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الکترونيک در شهرک سالمت اصفهان

چکيده
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مقدمه :سازمانهاي ارائهدهنده خدمات بهداشتي و درماني نقش اساسي در هر جامعهاي دارند .برخورداري اين سازمانها از
فرآيندهاي الکترونيکي مي تواند در کيفيت و کميت خدمات و متعاقبا بهبود وضعيت سالمت جامعه تاثير بسزايي بگذارد .پژوهش
حاضر جهت شناسايي و اولويتبندي عوامل کليدي براي پيادهسازي لجستيک الکترونيک در شهرک سالمت اصفهان انجام
ميگيرد.
روش پژوهش :پس از بررسي پيشينه پژوهش 82 ،عامل به عنوان عوامل موثر بر پيادهسازي لجستيک الکترونيک استخراج
گرديد .در ادامه ميزان تاثير عوامل بر اساس نظر خبرگان و با استفاده از روشهاي تصميمگيري گروهي مشخص شد ،به منظور
غربال کردن عوامل نامرتبط يا کم اهميت از روش خوشهبندي کامينز استفاده گرديد .سپس با بهرهگيري از روش جديد رتبهبندي
اعداد فازي به نام روش مرکز ثقل که مبتني بر فاصله بين دو عدد فازي است ،اولويتبندي عوامل از نظر شاخص کلي اثربخشي
هزينهاي انجام گرفت.
یافتهها :با انجام غربالگري توسط روش خوشهبندي کامينز  2عامل حذف شده و اولويتبندي  82عامل باقيمانده بر حسب
شاخص کلي اثربخشي هزينهاي صورت گرفت .پس از محاسبه فاصله هر عامل با بازه حداکثر و حداقل عوامل ،عامل تدوين
چشمانداز با مقدار  3/167و عامل نگهداري و تعميرات با مقدار  2/293به ترتيب به عنوان مهمترين و کم اهميتترين عامل
شناخته شدند.
نتيجهگيري :در اين پژوهش مشخص شد که عوامل تدوين چشمانداز ،استراتژي و تعهد و حمايت مديريت جهت پيادهسازي
لجستيک الکترونيک در شهرک سالمت اصفهان به ترتيب از باالترين اهميت برخوردارند.
کليد واژهها :لجستيک الکترونيک ،عوامل کليدي موفقيت ،خدمات سالمت ،خوشهبندي کامينز.

 -7دانشجوي کارشناسيارشد مهندسي صنايع ،دانشکده فني و مهندسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اصفهان ،ايران
 -8استاديار ،دانشکده مهندسي صنايع و سيستمها ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،اصفهان ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست الکترونيک:
miranpoorm@yahoo.com
 -3استاديار ،گروه مهندسي صنايع ،دانشکده فني و مهندسي ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،اصفهان ،ايران
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شناسایي و اولویتبندي عوامل کليدي موفقيت

مقدمه
اخيرا مادامي که رقابت در اکثر حوزهها به شدت زياد
شده است ،توقعات و نيازهاي مشتريان به طور مداوم
تغيير ميکند .بدين ترتيب نياز به زمان توزيع و تحويل
سريع ،مشتريگرايي بيشتر و باالبردن کيفيت سطح
خدمات ملموس بوده ،و بايد از طريق دسترسي به
هنگام بر اطالعات محموله ،پشتيباني گردد .به همين
داليل است که بهرهگيري از فنآوري اطالعات و
تجارت الکترونيکي در مديريت زنجيرهي تأمين ،به طور
روزافزوني درحال گسترش بوده و ميتواند تمامي
بخشهاي زنجيرهي تأمين را متأثر نمايد .اينترنت
توانسته است نسبت به صرفهجوئيهاي عمده در
هزينههاي زنجيره تامين و نيـز افزايش کارآيي خدمات
مشتريان بسترهاي مناسبي را ايجاد نمايد .واقعيت مهم
اين است که وب قادر به فراهم نمودن محيطي
مشتريان و تأمينکنندگان در همه اندازهها ميباشد .به
بيان ديگر ،برخالف مبادلهي اطالعات الکترونيکي
سنتي ،يک شرکت ميتواند از طريق وب و با استفاده از
نرمافزار و سختافزار ،ارتباط يکساني را با تمامي
مشتريان ،تأمينکنندگان و کارمندان برقرار نمايد .به
همين داليل است که بهرهگيري از فنآوري اطالعات و
تجارت الکترونيکي در مديريت زنجيرهي تأمين ،به طور
روزافزوني در حال گسترش بوده و ميتواند تمامي
بخشهاي زنجيرهي تأمين را متأثر نمايد.
لجستيک الکترونيک ،سازمانها را قادر ساخته است که
با جمعآوري اطالعات و پااليش آن براي تدارک و
اجرا ،تصوير بزرگ و ديد وسيعي از شرکت به دست
آورند .از اينرو ،مديريت کليهي زنجيرهي تأمين به
صورت الکترونيکي امکانپذير است .در اين راستا،
سامانه ي لجستيکي اقدام به توليد اطالعاتي ميکند
که به عنوان بازخورد به ديگر بخشهاي سازمان جهت
اتخاذ تصميمات استراتژيک و تاکتيکي ،منتقل ميشود.
در حال حاضر ،اينترنت زمينهي مناسبي را براي
دستيابي هرچه بيشتر و سريعتر به اطالعات صحيح
در حوزههاي عرضه و تقاضا به جاي پيشبيني آن،
فراهم آورده است .به طور خالصه ،لجستيک
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الکترونيک ،شالودهاي را پيريزي ميکند که با شفافيت
به هنگام در ارتباطات بدون مرز و ارائهي راهحلهاي
مشترک در زنجيرهي تأمين ،موجب بهبود فرآيندهاي
يک شرکت ميشود .در واقع ميتوان گفت که
لجستيک الکترونيک ،به يک سالح رقابتي کليدي
مبدل گشته است ،مزيت اصلي لجستيک الکترونيک در
اين است که سازمان را قادر ميسازد تا ساختار خود را
کوچکتر نموده و فعاليتهاي فرعي لجستيکي خود را به
ساير بخشهاي خدماتي ،واگذار کند .اتخاذ اين
سياست ،سبب ايجاد ارزش افزوده از طريق افزايش
بهرهبرداري از داراييها ،حذف پيشگيرانهي هزينههاي
سرمايهاي ،کاهش هزينههاي عملياتي ،و آزاد شدن
زمان مديريت جهت تمرکز بر روي شايستگيهاي
محوري شرکت ميشود .لجستيک الکترونيک عمدتاً در
راستاي اهداف شرکتهايي است که خواهان استفاده از
تجارت الکترونيک در بهبود زنجيره تامين خود هستند.
همچنين ،نبايد فراموش کرد که لجستيک الکترونيک
محدود به حمل و نقل نيست ،بلکه به طور وسيعي وارد
حيطه مديريت استراتژيک ،شده است].[7
لجستيک الکترونيک به واقعيتي انکارناپذير در همه
بخشها و همينطور بخش بهداشت و درمان تبديل
شده است .حمايت از فرايندهاي الکترونيکي در بخش
بهداشت و درمان يک سنت طوالني به عنوان پزشکي
از راه دور مطرح ميشود ،به عنوان مثال سالمت
الکترونيک واژهاي است که بطور معمول امروزه مورد
استفاده قرار ميگيرد و در برگيرنده تمامي جنبههاي
فراهم کردن ارتباطات الزم براي مراقبتها ،محتويات و
تجارت در بخش بهداشت و درمان ميباشد].[8
تحقيقات نشان ميدهد که  12درصد از پروژههاي
پيادهسازي سيستمهاي اطالعاتي به اهداف از پيش
تعيين شده دست نيافتهاند .همچنين بر اساس گزارش
موسوم به گزارش چائوز که به وسيله گروه استنديش
انتشار يافته و عموميترين منبع آمار نرخ موفقيت در
حوزه فناوري و اطالعات آمريکا محسوب ميشود
ميزان موفقيت در اين حوزه از وضعيت نگرانکنندهاي
برخوردار است .اعالم اين نتايج موجب گرديده است که

سعيد دارابي و همکاران

امروزه اهميت شناسايي عوامل کليدي موفقيت در
پيادهسازي سيستمهاي جديد مورد توجه قرار گيرد تا
زمينه دستيابي به موفقيت بيش از پيش فراهم
شود] .[3جهت پيادهسازي لجستيک الکترونيک عوامل
متعددي دخيل هستند که از نظر زماني و مالي،
سرمايهگذاري کامل روي تمام اين عوامل امکان پذير
نيست به عالوه با فرض نامحدود بودن منابع ،ممکن
است برخي عوامل تاثير چنداني روي موفقيت
پيادهسازي لجستيک الکترونيک نداشته باشند .از اينرو
هدف اين پژوهش شناسايي عوامل موثر و حذف عوامل
کم اهميت و سپس اولويتبندي عوامل شناسايي شده
به منظور پيادهسازي لجستيک الکترونيک در شهرک
سالمت اصفهان ميباشد .عوامل شناسايي و اولويت
بندي شده ميتواند به منظور پيادهسازي لجستيک
الکترونيک در سازمانهاي ارائهدهنده خدمات سالمت
مورد بهرهبرداري قرار گيرد .در زمينه لجستيک
الکترونيک پژوهشهاي مختلفي انجام گرفته است.
بطور مثال استوار و کامونياري در سال  8273جهت
ارزيابي و شناخت نقاط قوت و ضعف سيستم زنجيره
تامين وزارت بهداشت کشور ماالوي ،يازده سفارش
ارائه شده به وزارت بهداشت را مورد بررسي قرار دادند،
هدف از اين پژوهش بسترسازي جهت پيادهسازي
لجستيک الکترونيک بود].[4
احمد و کامونياري در سال  8278جهت ارزيابي سيستم
زنجيره تامين در حوزه بهداشت مادر و کودک ايالت
بوچي چهار سفارش کاال را مورد بررسي قرار دادند].[5
فرت و همکاران در سال  8274پژوهشي جهت تاثير
بهبود سيستم لجستيک بر داروخانههاي بيمارستانهاي
کشور ايتاليا انجام دادند] .[6مهربان و همکاران در سال
 7326به بررسي نقش و تاثير لجستيک الکترونيک بر
بهبود عملکرد مديريت زنجيره تامين پرداختند].[7
اميري و همکاران در سال  7392فاکتورهاي کليدي و
مهم جهت پيادهسازي کسب و کار الکترونيک در
شرکتهاي کوچک و متوسط با روشهاي
تصميمگيري چند معياره فازي را شناسايي و
اولويتبندي کردند] .[1يعقوبي و همکاران در سال
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 7393عوامل کليدي موثر بر بکارگيري رايانش ابري در
سالمت الکترونيک را شناسايي و اولويتبندي
کردند] .[2نگاي و همکاران در سال  8224عوامل
موفقيت اصلي سيستم مديريت زنجيره تامين تحت وب
را شناسايي و اولويتبندي کردند] .[9وايدا و همکاران
در سال  8226نيز به شناسايي و اولويتبندي عوامل
مهم و تاثير گذار بر موفقيت زنجيره تامين اينترنتي در
بخش عمومي پرداختند] .[72ويتس تراک در سال
 8277به شناسايي عوامل موفقيت پيادهسازي مديريت
زنجيره تامين مناسب با مطالعه موردي از صنايع
الکترونيکي پرداخت .هدف اين پژوهش شناسايي و
تحليل فاکتورهاي مهم جهت موفقيت مديريت زنجيره
تامين ميباشد نتيجه اين تحقيق اين بود که تهيه
اطالعات و انطباق آنها با استانداردها پيش شرط
ضروري براي الزام استراتژي ،يادگيري متقابل و
پايهريزي چرخه روانشناسي و نهايتا براي موفقيت کلي
مديريت زنجيره تامين مي باشد] .[77رئيني نژاد در
سال  8275به شناسايي و اولويتبندي فاکتورهاي
تاثيرگذار جهت موفقيت پيشبينيهاي علوم و فناوري
در اقتصاد پرداخت .با توجه به پيشرفت علم و فناوري
در جهت پيشبيني و برنامهريزي در کل دنيا و از جهتي
ناشناخته بودن و يا استفاده اکثر سازمانها در کشور ما
از اين تکنولوژي ،شناسايي و اولويتبندي عوامل موثر
بر موفقيت اين مفهوم ،ايدهاي است که سازمانها بايد
با آن روبرو شوند .بنابراين اين پژوهش در جستجوي
شناسايي و رتبهبندي فاکتورها مخصوصا در حوزه اقتصاد
و توسعه  5فرضيه ديگر در اين خصوص پرداخت .در اين
تحقيق فاکتورهاي تاثير گذار جهت پيشبيني در چهار
گروه عقالني ،ساختاري ،ناحيه و نتيجهگيري دستهبندي
شد .در نهايت با توجه به تجزيه و تحليل پرسشنامهها و
يافتهها مشخص شد دسته عقالني تاثير بيشتري بر
موفقيت علم و تکنولوژي در حوزه اقتصاد دارد].[78
چنگ تانگ و همکاران پژوهشي با هدف تاثير سيستم
اطالعات الکترونيکي در لجستيک بيمارستانها و
تجهيزات پزشکي به لحاظ کاهش هزينهها و بهبود
بهرهوري انجام دادند .سيستم اطالعات لجستيک

شناسایي و اولویتبندي عوامل کليدي موفقيت

الکترونيک به عنوان يکي از روشهاي کاهش هزينه در
بخشهاي انبار مرکزي و ايستگاههاي پرستاري شناخته
شد .از اينرو مطالعه حاضر از مقبوليت تکنولوژي نحوه
پذيرش توسط پرستاران با استفاده از سيستم اطالعات
الکترونيکي لجستيک حمايت ميکند .مطالعه حاضر به
طور قوي از مدل تکنولوژي هيبريدي مورد پذيرش به
جهت برنامه ريزي پرستاران با استفاده از سيستم
اطالعات لجستيک الکترونيک حمايت کرد .همچنين اين
پژوهش نشان داد سازگاري ،مفيد بودن ادراکات ،سهولت
استفاده و اعتماد همگي تاثير مثبت زيادي بر روي
مقاصد رفتاري مورد استفاده دارند .از سوي ديگر
هزينههاي مالي سوء برداشتها ،تاثير منفي زيادي بر
روي مقاصد رفتاري مورد استفاده ميگذارند].[73
درودچي و همکاران در سال  7326به بررسي اثرات و
کاربردهاي فناوري اطالعات در مديريت زنجيره تامين و
نيز ارائه عوامل موثر در پذيرش فناوري اطالعات
پرداختند و يافتههاي آنان شامل تاثير فناوري اطالعات
بر بهبود پاسخگويي ،توزيع و انتقال اطالعات ،کارآيي
زنجيره و ارتقاء همکاري در دو بعد داخلي و خارجي،
جلوگيري از پديد آمدن اثر شالق چرمي و توسعه
کانالهاي فروش بود].[74
نوآوريهاي اين پژوهش عبارتند از:
شناسايي و اولويتبندي عوامل کليدي موفقيت
پيادهسازي لجستيک الکترونيک در حوزه بهداشت و
درمان براي اولين بار .تعريف و استفاده از شاخص کلي
اثربخشي هزينهاي جهت اولويتبندي عوامل .ارائه
رويکردي براي ترکيب زير شاخصها و محاسبه شاخص
کلي اثربخشي هزينهاي .ابداع روش غربالگري عوامل
مبتني بر روش خوشهبندي کامينز.
بنابراين هدف پژوهش حاضر شناسايي و اولويتبندي
عوامل کليدي براي پيادهسازي لجستيک الکترونيک در
شهرک سالمت اصفهان ميباشد.

روش پژوهش
اين پژوهش از نظر هدف توصيفي کاربردي است و به
دو بخش اصلي تقسيم ميشود که بخش اول آن به
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شناسايي و غربال کردن عوامل مربوط ميشود و بخش
دوم شامل اولويتبندي عوامل خواهد بود .در اين
تحقيق ابتدا بر اساس مطالعات نظري و با توجه به
منابع مرتبط با موضوع 82 ،عامل تاثيرگذار بر
پيادهسازي لجستيک الکترونيک شناسايي شد .اين
عوامل در جدول شماره  8مشخص شدهاند ،در مرحله
بعد پرسشنامهاي جهت نظرخواهي خبرگان در مورد
ميزان تاثير عوامل شناسايي شده در زمينه لجستيک
الکترونيک در بخش بهداشت و درمان طراحي شد.
خبرگان عمدتا اساتيد و اعضا هيئت علمي رشته
مديريت فناوري اطالعات سالمت در دانشکدههاي
علوم پزشکي و همين طور تعدادي از کارشناسان بخش
انفورماتيک شهرک سالمت اصفهان بودند ،در اين
مرحله  79پرسشنامه از  35پرسشنامه ارسالي پاسخ داده
شد .سپس با توجه به پاسخ خبرگان در پرسشنامههاي
جمعآوري شده و با استفاده از روش تصميمگيري
گروهي ميزان اهميت هر عامل بر پيادهسازي موفقيت
آميز لجستيک الکترونيک در شهرک سالمت اصفهان
مشخص گرديد ،بعد از آن با استفاده از روش
خوشهبندي کامينز ،تعداد  2عامل که نامرتبط به
لجستيک الکترونيک در بخش بهداشت و درمان بودند
يا از اهميت کمتري برخوردار بودند غربال و حذف
شدند .در مرحله بعد پرسشنامهاي جهت اولويتبندي
 82عامل باقيمانده طراحي شد و مجددا براي  79نفر
خبره که در مرحله اول پاسخگوي پرسشنامهها بودند
ارسال شد که  76نفر از آنها پاسخ دادند .الزم بذکر
است که هر دو پرسشنامه توسط خبرگان ارزيابي و
روايي آنها مورد تاييد ايشان قرار گرفت ،در اين
پرسشنامه عوامل از لحاظ سه معيار ضريب اهميت،
هزينه دستيابي به سطح مطلوب هر عامل و اختالف
سطح فعلي با سطح مطلوب هر عامل مورد بررسي و
مقايسه قرار گرفتند .همان طور که در شکل شماره 7
مشخص است اين سه معيار اجزاي شاخص کلي اثر
بخشي هزينهاي را تشکيل ميدهند .در مرحله بعد و بر
اساس پاسخخبرگان در پرسشنامههاي جمعآوري شده با
استفاده از روش نقطه مرکز ثقل  COGمبتني بر
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فاصله بين اعداد فازي به اولويتبندي عوامل پرداخته
شد .جهت انجام محاسبات از کدنويسي در محيط
ويژوال بيسيک ،برنامه الجبريتور ،وب سايت والفرام آلفا
و صفحه گسترده نرمافزار اکسل استفاده شد .عاليم
اختصاري به کاربرده شده در اين پژوهش در جدول
شماره  7و الگوريتم کلي پژوهش در شکل شماره 8
مشخص شده است.
فاز اول اين پژوهش ،شناسايي عوامل مؤثر در موفقيت
پيادهسازي لجستيک الکترونيک در شهرک سالمت
اصفهان است .عوامل گردآوري شده در جدول شماره 8
مشخص ميباشد .با توجه به اين که عوامل پيادهسازي
لجستيک الکترونيک از منابع مختلفي جمعآوري شده و
بدليل مطالعات اندک در زمينه لجستيک الکترونيک
حوزه بهداشت و درمان ،بعضا عوامل گردآوري شده
مرتبط به حوزه بهداشت و درمان نميباشند و همين
طور تعدادي از عوامل از اهميت کمتري برخوردار بوده
و بر اساس نظر خبرگان سرمايهگذاري روي اين عوامل
در موفقيت پيادهسازي لجستيک الکترونيک تاثير
چنداني ندارد ،به همين دليل الزم است تعدادي از
عوامل غربال و حذف شوند ،به منظور نظرخواهي از
خبرگان در مورد تأثير عوامل ،عوامل گردآوري شده در
جدول شماره  ،8در قالب پرسشنامهاي با نام پرسشنامه
شناسايي عوامل موفقيت پيادهسازي لجستيک
الکترونيک در شهرک سالمت اصفهان طراحي و تنظيم
گرديد .پاسخ خبرگان به اين سوال که آيا عامل مورد
نظر بر پياده سازي لجستيک الکترونيک تاثير دارد يا
نه ،يکي از دو گزينه بلي يا خير بود ،در صورت انتخاب
گزينه بلي يکي از  5عدد ( )9 ،1 ،5 ،3 ،7طيف ليکرت
را براي آن عامل مشخص کردند .عدد  7از طيف
ليکرت نشاندهنده کمترين تاثير و عدد  9نشاندهنده
بيشترين تاثير بودند .در صورت انتخاب گزينه خير،
ميزان تاثير آن عامل روي پيادهسازي لجستيک
الکترونيک در شهرک سالمت اصفهان عدد صفر در
نظر گرفته شد .براي غربالگري از روشي که در
منبع] [75آمده است استفاده گرديد .در اين روش به
ماتريس مقايسات زوجي نياز است .اما با توجه به تعداد
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باالي عوامل ،پرسشنامه زوجي شامل  312سوال
خواهد بود .تعداد باالي سواالت کميت و کيفيت
پاسخها را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد .خوشبختانه
در همين منبع روشي براي تبديل امتيازات گزينهها به
ماتريس مقايسات ارائه شده است که در ادامه توضيح
داده ميشود .مقايسات زوجي بر اساس رابطه
براي عوامل صورت گرفت و ماتريس به
وجود آمده برتري هر عامل را نسبت به عوامل ديگر از
نظر يک نفر خبره مشخص مي کند .در اين رابطه G
نشان دهنده اختالف بين امتياز دو عامل مي باشد.
بطور مثال در صورتي که خبره در مورد عامل اول عدد
 9و در مورد عامل سوم عدد  1را انتخاب کرده باشد
عدد متناظر  r1, 3عبارتست از r1, 3= ))9-1(+9( /72
که حاصل عبارت برابر است با  2/677و براي عدد
متناظر  r3,1مقدار  28329در نظر گرفته مي شود .پس
از اينکه محاسبات در اين مرحله انجام شد ،به تعداد
خبرگان که  79نفر بودند  79ماتريس مقايسات زوجي
 82*82ايجاد شد .سپس ماتريسهاي مقايسات زوجي
براساس رابطه
تبديل به ماتريس ترجيحات فازي شدند .جهت در نظر
گرفتن سطح تسلط و غالب بودن هر عامل نسبت به
بقيه عوامل از نظر هر خبره ،بر اساس رابطه
ميزان
محاسبه
غلبه عامل بر عامل از نظر خبره
گرديد] .[75به منظور تجميع نظرات خبرگان در مورد
ميزان تأثير  82عامل شناسايي شده بر موفقيت پياده
سازي لجستيک الکترونيک در شهرک سالمت اصفهان
توليد شده ،ميانگين گرفته شد .بردار
از  79بردار
نام گذاري شده است .براي غربالگري
جديد با
عوامل شناسايي شده ،عوامل به دو خوشه عوامل داراي
تاثير قابل توجه و عوامل فاقد تأثير قابل توجه تقسيم
را به شکل
شدند .براي انجام اين کار ابتدا بردار
صعودي مرتب کرده و سپس با استفاده از روش خوشه
بندي کامينز غربال کردن صورت پذيرفت .الگوريتم
کامينز داراي يک پارامتر  Kاست که نماينده ي تعداد
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خوشههاي مد نظرمان است .الگوريتم کامينز پايه به
صورت زير است:
 مقدار دهي اوليه k :نقطه را به عنوان مراکز اوليه درنظر ميگيرد.
 تکرار  Kخوشه را با تخصيص تمام نقاط به نزديک ترينمرکز تشکيل ميدهد.
 مراکز هر خوشه دوباره محاسبه مي شوند. تا زماني که مراکز تغيير نکنند.معموال مرکز خوشههاي اوليه به صورت تصادفي از
ميان نمونههاي اوليه انتخاب ميشوند .بنابراين
خوشههاي به دست آمده در خوشه بنديها منحصر به
فرد نيستند چرا که مرکز خوشههاي اوليه در دو
خوشهبندي مستقل کامينز ميتوانند متفاوت باشند .در
الگوريتم کامينز ميتوان از معيارهاي فاصلهي گوناگون
بهره گرفت و خوبي يا بدي بکارگيري آن معيار بستگي
دارد به نوع دادههايي که قرار است خوشهبندي گردند.
تابع زير به عنوان تابع هدف اين روش
در اين
مطرح
تابع ،تعداد خوشهها ،تعداد دادهها ،مرکز خوشه
و مقادير دادهها و متغير صفر و يکي است که
در صورتي که داده به خوشه تخصيص يافته باشد
 7و در غير اينصورت مقدار صفر به خود گرفتند].[76
در فاز دوم تحقيق به اولويتبندي عوامل پرداخته شد.
بدين منظور در اين بخش با توجه به  82عامل
شناسايي شده پس از مرحله غربالگري عوامل،
پرسشنامهاي طراحي گرديد ،در اين پرسشنامه عوامل از
نظر شاخص کلي اثربخشي هزينهاي که شامل سه
معيار ضريب اهميت عامل جهت پياده سازي لجستيک
الکترونيک در شهرک سالمت اصفهان ،هزينه مورد نياز
براي ارتقاء هر عامل و اختالف سطح فعلي با سطح
مطلوب هر عامل مي باشد ،مورد مقايسه قرار گرفتند.
اين پرسشنامه مجددا براي  79نفر خبره قبلي ارسال
شد که  76نفر از آنها پاسخ داده و اولويت بندي عوامل
بر اساس اطالعات آنها صورت گرفت .بدين منظور ابتدا
امتياز کلي هر عامل از نظر شاخص کلي اثربخشي
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هزينهاي به صورت يک عدد فازي مثلثي محاسبه
گرديد .سپس با استفاده از روش جديدي که در
منبع] [71ارائه شده است اولويت بندي اعداد فازي
مثلثي انجام گرفت .مراحل اين فاز به شرح زير است:
خبرگان براي هر عامل از سه منظر ضريب اهميت،
سرمايه موردنياز و فاصله سطح فعلي با سطح مطلوب،
يکي از پنج گزينه خيلي کم ،کم ،متوسط ،زياد و خيلي
زياد را انتخاب کردند ،سپس متغيرهاي زباني داخل
پرسشنامهها بر اساس منبع] [72به شرح زير تبديل به
اعداد فازي مثلثي گرديد.
عدد فازي مثلثي
متغير زباني
()7 ، 7 ، 8
خيلي کم
()7 ، 8 ، 3
کم
()8 ، 3 ، 4
متوسط
()3 ، 4 ، 5
زياد
()4 ، 5 ، 5
خيلي زياد
با توجه به قوانين اعداد فازي مثلثي که بصورت زير
نشان دهنده نظر خبره  iدر مورد
ميباشد ،اگر
شاخص  xو بصورت عدد فازي مثلثي زير باشد].[79
ميانگين فازي نظرات ) = ( , ,
خبرگان بر اساس رابطه شماره  7محاسبه ميگردد].[79
رابطه شماره () )7

, max

,

 (minبا

استفاده از قوانين جبري اعداد فازي مثلثي و با توجه به
رابطه شماره  8که مورد تاييد مديران و کارشناسان
مربوطه در شهرک سالمت اصفهان مي باشد ،نظر هر
خبره براي هر عامل از لحاظ شاخص کلي اثربخشي
هزينهاي تبديل به يک عدد فازي مثلثي گرديد.
رابطه شماره ()8

بدين منظور با فرض

و
اين که دو عدد فازي مثلثي ) = ( , ,
در نظر گرفته شوند ،قوانين
) =( , ,
عملياتي اعداد فازي مثلثي به صورت روابط ( )3تا ()5
انجام ميشود].[79
جمع و تفريق دو عدد فازي مثلثي بر اساس رابطه
شماره  3به شرح زير انجام گرفت.
) Ai + Bi = (a1+b1, a2 +b2, a3 +b3
) Ai - Bi = (a 1 - b3 , a 2 -b 2, a3 -b1
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براي ضرب دو عدد فازي مثلثي از رابطه شماره 4
استفاده شد.
,
)
براي تقسيم دو عدد فازي مثلثي از رابطه شماره 5
استفاده گرديد.
) Ai ÷Bi = (a 1 ÷b3 , a2 ÷b2, a3 ÷b1
سپس جهت محاسبه مرکز ثقل يک عدد فازي مثلثي
از تابع شماره  6استفاده شد].[71
رابطه شماره ()6
الزم است حد چپ و راست براي اعداد فازي مثلثي اين
پژوهش نيز محاسبه گردند .بدين منظور بر اساس
روابط  1و  2به ترتيب حد چپ و راست هر مجموعه
عدد فازي مثلثي محاسبه شدند].[71
رابطه شماره ()1
رابطه شماره ()2
با توجه به اين که به تعداد  82عامل ،نقطه  COGو
حد چپ و راست خواهيم داشت ،ضروري است حداکثر
و حداقل اين نقاط بر اساس روابط زير محاسبه شده تا
در مراحل بعدي از آنها استفاده گردد .رابطههاي شماره
 9و  72جهت محاسبه حداکثر و حداقل نقاط مرکز
ثقل ،رابطههاي شماره  77و  78جهت محاسبه حداکثر
و حداقل حد چپ و رابطههاي شماره  73و  74جهت
بدست آوردن حداکثر و حداقل حد راست  82عدد فازي
مثلثي اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند].[71
ميباشد.
در تمام روابط زير
رابطه شماره ()9
رابطه شماره ()72
رابطه شماره ()77
رابطه شماره ()78
رابطه شماره ()73
رابطه شماره ()74
تاکنون نقاط ثقل مرکزي و حد چپ و راست هر عامل
و در نهايت حداکثر و حداقل اين نقاط محاسبه گرديد،
جهت رتبهبندي  82عدد فازي مثلثي اين پژوهش الزم
هست که همه آنها با يک معيار و مقياس کلي مقايسه
شده و فاصله آنها از مقياس محاسبه و مبنايي جهت
رتبهبندي عوامل باشد .براي بدست آوردن مقياس ،دو
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عدد فازي مثلثي که يکي بر اساس حداقلها که در
روابط  78 ،72و  74محاسبه گرديد ساخته شد و
ديگري بر اساس حداکثرها که با توجه به روابط 77 ،9
و  73محاسبه شد ايجاد گرديد ،در منبع[ ]82محاسبه
ارائه شده است .با
و
اعداد فازي ذوزنقه اي
سادهسازي روابط مذکور براي اعداد فازي مثلثي ،اعداد
فازي مربوط به و برابر است با :رابطه شماره
هر
()75
عدد فازي مثلثي را به عنوان يک مثلث روي بردار
مختصات در نظر گرفته و ضلع سمت چپ به عنوان حد
پايين و ضلع سمت راست را به عنوان حد باال فرض
مي کنيم .معادله هر کدام از اضالع را نوشته و سپس
معادله را بر حسب محور حل مي کنيم .فرض کنيد
عدد فازي مثلثي برابر( )8/7 ،5/4 ،77/2باشد ،ضلع
( )8/7 ،2( – )5/4 ،7به عنوان حد پايين و ضلع (،2
 )5/4 ،7( – )77/2به عنوان حد باال در نظر گرفته شد.
با انجام محاسباتي معادله خط هر دو ضلع را نوشته و
سپس آنها را براساس محور حل مي کنيم .معادالت
حد پايين و حد باال به ترتيب براي اين مثال عبارتند از:

رسم نمودار و نوشتن معادله خط اعداد فازي مثلثي بر
اساس مثال نمونه انجام گرفت .اعداد فازي مثلثي اين
پژوهش شامل دو عدد فازي مثلثي حداکثر و حداقل
مي باشد که بر اساس رابطه شماره  75محاسبه شده و
 82عدد فازي مثلثي موجود مربوط به عوامل است که
بر اساس رابطه شماره  8محاسبه شده است].[71
فاصله عدد فازي مثلثي هر عامل را يکبار با مثلث
و يکبار با مثلث حداقلها
حداکثرها
محاسبه ميکنيم .فاصله عدد فازي مثلثي از عدد فازي
مثلثي توسط رابطه شماره  76محاسبه شد].[71
براي رتبهبندي اعداد فازي مثلثي ،اطالعات به دست آمده را
در رابطه شماره  71جايگذاري کرده و با توجه به قاعده
کلي زير رتبه هر عدد به دست آمد ،براي رتبهبندي
خواهيم داشت].[71
عدد فازي مثلثي
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مي باشد ،اگر
ميباشد ،اگر

باشد.
باشد.

مي باشد ،اگر
باشد.
رابطه شماره ()71
هر چه فاکتور

براي عاملي بزرگتر باشد ،آن عامل

داراي اولويت باالتري است .نتايج محاسبات در جدول
شماره  4آورده شده است.
یافتهها
با توجه به تخصصي بودن موضوع ،تحصيالت  5درصد
از پاسخدهندگان کارشناسي 72 ،درصد کارشناسيارشد،
 25درصد دکتري که اعضاء هيات علمي رشتههاي
مديريت سالمت و فناوري اطالعات سالمت و اساتيد
دانشگاهي مرتبط و مسلط بر موضوع بودند ،همانطور
که قبال گفته شد اين پژوهش در دو فاز اصلي شامل
شناسايي و غربالگري عوامل و اولويتبندي عوامل
انجام ميشود ،در فاز اول با استفاده از منبع ] [75به
شناسايي عوامل پرداخته شد.
شناسايي عوامل با استفاده از روش تصميمگيري
گروهي و استفاده از ماتريس مقايسات زوجي انجام شد
سپس براي حذف عوامل کم اهميتتر از روش
خوشهبندي کامينز استفاده شد ،که  2عاملA25-
 A22-A21-A16-A10-A7-A27-A26حذف
شدند .حذف اين عوامل سبب سادهتر شدن محاسبات
گرديد ،همانطور که در جدول شماره  3نشان داده شده
است ميزان ناهمگني دو خوشه در سطر هشتم مقدار
 28872هست که حداقل ميزان ناهمگني ميباشد،
بنابراين در اين سطر عوامل خوشه  7به عنوان عوامل
حذف شده و عوامل خوشه  8به عنوان عوامل باقيمانده
در نظر گرفته ميشوند( .جدول )3
محاسبات فاز دوم تحقيق روي عوامل باقيمانده صورت
ميگيرد ،قبل از شروع محاسبات فاز دوم بايد شاخص
کلي اثربخشي هزينه اي براي هر يک از عوامل به
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دست آيد ،بدين منظور از رابطه شماره  8استفاده شده و
شاخص کلي اثربخشي هزينه اي براي هر يک از
عوامل در قالب يک عدد فازي مثلثي مشخص
ميگردد .در اين فاز از تحقيق از منبع شماره][71
استفاده گرديد ،متغيرهاي زباني ارائه شده توسط
خبرگان با استفاده از منبع] [72تبديل به اعداد فازي
مثلثي شدند و سپس با انجام محاسباتي که شرح آنها
ذکر گرديد و مشخص کننده فاصله هر يک از عوامل از
بازه حداکثر و حداقل عوامل بود امتياز نهايي عوامل
مشخص گرديد ،عامل تدوين چشمانداز با ميزان فاصله
 3/167به عنوان مهمترين عامل و نگهداري تعميرات
با ميزان فاصله  28293به عنوان کم اهميتترين عامل
به منظور پيادهسازي لجستيک الکترونيک در شهرک
سالمت مشخص گرديدند .نتايج اولويتبندي عوامل در
جدول شماره  4نشان داده شده است.
بحث و نتيجهگيري
اين پژوهش با هدف شناسايي و اولويتبندي عوامل
موثر جهت پيادهسازي لجستيک الکترونيک در شهرک
سالمت اصفهان طي دوره زماني  94-95انجام گرديد.
رويکرد مورد استفاده شامل دو فاز اصلي است .در فاز
اول ،شناسايي عوامل با استفاده از روش تصميمگيري
گروهي انجام شد .سپس به غربال کردن تعدادي از
عوامل کم اهميتتر با استفاده از روش خوشهبندي
کامينز پرداخته شد .در فاز دوم ،اولويتبندي عوامل بر
اساس شاخص اثربخشي کلي هزينهاي و با استفاده از
روش نقطه مرکز ثقل که مبتني بر فاصله بين دو عدد
فازي بود صورت گرفت .نتايج حاصل از بررسيها نشان
ميدهد لجستيک و زنجيره تأمين الکترونيک در حوزه
بهداشت و درمان ،در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و هنوز
عمده فعاليتها با سيستمها و روشهاي سنتي انجام
ميشود .نتايج حاصل از اولويتبندي عوامل موثر بر
پيادهسازي لجستيک الکترونيک حاکي از آن است که
عواملي نظير تدوين چشمانداز ،ايجاد تيم پروژهاي،
استراتژي ،تعهد و حمايت مديريت و آموزش از جمله
مهمترين و موثرترين عوامل ميباشند .بر اساس مطالعات

سعيد دارابي و همکاران

محقق و بررسي پيشينه پژوهش تاکنون تحقيقي که
عوامل کليدي موفقيت پيادهسازي لجستيک الکترونيک در
حوزه بهداشت و درمان را بررسي کند ،انجام نشده است .با
اين حال بررسي منابع] [4-1و منابع][87-33که
موضوعات مشابه و نزديک داشتند ،نياز به بسترسازي و
مهيا نمودن شرايط براي پيادهسازي لجستيک الکترونيک
را خصوصا در حوزه بهداشت و درمان مبرم ميدانند ،با
توجه به وضعيت نامطلوب لجستيک الکترونيک در حوزه
بهداشت و درمان و همچنين با توجه به شاخصهاي
شناسايي شده ،پيشنهادات زير به منظور بهبود پيادهسازي
لجستيک الکترونيک در حوزه بهداشت و درمان ارائه
ميگردد.

هزينه دستيابي به
سطح مطلوب هر عامل

 برنامهريزي استراتژيک جهت از ميان برداشتن موانعتوسعه لجستيک الکترونيک و فراهم کردن زيرساختهاي
مورد نياز جهت پياده سازي لجستيک الکترونيک.
 ارزيابي عملکرد سازمانها به خصوص سازمانهاي ارائهکننده خدمات بهداشتي و درماني بر اساس شاخصهاي
موثر و اساسي لجستيک الکترونيک در هر سازمان.
 طراحي مجدد فرايندها و روشها در حوزه بهداشت و درماندر راستاي مشتري محوري و رضايت ارباب رجوع با بهرهگيري
بيشتر از به کارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات.
 مقايسه کابرد وب و اينترنت در زنجيره تامين ولجستيک سازمانهاي حوزه بهداشت و درمان با
سازمانهاي ساير صنايع در ايران.ساير ر ايران.

ضريب اهميت
شاخص کلي
اثربخشي هزينهای

اختالف سطح فعلي با سطح مطلوب

شکل شماره  - 9اجزاي شاخص کلي اثربخشي هزینهاي
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شناسایي و غربال گري
ميزان مرتبط بودن عامل
تشکيل ماتريس مقايسات زوجي
تشکيل ماتريس ترجيحات فازي
تشکيل بردار تسلط پذيري عامل
غربال کردن عوامل

خير

بلي
پايان محاسبات
اولویت بندي عوامل
نظر خواهي خيرگان در مورد هر عامل از سه منظر
تبديل نظر خبرگان به اعداد فازي مثلثي
محاسبه نقطه مرکز ثقل و حد چپ و راست هر عامل
محاسبه حداکثر و حداقل نقطات مرکز ثقل و حد چپ
و راست هر عامل
محاسبه فاصله مختصات هر عامل با حداکثر و
حداقلهاي مرحله قبل
اولويت بندي عوامل
شکل  - 2الگوریتم انجام پژوهش
شکل  - 2الگوریتم انجام پژوهش
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جدول  - 9عالئم اختصاري
ردیف
7
8
3
4
5
6
1
2
9
72
77

عالمت

شرح
عامل
شمارنده عامل
ضريب اهميت عامل از نظر هر خبره
هزينه الزم براي دستيابي به سطح مطلوب
اختالف سطح فعلي با سطح مطلوب
مرکز ثقل هر عدد فازي مثلثي
نقطه اول ثقل مرکزي
نقطه دوم ثقل مرکزي
حدراست
حد چپ
حداکثر

A
k
W
C
X
COG
α
β
R
L
M

ردیف
78
73
74
75
76
71
72
79
82
87
88

عالمت

شرح
حداقل
فاصله مساحت بين دو عدد فازي مثلثي
سطر ماتريس
ستون ماتريس
ماتريس مقايسات زوجي
اعداد داخل ماتريس مقايسات زوجي
اختالف دو عامل از نظر يک خبره
ماتريس ترجيحات فازي
اعداد داخل ماتريس ترجيحات فازي
بردار تسلط يا غالب بودن عامل
خبره

جدول - 2عوامل گردآوري شده مرتبط با لجستيک الکترونيک
ردیف
7
8
3
4
5
6
1
2
9
72
77
78
73
74
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عالمت
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14

عامل
آمادگي تکنولوژي
سيستمهاي امنيتي مناسب
آموزش کاربران
مشتري مداري
سهولت
نيروي کار متخصص و کارآمد
خدمات پس از فروش
استراتژي
فراواني اطالعات
ارزان بودن خدمت يا محصول
نظارت و ارزيابي عملکرد
پذيرش از طرف تامينکنندگان
يکپارچه سازي تکنولوژي
ايجاد تيم پروژهاي
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ردیف
75
76
71
72
79
82
87
88
83
84
85
86
81
82

عالمت
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28

عامل
تدوين چشم انداز
فرايند مهندسي مجدد
ايجاد بستر سازي جهت پذيرش تغيير
تحقيق و توسعه
قابليت اطمينان
نگهداري و تعميرات
دقت تجهيزات و لوازم تست
ارتباطات
تعهد و حمايت مديريت
قابليت نرم افزاري و سخت افزاري
طراحي کدها و برندهاي مناسب
ارزيابي بازار
تبليغات
استفاده از فنآوريهاي مدرن

m
D
i
j
R
r
G
P
p
ND
E

شناسایي و اولویتبندي عوامل کليدي موفقيت
 –خوشهبندي کامينز3 جدول
جمع
ناهمگني

ميزان

ميزان

ناهمگني

ناهمگني

2 خوشه

9 خوشه

) (عوامل تاثير گذار2 خوشه

) (عوامل فاقد تاثير9 خوشه

A25-A27-A26-A21-A16-A7-A22A5-A18-A15-A13-A20-A17-A9A14-A6-A12-A28-A4-A11-A23A19-A3-A24-A2-A8-A1
A27-A26-A21-A16-A7-A22-A5A18-A15-A13-A20-A17-A9-A14A6-A12-A28-A4-A11-A23-A19-A3A24-A2-A8-A1
A26-A21-A16-A7-A22-A5-A18A15-A13-A20-A17-A9-A14-A6A12-A28-A4-A11-A23-A19-A3A24-A2-A8-A1
A21-A16-A7-A22-A5-A18-A15A13-A20-A17-A9-A14-A6-A12A28-A4-A11-A23-A19-A3-A24-A2A8-A1
A16-A7-A22-A5-A18-A15-A13A20-A17-A9-A14-A6-A12-A28-A4A11-A23-A19-A3-A24-A2-A8-A1
A7-A22-A5-A18-A15-A13-A20A17-A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11A23-A19-A3-A24-A2-A8-A1
A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11-A23A19-A3-A24-A2-A8-A1
A5-A18-A15-A13-A20-A17-A9A14-A6-A12-A28-A4-A11-A23A19-A3-A24-A2-A8-A1
A18-A15-A13-A20-A17-A9-A14A6-A12-A28-A4-A11-A23-A19-A3A24-A2-A8-A1
A15-A13-A20-A17-A9-A14-A6A12-A28-A4-A11-A23-A19-A3A24-A2-A8-A1
A13-A20-A17-A9-A14-A6-A12A28-A4-A11-A23-A19-A3-A24-A2A8-A1
A20-A17-A9-A14-A6-A12-A28-A4A11-A23-A19-A3-A24-A2-A8-A1
A17-A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11A23-A19-A3-A24-A2-A8-A1

0.847

0.847

0.000

0.701

0.701

0.000

0.553

0.552

0.000

0.411

0.409

0.001

0.266

0.264

0.003

0.275

0.266

0.009

0.236

0.168

0.068

0.210

0.119

0.091

0.215

0.122

0.093

0.223

0.052

0.171

0.269

0.042

0.227

0.325

0.037

0.289

0.372

0.031

0.341

0.420

0.027

0.393

A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11-A23A19-A3-A24-A2-A8-A1

0.464

0.023

0.441

A14-A6-A12-A28-A4-A11-A23A19-A3-A24-A2-A8-A1

0.504

0.019

0.485

A6-A12-A28-A4-A11-A23-A19-A3A24-A2-A8-A1

0.545

0.016

0.529

A12-A28-A4-A11-A23-A19-A3A24-A2-A8-A1

A10

A10-A25

A10-A25-A27

A10-A25-A27-A26

A10-A25-A27-A26-A21

A10-A25-A27-A26-A21-A16

A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5-A18
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5-A18-A15
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5-A18-A15-A13
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5-A18-A15-A13-A20
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5-A18-A15-A13-A20A17
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5-A18-A15-A13-A20A17-A9
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5-A18-A15-A13-A20A17-A9-A14
A10-A25-A27-A26-A21-A16A7-A22-A5-A18-A15-A13-A20A17-A9-A14-A6
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0.583

0.013

0.570

A28-A4-A11-A23-A19-A3-A24-A2A8-A1

0.616

0.009

0.607

A4-A11-A23-A19-A3-A24-A2-A8A1

0.651

0.006

0.644

A11-A23-A19-A3-A24-A2-A8-A1

0.686

0.004

0.682

A23-A19-A3-A24-A2-A8-A1

0.720

0.001

0.719

A19-A3-A24-A2-A8-A1

0.765

0.001

0.764

A3-A24-A2-A8-A1

0.810

0.000

0.810

A24-A2-A8-A1

0.857

0.000

0.857

A2-A8-A1

0.905

0.000

0.905

A8-A1

0.950

0.0000

0.950

A1

A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11A23
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11A23-A19
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11A23-A19-A3
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11A23-A19-A3-A24
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11A23-A19-A3-A24-A2
A10-A25-A27-A26-A21-A16-A7A22-A5-A18-A15-A13-A20-A17A9-A14-A6-A12-A28-A4-A11A23-A19-A3-A24-A2-A8
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جدول  – 4اولویتبندي عوامل
عامل

نام اختصاري

)D(A,M

)D(A,m

D

تدوين چشم انداز

A15

1.271

8.542

3.761

ايجاد تيم پروژه اي

A18

1.315

8.513

3.677

استراتژي

A8

1.342

8.495

3.627

تعهد و حمايت مديريت

A23

1.505

9.014

3.599

آموزش کاربران

A28

1.476

8.394

3.390

سهولت

A3

1.627

8.113

3.089

تحقيق و توسعه

A14

1.691

8.192

3.044

استفاده از فن آوريهاي مدرن

A5

1.749

8.305

3.021

سيستمهاي امنيتي مناسب

A2

2.032

8.111

2.675

پذيرش از طرف تامين کنندگان

A12

2.210

8.378

2.610

بستر سازي جهت پذيرش تغيير

A17

2.185

8.115

2.548

مشتري مداري

A4

2.427

7.922

2.311

نظارت و ارزيابي عملکرد

A11

2.511

7.852

2.236

نيروي کار متخصص و کارآمد

A24

1.752

5.853

2.127

قابليت نرم افزاري و سخت
افزاري

A1

7.132

3.223

0.396

قابليت اطمينان

A6

5.880

2.347

0.341

فراواني اطالعات

A13

8.326

2.956

0.317

آمادگي تکنولوژي

A9

9.031

1.232

0.123

يکپارچه سازي تکنولوژي

A19

8.700

1.025

0.106

نگهداري و تعميرات

A20

9.254

0.954

0.093
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The Critical Success Factors for Implementing Electronic Logistics in the
Isfahan Health City

1

Abstract

2

Darabi S , Iranpoor M , Amindoust A

3

Introduction: The organizations providing health services have a significant role in the
society. Organizations the utilization of the electronic process can improve the quality
and capacity of services and so the level of in the health society. This study identifies
and prioritizes the key factors to implement the electronic logistics in the Isfahan Health
City.
Methods: by reviewing the literature, 28 potential factors for implementation of Elogistics were extracted. After that, the degree of significant of these factors was
determined according to the expert using group decision making. to screen the in
significant factors a method based on K-means clustering was used. Then using a recent
method for ranking the fuzzy numbers, which is based on the interval of the fuzzy
numbers and the center of gravity, the space the factors were prioritize according to the
overall cost effectiveness index.
Results: by K-Means clustering method 8 factors have been screened and the 20
remaining factors were prioritize according to the overall cost effectiveness index. After
calculating the distance of each factor with maximum and minimum range of factors,
the vision factor with score 3/761 and the Maintenance factor with score 0.093 were
identified as the most important and the least important factors respectively.
Conclusion: In this study it was found that vision, create project teams, strategy and
management support are the most importance factors for the implementation of Elogistics.
Keywords: Electronic logistic, Critical Success Factors, Health Services, K-Means
Clustering.
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