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Abstract
The emergency department is one of the crowded wards of a hospital, so
improving the performance of this ward has a significant impact on
improving the quality of hospital services. Recently, researchers have paid
more attention to resilience engineering (RE) and lean management
approaches, because of their focus on performance improvement. The aim of
this study is to present an integrated performance evaluation model for
evaluation performance of the emergency wards of a private hospital, based
on simultaneous applying resilience engineering and lean management. For
this purpose, first by identifying the effective factors, a conceptual model of
the problem was designed. Then the required data were collected using a
standard questionnaire. In the next step, using the algorithm based on data
envelopment analysis (DEA) and with the presence of all indicators,
performance values were calculated. Also, the performance values were
recalculated after removing each of the factors. The results show that the
indicators of engineering commitment in the group of RE and operational
improvement in the group of lean management; have the most impact;
Therefore, by focusing on these factors, significant improvements can be
made in the level of staff satisfaction and as a result, the performance of the
organization.
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چکیده
بخش اورژانس یکی از شلوغترین بخشهای یک بیمارستان است و بهبود عملکرررد ایررن بخررش ترریریر
بسیاری در بهبود کیفیت ارائه خرراتا بیمارسررتان دارد .اخیرررا پژوهشرراران بررهدلیررت تمرکررز ته اسرری
تابآوری و تایریت ناب بر کارایی سیستم ها توجه بسرریار زیررادی برره ایررن دو دیرراراه در ک ررار یکررایار
داشتهانا .هاف این پژوهش ،ارائه رویکردی یکپارچه برررای ارزیررابی عملکرررد تبت رری بررر شرراخ های
ته اسی تابآوری و تایریت ناب با هاف ارتقای رضایت شغلی و کاهش هزی ررههای درتررانی در واحررا
اورژانس یک بیمارستان خصوصی است .به این ت ظور ،ابتاا با ش اسایی شاخ های تؤرر ،تال تفهوتی
تسئله طراحی شا؛ سپس دادههای توردنیاز با استفاده از پرسش اتهای استاناارد جمعآوری شانا .در رررا
بعای ،با استفاده از الاوریتم تبت ی بر تحلیت پوششی دادهها و با حضور تما شاخ ها ،تقادیر کررارایی
تحاسبه شا؛ همچ ین تقادیر کارایی پس از حذف هر یک از عواتت تجررادا تحاسرربه شررا .نترراین نشرران
تیدها که شاخ های تعها ته اسی در رررروه ترراب آوری و بهبررود عملیرراتی در رررروه تررایریت نرراب،
بیشترین تیریر را دارنا؛ ب ابراین با تمرکز بر این شاخ ها تیتوان بهبود زیادی در سطح رضایت کارک ان
و درنتیجه عملکرد سازتان ایجاد کرد.
کلیدواژهها :ارزيابي عملکرد؛ مهندسي تابآوری؛ مديريت ناب؛ بخش اورژانس؛ تحلیل
پوششي دادهها.
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 .1مقدمه

ارزیابی و بهبود عملکرد سیستمها و سازتانها چالشی است که اتروزه در بسرریاری از پررژوهشهررا
توردتوجه قرار ررفته است [ .]31 ،12 ،11 ،9یکی از این سیسررتمهای توردتوجرره در ایررن حرروزه،
سیستم بهااشت و تراقبت سالتت است .اتروزه افزایش سررطح بهااشررت و سررالتت عمرروتی در
جواتع بشری تانظر بوده و همواره تالشهایی در راستای بهبود عملکرد سیسررتمهای ارائهده رراه
خاتا بهااشت و تراقبت سالتت و با هاف پاسخاویی به تقاضای روزافزون این حوزه صررور
ررفته است .خاتا درتانی و نظا سالتت در هر کشرروری بخررش قابررتتوجهی از سیسررتمهای
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آن کشور را تحت تیریر قرار تیدها و همواره بخش زیادی از تولیررا
ناخال داخلی کشورها به نظا سالتت تخصی داده تیشود .به همررین دلیررت پژوهشرراران در
رشتههای تختلف با هاف بهبود کیفیت خاتا سالتت بهت ظور برررآوردهسرراختن نیازهررای کلیرره
ذینفعان نظا سالتت کشورها را برتیدارنا .یکی از بخشهای تهم در حوزه خاتا سررالتت
و درتانی ،بخش بیمارستانی و بهویژه بخش خاتا اورژانس بیمارستان است [.]7
بخش اورژانس یا فوریتهای پزشکی بهت زلرره قلررب بیمارسررتان اسررت و یکرری از تهمترررین
بخشهای بیمارستان تلقی تی شود که نقشرری کلیررای در پیشرربرد اهررااف آن در راسررتای بهبررود
کیفیت خاتا درتانی دارد .هیچ بیمارستانی باون داشتن یک بخش اورژانس ت اسررب نمیتوانررا
یک ترکررز درتررانی ایرراهآل تحسرروب شررود .در صررور وجررود چ ررین کمبررودی ،سررایر خرراتا
بیمارستانی از این نق بزرگ تتیرر تیشونا [ .]65بخش اورژانس وظیفه تررایریت اورژانسهررای
پزشکی و جراحی ،تصاوتان حوادث و سوانح و خاتترسانی به تجروحان و بیماران را بهصررور
شبانهروزی ،در طول هفته بر عهاه دارد که از یکسررو پررذیرای بیمرراران از بیمارسررتانها و تراکررز
درتانی و از سوی دیار تعااد زیادی از تراجعان سرررپایی اسررت .طبررال اعررال سررازتان بهااشررت
جهانی ،یکسو از تختهای بیمارستان به علت حرروادث اشررغال تیشررونا کرره نخسررتین تکرران
بستری شان اینرونه از بیماران ،بخش اورژانس است [.]58
اتروزه نظا بیمارستانی در سیستم سالتت کشور در یک ت ازع برای بقا قرار ررفته اسررت .در
بخش دولتی ،ت ابع تیتین تالی نظا سالتت و بیمارستانها با تحاودیت جای تواجه اسررت و در
بخش خصوصی بیماران عالقهای به پرداخررت هزی ررههای بیشررتر از جیررب خررود برررای دریافررت
خاتا را ناارنا ،شرکت های بیمه نیز پذیرای تعهاا جایا با توجه به افزایش خاتا درتررانی و
سالتت و همچ ین رونا صعودی تعااد بیمرراران نیسررت ا .در طرررف تقابررت پزشررکان ،پرسررتاران و
کارک ان بیمارستانها همواره با تشکال تکراری کمبررود نیرررو و نیررز خطاهررای بررالی ی رودررو
هست ا [ .]66خطاهای بالی ی عالوه بر ای که باعث خستای و دوبارهکاری کارک رران تیشررونا ،بررا
ایجاد فرسودری در بل اتا به ترک تحت کار نیروی کار بیمارسررتانی ت جررر خواهررا شررا و برره
تشایا تشکت تیانجاتا [ .]14بخش اورژانس بیمارستانها بررهدلیررت داشررتن تاهیررت بحرانرری و
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همچ ین غیرقابتپیشبی ی ،همواره حجم کاری باالیی را بر کارک ان شاغت در این بخش تحمیررت
تیک ا؛ ب ابراین تسئله رضایت شغلی کارک ان شاغت در بخش اورژانس یک بیمارستان ،ترریریری
تهمی در افزایش کیفیت ارائه خاتا و تیزان رضایتت ای بیماران خواها داشت [.]37 ,15
یکی از دغاغههای تهم تایریت بیمارستانی ،ازدحا افراد در بخررش اورژانررس اسررت کرره برره
انتظار بیماران و تیخیر در ارائه خاتا به آنان ت جر تیشود .این تسئله بهدلیت تیریر بسررزایی کرره
بر تیزان رضایتت ای بیماران دارد ،بسیار حائز اهمیت است [ .]15ترریخیر در حمتونقررت تررواد و
بیماران ،جابهجایی زیاد کارک ان ،زتان انتظار باالی بیماران برای ویزیت پزشک ،حرکا اضافی
پرستاران و کادر درتانی ،فرآی اهای طوالنی پذیرش و عررا تررایریت بحررران در ک ررار افررزایش
سرسا آور هزی ررهها و نارضررایتیها از خرراتا ارائهشرراه ،از اساسرریترین چالشهررای فرای ررای و
عملیاتی بخش اورژانس بیمارستانها است؛ ازاینرو تجایانظر در فرآی اها و بهرهریررری از اصررول
رویکرد ناب در بخش اورژانس حائز اهمیت ویژه است [.]50،62
تفکر ناب از سیستم تولیا تویوتا سرچشررمه ررفترره اسررت و از اسررتراتژیهای تختلررف برررای
افزایش بهرهوری ،کاهش ضایعا و بهبود کیفیت استفاده تیک ا .اررچه این تفکر ریشرره عمیقرری
در تولیا دارد ،در سایر ص ایع و حوزههای خاتاتی تان ا کسبوکار و تراقبتهررای بهااشررتی نیررز
کاربرد دارد [ .]30در صور بیتوجهی بیمارسررتانها و تراکررز بهااشررتی و درتررانی برره اجرررای
رویکردهای نوین تایریتی نظیر رویکرد ناب در برناتهریزیها و بهبود فرآی اهای کاری و تااو
انجا فعالیتهای پزشکی و پیراپزشکی بر اساس روشهای س تی توجود ،عواقررب ناخواسررتهای
تان ا افزایش خطاهای پزشکی ،افزایش تا زتان انتظررار و بسررتری بیمرراران ،افررزایش تلفررا ،
نارضایتی بیماران و کارک رران ،افررزایش هزی ررهها و کرراهش بهرررهوری را در پرری خواهررا داشررت.
کوچکترین اشتباه و یا تعطلی در بخش اورژانس تیتوانا تیریرا بسیار خطرناک و تخربی بررر
سالتت بیماران و تراجعان این بخش داشته باشا []22؛ ازاینرو به نظر تیرسررا بهی هسررازی و
اجرای رویکرد تولیا ناب در بخش اورژانررس بیمارسررتان ،بسرریار ضررروریتر از سررایر بخشهررای
بیمارستان است .بایا توجه داشت رویکرد ناب بررا فلسررفه وجررودی کرراهش خطاهررا و ضررایعا از
اصولی نظیر تعریف ارزش از دیاراه تشتری ،ش اسایی جریان ارزش ،ایجاد حرکت باون وقفرره در
جریان ارزش ،اتکاندادن به تشتری و جستوجوی کمال برخوردار است و اجرای ایررن اصررول در
بخش اورژانس بیمارستان بهع وان یکی از بخشهای تهم از نظررا سررالتت کشررور بسرریار حررائز
اهمیت خواها بود.
اررچه تایریت ناب تیتوانا بهع وان یک ابررزار بهبررود برررای سررازتانها و حترری اورژانررس از
طریال کاهش اتالف و نارساییها 1و بهبود کیفیت باشا ،اتا تطالعا نشرران دادهانررا کرره بهبررود و
1. Waste
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کاهش اتالف و نارساییها به افزایش حساسیت و آسیبپذیری بیشتر تحیط ت جررر تیشررود []8؛
از طرفی بیرباتی و تغییرا از ویژریهای اصلی سیسررتمهای سررالتت و حترری اورژانررس اسررت.
باین ترتیب سیستمهای سالتت برای بقا نیازت ا افزایش سطح تابآوری هست ا .برره ایررن دلیررت،
سازتانهای سالتت بهت ظور افزایش کارایی و ارربخشی و نیز افزایش سررطح کیفرری خرراتا بررا
کاهش هزی هها و همچ ین افزایش تابآوری ،به سرتایهرذاری بیشتری در ته اسی تررابآوری و
تایریت ناب نیاز دارنا.
در سالهای اخیر همهریری کرونا بهع وان یک اختالل ،جهان را از ج بههای تختلفرری تحررت
تیریر قرررار داده اسررت .ه ارراتی کرره یررک اخررتالل ر تیدهررا ،تررایریت کارآتررا و اقتصررادی و
بهرهت ای از تجربههای حاصت در ه اا وقوع اختالال برررای تقابلرره بررا بحرانهررای احتمررالی
آی اه ،تیتو انا دو رویکرد ارررذار باشا .برره دالیررت ذکرشرراه در برراال ،برره نظررر تیرسررا ارزیررابی
ته اسی تابآوری و تایریت ناب برای افزایش عملکرد سیستمهای سررالتت و ش اسررایی نقررا
قو و ضعف آنان ضروری است؛ همچ ین درنظرررفتن ته اسی تابآوری و تایریت ناب بهطور
همزتان ،تقاوتت یک سیستم را در زتان بحران افزایش ،هزی هها را کاهش و بهرررهوری ت ررابع را
افزایش تیدها.
ازآنجاکه سیسررتمهای سررالتت و بررهویژه بخررش اورژانررس بیمارسررتان در رررروه فعالیتهررای
حادرهخیز هست ا ،ارتقای سطح تابآوری و همچ ین بهبود عملکرد آن برره کمررک تررایریت نرراب
تیتوانا نقش بسزایی در بهبود عملکرد این بخشها داشررته باشررا؛ ب ررابراین در ایررن پررژوهش در
راستای بهبود عملکرد سیستم تایریتی بخررش اورژانررس یررک بیمارسررتان خصوصرری ،برره دنبررال
ارزیابی عملکرد بخش اورژانررس بررر اسرراس شرراخ های ته اسرری تررابآوری و تررایریت نرراب
بهصور همزتان بوده و با طراحی پرسش اتههایی استاناارد و استفاده از روشهای آترراری تعتبررر
در جهت تحقال این هاف اقاا شاه است.
این پژوهش در پ ن بخش ت ظیم شاه است .در بخش دو ترور تبانی نظری و پژوهشهررای
پیشین ارائه تیشود و ته اسی تابآوری و تایریت ناب بهصور تختصر شرح داده خواها شررا.
بخش سو به روشش اسی پژوهش که شاتت ساختار تالسررازی تسررئله و چررارچوب پیشر هادی
است ،اختصاص دارد .در بخش چهار به تشریح نتاین تراحت انجررا پررژوهش برره همررراه تحلیررت
حساسیت نتاین پرداخته تیشود .در بخش پ جم نتیجهریری و پیش هادها برای پژوهشهای آترری
ارائه خواها شا.
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

از ت ظر تاریخی اررچه بخش بهااشت و درتان نسبت به سایر بخشهای خاتاتی و ص ایع کمی
دیرتر وارد تباحث ارائه خاتا ناب شاه است ،اتا در سالهای اخیر در بسیاری از تراکز پزشکی
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و درتانی این تفکر جاریسازی شاه و توانسته است بهبود زیادی در ارائه خرراتا باکیفیررت برره
بیماران در ک ار کاهش هزی هها و آسیبها ایجاد ک ررا [ .]54پوکسی سررکا 1و همکرراران (، )2010
تصویری از چاونای اجرای رویکرد ناب در تراکز درتانی را ارائه کرده و توانع ،چالشهررا و نترراین
استفاده از آن را نیز بیان کردنا [ .]51روناال 2و همکرراران ( ،)2021ارتبررا تیرران تررایریت نرراب،
عملکرد تالی بیمارستان ،رضایت بیماران و بازخورد آنها را با اسررتفاده از روش رررسرریون خطرری
آزتودنا [ .]56البلوشی 3و همکاران ( ،)2014شاخ های آتادری تراکز درتانی برای بهکرراربررردن
تایریت ناب در تراکز درتانی را بررسرری کردنررا [ .]1لونرراردی ی 4و همکرراران ( ،)2014ابزارهررای
بهی هشاه در استفاده از جراحی ستون فقرا ترکز پزشکی را با استفاده از اصول ناب بهکار بردنررا
[ .]44پوترا و یوسف ،)2021( 5از ابزارهای تایریت ناب برای ش اسایی عواتت تررؤرر در خطاهررای
تربو به تهار های نسخهنویسی ،حجم باالی کار ،کمبود کارک رران ،نارررش نات اسررب کرراربر و
پیش هاد بهبود رونا استفاده کردنا [ .]52بر اساس تطالعه کاداروا 6و دتکو ،)2016( 7تایریت نرراب
در سالتت ،رویکردی تایریتی است که تیتوانررا برره بهبررود تسررتمر کررارایی ت جررر شررود [.]40
الکاناا ،)2011( 8اظهار داشت که  27درصا رشا در ظرفیت خاتا برره بیمرراران جایررا از نترراین
بهبود تایریت ناب است [ .]41بر اساس تطالعه سوزا ،)2009( 9اجرای تایریت ناب باعث کاهش
تتوسط زتان بستری تراقبت سالم اان از  15به  8روز و کاهش زتان انتظار از  18برره  8هفترره در
بخش ش واییس جی شاه است [.]23
تعاریف زیررادی برررای تفهررو ته اسرری تررابآوری وجررود دارد و اساسررا تفهررو ترراب آوری
بیانک اه تفهوتی چ ابعای است[ .]68توانایی یک سیستم برای ت ظیم عملیررا خررود ،قبررت یررا
همزتان با تغییرا «تابآوری» ناتیاه تیشود [ .]48تابآوری توانررایی بازرشررت در تواجهرره بررا
خواستههای غیرت تظره است []25و [ .]69ته اسی تابآوری توانایی بهبود روشهای جایررای را
دارد که تیتوان ا حوادث را ک ترل کرده و پیاتاهای ناشی از آن را تحرراود ک ررا؛ بررهعبار دیار
ته اسی تابآوری توانایی ضروری یک شرکت برای تقابله با پیچیاریها و حرروادث غیرت تظررره
است [ .]59پژوهشاران زیادی تفهو ته اسی تابآوری را در پژوهشهای خود در نظر ررفت ررا.
برای تثال ،تاتررا 10و همکرراران ( ،)2006ترریریر بررهکارریری ته اسرری تررابآوری را بررر ایم رری در
حمتونقت هلیکوپتری بررسی کردنا .این پژوهش در یک کارخانرره پتروشرریمی صررور ررفررت و
1. Poksinska
2. Rundall
3. Al-Balushi
4. Lunardini
5. Putra, Yusof
6. Kadarova
7. Demecko
8. LaGanga
9. Souza
10. Mata
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عواتت در یک سیستم ف ی ر اجتماعی پیچیاه با توجه به تفهو ته اسی تابآوری تحلیت شانا.
هاف این پژوهش ،ش اسایی نقا بحرانی و تغییر آنها بهرونهای بررود کرره برره تررابآوری بیشررتر
سیستم ت جر شود[ .]21تازی و اتالبرتی ،)2006( 1نقش ته اسی تابآوری را در بخررش تعمیررر و
ناهااری یک پاالیشااه بررسی کردنا .ابتاا توانع و تحرراودیتهای ایم رری در سیسررتم تررایریت
تعمیر و ناهااری تشخ شاه و سپس تابآوری سیستم تایریت تعمیر و ناهررااری و سیسررتم
تایریت ریسک در این کارخانه تقایسه شا .در پایان نتیجه ررفته شررا کرره اررچرره ایررن سیسررتم
دارای ایم ی کافی است ،اتا سطح تابآوری آن پایین است .برخی از دالیررت ایررن اتررر آترروزش و
آزادی عمت کم کارک ان است [ .]60دایکسترا ،)2007( 2سیستمهای تایریت ایم ی را بررا رویکرررد
ته اسی تابآوری در ص عت هواپیمایی بررسی کرد .در این پررژوهش ،پیشر هادهایی برررای ارائرره
یک سیستم تایریت ایم ی در ص عت هواپیمایی هل ررا ارائرره شرراه اسررت .نتیجرره اصررلی در ایررن
توضوع خالصه تیشررود کرره سیسررتمهای تررایریت ایم رری بررا درنظرررررفتن تفرراهیم ته اسرری
تابآوری ،تررؤررتر عمررت خواه ررا کرررد [ .]24کرراروالیو 3و همکرراران ( ،)2008وضررعیت ایم رری و
تابآوری را در یک کارخانه انرژی هستهای ارزیابی کردنا .در این تطالعه ،چارچوبی برای تحلیررت
حوادث در سررطح عملیرراتی ارائرره شرراه اسررت .ایررن چرارچوب شرراتت فرآی رراهایی برررای تحلیررت
سیستماتیک بوده و ترسیمک اه اقااتاتی برررای ک ترررل رفتررار اپراتورهررا اسررت [ .]16در راسررتای
بررسی تیریر تابآوری در تحیطهای پرتخرراطره ،هرروبر 4و همکرراران ( ،)2009بررهت ظور کرراهش
حوادث سازتانی از طریال یادریری از حوادث قبلی ،ترریریر ته اسرری تررابآوری را تطالعرره کردنررا.
پژوهشاران بسیاری به بررسرری ایررن تفهررو در سیسررتمهای سررالتت و تراقبتهررای بهااشررتی
پرداختهانا [ .]36آزاده و همکاران ( ،)2019با ارائه چارچوبی هوشررم ا و بررا درنظرررررفتن سیسررتم
تایریت یکپارچه و ته اسی تابآوری ،ارزیابی عملکرد یکپارچه یک شرررکت دارویرری را ارزیررابی
کردنا [ .]5آنها همچ ررین بررا اسررتفاده از روش تحلیررت پوششرری دادههررا 5و شرربکههای عصرربی
تص وعی ،6تالی برای بهی هسازی همزتان رضررایت بیمررار و کارک رران در بخررش اورژانررس ارائرره
دادنا .دوییلت 7و همکاران ( )2021با هاف افزایش تابآوری پزشررکان در زترران شرریوع ویررروس
کرونا ،عواتت بهبودده اه سطح تابآوری آنها را تعیین کردنا [ .]26در جاول  ،1تطالعرره حاضررر
از نظر چ این ج به با تطالعا پیشین تقایسه شاه است.

1. Tazi & Amalberti
2. Dijkstra
3. Carvalho
4. Huber
)5. Data Envelopment Analysis (DEA
)6. Artificial Neural Network (ANN
7. Douillet
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جاول  .1تقایسه تطالعه فعلی در تقایسه با تطالعا پیشین

1 López & Ruiz-Benítez
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* زيرشاخصهای تابآوری .1 :تعهاا تایریتی؛  .2آراهی؛  .3آتادری؛  .4انعطافپذیری؛  .5افزونای؛  .6تحمتپذیری
خطا؛  .7فره گ رزارشدهی؛  .8خودسازتاندهی؛  .9یادریری؛  .10کار رروهری /زيرشاخصهای مديريت نااب.11 :
چشمانااز سازتانی؛  .12رهبری؛  .13جریان ارزش .14 ،بهبود عملیاتی؛  .15رفتار سازتانی.

با بررسی تبانی نظری تیتوان نتیجه ررفت که این پژوهشها ج بههای تابآوری و
تایریت ناب را بهصور جاارانه بررسی کردهانا؛ بااینحال عملکرد سازتانها تحت تیریر عواتت
تتعادی قرار تی ریرد و ت ها داشتن یک استراتژی واحا برای افزایش عملکرد بهطورکلی ناکافی
است؛ زیرا سایر عواتت تؤرر را نادیاه تیاناارد .پژوهش حاضر برای نخستین بار بهطور همزتان،
ج بههای تاب آوری و تایریت ناب را در ترکز اورژانس یک بیمارستان واقع در شهر تهران
توردتوجه قرار تیدها که به ارزیابی جاتعتر و تؤررتری ت جر تیشود؛ ازاینرو پس از بررسی
تطالعا پیشین و با درنظرررفتن پیش هادهای خبرران این حوزه ،شاخ های تؤررتر و تهمتر
این دو ج به در حوزه توردبررسی پژوهش حاضر ،تشخ شاه و با طراحی و توزیع
پرسش اتههایی استاناارد در تیان کارک ان این بخش اورژانس ،سطح رضایت آنها از این دو
ج به س جیاه تیشود؛ سپس با استفاده از دادههای بهدستآتاه و با استفاده از روش تحلیت
پوششی دادهها ،عملکرد کلی این بخش تعیین و ارزیابی خواها شا .در بخشهای بعای با
استفاده استراتژیهای بهبود ت اسب در این سازتان از دیاراه تابآوری و تایریت ناب ش اسایی
تیشود و درنهایت برای بهبود وضعیت توجود ،اقااتاتی بهبودده اه صور تیپذیرد .استفاده از
روشهای تالسازی کمّی و کیفی و درنظرررفتن کلیه زیرشاخ های ناتبرده به دلیت ارزیابی
بخش اورژانس ،یکی دیار از نوآوریهای این پژوهش نسبت به پژوهشهای پیشین است.
درتجموع ،نوآوریهای پژوهش حاضر شاتت توارد زیر است:
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ر ارائه رویکردی جاتع و یکپارچه برای ارزیابی و بهبود عملکرد بخش اورژانس یک بیمارستان؛
ر درنظرررفتن همزتان ج بههای ته اسی تابآوری و تایریت ناب بهت ظور ارزیابی تؤررتر و
جاتعتر؛
استفاده از روشهای تالسازی کمّی و کیفی بهصور همزتان؛
ر ارائه اقااتا بهبودده اه در راستای بهبود عملکرد بخش توردتطالعه.
مهندسي تابآوری و مديريت ناب .ته اسی تابآوری دارای شاخ های تتعادی است.
هل ارت  1و همکاران ( ،)2006چارچوبی برای ته اسی تابآوری تعرفی کردنا که شاتت شش
شاخ به نا های تعها تایریت ،فره گ رزارشدهی ،فره گ یادریری ،آراهی ،آتادری و
انعطافپذیری بود [ .]35عالوه بر شاخ های ذکرشاه ،آزاده و همکاران ( ،)2014چهار شاخ
دیار ،یع ی خودسازتاناهی (سازتان تتکیبهخود) ،کار رروهی ،افزونای (فراوانی) و تحمت خطا
برای بهبود عملکرد ایم ی ته اسی تابآوری را اضافه کردنا و آن را «ته اسی تابآوری
یکپارچه»  2ناتیانا [ .]6در اداته تعاریفی از شاخ های تابآوری که در این پژوهش
تورداستفاده قرار ررفته به همراه تصادیقی از آنها در زتی ه خاتا بهااشتی آورده شاه است:
آگاهي :تایران تیتوان ا با جمعآوری دادهها از آنچه در سازتان ر تیدها باخبر شونا .در زتی ه
خاتا سالتت این تفهو بهتع ای آن است که آیا تایران اورژانس آراهی کافی از نیازهای
بیمار ان دارنا یا خیر که پاسخ به این سؤال با جمعآوری دادههایی از نظرس جی بیماران بهدست
خواها آتا.
آمادگي :سازتان یا سیستم بایا خود را برای تواجهه با تشکال ناشی از عملکرد انسان در
سیستمهای انسان و تاشین آتاده سازد [ .]19در پژوهش حاضر ،این تفهو بهتع ای آتادری
کافی کارک ان پرستاری برای خاتتدهی به بیماران و حضور بهتوقع در تحت توردنظر است.
انعطافپذيری :انعطافپذیری قابلیت سیستم برای انطباق و پاسخاویی تؤرر به چالشهای
جایا و عاتت تهمی برای رویارویی با حوادث غیرقابتپیشبی ی است .در پژوهش حاضر این
تفهو  ،قابلیت بررسی بیماران بهطور همزتان (در صور لزو ) توسط کارک ان را تیرسانا.
افزونگي يا فراواني :فراوانی یا افزونای بهتع ای وجود تسیرهای جایازین تورداستفاده
ه ااتی که اجزا در شرایط عادی دردسترس نیست ا ،است؛ بهبیاندیارافزونای تقلیا از اجزای
اصلی عملکرد یا سیستم با هاف افزایش قابلیت اطمی ان سیستم است [ .]6افزونای حضور
نیروی انسانی دارای استاناارد باال در عملکرد ایم ی است [ .]18در این پژوهش ،ت ظور از
فراوانی ،حضور کارک ان جایازین در صور دردسترسنبودن کارک ان است.

1 Hollnagel
)2. Integrated Resilience Engineering (IRE
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تحملپذيری خطا :یکی از روشهای افزایش ات یت و قابلیت اطمی ان سیستم ،ایجاد
سیستمهای تحمتپذیر خطا است .هاف اصلی این سیستمها ناهااری عملکرد سیستم در سطح
تشخصی در زتان بروز خطا است [ .]42در این تطالعه نیز این شاخ بهصور کارکردن
سیستم تا ه اا حضور پزشکان تع ا تییابا.
تعهد مديريت :تایریت ،تسائت عملکردی نیروی انسانی را تشخی تیدها و سعی در بهبود
آن دارد؛ بهعالوه ش اخت خطرهای توجود در تحیط و تصمیمریریهای تسائت ترتبط با آن از
وظایف تایریت است.
فرهنگ گزارشدهي :فره گ رزارش دهی به تع ی حمایت و پاسخاویی به رزارشهای
سازتانی است  .تمایت رزارش تشکال توسط نیروی انسانی در نبود فره گ رزارشدهی ،بسیار
تضعیف خواها شا [ .]13از طرفی رزارشدهی نادرست باعث بروز تشکال و ایجاد هزی ههای
زیادی ،بهخصوص در سازتانهای سالتت و اورژانس خواها شا.
يادگیری :یادریری به تع ی تیکیا بر یادریری از حوادث و اتفاقا رذشته بهت ظور پاسخدهی
ارررذارتر بر رخاادهای آی اه است [.]10
کار گروهي :کار رروهی از طریال پشتیبانی و کمک کارک ان به یکایار ،باعث کاهش فشارهای
فردی و سازتانی در زتان افزایش حجم کار تیشود؛ همچ ین خطاهای انسانی در فعالیتهای
رروهی کمتر است و باعث افزایش قابلیت اطمی ان سیستم تیشود [.]38
خودسازماندهي :این شاخ توانایی کارکردن اجزای سیستم بهصور تستقت و غ یرتتمرکز
را بیان تیک ا [.]33
برای ارزیابی عملکرد ترکز اورژانس بر اساس تایریت ناب همچ ین از شاخ های ارائهشاه
توسط یوربن  ،)2015( 1استفاده شاه است [ .]61این شاخ ها در پژوهشهای تتعادی بهکار
رفتهانا .نخستین شاخ از این رروه تربو به چشم انااز ناب در سازتان است؛ بهطوریکه
تیزان فهم کاربران و کارک ان را از این چشمانااز سازتانی تشخ تیک ا .دوتین شاخ
تربو به فعالیتهای رهبری انجا شاه در یک سازتان است .جریان روان اطالعا  ،تواد و کار،
سوتین شاخ تایریت ناب است که قوانین سازتاندهی جریان ارزش در یک سازتان را نشان
تیدها .شاخ چهار تشخ ک اه بهبود تستمر عملکرد سازتان است .آخرین شاخ نیز به
قوانین رفتار افراد با یکایار در سازتان تربو است.

1 Urban
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 .3روش شناسي پژوهش

روش تحلیت پوششی دادهها بهع وان ابزاری توانم ا برای تحاسبه کارایی نسبی یک تجموعه
تتشکت از واحاهای تصمیمریرناه 1بهکار تیرود .این روش تبت ی بر برناتهریزی خطی است
که تیزان کارایی نسبی واحاها را با ورودیها و خروجیهای تشترک تحاسبه تیک ا [,28 ,17
 .]63 ,32-34روشش اسی پژوهش در شکت  ،1نشان داده شاه است.

DEA

PCA

شکت  .1چارچوب روش پژوهش

)1. Decision Maker Unit (DMU
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مرحله  .1بهت ظور جمعآوری دادههای توردنظر ،پرسش اتههای استانااردی بر اساس
پژوهشهای قبلی و نظر خبرران طراحی شاه است .در طراحی سؤالها تالش شا ضمن پوشش
تماتی جوانب شاخ های تابآوری ،تفکر ناب و رضایت شغلی کارک ان بخش اورژانس ،ارزیابی
عملکرد ت اسبی صور ریرد .پرسش اته تهیهشاه در اختیار  67نفر از کارک ان اورژانس ،اعم از
تایریت ،کادر پرستاری و سایر کارک ان بخش که دارای سابقه کاری بیش از پ ن سال بودنا،
قرار ررفت .پاسخده اران بایا عادی در بازه پیوسته  1تا  10تت اظر با تیزان انجا هر تورد به
آن تخصی ده ا ( 1نمایانار کمترین تیزان و  10نشانده اه باالترین نر ).
مرحله  .2پیش از استفاده از دادههای پرسش اته ،قابلیت اطمی ان و صحت آن تطابال نظر
تتخصصان با استفاده از روش آلفای کرونبا و نر افزار  SPSSبررسی شا [ .]20حااقت تقاار
قابتقبول برای آلفای کرونبا  0/7در نظر ررفته شاه است [.]49
مرحله  .3در این ترحله ،بر پایه شاخ های تابآوری و تفکر ناب و با استفاده از روش تحلیت
پوششی دادهها تیزان کارایی هر واحا تصمیمریرناه تحاسبه تیشود .این روش اخ یرا توردتوجه
پژوهشاران در تسائت تربو به ارزیابی عملکرد قرار ررفته است [ .]2اررچه این روش نیازت ا
فرض خاصی نیست و این اتر باعث سادری آن تیشود ،اتا با پیچیاری در اناازهریری و
کمّیسازی شاخ ها ،تحاسبه همبستای شاخ های ورودی و خروجی همراه است [ .]55از
این روش بهع وان یک ابزار تحلیلی ارزشم ا یاد تیشود و دارای تزایای تتعادی ازجمله استفاده
همزتان از چ این ورودی خروجی ،اتکان بهکارریری ورودیها و خروجیهای تختلف با
تقیاسهای اناازهریری تتفاو  ،عا استفاده از یک تال ریاضی خاص برای ارزیابی عملکرد و
تمرکز بر همه تشاهاا است [ .]9این رویکرد در حوزههای تختلفی نظیر ارزیابی عملکرد
سیستمهای سالتت ،سیستمهای ایم ی و همچ ین سیستمهای تولیای استفاده شاه است.
روش تحلیت پوششی دادهها بهع وان یک روش بهبود عملکرد ت اسب برای جایازی ی با
رویکردهای س تی تصمیمریری چ اتعیاره  1در بخش اورژانس به اربا رسیاه است [.]57
ویژریهای این روش سبب شاه است در حوزههای تختلف از جمله سیستمهای سالتت ،کاربرد
بسیاری داشته باشا [ .]29برای تثال از روش تحلیت پوششی دادهها برای ارزیابی عملکرد
خاتا درتانی ت ازل و ارزیابی عملکرد کارک ان در ه اا بیماریهای خاص در سیستمهای
سالتت استفاده شاه است؛ همچ ین در بسیاری از پژوهشهای ارزیابی و بهرهوری بیمارستانها،
این روش بهکار رفته است [.]47
در این تسئله شاخ های تابآوری بهع وان خروجی و شاخ های تایریت ناب بهع وان
ورودی انتخاب شاهانا .همه شاخ های تایریت ناب با استفاده از رابطه  ،1نرتالسازی شاه و
)1. Multiple-Criteria Decision Analysis )MCDM
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ج س آنها به هرچهکمتر بهتر تبایت تیشود؛ همچ ین شاخ های تابآوری با استفاده از
رابطه  ،2نرتاالیز تیشونا.
رابطه ()1

𝑚 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 ; 𝑖 = 1,2, … ,

رابطه ()2

𝑠 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 ; 𝑟 = 1,2, … ,

𝑗𝑟𝑥𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖𝑗 )−
) 𝑗𝑟𝑥(𝑛𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑟𝑗 )−
) 𝑗𝑟𝑦(𝑛𝑖𝑚𝑦𝑟𝑗 −
) 𝑗𝑟𝑦(𝑛𝑖𝑚𝑚𝑎𝑥(𝑦𝑟𝑗 )−

= 𝑗𝑖𝑍
= 𝑗𝑟𝑍

برای تحاسبه کارایی از نسبت توزون خروجیها بر ورودیها استفاده تیشود؛ بر این اساس
تالهای  BCCو  CCRارائه شاه است .همه این تالها دارای دو ررایش با تاهیت ورودی -
تحور  1و خروجیتحور 2بوده و بهصور تال تضربی و تال پوششی تطرح هست ا .در این اداته
چهار تال از تالهای تختلف تحلیت پوششی دادهها به تفکیک تشریح تیشونا.
مدل  CCRورودیمحور .این تال کارایی نسبی ) 𝐷𝑀𝑈𝑗 (j = 1, … , nرا تحاسبه تیک ا.
برای تحاسبه کارایی در این تال ،ورودی حااقت شاه و خروجیها رابت ناه داشته تیشونا.
Min θ
s.t.
}𝑚 𝑖 ∊ {1, … ,

رابطه ()3

}𝑠 𝑟 ∊ {1, … ,

𝑗𝑖𝑋 𝑗𝜆 θ𝑋𝑖0 ≥ ∑𝑛𝑗=1
𝑛

𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 ∑ ≤ 𝑦𝑟0
𝑗=1

}𝑛 𝑗 ∊ {1, … ,

𝜆𝑗 ≥ 0

مدل  CCRخروجيمحور .این تال کارایی نسبی ) 𝐷𝑀𝑈𝑗 (j=1,…,nرا تحاسبه تیک ا .در
این تال برای تحاسبه کارایی ،خروجیها حااکثر شاه و ورودیها رابت ناه داشته تیشونا.

}𝑚 𝑖 ∊ {1, … ,

Max θ
s.t.
𝑗𝑖𝑋 𝑗𝜆 𝑋𝑖0 ≥ ∑𝑛𝑗=1
1. Input-Oriented
2. Output-Oriented
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}𝑠 𝑟 ∊ {1, … ,

𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 θ𝑦𝑟𝑜 ≤ ∑𝑛𝑗=1

}𝑛 𝑗 ∊ {1, … ,

𝜆𝑗 ≥ 0

مدل  BCCورودیمحور .ارر تحاودیت  ∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 = 1به تال  CCRورودیتحور افزوده
شود ،تال  BCCورودیتحور بهدست تیآیا .این تال اجازه تیدها که واحاهای کارا تقااری
بیش از یک را کسب ک ا و ب ابراین واحاهای کارا با تاهیت ورودی در این تال تیتوان ا
رتبهب ای شونا.
Min θ
s.t.
}𝑚 𝑖 ∊ {1, … ,

رابطه ()5

}𝑠 𝑟 ∊ {1, … ,

𝑗𝑖𝑋 𝑗𝜆 θ𝑋𝑖0 ≥ ∑𝑛𝑗=1
𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 𝑦𝑟0 ≤ ∑𝑛𝑗=1
∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 = 1
𝜆𝑗 ≥ 0

}𝑛 𝑗 ∊ {1, … ,

مدل  BCCخروجيمحور .ارر تحاودیت  ∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 = 1به تال  CCRخروجیتحور
افزوده شود ،تال  BCCخروجیتحور بهدست تیآیا .این تال اجازه تیدها که واحاهای کارا
تقااری بیش از یک را کسب ک ا و ب ابراین واحاهای کارا با تاهیت خروجی نیز در این تال
تیتوان ا رتبهب ای شونا.
Max θ
s.t.
}𝑚 𝑖 ∊ {1, … ,

رابطه ()6

𝑗𝑖𝑋 𝑗𝜆 𝑋𝑖0 ≥ ∑𝑛𝑗=1

}𝑠 𝑟 ∊ {1, … ,

𝑗𝑟𝑦 𝑗𝜆 ∑𝑛𝑗=1

≤ 𝑜𝑟𝑦θ

}𝑛 𝑗 ∊ {1, … ,

=1

𝑗𝜆 ∑𝑛𝑗=1
𝜆𝑗 ≥ 0

با توجه به ناتوانی استفاده از تال اصلی  DEAبرای رتبهب ای واحاهای کارا ،انارسن 1و
پترسن  ،)1993( 2به اصالح تال برای رتبهب ای کارایی واحاها پرداخت ا .آنها با حذف DMU0
و حت دوران  CCRبرای دیار DMUها ،تال جایای را توسعه دادنا [.]3
1 Andersen
2 Petersen
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مرحله  .4در تبانی نظری توضوع سه رویکرد برای انتخاب بهترین تال  DEAتطرح است:
یکی س جش تیزان نرتالبودن کاراییها ،دو استواری بیشتر آنها و سو حااکثر تتوسط
کارایی .در پژوهش حاضر ،رویکرد حااکثر استواری بهع وان رویکرد انتخاب بهترین تال DEA
در نظر ررفته شاه است .بر اساس این رویکرد بایا در دادههای خا بهصور تصادفی اختالل
ایجاد کرد (ایجاد تغییر تقاار بهاناازه  20درصا تقاار خا ) و سپس کارایی تال در حالت باون
اختالل و با اختالل را تقایسه و همبستای آنها را تحاسبه کرد .بایهی است که هرچه
همبستای بیشتر باشا ،نشانده اه استواری بیشتر روش تحلیت پوششی دادهها است .در این
قسمت برای تحاسبه همبستای از ضریب همبستای اسپیرتن  1استفاده تیشود.
مرحله  .5تحلیت حساسیت :هاف ترحله آخر روشش اسی پژوهش حاضر ،تعیین نحوه و تیزان
تیریررذاری هر یک از عواتت و شاخ ها بر عملکرد بخش اورژانس است .باین ت ظور از آزتون
تیاناین  tتیان تکتک حالت های حذف عاتت با حالت حضور همه عواتت استفاده تیشود .با
تقایسه تیاناین تقادیر کارایی پیش و پس از حذف یک شاخ  ،تیریر تثبت یا ت فی آن شاخ
بر کارایی کت تشخ تیشود؛ باینصور که پس از حذف شاخ تفروضی ،کارایی کت
کاهش چشمریری داشته باشا ،تیریر آن شاخ بر عملکرد تثبت قلمااد خواها شا؛ همچ ین
چ انچه تقاار تتوسط کارایی بعا از حذف شاخصی افزایش یابا ،نشانده اه تیریر ت فی این
شاخ در تقاار کارایی کت است .از طرفی دیار ارر  P-valueآزتون فرضیه تربو به هر یک
از شاخ ها از سطح تع اداری  0/05کمتر باشا ،بهتع ای رد فرضیه عا تیریررذاری شاخ
است و یا بهعبار دیار داللت بر این توضوع دارد که شاخ یادشاه بر کارایی کت تیر یررذار
است.
 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

بهت ظور جمع آوری اطالعا توردنیاز ،پرسش اته استاناارد بر تب ای نظر خبرران و تطالعه تبانی
نظری طراحی شا .برای پاسخ به این پرسش اته 65 ،نفر از کارک ان بخش اورژانس یکی از
بیمارستانهای خصوصی کشور انتخاب شانا که هر یک از آنها بر اساس تجربه خود در این
بخش به سؤالهای پرسش اته پاسخ دادنا .برای این ت ظور از آنها خواسته شا تا تیزان اجرای
هر یک از توارد ترتبط با این شاخ ها را با استفاده از اعااد 1تا  10تشخ ک ا .از این 65
نفر 11 ،نفر تتخص طب اورژانس 39 ،نفر پرستار رسمی 7 ،نفر پزشک عموتی 4 ،نفر
سرپرستار بخش و  4نفر ت شی بودنا.
1. Spearman
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اعتبارسنجي دادههای موردنیاز .پس از جمعآوری دادههای توردنیاز ،قابلیت اطمی ان آنها با
استفاده از آلفای کرونبا بررسی و ارزیابی شا (جاول  .)2این تقادیر همای بیشتر از  0/7بود و
باین ترتیب از صحت و اعتبار پرسش اته و دادههای حاصتشاه اطمی ان حاصت شا.
جاول  .2نتاین قابلیت اطمی ان شاخ های توردنظر پرسش اته

مهندسي
تابآوری

مديريت ناب

نوع گروه

قابلیت اطمینان
(آلفای کرونباخ)

تعداد سؤاالت

تعها تایریت

0/801

2

فره گ رزارشدهی
یادریری
آراهی
آتادری
انعطافپذیری

0/794
0/815
0/788
0/801
0/806

3
4
2
2
3

خودسازتاندهی

0/798

2

کار رروهی

0/791

3

افزونای

0/799

3

تحمتپذیری خطا
چشمانااز سازتانی
رهبری
جریان ارزش

0/801
0/817
0/834
0/894

1
4
4
4

بهبود عملیاتی
رفتار سازتانی

0/884
0/866

3
3

توجیه رويکرد يکپارچه و بهکارگیری همزمان شاخصهای مهندسي تابآوری و
مديريت ناب .نخستین پرسش تطرحشاه در پژوهش حاضر این است که در نظرریری
همزتان شاخ های تایریت ناب و تابآوری در ک ار یکایار بهع وان ورودی تال دارای چه
توجیهی است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتاا یکبار بهصور تجزا برای هر ورودی ،کارایی
تحاسبه شاه و در آخر بهصور ترکیبی این کار تجادا انجا تیشود .چ انچه تقاار کارایی در
حالت ترکیبی از نظر تتوسط تقاار کارایی ،بهتر از حالت تجزا باشا ،نشان تیدها که
درنظرریری همزتان این دو رروه شاخ در ک ار یکایار به لحاظ عملکردی داری توجیه است.
نتاین بهکارریری تجزای شاخ های تابآوری و تایریت ناب و همچ ین رویکرد یکپارچه
بهکارریری توأتان در جاول  ،3آورده شاه است.
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جاول  .3نتاین بهکارریری شاخ های رویکردهای تابآوری و تایریت ناب در دو حالت تجزا و ترکیبی
متوسط کارايي

ورودی

0/775678
0/667536
0/888809

شاخ های ته اسی تابآوری
شاخ های تایریت ناب
شاخ های ته اسی تابآوری و تایریت ناب

انجام روشهای تحلیل پوششي دادهها و اعتبارسنجي آن .بهت ظور اعتبارس جی روش
بهکارررفتهشاه در این پژوهش ،همبستای روشهای تختلف  DEAبررسی تیشود و بایهی
است روشی که همبستای نسبتا زیادی (باالی  70درصا) داشته باشا ،بهع وان روش تعتبر در
نظر ررفته خواها شا .کارایی تالهای تختلف تحلیت پوششی دادهها در جاول ،4ارائه شاه
است.
جاول  .4کارایی تالهای تختلف تحلیت پوشش دادهها
شماره

CCR

CCR

BCC

BCC

تصمیمگیرنده

ورودیمحور

خروجيمحور

ورودیمحور

خروجيمحور

1

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

2

0/8586

0/8586

1/0000

1/0000

3

0/9470

0/9470

1/0000

1/0000

4

0/7386

0/7386

1/0000

1/0000

5

0/7854

0/7854

0/8750

0/8184

6

0/6888

0/6888

0/7607

0/7865

7

0/6051

0/6051

0/8539

0/6324

8

0/6325

0/6325

0/7832

0/7356

9

0/4326

0/4326

0/7734

0/5075

10

0/6914

0/6914

0/7913

0/7737

11

0/6461

0/6465

0/7975

0/7687

12

0/6555

0/6556

0/8344

0/711

13

0/5400

0/5435

0/8253

0/5591

14

0/6059

0/6059

0/8095

0/7034

15

0/7143

0/7143

0/9203

0/7340

16

0/6740

0/6740

0/8879

0/6961

17

0/8853

0/8853

1/0000

1/0000

18

0/6930

0/6935

0/8030

0/7993
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شماره

CCR

CCR

BCC

BCC

تصمیمگیرنده

ورودیمحور

خروجيمحور

ورودیمحور

خروجيمحور

19

0/7121

0/7121

0/8601

0/7619

20

0/6728

0/6728

0/7810

0/7674

21

0/5884

0/5884

0/8359

0/6623

22

0/7888

0/7889

0/8013

0/9136

23

0/6990

0/7033

0/7509

0/8835

24

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

25

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

26

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

27

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

28

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

29

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

30

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

31

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

32

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

33

0/6902

0/6902

1/0000

0/6978

34

0/7419

0/7419

0/7972

0/8726

35

0/6922

0/6922

0/8379

0/8030

36

0/6385

0/6385

0/7728

0/7234

37

0/7372

0/7372

0/7684

0/9125

38

0/7519

0/7519

0/8242

0/8621

39

0/6928

0/6928

0/7902

0/7896

40

0/5906

0/5818

0/8037

0/6146

41

0/7760

0/7760

0/7870

0/8495

42

0/6248

0/6248

0/8028

0/6782

43

0/8114

0/8114

0/8284

0/8926

44

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

45

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

46

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

47

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

48

0/9859

0/9859

1/0060

1/0000

49

0/7027

0/7027

1/0000

1/0000

50

0/9624

0/9624

1/0000

1/0000
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شماره
تصمیمگیرنده

CCR

CCR

BCC

BCC

ورودیمحور

خروجيمحور

ورودیمحور

خروجيمحور

51

0/9377

0/9377

1/0000

1/0000

52

0/8043

0/8043

1/0000

1/0000

53

1/0000

1/0000

1/0000

1/0000

54

0/8563

0/8563

0/8683

0/9541

55

0/6839

0/6919

0/7841

0/7799

56

0/7110

0/7110

0/8608

0/7449

57

0/7823

0/7823

0/8977

0/8225

58

0/6491

0/6491

0/8444

0/7070

59

0/6774

0/6774

0/8887

0/6882

60

0/6399

0/6399

0/7856

0/6506

61

0/6081

0/6081

0/7840

0/7356

62

0/8055

0/8055

0/8203

0/9108

63

0/5432

0/5432

0/8143

0/6152

64

0/7017

0/7017

0/8438

0/7356

65

0/6390

0/6390

0/8190

0/7384

در را بعای همبستای دوبهدوی روشهای تختلف در جاول  ،5استخراج شاه است .با
توجه به این جاول ،تماتی توارد همبستای تقااری بیش از  70درصا دارنا که نشانده اه
اعتبار کافی روشهای بهکاررفته است.
جاول  .5تست اعتبارس جی بر

اساس همبستای روشهای DEA

BCC

BCC

CCR

ورودیمحور

خروجيمحور

خروجيمحور

 BCCورودیتحور

1

0/7373

0/808

0/809

 BCCخروجیتحور

0/7373

1

0/911

0/910

 CCRخروجیتحور

0/808

0/911

1

0/9996

 CCRورودیتحور

0/809

0/910

0/9996

1

 CCRورودیمحور

برای انتخاب بهترین تال  DEAبر تب ای حااکثر استواری ،تقادیر همبستای کارایی در
حالت اختالل و عا اختالل تحاسبه و در جاول  ،6آورده شاه است .روش  CCRورودیتحور
بهع وان استوارترین روش انتخاب شاه است.
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جاول  .6نتاین آزتون ایجاد اختالل (ضریب همبستای اسپیرتن) برای انتخاب استوارترین روش تحلیت پوششی دادهها
روش

ضريب همبستگي

 BCCخروجیتحور
 BCCورودیتحور
 CCRخروجیتحور
 CCRورودیتحور

0/9162
0/8838
0/8818
0/9371

تحلیل حساسیت .برای تحلیت حساسیت نتاین ،شاخ های تایریت ناب و تابآوری
یکبهیک حذف شاه و کارایی تجادا تحاسبه تیشود؛ سپس نتاین اولیه با نتاین حاصت از حذف
شاخ ها تقایسه تیشون ا تا ارر آن شاخ بر کارایی تشخ شود .این تقایسه با استفاده از
آزتونهای آتاری صور تیریرد .نتاین تربو به تحلیت حساسیت تال در جاول  ،7ارائه شاه
است.
جاول  .7نتاین تربو به تحلیت حساسیت عواتت توردبررسی در تال پیش هادی
شاخصها

P-Value

میانگین

تعها تایریت
فره گ رزارشدهی
یادریری
آراهی
آتادری
انعطافپذیری
خودسازتاندهی
کار رروهی
افزونای
تحمتپذیری خطا
چشمانااز سازتانی
رهبری
جریان ارزش
بهبود عملیاتی
رفتار سازتانی
کت شاخ ها

0/000
0/021
0/562
0/023
0/011
0/644
0/020
0/024
0/076
0/021
0/083
0/23
0/017
0/016
0/024
-

0/7680
0/7709
0/7783
0/7710
0/7703
0/7790
0/7709
0/7711
0/7751
0/7709
0/7760
0/7788
0/7875
0/7703
0/7866
0/7798

با توجه به جاول  ، 7تیاناین شاخ کارایی برای حالت حضور همه عواتت با تیاناین
شاخ کارایی تربو به حذف عاتت قابلیت اطمی ان تتفاو است  .با تقایسه تیاناین تقادیر
کارایی پیش از حذف این شاخ و پس از حذف آن تشخ تیشود که پس از حذف شاخ
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تعها تایریت ،کارایی کاهش زیادی داشته که این اتر حاکی از تیریر تثبت این عاتت است؛
بهعبار دیار این شاخ بهخوبی اجرا شاه است و عملکرد ت اسبی دارد .همین تحلیت برای
شاخ های آراهی ،فره گ رزارشدهی ،آتادری ،خودسازتاندهی ،کاررروهی ،تحمتپذیری
خطا و بهبود عملیاتی نیز صاق تی ک ا .تتوسط تقاار کارایی بعا از حذف دو شاخ جریان
ارزش و رفتار سازتانی افزایش یافته است که تیریر ت فی این دو شاخ بر تقاار کارایی کت را
نشان تیدها .از طرفی ازآنجاکه  P-Valueآنها از  0/05کمتر است ،نشان تیدها که این دو
شاخ ارررذار هست ا؛ ازاینرو بر اساس نتاین جاول  ،7شاخ های چشم انااز سازتانی،
رهبری ،افزونای ،انعطافپذیری و یادریری از نظر آتاری در سطح تع اداری  ،0/05فاقا تیریر
تع ادار بر عملکرد کت هست ا .وزن هر یک از شاخ ها در شکت  ،2نشان داده شاه است.

شکت  .2وزن شاخ های ارررذار

با توجه به شکت  ،2شاخ تعها تایریت بیشترین تیریر را در عملکرد دارد؛ ب ابراین با
تمرکز بر این شاخ تیتوان بهبود زیادی در سطح رضایت کارک ان بخش اورژانس و درنتیجه
عملکرد آن داشت؛ همچ ین شاخ های آتادری ،فره گ رزارشدهی ،بهبود عملیاتی و
خودسازتانی از دیار شاخ های تهم تابآوری هست ا .درتجموع شاخ های تابآوری
بیشترین تیریر را در عملکرد نسبت به شاخ های تایریت ناب داشتهانا.
در بُعا تایریت ناب ،شاخ بهبود عملیاتی بیشترین تیریر را در عملکرد بخش اورژانس
داشته است؛ همچ ین شاخ های رهبری و یادریری نیز کمتیریرترین شاخ تثبت بر عملکرد
هست ا .دو شاخ جریان ارزش و رفتار سازتانی از رروه ناب ،تیریرا ت فی برابر در عملکرد
بخش اورژانس بیمارستان دارنا.
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اعتبارسنجي نتايج حاصل از  .DEAبرای اعتبارس جی و رتبهب ای نتاین حاصت از اجرای
 ،DEAتال تحلیت تؤلفههای اصلی  1بر روی دادهها اجرا شا .تحلیت تؤلفههای اصلی یکی از
روشهای پرکاربرد در آتارههای چ اتتغیره است که برای کاهش ابعاد تسئله و رتبهب ای
واحاهای تصمیمریری ( )DMUsبهکار تیرود .در این روش شاخ های تسئله از تقسیم
𝑗
𝑘 )𝑑ℎو بر اساس اتتیاز
خروجی Kا j DMUا به ورودی hا j DMUا حاصت تیشود (
بهدستآتاه توسط هر  ،DMUرتبهب ای نهایی  DMUsصور تیریرد.
گام نخست :ابتاا الز است که شاخ های تؤلفههای  PCAبه کمک رابطه  ،7تحاسبه شود.
در ای جا ورودیهای هر  DMUبهصور 𝑗 𝑥ℎو خروجیها را بهصور 𝑗𝑘𝑦 نشان داده شاه
𝑗

است؛ ب ابراین 𝑢𝑑 نشانده اه ارزش نهایی شاخ
رابطه ()7

Uا در j DMUا است.

𝑗 = 1, … ,65
𝑘 = 1, … ,15

𝑗𝑘𝑦
𝑗𝑘𝑦 =
𝑗𝑥ℎ

𝑗

𝑗

= 𝑘𝑑𝑢 = 𝑑ℎ

گام دوم :در قا بعا بایا تقادیر ویژه ( 𝛼)و بردارهای ویژه ( 𝛽) تاتریس همبستای بهدستآتاه
از قا اول (تاتریس  )Rبا استفاده از تعادله  ،8تحاسبه شود 𝐼𝑝 .در ای جا تاتریس همانی است.
رابطه ()8

𝑝 = 1, . . . ,15

|𝑅 − 𝛼𝐼𝑝 | = 0

گام سوم :در این را اعااد تاتریس بهدستآتاه از را نخست در تقادیر بردار ویژه تت اظر با
آن ضرب شاه و تجموع اعااد حاصت در 𝑖𝐴𝐶𝑃 تت اظر با هر  DMUتطابال با تعادله  ،9تحاسبه
تیشود.
6
𝑚 = 1, . . . ,15
رابطه ()9
𝑗
𝑗 = 1, . . . ,65

𝑢𝑚𝛽 𝑢𝑑 ∑ = 𝑚𝜗
𝑢=1

گام چهار :در را نهایی ابتاا ارزش نهایی نسبی هر شاخ از تقسیم تقاار ویژه تت اظر آن بر
تجموع تقادیر ویژه تطابال با تعادله  ،10بهدست تیآیا؛ سپس با تحاسبه تجموع حاصتضرب
ارزش نهایی نسبی در تقادیر بهدستآتاه در را سو اتتیاز نهایی هر  DMUتطابال با تال ،11
حاصت تیشود.

)1. Principal Component Analysis (PCA
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𝑢𝛼
𝑢𝛼 ∑6𝑢=1

رابطه ()10
رابطه ()11

𝑗 = 1, . . . ,65

= 𝑢𝑤

6

𝑢𝜗 𝑢𝑤 ∑ = 𝑗𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠
𝑢=1

تقاار ضریب همبستای بین رتبهب ای  PCAو رتبهب ای DEAبرابر با  0/84است؛ ب ابراین
تیتوان نتیجه ررفت که نتاین حاصت از  DEAتعتبر است.
اقدامات بهبوددهنده .در این بخش ،بر اساس نظر خبرران بهت ظور بهبود عملکرد اورژانس و
کاهش ضعفهای تشخ شاه ،رویکردهای زیر برای ارائه به تایران بخش اورژانس پیش هاد
تیشود:
 .1تت اسبسازی سطح تیاناین اضافهکاری کارک ان؛
 .2بررزاری دورههای آتوزشی درونسازتانی پیراتون کار با تجهیزا و فرآی اهای کاری جایا؛
 .3استفاده از پرستاران طرحی و پیمانی و دارای تجارب کم در ک ار کارک ان باتجربه ،با هاف
جبران کسری نیرو و همچ ین ایجاد فضای آتوزش ت اسب و ارتقای فره گ کار رروهی؛
 .4بررزاری سمی ارهای آتوزشی تاون با همکاری پزشکان تتخص بیمارستان؛
 .5استقرار واحا آتوزش به بیمار و پیایری بیماران پس از ترخی ؛
 .6راهاناازی سیستم تارن ترخی بهت ظور کاهش زتان ترخی بیماران.
 .5نتیجهگیری و پبسنهادها

در این پژوهش از شاخ های ته اسی تابآوری و تایریت ناب برررای ارزیررابی عملکرررد بخررش
اورژانس استفاده و یک چارچوب یکپارچه باین ت ظور ارائه شررا .ته اسرری تررابآوری ،رویکررردی
برای تقابله با ریسکهای توجود در یک سازتان است؛ همچ ین تایریت نرراب بررهت ظور کرراهش
هزی هها و استفاده کارآتا از ت ابع بهکار تیرود .در ایررن پررژوهش در رررا نخسررت پررس از ترررور
تبانی نظری ،شاخ های ته اسرری تررابآوری و تررایریت نرراب ش اسررایی شررا و شرراخ های
ت تخب برای تطالعه عملکرد بخش اورژانس بیمارستان بهکررار رفررت .برررای جمررعآوری دادههررا و
تطالعه توردی ،پرسش اته ای استاناارد طراحرری و در تیرران خبرررران بخررش اورژانررس بیمارسررتان
توزیع شا .قابلیت اطمی ان این پرسش اته توسررط آلفررای کرونبررا توردسر جش قرررار ررفررت و از
صحت و پایایی آن اطمی ان حاصت شا .در اداته روش  DEAاجرا شا و با استفاده از آن عملکرررد
بخش اورژانس با توجه به شاخ های ته اسی تررابآوری و تررایریت نرراب ترروردارزیررابی قرررار
ررفت .در جریان اجرای این روش ،اتتیاز کارایی برای هر یک از DMUهررا تحاسرربه شررا .نترراین
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نشان داد که شاخ های رروه ته اسی تررابآوری در سررطح قابررتقبولتری نسرربت برره رررروه
تایریت ناب قرار دارنا؛ همچ ین نتاین حاکی از این است که شرراخ تعهررا تررایریت بیشررترین
تیریر را در عملکرد اورژانس دارد؛ ب ابراین با تمرکز بر این شاخ تیتوان بهبود زیادی در سررطح
رضایت کارک ان و درنتیجه عملکرد بخش اورژانررس بیمارسررتان ایجرراد کرررد؛ همچ ررین شرراخ
آتادری از شاخ های تیریررذار دیار رروه ته اسی تابآوری ش اسایی شررا .در رررروه تررایریت
ناب ،شاخ بهبود عملیاتی نیز بیشترین تیزان اهمیت را به خود اختصاص داد .بررا برناتررهریزی
برای بهبود شاخ های تهم و تیریررذار ش اساییشاه تیتوان به تیزان زیررادی عملکرررد بخررش
اورژانس بیمارستان را ارتقا داد.
برای انجا پژوهشهای آتی پیش هاد تی شود در ارزیابی عملکرد بخش اورژانس بیمارستان،
اهااف ارزیابی ایم ی و رضایت بیماران در نظر ررفته شود و شاخ های این حوزه با استفاده از
الاوریتم تبت ی بر شبکههای عصبی تص وعی فازی استخراج شود .همچ ین پیش هاد تیشود
عملکرد بخش اورژانس از نظر دیار ،نظیر شاخ های عملکردی ،اررونوتی ،شاخ های ترتبط
با پاناتی کوویا  19نیز توردارزیابی قرار ریرد.
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