش وعده رغمعلی روستائی درمانی بهداشتی مراکز هاي داروخانه سپاري برون رویکردپرداختند و نتیجه پژوهش آنها نشان داد که 

 تنظیم مثل الزم تمهیدات بایست می لذا . بماند ناکام است ممکن ، بیماران مندي رضایت افزایش منجمله ها،مراقبت کیفیت بهبود

   .شوند اجرا ارزشیابی و ت نظار مانند موثر هاي مکانیسم و فراهم جامع و روشن قراردادهاي

پرداختند مطالعه آنها نشان داد که  سپاري برون از حاصل جهانی منابع اکتساب در ایران جاذبۀبه ) 1390(مرتضی فرجی و یاسر علیدادي 

 جغرافیاي مؤلفۀ آن از بعد و اهمیت بیشترین داراي قیمتها افزایش مؤلفۀ نیز و است نامطلوب کشور در سپاري برون منابع جذب وضعیت

 در موجود تعارضات درك و سپاري برون عینیت زمانی، فاصلۀ فرهنگ، منابع، انتقال زیربنایی، ساختار نظیر هامؤلفه سایر و سیاسی

 تمامی میان همچنین .هستند اهمیت نظر از بعدي هايرتبه در تولیدي سایت بر نظارت نهایت در و امنیت کار، نیروي مهارت کشور،

  . دارد وجود معناداري رابطۀ )زمانی فاصلۀ و انسانی نیروي مهارت هايمؤلفه بجز( سپاري برون هايمؤلفه

 سپارى برون نظامی پرداختند و بیان داشتند که مراکز در سالمت خدمات سپاري در مطالعه برون) 1389(روح اهللا زابلی و همکاران 

 مراکز در آن اهمیت و سپارى برون مفهوم شناخت بدین جهت. ها ستسازمان سایر از متفاوت شرایطى داراى نظامى مراکز در خدمات

   .است حیاتى ضرورى و امرى نظامى مراکز در سالمت خدمات دهنده ارایه

بین  هماهنگی ایجاد راستاي در سپاري در نهمین کنفرانس شبکه هاي توزیع برق به بررسی برون) 1383(سید محمد مصطفوي 

 و تکنولوژي با هماهنگی ایجاد هاي سازمان باید در جهت ساختار پرداخته و به این نتیجه رسید که ساختار و استراتژي تکنولوژي،

 و روحیه در ها برنامه این تاثیر چگونگی و میزان به توجه با مدیران بعالوه نمایند، اقدام موجود مناسب نیروي تعدیل به نسبت استراتژي،

 اهمیت غنی بر همچنین یابد، کاهش حداقل به تغییرات انجام از حاصل منفی اثرات که نمایند ریزي برنامه طوري افراد باید انگیزه

  .است شده تاکید کارکنان، آموزش و مشاغل سازي
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  مطالعات خارجی  

 2005 ( همکاران و راس.  است گرفته قرار مطالعه و بررسی مورد مختلفی هاي جنبه از سپارين برو مساله خارجی مختلف، مطالعات در

 و نموده مطرح حوزه این در را  بندي سرمایه بودجه مبحث ) 2001 ( دراري و تایلز و کرده بررسی ها هزینه منظر از را سپاري برون )

 براي شده اتخاذ استراتژي است معتقد و داند سپاري می برون و خرید یا ساخت براي تصمیم به مرتبط هاي استراتژي راستاي در را آن

 منبع یابی مدل و برون سپاري براي تصمیم گیري نهایت مراحل در . باشد سازمان کالن هاي استراتژي راستاي در باید سپاري برون

 . است شده ارائه موردي اي مطالعه در استراتژیک

 در که نت پرداخته است هايفعالیت و خدمات کیفیت بر اطالعاتی هاي سیستم نسپاري برو تاثیر بررسی به ،) 2005 ( کیم و پارك

 از .شودنمی درازمدت در کارآیی افزایش و هاهزینه کاهش و خدمات و کیفیت بهبود به منجر لزوما سپاريبرون دهد،می نشان نهایت

 از هایی به روش و داند نمی آن براي شده ذکر مزایاي به دستیابی براي گزینه تنها را سپاري برون ،) 2004 ( سنگ تی و هوي طرفی،

 ها استراتژي این از هریک  اتخاذ براي چارچوبی که دارد اشاره نسپاري برو بر عالوه ، بیرون به وظایف تخصیص و سپاري درون قبیل

 نها سازما برخی در آنها عملی نمودن و ها مصاحبه انجام توسط نظري بهاي چارچو این سنجی اعتبار . کند می بیان مشخص شرایط در

 سازمان خارج دانش و سازمان درون دانش دیدگاه از سپاريبرون مساله بررسی به) 2003(گاویوس ورابینویتس.است پذیرفته صورت

  و آن ارتقاي امکان سازمان، درون دانش حفظ بر عالوه تا نموده ارائه سپاريبرون براي مناسب مدلی براي اتخاذ استراتژي و پرداخته

   .شود میسر خود اهداف به سازمان رسیدن راستاي در نیز استفاده از دانش خارج سازمان

 و معایب مزایا بیان به ) 2005 ( باوم ویدن و ) 2001 ( یوآنس ،) 2002 و 1998 ( لوري ،) 1995 ( کمبل ،)2002 (همکاران و بیلی

 قبال آمریکایی در هايسازمان واکنش ) 2005 ( باوم ویدن و اندپرداخته ، شد ارائه آنها مشروح قبلی هايبخش در که سپاري برون

 و است داده بررسی قرار مورد را آمریکا بازار و صنعت مختلف هاي بخش در مساله این تاثیر و به کارگیري میزان و سپاري برون مساله

 .است نموده اشاره وجود دارد، سپاريبرون گیرهمه هايجذابیت علیرغم که هاییمحدودیت و هاپیچیدگی مشکالت، به میان این در

 اشگري و ) 2002 ( لوري ).1997 مارتین، ؛ 2001یوآنیس، ؛ 2004 و 2002 و 1998 لوري، ؛ 1995 کمبل، ؛ 2002 همکاران، و بیلی( 

 در آنها رفع براي کارهاییراه و همچنین مشکالت ذکر بر عالوه ، کنندگان تامین مساله بر بیشتر تمرکزي با ،) 2000 ( مارتی و زاده

 سپاريبرون قبال در خود عایدي سازي در حداکثر را کنندگانتامین بهینه استراتژي بازیها، تئوري از استفاده با کنندگان تامین حوزه

 درك و مناسب روابط ، هوشمند رهبري نظیر عواملی ،) 2002 ( سنگ تی و ) 2006 ( همکاران و اتی همچنین. کندمی مطرح هافعالیت

 در ) 2002 ( همکاران و بیلی. دانندمی هافعالیت سپاري برون استراتژیک هايجنبه بر موثر را انسانی نیروي به مربوط و عوامل درست

 از درصد 70 که کنندمی بیان بودند، انجام داده اسکاتلند در لوتیان و ادینبرگ منطقه کارخانجات ها، سازمان روي بر که خود بررسی

 و هاهزینه کاهش آنها اصلی هدف و نمایندمی سپاري را برون مواد تدارك و تمیزکاري تعمیرات، و نگهداري نظیر هاییفعالیت نها سازما

 هاییسازمان در فرایندها و هافعالیت سپاري برون براي تصمیم گیري مساله بررسی به )2001 ( سریدهاران و برتراند .است کیفیت ارتقاء

به  توجه با که ايساده  قوانین از پیروي با توان می دارندمی اذعان و پرداخته ، کنندمی استفاده سفارش طبق ساخت از روش که

  .آورد ارمغان به سازمان براي را مطلوبی کارآیی ، شوندمی تعیین سیستم مختلف پارامترهاي

 زاویه از آن به و دانسته خرید یا ساخت براي تصمیم نوعی مسئله گسترده را سپاريبرون مساله) 2000 ( لمن واس و میرکویسترا

 و فرهنگی استراتژیک، سازمانی، فاکتورهاي را ساختار این عمده هايولی بخش. است پرداخته سازمان درون در کنترلی ساختارهاي

 مراحل و هاگام قالب در را امور بخش رضایت و صحیح انجام از اعتماد و براي حصول اطمینان نیاز مورد هايفعالیت و دانسته تاریخی

    .اندنموده ارائه مشخص

 مطالعه در ، نسپاري هستند برو براي مستعد فعالیتهایی و فرایندها چه اینکه و سازمان آمادگی میزان بررسی از پس نیز )1995 ( کمبل

 .است کرده عنوان سپاري براي برون پتانسیل بیشترین داراي را تعمیرات و نگهداري هايفعالیت مدیریت به مربوط بخش د، خو موردي

 رفع را براي جدیدي کارهاي راه و کرده بررسی سازمان یک مورد در را نت هايفعالیت نسپاري برو شکست علت ،)2004 ( لوري

 محوري وري فعالیتبهره افزایش و هاهزینه کاهش بهانه به که بوده این سازمان این در اصلی مشکل واقع در . کندمی ارائه مشکالت

 تخصصی زمینه در هاخودکه سال متعهد و تجربه با کارکنان دادن دست از ، مشکالت رخداد دیگر علت !بودند کرده نسپاري برو را خود

 با موثر ارتباط برقراري و کنندگانانتخاب تامین شرایط مقوله .بود سازمان از رفتن یا و بازنشستگی اثر در بودند، مهارت داراي سازمان

  .داشت خواهد نت هاي فعالیت سپاري حاصل ازبرون نتیجه در سزایی به تاثیر که است مواردي جمله از روابط این مدیریت و آنها
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  مقدمه 

  :شود که یکی از تعاریف جامع به صورت زیر می باشداز اصطالح روش تحقیق معانی خاص و متمایزي در متون علمی استنباط می 

روش تحقیق مجموعه اي از ابزار و راههاي معتبر و قابل اطمینان و نظام یافته براي بررسی واقعیات،کشف مجهوالت و دستیابی با راه 

  ).1389گرجی،.(حلها

پژوهش .خاص که مستلزم راه حلی است،تعریف شودپژوهش می تواند به عنوان فعالیتی نظامند و سازمان یافته براي بررسی مشکلی 

جهت رسیدن هر هدف و .داراي سلسله مراحلی است که به هدف یافتن پاسخ براي مشکالت کاري در سازمان انجام می شود

ع گام هاي بعدي یعنی جم.مقصدي،دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است

براي اینکه بتوان نتایج درستی از .آوري اطالعات،تجزیه و تحلیل داده ها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکل اند،در پیش گرفته می شود

یک تحقیق بدست آورد،الزم است از یک روش تحقیق عملی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت 

روش انجام تحقیق .روش شناسی براي شناخت کارهاي درست مالك هایی در اختیار قرار می دهد. ب حاصل آیدبیشتر نتیجه مطلو

در این فصل به مطالعه روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان .بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد

  .نامه می پردازیم

  نوع روش هاي تحقیق

پیمایشی به حساب  -13روش توصیفی و از حیث روش گردآوري داده ها،است  12، تحقیقی کاربردي)نوع پژوهش(از نظر هدف این پژوهش

   .می آید

  هدفجامعه و نمونه 

متشکل از تمامی کارکنان و مدیران مرتبط با موضوع فنی و پشتیبانی اسناد پزشکی شاغل در اداره کل بیمه  در این تحقیق جامعه آماري

  .نفر از خبرگان و تصمیم گیرندگان می باشد 5که از بین این افراد تعداد  نفرمی باشد 30سالمت خراسان شمالی مجموعا به تعداد

    داده ها شهاي گردآوريور

توان جمع آوري  اطالعات مورد نیاز براي انجام تحقیق رابه طرق مختلف می. حل تحقیق، گرد آوري اطالعات استترین مرایکی از مهم

هر یک از . ابزارهاي گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارك و غیره براي به دست آوردن داده ها وجود دارد. نمود

که هنگام استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفی نقاط  این ابزارها معایب و مزایایی دارند

هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسأله و فرضیه هاي طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نماید و پس از . قوت ابزار تقویت گردد

بزارها، از آنها در جهت جمع آوري داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این کسب شرایط الزم در مورد اعتبار این ا

گر بتواند از نحوه انتخاب ابزار خود دفاع  انتخاب ابزارها باید به گونه اي باشد که پژوهش. داده ها، بتواند در مورد فرضیه ها قضاوت نماید

  ) 17: 1378خاکی، ( .خود را معتبر سازدکند و از این طریق دستاوردهاي پژوهش 

از  )اظهارنظر(عواملسپس براي جمع آوري . با استفاده از مطالعه کتابخانه اي به جمع آوري اطالعات در زمینه موضوع تحقیق پرداخته شد

عوامل مشخص شده  مطابقو رتبه بندي  AHPاحصا و بر اساس روش  مرحله مصاحبه به عمل آمد ،کلیه عوامل 2خبرگان سازمانی در 

 وتایید روایی و پایایی آن  سازمانی و دانشگاهی پس از مشورت و مشاوره با خبرگان مزبورپرسشنامه  .تدوین گردیدسوالی  24 پرسشنامه

  .جمع آْوري گردید آن جهت تجزیه تحلیل يها توزیع و داده سالمت خراسان شمالیبیمه  اداره کلدر 

قبل از اینکه . عبارت است از اندازه گیري چند معیاره اي که با هر دو نوع معیارهاي ملموس و غیر ملموس سر و کار دارد AHPروش

عالوه براین، موقعیتها وافراد بیشماري وجود دارند که مطلوبیت آنها . مقیاسهاي اندازه گیري ابداع شوند، همه معیارها ناملموس بودند

در سال   (AHP)فرایند تحلیل سلسله مراتبیی است بدون توجه به آنچه که مقادیر اندازه گیري بیان می کنندوابسته به ترجیحات ذهن

است که به منظور ) MADM(14این روش یکی از تکنیک هاي تصمیم گیري چند معیاره. توسط ساعتی، ابداع و ارائه گردید 1980

-د، با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار میتصمیم گیري و انتخاب یک گزینه از میان گزینه هاي متعد

  )1386عادل آذر(.رود

                                                 
12  - Basic/Fundamental Pure Research 
13  - Descriptive 
 
14-Multi Attribute Decision Making(MADM)  
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.. کنـد گیري ها یا حل مشکالت مهیـا مـی  فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ساختار و چارچوبی جهت همکاري و مشارکت گروهی در تصمیم 

گیرنده را مجبور می سـازد تـا   آید، چرا که تصمیمیکی از مزایاي این روش به حساب می AHPعالوه بر آن ، نیاز به مقایسات زوجی در 

 AHPبه عالوه، مزیت دیگـر . تري تجزیه و تحلیل نمایدهاي عوامل، بیشتر فکر کند و موقعیت را به صورت بیشتر و عمیقدر مورد وزن

وري که ترجیحات ذهنی، دانش خبره و اطالعـات عینـی همگـی در    در توانایی آن براي اندازه گیري موضوعات کمی و کیفی است، به ط

AHP موجود است  و به کار می رود. 

هاي ذهنی خود براي انجام مقایسات با توجه به موارد فوق، بایستی به این نکته توجه داشت که، اگر چه افراد خبره از شایستگی و توانایی

لذا، استفاده ازمجموعه هاي فازي . عکاس سبک تفکرانسانی را به طورکامل نداردامکان انAHP استفاده می نمایند،  با این وجود 

گیري و بعضاً مبهم انسانی داشته و به کارگیري آنها براي پیش بینی هاي بلندمدت وتصمیم 15سازگاري بیشتري با توضیحات زبانی

  .دردنیاي واقعی بهتر به نظر می رسد

 اي کتابخانه مطالعات

منابع این داده ها . مطالعه داده هاي ثانوي به دست می آیند که پیش از آغاز تحقیق توسط پژوهشگر بررسی می شوند از طریق این نوع

براي جمع آوري اطالعات . داده هاي موجود در اسناد گذشته، آمارهاي رسمی، آمارهاي غیر رسمی و اسناد و مدارك سازمانی: عبارتند از 

کتب و مقاالت انگلیسی و فارسی ، پایان (باحث نظري مرتبط با موضوع از روش مطالعات کتابخانه اي مربوط به ادبیات این تحقیق و م

  .استفاده شده است) هاي اینترنتینامه ها، سایت

  مطالعات میدانی

اینکه پرسشنامه یکی با توجه به , روش میدانی با استفاده از پرسشنامه است ، روش دیگري که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد

یابی به حقایق مربوط به  هاي پژوهش است محقق در این پژوهش به منظور دست  از ابزارهاي رایج تحقیق و روشی براي کسب داده

گذاري، کدگذاري و تجزیه و تحلیل، تعبیر و تفسیر  بینی وقایع آینده از پرسشنامه استفاده نموده است که با ارزش گذشته، حال و پیش

  .تر استها، آسان و راحت   شنامه منظم به علت یکنواختی آن براي همه آزمودنیپرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
15-Linguistic 
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  :مراحل اجرایی تحقیق

  بر این اساس گام هاي اجرایی تحقیق حاضر عبارت است از

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گام هاي اجرایی تحقیق1شکل

  طراحی پرسشنامه شناسایی چالش ها و مشکالت برون سپاري اسناد پزشکی :1گام 

مورداز مهمترین عوامل  24در این محور براساس اظهارنظر خبرگان سازمانی و دانشگاهی کلیه چالشها احصا شده و بر اساس آن 

  . که بعنوان سواالت پرسشنامه لحاظ گردید به عنوان عوامل اصلی انتخاب شده استاظهارشده در مرحله دوم مصاحبه 

 عامل بـر اسـاس   24این  که براي شناسایی چالش ها و مشکالت برون سپاري اسناد پزشکی )پرسشنامه(طراحی ابزار اندازه گیري :2گام 

 )توانمندسـازي،مدیریتی نگیزشی،اوحقوقی،واگذاري رسیدگی،مالی و  امکانات وتجهیزات،فرایندي(محور اصلی 6محتواي عوامل در  بررسی

  .تعیین گردیدند

  پزشکی اسناد سپاري برون مشکالت و ها چالشعوامل موثر بر شناسایی  :3گام 

مهمترین عوامل موثر بر  AHPو استفاده از روش توزیع و پرنمودن آن توسط جامعه آماريدر این بخش بعداز طراحی پرسشنامه و 

  .واگذاري اسناد پزشکی رتبه بندي می شود

  مرور ادبیات تحقیق
 )مطالعات کتابخانه اي(

تجربیات کارشناسان و 
) نظرسنجی(مدیران ارشد

 خبرگان

 شناسایی چالش ها و مشکالت برون سپاري اسناد پزشکیطراحی پرسشنامه 

 طراحی ابزار اندازه گیري براي شناسایی عوامل

 شناسایی چالش ها و مشکالت برون سپاري اسناد پزشکی

 )بنا کردن سلسله مراتب(بنا کردن ساختار سلسله مراتبی معیار ها و زیر معیار ها

 مقایسات زوجیطراحی پرسشنامه 

 تنظیم ماتریس مقایسات زوجی

  وارد نمودن اطالعات در نرم افزار 

 )محاسبه وزن و انتخاب بهترین گزینه(نتایج نهایی و رتبه بندي

 آزمون ناسازگاري

 تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات جمع آوري شده

 کاربردي نتیجه گیري و ارایه پیشنهادات
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  )بنا کردن سلسله مراتب(بنا کردن ساختار سلسله مراتبی معیار ها و زیر معیار ها :4گام 

  طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی :5گام 

  تنظیم ماتریس مقایسات زوجی :6گام 

  )نتخاب بهترین گزینهمحاسبه وزن و ا(نتایج نهایی و رتبه بندي :8گام 

  آزمون سازگاري و نا سازگاري  :9گام 

  پایایی و روایی پرسشنامه

  پایایی

بدان معنا که باید به گونه اي منطقی اطمینان یابیم ابزارهایی را که در پژوهش خود بـه  . کنیم ما باید برازش اندازه ها را به نحوي ارزیابی

  . متغیرهاي مورد نظر را اندازه می گیرند و تا سر حد امکان خوب اندازه می گیرند کار می گیریم واقعاً

روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد . دو معیاري که براي آزمودن برازش اندازه ها به کار می آیند عبارت اند از روایی و اعتبار

می کند یک ابزار اندازه گیري تا چه میزان سازگاري مفهوم مورد نظر را اندازه می مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد و اعتبار معین 

د به بیان دیگر، روایی به ما می گوید که آیا مفهوم واقعی را اندازه می گیریم و اعتبار با پایداري و سازگاري اندازه گیري سرو کار دار. گیرد

  .) 222-223، ص 1380سکاران،(

بزار اندازه گیري ذکر گردید روایی محتوایی پرسشنامه  براساس منابع علمی مرتبط با موضوع ونظر مثبت استاد  همانطور که در بخش ا 

) آلفاي کرونباخ(ضریب پایایی  18نسخه   SPSSبا استفاده از نرم افزار داده هاي پرسشنامه پس از توزیع  . راهنما تایید شده است

 : رونباخ به شرح زیر است فرمول محاسبه آلفاي ک. گردد میمحاسبه 

k  =تعداد سؤاالت                                                                                    
















 

2

2

1
1

t

i

s

s

k

k


 

 2
iS = مجموع واریانس سؤاالت  
2
tS =  244،ص 1383پاشا شریفی و شریفی، (واریانس نمره هاي خام آزمودنیها (  

البته هر چه ضریب اعتبار . شودمی خوب تلقی 8/0قابل قبول و بیش از  7/0ضعیف تلقی می شود، دامنه  ، معموال6/0ًاعتبارهاي کمتر از 

به )سوال24(قاتی حاضرپایایی سواالت پرسشنامهدر طرح تحقی. ) 385،ص 1380سکاران، (به عدد یک نزدیکتر شود بهتر است 

روایی تحقیق در طرح تحقیقاتی حاضر. بیشتر است و پایایی پرسشنامه قابل قبول می باشد. 7بدست آمد که مقدار حاصله از083مقدار

ضریب آلفاي کرونباخ جهت محاسبه پایایی پرسشنامه نیز از مقدار .شداستفاده  سازمانی ودانشگاهی حاضر از نظر خبرگان و متخصصان

در تحقیق موردنظربه کمک روش آلفاي کرونباخ براي اعتبار پرسشنامه ها .استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیرآورده شده است

  .استفاده شد

  مقدارآلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش: 1- 3جدول                                                    

  کرونباخ آلفاي  پرسشنامه

  /.813  امکانات و تجهیزات

  /.867  فرایندها

  /.849  واگذاري رسیدگی به اسناد

  /.931  مالی و انگیزشی

  /.937  آموزش و توانمند سازي

  /.907  مدیریتی

  /.861  کل سواالت

  

  روش تجزیه و تحلیل داده ها

بطوریکه با استفاده از روشها این . مراتبی استفاده می گرددجهت تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از مدل استاندارد تحلیل سلسله 

  .تکنیک وزن نسبی و همچنین رتبه هریک ازاین عوامل مشخص می گردد
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  :مقدمه

هـا بـراي پاسـخ بـه سـواالت      ها روشن است،استفاده از دادههدف تحلیل داده. کنیمها بحث میوتحلیل دادهدر این فصل در مورد تجزیه 

ها به عنـوان یـک فراینـد علمـی،     وتحلیل دادهبنابراین،تجزیه .وتحلیل کند ها و اطالعات گردآوري شده را تجزیهمحقق باید داده. تحقیق

-شرط اساسی و اولیه براي انجام یک تحلیل درست آن است که محقق با شیوه. یکی از مجموعه فعالیتهاي اساسی هر کار تحقیقی است

هاي خـام  هاي گردآوري شده اولیه خود، که به آن دادهلذا محقق باید داده.ي کمی ریاضی مناسب، آشنایی داشته باشدهاي آماري و مدلها

سـئواالت  .دسـت آورد وتحلیل کرده و نتایج معنادار و منطقی از آنها بـه  گویند، با استفاده از روشهاي آماري و ریاضی مناسب تجزیهنیز می

مناسب مـورد   AHPگیري تحلیل سلسله مراتبی آوري شده و با استفاده از تکنیکهاي کمی تصمیمعات جمعاین تحقیق را بر اساس اطال

  .  دهیموتحلیل قرار میتجزیه 

  بررسی دموگرافی اعضاء تیم تصمیم

در پرسشنامه تحقیق حاضر به منظور دستیابی به سیماي عمومی نمونه آماري، بخشی با عنوان مشخصات عمومی پاسخگویان به اخذ 

لذا در ابتداي این فصل به منظور آشنایی با جنسیت، سن ، سابقه کار و میزان . ها اختصاص یافته است هاي دموگرافی آزمودنی ویژگی

  . گردد توزیع فراوانی این متغیرها به همراه نمودارهاي مربوطه ارائه میتحصیالت تیم تصمیم، جداول 

  یافته هاي توصیفی جنسیت کارشناسان

  

  توزیع فراوانی جنسیت  پاسخگویان:   1- 4جدول 

 درصد فراوانی جنسیت

283/93 مرد

  7/6  2  زن

30100 جمع

  

  
  

  نمودار توزیع فراوانی جنسیت  کارشناسان: 1-4شکل 

  

  

٩٣.٣

۶.٧

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

مرد

(%)جنسیت  -نمودار توزیع فراوانی 

 -نمودار توزیع فراوانی 

(%)جنسیت 
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  یافته هاي توصیفی سطح تحصیالت کارشناسان

  توزیع فراوانی سطح تحصیالت  کارشناسان:   2- 4جدول 

 درصد فراوانی سطح تحصیالت

  7/76  23  لیسانس

  3/23  7  فوق لیسانس و باالتر

30100 جمع

  

  
  نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیالت  کارشناسان: 2-4شکل 

  

  

  

  کارشناسانیافته هاي توصیفی سن 

  توزیع فراوانی سن کارشناسان:   3- 4جدول 

 درصد فراوانی سن

  3/3  1  25کمتر از 

25-35  13  3/43  

35-45  15  50  

  3/3  1  45بیشتر از 

 100 30 جمع

٧۶.٧

٢٣.٣

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

٨٠

٩٠

لیسانس فوق لیسانس

(%)نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیالت

نمودار توزیع فراوانی سطح  

(%)تحصیالت
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  نمودار توزیع فراوانی سن کارشناسان: 3-4شکل 

  

  

  

  

  یافته هاي توصیفی سابقه کار کارشناسان

  توزیع فراوانی سابقه کار کارشناسان:   4- 4جدول 

 درصد فراوانی )سال(سابقه کار

  7/46  14  سال 10کمتراز 

  20  6  سال 20تا  10بین 

  3/33  10  سال 20باالي 

30100 جمع

  

  

٣.٣

۴٣.٣

۵٠

٣.٣

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

25کمتر از  25-35 35-45 45بیشتراز 

(%)نمودار توزیع فراوانی سن 

(%)نمودار توزیع فراوانی سن 
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  نمودار توزیع فراوانی سابقه کار کارشناسان: 4-4شکل 

  

  هاتجزیه و تحلیل داده

  . هاي  اساسی استوار بوده است، بر  گام AHPرویه انجام این تحقیق بر اساس مفهوم 

   مساله تحقیق  AHPتدوین درخت سلسله مراتبی : گام اول

ـ ) خبرگـان (نخست ابتدا با توجه به مرورمتون وتحقیقات پیشین صورت گرفته و استفاده از نظـرات متخصصـان    بنـدي  منظـور اولویـت  ه ب

بایستی طراحی گردد که حاصل این مرحلـه در    AHPشاخص هاي مشکالت برون سپاري اسناد پزشکی با درخت تصیم سلسله مراتبی 

عامـل  توانمندسـازي و  ، آمـوزش و  و انگیزشـی  ، واگذاري و رسیدگی به اسناد، عامـل مـالی  فرآیندها امکانات و تجهیزات، (عامل  6قالب 

  .زیر تهیه گردید) 1-4(است که این درخت سلسله مراتبی در نمودار دسته بندي شده  ) مدیریتی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

۴۶.٧

٢٠

٣٣.٣

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

۴٠

۴۵

۵٠

سال 10کمتراز سال 20باالي 

(%)نمودار توزیع فراوانی سابقه کار

(%)نمودار توزیع فراوانی سابقه کار
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  هاي برون سپاري اسناد پزشکی بندي شاخصاولویت  FAHPدرخت سلسله مراتبی- 1-4نمودار

  

  تجربه مدیریت از برون سپاري سایر فعالیت هاي سازمان

 محتوا و کیفیت دوره هاي آموزشی مرتبط بامقوله اسناد پزشکی

  مستمرنظارت و کنترل 

  سودمندي واگذاريدرك از (دیدگاه دراز مدت مدیریت سازمان 

  پزشکیاز واگذاري اسناد ارشد پشتیبانی مدیریت مدیریتی

  انآموزش هاي اولیه و دوره اي کاربر

  استفاده از کاربران خبره و توانمند در بررسی اسناد

  تناسب بکارگیري کاربران با مدرك تحصیلی مرتبط

آموزش 

 وتوانمندسازي

 در زمان مقرر بروزرسانی و ارائه آمار و اطالعات تحلیلی

 مکان مناسب

 مناسب امکانات و تجهیزات اداري

 و سخت افزاري مناسب سیستم هاي نرم افزاري

 امکانات و تجهیزات

 تغییر در قوانین وتعهدات سازمانوجود 

 به فرایندها دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مربوطارائه سریع 

 انضباطی موثراروش اجرایی و آیین نامه  و اجراي تدوین

 )ینمع یمحدوده زمان( یبه اسناد پزشک یدگیمدت زمان رس

 فرایندها

 و محل قرارگیري آنها ارائه خدماتتعداد دفاتر 

 )اداره کل( و کارفرما) دفتر ارائه خدمات(تعامل پیمانکار

 پزشکی با موسساتارتباط کاربر رسیدگی کننده اسناد 

 واگذاري بصورت پایلوت

واگذاري رسیدگی به 

 پزشكياسناد

 دفاترپیشخوان پرداخت به موقع صورتحساب

 حجم و نوع اسناد مورد رسیدگی با تعداد کاربران تناسب

 پرداخت به موقع حقوق و مزایاي کاربران

  به دفاتر پرداختنی مبلغ کارمزد

 مالی وانگیزشی
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  :اصلی و فرعی با عالمت اختصاري معرفی عوامل

  

  )سطح یک(محاسبه وزن عوامل اصلی: گام دوم

) مقایسه دو به دو( FAHPاي مطابق با فرمت پرسشنامه نسبی هریک از عوامل اصلی پرسشنامه) وزن(در گام دوم، براي محاسبه اهمیت

بنابراین به تعداد  . باشداین پرسشنامه شامل یک ماتریس براي مقایسه زوجی عوامل می. براي کسب نظرات کارشناسان تهیه و توزیع شد

: عامل بودند تعداد مقایسات و یا سئواالت برابر با  6با توجه به اینکه سطح یک داراي . مقایسه وجود دارد

6
2

)14(4

2

)1(





nn
 .ها  نرخ ناسازگاري هریک خبرگان بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفتپس از تکمیل پرسشنامه 

با یکدیگر ) میانگین هندسی(نظرات افراد  EXCELپرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار  30سرانجام 

نشان 

  اختصاري
  عوامل فرعی

نشان 

اختصار

  ي

  عوامل اصلی

A1 مکان مناسب  

A  
 

امکانات و 

  تجهیزات

 

A2 امکانات و تجهیزات اداري  

A3 سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري مناسب  

A4 بروز رسانی و ارائه آمار و اطالعات تحلیلی  

B1  دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مربوط به فرایندهاارائه سریع  

B  
  

  فرایندها

  

B2 تدوین و اجراي روش اجرایی و آیین نامه اانضباطی موثر  

B3  ینمع یمحدوده زمان( یبه اسناد پزشک یدگیمدت زمان رس(  

B4  تغییر در قوانین وتعهدات سازمانوجود  

C1 سازمان(کارفرماو ) دفاتر برون سپار(تعامل پیمانکار(  

C  

واگذاري و 

رسیدگی به 

  اسناد

C2 ارتباط کاربر رسیدگی کننده به اسناد پزشکی  

C3 واگذاري بصورت پایلوت  

C4 تعداد دفاتر پیشخوان و محل قرارگیري آنها  

D1 پرداخت حجم و نوع اسناد مورد رسیدگی با تعداد کاربران  

D  وانگیزشی مالی  
D2  حقوق و مزایاي کاربرانپرداخت به موقع  

D3 مبلغ کارمزد پرداختنی  

D4 پرداخت به موقع صورتحساب  

E1 آموزش هاي اولیه و دوره اي کاربرمسئول  

E  
و  آموزش

  توانمند سازي

E2 استفاده از کاربران خبره و توانمند در بررسی اسناد  

E3 تناسب بکارگیري کاربران با مدرك تحصیلی مرتبط  

E4 محتواو کیفیت دوره هاي آموزشی مرتبط با مقوله آموزشی  

F1 پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از واگذاري اسناد  

F  یمدیریت  
F2 نظارت و کنترل  از طرف مدیریت سازمان  

F3 درك از سودمندي واگذاري( دیدگاه دراز مدت مدیریت سازمان  

F4 هاي سازمان تجربه مدیریت از برون سپاري سایر فعالیت  
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هاي افراد هاي مقایسات زوجی افراد و سپس تلفیق ماتریس

  .آیدهاي افراد بدست میگوناگون و تبدیل به یک ماتریس واحد است که از طریق میانگین هندسی تک تک عناصر ماتریس

فصل (یگر براساس مقیاس فازي در جدول 

  عوامل اصلی

B A   

(  (0.32,0.39,0.49)  (1,1,1) A  

(  (1,1,1) 
(2.04,2.56,3.

12)  
B 

(0.46,0.54,0.66)  
(0.50,0.61,0.

78)  
C 

(  (0.68,0.90,1.31)  
(0.46,0.59,0.

85)  
D 

(  (0.61,0.78,1.07)  
(1.78,2.32,2.

77) 
E 

( (0.68,0.90,1.31)  
(0.46,0.59,0.

85)  
F 

  

در رتبه اول و پس از آن 488/0دهد که عامل فرایندها  با وزن نسبی 

در رتبه سوم ، 324/0در رتبه دوم ، عامل آموزش و توانمندسازي با وزن نسبی 

در رتبه پنجم و در  306/0به اسناد با وزن نسبی 

  . در رتبه ششم اهمیت برون سپاري اسناد پزشکی قرار دارد

اعداد فازي ) Lij,Mij,Uij(ثلثی استفاده کرد مثالً اگر 

km

k
ijij ll

1

1

,







 



0 0.1

A

B

C

D

E

F

٣٢ 

هاي مقایسات زوجی افراد و سپس تلفیق ماتریساي جهت اخذ ماتریستردهاین نرم افزار داراي امکانات گس

گوناگون و تبدیل به یک ماتریس واحد است که از طریق میانگین هندسی تک تک عناصر ماتریس

یگر براساس مقیاس فازي در جدول الزم بذکر است براي نظر سنجی خبرگان مقایسه زوجی عوامل اصلی و فرعی نسبت به یکد

  .ها استفاده شده است

عوامل اصلی براي تلفیفی خبرگان ماتریس مقایسات زوجی):1-4(جدول

  

E D  C  

  (1.15,1.63,2.00)  (1.17,1.67,2.13)  (1.28,1.63,2.00)

  (0.61,1.43,2.17)  (0.76,1.11,1.47)  (1.50,1.83,2.17)

  (0.86,1.54,2.00)  (1.00,1.30,1.83)  (1,1,1) 

  (0.41,1.72,2.17)  (1,1,1) (0.36,0.43,0.56)

  (1,1,1) (0.76,1.11,1.47)  (0.93,1.28,1.63)

(1.50,1.83,2.17)  (1.00,1.30,1.83)  (1.50,1.50,1.83)

  

  

  وزنی عوامل اصلی: 1-4نمودار

دهد که عامل فرایندها  با وزن نسبی عوامل اصلی محاسبه شده نشان می  

در رتبه دوم ، عامل آموزش و توانمندسازي با وزن نسبی  369/0عامل امکانات و تجهیزات سازمان  با وزن نسبی 

به اسناد با وزن نسبی  در رتبه چهارم ، عامل واگذاري و رسیدگی 311/0عامل مالی و انگیزشی با وزن نسبی 

در رتبه ششم اهمیت برون سپاري اسناد پزشکی قرار دارد 201/0نهایت عامل مدیریت با وزن نسبی 

  :عوامل اصلی ماتریس مقایسات زوجی براي

ثلثی استفاده کرد مثالً اگر در حالت فازي باید جهت محاسبه نهایی خبرگان از میانگین هندسی اعداد فازي م

  :آیدکه از روابط زیر بدست می. مربوط به ارزیابی تصمیم گیرندگان مختلف باشند

km

k
ijij ll

1

1

,







 



  :به عنوان مثال براي تلفیق میانگین هندسی نظرات دو خبره بصورت زیر عمل می کنیم

0.369

0.488

0.306

0.311

0.324

0.201

0.2 0.3 0.4 0.5

 

این نرم افزار داراي امکانات گس. گردیدتلفیق 

گوناگون و تبدیل به یک ماتریس واحد است که از طریق میانگین هندسی تک تک عناصر ماتریس

الزم بذکر است براي نظر سنجی خبرگان مقایسه زوجی عوامل اصلی و فرعی نسبت به یکد

ها استفاده شده استدر ماتریس) سوم

 F وزن  رتبه

2  0.369  (1.12,1.56,2.14)  

1 0.488  (0.46,1.01,1.34)  

5 0.306  (0.39,1.45,2.17)  

4 0.311 (0.38,1.11,1.47)  

3 0.324 (1.50,1.83,2.17)  

6 0.201  (1,1,1) 

  -1-4نتایج تحلیل جدول  

عامل امکانات و تجهیزات سازمان  با وزن نسبی 

عامل مالی و انگیزشی با وزن نسبی 

نهایت عامل مدیریت با وزن نسبی 

  

ماتریس مقایسات زوجی براينحوه محاسبه 

در حالت فازي باید جهت محاسبه نهایی خبرگان از میانگین هندسی اعداد فازي م

مربوط به ارزیابی تصمیم گیرندگان مختلف باشند

km

k
ijij ll

1

1








 



 

به عنوان مثال براي تلفیق میانگین هندسی نظرات دو خبره بصورت زیر عمل می کنیم

488

0.6
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٣٣ 
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2

5

2
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2

3

2

1
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2

5
,2,

2

3
()

2

3
,1,

2

1
( 2

1

2

1

2

1

  

  

  :کنیمبا توجه به روش چانگ گامهاي زیر را طی می:باشدفازي بر اساس روش چانگ بصورت زیر می AHPدر نهایت براي محاسبات 

که خود یک عدد فازي مثلثی است از طریق رابطه به صورت زیر Si براي هر یک از سطرهاي ماتریس مقایسات زوجی، ارزش ) گام اول

  .شودمیمحاسبه 

 .میانگین هندسی خبرگان مشخص شده است) 1-4(هاي فازي ذکر شده در جدولالزم به ذکر است، مقایس

  

1

1 1



 










m

i

n

j
ijM = (14.71,17.89,21.84)-1= (0.05,0.06,0.07) 

S1= (3.77,4.69,5.66)  (0.05,0.06,0.07) = (0.17, 0.26, 0.38)  

S2= (5.30,6.50,7.75)  (0.05,0.06,0.07) = (0.24, 0.36, 0.53)  

S3= (2.96,3.45,4.27)  (0.05,0.06,0.07) = (0.14,0.19,0.29)  

S4= (2.68,3.25,4.16)  (0.05,0.06,0.07) = (0.12,0.18,0.28)  

با استفاده از رابطه مربوطه محاسبه کرد کـه نتـایج بـه     هر یک از عناصر بر دیگر عناصرها باید درجه بزرگی Si پس از محاسبه )گام دوم

  .صورت زیر نشان داده شده است

  

V (S1≥S2) =0.58, V (S1≥S3) =1, V(S1≥S4 ) =1  

V (S2≥S1) =1, V (S2≥S3) =1, V(S2≥S4) =1 

V (S3≥S1) =0.63, V (S3≥S2) =0.22, V(S3≥S4) =1  

V (S4≥S1) =0.58, V (S4≥S2) =0.18, V(S4≥S3) =0.93  

 : ها در ماتریس مقایسات زوجی بر اساس رابطه مربوطه به صورت زیر داریمبراي محاسبه وزن شاخص)گام سوم

Min V (S1≥ S2, S3,S4) =0.58 

Min V (S2≥ S1, S3,S4) =1 

Min V (S3≥ S1, S2,S4) =0.22 

 Min V (S4≥ S1, S2,S3) =0.18 

   :بنابراین بردار وزن غیربهنجار بصورت زیر خواهد شد

W'= [0.294,0.505,0.110,0.091] T 

  .آیندزیر، مقدار اوزان بهنجار شده معیارهاي اصلی بدست می حال براساس رابطه)گام چهارم

 




i

i
w

w
W 1

  

98.1
4

1


i

w  

W= (W1,W2,W3,W4,W5,W6) =(0.294,0.505,0.110,0.091) 

1

1 1 1

*



  
  









n

j

m

i

n

j
ijkjk MMS
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هاي مقایسات زوجی زیر معیارها  بر اساس محاسبات انجام شده در قسمت باال بوده صورت گرفته 

 Aسازمان  زاتیعامل امکانات و تجه

A1 A 

(0.43,0.67,0.94  (1,1,1) A1 
 (1.06,1.49,2.32) A2 

(0.46,0.59,0.85  (0.54,0.81,1.12) A3  
(0.68,0.90,1.31  (0.46,0.59,0.85)  A4 
  Aسازمان 

  

در رتبه اول و پس از آن   496/0ي با وزن نسبی 

در رتبه سوم   183/0با وزن نسبی  مکان مناسب

  B یو انضباط یعامل حقوق

B1 B 

(1.00,1.50,2.00  (1,1,1) B1 
 (0.50,0.66,1.00) B2 

(0.60,0.77,1.06  (1.03,1.72,2.32)  B3 
(0.61,0.78,1.07  (1.78,2.32,2.77) B4  

B  

  

0

0 0.1

A1

A2

A3

A4

0 0.05 0.1

B1

B2

B3

B4

٣٤ 

هاي مقایسات زوجی زیر معیارها  بر اساس محاسبات انجام شده در قسمت باال بوده صورت گرفته اکنون براي محاسبه دیگر ماتریس

  :محاسبه وزن محلی عوامل اصلی

   ):A (نسازما زاتیامکانات و تجه

عامل امکانات و تجهماتریس مقایسات زوجی براي زیر معیارهاي متغیر ):6

A4 A3 A2 

(1.17,1.67,2.17  (0.89,1.22,1.83)  0.43,0.67,0.94)
(0.76,1.11,1.47  (1.17,1.67,2.17)  (1,1,1) 
(1.00,1.30,1.83  (1,1,1) 0.46,0.59,0.85)

(1,1,1) (0.54,0.76,1.00)  0.68,0.90,1.31)
سازمان  زاتیعامل امکانات و تجهوزنی عوامل فرعی : 2- 4نمودار 

ي با وزن نسبی نرم افزار يستمهایسدهد که عامل می محاسبه شده نشان

مکان مناسبدر رتبه دوم ، عامل  433/0ی با وزن نسبی لیو ارائه آمار و اطالعات تحل

  . ت قرار داردرتبه چهارم اهمیدر 119/0وزن نسبی با   زات اداري

  : )B(محاسبه وزن عامل فرایندها 

عامل حقوق س مقایسات زوجی براي زیرمعیارهاي متغیرماتری):7-4(ول

 B3 B2 

(0.36,0.43,0.56  (0.43,0.58,0.97)  1.00,1.50,2.00)
(0.93,1.28,1.63  (0.94,1.30,1.67)  (1,1,1) 
(1.50,1.50,1.83 (1,1,1) 0.60,0.77,1.06)

(1,1,1) (0.54,0.66,0.66) 0.61,0.78,1.07)

 B-ی و انضباط یعامل حقوق نمودار وزنی : 3- 4نمودار 

0.183

0.119

0.433

0.2 0.3 0.4

0.392

0.225

0.393

0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

 

اکنون براي محاسبه دیگر ماتریس

  است

محاسبه وزن محلی عوامل اصلی:گام سوم

امکانات و تجهمحاسبه وزن عامل -1 

6-4(جدول

 وزن  رتبه

3  0.183 1.17,1.67,2.17)
4  0.119  0.76,1.11,1.47)
1  0.496  1.00,1.30,1.83)
2  0.433  

  :2-4تحلیل ماتریس 

محاسبه شده نشان -6- 4ل جدولنتایج تحلی

و ارائه آمار و اطالعات تحل یبروز رسانعامل 

زات اداريیامکانات و تجهو عامل 

محاسبه وزن عامل فرایندها -2

ولجد

 وزن  رتبه

1  0.446 0.36,0.43,0.56)
3  0.392 0.93,1.28,1.63)
4  0.225  1.50,1.50,1.83)
2  0.393  

 

  

  

0.496

433

0.5 0.6

0.446

392

393

0.45 0.5
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با وزن نسبی  مربوط به فرایندها ينامه ها

و اجراي روش  نیتدودر رتبه دوم ، عامل 

با )نیمع یمحدوده زمان(  یبه اسناد پزشک ی

 )C(به اسناد  یدگیو رس 

C1 C1  

(1.17,1.67,2.17  (1,1,1) C1 
( (0.69,0.85,1.07) C2 

(0.52,0.75,0.98  (0.64,0.85,1.25) C3 
(0.68,0.90,1.31  (0.76,1.11,1.47)  C4 

  

  

 379/0با وزن نسبی  )سازمان(و کارفرما) دفاتر برون سپار

با وزن  واگذاري بصورت پایلوتدر رتبه دوم ، عامل 

  .ت قرار دارددر رتبه چهارم  اهمی 095/0

 ) D( یعامل مال

D1 D 

(0.32,0.39,0.49  (1,1,1) D1  
 (2.04,2.56,3.12)  D2 

(0.46,0.54,0.66  (0.50,0.61,0.78)  D3 
(0.68,0.90,1.31  (0.46,0.59,0.85)  D4 

0 0.05 0.

C1

C2

C3

C4

٣٥ 

نامه ها نییارائه سریع دستورالعمل ها و آدهد که محاسبه شده نشان می

در رتبه دوم ، عامل  393/0با وزن نسبی  وجود تغییر در قوانین وتعهدات سازماندر رتبه اول و پس از آن 

یدگیمدت زمان رسدر رتبه سوم و عامل 392/0باوزن نسبی  موثر 

  . ت قرار دارددر رتبه چهارم اهمی

  ):C( به اسناد یدگیو رس يواگذار

 يعامل واگذار زیرمعیارهاي متغیر ماتریس مقایسات زوجی براي):4

C4 C3 C2 

(1.00,1.30,1.83  (1.02,1.33,1.89)  1.17,1.67,2.17)
(0.93,1.17,1.44  (0.80,1.17,1.56)  (1,1,1)
(0.80,1.17,1.56  (1,1,1) 0.52,0.75,0.98)
(0.46,0.59,0.85  (0.54,0.76,1.00)  0.68,0.90,1.31)

  )C(به اسناد  یدگیو رس يعامل واگذارنمودار وزنی 

دفاتر برون سپار(مانکاریتعامل پدهد که عامل محاسبه شده نشان می

در رتبه دوم ، عامل 099/0ی با وزن نسبی کننده به اسناد پزشک یدگیارتباط کاربر رس

095نسبی ن ري آنها با وزاد دفاتر پیشخوان و محل قرارگیدر رتبه سوم و عامل تعد

  ) D( ی زشیو انگ

عامل مال زیرمعیارهاي متغیر ماتریس مقایسات زوجی براي):5-4(جدول

D4 D3 D2 

(1.17,1.67,2.17  (1.28,1.63,2.00)  0.32,0.39,0.49)
(0.76,1.11,1.47  (1.50,1.83,2.17)  (1,1,1) 
(1.00,1.30,1.83  (1,1,1) 0.46,0.54,0.66)

(1,1,1) (0.54,0.76,1.00)  0.68,0.90,1.31)

 نمودار وزنی عامل مالی  

0.099

0.097

0.095

.1 0.15 0.2 0.25 0.3

 

  :3-4تحلیل ماتریس 

محاسبه شده نشان می - 7- 4ل جدولنتایج تحلی

در رتبه اول و پس از آن  446/0

 ینامه اانضباط نییو آ ییاجرا

در رتبه چهارم اهمی 225/0زن نسبی و

واگذارمحاسبه وزن عامل -3 

4-4(جدول

  

 وزن  رتبه

1  0.379 1.00,1.30,1.83)
2  0.099 0.93,1.17,1.44)
3  0.097 0.80,1.17,1.56)
4  0.095  0.46,0.59,0.85)
 

  

 

  :4-4تحلیل ماتریس 

محاسبه شده نشان می -4- 4ل جدولنتایج تحلی

ارتباط کاربر رسدر رتبه اول ، عامل 

در رتبه سوم و عامل تعد 097/0نسبی 

و انگ یمالمحاسبه وزن عامل -4 

 وزن  رتبه

2  0.262 1.17,1.67,2.17)
1  0.371  0.76,1.11,1.47)
4  0.157  1.00,1.30,1.83)
3  0.159  

 

0.379

0.35 0.4
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با وزن نسبی  کاربران يایپرداخت به موقع حقوق و مزا

پرداخت در رتبه دوم ، عامل  262/0با وزن نسبی 

در رتبه چهارم  157/0زن نسبی ی با ومبلغ کارمزد پرداختن

  E ماتریس مقایسات زوجی براي زیر معیارهاي متغیر عامل آموزش

E E1  

E1 (1,1,1)  

E2 0.62,0.79,1.04)( 

E3 (1.65,2.15,2.66)  
E4 (0.54,0.76,1.00)    

  

در رتبه  494/0با وزن نسبی  کاربرمسئول 

 يریتناسب بکارگدر رتبه دوم و عامل 382/0

مرتبط بامقوله اسناد  یآموزش يدوره ها ت

0 0.05

D1

D2

D3

D4

0 0.1

E1

E2

E3

E4

٣٦ 

پرداخت به موقع حقوق و مزادهد که عامل عوامل اصلی محاسبه شده نشان می

با وزن نسبی   با تعداد کاربران یدگیپرداخت حجم و نوع اسناد مورد رس

مبلغ کارمزد پرداختنو پس از آن  عامل   مسو در رتبه 159/0با وزن نسبی 

  ) E( محاسبه وزن عامل آموزش و توانمندسازي

ماتریس مقایسات زوجی براي زیر معیارهاي متغیر عامل آموزش):6-4(جدول

E2 E3 E  

(0.97,1.26,1.61) (0.38,0.46,0.61) 0.62,0.79,1.04( 

(1,1,1) (1.00,1.00.1.00) (1.65,2.15,2.66 

(1.00,1.00,1.00) (1,1,1) (0.93,1.17,1.44  
(0.68,0.90,1.31)  (0.46,0.59,0.85)  (1,1,1 

   )(Eنمودار وزنی عامل آموزش و توانمندسازي 

 

 يو دوره ا هیاول يآموزش هادهد که عامل محاسبه شده نشان می

382با وزن نسبی  اسناد یبررس استفاده از کاربران خبره و توانمند در

تیفیمحتوا و کوعامل  در رتبه سوم  358/0با وزن نسبی  مرتبط

  . ت قرار دارداهمیدر مرتبه چهارم  0

0.262

0.157

0.159

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0

0.382

0.358

0.348

0.2 0.3 0.4

 

 
عوامل اصلی محاسبه شده نشان می  -1- 4ل جدولنتایج تحلی

پرداخت حجم و نوع اسناد مورد رسدر رتبه اول ، عامل  371/0

با وزن نسبی   به موقع صورتحساب

  . ت قرار دارداهمی

  

  

محاسبه وزن عامل آموزش و توانمندسازي-5

جدول

E3   رتبه وزن

0.62,0.79,1.04) 0.494 1 

1.65,2.15,2.66) 0.382  2 

0.93,1.17,1.44) 0.358 3  
1,1,1) 0.348 4 

  

 

 

  

  :6-4س تحلیل ماتری

  

محاسبه شده نشان می - 6-4ل جدولنتایج تحلی

استفاده از کاربران خبره و توانمند دراول و پس از آن عامل 

مرتبط یلیکاربران با مدرك تحص

348/0ی  با وزن نسبی پزشک

0.371

0.35 0.4

0.494

0.5 0.6
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  ) (Fماتریس مقایسات زوجی براي زیر معیارهاي متغیر عامل مدیریتی 

F1 F 

(1.04,1.24,1.47  (1,1,1) F1 
 (0.68,0.80,0.96) F2 

(0.50,0.66,1.00  (0.85,1.07,1.38) F3 
(0.61,0.78,1.07  (1.78,2.32,2.77) F4 

 

در رتبه اول و پس 117/0با وزن نسبی  سازمان

از  ينظارت و کنترل اجرادر رتبه دوم و عامل 

در رتبه 071/0وزن نسبی با  اسناد ياز واگذار

  هاي چالش ها و مشکالت برون سپاري اسناد پزشکی

0 0.02

F1

F2

F3

F4

  فرعی عوامل  وزن 

0.369  
A 
 

0.488  
B  
  

0.306  C  

٣٧ 

  ): F( مدیریتی

ماتریس مقایسات زوجی براي زیر معیارهاي متغیر عامل مدیریتی ):7-4(جدول

F4 F3 F2 

(0.36,0.43,0.56  (0.72,0.93,1.17)  1.04,1.24,1.47)
(0.93,1.28,1.63  (1.00,1.50,2.00)  (1,1,1) 
(1.50,1.50,1.83 (1,1,1) 0.50,0.66,1.00)

(1,1,1) (0.54,0.66,0.66) 0.61,0.78,1.07)
  ) (Fنمودار وزنی متغیر عامل مدیریتی 

سازمان تیریدراز مدت مد دگاهیددهد که عامل محاسبه شده نشان می

در رتبه دوم و عامل  116/0با وزن نسبی  سازمان يها تیفعال ریسا ياز برون سپار

از واگذار ارشد سازمان تیریمد یبانیپشتدر رتبه سوم و  101/0با وزن نسبی 

  :هاوزن نهایی شاخص

  .آمده است 10-4وزن نهایی شاخص ها  در جدول 

هاي چالش ها و مشکالت برون سپاري اسناد پزشکیبندي شاخصاولویت-10-4جدول

0.071

0.101

0

0.

0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

وزن   هاشاخص  وزن   وزن نهایی  

0.025 0.183 A1  

0.369
0.019 0.119 A1 

0.071 0.496  A1 

0.063 0.393  A4 

0.059 0.446 B1 

0.488
0.064 0.392 B2 

0.061 0.225  B3  

0.106 0.433  B4 

0.065 0.379 C1 

0.306
0.018 0.099 C2 

0.008 0.097 C3 

0.009 0.095  C4 

 

مدیریتیمحاسبه وزن عامل -6

جدول

 وزن  رتبه

4  0.071  0.36,0.43,0.56)
3  0.101 0.93,1.28,1.63)
1  0.117 1.50,1.50,1.83)
2  0.116 

 

  :4-4تحلیل ماتریس 

محاسبه شده نشان می - 4-4ل جدولنتایج تحلی

از برون سپار تیریتجربه مداز آن عامل 

با وزن نسبی  سازمان تیریطرف مد

  . ت قرار داردچهارم اهمی

  

وزن نهایی شاخص:گام چهارم 

وزن نهایی شاخص ها  در جدول 

جدول

0.117

.116

12 0.14

  )اولویت(رتبه

13 

16 

1 

5 

3 

6  

12 

4 

8 

20 

21  

22 
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  :10-4تحلیل ماتریس 

در رتبه اول و پس 496/0با وزن نسبی  سیستمهاي نرم افزاريدهد که استفاده از عامل محاسبه شده نشان می -10-4نتایج تحلیل جدول

 ينامه ها نییسریع دستورالعمل ها و آ ارائهدر رتبه دوم و  494/0با وزن نسبی  آموزش هاي اولیه و دوره اي کاربرمسئولاز آن عامل 

بروز در رتبه چهارم و 433/0  با وزن نسبی وجود تغییر در قوانین وتعهدات سازماندر رتبه سوم و 446/0با وزن نسبی مربوط به فرایندها  

با  موثر ینامه اانضباط نییآ و ییو اجراي روش اجرا نیتدودر رتبه پنجم و  393/0با وزن نسبی  رسانی و ارائه آمار و اطالعات تحلیلی

تعامل در رتبه هفتم و 382/0با وزن نسبی  استفاده از کاربران خبره و توانمند در بررسی اسناددر رتبه ششم و  392/0وزن نسبی 

با وزن نسبی  نپرداخت به موقع حقوق و مزایاي کاربرادر رتبه هشتم و 379/0با وزن نسبی   )سازمان(و کارفرما) دفاتر برون سپار(پیمانکار

پرداخت حجم و نوع اسناد در رتبه دهم و  358/0با وزن نسبی  تناسب بکارگیري کاربران با مدرك تحصیلی مرتبطدر رتبه نهم و 371/0

در  225/0با وزن نسبی  الزم یبه اسناد پزشک یدگیمدت زمان رسدر رتبه یازدهم و 269/0با وزن نسبی  مورد رسیدگی با تعداد کاربران

در رتبه  159/0با وزن نسبی  پرداخت به موقع صورتحسابدر رتبه سیزدهم و  183/0با وزن نسبی  مکان مناسبدوازدهم و  رتبه

در رتبه شانزدهم و 119/0ي وزن نسبی ادار زاتیامکانات و تجهدر رتبه پانزدهم و  157/0ی با وزن نسبی مبلغ کارمزد پرداختنچهاردهم و 

با وزن  سازمان يها تیفعال ریسا ياز برون سپار تیریتجربه مددر رتبه هفدهم و 117/0با وزن نسبی  سازمان تیریدراز مدت مد دگاهید

ارتباط کاربر در رتبه نوزدهم،  101/0با وزن نسبی  سازمان تیریاز طرف مد   ينظارت و کنترل اجرادر رتبه هجدهم ،  116/0نسبی 

در رتبه بیست و یکم  097/0با وزن نسبی  واگذاري بصورت پایلوتدر رتبه بیستم ،  099/0ی با وزن نسبی کننده به اسناد پزشک یدگیرس

ارشد سازمان از  تیریمد یبانیپشتدر رتبه بیست و دوم و در نهایت  095/0با وزن نسبی  آنها يریو محل قرارگ شخوانیتعداد دفاتر پ، 

ی با وزن مرتبط بامقوله اسناد پزشک یآموزش يدوره ها تیفیمحتوا و کدر رتبه بیست و سوم و عامل  071/0با وزن نسبی  اسناد يواگذار

  . در مرتبه بیست و چهارم اهمیت قرار دارد 065/0نسبی 

  

 
  

  

11 0.045 0.262 D1 

0.311 D  
9 0.051 0.371  D2 

15 0.017 0.157  D3 

14 0.084 0.159  D4 

2  0.081 0.494 E1 

0.324 E  
7 0.103 0.382  E2 

10 0.062 0.358 E3 

24 0.009 0.065  E4 

23 0.010 0.071  F1 

0.201  F  
19 0.007 0.101 F2 

17 0.045 0.117 F3 

18 .0.038 0.116 F4  
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   مقدمه

 با  بیمه سالمت استان خراسان شمالی اداره کلمشکالت برون سپاري اسناد پزشکی در  يها شاخص يبند تیاولواین پژوهش با هدف 

  .انجام پذیرفته شده است فازي AHP روش از استفاد

در این فصل یافته هاي پژوهش مورد بحث و تفسیر قرار می گیرد و در راستاي جواب دادن به سواالت تحقیق با استفاده از نتایج فصل 

  .ارائه گردد  واگذاري اسناد پزشکیچهارم تنظیم گردیده است و سعی می شود راهکارهایی در جهت بهبود وضعیت 

  حقیقیافته هاي حاصل از پاسخگویی به سواالت ت

سیستمهاي نرم عامل  اسناد پزشکی در استان خراسان شمالی فرایند از بررسی مجموع  عوامل موثر در واگذاري،دهدنتایج  نشان می

آموزش و پس از آن عامل  در رتبه اول496/0با وزن نسبی  به جهت اهمیت در سهولت،صحت و سرعت در انجام رسیدگی اسناد افزاري

ارائه در رتبه دوم و  494/0با وزن نسبی  به جهت افزایش کارایی،توانایی و دانش اسناد پزشکی مسئولان ربرهاي اولیه و دوره اي کا

به جهت ارائه ودسترسی سریع کاربران به آیین نامه ها جهت انطباق با اسناد  مربوط به فرایندها ينامه ها نییسریع دستورالعمل ها و آ

به جهت حساسیت و جلوگیري از ثبت کسورات  وجود تغییر در قوانین وتعهدات سازماندر رتبه سوم و 446/0با وزن نسبی قابل رسیدگی 

به جهت  کمبود وقت و  بروز رسانی و ارائه آمار و اطالعات تحلیلیدر رتبه چهارم و 433/0  با وزن نسبی اسناد پزشکی در زمان رسیدگی

صوص تهیه آمار و اطالعات الزم از طرف کارشناسان رسیدگی کننده براي کارشناسان مسئول اسناد نبود امکانات و دانش کافی در خ

به جهت انطباق رفتار  موثر ینامه انضباط نییو آ ییو اجراي روش اجرا نیتدودر رتبه پنجم و  393/0با وزن نسبی  پزشکی اداره کل

با وزن  بوطه و جلوگیري از تخطی کارکنان و ایجاد محیطی امن و قانون مداراداري و حرفه اي کارکنان رسیدگی کننده با آیین نامه مر

 به جهت افزایش عملکرد با در نظر گرفتن توانایی و تمایل کارکنان به کار  استفاده از کاربران خبره و توانمنددر رتبه ششم و  392/0نسبی 

شرکت در به جهت ارتباط موثرو )سازمان(و کارفرما) دفاتر برون سپار(کارتعامل پیماندر رتبه هفتم و 382/0با وزن نسبی  اسناد رسیدگیدر 

پرداخت به موقع حقوق و مزایاي در رتبه هشتم و 379/0با وزن نسبی  جلسات مستمر و رعایت و اجراي راهبردها و اهداف اداره کل

در رتبه 371/0با وزن نسبی  رکنان رسمی و شرکتیبه جهت افزایش انگیزش کاربران ودر حدامکان رفع تفاوت حقوق و مزایاي کا کاربران

رعایت طرح طبقه بندي مشاغل و استفاده از کارکنان مرتبط تحصیلی  به جهت تناسب بکارگیري کاربران با مدرك تحصیلی مرتبطنهم و 

اسناد مورد رسیدگی با تعداد  حجم و نوعدر رتبه دهم و  358/0با وزن نسبی  واستفاده از دانش کافی در بررسی اسناد با مشاغل واگذاري

با وزن نسبی  به جهت بروز رسانی ومعادلسازي در خصوص عدالت در  واگذاري مقدارکار با میزان پرداختی به کارشناسان کاربران

به  به جهت زمان دار بودن رسیدگی و الزام به تحویل اسناد رسیدگی شده یبه اسناد پزشک یدگیمدت زمان رسدر رتبه یازدهم و 269/0

با وزن  اداره کل وافزایش تعداد اسناد رسیدگی شده هر کارشناس که متناسب آن پرداختی آن به دلیل کارمزدي بودن آنها افزایش می یابد

 به جهت وجود حداقل امکانات وفضاي اداري و رفاهی کارشناسان و رعایت شئونات اداري  مکان مناسبدر رتبه دوازدهم و  225/0نسبی 

به جهت دریافت کارمزد شرکت و متعاقب آن پرداخت به موقع  پرداخت به موقع صورتحسابدر رتبه سیزدهم و  183/0 با وزن نسبی

به جهت افزایش ساالنه ضرایب حقوقی و  یمبلغ کارمزد پرداختندر رتبه چهاردهم و  159/0با وزن نسبی  حقوق و مزایاي کارشناسان

به جهت تهیه و دردسترس  يادار زاتیامکانات و تجهدر رتبه پانزدهم و  157/0وزن نسبی  با تناسب بین میزان کار با حقوق دریافتی 

وزن نسبی  بودن تجهیزات و ملزومات قابل استفاده کارشناسان وعدم وجود هرگونه مشکل سخت افزاري در بهره وري کارشناسان

با راهبردهاي سازمانی و نهادینه کردن سودمندي و چابک به جهت تطابق  سازمان تیریدراز مدت مد دگاهیددر رتبه شانزدهم و 119/0

به جهت جلوگیري از خطا و اشتباه  ياز برون سپار تیریتجربه مددر رتبه هفدهم و 117/0با وزن نسبی  سازي ساختار و وظایف اداره کل

 سازمان تیرینظارت و کنترل از طرف مددر رتبه هجدهم ،  116/0با وزن نسبی  و تسریع در امر واگذاري برابر قوانین و مقررات باالدستی

با وزن نسبی  )MIS(فرایند از طریق سیستمهاي اطالعاتی مدیران طی انجام  مستمر و دریافت گزارشات موثر  و پایش به جهت ارزیابی

جلوگیري از سوء استفاده و جانبداري از موسسات طرف  به جهت یکننده به اسناد پزشک یدگیارتباط کاربر رسدر رتبه نوزدهم،  101/0

 به جهت تثبیت ساختار و فرایند اجرایی و جلوگیري از آزمون و خطا واگذاري بصورت پایلوتدر رتبه بیستم ،  099/0با وزن نسبی  قرارداد

به جهت ایجاد فضاي رقابتی بین  آنها يریو محل قرارگ شخوانیدفاتر پ کارگزاران و تعداددر رتبه بیست و یکم ،  097/0با وزن نسبی 
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به جهت  رفع  ارشد سازمان تیریمد یبانیپشتدر رتبه بیست و دوم و  095/0با وزن نسبی  پیمانکاران در خصوص ارائه خدمات با کیفیت 

مشکالت کمبود نیروي انسانی ادارات کل در سطح سازمان ونظر به چابک سازي و واگذاري تمامی امور تصدي گري در تمامی 

مرتبط  یآموزش يدوره ها تیفیمحتوا و کدر رتبه بیست و سوم و عامل  071/0با وزن نسبی فرایندهاي تخصصی و پشتیبانی سازمان 

  . در مرتبه بیست و چهارم اهمیت قرار دارد 065/0با وزن نسبی  جهت برگزاري آموزشهاي اثربخش  به یبامقوله اسناد پزشک

   نتیجه گیري

ثبت این یادداشت ها نقش اصلی در . یکی از ارزشمندترین ابزارهاي مهم جهت کسب تجربه در علم طب ثبت داده هاي پزشکی است 

همچنین . شک و سایر گروه هایی است که در امر درمان و مراقبـت از بیمار سهیم هستندپیگیري و مراقبت از بیمار داشته و رابط بین پز

از اهداف اولیه نظام  این مدارك اسنادي قانونی است که بـه منظـور تشـریح دوران بیمـاري و راه و روش درمان بیماري ثبت می گردند

مناسب و کافی و به موقـع بـراي مدیران بیمارستان ها، پزشکان،  اطالعات بهداشتی و مدارك پزشکی، ارائه اطالعات کامل، معتبر،

صندوقهاي پزشکی قانونی، نظام پزشکی و تحقیقات و پژوهش هاي علمی بـراي کـادر پزشـکی، اعضاء هیئت علمی، کادر پیراپزشکی و

پزشکی است که رعایت قوانین  اسناد مستندسازيراه دسـتیابی بـه هدف فوق . است و بیانگر سیر بیماري ها و درمان می باشـد بیمه گر 

مستندسازي بـراي مستندسـازان پزشـکی بـاالخص پزشکان و پرستاران ازاهمیت فوق العاده اي برخوردار است و کلیه سوابق بهداشتی و 

انین به درستی ثبت و مورد تجزیه و درمانی بیمار اعم از بیماري هاي فعلی و گذشته، آزمایشات، درمان و نتایج درمان با استفاده از این قو

  . تحلیل قـرار می گیرند

 به موثري کمک همواره رسیدگی وثبت مالی  پذیرش، واحدهاي یعنی خود تحت پوششبخش هاي  با پزشکی اسناد واحد که آنجا از

 ارائه درمانی خدمات چگونگی کنندهمنعکس  بیمار پزشکی اسناد و باشد میو تامین مالی هزینه ها  خروج زمان ورود تا لحظه از بیماران

 توجه با وهله اول در کشور درمانی مراکز در مطلوب پزشکی اسنادایجاد  و پزشکی اسناد واحدهاي تقویت جهت لذا بیمار میباشد، به شده

 پژوهشی استفاده یعنی آن دیگر نقش مهم و باشد داشته بیماران براي پیگیري و درمانی نظر سابقه از تواند می پزشکی اسناد که نقشی به

  )1374ارباب زاده، .(داشت مبذول آن به ویژه اي بایستی توجه مدارك این از

 باشند بالعکس و جامعه فردبر تاثیرات از ملموسی کامالً هاي نمونه توانند می هاي بالینی پرونده حالیکه در شود می مالحظه بنابراین

 اینجا در.هستند جامعه بهداشت کننده سطح بیان و نیاز مورد درمانی خدمات انواع به ما احتیاجات جامعه کننده مشخص ،)1991هافمن،(

 و تاثیر پزشکی اسناد  واحد نقش به خوري در توجه استان خراسان شمالی بویژه کشورمان استانهاي از بعضی در نمود تاکنون اذعان باید

  . است نشده پژوهش و درمان آموزش، امر در آن

 بهره جهت لذا شد، درخوري قائل ارزش واحد، آن براي باید متقابالً رود می خاصی انتظار واحد از ارزشمندي کار که زمانی است بدیهی

واحد اسناد پزشکی درخصوص واگذاري فرایند رسیدگی اسناد پزشکی به بخش غیردولتی با  و تالشهاي زحمات ماحصل از اصولی وري

توجه به سیماي نظام ارائه خدمات وبرخورداري مردم بیمه شده از خدمات پایه سالمت با بار مراجعه باال که نشان دهنده هزینه سنگین 

پوشش کامل نیازهاي ،رفی مدیریت منابع سالمت از طریق نظام بیمه سازمانهاي بیمه گر در قبال موسسات طرف قرارداد می باشد واز ط

حذف ،تامین منابع مالی پایدار در بخش سالمت،درمان کاهش سهم مردم از هزینه هاي ،پایه درمان توسط بیمه ها براي آحاد جامعه 

افزایش حجم باالي اسناد پزشکی بعد از طرح تحول  ،غیرضروري در چرخه معاینه تشخیصی بیماري تا درماناقدامات زاید وهزینه هاي 

 و اهمیت نقش به بخوبی توان می فوق مطالب به استناد با متناسب نبودن نیروي انسانی ادارات فنی با طرح تحول سالمت،سالمت 

 خوبی به بخش این تولید شده آمارهاي از میشود باعث بخشاین  به آنها بی توجهی مدیران و آگاهی کمبود برد، پی پزشکی اسنادواحد

 کاري واحدهاي تمام بازدهی تقلیل بخش در این از آمده بدست اطالعات و آمارها از مدیران عدم استفاده و توجهی کم لذا نشود، استفاده

  )1374مقدسی،.(شود می سیاسی و اجتماعی ضررهاي اقتصادي، موجب و دارد بسزایی تاثیر و عمده سهم خدمات بیمه سالمت

  

  :ناشی از واگذاري اسناد پزشکی) خدمتها(اهم نقاط قوت

به )خارج از ضوابط و بروکراسی دست و پاگیر اداري(رفع نیازهاي مبرم ادارات کلجهت  توانمند و خبره تعدیل نیروي انسانیتامین و  -

  .منظور رفع تهدیدهاوخطاهاي رسیدگی ناشی از کمبود نیروي انسانی مورد نیاز

  .امور ارزشیابی و نظارت  فرایندهاي جهت انجام سایرتکالیف درجامانده وبهینه نمودن دراداره کل کارشناسان موجود توانستفاده از ا -
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  .قانون اساسی وایجاداشتغال وکاهش تصدي گریهاي دولتی 44واگذاري امور قابل واگذاري در راستاي اصل -

  .موجود در سازمان جهت جذب نیروي کارشناس مورد نیاز استان استفاده از موقعیت پیش آمده به دلیل تنگناهاي قانونی -

کاهش هزینه تمام شده خدمات براي سازمان بصورتی که با هزینه حقوق ومزایاي یک نیروي قراردادي می توان هزینه نیرو وخدمات -

  .بخش غیردولتی را پرداخت نمود) کسورات قانونی ومالی- اداري-سرمایه اي(پشتیبانی

زینه هاي جاري واداري سازمان به سرفصل هاي هزینه هاي عملیاتی قابل محاسبه در هزینه تمام شده خدمات درمانی ارائه انتقال ه -

  .شده به بیمه شدگان

  :ناشی از واگذاري اسناد پزشکی ) چالش(اهم نقاط ضعف

باالخص حضورپزشک در راس پیمانکاري یا بعنوان مسئول فنی با حضور ) از شروع کارتاکنون( فقدان پیمانکار تخصصی در استان -

  .الزامی اداري بر عملیات واگذارشده

  .نیاز به شفاف نمودن وایجادقوانین ودستورالعملهاي انضباطی مربوط به واگذاري و نظارت بر فرایند واگذاري اسنادپزشکی  -

جود درخصوص انواع اسنادقابل واگذاري در ستاد سازمان که نیاز مبرم به تعیین و تکلیف داشته  مشکالت و اختالف نظرهاي مو -

  .)عدم لحاظ شرایط استانی(وضروریست که متغیرهاي استانی رانیز مد نظر قراردهند

  .غیرشفاف بودن ساختار قانونی،حقوقی و پشتیبانی در پرداخت کارمزد عملیات واگذارشده -

  .ومکاتبات متعدد ازسوي اداره کل به علت تغییرات سازمانی فرایندهاي پاسخگویی به مشکالت موجودطوالنی شدن   -

  .تعیین تکلیف نشدن پایلوت واگذاري اسناد پزشکی به بخش غیر دولتی باوجود بازدید و تایید حضوري گروههاي ستادي -

با وجود دستیابی به هدف اولیه ي  رسیدگی به اسناد پزشکیبه طور کلی به نظر می رسد که طرح کاهش تصدي در زمینه ي خدمات 

خود، مبنی بر تامین کمبود نیروي انسانی کارایی الزم را به همراه نداشته و منجر به کاهش بهره وري گردیده است بدون شک مواردي 

ائه شده همچون تحلیل هزینه منفعت برون سپاري، محاسبه بهاي واحد خدمات، ثبت عملکرد قراردادها، نظارت بر کیفیت خدمات ار

همواره می تواند فاکتورهاي حیاتی در اثربخشی و کارایی استراتژي برون سپاري باشد اما سازمان ها در کنار توجه به موارد فوق می 

بایست به مقوالت رفتار سازمانی و واکنش کنار هم قرارگیري نیروهاي بخش دولتی و غیردولتی نیز توجه مبسوطی داشته باشند چرا که 

برون عدالت در پرداخت و مزایا و معایب هر کدام از بخش هاي دولتی و غیردولتی سبب مشکالت تازه اي در عرصه ي  پدیده هاي

  .کشورمان می گردد سپاري

در نهایت باید بیان نمود که بخش غیردولتی نه فرشته ي نجات و نه اهریمن فالکت است او راه حل هاي آسان براي مسایل و مشکالت 

ارایه نمی کند اما از طرف دیگر این الزاماً به معنی دسترسی محدود ) بوجه ضعیف و محدود، ظرفیت و استعداد کم(ومیالینحل بخش عم

درمجموع . و پاسخگویی و مسئولیت پذیري ضعیت نیز نیست بخش غیردولتی می تواند از مدیریت موثر یا مدیریت ضعیف برخوردار باشد 

امل سه رکن اصلی یعنی قانون جامع، نهاد نظارتی مقتر و نهاد اجرایی مستقل باعث به وجود آمدن نبود نظام جامعی براي برون سپاري ش

مشکالت زیادي گردیده است راهکار اساسی در این رابطه، بهره گیري از تجارب کشورهاي موفق در این زمینه، اتخاذ رویکرد علمی و 

فردوسی و همکاران، (برون سپاري نهاد نظارتی و دستگاه مجري تعریف گرددکارشناسی، تدوین قانون جامع که در این قانون، مرزهاي 

1391.(  

  :پیشنهادات کاربردي 

وجود چرا که . واگذاري اسناد پزشکی دارد مهم و معناداري بر عامل اصلی فرایندها اثر  ،نتایج حاصل از این تحقیق به با توجه -   

تمایل دارند از  کارشناسان می شود و کارشناسان دستورالعملها و روش اجرایی فرایندهاي مربوطه باعث افزایش کارایی و اثر بخشی 

کنند و  موانع کمتري ایجاد میدستورالعملهایی که بصورت مستمر و به سرعت  در دسترس آنها قرار میگیرد و براي دسترسی به آنها 

در بیمه سالمت ایران پیشنهاد می گردد،  تهیه کنندگان و مسئولین مربوطهبه .آن ها می شونداستفاده کنندش فنی دان باعث ارتقاء 

کارشناسان  وبدون اشتباه جهت استفاده آساندستورالعملهاي مربوط به واگذاري فرایندها،انضباط اداري و بخشنامه هاي مرتبط را 

 .،تدوین و در اختیار آنان قراردهند

مل امکانات و تجهیزات وسیستمهاي نرم افزاري را می توان اولویت بعدي در راستاي واگذاري فرایند اسناد پزشکی دانست عا -

به مسئولین مربوط در بیمه سالمت .انجام بهینه امور میگردد سرعت در چراکه وجود زیرساخت مناسب فیزیکی و الکترونیکی باعث

مطابق با (و حرفه اي) مطابق با نیاز سازمان(به الزام شرکتها به داشتن زیرساختهاي فنی ایران پیشنهاد می گردد،چک لیست مربوط

و در کنارآن .تهیه و قبل از واگذاري امور کلیه موارد تامین شده و پس از آن جهت ارائه خدمت، قرارداد منعقد گردد) نیاز قانون 
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وارائه کلیه خدمات پاراکلینیکی وخسارت هاي مرتبط با امور واگذاري فرایندکلیه وظایف سازمان بیمه سالمت هم در مکانیزه نمودن 

تا زمان رسیدگی ودرنهایت ارسال به مالی جهت )موسسات(از محل تولید پزشکیرسیدگی به اسناد هاي مرتبط باتمام فعالیتومتفرقه 

 .می باشد در قالب الکترنیکی ونرم افزاري جلوگیري از تبانی هاي احتمالی

و ارائه  با اهمیت عامل آموزش و توانمند سازي و افزایش توان فنی کارشناسان مرتبط با رسیدگی اسناد پزشکیبا توجه  -

معنی ارشناسان کبایستی در میان  اخالق حرفه ايیک  یادگیري بعنوان آموزرشهاي مستمر از طرف اداره کل ونهادینه نمودن اینکه

 هاي خود را به محیط  همیشه تجربه ها ودیدگاه ثابت ادارات کل ردد تا کارکنانآموزش زمینه اي فراهم گ خصوصدر واینکه  گردد

هاي دیگر کارکنان سیستم استفاده  به اشتراك گذاشته و ازدیدگاه با کارشناسان آن ها باید تشویق شوند تا تجارب خود را ،بیآورندکار

الزم است که با مهارت هاي . است ن کارکنان و کارشناسانفنی در بی بنابراین ارتباط بین فردي، جزء مؤثر کسب دانش. نمایند

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به .مدیریتی به کارکنان براي برقراري ارتباط موثر علمی به آنان آموخت تا از یکدیگر بیاموزند

با تشکیل و فعال سازي  ارشناسانبا ک مدیران بیمه سالمت پیشنهاد می گردد جهت رشد و توسعه هرچه بیشتر تعامالت کارکنان

. به دو صورت متشکل از افراد داوطلب یا افراد منتخب مبادرت ورزند ادارات کلحلقه هاي انتقال تجربه و دانش در سطح کارکنان 

این حلقه ها در فواصل زمانی مشخص از طریق تعیین یک زمینه تخصصی و یا عمومی در آموزش هاي پیش روي کارکنان می 

و ارتقاء سطح  کارشناسانبراي در حین کار ،  وسریع مستمرپیش زمینه مناسبی جهت درك از سودمندي از سیستم آموزش تواند 

  . به وجود آورد با کارکنان ثابت تعامالت ایشان

محیطی عامل مالی و انگیزشی هم از عوامل مهم و تاثیرگذار در واگذاري فرایند اسناد پزشکی می باشد،چراکه کارشناسان در  -

نمایند و این امر عامل می مشغول به انجام فعالیت هستند که کارکنان با مشاغل همتراز خود اما با وضعیت بهتري معیشت اداري 

تعهد سازمانی کم تر نیروهاي بخش خصوص در اداره اسناد واز طرفی  کاهش تمرکز و  افزایش خطا وتعارض می باشداصلی در 

با توجه به نتایج حاصل  .نیازمند تعامل و نظارت بیشتر بخش دولتی بر بخش غیر دولتی می باشد اتپزشکی واحتمال تبانی با موسس

توازن بین کار با حق الزحمه دریافتی  در خصوص ،کارسنجی مناسباز این تحقیق به مدیران بیمه سالمت پیشنهاد می گردد

حداقل تفاوتها وحداکثر حمایتها در نظام پرداختی و نگهداشت کارکنان در نظر گرفتن و ضوابط باالدستی با  نکارشناسان برابر قوانی

  .تدوین و اجرا نمایند در سطح ادارات کل ،طریق مناسب اداره امور کارکنان شرکتی را به صورت دستورالعمل

شروع به کار کارشناس در خصوص عامل واگذاري اسناد، باتوجه به اینکه فرایند واگذاري از مرحله انتخاب پیمانکار تا مرحله  -

بایستی تحت نظر ادارات کل و به موازات قوانین موجود انجام پذیرد،می توان به اهمیت این عامل پی برد که تعامل فی مابین 

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق  .می تواند باعث مطلوبیت انجام کار گردد)در سطح مدیریتی و کارشناسی(پیمانکار با کارفرما 

در سطح ادارات کل با برگزاري جلسات مستمر فنی و پرسش و پاسخ با مسئولین  ،مدیران بیمه سالمت پیشنهاد می گرددبه 

وکارشناسان شرکت ورفع انتظارات طرفین از طریق ارتباطات موثر مدیریتی و کارشناسی ،فضاي رقابتی را تبدیل به محیط سازمانی 

  .اطی  می توان بیشترین اثربخشی در فرایند را بدست آوردنمود چرا که با از بین رفتن موانع ارتب

با توجه به نتایج حاصل از این ، واگذاري فرایندهاي قابل واگذاريمدیریت و درك از سودمندي جهت  اهمیت عاملبا توجه به  -

ائه تجربیات موفق سایر و ار از طریق برگزاري دوره ها و سمینارهاي آموزشی تحقیق به مدیران بیمه سالمت پیشنهاد می گردد

بیمه سالمت به خوبی توضیح و تبیین  کل براي مدیرانواگذاري فرایندها وتصدي گریها فواید و مزایاي در امر واگذاري ، استانها

و صدور مجوز  موجب حمایت هاي مادي و معنوي نیز که این امر. روشن گرددواگذاري گردد تا نگرش و رویکرد ایشان نسبت به 

  .می گردد ارشد سازمان بیمه سالمت ایران مدیران از طرف براي تمامی استانها الزم

 پیشنهاد در ارتباط با پژوهش هاي آینده

            حـاکم بـر    و اسـتراتژي  براي طراحی و تدوین تشـکیالت تفصـیلی   "مطالعه کار و کارسنجی"مطالعه با در نظر گرفتنانجام این  -1

  .واگذاري تمامی امور تصدي گري به بخش غیردولتیو زیر ساخت هاي اجرایی در  سازمان بیمه سالمت ایران

  . سازمان بیمه سالمت ایرانواگذاري امور قابل واگذاري به بخش غیردولتی دربررسی عوامل بازدارنده در 2-
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  .با یکدیگر و مقایسه نتایج این تحقیقمطالعه در سایر استانها  نانجام ای-3

، تاثیرات مشاغل سازمان بیمه سالمتویژگی هاي انحصاري  از جملهواگذاري امور قابل واگذاري  عوامل اثرگذار بررسی سایر بر 4-

اجتماعی و رضایتمندي موسسات و مراجعین،تعامالت مدیران ارشد سازمان در خصوص درك سودمندي بر پذیرش واگـذاري امـور   

  .تصدي گري

   محدودیت هاي تحقیق

سازمان بیمه سالمت انجام پذیرفته و واگذاري فرایندهاي اسناد پزشکی بـا توجـه بـه     حدر سط بار تحقیق براي اولین باتوجه به اینکه این

مجوز مدیران سازمانی در استان خراسان شمالی انجام گرفته است بنابراین کلیه امکانات واطالعات مربوط به تحقیق در دسترس می باشد 

  .روبه رو نبوده است واین تحقیق با محدودیت هاي موثري
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