تدوین و اعتبارسنجی شاخص  های ارزیابی عملکر د اختصاصی برای
بیمارستان  های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران
چکیده

صابر اعظمی آغداش ،1جعفرصادق تبریزی ،2حسین عبداللهی ،3مهدی نوری
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مقدمه :تدوین شاخصهای ارزیابی عملکر د اختصاصی برای بیمارستانهای تابعه اداره کل درمان مستقیم
تأمین اجتماعی و اندازهگیری آنها میتوان د برای ارتقای عملکر د این بیمارستانها مؤثر باشد .ازاینرو
هدف مطالعه حاضر تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای ارزیابی عملکر د اختصاصی برای بیمارستانهای
تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی ایران است.
روش کار :برای تدوین شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی از چهار مرحله مرور متون
شامل مقاالت علمی ،کتابها ،گزارشهای سازمانی و سایر منابع ،نظرخواهی از صاحبنظران ( 10نفر) ،دو
ران د فن دلفی و داوری توسط متخصصین و صاحبنظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده گردید .برای تمامی
شاخصها «شناسنامه شاخص» نوشته شد.
یافتهها :از جستوجوی متون  4563شاخص شناسایی شد .بع د از غربالگری اولیه شاخصها توسط دو
نفر از محققان بهصورت مستقل ،در نهایت  790شاخص انتخاب گردی د (غربالگری اولیه) .در مرحله بعد
هر دو محقق در مور د شاخصهای انتخابشده بحث کردن د که در نتیجه این مرحله  126شاخص به دلیل
تکراری و مشابهبودن حذف گردی د (غربالگری ثانویه) .در نهایت  664شاخص برای اصالح اولیه شاخصها
به  10نفر صاحبنظر ارسال گردی د (غربالگری ثالثیه) .بع د از چن د دور نظرخواهی از افرا د صاحبنظر و
تحلیل نظرات آنها در نهایت  60شاخص انتخاب و وار د فاز دلفی شد .پس از انجام دو مرحله فن دلفی
(دور اول  24نفر ،دور دوم  8نفر) 50 ،شاخص انتخاب شدند .بر اساس نتایج داوری صاحبنظران تأمین
اجتماعی 2 ،شاخص حذف و یک شاخص اضافه شد .در نهایت  49شاخص در چهار حیطۀ دروندادی
( 5شاخص) ،فرایندی ( 11شاخص) ،بروندادی ( 18شاخص) و عملکر د مالی ( 15شاخص) نهایی شد.
نتیجهگیری :مدیران ارش د تأمین اجتماعی میتوانن د با استفاده از شاخصهای تدوینشده در این
مطالعه نسبت به ارزیابی بیمارستانهای خو د اقدام کنن د تا ضمن شناسایی نقاط ضعف ،برای برنامهریزی
و ارتقای عملکر د بیمارستانهای خو د اقدام نمایند.
واژگان کلیدی :شاخص ،بیمارستان ،ارزیابی عملکرد ،سازمان تأمین اجتماعی.
 -1دکرتی سیاستگذاری سالمت ،استادیار مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تربیز ،پژوهشکده مدیریت سالمت و ارتقای
ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تربیز ،تربیز ،ایران (نویسندۀ مسئول)
s.azami.a90@gmail.com
 .2 -2دکرتی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استا د مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تربیز ،پژوهشکده مدیریت سالمت و
ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تربیز ،تربیز ،ایران
js.tabrizi@gmail.com
 -3دکرتی اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تربیز ،پژوهشکده مدیریت سالمت و ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم
پزشکی تربیز ،تربیز ،ایران
hm_abdolahi@yahoo.com
 4دانشجوی دکرتی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،مربی مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تربیز ،پژوهشکده مدیریت
سالمت و ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تربیز ،تربیز ،ایران
mehdiinouri@gmail.com

مقدمه
بیمارستانها مهمترین جزء نظام سالمت در تمامی كشـورهاي دنیا هستن د و در حدو د  %50تا
یدهند .در سراسر جهان ،سیستمهای بهداشتی
 %80هزینههای نظام سالمت را به خو د اختصاص م 
درمانی بهویژه بیمارستانها به طراحی مکانیسمها و برنامههای مختلفی برای ارتقای کیفیت خدمات
پرداختهان د (عبادیفر د آذر و همکاران69 :1394 ،؛ رضاپور و همکاران .)1394 ،همچنین در این راستا
امروزه استراتژیهای ارتقای کیفیت نقش بسزایی در سیاستهای کالن نظام سالمت در تمام کشورها
دار د و دولتها را وادار به ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی میکن د (کمبل و همکاران:1381 ،
 ،14-9موس و همکاران63-6 :1381 ،؛ مقری و همکاران .)52-47 :1392 ،برای تحقق این امر وجود
سیستم مناسبی برای پایش عملکر د سازمان بسیار ضروری است .از جمله ابزارها و سیستمهایی که
در این خصوص کاربر د دارند ،اندازهگیری شاخصهای عملکردی است .شاخصهای عملکردی نقش
ندادن
بسزایی در شفافیت ،مسئولیتپذیری و کیفیت دارد .همچنین اهمیت دیگر شاخصها ،نشا 
میزان دستیابی به اهداف میباش د (تبریزی و همکاران ،30-26 :1392 ،اعظمی آغداش و همکاران،
 .)21-16 :1392طراحی مجموعه شاخصهای عملکردی بهعنوان اولین گام برای ارتقای عملکر د در
حیطههای مختلف است (آوانز و همکاران.)130-121 :1389 ،

بیان مسئله
بیمارستانها همانن د هر سازمان ديگري نيازمن د پايش و ارزيابي هستن د (رضاپور و همکاران:1394 ،
 .)35-24امروزه اندازهگیری عملکر د خدمات بهداشتی و درمانی یکی از اجزای عملکردی ارتقای
کیفیت بوده و جزو انتظارات روبهرش د از سازمانهای ارائ هدهنده خدمات بهداشتی و درمانی است
(گراوز و همکاران .)34-31 :1383 ،به منظور ارزيابي عملكر د بيمارستان میتوان از م دلها و روشهای
گوناگون استفاده كر د (اعظمی آغداش و همکاران110-116 :1392 ،؛ فرحبخش و همکاران:1395 ،
 .)1375-1367يكي از روشهایی كـه امروزه با توجه به ضرورت توجه به کیفیت مراقبتها و رعايت
اصل بهرهوری در اسـتفاده از منابع كاربر د دارد ،اسـتفاده از شاخصهای ارزیابی عملکر د است (بلیلی
و همکاران ،22-18 :1395 ،کرام و همکاران ،1069 :بارر و همکاران600-597 :1394 ،؛ پیترز ،جی،
.)48-9 :1388
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شاخصهای عملکردی نقش بسزایی در شفافیت ،مسئولیتپذیری و کیفیت دارد .همچنین اهمیت
ندادن میزان دستیابی به اهداف است (اعظمی آغداش و همکاران،16 :1392 ،
دیگر شاخصها ،نشا 
تبریزی و همکاران .)30-26 :1392 ،طراحی مجموعه شاخصهای عملکردی بهمثابه نخستین گام برای
ارتقای عملکر د در حیطههای مختلف است (آوانز و همکاران .)121 :1389 ،در این راستا شاخصهای
ارزیابی عملکر د در بسیاری از جنبههای علوم پزشکی تدوین و جهت ارتقای استانداردهای مراقبتهای

تدوین و اعتبارسنجی شاخص  های ارزیابی عملکر د اختصاصی برای
بیمارستان  های تابعه ...
بهداشتی درمانی مور د استفاده قرار گرفتهان د (هولمز و همکاران .)503-496 :1379 ،شاخصهای
ارزیابی عملکر د سیستمی هستن د که در پزشکی و سایر زمینههای مرتبط با پزشکی ،عملکر د مراکز
ارائ هدهنده خدمات را اندازهگیری میکنن د (فیل د جی )1376 ،که معموالً مقادیر کمی از اندازهگیریها
یدهن د که میتوانن د استاندار د و گایدالینی برای ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به بیماران و
را ارائه م 
همچنین خدمات پشتیبانی باشن د (صادقی بازرگانی و همکاران .)1393 ،در سالهای گذشته تدوین،
توسعه و گزارش شاخصهای ارزیابی عملکر د در قالب روشی برای ارتقای کیفیت خدمات و همچنین
افزایش پاسخگویی ،به طور گستر د ه در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است (گزارش سازمان جهانی
بهداشت سال  ،2000لوب جی ام9-5 :1383 ،؛ ماتک و همکاران.)1385 ،

نتایج مطالعات مختلف در ایران نشانگر این موضوع است که اداره بیمارستانهای سازمان تأمين
اجتماعی کارا نبوده و در مقایسه با انتظارات از عملکر د مناسبی برخوردار نیستن د (براتی و همکاران،
 ،24-20 :1395سپهردوست و همکاران .)1392 ،ازاینرو تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد
اختصاصی برای بیمارستانهای تابعه اداره کل درمان مستقیم این سازمان و اندازهگیری آنها میتواند
در شناسایی ضعفها و موار د مور د نیاز برای ارتقاء مؤثر واقع شوند؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر تدوین
شاخصهای ارزیابی عملکر د اختصاصی برای بیمارستانهای تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان
تأمین اجتماعی ایران میباشد.

 ...هعبات یاه  ناتسرامیبیارب یصاصتخا درکلمع یبایزرا یاه  صخاش یجنسرابتعا و نیودت

در سالهای اخیر در ایران مطالعات محدو د و منطقهای با هدف تدوین و ارزیابی شاخصهای ارزیابی
عملکر د طراحی و انجام گرفتن د (صادقی بازرگانی و همکاران ،1393 ،اعظمی آغداش و همکاران،
110-116 :1392؛ اعظمی آغداش و همکاران ،)23 :1392 ،اما براساس نتایج مرور متون ،به نظر
میرس د تدوین و استفاده از شاخصهای ارزیابی عملکر د در بیمارستانهای تابعه اداره کل درمان
مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در ایران در مقایسه با سایر بیمارستانها کمتر مور د توجه قرار گرفته
است .سازمان تأمين اجتماعی ایران يک سازمان بیمهگر اجتماعی است که پوشش بیمهای کارگران
حقوقبگیر و مزدی (بهصورت اجباری) و صاحبان حِ َرف و مشاغل آزا د (بهصورت اختياری) را بر
عهده دارد .سازمان تأمين اجتماعی دارای وظايف عمده در دو بخش بیمهای و درمانی است که برای
اجرای وظايف خو د دارای تشكيالت مرکزی ،واحدها ،شعب ،نمایندگیها ،مراکز درمانی و بيمارستانی،
کلينيک ،پلیکلينيک و دی کلينيک میباشد .اين سازمان دومين ارائهکننده خدمات درمانی در ایران
است که نقش مهمی در تأمين سالمت جامعه ايفا میکند .افزون بر ارائه خدمات درمانی ،سازمان
تأمين اجتماعی بزرگترین خريدار درمان در کشور قلمدا د میشود .براساس آخرین آمار سازمان
تأمین اجتماعی تا پایان ماه نهم سال  ،1398حدو د  44میلیون و  137هزار و  573نفر تحت پوشش
این سازمان قرار گرفتن د (وبسایت سازمان تأمین اجتماعی.)1398 ،
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مبانی نظری
دفتر منطقهای سازمان بهداشت جهانی در اروپا در طی پروژهPerformance assessment tool

 )for quality improvement in hospitals (PATHبا استفاده از پانل خبرگان و مرور نظاممن د
منابع 100 ،شاخص اندازهگیری عملکر د را در شش حیطه اثربخشی بالینی ،ایمنی ،بیمارمحوری،
کارمندمحوری ،کارایی خدمات و پاسخگویی را با همکاری  20کشور اروپایی تدوین و بهصورت پایلوت
در  8کشور اجرا کر د (لوب جی ام.)9-5 :1383 ،
در مطالعه اعظمی آغداش و همکاران ( )2015با استفاده از مرور متون ،پانل خبرگان ،مصاحبه و
فن دلفی برای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای ایران در حیطههای اثربخشی بالینی و مدیریت خطر
حاکمیت بالینی 133 ،شاخص تدوین کردن د ( 43شاخص در حیطه مدیریت خطر در  4بع د و 70
شاخص برای اثربخشی بالینی در  11بعد) (بوردوگنا ،ال.)400-381 :1387 ،
در مطالعه حام د رحیمی و همکاران ( 49 )2016شاخص ارزیابی عملکر د در چهار حیطه مالی،
فرایندهای داخلی ،یادگیری و مشتریمداری معرفی شده است (رحیمی و همکاران.)24-17 :1395 ،
براساس نتایج مرور متون مطالعهای که در زمینه ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی
شاخصهای ارزیابی عملکر د اختصاصی طراحی کرده باش د یافت نگردید؛ بنابراین شاخصهای
ارائهشده در این مطالعه که با توجه به شرایط بیمارستانهای تأمین اجتماعی از بین مجموعه بزرگی
از شاخصها انتخاب شدند ،میتوان د در ارزیابی عملکر د و برنامهریزی برای ارتقای عملکر د این
بیمارستانها مؤثر واقع شود.

104

از مهمترین تجارب توسعه و استفاده از شاخصهای ارزیابی عملکر د میتوان به شاخصهای
انجمن مشاوره استانداردهای مراقبتهای بهداشتی و درمانی استرالیا اشاره کر د که در سال
 1993برای انجام اعتباربخشی بیمارستانهای استرالیا تدوین گردی د که در طی آن  185شاخص
از بیش از  500مرکز و بیمارستان جمعآوری و تدوین ش د (زتلند ،ات ،1372 ،کولوپی و همکاران،
 .)211-6 :1379کشور هن د نیز در سال  2008با هدف بهبو د کیفیت مراقبتهای بهداشتی
و درمانی به تدوین شاخصهای ارزیابی عملکر د برای مراقبتهای سطح دوم خو د اقدام کرد
که در نهایت منجر به تدوین  21شاخص شد .در بسیاری از کشورهای پیشرفتۀ دیگر مانند
آمریکا ،انگلیس ،هلن د و سایر کشورهای اتحادیه اروپا و تایوان نیز استفاده از شاخصهای ارزیابی
عملکر د در سیستمهای بهداشتی و درمانی رایج شده است( .بورد ،اس215-201 :1391 ،؛ وود،
پی و همکاران46-39 :1374 ،؛ تامسون ،آ و همکاران6-5 :1383 ،؛ چیو ،دبلیو و همکاران،
.)21-8 :1393
در مور د عملکر د مالی بیمارستانهای ایران ،در طی سالیان اخیر با درک شرایط و مشکالت کمبود

منابع ،برخی محققان کوشیدن د شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکر د مالی بیمارستانها را تدوین
کنند .در این زمینه جنتی و همکاران ( )2014طی مطالعهای  52شاخص اختصاصی برای ارزیابی
عملکر د مالی بیمارستانها ارائه کردن د (جنتی و همکاران .)21-8 :1393 ،همچنین میرزایی و همکاران
( )2015طی مطالعه با استفاده از روشهای مختلف از جمله مرور متون ،نظرخواهی از صاحبنظران،
پانل خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی در  9حیطه  29شاخص شناسایی و اولویتبندی کردن د (بوسرت
و همکاران.)31-14 :1381 ،

روش کار

الف) مرور متون
از منابع مختلف برای شناسایی شاخصهای موجو د در متون استفاده گردی د که از مهمترین آنها
میتوان به مقاالت علمی موجود ،کتابهای منتشرشده ،گزارشهای سازمانی و تماس با افراد
صاحبنظر و خبره در این زمینه اشاره کرد.

شاخصهای مور د نیاز در قسمت مقاالت علمی موجود ،کتابهای منتشرشده و گزارشهای
سازمانی از بانکهای اطالعاتی EMBASE, PubMed, Scopus, Google scholar IranDoc,
 ،IranMedex, SID, MagIranوبسایتهای (سازمانهای بینالمللی ،وزارتخانههای بهداشت،
انجمنها و سایر وبسایتهای سازمانهای مرتبط) ،موتورهای جستوجوگر ( Googleو ،)Yahoo
کتابخانهها ،گزارشهای سازمانی و جستوجوی دستی وبسایت تعدادی از مجالت معتبر در
زمینه موضوع مور د مطالعه جمعآوری شده است .بازه زمانی انتخابشده برای جستوجوی
شاخصها از اول ژانویه  2000تا  30ژوئن  2018بود .اطالعات مربوط به شاخصها توسط فرم
استخراج داده طراحیشده در نرمافزار  Word2010استخراج گردید .اطالعات استخراجی شامل
نویسنده و سال انتشار ،نوع سن د (مقاله ،کتاب و پروژه خاص و غیره) ،حیطه شاخصها و عنوان
شاخص میشد.
ب) نظرات افرا د خبره و صاحبنظر
بع د از جستوجوی متون و شناسایی شاخصهای اولیه در کل  4563شاخص شناسایی شد.
بع د از غربالگری اولیه شاخصها متناسب با اهداف مطالعه و نوع شاخصها (موار د نامناسب برای
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در این مطالعه برای تدوین شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی از چهار
مرحله مرور متون جامع ،نظرخواهی از صاحبنظران ،دو ران د فن دلفی و داوری توسط متخصصین
و صاحبنظران کلیدی تأمین اجتماعی استفاده ش د که در قسمت روش کار هریک از این مراحل
بهصورت جداگانه توضیح داده شده است.
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سنجش ساختار ،موار د تکراری ،موار د مشابه و غیره) توسط دو نفر از اعضای تیم تحقیق بهصورت
مستقل ،در نهایت  790شاخص انتخاب گردی د (غربالگری اولیه) .در مرحله بع د هر دو محقق
در مور د شاخصهای انتخابشده بحث و گفتوگو کردن د و در مور د شاخصهای انتخابشده
به توافق رسیدن د که در نتیجه این مرحله  126شاخص به دلیل تکراری و مشابهبودن حذف
گردی د (غربالگری ثانویه) .در نهایت  664شاخص جهت اعالم نظر و اصالح شاخصها به 10
نفر صاحبنظر در زمینه ارزیابی عملکر د بیمارستانها برای غربالگری ارسال ش د (غربالگری
ثالثیه) .صاحبنظران در این مرحله شاخصها را براساس قابلیت اجرایی ،اهمیت ،قابلیت مقایسه
عملکر د بیمارستانهای مختلف ،مرتبطبودن و غیره بررسی کردند .بع د از چن د دور نظرخواهی
از افرا د صاحبنظر و تحلیل نظرات و پیشنهادهای آنها در نهایت  60شاخص انتخاب و وار د فاز
دلفی گردید .شاخصهای واردشده به دلفی توسط دو نفر از اعضای تیم تحقیق در چهار حیطه
شاخصهای دروندادی ،شاخصهای فرایندی ،شاخصهای بروندادی و شاخصهای عملکر د مالی
تقسیمبندی شد .در مور د تقسیمبندی شاخصها ،از مدل دونابدین ()Donabedian Model
استفاده شد .الگوی دونابدین گستر دهترین الگوی ارزشیابی مراقبتهای بهداشتی درمانی  hsjکه
در سال  1966معرفی گردی د و شامل سه حیطه کلی درونداد/ساختار (شامل :داشتن امکانات و
تجهیزات مناسب ،نیروی انسانی کافی و ماهر ،سرمایه و هر چیزی که مرتبط با ساختار و امکانات
اولیه برای ارائه خدمات باشد) ،فراین د (به چگونگی و کیفیت ارائه خدمات اشاره دارد) و برونداد
یا نتیجه (که شامل پیامدها و نتایج مراقبتهای بهداشتی میشود) است و مطالعات زیادی برای
تقسیمبندی شاخصها از این الگو استفاده شده است (صادقی بازرگانی و همکاران1393 ،؛ ماینز،
جی11-5 :1382 ،؛ لیندسی و همکاران .)1131-1139 :1381 ،با وجو د این در این مطالعه با
توجه به نظرات اعضای تیم تحقیقاتی و تعدادی از صاحبنظران سازمان تأمین اجتماعی ،حیطه
«شاخصهای مالی» نیز به سه حیطه فوق اضافه شد.
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ج) فن دلفی
بع د از نهاییشدن شاخصها از دیدگاه افرا د صاحبنظر ،شاخصها وار د فرم دلفی شد .در دور اول
فاز دلفی  24نفر از صاحبنظران و کارشناسان حیطه ارزیابی عملکر د بیمارستانها فرمهای دلفی را
تکمیل کردن د و بازگشت دادن د (جدول  1مشخصات شرکتکنندگان) .در این مطالعه از فرم دلفی
اصالحشده که در مطالعه قبلی محققان (اعظمی آغداش و همکاران )110-6 :1392 ،استفاده شده
بود ،با تغییرات جزئی استفاده گردید .در این فرم هریک از صاحبنظران به هر نقش از دو بع د اهمیت
(آیا این شاخص دارای اهمیت است و بای د مور د توجه قرار گیر د یا نه) و قابلیت اجرایی (استخراج
اطالعات این شاخص چقدر مقدور میباش د (از نظر دسترسی به اطالعات ،زمان و نیروی انسانی الزم

یدادند .در این قسمت صاحبنظران نخست نظر کلی خودشان را از
برای استخراج اطالعات)) نمره م 
سه گزینه «مخالفم»« ،نظری ندارم» و «موافقم» انتخاب میکردن د و سپس بر حسب انتخاب قبلی
یدادن د ( 1تا = 4مخالفم 5 ،نظری ندارم 6 ،تا  9موافقم) .در این
خو د نمرهای از  1تا  9به هر شاخص م 
مرحله شاخصهایی که میانه نمره  7به باالتر را کسب میکردند ،بهصورت نهایی پذیرش میشدند.
شاخصهایی که میانه نمره آنها بین  4تا  7بو د به دور دوم دلفی میرفتن د و شاخصهایی که نمره
میانه آنها کمتر از  4بو د از مطالعه حذف میشدند .پرسشنامه دلفی از سه بخش مقدمه کوتاه در
مور د اهداف و ضرورت مطالعه ،قسمت راهنمای تکمیل فرمها و قسمت فرمها میشد .فرمهای دلفی
از طریق ایمیل به افرا د ارسال میگردی د و  1هفته جهت تکمیل آنها وقت داده شده بو د و بع د از این
مدت دوباره یک ایمیل یادآور ارسال میشد.
 -1مدیران فعلی و اسبق بیمارستان تأمین اجتماعی ،دولتی و خصوصی با سابقه  5الی  10سال؛
 -2سیاستگذاران سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (منظور از
سیاستگذاران رؤسا ،معاونین و افرا د ر دهباالی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی هستن د که در زمینه اداره بیمارستانها مسئولیت کلیدی ،تجارب و اطالعات
کافی دارند)؛
 -3اعضای هئیت علمی از رشتههای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصا د سالمت با سابقه
فعالیت در زمینه فوق (کتاب ،مقاله ،پایاننامه) یا داشتن حداقل مرتبه دانشیاری.
با تحلیل نتایج دور اول تعدا د  7شاخص از مطالعه حذف ش د (امتیاز کمتر از  )4و  47شاخص پذیرش
ش د (امتیاز باالتر از  )7و در نهایت  6شاخص به دور دوم راه یافت (امتیاز بین  4تا  .)7در دور دوم
فرمهای دلفی به  10نفر ارسال گردی د که  8نفر از آنها پاسخ دادند .در این مرحله نیز به افرا د  1هفته
جهت تکمیل فرمها وقت داده شده بود .در این مرحله به دلیل توافق باالی مرحله اول و دوم ،فن دلفی
خاتمه داده ش د و شاخصها نهایی شدند .در نهایت در دور دوم از  6شاخص سه شاخص از مطالعه
حذف و سه شاخص مور د پذیرش قرار گرفتند .در پایان دو دور فن دلفی از  60شاخص انتخابشده،
 10شاخص حذف و  50شاخص برای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی نهایی شدند.
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معیارهای ورو د برای افرا د صاحبنظر شامل موار د زیر بود:
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جدول شماره .2.مشخصات صاحبنظران شرکتکنندگان در فن دلفی (تعدا د  24نفر)
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ردیف

م درک تحصیلی

سابقه
(سال)

محل کار

سمت

1

کارشناسی ارش د پرستاری

25

معاونت درمان

مسئول خدمات تعالی بالینی

2

کارشناسی ارش د پرستاری

26

بیمارستان نظامی (سپاه)

مدیر بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

3

کارشناسی ارش د مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

18

بیمارستان دولتی

کارشناس بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

4

کارشناس پرستاری

13

بیمارستان تأمین
اجتماعی

کارشناس بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

5

کارشناسی ارش د آموزش پزشکی

29

بیمارستان تأمین
اجتماعی

مترون

6

دکت رای تخصصی مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

6

دانشگاه علوم پزشکی

عضو هئیت علمی

7

دکتری تخصصی اقتصا د سالمت

9

دانشگاه علوم پزشکی

عضو هئیت علمی

8

کارشناسی ارش د مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

14

بیمارستان خصوصی

مدیر بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

9

دکتری پزشکی عمومی

30

بیمارستان تأمین
اجتماعی

مدیر بیمارستان

10

متخصص داخلی ،فوق تخصص
گوارش

35

بیمارستان دولتی

رئیس بیمارستان

11

کارشناسی ارش د پرستاری

17

بیمارستان تأمین
اجتماعی

مدیر بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

12

کارشناسی ارش د پرستاری

27

بیمارستان تأمین
اجتماعی

مترون

13

کارشناسی ارش د پرستاری

16

بیمارستان تأمین
اجتماعی

سوپروایزر آموزشی

14

کارشناس پرستاری

18

بیمارستان تأمین
اجتماعی

سوپروایزر بالینی

15

کارشناسی ارش د مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

9

بیمارستان خصوصی

مدیر بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی
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16

دکت رای تخصصی مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

8

دانشگاه علوم پزشکی

عضو هئیت علمی

17

دکت رای تخصصی مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

15

دانشگاه علوم پزشکی

عضو هئیت علمی

18

کارشناسی ارش د مدیریت اج رایی

16

بیمارستان خصوصی

مدیر اداری و مالی

19

کارشناسی ارش د مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

18

بیمارستان نظامی

مدیر ب رنامه ،بودجه و مالی

20

دکتری مدیریت خدمات
بهداشتی درمانی

25

بیمارستان خیریه

مدیر بیمارستان

21

کارشناسی ارش د پرستاری

15

بیمارستان خصوصی

مدیر بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

22

کارشناسی ارش د مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

5

بیمارستان خیریه

مدیر بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

23

کارشناسی ارش د پرستاری

17

بیمارستان دانشگاهی

مدیر بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

24

دکتری تخصصی مدیریت
خدمات بهداشتی درمانی

15

بیمارستان دانشگاهی

مدیر بهبو د کیفیت و
اعتباربخشی

د) داوری توسط متخصصین و صاحبنظران کلیدی تأمین اجتماعی
شاخصهای نهایی شده جهت داوری توسط متخصصین و صاحبنظران کلیدی به موسسه عالی پژوهش
سازمان تأمین اجتماعی ارسال گردی د و بع د از دریافت نظرات پیشنهادی افرا د متخصص و خبره ،اصالحات
مدنظر آنان انجام شده و نهایتاً شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی مجموعاً به
تعدا د  49شاخص در  4حیطه دروندادی ( ،)5فرایندی ( ،)11پیامدی ( ،)18مالی ( )15نهایی شدند.

بع د از نهاییشدن شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانها برای کتابچه راهنمای تکمیل شاخصهای
ارزیابی عملکر د بیمارستانها برای  49شاخص نهایی شده در چهار حیطه دروندادی ،فرایندی ،بروندادی
و مالی با هدف افزایش دقت اطاعات استخراجشده از بیمارستانهای و رسیدن به زبان مشترک در قالب
قسمتهای زیر تدوین گردید .کتابچه شاخصها بع د از  3بار بازبینی و نظرخواهی از افرا د متخصص و
صاحبنظر در قالب کتابچه راهنمای تکمیل شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای سازمان تأمین
اجتماعی به مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و بیمارستانهای مور د مطالعه فرستاده شد.

 ...هعبات یاه  ناتسرامیبیارب یصاصتخا درکلمع یبایزرا یاه  صخاش یجنسرابتعا و نیودت

ردیف

م درک تحصیلی

سابقه
(سال)

محل کار

سمت
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نتایج :در شکل  1فراین د و نتایج هریک از مراحل شناسایی و غربالگری شاخصها نشان داده شده است.
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د و نتایج هریک از مراحل شناسایی و غربالگری شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تابعه
شکل شماره  .1فراین 
درمان مستقیم بیمههای اجتماعی در ایران

در نهایت  49شاخص مطابق جدول  2برای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی انتخاب
ش د که  5شاخص در حیطه دروندادی 11 ،شاخص در حیطه فرایندی 18 ،شاخص در حیطه
بروندادی و  15شاخص در حیطه عملکر د مالی بیمارستانها بود.
جدول شماره  .2شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تابعه درمان مستقیم بیمههای اجتماعی در ایران
ردیف

حیطه

1

درون داد

2

ف رایندی

3

بروندادی

شاخص

 -1نسبت کل کادر پرستاري حرفهای شاغل در بیمارستان به تخت موجود
 -2س رانه نیروهای اداری ،مالی و پشتیبانی به ازای تخت فعال
 -3نسبت تعدا د پرسنل درمانی به تعدا د بیماران بستری
 -5س رانه نیروهای پاراکلینیکی در مرکز به ازای تخت فعال
 -1می زان برگزاری کمیتههای بیمارستانی
 -2نسبت اعمال ج راحی انجامشده به تخت عمل
 -3میانگین مدت زمان تریاژ در سطح  1تریاژ
 -4میانگین مدت زمان تریاژ در سطح  2تریاژ
 -5میانگین مدت زمان تریاژ در سطح  3تریاژ
 -6میانگین مدت زمان تریاژ در سطح  4تریاژ
 -7میانگین مدت زمان تریاژ در سطح  5تریاژ
 -8تعدا د اعمال ج راحی بستری کنس لشده
 -9درص د بیماران بستری خارجشده از اورژانس ظرف مدت  12ساعت
 -10تعدا د خدمات پاراکلینیک انجامشده ب رای بیماران بستری
 -11ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار
 -1می زان مرگومیر بیمارستانی ()Mortality Rate
 -2تعدا د موار د سزارین
 -3می زان عفونت بیمارستانی
 -4درص د شکایات کلی بیمارستان
 -5می زان  CPRموفق
 -6درص د موار د سقوط بیماران به کل بیماران در معرض خطر سقوط

 ...هعبات یاه  ناتسرامیبیارب یصاصتخا درکلمع یبایزرا یاه  صخاش یجنسرابتعا و نیودت

 -4س رانه نیروهای درمانی در بیمارستان به ازای تخت فعال
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ادامه جدول شماره 2
ردیف

حیطه

3

بروندادی

4

عملکرد
مالی

شاخص

 -7تعدا د بیماران فوتشده در اتاق عمل بستری در یک ماه گذشته
 -8درص د بروز زخم بستر در بیماران ،پس از بستری به کل بیماران پذیرششده
 -9درص د بیماران تعیین تکلیف شده ظرف مدت  6ساعت
 -10درص د اشغال تخت
 -11فاصله گردش (چرخش) تخت
 -12می زان گردش تخت
 -13متوسط طول مدت اقامت بیمار
 -14تعدا د موار د ترخیص با رضایت شخصی از بخشها
 -15تخت روز اشغالی
 -16می زان رضایتمندی بیماران سرپایی
 -17می زان رضایتمندی بیماران بستری
 -18میانگین رضایتمندی کارکنان از فعالیت در بیمارستان
 -1نسبت تخفیفات واح د م ددکاری به کل درآم د بیمارستان
 -2س رانه مصرف انرژی (آب ،برق و گاز) به ازای تخت فعال
 -3نسبت درآم د به هزینه
 -4هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان
 -5نسبت هزینهکر د دارویی و تجهی زات مصرفی به کل درآم د ماهانه بیمارستان
 -6میانگین هزینه شب تخت
 -7تعدا د کل پرون دههای راک د (دارای مانده مالی)
 -8نسبت هزینههای سرمایهای به هزینههای جاری
 -9نرخ رش د درآمدهای اختصاصی
 -10سهم حقوق و دستمز د کارکنان از کل هزینهها
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 -11می زان درآمدهای وصول نشده از سوی بیماران بدون تسویهحساب
 -12نسبت بدهی
 -13درص د درآم د بیماران بستری به درآم د کل
 -14می زان کسورات
 -15میانگین می زان تأخیر در وصول قطعی مطالبات به تفکیک سازمانهای بیمهگر

حیطه شاخص :فرایندی

عنوان شاخص :نسبت اعمال جراحی انجامشده به تخت عمل
صورت

مخرج

فرمول

تعدا د اعمال ج راحی انجامشده در یک ماه * 100

تعدا د تخت عمل*تعداد
روزهای آن دوره

منبع شاخص :شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،معاونت درمان ،سال 1396

تعریف و منطق استفاده از این شاخص:
بیمارستانها منابع عم دهای را جهت مدیریت اتاق عمل و جذب کادر درمانی از جمله ج راحان و پرسنل اتاق
یدهن د تا در قبال اعمال ج راحی انجامشده بتوانن د منابع تخصیص داده شده را جب ران نمایند؛
عمل اختصاص م 
بناب راین این شاخص م یتوان د در ارتقای کارایی بخش اتاق عمل نقش مؤثر داشته باشد.
استاندار د این شاخص  4عمل در روز ب رای هر بیمارستان توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم شده
است و منظور از این شاخص تعدا د اعمال ج راحی که در سیستم  HISبیمارستان ثبت م یشو د در نظر گرفته
م یشو د که شامل تمام اعمال ج راحی م یباش د که در تختهای اتاق عمل بیمارستان انجام م یشو د اطالق م یگر دد.
منظور از تعدا د تخت عمل در مخرج شاخص به تختهای از اتاق عمل بیمارستان اطالق م یشو د که آما دهبهکار
م یباش د و م یتوان بر روی آن عمل ج راحی انجام داد.
بازه زمانی محاسبه این شاخص بهصورت ماهیانه است.
نحوه اندازهگیری شاخص :اطالعات موجو د در سیستم  HISبیمارستان ،سیستم ثبت روزانه اعمال ج راحی بخش
اتاق عمل
سطح اندازهگیری شاخص

بیمارستان 

بخش 

کارکنان 

بیمار ،هم راه  جامعه 

شکل  -2نمونه شناسنامه شاخصهای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تابعه درمان مستقیم بیمههای اجتماعی در ایران

 ...هعبات یاه  ناتسرامیبیارب یصاصتخا درکلمع یبایزرا یاه  صخاش یجنسرابتعا و نیودت

برای هریک از شاخصهای نهاییشده (جدول  )2کتابچه راهنمای تکمیل شاخصهای ارزیابی عملکر د
بیمارستانها (tشناسنامه شاخص) برای گردآوری اطالعات دقیق و شفاف ،داشتن زبان مشترک تدوین
ش د (نمونه شناسنامه شکل  .)2کتابچه از  7قسمت شامل حیطه شاخص (دروندادی ،فرایندی ،بروندادی
و مالی) ،عنوان شاخص ،فرمول شاخص (صورت و مخرج شاخص) ،منبع شاخص (منبعی که شاخص از
آن استخراج شده بود) ،تعریف و منطق استفاده از شاخص (توضیحاتی عمومی که به بیان عنوان شاخص
پرداخته و توضیحاتی اختصاصی که در خصوص اهمیت گردآوری شاخص و ضرورت آن در بیمارستانها)،
نحوه اندازهگیری شاخص (اینکه از چه منابعی میتوانن د اطالعات شاخصها را گردآوری نماین د مانن د
شبکه  ،HISپرونده بیماران ،پرونده پرسنلی کارکنان ،صورتحسابهای مالی ،دفاتر حسابداری و ...به
تناسب نوع شاخص پرداخته شد) و سطح اندازهگیری شاخص (منظور از این مفهوم اینکه این شاخص
در چه سطحی یا سطوحی از بیمارستان قابل محاسبه و اندازهگیری میباشد) تشکیل شده است.
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بحث:
در این مطالعه  49شاخص در  4حیطه برای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی تدوین
گردید؛ که  5شاخص در حیطه دروندادی 11 ،شاخص در حیطه فرایندی 18 ،شاخص در حیطه
بروندا د و  15شاخص در حیطه عملکر د مالی بیمارستانها بودند .دفتر منطقهای سازمان بهداشت
جهانی در اروپا در طی پروژه Performance assessment tool for quality improvement in
 )hospitals (PATHبا استفاده از پانل خبرگان و مرور نظاممن د منابع 100 ،شاخص اندازهگیری
عملکر د را در  6حیطه اثربخشی بالینی ،ایمنی ،بیمار محوری ،کارمن د محوری ،کارایی خدمات و
پاسخگویی را با همکاری  20کشور اروپایی تدوین و بهصورت پایلوت در  8کشور اجرا کرد.
در ایران نیز طی سالهای اخیر هرچند محدو د ولی بهصورت نظاممن د و علمی مطالعاتی در زمینه
تدوین و استفاده از شاخصها طراحی و انجام گرفت .در مطالعه اعظمی آغداش و همکاران ()2015
با استفاده از مرور متون ،پانل خبرگان ،مصاحبه و فن دلفی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانهای
ایران در حیطههای اثربخشی بالینی و مدیریت خطر 133 ،شاخص تدوین کردن د ( 43شاخص در
حیطه مدیریت خطر در  4بعد و  70شاخص برای اثربخشی بالینی در  11بعد) (بوردوگنا ،ال،
 .)400- 381 :1387در مطالعه حام د رحیمی و همکاران ( 49 )2016شاخص ارزیابی عملکرد
در چهار حیطه مالی ،فرایندهای داخلی ،یادگیری و مشتریمداری معرفی شده است (رحیمی و
همکاران.)24-17 :1397 ،
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یکی از مسائل بسیار حیاتی و حساس برای بیمارستانها بهویژه در شرایط کنونی ،موضوع عملکر د
مالی است .ازاینرو در این مطالعه یک حیطه اختصاصی برای این موضوع اختصاص داده شده که در
نهایت  15شاخص برای این حیطه در نظر گرفته شد .نبو د کارایی و اثربخشی در بخش بهداشت و
یدهد ،بلکه مانع بهبو د در سایر بخشها ،افزایش
درمان ،نهتنها کیفیت و سطح زندگی را کاهش م 
بیعدالتی و نابرابریهای اجتماعی و در نتیجه بروز مشکالت سیاسی خواه د ش د (رضاپور و همکاران،
 .)266 ،1394عم دهترین مشکلی که ارائ هدهندگان مراقبتهای سالمت با آن مواجهاند ،مشکل
اقتصادی است (گاینسکی و همکاران ،1386 ،خلج )1385 ،و در این میان بیمارستانها بهعنوان
بزرگترین و مهمترین نها د ارائ هدهنده مراقبتهای بهداشتی و درمانی بخش سالمت حساسیت قابل
ندهی آنها بهصورت غیرکارا ،سبب کاهش اثر مثبت پتانسیل کلی
بسیاری دارند؛ بهطوریکه سازما 
نظام سالمت بر سالمت جمعیت خواه د ش د (روانگر د و همکاران .)855 :1395 ،از سوی دیگر ،باور
بیماران در مور د کیفیت خدمات نیز با عملکر د مالی بیمارستان رابطه مثبت دار د (پیزینی ،ام جی،
 .)210-179 :1385منابع علمی به این مسئله اذعان دارن د که حتی بیمارستانهای غیرانتفاعی هم،
اگرچه هدف و رسالت آنها کسب سو د نیست ،به منظور دستیابی به رسالت خو د بای د متغیرهای

جمعآوری و استفاده از شاخصهای مالی نهتنها بهعنوان یک ابزار مدیریت داخلی برای بیمارستان
عمل میکند ،بلکه اطالعات مور د نیاز ذینفعان خارجی آن را نیز فراهم کرده و میتوان د موجب جذب
منابع مالی به سازمان شود .بهعالوه بیمارستانها را قادر میساز د روندهای مالی خو د را در یک دوره
زمانی شناسایی کنن د یا عملکر د خو د را با بیمارستانهای مشابه مقایسه کنند .به این ترتیب میتوانند
نقاط قوت و ضعف خو د را بهخوبی بشناسن د (نویک و همکاران1384 ،؛ گراوان و همکاران.)1384 ،
تاکنون مطالعاتی با هدف شناسایی ،طراحی و استفاده از شاخصهای مالی برای بیمارستانها در دنیا
صورت پذیرفته است که در آنها شاخصهای مالی با توجه به ویژگیهای منحصربهفر د و تعریفشدۀ
آن بیمارستانها انتخاب گردی دهاند .این امر به دلیل وجو د تفاوت میان بیمارستانها در رسالت و اهداف،
شیوههای تأمین مالی ،نیازهای جمعیت تحت پوشش ،شیوههای بازپرداخت سازمانهای بیمهگر،
نوع مالکیت و مسائلی از این قبیل امری بدیهی است (پینک و همکاران96-87 :1386 ،؛ واتسون و

 ...هعبات یاه  ناتسرامیبیارب یصاصتخا درکلمع یبایزرا یاه  صخاش یجنسرابتعا و نیودت

مالی را بهمثابه یک مؤلفه مهم ،دائماً مدنظر داشته باشن د (پیزینی ،ام جی210-179 :1385 ،؛ سوآرز
یده د که سیستم حسابداری میتوان د در سازمانی
و همکاران .)419-425 :1390 ،مشاهدات نشان م 
به کار گرفته شود ،درحالیکه بهعنوان سازکاری جهت کنترل و یا پاسخگویی مور د بهرهبرداری قرار
نمیگیر د (آبراهام ،آ .)1383 ،از طرف دیگر گاه مشاهده شده است که حجم انبوهی از دا دههای
مالی تولیدشده در سازمانها بیش از آنکه فرآین د تصمیمگیری را برای مدیران تسهیل نماید ،سبب
گمراهی آنها میشو د (الو ،دی و همکاران .)33-19 :1387 ،به این ترتیب سازمانها و بهویژه
سازمانهای مراقبت سالمت ،به یک مدیریت مالی صحیح و حرفهایتر نیازمندن د تا بهصورت فعال با
تنگناهای مالی برخور د کرده و بهصورت کارا و اثربخش به اهدافشان دست یابن د (سوآرز و همکاران،
 .)419-425 :1390به این منظور از دهه  ،1980تجزیهوتحلیل عملکر د مالی بیمارستانها شروع به
رش د نموده است و نسبتهای مالی مختص به بیمارستانها که ویژگیهای منحصربهفر د این صنعت
را منعکس مینمایند ،طراحی و به کار گرفتهش دهان د (واتیکانس ،آل .)95-73 :1377 ،تجزیهوتحلیل
نسبت ،ابزاری بسیار مفی د برای ارزیابی سودآوری ،نقدینگی ،پایداری مالی و خالصهسازی دا دههای
مالی به صورتی قابل فهم به منظور ارزیابی شرایط و عملکر د مالی یک سازمان است (آبراهام ،آ،
 ،1383ایمانی و همکاران ،111-24 :1395 ،دشمنگیر و همکاران .)207 :1395 ،هر نسبت ،به
منظور شناسایی یکی از نشانههای سالمت سازمان طراحی شده است .بنابراین با ارائه مجموعهای از
نشانهها میتوان یک طرح درمان مناسب برای سازمان پیشنها د نمو د (آبراهام ،آ .)1383 ،از سوی
دیگر ،گرایش اخیر به استفاده از شاخصهای مالی در ارزشیابی مدیران بیمارستانها نیز جالب
توجه است (پیزینی ،ام جی ،)210-179 :1385 ،به این ترتیب بهرهگیری از شاخصهای مالی برای
سنجش عملکر د بیمارستانها به امری مرسوم و متداول تبدیل شده است (الو ،دی و همکاران،
 ،33-19 :1387پینک و همکاران.)96-87 :1385 ،
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همکاران1381 ،؛ کلیورلی و همکاران .)70-64 :1384 ،بهعالوه بای د توجه داشت که سازمانهای
مختلف هر یک بر عناصر متفاوتی از عملکر د و پاسخگویی تأکی د میکنند .برای مثال درحالیکه
یک سازمان انتفاعی به سنجههای سودآوری توجه ویژه دارد ،سازمانهای غیرانتفاعی به تمرکز بر
یدهن د (چارلز و همکاران .)1380 ،نیز مهم است که تفسیر
رسالت خو د بیش از سودآوری اولویت م 
نسبتهای مالی از منظر صحیحی صورت پذیر د و عوامل کیفی نظیر شرایط کلی اقتصاد ،ویژگیهای
منحصربهفر د بخش مور د بررسی و موقعیت سازمان در آن بخش و در ارتباط با تکامل تاریخی و
فرهنگیاش م د نظر قرار گیر د (آبراهام ،آ ،1383 ،کبیری و همکاران.)59-56 :1393 ،
در مور د عملکر د مالی بیمارستانهای ایران ،در طی سالیان اخیر با درک شرایط و مشکالت کمبو د
منابع ،برخی محققان تالش کردن د تا شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکر د مالی بیمارستانها را
تدوین کنند .در این زمینه جنتی و همکاران ( )2014طی مطالعهای  52شاخص اختصاصی برای
ارزیابی عملکر د مالی بیمارستانها ارائه کردن د (کبیری و همکاران .)59-56 :1393 ،همچنین میرزائی
و همکاران ( )2015طی مطالعه با استفاده از روشهای مختلف از جمله مرور متون ،نظرخواهی از
صاحبنظران ،پانل خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی در  9حیطه  29شاخص شناسایی و اولویتبندی
کردن د (بوسرت و همکاران.)31-14 :1381 ،
در این مطالعه برای تدوین شاخصها از یک فراین د  4مرحلهای به ترتیب شامل :مرور جامع متون،
نظرخواهی از خبرگان و فن دلفی و داوری متخصصین و ذینفعان اصلی استفاده گردید .با بررسی
مطالعاتی که به تدوین شاخص اقدام کردند ،متوجه میشویم فرایندهایی مشابه برای تدوین شاخصها
مور د استفاده قرار گرفته است (اعظمی آغداش و همکاران16 :1392 ،؛ صادقی بازرگانی .)1393 ،در
این مطالعه برخالف برخی از مطالعات بع د از مرور متون ،نسبت به کسب نظرات خبرگان و مصاحبه با
افرا د کلیدی اقدام گردی د که نتایج آن سبب گردی د که شاخصهای یافتشده از مرور متون ابتدا اصالح
و بهبو د یابن د تا در مرحله دلفی با مشکالت کمتری مواجه شون د و همانطور که در بخش نتایج دلفی
دیده شد ،فقط  11شاخص از  60شاخص نمرۀ کمتری آور د و از مطالعه کنار گذاشته ش د که میتواند
به دلیل همین موضوع باشد .بنابراین ،فراین د استفا دهشده در این مطالعه میتوان د با انجام مطالعات
بیشتر بهمثابه یک الگو برای تدوین شاخصها استفاده شود.
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یکی از محدودیتهای اصلی مطالعه حاضر عدم همکاری و مشارکت برخی از افرا د صاحبنظر و
متخصص در زمینه سیستم مدیریت بیمارستانهای تأمین اجتماعی در مطالعه میباشد.

نتیجهگیری
در این مطالعه با استفاده از مرور متون گسترده ،نظرخواهی از افرا د صاحبنظر و خبره و دو دور فن
دلفی تعدا د  49شاخص برای ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی تدوین گردید .با توجه
به پتانسیلها و کارایی شاخصهای ارزیابی عملکر د در ارتقای عملکر د سازمانها و با توجه به اینکه
براساس نتایج مرور متون ،مطالعهای که در زمینه ارزیابی عملکر د بیمارستانهای تأمین اجتماعی
شاخصهای ارزیابی عملکر د اختصاصی طراحی کرده باش د یافت نگردید .مدیران ارش د و مسئولین
ذیربط تأمین اجتماعی میتوانن د با استفاده از شاخصهای تدوینشده در این مطالعه برای ارزیابی
بیمارستانهای خو د اقدام کنن د تا ضمن شناسایی نقاط ضعف و قابل بهبو د خود ،برای برنامهریزی و
ارتقای عملکر د بیمارستانهای خو د گام بردارند.
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