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چکـیده
مسائل برنامهریزی یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز میباشند که تاثیر شگرفی در افزایش بهرهوری سیستم های
تولیدی و خدماتی دارند .برنامهریزی در عمل به معنای تخصیص منابع محدود به فعالیتهایی است که به آن منبع نیاز
دارند و در واقع نوعی فعالیت تصمیمگیری است که با هدف بهینهسازی یک و یا چند هدف انجام میگیرد .در دنیای
امروز ،زمان همواره یک محدودیت اساسی بوده است .بنابراین ،برنامهریزی صحیح فعالیتها بمنظور حداقلکردن این منبع
با توجه به هزینههای تولیدی و خدماتی در واحد زمان ،امری ضروری به نظر میرسد .از این رو زمانبندی انجام کار،
شاخص مهمی در بسیاری از تصمیمگیریهای حیاتی در بخشهای درمانی است .در این پژوهش یک رویکرد یکپارچه
وضعیت اتاق عمل بیمارستان میالد در نرم افزار  EDشبیهسازی و بهینهسازی ،جهت بهبود وضعیت بیمارستان میالد اجرا
شد .با توجه به سناریوهای تعریف شده ،شبیه سازی وضعیت بیمارستان انجام و با استفاده از بهینهسازی چند هدفه نتایج
سناریو ها بحث و بررسی گردید .از این رو با استفاده از روش شبیهسازی فرآیند اتاق عمل بیمارستان میالد ،مدل RSM
بهینهسازی تولید شده با استفاده از رویکرد بهینهسازی در نرم افزار  GAMSو حل کنده  CPLEXصحهگذاری و
بهینهسازی انجام شد.

واژگـان کلـیدی :برنامهریزی شبیهسازی -بهینه سازی ،بیمارستان میالد ،اتاق عمل
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Abolhasani.bahare@yahoo.com
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امروزه جنبه مدیریتی خدمات بهداشتی و سالمت ارائه شده به بیماران اهمیت مضاعفی یافته است .بیمارستانها خواستار کاهش
هزینهها و بهبود وضعیت موجودی مالی خود ،و نیز دستیابی به افزایش سطح باالتری از رضایتمندی بیماران میباشند(والی.)3769،
از جمله مواردی که افزایش بهرهوری یک سیستم درمانی را به دنبال دارد برخورداری سیستم از یک برنامهریزی و زمانبندی دقیق
و مناسب است .این موضوع در سیستمهایی که از بخشهای مختلف از جمله اتاقهای عمل جراحی و ریکاوری و مراقبت ویژه
برخوردار میباشد ،بیش از پیش اهمیت مییابد(اسکندری .)3760 ،از طرفی محدودیتهای مختلفی که در مراکز درمان و
بیمارستانها وجود دارد از جمله محدودیتهای منابع انسانی ،منابع مالی و ...آنها را بر آن داشته است که با تهیه یک زمانبندی
مناسب و بهینه ضمن کاهش هزینهها و افزایش سود ،رضایت کادر پرسنلی و بیماران نیز افزایش یابد .به طور خالصه میتوان گفت
داشتن یک برنامهریزی مناسب برای مراکز درمانی و بیمارستانها میتواند اهداف زمانی و مالی این مراکز را با توجه به افقهای
کالن مورد نظر مدیریتی تأمین کند ،و نیز با تکیه بر اصول مشتری مداری ،میتوان رضایت مشتری اصلی این مراکز یعنی کلیه
بیماران را جلب نمود(وانگ.)3762 ،
همچنین یکی از کاربردهای اصلی پژوهش عملیاتی در مدیریت نظام های سالمت ،بهبود مکانیزم تخصیص منابع است .برنامه
ریزی بلندمدت توسعه نظام سالمت ،بودجه بندی ساالنه و انواع روش های زمان بندی در بیمارستان ها ،از جمله کاربردهای
پژوهش عملیاتی در سطوح راهبردی (بلندمدت) ،فنی (میانمدت) و عملیاتی (کوتاه مدت) در حوزه سالمت هستند .برخی مسایل
عملیاتی حوزه سالمت ،مانند مسائل زمان بندی پرسنل بیمارستان ،زمان بندی عمل های جراحی در اتاق های عمل و مشابه آن ها
دارای پیچیدگی بسیار زیادی هستند .از طرف دیگر این مسائل به صورت مستقیم بر کارایی و اثربخشی نظام بهداشت و درمان،
رضایت بیماران و اثربخشی فعالیت پرسنل در بیمارستانها اثرگذارند .تحقیقات نشان می دهند که حدود  27تا  07درصد پذیرش
های بیمارستانی برای انجام عمل های جراحی صورت میگیرد(باررا .)3769 ،اتاق های عمل ،ارتباط نزدیکی با سایر دپارتمانهای
بیمارستان داشته و بهبود کارایی آنها عالوه بر افزایش نرخ خدمت رسانی به بیماران و افزایش رضایت آن ها ،تأثیر بسزایی در
کاهش هزینه و افزایش کارایی بیمارستان خواهد داشت .در یک جمله میتوان گفت که اتاق عمل ،قلب بیمارستان و مرکز اصلی
هزینه و درآمد آن است .کوچک ترین بهبود در کارایی اتاق عمل ،عالوه بر آن که می تواند منجر به نجات جان انسان های
بیشتری شود ،صرفه جویی مالی و مزایای اجتماعی متعددی را نیز به همراه خواهد داشت .زمان بندی مناسب عمل های جراحی در
اتاق عمل می تواند منجر به کاهش زمان بیکاری ،منابع ،هزینه های اضافه کاری پرسنل (جراحان ،پرستاران ،متخصصین بیهوشی
و …) و هزینه های ثابت تجهیزات و وسایل اتاق عمل شود .در کنار این دستاوردها ،زمان بندی مناسب با کاهش زمان انتظار
بیماران برای دریافت خدمت و افزایش سرعت خدمت رسانی به بیماران اورژانسی ،سطح سرویس باالتری را برای بیماران به
ارمغان خواهد آورد .وجود عدم قطعیت های مختلف در زمان بندی اتاق عمل مانند احتمالی بودن مدت زمان عملهای جراحی،
ورود تصادفی بیماران اورژانسی ،احتمال از دسترس خارج شدن وسایل و تجهیزات ،احتمال عدم حضور به موقع جراح ،بیمار و
تکنسین ها برای انجام عمل جراحی ،این مسأله را به یکی از مسائل پرچالش در حوزه برنامه ریزی احتمالی تبدیل می کند(مولینا،
 .)3769از این رو زمانبندی اتاقهای عمل نقش مهمی در افزایش بهره وری آنها و کاهش هزینه های بیمارستانها دارد .به علت
عدم قطعیتهای مختلفی که در فعالیتهای اتاق عمل وجود دارد ،این مسئله می تواند بسیار چالش برانگیز باشد .امروزه بیمارستانها
با فشارهای متعددی مانند افزایش هزینههای تجهیزات ،متخصصان واجد شرایط و امکانات محدوده بیمارستانی روبرو هستند.با
افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی و جمعیت سالم  ,صنعت مراقبتهای بهداشتی به تدریج با مشکل افزایش تقاضا و کاهش
درآمد مواجه است .بسیاری از مدیران بیمارستان با کمبود دادههای قابل اندازهگیری در مورد ظرفیت مجموعه جراحی و نامعلوم
بودن تاثیر اضافه کردن روشهای جراحی جدید مواجه میشود .اگر ظرفیت مجازی فراتر از حداکثر ظرفیت استاندارد پیشبینی شده
افزایش یابد  ,با توجه به افزایش زمان انتظار  ,رضایت بیماران کاهش مییابد  ،جراحان و پرستاران از نظر فیزیکی و روانی از بین
میروند و هزینه های بیمارستان اضافه میشود .حال با توجه به این مهم ،این پژوهش با هدف حداقل کردن هزینهها ،بیشینهسازی
استفاده از اتاقعمل و بهرهبرداری مناسب از آن ،کمینهسازی زمان بیکاری پزشک مدلی ارائه میدهد تا موجب رسیدن به هدف
نهایی بیمارستان یعنی مراقبت از بیشترین تعداد بیماران با حفظ باالترین استانداردهای مراقبتی و رضایت بیمار شود.
با عنایت به موانع فنی و محدودیتهای منابع انسانی موجود در بیمارستانها ،سهم کثیری از بیماران را نمیتوان فوراً تحت
مداوا قرار داد و به طبع آن هرچقدر که بیماران زمان بیشتری را منتظر مداوا قرار گیرند ،از میزان رضایت آنها از خدمات بیمارستان
کاسته میشود و این در حالی است که درسایر بیمارستانها و مخصوصاً بیمارستانهای دولتی از کسری بودجه عظیمی رنج میبرند
و این محدودیت باعث شده است که بیمارستانها در جستجوی افزایش کارایی سرویس پزشکی و کاهش هزینه خدمات طبی قرار
گیرند و بایستی اشاره نمود که هدف این بیمارستانها جز موازنهسازی و یکپارچهسازی بودجه چیزی نیست و همچنین با توجه به
اطالعات بدست آمده  %07مراجعات به بیمارستانها برای اعمال جراحی بوده است و همچنین بیش از  % 62زمانهای تلف شده
در بیمارستانها مربوط به اتاقهای جراحی بوده است که این مورد اهمیت اتاق عمل و بهرهبرداری صحیح استفاده از آن را بیشتر
نمایان میسازد .اتاق عمل و بطور کلی بخش جراحی از حساسیت ویژه ای در بیمارستانها برخوردار است و بهعنوان حیاتیترین
بخش در بیمارستانها محسوب میشود .بنابراین کوچکترین نقص یا عدم رعایت برنامه مشخص و استانداردهای از پیش
تعیینشده ،سبب بروز مشکالتی خواهد شد .حال با این اوصاف میتوان اتاق عمل بیمارستان را به موتور بیمارستان تشبیه نمود زیرا
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که بسیاری از منابع بیمارستانها مثل مدیران برنامهریزی اتاق عمل ،جراحان متخصصین بیهوشی ،پرستاران و .....که احتماال
اهداف متفاوت و گهگاه متناقض باهم دارند ،به اتاق عمل و در نهایت به برنامهریزی اتاق عمل وابسته هستند.
در سالهای اخیر افزایش بهره وری در سیستمهای سالمت در محافل علمی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست .بیشتر
پذیرشهای بیمارستانی برای انجام عملهای جراحی صورت میگیرد و از اینرو در مقدار هزینه و سود بیمارستانها بسیار موثر
هستند .اتاقهای عمل ارتباط نزدیکی با سایر دپارتمانهای بیمارستانها داشته و بهبود کارایی آنها عالوه بر افزایش نرخ
خدمترسانی به بیماران و افزایش رضایت آنها ،تاثیر بسزایی در کاهش هزینه و افزایش کارایی مراکز درمان دارند .در حقیقت اتاق
عمل قلب بیمارستان و مرکز اصلی هزینه و درآمد آن است .کوچکترین بهبود در کارایی اتاق عمل عالوه بر آنکه میتواند منجر به
نجات جان انسانهای بیشتری شود ،صرفهجویی مالی و مزایای اجتماعی متعددی را به همراه دارد .در این راستا زمانبندی مناسب
اتاق-های عمل با محدودیت منابع میتواند مزایای زیادی را با خود به همراه آورد و منجر به افزایش استفاده از ظرفیتهای
بیمارستانی و کاهش هزینههای اضافه کاری پرسنل (جراحان ،پرستاران ،متخصصین بیهوشی و غیره) ،کاهش هزینههای تجهیزات
و وسایل اتاق ،کاهش زمان انتظار بیماران و افزایش سرعت خدمت رسانی به بیماران اورژانسی شود.
از این رو در این پژوهش یک رویکرد جدید در حوزه برنامهریزی اتاق عمل در بیمارستان میالد بر پایه شبیه سازی و بهینه
سازی اجرا گردیده است که هدف آن کمینه سازی زمان انتظار بیماران در صف و همچنین بیشینه سازی تعداد بیماران خارج شده
از اتاق عمل بیمارستان میالد می باشد.
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بلین و همکارش ( )3770با در نظر گرفتن یک بلوک اختصاص یافته زمان اتاق عمل با توجه به تخصص ها ،مسئله مواجه
شده است .آنها پیشنهاد تعدادی از برنامهریزی مختلط عدد صحیح بر اساس داده های ابتکاری و فراابتکاری داده شده است .این
مدل ها به تعداد تصادفات بیمار در هر بلوک اتاق عمل و طول مدت اقامت برای هر بیمار عمل می کند .فرایند جراحی می تواند به
عنوان یک پروسه بیش از یک مرحله با اتاق عمل مشابه موازی درمان شود .المیری و همکارانش ()3779این مسئله با دو نوع
تقاضا برای جراحی مشخص شده است :جراحی انتخابی و جراحی اضطراری .در مرحله اول ،یک مدل برنامهریزی تصادفی برای
اختصاص دادن موارد انتخابی به دوره های مختلف به منظور کاهش هزینه های اضافه کاری و مجموع هزینه های مرتبط با بیمار
پیشنهاد می شود .سپس برای حل مشکل ،ترکیبی از شبیه سازی مونت کارلو با برنامهریزی عدد صحیح مختلط پیشنهاد شده است.
کاردوئن و همکاران ( )3778بررسی تاثیر تجویز ریکاوری به بیمار در اتاق های عمل را مورد بررسی قرار داد .مسئله به عنوان یک
جریان چهار بعدی هیبرید مدل سازی شده است .برای حل این مدل از روش آرام سازی الگرانژی استفاده شد .تغییرات مدت زمان
عمل جراحی (از جمله راه اندازی ،بیهوشی ،جراحی) یکی از عواملی است که باعث مدیریت اتاق عمل یک کار دشوار می شود.
پرسون ( )3767تمرکز بر روی مسئله عدم قطعیت در تقاضای ورود بیمار و مدت عمل جراحی در بخش جراحی ارتوپدی در سوئد
کرده ست .یک مدل شبیه سازی رویداد گسسته پیشنهاد شده است تا نشان دهد که چگونه سیاست های مختلف مدیریت می تواند
بر معیارهای عملکرد متفاوت مانند زمان انتظار بیمار ،لغو عمل و استفاده از زمان بهینه اتاق عمل تاثیر بگذارد.
لیو و همکاران ( )3766مدیریت عدم قطعیت یکی از مسائل مرتبط با اتاق عمل است که در دهه های گذشته بسیار مورد توجه
قرار گرفته است ..فکر کردن در مورد بهبود بهره وری با تمرکز بر مقوله های زمانی عملیات ها .آنها پیشنهاد استفاده از دسته موارد
دقیق تر و ترکیب آنها را در برنامهریزی و زمانبندی را می کند .سناریو های طبقه بندی جراحی با هدف کاهش عدم اثربخشی
زمان بندی ارائه شده است.
مانیو و نیلسون ( )3763مسائل مربوط به برنامهریزی بیمار انتخابی در بخش مراقبت های ویژه جراحی را با زمان و
هزینههای جراحی نامشخص مشخص کرد .مسئله به عنوان یک مدل برنامهریزی عدد صحیح اتفاقی متداول فرموله شده است.
لوپز و همکاران ( )3762برای حل مسئله سه روش بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی مطرح کردند .روش نخست ،شبیه سازی
گسسته پیشامد را با الگوریتم جستجوی ممنوع ترکیب می کند .در روش های دوم و سوم جواب اولیه الگوریتم جستجوی ممنوعه
با استفاده از برنامهریزی عدد صحیح و صفر و یک به دست می آید ،جواب ها رتبه بندی شده و در فهرست کاندیداهای شبیه
سازی قرار داده میشوند .شبیه سازی با تصادفی در نظر گرفتن پارامترها بهترین جواب ها را انتخاب میکند و مجددا به الگوریتم
جستجوی ممنوعه می فرستد و این فرآیند تا زمان رسیدن به شرط اختتام تکرار می شود .ژانگ و همکاران ()3762عدم قطعیت را
در مدت زمان های اعمال جراحی در نظر گرفتند و برای مدل سازی مسئله ،مدل برنامهریزی احتمالی دو مرحله ای را ارائه کردند.
بعضی از پژوهشگران مسئله را در حالت قطعی در نظر گرفته اند .برای مثال ،سیلوا و همکاران( )3762سه مرحله فرایند جراحی
را در حالت قطعی در نظر گرفتند و پس از ارائه مدل برنامهریزی عدد صحیح مختلط برای مسئله ،الگوریتم فراابتکاری کلونی را
برای حل آن توسعه دادند .در دنیای واقعی ،عدم قطعیت های مختلفی در فرآیند زمانبندی اتاقهای عمل وجود دارد .زمانبندی اتاق
های عمل به دو دلیل مسئله ای چالش برانگیز است -6 :تخصیص منابع (اتاق های عمل ،جراح و غیره)به کارها و عملهای
جراحی و تعیین توالی آن ها ،یک مسئله بهینه سازی ترکیبی است؛  -3عدم قطعیت های مهمی در بسیاری از فعالیت های این
بخش ،مانند مدت زمان هر جراحی ،وجود دارد .در سال های اخیر تالش شده است تا با در نظر گرفتن این عدم قطعیت ها نتیجه
پژوهش ها به شرایط دنیای واقعی نزدیک تر و کاربردی تر شود.
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لیانگ و همکاران ()3762به زمانبندی اتاقهای عمل با استفاده از رویکرد شبیهسازی پرداختند و فقط مرحله انجام عمل
جراحی را در نظر گرفتند .آنها برنامه زمانبندی را بر اساس ترکیبی از سه قانون زمانبندی ساده ،یعنی کوتاهترین زمان پردازش ،نرخ
بحرانی و خدمت به ترتیب ورود ،ارائه کردهاند .با استفاده از روش سطح پاسخ ،وزنهای بهینه هر کدام از قوانین به دست آمده است.
نتایج برای بهبود به مدل شبیه سازی داده شده است .درنهایت جوابهای به دست آمده از رویکرد ترکیبی را با الگوریتم جستجوی
ممنوعه()TSمقایسه کرده اند.
الندا و همکاران ()3762عدم قطعیت را هم در زمانهای اعمال جراحی و هم در ورود بیماران اورژانسی در نظر گرفتند و مسئله
را با استفاده از برنامهریزی احتمالی چند مرحله ای مدل و با استفاده از روش صفحه برشی حل کردند.هنگامی که مسئله با
احتماالت زیادی روبرو است و یا زمانی که روابط پیچیده ای بین متغیرها وجود دارد ،استفاده از شبیه سازی ،انعطاف پذیری زیادی
برای مدلسازی دارد و جزئیات زیادی را می توان در آن مدنظر قرار داد .در برخی از پژوهشها از شبیه سازی به عنوان ابزاری مستقل
برای تعیین ظرفیت مناسب اتاق عمل ،زمان بندی مجدد و بهبود عملکرد منابع استفاده شده است  .در تعدادی از پژوهشها روش
شبیه سازی را به عنوان ابزار ارزیابی روش حل مسئله به کار برده اند.
زکریا و همکارانش( )3760اظهار داشت که با توجه به عدم اطمینان قابل مالحظه ای در مدت زمان های جراحی ،برنامهریزی
 ORمی تواند بسیار چالش برانگیز باشد .طوالنی تر از مدت زمان انجام عمل جراحی نشان می دهد که در اواخر شروع نه تنها
برای جراحی بعدی در برنامهریزی و زمانبندی انجام می شود ،بلکه برای بقیه جراحی ها در روز نیز زمانبدی می شود .همچنین
هزینه های مستقیم مربوط به کارکنان اضافه کاری زمانی که آخرین عمل جراحی روز بعد از زمان پایان دادن به برنامهریزی شده
پایان می یابد .در این مقاله ،نویسندگان یک مدل بهینه سازی تصادفی و برخی از اکتشافات ابتکاری برای محاسبات زمانبندی
اتاق عمل برنامه ای را ارائه دادند که در برابر عدم قطعیت در مدت زمان های جراحی محافظت می کرد .آنها روی تاثیرات همزمان
تعویض جراحی و زمان شروع برنامهریزی تمرکز کردند .آنها از نتایج آزمایشات دریافتند که یک قانون توالی ساده بر اساس
واریانس مدت زمان عمل (باالترین عملکرد واریانس اخیر) می تواند برای تولید کاهش قابل توجه در کل جراح و یا گروه انتظار،
اتاق های عمل بیکار و هزینه های اضافه کاری استفاده شود .دو نوع برنامهریزی اتاق عمل در ادبیات در نظر گرفته شده است.
اولین نوع درمان بیماران انتخابی را بدون در نظر گرفتن موارد اضطراری مورد بررسی قرار می دهد .یا با ترکیب آنها ،در برنامه ،در
یک زمان واقعی .یا با رزرو کردن بخشی از زمان فعال موجود برای موارد فوری که می تواند در طول هفته رخ دهد.
عابدینی و همکارانش در سال  ،3760در پژوهشی ضمن تهیه یک مدل بهینه سازی برای زمانبندی اتاق عمل اعالم کردند
که ،برنامهریزی اتاق عمل ( )ORبسیارمهم است زیرا ،به دلیل افزایش تقاضا برای خدمات جراحی ،بیمارستان ها بایستی
خدماتشان را با کیفیت باالتری ارائه دهند و همچنین مراقبت از کیفیت با منابع محدود ،مؤثرتر است .همچنین در هنگام ساخت
برنامه ( ،)ORالزم است در دسترس بودن منابع پایین دست ،مانند بخش مراقبت های ویژه ( )ICUو واحد مراقبت پس از
بیهوشی ()PACUرا در نظر بگیریم ،مشخص است که عدم دسترسی منابع پایین دست باعث ایجاد مسدود شدن بین هر دو
مرحله متوالی می شود .در این مقاله در ابتدا به برنامه اصلی جراحی پرداخته شده است ،در واقع ارائه یک مدل کمینه سازی ()BM
برای ( )MSSبا استفاده از برنامهریزی عدد صحیح ،بر اساس داده های قطعی .که مدل ( )BMبرنامه بلوک  ORبرای روز بعد با
در نظر گرفتن میزان اشباع فعلی (تعداد بیماران) برای به حداقل رساندن تعداد مسدود شدن بین مراحل درون و پس از عمل را
تعیین میکند .سپس ،اثربخشی مدل تحت تغییرات در مورد آزمون زمان و ورود بیمار ،با استفاده از شبیه سازی انجام شده است و
نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل ( )BMآنها می تواند به طور قابل توجهی تعداد مسدود شدن ها را با بهبود  %82نسبت
به مدل پایه کاهش دهد .زکریا و همکارانش ( )3760طبق پژوهشی اعالم کردند ،اکثر مدلهای شبیه سازی کنونی بر روی
جزئیات پیاده سازی مسأله بدون درک ماهیت سیستم تمرکز میکنند .که این مورد برای درک هسته و بخش پایدار مسئله اصلی
بسیار مشکل ساز و سخت است .در این مقاله ،آنها یک طراحی و مهندسی روش شناسی جهت سازمان دهی بر اساس مدل شبیه
سازی را مبتنی بر روش مهندسی برای سازمان ( )DEMOکه شبیه سازی و مسئله اصلی را ترکیب می کند را ایجاد کردند ،که
آن رویکرد مهندسی به منظور دستیابی به یک دید کلی تر در مورد مسئله می باشد ،مدل های چهار بعدی DEMOبرای مسائل
برنامهریزی اتاق عمل توسعه داده شده است ،که ما را قادر به درک فرایند کسب و کار از چشم انداز های متفاوت میکند برای
توسعه مدل شبیه سازی ،گسترش DEMOبا مدل اجرایی ( )++DEMOاعمال می شود .این مدل عملکرد عملیاتی را ارزیابی می
کند و طرح های جراحی و اصلی که در مطالعات قبلی توسعه یافتند .نتایج اولیه نشان می دهد که شبیه سازی پتانسیل بهبود
عملکرد سیستم اتاق عمل است و عالوه بر این ،باعث می شود درک و کاوش سیستم را آسان تر میکند .اسکندری و بهرامی در
سال  ،3760در مقاله خود ضمن تهیه یک مدل بهینه سازی اعالم کردند که ،اتاق های عمل به عنوان منبع اصلی درآمد و هزینه
بیمارستان ها هستند ،همچنین آنها موتورهای اقتصاد بیمارستان ها هستند و تأثیر قابل توجهی در سالمت عمومی دارند .در
بسیاری از مقاالت مربوط به  ORبه برنامهریزی و مشکالت برنامهریزی توجه شده است ،اما آنها به صورت واضح و قابل توجه به
یک روش حل بر اساس شبیه سازی با رویکرد بهینه سازی برای حل مشکالت در مسائل برنامهریزی اتاق عمل نپرداخته اند ،در
مسایل برنامهریزی اتاق عمل همیشه یک دسته اتاق عمل وجود دارد ،تعدادی جراح با تخصص های مختلف وجود دارد که هر
جراح با توجه به لیست انتظار بیماران و برنامهریزی که هر عمل جراحی باید در برنامهریزی روزانه گنجانده شود در هنگامی که
جراحان مربوطه در دسترس هستند انجام می شود .در این مطالعه ،آنها دو هدف را در نظر گرفتند  -6 :به حداقل رساندن هزینه
های اضافه کاری کارکنان و زمان بیکار اتاق های عمل ،و  -3به حداقل رساندن تعداد روزهای انتظار برای بیماران .این مدل
زمانبندی ریاضی اتاق عمل توسط هر دو روش دقیق و شبیه سازی مبتنی بر رویکرد بهینه سازی توسعه داده شده و حل شده است.
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مقایسه نتایج حاصل از روش دقیق و رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی نشان می دهد که روش دقیق تنها قادر است مسئله
های با سایز کوچک را در زمان منطقی حل کند ،در حالی که رویکرد بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی قادر است راه حل های
رقابتی را برای هر دو پیدا کند و مسئله های کوچک و بزرگ را حل و مسئله های بزرگ را در زمان مناسب حل کند .ولی سیار و
همکاران در سال  ، 3760طی پژوهشی اعالم کردند ،در این مقاله برنامهریزی و زمانبندی چند دوره ای و چند بخشی اتاق عمل
( )ORبا بیماران انتخابی و نیمه انتخابی و نیمه اورژانسی خطاب می شوند .رویکرد اصلی پیشنهادی براساس برنامهریزی عدد
صحیح ( )MILPاست .از جمله اهداف آنان به حداقل رساندن تداخل ،بیکار بودن و زمان اضافه کاری میباشد .تخت های
نگهداری و بستری قبل از عمل و تخت های بازیابی پس از عمل ،به عنوان منابع مهم در بخش های جراحی مورد توجه قرار
گرفته اند .در این مقاله ،در ابتدا ،یک برنامه برای تمام روزهای دوره برنامهریزی تعیین شده است .سپس در هر تکرار ،بیماران
برنامهریزی شده برای روز اول ثابت می شوند و برنامهریزی دوره ای و برنامهریزی مجدد به دلیل ورود بیماران نیمه فوری انجام
می شود .سپس دوره برنامهریزی تغییر می کند .این روند تا زمانی ادامه پیدا می کند که برنامهریزی کامل شده باشد .تجزیه و
تحلیل عددی و مقایسه بین رویکرد پیشنهادی و دو سناریو که مورد استفاده قرار می گیرند انجام شده است و نشان میدهد ،در
بسیاری از بیمارستان ها ،در سناریوی اول ،بیماران نیمه فوری باید در اولین فرصت در دسترس ORقرار گیرند و پس از آن عمل
بیماران انتخابی انجام شود و در سناریوی دیگر؛ مقدار مشخصی از ظرفیت برای نیمه انتخابی اختصاص داده می شود .نتیجه گیری
ها نشان میدهد که عملکرد روش پیشنهادی بسیار بهتر است .در نهایت یک نمونه موردی در یکی از بیمارستان ها در ایران انجام
شده است .تجزیه و تحلیل عددی نشان می دهد که رویکرد پیشنهادی آنها به طور قابل توجهی از برنامه واقعی بیمارستان پیشی
می گیرد.
ماری ایتو و همکارانش در سال  3769بر اساس پژوهشی اعالم کردند ،که یک مدل برنامهریزی تصادفی را معرفی کرده-اند.
آنها برای برنامهریزی یک اتاق عمل با استفاده از یک معیار جدید که به کمک این معیار مشکل و خطاهای بوجود آمده در
زمانبندی اتاق های عمل توسط یک برنامه نویسی به راحتی قابل حل است .با توجه به این ویژگی ،این رویکرد حل عملی تر از
رویکردهای مبتنی بر انتظارات سنتی می باشد .در این مقاله ،آنها ارزیابی اثربخشی مدل پیشنهادی خود را با استفاده از یک آزمایش
عددی انجام دادند .گونالیان و همکاران در سال  ، 3769طی پژوهشی اعالم کردند مشکالت پیچیده بهینه سازی ناشی از
برنامهریزی اتاق های عمل جلب توجه تعداد قابل توجهی را در ادبیات علمی اخیر به دلیل تأثیر آنها بر هزینهها ،درآمد و سالمت
بیماران ،کرده است .برای یک بخش مهم مثل اتاق های جراحی ،پیچیدگی ناشی از ماهیت تصادفی این مشکل است .همانطور که
مدل ها و سیاست های پیشنهادی (به طور کامل) انطباقی برنامهریزی شده است ،عالوه بر این ،روش حل جدیدی بر اساس
الگوریتم های جدید و مساله کوله پشتی حل شده است .و با استفاده از این پیشرفت های نظری ،تجزیه و تحلیل عملکرد را بر روی
مشکالت عملی ارائه کردند که این کار با استفاده از داده ها از ادبیات موجود و همچنین داده های واقعی از بزرگترین مرکز پزشکی
آکادمی در هلند انجام شده است ،تجزیه و تحلیل نشان می دهد که در بدست آوردن انچه که در روش های حل جدید انتظارش را
داشتند با درصد ضریب انحراف خیلی کمی موفق بوده اند .سیدا گور و همکارانش در سال  ،3769در مقاله ای اعالم کردند که
افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی ،که این دلیل هل دادن بیمارستان ها به کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات
است .اتاق عمل بیشترین و مهم ترین منبع درآمد و هزینه برای بیمارستان ها می باشد .این مطالعه شامل تجزیه و تحلیل تحقیقات
اخیر در برنامهریزی اتاق عمل و برنامهریزی است .بیشتر مطالعات در ادبیات ،از سال  3777تاکنون ،بر اساس مشخصات بیمار،
معیارهای عملکرد ،راه حل ارزیابی شده است تکنیک های مورد استفاده در تحقیق ،عدم قطعیت مشکل ،کاربرد تحقیق و استراتژی
برنامهریزی مورد استفاده قرار می گیرد ،در راه حل جهت حل عددی نمونه ها یکصد و هفتاد مطالعه به طور دقیق مورد بررسی قرار
گرفت و با توجه به معیارهای مختلف بررسی شده است و نتایجش ارائه شده است .با توجه به اهداف پژوهشی در نظر گرفته شده
مفاهیم و تئوری های نظری که توسط پژوهشگران بررسی شده نوآوری پژوهش نسبت به سایر پژوهش ها ،ارائه مدل ریاضی در
حوزه زمانبندی اتاق عمل پرداختند که با توجه به گپ پژوهشی شناسایی شده در این پژوهش یک مدل شبیه سازی بهینه سازی بر
اساس رویکرد  RSMمی باشد.

 -3روششناسی
مسائل زمان بندی بطور گسترده ای در محیط هایی نظیر محیط های صنعتی و خدماتی که در آنها کارها باید بوسیله منابع
محدود انجام شوند ،کاربرد فراوان دارد .در هر مسئله زمان بندی ،هدف و یا اهدافی مورد توجه می باشند و میزان ارضاء هدف
(اهداف) مورد نظر به میزان زیادی تحت تاثیر مدل ایجاد شده برای مسئله می باشد .بنابراین روش مورد استفاده برای ارزیابی
فعالیت ها از اهمیت بااالیی برخوردار است .در بسیاری از مسائل این روش های ریاضی و شبیه سازی هستند که با ابزار مفید و در
عین حال الزم برای تعیین توالی بهینه کارها را مهیا کنند .رویکرد برنامهریزی عدد صحیح به عنوان یک روش دقیق ظرفیت
عملکردی محدودی در بهینه سازی مسائل زمان بندی در زمان محاسباتی معقول دارند .از سوی دیگر ،بیشتر مسائل موجود در
محیط های تولیدی و یا خدماتی اندازه بزرگتری نسبت به ظرفیت محاسباتی مدل های برنامهریزی عدد صحیح دارند .فلوچارت
روش تحقیق به شرح ذیل است:
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شکل  .1روش تحقیق پژوهش
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با توجه به ارزیابی انجام شده در بیمارستان میالد ،در این پژوهش سه اتاق عمل فعال در این بیمارستان مورد ارزیابی قرار
گرفته است بدین صورت که در سه بخش اتاق عمل مربوط به بیماران چشم پزشکی ،بیماران ارولوژی و اتاق عمل اورژانسی
تحلیل شده است .مطابق با ارزیابی انجام شده نشان داده شده است که بیماران پس از ورود به مجموعه بیمارستان در صف قرار
گیری نوبت وارد شده و پس از مدت زمان معلوم و طی مسیر اماده سازی در اتاق آماده سازی قبل از عمل قرار میگیرند و سپس به
اتاق عمل مربوط به چشم پزشکی مراجعه می کنند و بدین صورت بیماران ارولوژی و اورژانسی نیز خدمات دریافت می کنند که
مدل مفهومی به شرح ذیل می باشد.

شکل  .2مدل مفهومی تدوین شده در نرم افزار ED

پس از توسعه مدل شبیه سازی از وضعیت اتاق عمل بیمارستان میالد ،لذا جهت صحت عملکرد مدل شبیه سازی نیاز است تا
نتایج ارزیابی خروجی شبیه سازی با فرآیند واقعی اتاق عمل های مربوط به بخش های مختلف ارزیابی شود .از این رو در ابتدا به
ارزیابی نرمال بودن داده های شبیه سازی و داده های واقعی پرداخته شده و سپس با استفاده از آزمون پارامتریک یا غیر پارامتریک
(درصورتی که داده ها نرمال باشد از آزمون پارامتریک استفاده شده و در صورتی که غیر نرمال باشد از ازمون ناپارامتریک استفاده
خواهد شد) از این رو جهت صحه گذاری مدل شبیه سازی فرآیند ذیل اجرا میگردد:
 .6جمع اوری داده های واقعی بیماران در اتاق عمل بیمارستان میالد
 .3اجرای آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف ( )K-Sبرای نشان دادن نرمال و غیر نرمال بودن دادهها
جدول  .1ازمون نرمال بودن داده ها
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk
Sig.
.089
.401

df
30
30

Statistic
.940
.965

Sig.
*.200
*.200

df
30
30

Statistic
.130
.119

واقعی
شبیه سازی

با توجه به اینکه در تمامی متغیرهای تحقیق )0.05>sig( ،می باشد در نتیجه که متغیرهای مورد بررسی نرمال بوده و از
طریق آزمون پارامتری روابط و آزمون فرضیات را بررسی مینماییم.
6

آزمون فرض مقایسه میانگین و واریانس داده های سیستم و مدل شبیه سازی
آزمون برابری میانگین حاصل از شبیه سازی و داده های واقعی

H0 : µ=µ
H1 : µ≠µ
جدول  .2آزمون برابری میانگین ها
Test Value = 0
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
19.2570
23.5430
18.8877
21.7790

Mean
Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

21.40000
20.33333

.000
.000

29
29

20.423
28.767

data
simulation

با توجه به سطح معناداری بدست آمده حاصل از آزمون  tدو نمونه مستقل ،از این رو برابری میانگین حاصل شبیه سازی و
داده های واقعی مطابقت داشته است .در بخش دوم ،آزمون برابری انجراف معیار شبیه سازی و داده های واقعی ارزیابی
میگردد که به شرح ذیل است:
جدول  .3آزمون برابری واریانس ها

با توجه به آزمون لوین ،و سطح معناداری نشان داده شده است که آزمون برابری واریانس های شبیه سازی و داده های واقعی
برابر می باشد .از این رو می توان ادعا نمود نتایج حاصل از شبیه سازی با داده های واقعی برابری داشته و مدل شبیه سازی دارای
اعتبار مناسبی است.
با توجه به شبیه سازی و صحه گذاری انجام شده در محیط بیمارستان و مطالعه کار صورت پذیرفته ،لذا جهت ارزیابی وضعیت
بیمارستان و بهبود عملیاتی اتاق عمل مربوط به بیماران چشمی ،ارولوژی و اورژانسی سناریو های ذیل در نظر گرفته شه است.
سناریو:6
در این سناریو برای سرویس رسانی در بخش چشم به بیمار  3خدمت دهنده در نظر گرفته شد در واقع دو مسئول یا تیم
اجرایی بصورت موازی به بیماران خدمترسانی نمایند در این حالت زمان اماده سازی به نصف کاهش یافته است.
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Sig.
.248

df2
18

df1
8

data
Levene Statistic
1.436

شکل  .3سناریو اول شبیه سازی

سناریو :3
در این سناریو برای سرویس رسانی در بخش اورولوژی به بیمار  3خدمت دهنده در نظر گرفته شد در واقع دو مسئول یا تیم
اجرایی بصورت موازی به بیماران خدمترسانی نمایند در این حالت زمان اماده سازی به نصف کاهش یافته است.

شکل  .4سناریو دوم شبیه سازی

سناریو :2
یکی از اتاق های عمل مربوط به ارولوژی رو به چشم تخصیص بدیم
7

شکل  .5سناریو سوم

سناریو :2
یکی از اتاق های عمل مربوط به چشم رو به ارولوژی تخصیص بدیم.
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شکل  .6سناریو چهارم

سناریو:2
سرویس دهنده مربوط به نوبت برای بخش های چشم و اورولوژی رو دو برابر می کنیم

شکل  .7سناریو پنجم

سناریو:2
زمان ریکاوری بیماران را با تخصیص تعداد پرستاران بیشتر برای ارزیابی وضعیت عالئم حیاتی کمتر می نمائیم

شکل  .8سناریو ششم

1

سناریو :0
ادغام سناریو اول و چهارم

شکل  .9سناریو هفتم

سناریو :9
ادغام سناریو اول و دوم
سناریو :8
ادغام سناریو اول و سوم

جدول  .2ارزیابی سناریو های بهبودی
حالت اولیه
سناریو1
سناریو2
سناریو3
سناریو4
سناریو5
سناریو6
سناریو7
سناریو8
سناریو9

X1
2677
2727
2777
2322
62600
2329
2222
62327
2363
2222

X2
3227
3223
3322
67330
267
3272
6073
262
3279
67600

X3
6798
6790
6792
6727
6682
6782
6722
6680
6787
6722

X4
222
222
226
022
236
223
227
262
222
022

Y1
9227
9203
9322
62287
62290
9222
2322
62222
9237
62233

Y2
6022
6026
6022
6962
6962
6029
6072
6963
6022
6937
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با توجه به تنظیمات اتم های مدل شبیه سازی انجام شده ،لیکن سناریو های بهبودی را در اتاق عمل چشم و اورولوژی به
مدت  27روز پیاده سازی می نمائیم .در این ارزیابی دو تابع هدف در نظر گرفته شده است که تابع هدف اول کمینه سازی مدت
زمان انتظار بیماران در کل سیستم و تابع هدف دوم ماکزیمم کردن تعداد خروجی بیمار بعد از عمل می باشد.
لذا پارامتر های شبیه سازی داریم:
 :Y1مدت زمان انتظار بیمار در سیستم
 :Y2تعداد بیماران خارج شده از سیستم
 :X1مدت زمان انتظار بیمار در بخش چشم
 :X2مدت زمان انتظار بیمار در بخش اورولوژی
 :X3تعداد بیماران خارج شده از بخش چشم
 :X4تعداد بیماران خارج شده از بخش اورولوژی
از این رو در خصوص سناریو های نه گانه داریم:

ارزیابی انتخاب برترین سناریو
با توجه به ارزیابی سناریو های انجام شده و اهداف در نظر گرفته شده ،در این بخش اهداف شبیه سازی رتبه بندی خواهد شد
از این رو با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی اهداف ،با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceرتبه بندی اهداف انجام
خواهد شد و سپس سناریو های معرفی شده رتبه بندی شده و تحلیل حساسیت سناریو ها بحث و بررسی می گردد:
مقایسات زوجی اهداف در نرم افزار اکسپرت چویس

3

شکل  .11رتبه بندی سناریو ها

با توجه به ارزیابی و تحلیل انجام شده با استفاه از نرم افزار اکسپرت چویس ،سناریو ششم با وزن  7,327رتبه اول ،سناریو
چهارم با وزن  7,632رتبه دوم و سناریو دوم با وزن  7,662در رتبه سوم قرار گرفتند لذا تحلیل حساسیت سناریو ها به شرح ذیل
می باشد.
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شکل  .11تحلیل حساسیت سناریو ها

همانگونه که در نمودار تحلیل حساسیت سناریو ها مشاهده می شود ،در تابع هدف اول ،سناریو ششم در رتبه اول و سناریو
هفتم در رتبه دوم و سناریو چهارم در رتبه سوم قرار گرفته است و نشان می دهد که حساسیت انتخاب سناریو ششم بر روی تابع
هدف اول بسیار زیاد می باشد و در تابع هدف دوم سناریو برتر با اختالف زیاد سناریو نهم بوده و سناریو چهارم در رتبه دوم و
سناریو سوم در رتبه سوم قرار گرفته است که در نهایت سناریو ششم در کل ارزیابی رتبه برتر شده است.
با توجه به جدول فوق ،رگرسیون خطی تابع اهداف ذیل با استفاده از نرم افزار  SPSSبدست آمده است که از ازمون  tاستفاده
شده است و داریم:
رگرسیون مربوط به تابع هدف اول:

t Sig.

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Beta

.
.
.

لذا داریم:
()6

11

.
.
.

1.127
.978

B
Std. Error
-2.018E-12
.000
1.000
.000
1.000
.000
a. Dependent Variable: y1

Model
)(Constant
x1
x2

1

𝑦1 = 1.127𝑥1 + 0.978𝑥2

Coefficientsa
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Model
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
1 (Constant) 5.963E-13
.000
.000
1.000
x3
1.000
.000
1.340
167494350.632 .000
x4
1.000
.000
1.290
161244166.790 .000
a. Dependent Variable: y2

لذا داریم:
()3

𝑦2 = 1.340𝑥3 + 1.290𝑥4

از این رو با توجه به ارائه تابع هدف ،لذا مدل ریاضی تشکیل شده به شرح ذیل است:
()2

min 𝑐 = 1.127𝑥1 + 0.978𝑥2
max 𝑧 = 1.340𝑥3 + 1.290𝑥4

تابع هدف اول بدنبال کمینه سازی مدت زمان انتظار بیمار در سیستم می باشد.
تابع هدف دوم بدنبال بیشینه سازی تعداد بیماران خارج شده از سیستم می باشد.
محدودیت های پژوهش به شرح ذیل است:
()2
محدودیت اول کل زمان انتظار بیماران از  62290دقیقه بیشتر نشود.
()2
محدودیت دوم کل زمان انتظار بیماران از  2322دقیقه کمتر نشود.
()2
محدودیت سوم کل بیماران خارج شده از سیستم از  6937نفر بیشتر نشود.
()0
محدودیت چهارم کل بیماران خارج شده از سیستم از  6027نفر کمتر نشود.
لذا با توجه به ساختار مدل ریاضی چند هدفه حل مدل در نرم افزار گمز به شرح ذیل است:

𝑥1 + 𝑥2 ≥ 6236
𝑥3 + 𝑥4 ≤ 1820
𝑥3 + 𝑥4 ≥ 1703

Y2
2416

با توجه به ارزیابی انجام شده داریم:
 :Y1مدت زمان انتظار بیمار در کل سیستم با توجه به بهینه سازی  2022دقیقه می باشد.
 :Y2تعداد بیماران خارج شده از سیستم با توجه به بهینه سازی  3272نفر در  27روز می باشد.
 :X1مدت زمان انتظار بیمار در بخش چشم  2322دقیقه می باشد
 :X2مدت زمان انتظار بیمار در بخش اورولوژی  6802دقیقه می باشد
 :X3تعداد بیماران خارج شده از بخش چشم  6607دقیقه می باشد
 :X4تعداد بیماران خارج شده از بخش اورولوژی  227دقیقه می باشد
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حالت بهینه سازی

X1
4269

X2
1379

X3
1171

X4
651

Y1
6799

𝑥1 + 𝑥2 ≤ 15687

نتیجهگیری
بیمارستان با قلمرو مسئولیت های مشخص خود مهمترین موسسه بهداشتی و درمانی و در واقع یک سازمان اجتماعی پزشکی
به شمار می رود زیرا با کمک آن مراقبت های بهداشتی و درمانی کاملی به جامعه عرضه می گردد .از جمله بخشهای مهم
بیمارستان بخش عمل است که مهمترین وظیفه آن ،ارائه خدمات در فوریت های پزشکی است (عجمی و همکاران.)3766 ،
بیمارانی که به این بخش مراجعه می کنند از نظر وضعیت جسمانی در حالت بحرانی به سر میبرند و رسیدگی به آن ها در اسرع
وقت و با باالترین کیفیت از جمله وظایف کادر پزشکی و پرستاری شاغل در این بخش است .در بخش اتاق عمل به دلیل حاد تر
بودن شرایط بیمار ،نجات جان او باید در اولویت قرار گیرد .بررسی مطالعات صورت گرفته در بخش بهداشت و درمان ایران نشان
داد که میانگین زمان انتظار بیماران در بخشهای اتاق عمل مورد مطالعه باالست که این خود بیانگر وجود مشکالتی در سیستم
ارائه خدمات اورژانس است .افزایش تعداد مراجعه کنندگان به اتاق عمل و باال رفتن زمان انتظار بیماران از سویی و پیچیدگی ارائه
خدمت در این بخش از سوی دیگر موجب شده تا تصمیم گیری برای ایجاد تغییر ،اصالح و یا ارتقای این سیستم از حساسیت
باالیی برخوردار باشد .زمان انتظار بیماران و هزینه های صرف شده یکی از عوامل مهمی است که باید در مدیریت و سازماندهی
بخش بهداشت و درمان مورد توجه قرار گیرد .زمان انتظار بیماران نه تنها یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر رضایت بیماران
اورژانسی است بلکه یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت خدمات اورژانس نیز به شمار می رود( الدابی و همکاران.)3773 ،
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راهکارهای زیادی برای کاهش ازدحام بیماران و درنتیجه کاهش زمان انتظار برای دریافت خدمت به آن ها در بخش اتاق عمل
 بهبود عملکرد سایر بخشهای در ارتباط با اتاق عمل، افزایش فضا و تعداد تخت ها،نظیر تسهیل دسترسی بیمار به کلینیک ها
 با استفاده از مدل، از آنجایی که اتاق عمل سیستمی پیچیده بحساب می آید. پیشنهاد شده است... همانند رادیولوژی و آزمایشگاه و
، تئوری صف. یکی از این روش های تحلیل تئوری صف است. تنها می توان جزئی کوچک از آن را مدلسازی کرد،های تحلیلی
 این ابزار می تواند. خدمت گیرنده و صف) است،ابزاری برای تحلیل سیستم های صف (سیستم هایی متشکل از خدمت دهنده
 را...  کل زمان حضور در سیستم و،سیستم هایی با مفروضات مشخص را تحلیل و مشخصه های سیستم نظیر متوسط زمان انتظار
 استفاده از این روش به تنهایی برای. در دنیای واقعی بسیاری از مفروضات این روش وجود ندارند.به شکل دقیق محاسبه کند
 لذا در این مورد می توان از شبیهسازی گسسته پیشامد (وقوع پیاشامدها به صورت.تحلیل کامل مسئله پیش رو ممکن نیست
گسسته و در مقاطع گسسته از زمان صورت می گیرد) که تخمین مناسبی از مشخصه های سیستم در اختیار تحلیل گر قرار می
 از این. از طرفی دیگر شبیه سازی به تنهایی نیم تواند بهبود مناسبی در وضعیت سیستم های درمانی ایجاد نماید. استفاده شود،دهد
 در این. جهت بهبود وضعیت بیمارستان میالد اجرا شد،رو در این پژوهش در یک رویکرد یکپارچه شبیه سازی و بهینه سازی
 شبیه سازی شد و سپس مدل شبیه سازی با دادهED پژوهش مدل شبیه سازی وضعیت اتاق عمل بیمارستان میالد در نرم افزار
های واقعی استخراج شده از بیمارستان ارزیابی شد و اعتبار مدل ارائه شده مورد تایید قرار گرفت سپس با توجه به سناریو های
تعریف شده شبیه سازی وضعیت بیمارستان انجام و با استفاده از بهینه سازی چند هدفه نتایج سناریو ها بحث و بررسی شد که در
 با توجه به ننتایج بدست آمده پیشنهاد آتی پژوهش ارائه الگوریتم فرا.نهایت بهینه سازی اهداف در نظر گرفته شده انجام شد
.ابتکاری جهت ارزیابی حد باالی مدل در محیط کلی بیمارستان می باشد
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چکـیده
امروزه علی رغم نوظهور بودن فنآوری اطالعات این تکنولوژی تقریبا بر روی تمام مولفههای تشکیلدهنده جوامع
اجتماعی تاثیر گذار می باشد .همین طور فناوری اطالعات به علت پیچیده شدن و رقابتی شدن فضای کسب و کار جهت
بهبود فرآیندهای سازمانی و کسب مزیت رقابتی توسط سازمانها به کار گرفته میشود .از این رو در این پژوهش به
بررسی مولفههای فناوری ارتباطات و اطالعات در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در شرکتهای خدماتی پرداخته
شد .بدین منظور پرسشنامه شامل شش بعد فناوری ارتباطات و اطالعات طراحی شده و در بین نمونه آماری  76نفره
مدیران شرکتهای خدماتی توزیع گردید .روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی الوشه مورد ارزیابی قرار گرفت که
بر اساس نظر خبرگان سواالت مناسب ارزیابی شده و سپس با استفاده از روش الفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها ارزیابی
شدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار  SPSSفرضیات پژوهش ارزیابی شدند .با توجه به ازمون نرمالیته انجام شده نشان
داده شد که نظرات نمونه آماری نرمال نبوده و از روش ازمون ناپارامتریک ضریب اسپیرمن به بررسی همبستگی
مولفههای فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته شد و در نهایت بیان گردید که مولفههای فناوری اطالعات و ارتباطات به
میزان  65470همبستگی با ارزیابی عملکرد مدیریت منایع انسانی در شرکتهای خدماتی دارد.
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امروزه علی رغم نو ظهور بودن فن اوری اطالعات این تکنولوژی تقریبا بر روی تمام مو لفه های تشکیل دهنده ی جوامع اجتماعی
ما تاثیر گذار می باشد .همین طور فن اوری اطالعات به علت پیچیده شدن و رقابتی شدن فضای کسب و کار مهت بهبود فرآیند
های سازمانی و کسب مزیت رقابتی توسط سازمانها به کار گرفته می شود (طبرسا و الفت .)0280 ،سازمان ها به مثابه یک سیستم
بوده که در آن تمام اجزاء باید با یکدیگر هماهنگی و هم افزایی الزم را داشته باشند .در این خصوص همسویی و هماهنگی
استراتژی ها بویژه بین استراتژی فناوری اطالعات و استراتژی سازمان ،از مقوالت مهم در جهت اثربخش بودن و عملکرد سازمان
است (علیزاده و شریفی .)0280 ،از طرفی در دنیای کنونی نظام مدیریت سنتی دچار تحوالت عمیقی شده است .جریان عظیم
اطالعات ،فرآیند تصمیم گیری را نیازمند آشنایی کامل مدیران با نظام های اطالعاتی و استفاده بهینه از آنها ساخته است .چالش
اطالعات و تقابل مدیران سطح عالی سازمان با آن ،مستلزم تغییرات بنیادین سازمان و تطابق ساختارهای سنتی مدیریتی با تعامل
های محیطی است (حسین پور؛ اشجعی دلچه و صفری اوجقاز .)0280 ،فناوری اطالعات نقش انکارناپذیری در جنبه های مختلف
مدیریت سازمان ها علی الخصوص بخش مدیریت منایع انسانی دارد.ازمزایای بهره گیری از فناوری اطالعات در حوزه منابع انسانی
میتوان به شناخت ظرفیت های جدید انسانی در توسعه منایع انسانی و همچنین ارتقاءعملکردمنابع انسانی سازمان اشاره نمود.
بکارگیری این مقوله جدید در این حوزه با چالش هایی نیز روبرو است .
حال در جهانی مدرن پر از پیچیدگی های روبه فزونی و سرعت نوآوری ،آینده اندیشی و دور اندیشی در حال تبدیل شدن به
موضوعی مهم و جذاب نسبت به گذشته است .پرداختن به دوراندیشی استراتژیکی سازمان ها را در حفظ انعطاف پذیری کافی برای
توسعه های آینده و پیامدهای غیرقابل پیش بینی حمایت و پشتیبانی می کند .در حالی که دولت ها و موسسه های دولتی ممکن
است دوراندیشی را در جهت آمادگی بلند مدت بکار بگیرند ،شرکت ها می توانند خودشان را به قابلیت های واکنش در مقابل امواج
ضعیف مجهز کرده و سریع دوره های فعالیت خود را با توجه به تقاضای بازار تغییر دهند(روهربک.)3600 ،
امروزه ،ما درجهانی زندگی می کنیم که فناوری اطالعات و ارتباطات(  )ICTدر تقریبا در تمام فعالیت های پیدایش بشریت نفوذ و
رخنه کرده است .پژوهش های تجربی و نظری ضرورت به تطبیق و سازگاری و بهره بردای از خروجی های که فناوری اطالعات و
ارتباطات( )ICTدر سازمان های متنوعی را بررسی کرده و نمایان ساخته اند .در حالی که ،کاربرد اینترنت که منجر به بهبود مداوم
و مستمر که فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTشده است همچنین از سوی طیف وسیعی از پژوهشگران و محققان بررسی شده
است .لذا ،که فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTو اثرات آن در توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فردی به حوزه و قلمرو جذاب برای
بسیاری از پژوهشگران و محققان علمی در دو دهه اخیر تبدیل شده است(مومال و مسروم.)3607 ،
فناوری اطالعات اثرات گسترده و وسیعی تقریبا بر همه جنبه های اجتماع ما دارد .از اختراع تلگراف تا خلق و آفرینش تلفن های
هوشمند ،که فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTراه و طریقتی که ما زندگی می کنیم را دستخوش تغییر قرار داده و وظایف و
کارهای ما را انجام می دهد .برای مثال ،فناوری روش و شیوه خرید محصوالت ،ارتباط برقرار کردن با دیگران ،دریافت خدمات
مراقبت های شخصی و بهداشتی ،مدیریت دارایی ها ما و آموزش دانش آموزان و دانشجویان ما را تغییر داده است .همچنین اثر
عمیقی روی فرایند های سازمانی ،ازقبیل مدیریت منابع انسانی(  )HRMدارد(پری و تایسان .)3600 ،شرکت ها به طور چشم
گیری در حال استفاده از فناوری اطالعات(  ،)ITبرای پشتیبانی از فرایند های مدیریت منابع انسانی( ،)HRMبوده و اغلب اوقات
به عنوان مدیریت منابع انسانی الکترونیکی( )e-HRMو با سیستم های اطالعاتی منابع( )HRISاشاره دارد(قالنکی)3608،
فناوری ارتباطات و اطالعات توانایی مدیران منابع انسانی را رد تولید داده های مورد قبول و قابل اعتماد از طریق سیستم های
مدیریت منابع انسانی ارتقا داده و این امر فی النفسه به متخصصان مدیریت منابع این امکان را می بخشد تا براساس این داده ها به
تصمیم گیری پرداخته و می توانند بر اساس این داده ها به مدیران دیگر در تصمیم گیری هایشان کمک کنند .و این می تواند اثر
مثبت ویژه ای بر روی فرایند های مدیریت منابع انسانی از طریق باال بردن سرعت مدیران ،کارآمدی آن ها  ،ارزان تر بودن ،دقیق
تر بودن ،قابل اعتماد بودن و باثبات و شفاف داشته باشد .نواوری در نظر گرفته شده در این پژوهش از این حیث می باشد که واحد
مدیریت منابع انسانی سازمان استکه به قول عباسی( )3600سازمانها تنها یک منبع راستین دارند و آن منابع انسانی آن سازمان
است و ناگزیر این بخش نیز به منظور افزایش کارایی ،اثربخشی و نهایتا بهره وری خود ملزم به بکارگیری فناوری اطالعات در
اداره امور خود به عنوان یک تسهیل کننده و تواناساز در انجام امور خواهند بود .اما با مطالعه متون در این زمینه مشخﺺ می شود
که در رابطه با سازمان و عملکرد مدیریت منابع انسانی و ارتباط آن با فناوری اطالعات  ،پژوهشهای چندانی انجام نشده است و با
توجه به اینکه به نظر می رسد  ITبه شکل موثری در سازمان مربوطه مورد استفاده قرار نگرفته است محقق برآن شد تا بخشی از
این ابهامات را مورد بررسی قرار دهد .با توجه به نسبتاً جدید بودن فناوری اطالعات در سازمانهای امروزه ایران ،امید بر این است
که انجام این پژوهش و بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطالعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی تاثیر شایانی بر دیدگاه
کارگزاران منابع انسانی و میزان و نحوه بکارگیری این فناوری در سازمان ها داشته باشد و همچنین پیش بینی شده است نتایﺞ این
پژوهش هم برای کارگزاران منابع انسانی و هم برای محققان دانشگاهی مفید باشد .از این رو پیشرفت های صورت گرفته در
فناوری ،اراﺋه دهندگان خدمت را قادر می کند تا فناوری های گوناگون را برای تحویل خدماتشان با یکدیگر ترکیب کنند .استفاده
مشتریان از خدمات فراهم شده توسط این تکنولوژی ها با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است .جنبه های نوآوری در این
پژوهش ،روشن نمودن ابهاماتی است که در ارتباط بین کاربرد فناوری اطالعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی وجود دارد و یا به
عبارت بهتر بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطالعات و عملکردهای مدیریت منابع انسانی است.
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از این رو در این پژوهش بدنبال بررسی اثرات فناوری ارتباطات و اطالعات بر روی مدیریت منابع انسانی سازمانهای خدماتی
میباشد.

 -2پیشینه پژوهش

سـال دوم ،شمـاره دو (پیاپی ،)1 :تابستان 5931

ویخمن( )3608در پژوهش خود بررسی چگونگی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی پایدار بر رابطه ی بین رضایت کارکنان
با نوآوری در هتل های سوﺋدی انجام دادند .هتل های مورد مطالعه به چهار گروه بر اساس مشارکت آنها در دو شیوه مدیریت منابع
انسانی پایدار ،تقسیم شدند .یافته ها نشان می دهد که ارتباط بین نوآوری و رضایت کارکنان بستگی به شیوه های مدیریت منابع
انسانی پایدار در سازمان دارد .سارن( )3609در پژوهش خود بیان داشتند که امروزه سازمانها به طور فزاینده ای بر اهمیت مدیریت
استراتژیک منابع انسانی ( )SHRMتمرکز دارند .مدیریت استراتژیک منابع انسانی  SHRMنقش حیاتی در عملکرد سازمانها و
رضایت شغلی ایفا میکند .مردم ،به عنوان عنصر اصلی در توسعه سازمانی هستند .این تصمیمات استراتژیک ،نیاز به مهارت و منابع
انسانی را مشخﺺ می کند.تامین منابع ،آموزش ،توسعه ،پاداش و روشهای ارزیابی منجر به عملکرد ضعیف منجر شده اند که
موجب عدم رضایت شغلی می شود .اگرچه مبانی نظری گسترده ای درباره اثربخشی  SHRMوجود دارد ،ولی میزان اثربخشی
شیوه های  SHRMبر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی به طور موثر بررسی نشده است .عباسی( )3600در پژوهش خود بیان
کردند که حال در جهانی مدرن پر از پیچیدگی های روبه فزونی و سرعت نوآوری ،آینده اندیشی و دور اندیشی در حال تبدیل شدن
به موضوعی مهم و جذاب نسبت به گذشته است.وی با هدف شناسایی اثر تغییرات آتی فناروی اطالعات و ارتباطات( ،)ICTبر
روﺋیل
عملکرد و فعالیت های مدیریت منابع انسانی( ،)HRMدر بازه زمانی حال و تا  7سال آینده را بررسی نمودند.
( )3665بیان داشتند که سازمانهای انتفاعی و هم سازمان های غیر انتفاعی در حال جایگزین کردن فعالیت های مدیریت منابع
انسانی با ابزارهای مدیریت منابع انسانی وب محور هستند .مدیریت منابع انسانی الکترونیک از سال  0886تا به حال مورد توجه
قرار گرفته است .رجبی ( )0285در پژوهش خود بیان داشتند که با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادی مورد
تاکید است ،این حقیقت روز به روز نمایانتر میگردد که موفقیت سازمانیها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی
انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد .درجامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان ،هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای
خاص استفاده میکند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها به اصطالح سبکهای مدیریت نام میبرند .در این نوشته
چهار سبک ( -0رابطه مدار-3 ،تفویضی -2 ،مشارکتی و -4امرانه)که به نظر میرسید با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور
ارتباط دارد شناسایی شد .وهاب زاده ( )0285در پژوهش خود رضایت شغلی منابع انسانی در سازمان ها و تاثیر آن بر تعهد سازمانی
را بررسی و از منظری دیگر تاثیر رضایت شغلی بر تمایل به ترک سازمان نیز ارزیابی کردند .شکاری ( )0285در پژوهش خود بیان
داشتند که نظام نگهداری منابع انسانی به بخشی از مدیریت منابع انسانی که شامل مجموعه ای از اهداف ،سیاست ها ،راهبردها،
خط مشیهای اجرایی و برنامه های سطوح ذهنی و همچنین اقدامات اجرایی و عملیاتی در سطوح عینی مانند پرداخت حقوق و
دستمزد ،اعطای انواع پاداش ها ،انعقاد انواع بیمه ها ،تامین انواع تسهیالت پولی و وام ها ،ارایه خدمات بهداشتی و درمانی ،واگذاری
مسکن سازمانی ،تامین کاالهای اساسی ،اعطای بورسیه های تحصیلی و  ...که در پاسخ به تالش های کارکنان و به منظور ارتقای
کیفیت زندگی کاری و تعالی ،تامین نیازهای متعارف و ترغیب آنان برای ادامه همکاری صادقانه و موثر با سازمان و در نهایت
افزایش پیوندهای بین فرد و سازمان انجام می شود ،اطالق می گردد .پاکراد ( )0285در پژوهش خود بیان داشتند که منابع انسانی
نیروی محرکه و بهترین سرمایه اصلی هر سازمانی بوده و به عنوان مزیت رقابتی پایدار مطرح است .لذا توجه به حوزه مطالعات
منابع انسانی از اهمیت فراوانی برخوردار است  .امامقلی زاده ( )0285در پژوهش خود بیان داشتند که امروزه منابع انسانی مهمترین
نقش را در پیشبرد مقاصد سازمان پیدا کرده است ،به طوریکه داشتن کارمند متخصﺺ و ماهر برای سازمان ها یکی از بزرگترین
سرمایه ها به شمار می رود .به همین منظور بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری سازمانی از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.
خراسانی کیاسری ( )0285در پژوهش خود رابطه ی بین فعالیت های مدیریت منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان در سازمان
های خدماتی و به ویژه در بیمارستان های سطح تهران را تعریف کند .طبرسا و الفت ( )0280مفاهیم  ،اهداف وکاربردها و نحوه ی
به کارگیری فناوری اطالعات در مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی و بحث قرار دادند .همچنین به بیان مفهوم رویکرد نوین
مدیریت منابع انسانی الکترونیک اجتماعی پرداخته و نشان دادند که چگونه مدیریت منابع انسانی الکترونیک اجتماعی باعث سهولت
در انجام وظایف منابع انسانی می شود .چگونه باعث بهبود مولفه هایی هم چون اعتماد و سرمایه ی اجتماعی در سازمان می شود.
علیزاده و شریفی ( )0280در پژوهش خود بیان داشتند که سازمان ها به مثابه یک سیستم بوده که در آن تمام اجزاء باید با
یکدیگر هماهنگی و هم افزایی الزم را داشته باشند .در این خصوص همسویی و هماهنگی استراتژی ها بویژه بین استراتژی
فناوری اطالعات و استراتژی سازمان ،از مقوالت مهم در جهت اثربخش بودن و عملکرد سازمان است .عارفی ( )0280بررسى
رابطه بین هوش سازمانی و توسعه منابع انسانی با توجه به نقش تعدیل گری فن آوری اطالعات در شعب بانک سرمایه شهر مشهد
انجام گرفته است .فرشیدفرزاد ()0280ه بررسی ارتباط پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع انسانی و مدیریت دانش با توجه
فناوری اطالعات پرداختند .یک ابزار مهم برای به وجود آوردن تغییر و ماندگاری یک نهاد و رسیدن به اهداف و رسالت هایش در
این جهان که رقابت بسیار زیاد است وجود انسان است  .در این میان آنچه مقوله تحول را حیات میبخشد و بقای سازمان رانیز
تضمین میکند ،منابع انسانی است .نقش انسان در سازمان و نوع نگاه به او ،سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد
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داشت  .این امر به خصوص در اقتصاد دانش امروز بیش از پیش به حقیقت پیوسته است .قدرت رقابتی مدیریت منابعانسانی ماهر و
کارآمد سازمانها در دهه حاضر توان آنها در مدیریت دانش میباشد و عمده ترین سرمایه آنها دانشی است که به آن دسترسی دارند.
با توجه به ارزیابی های صورت پذیرفته در پیشینه پژوهشی ،لزوم ارزیابی اثر تغییرات آتی فناوری ارتباطات و اطالعات در
ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در توسعه اهداف سازمانی بیان شده است .از این رو فرضیات پژوهشی به شرح ذیل معرفی
می گردد:
فرضیه اصلی پژوهش:
 :6Hفناوری ارتباطات و اطالعات بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی پژوهش:
 :0Hخدمات وب بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.
 :3Hپردازش ابری اطالعات بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.
 :2Hهوش مصنوعی بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.
 :4Hتکنولوژی ارتباطات تلفن همراه بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.
 :7Hاطالعات کسب و کار هوشمند بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.

 -3روش پژوهش
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سرمایه انسانی در فضای رقابتی جهان امروز ،مهمترین و با ارزشترین سرمایه کشورهاست .با توجه به این اقتصاد متغیر ،نیروی
کار مستعد و واجد شرایط ،بسیار کم است .از اینرو شناسایی ،جذب ،به کارگیری ،توسعه ،رشد و جایگزینی این سرمایه در این فضا،
مهمترین تصمیم برای مدیران سازمانها به شمار می آید .مدیریت استعداد فرآیند پیچیده ای برای سازمان است ،اما سازمان به
کارمندان با استعداد برای افزایش عملکرد نیاز دارد .در این بخش مشکل اساسی یافتن یا مدیریت استعداد نیست ،بلکه ارایه تعهد
برای نگهداشت است به خاطر اینکه از نگاه مدیریت استراتژیک ،ایجاد عملکرد پایدار ،دایمی و باال مهم است و آن تنها با تعهد
کارمندان امکان پذیر می شود(سیدجوادین؛ نقدی و محمدی ثابت .)0285 ،در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف ،قبل از هر چیز
بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود( .خاکی )0284 ،تحقیقات بر اساس هدف
به سه دسته ( بنیادی ،کاربردی و تحقیق و توسعه ) تقسیم میشوند .از آنجا که این تحقیق در جستجوی بررسی مساﺋل مربوط به
ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی است و نتایﺞ حاصل از آن برای حل مشکالت خاص مربوط به مدیریت منابع انسانی ،قابل
اجراست و به مدیران در تخصیﺺ بهینه منابع و تصمیم گیری صحیح کمک می نماید ،بنابراین تحقیق حاضر از نوع کاربردی
است .از آنجا که در این تحقیق چندین زنجیره مورد مقایسه نسبی و ارزیابی قرار میگیرند لذا یک تحقیق میدانی است .چون
دراین تحقیق روابط بین متغیرها در قالب مدل مفهومی ،با استفاده از تکنیک های آماری بیان میگردد و متغیرها مشاهده و اندازه
گیری و توصیف میشوند لذا نوع روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی می باشد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان و مدیران
حوزه منابع انسانی در پنﺞ شرکت های خدماتی است .جامعه اطالعدهنده شامل خبرگان و کارشناسان صنعت و دانشگاه میباشد .به
منظور جمعآوری اطالعات از نظرات حوزه منابع انسانی در حوزههای مختلف صنعت و دانشگاه استفاده شده است.
در این تحقیق برای جمع آوری دادهها و تجزیه و تحلیل آنها ،در بین کارشناسان و مدیران شرکت های خدماتی در شهر
تهران که به عنوان نمونه انتخاب شده اند پرسشنامهای پخش و بعد از تکمیل جمع آوری می شود .این پرسشنامه بر اساس طیف
لیکرت تنظیم شده است .این طیف از پنﺞ قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تعدادی پاسخ در اختیار
پاسخگو قرار می دهد تا گرایش خود را در باره آن مشخﺺ نماید این طیف از گرایش خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم
تشکیل می شود که سؤاالت آن در قالب شش بخش دستهبندی گردیده است؛ که در جدول  0ارتباط سؤاالت با هر یک از
متغیرهای پژوهش نشان داده شده است.
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جدل  .1ارتباطات سواالت با گویه های پژوهشی

سواالت پرسشنامه
متغیرها
ردیف
5-9
خدمات وب
5
4-1
پردازش ابری اطالعات
2
1-3
هوش مصنوعی
9
51-52
تکنولوژی ارتباطات تلفن همراه
4
59-51
اطالعات کسب و کار هوشمند
1
51-51
ارزیابی عملکرد منابع انسانی
1

یافته های پژوهش

جدول  .2روایی پرسشنامه ها

07 04 02 03 00 06 8 9 5 0
7 4 2
سوال 3 0
0 0 0 659 0 0 0 0 0 655 659 0 659 0 0 CVR
سوال 09 05 00
0 659 0 CVR
با توجه به مقادیر بدست امده نشان داده شد که روایی سواالت مورد تایید می باشد.
یک مقیاس یا آزمون زمانی دارای پایایی است که در شرایط ثابت از انجام مکرر آن نتایﺞ یکسان حاصل گردد .پس پایایی
آزمون بیانگر قابلیت اعتماد به نتایﺞ آزمون است .قابلیت اعتماد عبارت است از :همبستگی میان یک مجموعه از نمرات ومجموعه
دیگری ازنمرات در یک آزمون که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده باشد .برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد
پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری از شیوه های مختلفی استفاده می شود که در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده
شده است .روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود.
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اگر محققی اعتبار و روایی دادههای خود را نداند نمیتواند نسبت به آنچه که به دست آورده است و نتیجهگیریهایش زیاد
مطمئن باشد( .خاکی )0284،پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازهگیری و بکارگیری آنها در مرحلهی اصلیِ جمعآوری دادهها،
ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی ،اطمینان نسبی الزم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزار موردنظر و معتبر بودن آن پیدا
کند .مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی شده است را
اندازهگیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را
بیارزش و ناروا سازد( .خاکی .)0284 ،با توجه به پرسشنامه تدوین شده که بر اساس سواالت پژوهش های قبلی بوده است لذا
روایی سواالت با ارزیابی نظرات  36نفر از خبرگان مورد ارزیابی به روشه الوشه قرار گرفته که نتایﺞ به شرح جدول  3می باشد:

جدول  .3پایایی پرسشنامه ها به روش الفای کرونباخ

الفا
سواالت پرسشنامه
متغیرها
ردیف
14145
5-9
خدمات وب
5
14111
4-1
پردازش ابری اطالعات
2
14114
1-3
هوش مصنوعی
9
14114
51-52
تکنولوژی ارتباطات تلفن همراه
4
14141
59-51
اطالعات کسب و کار هوشمند
1
14144
51-51
ارزیابی عملکرد منابع انسانی
1
14311
کل
در تحلیل به عمل آمده آلفا از  %56بیشتر می باشد .بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه درحد قابل قبولی می باشد.
با توجه به بررسی انجام شده با استفاده از ازمون  ،K-Sکلیه متغییر های مساله بصورت غیر نرمال بوده و بایستی از آزمون
ناپارامتری ضریب اسپیرمن جهت بررسی ارتباطات استفاد کنیم که در زیر به بررسی تک تک متغیر ها میپردازیم.
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جدول  .4آزمون فرضیات پژوهش

متغیرها
خدمات وب بر روی فناوری ارتباطات
پردازش ابری اطالعات بر روی فناوری ارتباطات
هوش مصنوعی بر روی فناوری ارتباطات
تکنولوژی ارتباطات تلفن همراه بر روی فناوری ارتباطات
اطالعات کسب و کار هوشمند بر روی فناوری ارتباطات
فناوری ارتباطات و اطالعات بر روی مدیریت منابع انسانی

تعداد
پاسخگو
76
76
76
76
76
76

ضریب اسپیرمن

α

p-value

65583
65976
65798
65507
65934
65470

6/67
6/67
6/67
6/67
6/67
6/67

65666
65666
65666
65666
65666
65660
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با توجه به ارزیابی فرضیات انجام شده مشخﺺ گردید ،فناوری ارتباطات و اطالعات بر روی مدیریت منابع انسانی اثر مثبت و
معناداری دارد و در این ارزیابی موثر ترین مولفه بر روی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بر روی مدیریت منابع انسانی مربوط
به اطالعات کسب و کار هوشمند می باشد که با همبستگی  65934یک همبستگی قوی و مستقمی ایجاد کرده است.
نتایﺞ بدست امده در این پژوهش نشان داده است که:
الف) خدمات وب بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد
با توجه به ارزیابی صورت پذیرفته از  76نمونه اماری تصادفی در میان مدیران شرکت های خدماتی در شهر تهران نشان داده
شد که خدمات وب بر وری فناوری ارتباطات و اطالعات سازمانی اثر مثبتی دارد که نتیجه این فرضیه با پژوهش عباسی()3600
همسو می باشد.
از این رو پیشنهاد کاربردی در این زمینه می توان به سازمان ها در خصوص بکار گیری رویکرد نرم افزار های موبایلی در
ارزیابی عملکرد پرسنل خدماتی که در سطح شهر به اراﺋه خدمات می پردازند پیشنهاد داد .همانطور که میدانیم ،در کالن شهر ها
بدلیل مشکالت و شرایط ترافیکی ،بخش اعظمی از زمان های اراﺋه خدمات صرف طی مسافت های طوالنی جهت اراﺋه گزاراشات
می گردد که با استفاده از خدمات تحت وب این موضوع مرتفع میگردد.
ب) پردازش ابری اطالعات بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.
همانطور که از نمونه آماری مشخﺺ گردید ،ثبت و نگهداری پرونده پرسنلی در فضای پردازش ابری امری مهم و اثرگذار بر
روی توسعه فناور ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی است بگونه ای که استمرار این سیستم بر روی توسعه نگهداری
نیروی انسانی موثر و حساس است که این فرضیه نیز با پژوهش عباسی( )3600همسو می باشد.
پیشنهاد کاربردی در خصوص این فرضیه با شرکت های خدماتی ،بکارگیری سیستم بایگانی تحت شبکه پردازش ابری بوده
که سهولت دسترسی و انتقال اطالعات به مراجع ذیربط را ایجاد می نماید بطور مثال استفاده از پردازش ابری در اراﺋه اطالعات
بیمه ای پرسنل به دفاتر خدمات بیمه ای را اسان تر نموده است.
پ) هوش مصنوعی بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد
مطابق با ارزیابی پرسشنامه ای صورت پذیرفته از نمونه اماری ،این فرضیه با ضریب اسپیرمن  65976مورد تایید واقع گردید که
این مقدار همبستگی قوی و مستقیمی را نشان میدهد .از این رو این فرضیه نشان داد که با پژوهش عباسی( )3600همسو می
باشد.
پیشنهاد کاربردی در حوزه هوش مصنوعی در زمینه مدیریت ارتباطات و اطالعات به سازمان این امکان را می دهد تا برنامه
ریزی منابع سازمان به درستی و با کارایی عملکردی باال اجرا شود و از این رو توسعه هوش مصنوعی در برنامه ریزی منابع سازمان
پیشنهاد می گردد.
ت) تکنولوژی ارتباطات تلفن همراه بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.
با توجه به نتایﺞ بدست امده بر روی این فرضیه نشان داده شده است که این فرضیه مورد استقبال نمونه آماری قرار گرفته و
استفاده از این تکنولوژی بر روی توسعه ارتباطات سازمانی اثر ویژه ای داشته است و با پژوهش عباسی( )3600همسو می باشد.
پیشنهاد کاربردی در حوزه این فرضیه با سازمان های خدماتی توسعه نرم افزاری خدمات موبایلی ارتباطات با پرسنل و
مشتریان ویژه خود می باشد.
ث) اطالعات کسب و کار هوشمند بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد.
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بحث و نتیجه گیری
حال در جهانی مدرن پر از پیچیدگی های روبه فزونی و سرعت نوآوری ،آینده اندیشی و دور اندیشی در حال تبدیل شدن به
موضوعی مهم و جذاب نسبت به گذشته است .پرداختن به دوراندیشی استراتژیکی سازمان ها را در حفظ انعطاف پذیری کافی برای
توسعه های آینده و پیامدهای غیرقابل پیش بینی حمایت و پشتیبانی می کند .در حالی که دولت ها و موسسه های دولتی ممکن
است دوراندیشی را در جهت آمادگی بلند مدت بکار بگیرند ،شرکت ها میتوانند خودشان را به قابلیت های واکنش در مقابل امواج
ضعیف مجهز کرده و سریع دوره های فعالیت خود را با توجه به تقاضای بازار تغییر دهند(روهربک .)3606 ،امروزه ،مدیریت جهانی
جهانی به سمتی سوق یافته است که فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTدر تقریبا در تمام فعالیت های پیدایش بشریت نفوذ و
رخنه کرده است .پژوهش های تجربی و نظری ضرورت به تطبیق و سازگاری و بهره بردای از خروجی های که فناوری اطالعات و
ارتباطات( )ICTدر سازمان های متنوعی را بررسی کرده و نمایان ساخته اند .در حالی که ،کاربرد اینترنت که منجر به بهبود مداوم
و مستمر که فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTشده است همچنین از سوی طیف وسیعی از پژوهشگران و محققان بررسی شده
است .لذا ،فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTو اثرات آن در توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فردی به حوزه و قلمرو جذاب برای
بسیاری از پژوهشگران و محققان علمی در دو دهه اخیر تبدیل شده است(مومال و مسروم .)3607 ،فناوری اطالعات اثرات گسترده
و وسیعی تقریبا بر همه جنبه های اجتماع دارد .با توجه به نتایﺞ این پژوهش ،در راستای تکمیل نتایﺞ بدست آورده شده پیشنهاد
می گردد توسعه مفاهیم ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد های دلفی فازی و روش های تصمیم گیری چند
معیاره جهت انتخاب برترین مولفه های ارزیابی گردد.
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رویکرد ویژه ای که بر روی فناوری ارتباطات و اطالعات سازمانی اثر معناداری دارد ،اطالعات کسب و کار هوشمند سازمان
است که با ایجاد استراتژی های همسوی رقبا ،بازار و محیط تجاری می تواند در توسعه مدیریت منابع انسانی اثر گذار است که در
این فرضیه نمونه اماری با توجه به پرسشنامه تدوین شده به اثر ویژه آن اشاره نمودند.
از این رو پیشنهاد کاربردی در راستای این فرضیه توسعه امکانسنجی و مطالعه بازار سازمانهای خدماتی در راستای توسعه
رویکرد مدیریت منابع انسانی خود می باشد.
ج) فناوری ارتباطات و اطالعات بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان های خدماتی اثر مثبت و معناداری دارد
در نهایت با توجه به ارزیابی انجام شده ،نشان داده شد که فناوری ارتباطات و اطالعات بر روی مدیریت منابع انسانی سازمان
های خدماتی به میزان ضریب اسپیرمن  65470اثر مستقیمی بر یکدیگر دارند و این فرضیه با پژوهش عباسی( )3600همسو می
باشد.
این پژوهش به ارزیابی اثر تغییرات فناوری اطالعات و ارتباطات( )ICTبر روی مدیریت منابع انسانی پرداخته و همچنین
سیگنال های ضعیفی که ممکن است در آینده بر روی مدیریت منابع انسانی تاثیر گذار باشند شناسایی شدند .از دیدگاه کارشناسان
و صاحبنظران منابع انسانی ،ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات یک پتانسل بالقوه ای برای انتقال کسب وکار از نقطه ای که شروع
شد تا به یک سودمندی بزرگی منجر گردد ،دارا می باشد .لذا توسعه و بسط برنامه های موبایلی و وب که اخیرا مطرح گردیده است
که مدل جدیدی را از هوشمندی به سازمان عرضه می دارد .در نهایت این پژوهش نشان داده است که ،فناوری های ظهور یافته
یک چالش جدیدی در حوزه مدیریت منابع سازمان بوده و تغییرات زیادی را در عملکرد منابع انسانی در شرکت های فناوری
اطالعات منجر می گردد.
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چکـیده
در این مقاله به بررسی تاثیر رضایت مشتری ،اعتماد ،قطعیت ،و تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد با تاکید بر
رسانههای اجتماعی پرداخته شده است .تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزء پژوهشهای توصیفی
با روش پیمایشی میباشد .روش گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است .جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شرکت
پیشگامان توسعه ارتباطات بوده است .باتوجه به نامحدودبودن مشتریان ،جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران
استفاده شده است .حجم نمونه  095نفر تخمین زده شد .پرسشنامه به  022نفر از مشتریان به روش تصادفی در دسترس
توزیع گردید و در نهایت  092پرسشنامه سالم جهت تحلیل دادهها جمعآوری گردید .تجزیه و تحلیل دادهها توسط نرمافزار
اسمارت پیالاس انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که رضایت مشتری ،اعتماد ،قطعیت ،و تبلیغات کالمی مثبت بر قصد
خرید مجدد تاثیر دارد .نتایج تحقیق میتواند برای فروشگاههای آنالین و سایر شرکتهایی که خرید آنالین دارند ،جهت
افزایش قصد خرید مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :رضایت مشتری ،اعتماد ،قطعیت ،تبلیغات کالمی مثبت ،رسانههای اجتماعی ،قصد خرید مجدد.
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حساسیت در بازارهای الکترونیکی بر روی مشتری باالست ،زیرا در این بازارها به علت شدت رقابت و تنوع انتخاب ،جلب نظر
و حفظ مشتری بسیار دشوار است .توسعه روز افزون سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری این امکان را برای هر سازمانی فراهم
میکند تا به دقت بر روی رفتارها و حرکات تک تک مشتریان تسلط داشته باشد تا ضمن برآورده کردن نیازهای مشتریان ،فعالیت
آنان را مدیریت کند .با توجه به مشکل عمده محیط مجازی که نمیتوان از نزدیک آنها را لمس کرد و دید تعامل چهره به چهره با
کارکنان فروش امکانپذیر نیست و ارزیابی وضعیت و کیفیت محصول مقدور نیست ،میتوان انتظار داشت که در یک محیط
اینترنتی ،نسبت به یک محیط فیزیکی ،اعتماد کمتر و احساس خطر بیشتری حاکم باشد .اگر چه رضایت حاصل از برخوردهای
گذشته بر اعتماد ،تاثیر قابل توجهی دارد ،اما فروشندگان برخط ،میتوانند به واسطه ارائه خدمات با کیفیت ،ضمانت محصوالت،
ایجاد امنیت ،حفظ حریم شخصی ،پشتیبانی از طراحی مناسب و یک وبسایت جذاب ،اعتماد مصرفکنندگان را جلب کنند .از
طرفی امروزه تقریباً همه چیز با شبکههای اجتماعی سر و کار دارد .اگر سازمان در شبکه های اجتماعی ،جوامع محتوایی،
میکروبالگ ها ،ویکیها و پیام رسان های فوری ،حضور نداشته باشند ،دیگر بخشی از فضای مجازی نخواهند بود .شبکههای
اجتماعی به شرکتها این امکان را می دهد تا با صرف هزینه محدود و اندک در زمان مناسب و بصورت بی واسطه و مستقیم با
کاربران نهایی در تماس باشند .این شرایط باعث می شود تا نه تنها شبکههای اجتماعی برای بسیاری از شرکت های چند ملیتی
دنیا کاربرد داشته باشد بلکه برای شرکتهایی در ابعاد کوچک و متوسط و حتی شرکتهای دولتی و غیر انتفاعی نیز مناسب
میباشد[ .]1بنابراین در این تحقیق تالش شده است تا به بررسی تاثیر متغیرهای رضایت مشتری ،اعتماد ،قطعیت ،و تبلیغات
کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد با تاکید بر شبکههای اجتماعی پرداخته شود.

 -2مرور ادبیات
-1-2رضایت مشتری
در این مطالعه ،رضایت مشتری به عنوان یک ارزیابی از تجربه مصرف و بر اساس اختالف بین انتظارات مشتری و عملکرد
واقعی درک شده فرآیند پس از مصرف تعریف شده است (هسو و همکاران .)0217،1تفاوت میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد
کاال تعیین می کند که آیا مصرف کننده از خرید کاال راضی یا ناراضی است .هر قدر فاصله میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد
کاال بیشتر باشد نا رضایتی مشتری بیشتر خواهد شد .احمد و همکاران )0210(0بیان کردند بهتر بودن خدمات به قصد رفتاری مثبت
و قصد خرید مصرف کننده منجر میشود و مراجعه بعدی او را نیز افزایش میدهد (احمد و همکاران .)0210،کیتاپسی و همکاران0
( )0210و هسو و همکاران ،)0217( 0شین و همکاران )0210( 7در تحقیق خود نشان دادند که رضایت مشتری بر قصد خرید
مجدد تاثیر دارد.بنابراین این تحقیق فرض میکند که :رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر دارد.

-2-2اعتماد مشتری
اکثر محققان بر آنند که تجارت الکترونیکی هنگامی میتواند موفق باشد که عموم مردم به محیط مجازی اعتماد کنند ،به
همین دلیل ،مسئلة اعتماد در تجارت الکترونیکی اهمیت زیادی دارد و باید موضوع تحقیقات قرار گیرد .از دالیل عمدة عدم اقبال
اشخاص و شرکتها به تجارت الکترونیکی فقدان اعتماد است .در حقیقت ،خریداران به شرکتهای اینترنتی به اندازة کافی اعتماد
ندارند ،بنابراین ،به معامله و مبادله با آنان تمایلی ندارند .بی اعتمادی نه تنها در کوتاه مدت ،بلکه در بلندمدت نیز مانع اساسی بر سر
راه شناسایی توان بالقوة تجارت الکترونیکی در جذب مشتریان است .اعتماد حالتی روانشناختی است که طرفین معامله نسبت به
تداوم رابطة تجاری خود و یا در رسیدن به هدفی که از پیش تعیین شده است دارند( .حسینی و همکاران .)1097،فروشندگان در
تجارت الکترونیکی موظف اند در حفظ اعتماد شرکای تجاری خود کوشش کنند .از آنجا که اقدامات قانونی در صورت مشاهدة هر
گونه کالهبرداری یا مشاجره با فروشنده یا خریدار بسیار دشوار است ،مقولة اعتماد در معامالت تجارت الکترونیکی از اهمیت
بسیاری برخوردار است .زیرا افراد چاره ای جز اعتماد به یکدیگر ندارند .هسو و همکاران ،)0217( ،6هاریس و گود ،)0212( 5شین

1- Hsu et al.

2- Ahmad et al.
3- Olgun Kitapci et al.
4 -M.-H. Hsu et al
5- Shin, J. I., Chung, K. H., Oh, J. S., & Lee
6- Hsu et al.
7- Harris, L. C., & Goode, M. M
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و همکاران ،)0210( 1در تحقیق خود نشان دادند که اعتماد بر قصد خرید مجدد تاثیر دارد .بنابراین این تحقیق فرض میکند که:
اعتماد بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر دارد.

-3-2تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مثبت

-4-2قطعیت مشتری
قطعیت به میزان مطمئن بودن و راحت بودن مشتریان برای خرید گفته میشود (چوی و ماتیال .)0219 ،تحقیقات چوی و
ماتیال ،)0219( 7در تحقیق خود نشان دادند که قطعیت بر قصد خرید مجدد تاثیر دارد .بنابراین این تحقیق فرض میکند که:
قطعیت مشتری بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر دارد.
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تبلیغـات دهـان بـه دهـان الکترونیکی به منزلـهء کلیـه ارتباطات غیررسمی مصرف کنندگان از طریق تکنولوژی مبتنی بر
اینترنت ،در ارتباط با کـاربرد یـا ویژگیهای کاالها یا خدمات خاص و یا فروشندگان آنها تعریف می شود (ریچارد .)0212 ،0این
نوع تبلیغات ،عرصه مهمی برای نظرات مصرف کننـدگـان شـده اسـت و به نظر میرسد که به دلیل قابلیت دسترسی بیشتر به آن،
حتی کارآمدتر از ارتباطات دهان بـه دهـان در جهان آفالین (خارج از خط) باشد .تبلیغات دهـان بـه دهـان الکترونیکی میتواند به
منزله ارتباطات بین شخصی سنتی در درون نسل جدید فضـای سـایبری درنظر گرفته شود .برخالف تبلیغات دهان به دهان سنتی،
ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی بیشتر مانـدگار و قابـلدسترس هستند .بیشتر اطالعات متنی ارائـه شـده روی اینترنـت،
بایگـانی مـیشـوند و بنـابراین میتواند برای دوره زمانی نامحدودی دردسترس قرار گیرد .ارتباطات دهان بـه دهـان الکترونیکـی
بیشتر از تبلیغات دهان به دهان سنتی قابل اندازهگیری هستند .پژوهشگران میتوانند بهراحتی تعداد زیادی از پیامهای دهان به
دهان الکترونیکی را بازیابی کنند و ویژگیهای این پیامها ماننـد تعـداد کلمات احساسی مورداستفاده ،وضعیت پیامها ،سبک پیامها و
مانند اینها را تجزیه وتحلیـل کننـد (جلیلوند .)0210،اعتقاد بر این است که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی مثبت عامل موثری
در جذب مشتریان جدید است .ادبیات معتبر و قابل توجهی درباره اهمیت تبلیغات شفاهی در زمینه بازاریابی و رفتار مصرفکننده
وجود دارد .ارزش تبلیغات شفاهی زمانی معلوم میشود که پیامدها و اثرات آن بر روی خریداران بالقوه و واقعی را مشاهده کنیم.
توضیحات و تفسیرهای مثبت از سوی مشتریان خشنود می تواند موجب افزایش خرید ها گردد و این در حالی است که توضیحات و
تفاسیر منفی از سوی مشتریان ناخشنود می تواند به کاهش خریدها منجر گردد .حمایت تئوریک زیادی برای این ایده وجود داردکه
تبلیغات شفاهی بر اقدامات مصرفکنندگان تاثیر میگذارد( .بیبین،0212،0ص .)18کیتاپسی و همکاران )0210( 0در تحقیق خود
نشان دادند که تبلیغات دهان به دهان مثبت بر قصد خرید مجدد تاثیر دارد .بنابراین بر اساس پیشینه تحقیق ،این تحقیق فرض
میکند که :تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر دارد.

-5-2رسانههای اجتماعی
منظور از رسانههای اجتماعی ،انتقال و یا اشتراکگذاری اطالعات با مخاطبان گستردهای از طریق وب میباشد .اهمیت شبکه-
های اجتماعی در تصمیمگیری خرید مشتریان ،به سرعت در حال افزایش است زیرا شبکههای اجتماعی در شکل گیری عقیده
عمومی موثرند (پیکارین و همکاران .)0220 ،6در شبکههای اجتماعی کاربران عقاید خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و
پیشنهاد میدهند .این مطلب نشاندهنده این است که مصرف کنندگان عقایدی درباره کاال یا خدمتی که قصد خرید آن را دارند
جستجو میکنند .مطالعات نشان میدهد که شصت در صد اعضا قبل از تصمیمگیری به خرید ،عقاید و نظرات دیگر اعضا را مد نظر
قرار میدهند (لو و همکاران .)0229 ،5بنابراین هر چقدر تبلیغات کالمی مثبتی در اینترنت وجود داشته باشد ،شبکههای اجتماعی
میتواند این تاثیر را افزایش یا کاهش دهد .بنابراین این تحقیق فرض میکند که:

شبکه های اجتماعی تاثیر تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد آنالین را تعدیل می کند.

1- Shin, J. I., Chung, K. H., Oh, J. S., & Lee,
2- Ricard
3- Babine
4- Olgun Kitapci et al.
5- Sungwoo Choi, Anna S. Mattila
6- Pikkarainen
7- Lu
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 -3مدل مفهومی پژوهش
با توجه به پیشینه تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق به صورت ذیل ارایه میگردد.

رسانه های اجتماعی

رضایت

تبلیغات کالمی

مشتری

مثبت
قصد خرید مجدد

آنالین

قطعیت

اعتماد
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شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

 -4روش شناسی تحقیق
در این تحقیق به بررسی تاثیر رضایت مشتری ،اعتماد ،قطعیت ،و تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد با تاکید بر شبکه
های اجتماعی پرداخته شده است .متغیرقطعیت ،رضایت مشتری ،اعتماد ،تبلیغات کالمی مثبت ،متغیرهای مستقل ،و متغیرقصد
خرید مجدد آنالین متغیر وابسته ،و متغیر شبکه های اجتماعی متغیر تعدیل گر هستند.
روش انجام تحقیق براساس طرح تحقیق ،توصیفی و از نوع مطالعه موردی میباشد .همچنین بر اساس هدف ،کاربردی است.
جامعه آماری تحقیق مورد بررسی ،شامل مشتریان فروشگاههای آنالین ایران که نامحدود میباشند بوده است .با توجه به نامحدود
بودن مشتریان ،از فرمول کوکران جهت تعیین حجم نمونه استفاده شده است .با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد حجم نمونه 095
نفر خواهد بود .بنابراین پرسشنامه به  022نفر از مشتریان شرکت توزیع شده و در نهایت  092پرسشنامه کامل و سالم جهت
تحلیل جمع آوری شدند .پرسشنامه ها به صورت تصادفی در دسترس به مشتریان توزیع گردید.
برای گردآوری اطالعات در این تحقیق از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است .در روش میدانی ،اطالعات به
کمک پرسشنامه ،با مراجعه محقق به افراد مورد نظر در اختیار آنان قرار گرفت و پس از تکمیل جمع آوری گردید .پرسشنامه
تحقیق استاندارد و حاوی  19سوال بوده است .جهت اندازهگیری متغیر رضایت مشتری مطابق با پرسشنامه سهادو و پورانی1
( )0229و ها و فندا )0229( 0از  0سوال ،متغیر اعتماد مطابق با پرسشنامه ونگ و سهال ،)0226( 0وو )0210( 0و موخورجی و ناث7
( )0225با  0سوال ،متغیر تبلیغات کالمی اینترنتی با پرسشنامه زیثامل و همکاران ،)1886( 2و بینگه و همکاران  )0216(2توسط 0
سوال ،متغیر قطعیت با پرسشنامه چوی و ماتیال )0219( 1با  2سوال ،متغیر قصد خرید مجدد آنالین با پرسشنامه پارک و
همکاران )0212( 8و وانگ و همکاران )0210( 12و ژانگ و همکاران )0211( 11توسط  3سوال ،متغیر شبکه اجتماعی توسط
پرسشنامه پارک و همکاران )0212( 10با  0سوال اندازهگیری شده است .مقیاس مورد استفاده جهت پاسخگویی به سئواالت
1- SahadevandPurani
2- HaandFanda
3- Wong and Sohal
4- Wu
5- Mukherjeeand Nath
6- Zeithaml et al.
7- Bigne et al.
8- Choi and Matilla
9- Parketal
10- Wang et al
11- Zhang et el
12 -Parketal
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پرسشنامه طیف  7گزینهایی لیکرت می باشد که از درجات خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم (که امتیازات ارائه شده به آنها به
ترتیب ،0 ،0 ،0 ،1و  7می باشد( استفاده شده است تا پاسخ دهندگان نظر خود را با درج عالمت در خانههای مرتبط نشان دهند.
برای بررسی پایایی پرسشنامه از  )1ضرایب بارهای عاملی )0 ،آلفای کرونباخ و  )0پایایی ترکیبی) 1(CRاستفاده گردید .در این
تحقیق ،برای تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از روشهای آمار استنباطی و نرم افزار  PLSاستفاده شده است .نتایج ضرایب
بارهای عاملی نشان داد که بار عاملی همه سواالت بیشتر از  2.0میباشند .بنابراین سواالت میتوان اظهار داشت که پرسشنامه
دارای روایی الزم می باشد .نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرها با در نظر گرفتن مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ ( 2.5کرونباخ،
 ،)1871برای پایایی ترکیبی ( 2.5نانالی )1859 ،0و برای ( 2.7 AVEفرنر و الرکر )1891 ،0میباشد و مطابق با یافتههای
حاصل تمامی این معیارها در مورد متغیرها مقدار مناسبی اتخاذ نمودهاند ،بنابراین میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی و روایی
همگرای پژوهش حاضر را تائید ساخت .در بخش تجزیه وتحلیل،با استفاده ازآزمونهای آماری پیالاس الگوریتم،0آزمون تغییر
آردو ،7رگرسیون سلسله مراتبی و بوتاستراپینگ ،6فرضیههای تحقیق آزمون شده و در نهایت در مورد تایید یا رد آنها تصمیمگیری
خواهد شد

-5تجزیه و تحلیل داده ها
اولین و اساسی ترین معیار برای سنجش رابطة بین سازه ها در بخش ساختاری مدل ،ضرایب معناداری یا همان مقادیرt-
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valueمیباشد .این مقادیر با استفاده از آزمون بوت استراپ قابل اندازهگیری است .در این قسمت از پژوهش با توجه به نوع مدل
تحقیق که دارای متغیر تعدیلگر میباشد مدل تحقیق در دو سطح بصورت جداگانه بررسی گردیده است )1 .آزمون مدل سطح اول
تحقیق بدون تعدیلگر  )0آزمون مدل سطح دوم تحقیق با متغیر تعدیلگر
در آزمون مدل سطح اول تحقیق ضرایب معناداری تی (بدون حضور تعدیلگر) با استفاده از نرم افزار پیالاس ،محاسبه گردیده
است .مقادیرتی نشان میدهد که کلیه فرضیه ها با توجه به اینکه از عدد  1.86بیشتر میباشند ،مورد پذیرش قرار میگیرند.

شکل -2ازمون سطح اول نرم افزار پی ال اس

با توجه به اینکه اولین گام در آزمون مدلهای دارای متغیر تعدیلگر ،شناسایی وجود یا عدم وجود متغیر تعدیلگر میباشد،
جهت بررسی تعدیلگر بودن متغیر مربوطه از آزمون معناداری تغییر آردو استفاده میشود .جهت این تحلیل با کمک آزمون
تغییرات آردو بین دو معادله رگرسیونی صورت میگیرد .مبنای منطقی این آزمون آن است که اگر آردو یک مدل با تعداد متغیرهای
مستقل مشخص با افزودن متغیرهای جدید به صورت معنادار تغییر یابد ،آنگاه متغیر یا متغیرهای جدید بر متغیر وابسته مؤثرند.
همین منطق برای متغیر تعدیلگر هم وجود دارد( کوهن و همکاران ،0220،ص .)151در صورت تایید وجود متغیر تعدیلگر به
تفسیر نتایج رگرسیون چندگانه تعدیل شده پرداخته خواهد شد .در این مرحله ،تاثیر متغیر شبکه های اجتماعی بر تبلیغات کالمی و
قصد خرید مجدد مورد تحلیل قرار میگیرد .در گام اول به آزمون تغییر آردو با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی پرداخته شده
است .پیش از آزمون متغیر تعدیل گر ،با استفاده از آزمون تغییر آردو به بررسی وضعیت متغیر شبکه های اجتماعی به عنوان متغیر
تعدیلگر پرداخته میشود .یعنی میخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا متغیر شبکه های اجتماعی نقش تعدیلگر را برای
متغیرهای مستقل ایفا مینماید یا خیر؟

اف5

1- Composite Reliability
2- Nannally
3- Fornell & Larcker
4- PLS Algorithm
5 R2
6- Bootstrapping
7- F
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همانطور که در جدول شماره  1مشاهده میشود با درنظر گرفتن تغییرات قابل توجه مربع ضریب تغییرات ) 𝟐𝐑∆) و مقدار
تغییر اف ،همچنین 𝐅∆ Sig.که  2.222میباشد ،میتوان شبکه های اجتماعی را به عنوان یک متغیر تعدیلگر برای متغیر تبلیغات
کالمی دانست .بنابراین نتیجه میگیریم که شبکه های اجتماعی نقش متغیر تعدیلگر را ایفا می نمایند.
جدول -1خالصه آزمون رگرسیون سلسله مراتبی
مدل
8
5

ضریب
تغییرات
R
a35120

مربع ضریب
تغییرات
)(R SQUARE
35293

35258

b35121

35292

35251

مربع ضریب تغییرات
تعدیل شده

R

تغییر F

تغییر سطح معناداری
آزمون F

35293

822515

35333

35332

8593

35333

2

 : aتبلیغات کالمی مثبت ،قطعیت ،رضایت مشتری ،اعتماد ،شبکه های اجتماعی ،قصد خرید مجدد آنالین
 : bتبلیغات کالمی مثبت ،قطعیت ،رضایت مشتری ،اعتماد ،شبکه های اجتماعی ،قصد خرید مجدد آنالین ،شبکه های اجتماعی*
تبلیغات کالمی مثبت
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درگام دوم به بررسی شدت اثر تعدیلگرپرداخته شده است .با توجه به اینکه شدت و میزان اثر متغیر تعدیلگر با استفاده از
ضریب بتای استاندارد جمله تعاملی بررسی میگردد ،لذا جهت بررسی شدت اثر متغیر تعدیلگر شبکه های اجتماعی در تاثیر متغیر
تبلیغات کالمی بر قصد خرید ،از ضریب مسیر استفاده شده است .با در نظرگرفتن ضریب مسیر متغیر تعاملی رسانه های اجتماعی و
تبلیغات کالمی مثبت که عدد  2.200میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که متغیر تعدیلگر رسانه های اجتماعی به میزان  2.200از
تغییرات متغیر تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد آنالین را تعدیل میکند .در گام سوم به بررسی اثر معنادار بودن یا نبودن
متغیر تعدیلگر رسانه های اجتماعی پرداخته شده است .با توجه به مقدار  tمحاسبه شده متغیر تعاملی رسانه های اجتماعی و
تبلیغات کالمی مثبت که عدد  0.029میباشد و بیشتر از عدد  1.86است ،لذا معنادار بودن این فرضیه در سطح  %87مورد تایید
میباشد .با توجه به اثبات نقش متغیر تعدیلگر شبکه های اجتماعی در پژوهش ،مدل شکل شماره  0به عنوان مدل نهایی تحقیق
تایید میگردد.

شکل شماره  -3مدل نهايی تحقیق

خالصه نتایج تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  -2خالصه نتايج مدل ساختاری برای آزمون فرضیه ها
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فرضیه ها

ضریب
استاندارد

عدد
معناداری

نتیجه

رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر دارد.
اعتماد بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر دارد.
تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر دارد.
قطعیت مشتری بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر دارد.
شبکه های اجتماعی تاثیر تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد آنالین را تعدیل میکند

35910
35202
35810
35323
35355

95222
95223
95322
95033
55031

عدم رد
عدم رد
عدم رد
عدم رد
عدم رد

بحث و نتیجهگیری
در این مقاله ،به بررسی تاثیر رضایت مشتری ،اعتماد ،قطعیت ،و تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد پرداخته شد ..نتایج
حاصل از تحلیل آماری پرسشنامههای اخذ شده از نمونه آماری مورد بررسی که شامل  092نفر از مشتریان فروشگاههای اینترنتی
در ایران است ،حاکی از آن بود ،رضایت مشتری ،اعتماد ،تبلیغات کالمی مثبت ،و قطعیت مشتری بر قصد خرید مجدد آنالین تاثیر
دارد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که شبکه های اجتماعی تاثیر تبلیغات کالمی مثبت بر قصد خرید مجدد آنالین را تعدیل می
کند .نتایج این تحقیق با تحقیقات چوی و ماتیال ( ،)0219کیتاپسی و همکاران ( ،)0210هسو و همکاران ()0217همسو میباشد.
چوی و ماتیال در سال  0219در تحقیق خود نشان دادند که قطعیت بر قصد خرید مجدد تاثیر دارد .کیتاپسی و همکاران ( )0210در
تحقیق خود نشان دادند که رضایت مشتری ،و تبلیغات دهان به دهان مثبت بر قصد خرید مجدد تاثیر دارد.هسو و همکاران ()0217
در تحقیق خود نشان دادند که اعتماد و رضایت مشتری بر قصد خرید مجدد تاثیر دارد .بنابراین میتوان اینطور تفسیر کرد که
مشتریان فروشگاههای اینترنتی ایران جهت خرید مجدد از شرکت باید از خرید قبلی خود ،رضایت داشته باشند ،و نسبت به شرکت
اعتماد کافی داشته باشند .همچنین تبلیغاتی که در شبکه های مجازی انجام میگردد و قطعیت مشتری میتواند بر خرید مجدد
مشتریان تاثیر گذار باشد .از طرفی با استناد به استفاده از شبکه های اجتماعی جهت معرفی محصوالت شرکت میتوان بیان کرد
که هر چقدر ار شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام جهت معرفی محصوالت استفاده گردد ،تاثیر تبلیغات کالمی بر قصد خرید
مجدد مشتریان افزایش خواهد یافت.

با توجه به تاثیر رضایت مشتری در قصد خرید آنالین ،مدیران فروشگاههای آنالین جهت افزایش رضایت مشتریان ابتدا می-
توانند انتظارات مشتریان خود را شناسایی کنند .برای این کار نیز نباید به حدس و گمان اکتفا کنند بلکه باید در مورد نیازها،
انتظارات و خواستههای مشتریان به دقت تحقیق کنند .یکی از روشهای مفید ،نظرسنجی از مشتریان است که به شیوههای
مختلف اینترنتی ،تلفنی و حضوری قابل انجام است .پس از شناسایی نیازهای مشتریان میتوانند خدمات را بر اساس انتظارات
مشتریان طراحی کنند .بدیهی است که هر چقدر طراحی محصول و خدمات به خواست و انتظار مشتریان نزدیکتر باشد ،میزان
باالتری از رضایت را در مشتری ایجاد مینماید.
با توجه به تاثیر اعتماد بر قصد خرید آنالین مشتریان میتوان گفت امروزه امنیت و عدم اعتماد یکی از مهمترین و اصلی
ترین نگرانی مشتریان در خرید کاال و خدمات اینترنتی میباشد .اعتماد ،الزمه بازاریابی خدماتی برای حفظ روابط بین مشتریان و
ارائه دهندگان خدمت است .زیرامشتریان اغلب قبل از تجربه واقعی خدمت ،مجبور به اخذ تصمیم برای خرید هستند .بنابراین
شرکت باید اطالعاتی را که در وبسایت قرار می دهد مرتبا به روز نگه داشته و اطالعات صحیح و درستی قرار دهند .وعدههایی که
در وبسایت قرار میدهند ،جامه عمل بپوشانند ،همچنین محصوالت و خدمات مورد اعتماد در وبسایت قرار دهند و مشتریان را از
تحویل به موقع محصول و خدمات مطمئن سازند .در اینصورت میتوان اعتماد مشتری را جهت خرید مجدد به دست آورد.
نتایج تحقیق نشان داد که تبلیغات کالمی مثبت تاثیر مثبتی بر خرید مجدد مشتریان دارد .با ظهور شبکه های اجتماعی و بروز
چهره ج دید شبکه جهانی اینترنت ،تبلیغات دهان به دهان شکل پیچیده تری به خود گرفت .این پلتفرم های جدید امکان گفت و
گوی همزمان میلیون ها نفر در مورد مباحث مختلف را فراهم کرده بودند و همین موضوع جایگاه تبلیغات دهان به دهان را در سبد
رسانه ای شرکت ها پر رنگ تر کرد و باعث قدرتمند تر شدن هر چه بیشتر آن شد .نمایش نظرات مشتریان قبلی میتواند در جلب
اعتماد مشتریان بسیار موثر باشد و احتمال خرید مجدد مشتریان را افزایش دهد.
نتایج تحقیق نشان داد که هر چقدر فطعیت مشتری از خرید بیشتر باشد ،بیشتر تمایل به خرید مجدد محصوالت دارد .زیرا
هرگونه ابهام در هنگام خرید ،موجب انصراف مشتری از خرید خواهد شد .بنابراین شرکت میتواند با دادن اطالعات روشن در مورد
اتفاقاتی که بعد از هر کلیک خواهد افتاد و ارائه توضیحات شفاف در مورد پیشنهادات فروش ،به رفع ابهامات مشتری کمک کند.
همچنین برای پیدا کردن و رفع نقاط مبهم ،بهتر است از قسمتی به عنوان تست کاربر 1در سایت فروش قرار دهند که مشتری
هنگام عدم قطعیت بتواند از آن استفاده نماید .همچنین برای رفع هرگونه نگرانی در زمینه کیفیت ،میتواند امکان استفاده رایگان و
آزمایشی 0محصوالت و خدمات برای مشتریان را فراهم نمایید.
با توجه به نقش تعدیلگری شبکه های اجتماعی ،به مدیران شرکت فروشگاههای آنالین پیشنهاد میشود که در شبکه های
اجتماعی فعالیت گستردهای داشته باشند .امروزه شبکههای اجتماعی ،در بازاریابی اینترنتی نقش بسزایی داشته و برندهای معتبر
زیادی از این شبکه ها برای معرفی محصوالت و همچنین برقراری ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنند .تبلیغات در شبکههای
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اجتماعی دارای تاثیر فوق العاده زیادی است که شرکت ها و برندهای بزرگ و کوچک با استفاده از آن توانسته اند سهم بسزایی از
بازار را نصیب خود کنند و در این راستا سودآوری خود را افزایش داده اند  .بطوریکه یک کاربر با کمترین سطح دانش ،می تواند
کاال یا خدمات مورد نظر خود را در شبکههای اجتماعی جستجو نماید و تبدیل به یک مشتری برای یک کسب و کار نوپا شود.
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