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چکیده
مقدمه:

ارتقای کیفیّت خدمات و کاهش هزینههای بیمارستانی ،جز از طریق ارزیابی دقیق ،در چارچوب مدیریّت علمی میسر نمیباشد .از آن

جا که کارت امتیازی متوازن ،یکی از ابزارهای ارزیابی میباشد ،این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشیدرمانی و
تأمیناجتماعی ،با استفاده از این ابزار انجام پذیرفت.

روش بررسی:

تحقیق حاضر به صورت توصیفی و مقطعی در سال  9331انجام گردید .براساس مطالعه کتابخانهای و جمعبندی گروه تحقیق

در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن 22 ،شاخص انتخاب گردید .جامعه پژوهش ،بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و سازمان
تأمین اجتماعی کرمان بودکه به صورت هدفمند ،سه بیمارستان آموزشی درمانی و تأمین اجتماعی انتخاب گردید .از شاخصهای مرکزی
فراوانی و مقدار درصد جهت تحلیل دادهها استفاده گردید.

یافتهها:

در مراکز آموزشیدرمانی مورد مطالعه ،درصد اشغال تخت و متوسّط اقامت به ترتیب 64/44 ،و  2/33درصد ترخیص با رضایت

شخصی  94/16و هزینه سالیانه و درآمد سالیانه هر تخت فعّال ،به ترتیب  747/32و  992/1میلیونریال و تعداد پرسنل به هر تخت  2/76بود .در
بیمارستان های تأمیناجتماعی ،درصد اشغال تخت و متوسّط اقامت به ترتیب  67/29و  2/37و درصد ترخیص با رضایت شخصی  ،99/44هزینه
و درآمد سالیانه هر تخت فعّال به طور مساوی 764/912میلیونریال و تعداد پرسنل به هر تخت  2/76بود.
نتیجهگیری :بیمارستان های تأمیناجتماعی در بعد فرآیندی و رضایت مشتری نسبت به بیمارستان های آموزشیدرمانی عملکرد مطلوب تری
داشتند و بیمارستان های آموزشی درمانی در بعد مالی و نیروی انسانی از وضعیّت بهتری برخوردار بودند .همچنین این پژوهش نشان داد که،
کارت امتیازی متوازن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها میباشد.

واژگان کلیدی :ارزیابی عملکرد ،بیمارستان ،کارت امتیازی متوازن
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ارزيابي عملکرد بيمارستان های آموزشي درماني

ارزيابي عملکرد سازمان بيمارستان ،روشهای جديد و

مقدّمه
با پيشرفت جامعه بشری ،حجم خدمات بهداشتي

متفاوتي همچون الگوبرداری ( ،)Benchmarkingمدل

در حال گسترش و منابع اختصاص يافته به بخش

تعالي سازماني

بهداشت و درمان رو به كاهش ميباشد .در سال های اخير

)،Management

كيفيّت خدمات بهداشتي ارايه شده ،افت شديدی داشته

) ،)Envolvment Analysisكارت امتيازی متوازن

است .از داليل آن ميتوان به كاهش منابع ،ضعف

( )Balanced ScoreCardو اعتباربخشي ،وجود دارد .ارتقا

برنامهريزی و مديريّت سازمان های ارايه دهنده خدمات

و بهبود كيفيّت ارايه خدمات ،از اهداف اصلي بيمارستان

سالمت اشاره كرد .عرضه خدمات متن ّوع و با كيفيّت باال،

بوده و كاالی ارايه دهنده آن بهبود و درمان بيمار ميباشد.

جز با به كارگيری مديريّت علمي نوين ميسر نيست(1و.)2

در نتيجه توجّه به شاخص های نرم (عالوه بر

سازمان ها در عصر امروز روز به روز پوياتر ميگردند و

شاخصهای مالي) و شاخصهايي كه ارتقای عملکرد

اداره سازمان ها در چنين شرايطي بسيار دشوار ميگردد.

سازمان را منجر ميگردد ،بسيار حايز اهميّت ميباشد (.)6

بنابراين ،به ابزارهای نوين مديريّتي جهت ارزيابي عملکرد

با استفاده از اين شاخصها ،ميتوان وضعيّت موجود

سازمان و برنامهريزی جهت دستيابي به اهداف متعالي آتي

سازمان را بررسي نموده و راهکارهايي برای بهبود و

سازمان نياز ميباشد.

افزايش كيفيّت خدمات ارايه داد.

(European Foundation for Quality

تحليل

پوششي

دادهها

Data

با ارزيابي عملکرد از روند فعلي عملکرد سازمان

 BSCيک تکنيک مديريّتي و سيستم سنجش

آگاه ميشويم و سنجش عملکرد سازمان با معيارهای

عملکرد ميباشد ،كه چشم انداز روشن و وسيعي به

استاندارد ،فاصله عملکرد سازمان را با حدّ مطلوب و

مديران در شناسايي نقاط ضعف و قوّت فعّاليّتهای

استاندارد مشخص مي نمايد( .)3سنجش عملکرد جزو

سازمان ،ارايه مي دهد(7و .)8امروزه كارت امتيازی متوازن

ضروری سازمان بيمارستان جهت ارايه بازخوردی از

به عنوان يکي از  15ابزار مديريّتي پركاربرد ،كم خطا و

كارآيي خدمات درماني و ميزان پيادهسازی برنامهها

مؤثّر بين مديران شركتهای مختلف در  22كشور دنيا

ميباشد .ارزيابي عملکرد بيمارستان ،به شناسايي نقاط

شناخته شدهاست .با استفاده از چهار بعد در مدل ،BSC

ضعف و قوّت و هماهنگي عملکرد بيمارستان با

شاخصهای ارزيابي عملکرد طراحي و سپس عملکرد

برنامههای متناسب و از پيش تعيين شده منجر ميگردد.

سازمانها مورد برسي قرار گرفته است ( .)7آروسو بيان

شناسايي نقاط ضعف و قوّت ،به برنامهريزی جهت

ميدارد كه كارت امتيازی متوازن يک سيستم مديريّتي (نه

دستيابي به اهداف استاندارد و از پيش تعيين شده سازمان

فقط يک سيستم اندازه گيری) است كه سازمانها را قادر

كمک مينمايد .در نهايت اين هماهنگسازی به ارتقای

به شناسايي چشمانداز و استراتژیهای نموده و موجب

كيفيّت خدمات درماني و پيشبرد برنامههای جامع و كالن

ترجمه استراتژی به عمل ميگردد (.)9

در جهت رفع نيازهای بيماران ميانجامد( .)4امروزه بيشتر

مسائل بسيار زيادی به موازات هم ،مسأله كيفيّت

سازمانها از روشهای جديد ارزيابي عملکرد در پيشبرد

را تحت تأثير قرارداده ،ارتقای بهرهوری عملکرد سازمان

عملکرد بهينه و رسيدن به اهداف سازمان استفاده

را منجر ميگردد و با توجّه به اين كه روش كارت امتياز

مينمايند .سيستمهای سنتي ارزيابي عملکرد به دليل توجّه

متوازن ابزاری جديد بوده و به طور همزمان شاخصهايي

عمده به بعد مالي در برنامه ريزی جهت نيل به اهداف

را كه بر عملکرد بيمارستان تأثير بهسزايي دارند مورد

سازمان ،عملکرد ناموفق و معيوب داشتهاند( .)5جهت

بررسي قرار ميدهد ،در اين پژوهش بهرهوری عملکرد
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مهرالحسني و همکار

بيمارستان ها با استفاده از روش  BSCمورد مطالعه قرار

.1

گرفت.

سازمان ،بايد چگونه در نظر مشتريان جلوه كنيم؟
در سال  1992روبرت كاپالن و ديويد نورتن

.2

ديدگاه مشتريان :برای دستيابي به چشم انداز
ديدگاه فرآيندهای داخلي :برای ايجاد رضايتمندی

( )David P. Nortonدر آمريکا ،عملکرد  12شركت را كه

در سهام داران و مشتريان ،فرآيندهای كسب و كار سازمان

از شركت های توسعه يافته و با عملکرد مطلوبي بودند،

بايد به چه نحوی عمل كند؟
ديدگاه نوآوری ،يادگيری و رشد :سازمان برای

مورد بررسي قرار دادند .آنها طي بررسيها به اين نتيجه

.3

رسيدند ،كه اين شركتها از ابعاد جديدی (فرآيندی،

دستيابي به چشم انداز خود ،چگونه ميتواند قابل ّيت

مالي ،رشد و نوآوری و مشتريان) جهت سنجش عملکرد

خلق ارزش را در خود ايجاد كرده ،رشد داده و حفظ

سازمان استفاده ميكنند .هر كدام از اين چهار محور،

كند؟

دارای شاخصهايي ميباشند .سازمانهای مختلف با توجّه

.4

به عملکرد و اهداف متفاوت ،شاخصهايي برای هركدام

بايد در نظر سهام داران جلوه كنيم؟

ديدگاه مالي :برای كسب موفّق ّيت مالي ،چگونه

از اين چهار محور طراحي و بر اساس اين شاخصها به

مقاالت اندكي ( )19-15به ارزيابي عملکرد

ارزيابي عملکرد سازمان پرداختند .با توجّه به نتايج

بيمارستان ها با استفاده از اين روش پرداختهاند .در اين

مطلوب ارزيابي عملکرد شركتهای توسعه يافته ،مدل

مقاالت با استفاده از روش كارت امتيازی متوازن و روش

 BSCجهت ارزيابي عملکرد سازمانها ،با استفاده از اين

تركيبي ديگری ارزيابي صورت گرفته است .در پژوهشي

چهار بعد طراحي گرديد (3و11و.)11

كه مير محمد اسعدی و همکاران ( )15در اين زمينه انجام

روبرت كاپالن و ديويد نورتن ( ،)1992با چاپ

داده بودند ،از اين روش به صورت تركيبي با روش

مقالهای تحت عنوان»سنجههايي كه محرّكههای

 ،DEAجهت ارزيابي عملکرد  13بيمارستان دولتي استان

عملکردند«  BSCرا به عنوان ابزار مديريتي نوين جهت

يزد استفاده گرديده بود .در اين پژوهش ابتدا با استفاده از

ارزيابي عملکرد معرّفي كردند( .)11اين روش به مديران

 BSCشاخصها را استخراج و با بهكارگيری ،DEA

ديدگاهي سريع ولي جامع از عملکرد سازمان ارايه مي

كارآيي نسبي بيمارستان ها را تعيين و بر اساس آن رتبه

دهد .در سالهای  1996 ،1994 ،1993نيز با انتشار سه

بندی نمودند .در پژوهشي ،مومني و همکاران ()16

مقاله ديگر به توسعه كارت امتيازی متوازن جهت تدوين

براساس مدل  BSCو تحليل پوششي داده های فازی

استراتژیها ،تسری آنها در سازمان وكنترل مديريّت

( )Analysis Envelopment Fuzzy Dataبه ارزيابي

پرداختند( .)11كارت امتيازی متوازن يک معيار سنجش

سازمان تأمين اجتماعي پرداختند و كارآيي شعب تأمين

مديريّتي و سيستم مديريّت استراتژيک ميباشد .مدل

اجتماعي شهرستانهای استان تهران را مورد بررسي قرار

 BSCاز ابزارهای جديدی است كه با سيستمهای مديريّتي

دادند .در اين پژوهش شاخصها تعيين و وزن شاخصها

بيمارستان ها مطابقت پيدا ميكند .مأموريت سازماني و نيز

مشخص گرديد .سپس با استفاده از  FDEAبه اندازهگيری

استراتژی را به تنظيم متوازن معيارهای عملکردی يکپارچه

و سنجش كارآيي شعب 19گانه پرداختند و نهايتاً عملکرد

ترجمه مينمايد (.)12

واحدها ،ارزيابي و رتبهبندی گرديد .در اين دو پژوهش به

روش كارت امتيازی متوازن ،به مديران اجازه مي

صورت كمّي ،كارآيي را مشخص نموده و به ارزيابي

دهد تا سازمان را از چهار ديدگاه زير بررسي نمايند13(:و

پرداختند .پژوهش ديگری كه توسّط امير پويا ايرواني و

)14

همکاران ( )17با استفاده از روش  BSCو  FAHPانجام
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ارزيابي عملکرد بيمارستان های آموزشي درماني

گرديده بود ،به ارزيابي بيمارستان شهيد هاشمينژاد تهران

عملکرد بيمارستان های آموزشي درماني و تأمين اجتماعي

پرداختند .وزن شاخصها را مشخص و در نهايت امتياز

را در سال  1389ارزيابي و به مقايسه اين دو گروه

نهايي عملکرد بيمارستان را مشخص نمودند.

بيمارستاني ميپردازد .در ابتدا دادهها در سه سال -1387

در مقاالت خارجي ،گريگوروديس ()Grigoroud

 1389مورد بررسي قرار گرفت؛ امّا ،به دليل نقص

و همکاران ( )18به ارزيابي عملکرد سازمانهای بهداشتي

اطّالعات ،خصوص ًا دادههای هزينهای (بهعلّت عدم وجود

پراختهاند .در اين پژوهش با استفاده از تکنيکهای

سيستم حسابداری تعهدی در بيمارستان ها) دو سال اوّل

پژوهش عمليات مربوط به تصميمگيری چند متغيّره،

از مطالعه خارج گرديد .با مطالعه كتابخانهای ،جمعبندی

تحليل سلسله مراتبي ()Analytical Hierarchy Process

گروه تحقيق و مشاوره صاحب نظران ،روش كارت

و برنامه ريزیآرماني ( )GPشاخصهای  BSCاستخراج

امتيازی متوازن( )BSCجهت ارزيابي عملکرد بيمارستان

گرديد .با استفاده از شاخصهای عملکرد كليدی (،)KIP

های مذكور انتخاب گرديد BSC .يکي از مدلها و

شاخصهای كليدی هر بعد از ابعاد  BSCاستخراج

ابزارهای نوين مديريّتي جهت بررسي عملکرد سازمانها با

گرديد .سپس با استفاده از  AHPوزن هريک از شاخصها

استفاده از چهار محور نيروی انساني ،فرآيندی ،مالي و

تعيين گرديد .با توجّه به نظر تصميمگيرندگان در

رضايت مشتری ميباشد .با در نظر گرفتن ابعاد چهارگانه

سازمانها و برنامهريزی آرماني برای هركدام از

 ،BSCشاخصهای مورد توجّه در سنجش عملکرد

شاخصها ،هدفگذاری و نقطه بهينه مشخص گرديد .در

انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت .از بين شاخصهای

پژوهش جردلي( )Fadi El-Jardalو همکاران ( )19تالش

انتخابي ،تعدادی از شاخصها به دليل عدم وجود

نمودند ،شاخصهايي متناسب با سيستم اعتباربخشي نظام

اطّالعات و يا اطّالعات ناقص حذف گرديد .در نهايت در

ملّي ،براساس نظرسنجي از بيمارستان ها استخراج نمايند.

بعد نيروی انساني سه شاخص (تعداد پرسنل به هر تخت،

 52بيمارستان وارد مطالعه گرديد و نهايتاً از اين تعداد در

تعداد پرسنل غير پزشک به هر تخت و تعداد پرسنل

 14بيمارستان فرآيند ارزيابي انجام گرديد با استفاده از

پزشک به هر تخت) ،پنج شاخص در بعد فرآيندی (درصد

تکنيک دلفي  21شاخص انتخاب و برای شاخصها ،ابزار

اشغال تخت ،گردش تخت ،متوسّط اقامت ،نسبت اعمال

اندازهگيری تعيين و مورد بررسي قرار گرفتند .از چالش

ل
جراحي انجام شده به تخت عمل ،نسبت فوت به ك ّ

هايي كه در اين پژوهش با آن مواجه بودند ،فقدان و يا

بستری شدگان) و  11شاخص مالي كه  5شاخص مربوط

ضعف در فرهنگ كيفيّت ،عدم ثبات شغلي پزشکان و

به هزينه (هزينه پرسنلي به تعداد پرسنل ،جمع كلّ هزينه

تأمين منابع بود.

به پرسنل ،هزينه هر روز بيمار ،متوسّط هزينه هر بيمار،

در هيچ كدام از مطالعات داخلي و خارجي،

هزينه ساليانه هر تخت فعّال) و  6شاخص بيانگر وضعيّت

ارزيابي و مقايسه بين دو گروه از بيمارستان ها به تفکيک

درآمد ميباشد (درآمد اختصاصي هر روز تخت ،درآمد

مالکيّت ،صورت نگرفته است .در نتيجه در اين پژوهش

اختصاصي به تخت ،درآمد هر روز تخت ،درآمد ساليانه

به صورت جامع به ارزيابي عملکرد دو گروه بيمارستان

هر تخت فعّال ،درآمد ساليانه هر تخت -هزينه ساليانه هر

های آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و

تخت ،درآمد اختصاصي هر تخت-هزينه ساليانه هرتخت)،

تأمين اجتماعي با استفاده از مدل  BSCپرداخته شد.

انتخاب گرديدند .در بعد رضايت مشتری (ترخيص با

روش بررسی

رضايت شخصي) به دليل نقص اطّالعات ،جهت تکميل

تحقيق حاضر به صورت توصيفي و مقطعي بود و
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سال  1391استفاده گرديد .اطّالعات مورد نياز بهوسيله

درصد اشغال تخت ( )67/21و گردش تخت بيشتر

فرمهای تنظيم شده و مراجعه به مركز آمار بيمارستان های

( 99/62بار در سال) و متوسّط اقامت كمتری (2/37

مورد مطالعه جمعآوری گرديد .جامعه آماری اين پژوهش

روز) ،در مقايسه با بيمارستان های آموزشي درماني

بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي و

( 58/99 ،64/45بار در سال 2/83 ،روز) داشتند .باالترين

سازمان تأمين اجتماعي كرمان بود .به دليل نقص

درصد اشغال تخت و گردش تخت را بيمارستان امام

اطّالعات ،به ويژه در بعد مالي بيمارستان های خصوصي

علي(ع) زرند با درصد اشغال تخت  %77/63و گردش

و برخي از بيمارستان های دانشگاه حذف و با استفاده از

تخت  117/67بار در سال ،داشت و بيمارستان آيت اهلل

نمونه گيری هدفمند سه بيمارستان آموزشي درماني شهر

كاشاني ( 97/15 ،65/46بار در سال) در مرتبه دوم قرار

كرمان (افضليپور ،شفا و شهيد باهنر) و سه بيمارستان

داشت .كمترين و بيشترين متوسّط اقامت ،را به ترتيب

تأمين اجتماعي (آيت اهلل كاشاني كرمان ،امام علي(ع) زرند

بيمارستان آيتاهللكاشاني ( )2/33و غرضي سيرجان

و غرضي سيرجان) انتخاب گرديد .جهت تجزيه و تحليل

( )2/49داشتند .در بيمارستان های آموزشي درماني،

اطّالعات ،دادهها در برنامه  Excelطبقه بندی شده و

بيمارستان شهيد باهنر با درصد اشغال تخت  73/5و

نهايت ًا اطّالعات به دست آمده مورد برسي و تجزيه و

گردش تخت  74/39بار در سال ،بيشترين درصد اشغال

تحليل قرار گرفت .در تجزيه و تحليل دادهها از فراواني،

تخت و گردش تخت را داشت .كمترين مقدار را

درصد فراواني ،شاخص مركزی ميانگين استفاده گرديد.

بيمارستان شفا ( %51و48.54بار در سال) به خود
اختصاص داد .كمترين متوسّط اقامت را بيمارستان شهيد

یافتهها

باهنر ( 2/5روز) و بيشترين مقدار را بيمارستان افضليپور

در اين پژوهش با استفاده از مدل  BSCبه ارزيابي

( 3/3روز) دارا بودند .نسبت اعمال جراحي انجام شده به

و مقايسه عملکرد تعدادی از بيمارستان های آموزشي

تخت عمل در بيمارستان های آموزشي درماني ()2242

درماني و بيمارستان های تأمين اجتماعي پرداخته شد و

كمتر از بيمارستان های تأمين اجتماعي ( )4735بود.

هر يک از ابعاد  BSCدر اين بيمارستان ها تجزيه و تحليل

بيمارستان افضليپور بيشترين ( )1134و بيمارستان شهيد

گرديد.

باهنر كمترين ( )527مقادير را داشتند .در بيمارستان های
جهت مقايسه دو گروه بيمارستان نياز به استفاده از

تأمين اجتماعي بيمارستان آيت اهلل كاشاني ()1736

شاخصهايي ميباشد ،كه دو گروه بيمارستان را با توجّه

بيشترين و غرضي سيرجان ( )1351كمترين تعداد را دارا

به تخت فعّال و تخت روز اشغالي مورد بررسي قرار دهد.

بودند .نسبت فوت به كلّ بستری شدگان در بيمارستان

در نتيجه شاخصهای تركيبي (شاخصهايي كه مستقل

های آموزشي درماني بيشتر بود .بيشترين مقدار را

نميباشند و از تركيب شاخصهای مستقل تشکيل

بيمارستان افضليپور ( )3/7و كمترين مقدار ( )2/1را

شدند ،).در هر يک از ابعاد مدل كارت امتيازی متوازن

بيمارستان شفا داشتند .در بيمارستان های تأمين اجتماعي

طراحي گرديدند .در بعد فرآيندی همان طور كه در

بيشترين مقدار را بيمارستان آيت اهلل كاشاني ( )1/28و

جدول  1نشان داده شده است ،درصد اشغال تخت،

كمترين مقدار ( )1/56را بيمارستان امام علي(ع) زرند

گردش تخت ،متوسّط اقامت ،نسبت اعمال جراحي انجام

داشتند.

شده به تخت عمل و نسبت فوت به كلّ بستری شدگان

در بعد نيروی انساني تعداد پرسنل به هرتخت و

تحليل و بررسي گرديدند .بيمارستان های تأمين اجتماعي،

پرسنل پزشک و غير پزشک به ازای هر تخت تحليل
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ارزيابي عملکرد بيمارستان های آموزشي درماني

گرديد .تعداد پرسنل به هر تخت ( )3و پرسنل غير پزشک

ميليون ريال بود .بيمارستان شفا بيشترين ( 299/62ميليون

( )2/76در بيمارستان های تأمين اجتماعي بيشتر از

ريال) ،بيمارستان افضليپور ( 237/62ميليون ريال)

بيمارستان های آموزشي درماني ( 2/76و  )2/53بود.

كمترين مقدار هزينه را داشتند .در بيمارستان های تأمين

بيمارستان امام علي(ع) زرند بيشترين ( )3/97 ،4/19و

اجتماعي بيمارستان غرضي سيرجان ( 298/32ميليون

غرضي سيرجان كمترين تعداد ( )2/12 ،2/34را داشتند.

ريال) و امام علي(ع) زرند ( 177/19ميليون ريال) به

در بيمارستان های آموزشي درماني ،بيمارستان افضليپور

ترتيب بيشترين و كمترين مقدار را دارا بودند .در

( )2/4 ،2/65و شفا ( )2/18 ،2/4به ترتيب بيشترين و

بيمارستان های آموزشي درماني ،هزينه هر روز بيمار،

كمترين تعدا پرسنل و پرسنل به ازای هرتخت را درا

 8/98ميليون ريال و تقريباً  1.5برابر بيمارستان های تأمين

بودند .در بيمارستان های آموزشي درماني ،بيمارستان

اجتماعي ( 5/37ميليون ريال) بود .بيمارستان شفا 11.35

شهيد باهنر بيشترين ( )3/29 ،3/53و شفا كمترين (،2/41

ميليون ريال و بيشترين ،بيمارستان افضليپور  7.36ميليون

 )2/18تعداد پرسنل را به ازای هر تخت به خود

ريال و كمترين مقدار هزينه هر روز بيمار ،را داشتند .در

اختصاص دادند .در بيمارستان های آموزشي درماني

بيمارستان های تأمين اجتماعي ،بيمارستان آ يت اهلل

برخي از خدمات به شركت های خصوصي واگذار و از

كاشاني  5.91ميليون ريال و امام علي(ع) زرند 4.41

نيروهای شركتي استفاده شده بود .بيمارستان افضليپور

ميليون ريال به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار را دارا

 ،56بيمارستان شفا  39نفر و بيمارستان شهيد باهنر 41

بودند .در بيمارستان های آموزشي درماني متوسّط هزينه

نيروی شركتي داشتند .تعداد پرسنل پزشک به تخت در

هر بيمار  1.24ميليون ريال و تقريباً  3برابر بيمارستان های

بيمارستان های آموزشي درماني و تأمين اجتماعي تقريباً

تأمين اجتماعي ( 334هزار ريال) بود .بيمارستان شفا 1.57

برابر ميباشد.

ميليون ريال و بيمارستان افضليپور  1/19ميليون ريال ،به

هر كدام از شاخصهای تركيبي هزينه ،سنجش و

ترتيب بيشترين و كمترين مقدار را به خود اختصاص

بررسي گرديد .هزينه پرسنلي در بيمارستان های آموزشي

دادند .بيمارستان غرضي سيرجان ( 351هزار ريال)

درماني  45درصد و در بيمارستان های تأمين اجتماعي 75

بيشترين و آيتاهلل كاشاني ( 327هزار ريال) كمترين

درصد ،از كلّ هزينه را به خود اختصاص داده است .هزينه

هزينه را داشتند .هزينه ساليانه هر تخت فعّال در

پرسنلي به تعداد پرسنل در بيمارستان های تأمين اجتماعي

بيمارستان های تأمين اجتماعي  764/19ميليون ريال و

 191/22ميليون ريال و بيشتر از دو برابر بيمارستان های

بيشتر از بيمارستان های آموزشي درماني ( 757/31ميليون

آموزشي درماني ( 124/95ميليون ريال) بود .بيمارستان

ريال) بود .بيمارستان آيتاهلل كاشاني  821/41ميليون ريال

غرضي سيرجان بيشترين ( 213/11ميليون ريال) و امام

و بيشترين ،غرضي سيرجان  697/51ميليون ريال و

علي(ع) زرند ( 141/27ميليون ريال) ،كمترين مقدار را

كمترين هزينه را داشتند .در بيمارستان های آموزشي

داشتند .در بيمارستان های آموزشي درماني ،بيمارستان

درماني ،بيمارستان شهيد باهنر  1.12ميليارد ريال و

افضليپور و شفا به ترتيب  138/81ميليون ريال و

افضليپور  629.78ميليون ريال ،به ترتيب بيشترين و

 113/48ميليون ريال ،بيشترين و كمترين هزينه پرسنلي به

كمترين هزينه ساليانه به ازای هرتخت ،را به خود

تعداد پرسنل را به خود اختصاص دادند .جمع كلّ هزينه

اختصاص دادند.

به پرسنل در بيمارستان های آموزشي درماني274/19

درآمد اختصاصي بيمارستان های آموزشي درماني

ميليون ريال و در بيمارستان های تأمين اجتماعي 254/73

به ازای هر تخت  863/13ميليون ريال و تقريباً دو برابر
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بيمارستان های تأمين اجتماعي ( 464/14ميليون ريال)

ريال) ،بيشترين و كمترين مقدار را داشتند .درآمد

بود .درآمد ساليانه به ازای هر تخت  1/12ميليارد ريال و

اختصاصي هر تخت با كسر هزينه در بيمارستان های

 1/38برابر بيمارستان های تأمين اجتماعي (764/19

آموزشي درماني  115/83ميليون ريال و بيشتر از

ميليون ريال) بود .بيمارستان شهيد باهنر ( 1/22و 1/66

بيمارستان های تأمين اجتماعي ( )-311/15بود .بيمارستان

ميليارد ريال) و افضليپور ( 615/74و  844/88ميليون

شهيد باهنر  213/39ميليون ريال و بيشترين ،افضليپور

ريال) به ترتيب ،بيشترين و كمترين درآمد اختصاصي و

 -14/13ميليون ريال و كمترين مقدار را به خود

ساليانه را به ازای هر تخت داشتند .در بيمارستان های

اختصاص دادند .بيمارستان امام علي(ع) زرند -93/48

تأمين اجتماعي ،بيمارستان امام علي(ع)  648/76ميليون

ميليون ريال و كمترين ،بيمارستان غرضي سيرجان

ريال و غرضي سيرجان  315/51ميليون ريال ،بيشترين و

 -386/117ميليون ريال و بيشترين ميزان كسری را دارا

كمترين درآمد اختصاصي به ازای هر تخت را داشتند.

بودند .بنابراين ،بيمارستان های دولتي هزينه كمتر و درآمد

درآمد ساليانه به ازای هر تخت در بيمارستان های آيت اهلل

بيشتری در مقايسه با بيمارستان های تأمين اجتماعي

كاشاني  821/4ميليون ريال و امام علي(ع)  742.25ميليون

داشتند.

ريال ،به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار بود .درآمد

به علّت عدم وجود اطّالعات در رابطه با شاخص

اختصاصي به ازای هر روز تخت اشغالي ،در بيمارستان

ترخيص با رضايت شخصي در سال مورد مطالعه ،با

های آموزشي درماني  3.673ميليون ريال و درآمد ساليانه

استفاده از تعميم اطّالعات سال  ،91اين شاخص مورد

 4/8ميليون ريال ،در مقايسه با بيمارستان های تأمين

مطالعه قرار گرفت .براين اساس درصد ترخيص با

اجتماعي ( 1/89ميليون ريال و  3/11ميليون ريال) ،به

رضايت شخصي بيمارستان های شفا ،باهنر و افضليپور

ترتيب تقريباً دو و  ،1.5برابر بود .بيمارستان شفا ،بيشترين

از بيمارستان های آموزشي درماني ،به ترتيب ،11/87

درآمد اختصاصي هر روز تخت ( 4/75ميليون ريال) و

15/87و  17/15و ميانگين  14/96و بيمارستان امام

بيمارستان باهنر بيشترين درآمد هر روز تخت 6/21

علي(ع) زرند و آيت اهلل كاشاني كرمان  6/41و  16/71و

ميليون ريال ،را داشتند .بيمارستان افضليپور ( 2.33و

ميانگين  11/55بود.

 3/19ميليون ريال) كمترين مقادير را داشت .در بيمارستان
های تأمين اجتماعي ،بيمارستان امام علي(ع) زرند 2.28

بحث

ميليون ريال و بيشترين ،غرضي سيرجان  1/35ميليون

همانگونه كه در پژوهش آمده است مدل ،BSC

ريال و كمترين درآمد اختصاصي به ازای هر روز تخت

جهت ارزيابي عملکرد سازمان ،پيرامون چهار بعد مورد

اشغالي را دارا بودند .درآمد ساليانه هر روز تخت اشغالي

استفاده قرار ميگيرد .ارزيابي سازمان براساس اين مدل،

در بيمارستان آيت اهلل كاشاني  3/43ميليون ريال و امام

عملکرد سازمان را در هر يک از ابعاد روشن ميسازد و

علي(ع) زرند  2/61ميليون ريال ،به ترتيب بيشترين و

با اطّالعاتي كه در رابطه با هر محور به دست ميدهد،

كمترين مقدار بود .درآمد ساليانه هر تخت با كسر هزينه

مديران را در شناسايي نقاط ضعف و قوّت و بهبود

ساليانه در بيمارستان های آموزشي درماني (371/84

عملکرد سازمان كمک ميكند.

ميليون ريال) بيشتر از بيمارستان های تأمين اجتماعي ،كه

عملکرد شاخصهای فرآيندی (درصد اشغال

درآمد و هزينه برابر داشتند ،بود .بيمارستان شهيد باهنر

تخت ،گردش تخت و متوسّط اقامت) در بيمارستان های

( 645/78ميليون ريال) و افضليپور (215/11ميليون

تأمين اجتماعي مطلوبتر از بيمارستان های آموزشي
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درماني بود؛ امّا ،پرسنل بيشتری به ازای هر تخت داشته و

بررسي قرار داده و نتيجهگيری نموده است ،كارآيي

سهم هزينه پرسنلي نسبت به كلّ هزينهها در اين گروه

بيمارستان های باالی  111تخت بيشتر ميباشد .همچنين

بيمارستاني بيشتر بود .بيمارستان های تأمين اجتماعي

مطالعه صورت گرفته توسّط حميد سپهردوست و الهام

نسبت هزينه پرسنلي به تعداد پرسنل بيشتر ،تقريباً دو

رجبي ( )21در بيمارستان های تأمين اجتماعي نشان داده

برابر بيمارستان های آموزشي درماني را به خود اختصاص

است ،كارآيي بيمارستان های بزرگتر و دارای تخت

دادند.

بيشتر ،بيشتر از بيمارستاهای كوچک ميباشد.
بيمارستان های آموزشي درماني در مقايسه با

متوسّط هزينه هر روز بيمار و متوسّط هزينه هر

بيمارستان های تأمين اجتماعي هزينه بيشتری را ايجاد

بيمار (جمع هزينه به تعداد كل بيماران) ،در بيمارستان

مينمايند و از آنجا كه تعداد تخت بيشتری داشتند ،با

های آموزشي درماني ،بيشتر از بيمارستان های تأمين

محاسبه به ازای هر تخت ،هزينه كمتری را ايجاد نمودند.

اجتماعي بود ،كه ميتواند به دليل بستری بيماران پر

متوسّط هزينه روز بيمار و متوسّط هزينه هر بيمار به

هزينه ،با توجّه به ارايه خدمات متفاوت از بيمارستان های

ترتيب ،تقريباً يک و نيم و سه برابر بيمارستان های تأمين

تأمين اجتماعي باشد .اين تفاوت هزينه ميتواند به علّت

اجتماعي بود .در بعد مالي بررسي درآمد دو گروه

پذيرش بيماران بستری بيشتر ،در بيمارستان های آموزشي

بيمارستاني نشان داد ،درآمد اختصاصي به ازای هر تخت

درماني نيز باشد .ميزان تأثيرگذاری هريک از علل مذكور

در بيمارستان های آموزشي درماني تقريباً دو برابر و

در تفاوت هزينهها ،نيازمند بحث و بررسي بيشتر ميباشد.

درآمد ساليانه هر تخت فعّال 1/38 ،برابر بيمارستان های

هزينه ساليانه هرتخت (جمع كل هزينه به تخت فعّال) در

تأمين اجتماعي بود .كسر هزينه ساليانه از درآمد ساليانه

بيمارستان های تأمين اجتماعي بيشتر و اين امر نشان

هر تخت در بيمارستان های آموزشي درماني435/22 ،

دهنده صرف هزينه بيشتر برای بيماران ميباشد .درآمد

ميليون ريال و بيمارستان های تأمين اجتماعي درآمد و

اختصاصي بيمارستان های آموزشي درماني ،بيشتر از

هزينه يکسان را دارا بودند .در بيمارستان های آموزشي

بيمارستان های تأمين اجتماعي ميباشد و نشان دهنده

درماني كسر هزينه ساليانه از درآمد اختصاصي هر تخت

درآمدزايي بيشتر در مقايسه با بيمارستان های تأمين

 169/21ميليون ريال و در بيمارستان های تأمين اجتماعي

اجتماعي ميباشد .ميزان پايين درآمد اختصاصي به هر

( )– 356/97ميليون ريال بود.

تخت ،در بيمارستان های تأمين اجتماعي ميتواند به دليل

از آنجا كه بيمارستان های تأمين اجتماعي هزينه

تکميل ناقص گزارشها و اسناد و اطّالعات عملکردی

پرسنلي بيشتری نسبت به بيمارستان های آموزشي درماني

مربوط به درمان مستقيم و عدم وجود سيستم حسابرسي

و نيز هزينه بيشتری به ازای هر تخت ،به خود اختصاص

ساليانه ،باشد.

دادند .ميتواند نشاندهنده كارآيي پايين بيمارستان های
تأمين اجتماعي به دليل وجود تخت كمتر و پيروی از

نتیجه گیری

قانون بازدهي نزولي باشد .طبق اين قانون افزايش

با توجّه به بررسي و مقايسه هزينه و درآمد در دو

تختهای بيمارستاني تا حدّی به كاهش هزينههای هر

گروه بيمارستان ،بيمارستان های آموزشي درماني در بعد

تخت ميانجامد .در اين زمينه ،پژوهش ناهيد حاتم و

مالي از عملکرد مطلوبتری برخوردار بودند .

همکاران ( )21به نتيجهای مشابه دست يافته بود .اين

در بعد فرآيندی كه بعد سوم ميباشد بيمارستان

پژوهش ،بيمارستانهای تأمين اجتماعي كشور را مورد

های تأمين اجتماعي در مقايسه با بيمارستان های آموزشي
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مهرالحسني و همکار

درماني ،تعداد بيمار بيشتری نسبت به تخت فعّال موجود،

بهرهوری هر كدام از دو گروه بيمارستاني مشخص

پذيرش نمودند .حجم خدمات ارايه شده در بيمارستان

ميگرديد .در بعد مالي ،عدم تطابق فصول هزينه دو گروه

های تأمين اجتماعي باالتر و عملکرد مطلوبتری در بعد

بيمارستاني تا حدودی سبب بحث و بررسي مبهم و

فرآيندی داشتند .نسبت پرسنل به هر تخت ،در بيمارستان

محدود گرديد .ميتوان پيشنهاد داد ،بيمارستان های تأمين

های تأمين اجتماعي باالتر و مجموع بار مراجعه بستری و

اجتماعي ضمن پيادهسازی حسابداری تعهدی ،هفت فصل

سرپايي ،نسبت به تخت نيز از عملکرد مطلوبتری

هزينه را به كارگيرند .در ضمن واگذاری برخي از خدمات

برخوردار بود .از داليل احتمالي تعداد پرسنل كمتر به

نيز به شركتهای خصوصي ،سبب كاهش هزينههای

ازای هر تخت در بيمارستان های آموزشي درماني ميتوان

پرسنلي ميگردد .با توجّه به عملکرد نمودار بازدهي نزولي

به ،واگذاری برخي از خدمات به شركتهای خصوصي و

اقتصادی ،افزايش تعداد تختهای بستری به ميزان

به كارگيری نيروهای شركتي در سال مورد مطالعه اشاره

مشخصي سبب كاهش هزينهها ميگردد و از سوی ديگر

نمود .با توجّه بهكارگيری نيروی پرسنلي بيشتر در

درآمد افزايش مييابد؛ امّا ،در مقادير باالتر از اين ميزان

بيمارستان های تأمين اجتماعي ،هزينه پرسنلي بيشتری نيز

ماكزيمم ،مانند مقادير پايينتر ،هزينهها مجدداً افزايش

داشتند.

مييابد .بنابراين ،جهت كاهش هزينهها ،ميتوان تعداد
ميانگين درصد ترخيص با رضايت شخصي در

تختها را با مشخص نمودن جايگاه بيمارستان در نمودار،

سال مورد مطالعه در بيمارستان های آموزشي درماني كمتر

افزايش يا كاهش داد .با استفاده از بهكارگيری مدل ،BSC

از بيمارستان های تأمين اجتماعي بود و درنتيجه در

و ارزيابي عملکرد سازمان در چهار بعد فرآيندی ،نيروی

وضعيّت مطلوبتری قرار داشتند .هرچند خطای آن به

انساني ،مالي و رضايت مشتری ميتوان نقاط ضعف و

دليل اينكه تنها اطّالعات يک سال در دسترس بود،

قوّت سازمان را شناسايي نمود و در برنامه ريزیهای آتي

ميتواند بسيار باشد.

سازمان با بهكارگيری اين موارد ،عملکرد سازمان را بهبود

سنجش بهرهوری سازمان و اين مسأله كه كدام

و ارتقا بخشيد.

يک از دو گروه بيمارستان با توجّه به ميزان كارآيي و به
ويژه بعد اثربخشي هر گروه ،عملکرد مطلوبتری دارند،
نيازمند بررسي و تحقيقات بيشتر ميباشد.

تشکر و قدر دانی
از همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي

از محدوديّتهای پژوهش حاضر نقص اطّالعاتي و در

كرمان و سازمان بيمه تأمين اجتماعي و مساعدت همکاران

برخي موارد عدم وجود اطّالعات بود ،كه سبب حذف

گرامي فائزه صباح ،فائزه معين صمداني ،افسانه محمدنيا،

برخي از شاخصهای اطّالعاتي و انجام پژوهش با ساير

احمد شمسالديني و خسرو عزيزی سپاس و قدرداني

شاخصها گرديد .در صورت وجود اطّالعات ،ارزيابي و

ميگردد.

مقايسه دو گروه بيمارستاني دقيقتر و كاملتر انجام و
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Background & Objectives: Improving quality of service and
reducing hospital costs are not possible without excellence
evaluation based on scientific management. Since the Balanced
Scorecard (BSC) is an one of assessment tools, this study was
conducted to evaluate the performance of public and social
security hospitals by using this tool.
Materials & Methods: This study was a cross-sectional and
descriptive which conducted in 2011. Firstly, 20 indicators were
extracted with BSC Framwork and then they were studied on
hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences
(KUMS) and Kerman Social Security Organization (KSSO). Three
KUMS and KSSO hospitals were perposefully selected. Data
was received from the statistical senter of KUMS and treatment
deputy of KSSO. Frequency and percentage were used to
analyze the data
Results: In KUMS hospitals, bed occupancy rate and average
length of stay were 64.45 and 2.83, respectively. Percent of
hospital discharge with personal satisfaction was 14.96, and the
annual cost and revenue per active bed were 757.30 and 112.9
million Rials, respectively, and also, the number of staff per bed
was 2.76. Bed occupancy rate and average length of stay for
KSSO hospitals were, respectively, 67.21 and 2.37. Percent of
hospital discharge with personal satisfaction was 11.55, and the
both of annual cost and revenue per active bed were 764, 192,
764 million Rials and, also, the number of staff per bed was 2.76.
Conclusions: In comparison to KUMS, KSSO hospitals had
better performance in process and customer satisfaction area
and KUMShospitals had a better performance in the financial
and manpower field compared to KSSO. This study also showed
that BSC is a useful tool for assessting hospitals performance.
Keywords: Hospital, Performance Assessment, Balanced Score
Card
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