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بررسی تأثیر قابلیتهای پویا بر همکاری موثر بیمارستان با تأمینکنندهها و
بهبود عملکرد زنجیره تأمین با نقش جهتگیری فناوری

چکیده

حسن فراتی /9امیر یزدیزاده2

مقدمه :عملکرد زنجیره تأمین در بیمارستان جهت انجام سریع و تأمین بهتر و در راستای بهبود سرعت انجام عملیات در بخشهای
مختلف وابسته به زنجیره تأمین بیمارستان امری مهم تلقی میشود .لذا شناسایی عواملی که بر عملکرد زنجیره تأمین اثرگذار باشند
حایز اهمیت است .از اینرو این تحقیق به بررسی تاثیر قابلیتهای پویا بیمارستان بر همکاری با تامینکننده و عملکرد زنجیره تامین
بیمارستان با نقش جهتگیری فناوری میپردازد.
روش پژوهش :این پژوهش ،از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی  -پیمایشی
میباشد .جامعه آمـاری پـژوهش کارکنان بخش زنجیره تأمین بیمارستان علیابن ابیطالب راور است و نمونه آماری  762نفر است.
جمعآوری دادهها از طریق پرسشنامه انجـام شد و سپس با استفاده از نرمافزار  AMOSو  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج نشان میدهد همکاری با تامینکننده بیمارستان بر عملکرد زنجیره تأمین بیمارستان تأثیر مستقیم و معنیدار دارد.
همچنین ابعاد  4گانه قابلیتهای پویا بر همکاری با تامینکننده بیمارستان تأثیر معنادار دارند .جهتگیری فناوری بصورت مستقیم بر
همکاری با تامینکننده بیمارستان تأثیر معنادار دارد ،اما اثر تعدیلی آن بین همکاری با تامینکننده بیمارستان با ابعاد  4گانه قابلیتهای
پویا مورد تایید قرار نگرفت.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه حاضر برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین ،مفاهیم ابعاد  4گانه قابلیتهای پویا و همکاری با
تامینکننده بیمارستان باید مد نظر قرار گیرد و در مورد بکارگیری فناوری باید با دید منسجم و شفافتر تصمیم گرفت.
کلید واژهها :قابلیتهای پویا ،تامینکننده ،عملکرد زنجیره تأمین ،جهتگیری فناوری.

 -1استادیار ،گروه مدیریت ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکHassan.foraty@gmail.com :
 -7دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
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بررسی تأثیر قابلیتهای پویا بر همکاری موثر

مقدمه
مفهوم زنجیره تأمین خدمات موضوع نسبتاً جدیدی است
که میتواند به سازمانها برای دستیابی به مزیت
راهبردی کمک کند .زنجیره تأمین نگرشی است که در
سالهای اخیر مورد توجه سازمانها و شرکتها قرار
گرفته است .در این نگرش کلیه اجزا و حلقههایی که
برای ارائه محصول و یا خدمت به مشتری در کنار هم
قرار دارند ،مورد توجه قرار میگیرند .به عبارت دیگر در
زنجیره تأمین همکاری ،هماهنگی و یکپارچگی کلیه
حلقههای زنجیره تأمین از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در بازار جهانی امروز ،موفقیت یک شرکت بستگی زیادی
به توانایی هماهنگی آن در شبکه پیچیدهای از ارتباطات
تجاری در میان اعضای زنجیره تأمین در این میان خواهد
داشت[ .]1مدیریت زنجیره تأمین یکی از مباحث پر
اهمیت در بخش بهداشت و درمان در مقایسه با دیگر
صنایع به علت تأثیر بر سالمتی افراد و نیاز به تأمین
پزشکی دقیق و کافی مطابق با نیازهای بیمار است.
خصوصیات منحصر به فرد مدیریست زنجیره تامین
بیمارستان آن را از مدیریت زنجیره تامین سنتی متفاوت
میکند .در بخش مراقبتهای بهداشتی موضوع زنجیره
تأمین جایگاه برجستهای دارد؛ زیرا وظیفه حفظ سالمت
و مراقبت از حیات جامعه بر عهده این بخش است[.]7
زنجیره تأمین بیمارستانها عبارت از ارتباط اطالعات،
منابع و سرمایه مورد بحث برای به دست آوردن و حرکت
دادن کاالها و خدمات از تأمینکنندگان به کاربر نهایی
به منظور بهبود نتایج بالینی و کنترل هزینهها است.
مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بخش بهداشت و درمان،
همه اعضای زنجیره تأمین را در برمیگیرد[.]3
به طور کلی انجام مطالعات در مورد نحوه عملکرد زنجیره
تأمین و عواملی که میتوانند بر آن تأثیرگذار باشند و
موجب بهبود آن شوند حایز اهمیت هست .یکی از این
عوامل که میتوانند به گونهای مناسب جهت برنامهریزی
برای بهبود روند عملکرد زنجیره تأمین بیمارستان مفید
باشد قابلیتهای پویا میباشد .اهمیت قابلیتهای پویا
برای اجرای عملیات روزمره بیمارستانها و بقا بلند مدت
آنها مورد تایید قرار گرفته است[ .]4تیس و همکاران
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قابلیتهای پویا را تالش مدیران سازمان برای تغییر،
یکپارچهسازی و بازآفرینی مهارتها ،منابع و
شایستگیهای درونی و بیرونی سازمان میدانند که
برای تعامل با محیطهای درحال تغییر مورد نیاز است[.]5
درواقع ،نقش قابلیتهای پویا اثرگذاری بر منابع اساسی
موجود و تبدیل انها به گونهای است که یک مجموعه یا
صورتبندی جدید منابع شکل بگیرد تا در اثر آن سازمان
بتواند برتری رقابیتی خود را تثبیت یا افزایش دهد .ارزش
قابلیتهای پویا ناشی از نتایج آنهاست؛ یعنی ایجاد
مجموعه جدیدی از منابع ارزشمند[.]6
ابعاد  4گانه قابلیتهای پویا که دارای ابعاد چهارگانه از
قبیل :قابلیت درک و سنجش ،قابلیت یادگیری ،قابلیت
هماهنگی و قابلیت یکپارچگی میباشد .ابتدا سیستم
همکاری با تأمینکنندگان در بیمارستان را تحت تأثیر
قرار میدهد و سپس بر عملکرد زنجیره تأمین بیمارستان
اثر میگذارد[ .]4قابلیت درک و سنجش ،توانایی کشف،
تفسیر و تعقیب فرصتها در محیط ،تعریف میشود.
قابلیت درک و سنجش بیمارستان درجهای است که یک
بیمارستان بتواند اطالعات بهنگام و مربوط به محیط
کسب و کارش را کسب و تغییرات محیطی را ثبت کند.
مانند تاریخچه پزشکی بیماران ،داروهای آینده و
رویههای درمانی جدید .پس الزم است که بیمارستانها
این تغییرات محیطی را درک کرده و به نحوه مناسب
واکنش نشان دهند[ .]5قابلیت هماهنگی به عنوان
توانایی هماهنگی و بکارگیری وظیفهها ،نقشها ،منابع و
فعالیتها در قابلیتهای عملیاتی جدید ،تعریف میشود.
قابلیت هماهنگی بیمارستان هسته هر فرایند
تصمیمگیری در زنجیره تامین پزشکی است .در دسترس
بودن اطالعات کامل ،تصمیمگیری در فرایندهای
زنجیره تامین را پشتیبانی میکند و همچنین در هماهنگ
کردن تصمیمات برای نیل به اهداف کلی و زنجیره تامین
بیمارستان و ایجاد هماهنگی موثر برای بهبود کل زنجیره
تامین کمک میکند .در واقع هماهنگی یعنی مدیریت
وابستگیها است[ .]4قابلیت یادگیری به عنوان توانایی
نوسازی قابلیتهای عملیاتی موجود با دانش جدید
تعریف میگردد .قابلیت یادگیری بیمارستان بیانگر

حسن فراتی و همکار

درجهای است که یک بیمارستان میتواند یاد بگیرد و
بینش و دانش جدید را از شرکای زنجیره تامیناش کسب
کند .قابلیت یکپارچگی به عنوان توانایی ترکیب دانش
فردی با قابلیتهای عملیاتی جدید واحد توسعه محصول
جدید ،تعریف میگردد[ .]2قابلیت یکپارچگی بیمارستان
بر اطالعاتی تاکید دارد که میتواند ارائه دهنده همدلی و
اتفاق آرای برای رسیدن به اهداف مشترک باشد و
شناخت جمعی برای یک زنجیره تامین پزشکی ایجاد
کند .ادغام فعالیتهای خارجی و فناوریها برای نیل به
مزیت رقابتی در بیمارستانها حیاتی است[.]4
جهت پاسخگویی به فشارهای رقابتی بازار که نیازمند
قابلیتهای بیشتر ،تواناییهای فنآوری خبره و
انعطافپذیری است ،سازمانها در صدد برآمدند تا با پیریزی
روابطی براساس اعتماد و همکاری با تأمینکنندگان خود ،به
تکمیل قابلیتهای خویش اقدام کنند[.]8
همکاری با تأمینکننده ،بیانگر درجهای است که یک
شرکت به مبادله اطالعات و توسعه روابط و همکاری با
تأمینکنندگان خود به منظور مدیریت مشارکتی جریان
مواد و اطالعات و در نتیجه اصالح و بهینهسازی
فرایندهای تولید و خرید میپردازد[ .]9همکاری
بیمارستان با تأمینکننده یک فرایند کسب و کار است
که بیمارستانها بطور نزدیک با تامینکنندههای کلید
برای تحقق اهداف متقابل بلندمدت و کوتاه مدت کار
میکنند .گفته میشود مفهوم قابلیتهای پویا برای
کسب مزیت رقابتی پایدار و عملکرد طراحی شده است.
شواهد زیادی وجود دارد که قابلیتهای پویای سازمانها
اثر قابل توجهی بر عملکرد آن دارد[.]6
بر این اساس این پژوهش نقش قابلیتهای پویا
بیمارستان در ارتقا هماهنگی مورد نیاز از طریق ایجاد
همکاری موثر تامینکننده با بیمارستان را بررسی میکند.
بهرحال فرض ما این است که قابلیتهای پویا بطور
مثبت به همکاری کمک میکند و در نتیجه این تاثیر
میتواند عملکرد مدیریت زنجیره تامین را ارتقا دهد.
مقصود از عملکرد زنجیره تأمین ،تولید محصول با هزینه
کمتر و تحویل به موقع محصول به مشتری و افزایش
رضایت مشتری است[.]11
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از طرف دیگر افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی
درمانی و محدود بودن منابع تبدیل به موضوعات پر
اهمیتی در نظام سالمت دنیا شدهاند .توسعه سریع
فناوریهای پزشکی در بردارنده تضادی در میان افزایش
تقاضا برای به کارگیری فناوریهای نوظهور ،بحران
اقتصادی موجود و کمبود منابع و برقراری عدالت در
ایجاد دسترسی و بهرهمندی از مراقبتهای سالمت را
سبب میشود که این موضوع بخش اعظم تصمیمات
نظام سالمت کشور را در ضرورت و درستی به کارگیری
فنآوریهایی چون مداخالت سازمانی اصالحطلبانه در
مدیریت بخش سالمت ،داروهای نوظهور ،تجهیزات
جدید تشخیصی یا درمانی و روشهای نوین بالینی
تشکیل میدهد .در این زمینه عواقب استفاده از فناوری
در حیطهها و زمینههای متعدد مورد تحلیل و بررسی قرار
میگیرند .در واقع ارزیابی فناوریهای سالمت یک پل
ارتباطی است که یک نمونه یا الگوی علمی را به یک
نمونه یا الگوی سیاستی مرتبط میسازد و در واقع یک
نقش ضروری برای تصمیمگیری و سیاستگذاری در
نظام سالمت ،درجهت ارائه مراقبتها و روشهای جدید
در سالمت به جامعه به عهده دارد[.]17
از سوی دیگر ،تغییرات و فعالیتهایی که در داخل
سازمان ،برای بهبود عملکرد از طریق بهبود در فنآوری
انجام میگیرد تنها وقتی مفید و با ارزش هستند که مواد
و قطعات مورد نیاز و یا ورودیهای دیگر سازمان از
تأمینکنندگان قطعاتش به درستی و به موقع تحویل
سازمان شوند .این موضوع تا آنجا اهمیت پیدا میکند که
در پارهای از موارد ،عدم هماهنگی تکنولوژیهای
تأمینکنندگان و خریداران با یکدیگر باعث اختالل و
حتی از کارافتادگی سیستمهای جدید خریداران
میشود[ .]13لذا با توجه به اهمیت انتخاب فنآوری
مناسب از سویی و ضرورت هماهنگی خریدار و
تأمینکننده در انتخاب فن آوری متناسب با نیاز مشتریان
ازسوی دیگر ،ضرورت پیدا میکند که نقش تعدیلگر
جهتگیری فناوری در مسیر عوامل تأثیرگذار بر همکاری
با تأمینکنندگان که در این مطالعه ابعاد  4گانه
قابلیتهای پویا میباشد ،علی الخصوص در نظام

بررسی تأثیر قابلیتهای پویا بر همکاری موثر

سالمت بررسی شود تا شاید بتوان در بهبود عملکرد
زنجیره تأمین بیمارستان گامی مفید برداشته شود.
جهتگیری فناوری یا فناوری گرایی شامل محصول و
خدمات (برای شرکتهای خدمات گرا) ،تولید و نوآوری
گرایی و "توانایی و اراده برای به دست آوردن پس زمینه
فناوری و استفاده از آن در توسعه محصوالت جدید"
است[ .]14بیمارستانهای فناوری گرا متعهد به پذیرش
فناوریهای جدید و نوظهور برای تبادل اطالعات بهنگام
با شرکای زنجیره تامین جهت بهبود هماهنگی و ارائه
خدمات پزشکی توسعه یافته به بیماران هستند .بیمارستانها
با یک رویکرد فناوری گرانه در یک موقعیت بهتری از لحاظ
نوآوری خدمات قرار میگیرند[.]4
بر این اساس در این پژوهش فرض میشود که
فناوریگرایی ارتباط بین قابلیتهای پویا بیمارستان و
همکاری تامینکننده با بیمارستان را تعدیل میکند .زیرا
سازمانهای فناوریگرا از آمادگی بهتری برای پذیرش
فناوریهای جدیدتر جهت تحقق نیازمندیهای پویا بازار
برخوردار هستند.
با توجه به مطالعات متعدی که در ارتباط با قابلیت پویا و
عمکرد زنجیره تامین بصورت مجزا صورت گرفته است ولی
ادبیات تحقیق موضوع که در پی میآید تاکنون پژوهشی
در مورد بررسی قابلیتهای پویا بیمارستان بر همکاری
تامینکنندهها و عملکرد زنجیره تأمین بیمارستان با نقش
جهتگیری فناوری در داخل ایران صورت نپذیرفته است و
حتی در خارج از ایران هم این مطالعات بسیار محدود است.
برای مثال مندال در تحقیقی تاثیر قابلیتهای پویا
بیمارستان بر همکاری با تامینکننده و عملکرد زنجیره
تامین بیمارستان با نقش جهتگیری فناوری را در زنجیره
تامین بیمارستانهای دو شهر بزرگ هندوستان را مورد
مطالعه قرار داد.
یافته نشان داری از چهار قابلت پویا فقط قابلیت هماهنگی
بیمارستان بر همکاری با تامینکننده تاثیر نداشت و خود
همکاری بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین تاثیر مثبت
داشت و جهتگیری فناوی نقش تعدیلگر داشت[ .]4فنگ
و همدانی ،پژوهشی با عنوان "بررسی زنجیره تأمین خدمات
در بیمارستانهای مالزی" انجام دادند .این مطالعه با هدف
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بررسی تأثیر عوامل بر عملکرد زنجیره تأمین خدمات انجام
شد .یافتهها نشان میدهد که :سه عامل (افراد ،فرآیند و
فنّاوری) تأثیر مثبتی بر عملکرد زنجیره تأمین خدمات و
هزینه و کیفیت دارد[ .]15یاپ و تان ،پژوهشی باعنوان
"تأثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین خدمات بر عملکرد"
را انجام دادند .نتایج نشان داد که در مجموع  5بعد از اقدامات
مدیریت زنجیره تأمین خدمات (مدیریت فناوری و
اطالعات ،مدیریت تقاضا ،مدیریت ارتباط با مشتری،
مدیریت ارتباط با تأمینکننده ،مدیریت منابع) تشخیص داده
شد که رابطه مستقیم مثبت و معنادار با عملکرد سازمانی
دارد[ .]16لی و همکاران ،در پژوهشی نوآوری در زنجیره
تأمین برای بهبود عملکرد سازمانی در صنعت بهداشت و
درمان را بررسی کردند .نتایج نشان داد که اجرای
موفقیتآمیز مدیریت زنجیره تأمین ،از طریق نوآوری مستمر
زنجیره تأمین با همکاری تأمینکننده ،به نوبه خود باعث
بهبود عملکرد سازمانی میشود[ .]12با توجه به مقدمه ،مدل
مفهومی این مطالعه بصورت شکل  1است( :شکل )1
روش پژوهش
این پژوهش ،از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی
است .همچنین بر حسب نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی
و از شاخه پیمایشی میباشد .از آنجایی که دادههای مورد
نظر در یک مقطع از زمان جمعآوری شدهاند ،این تحقیق
از میان تحقیقات پیمایشی به شیوه مقطعی انجام گردیده
است .محقق بهمنظور دستیابی به دادههای مورد نیاز
جهت آزمون فرضیات ،در این پژوهش از پرسشنامه ،به
عنوان ابزار اصلی استفاده کرده است .پرسشنامه از دو
بخش سؤاالت عمومی و اختصاصی تشکیل گردیده
است .مقیاس قابلیت درک و سنجش با  5سوال ،مقیاس
قابلیت یادگیری با  5سوال ،مقیاس قابلیت هماهنگی با
 5سوال ،مقیاس یکپارچگی با  6سوال ،مقیاس همکاری
با تامینکننده با  5سوال ،مقیاس عملکرد زنجیره تأمین
با  4سوال و مقیاس جهتگیری فناوری با  5سوال
برگرفته از مطالعات که برگرفته شده از پرسشنامه
استاندارد در پژوهش مندال  7112است .که برای هر
آیتم از طیف لیکرت پنجتایی استفاده شده است (خیلی
کم الی خیلی زیاد) که به ترتیب امتیاز  1الی  5به انها
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تعلق گرفته است .جامعه آماری پژوهش کارکنان
بخشهای تأمین بیمارستان علیابن ابیطالب راور
میباشد که تعداد آنها  1111نفر میباشد .جهت محاسبه
حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول
کوکران در سطح اطمینان  5درصد برابر با  722نفر
بدست آمده است.
توزیع پرسشنامه بین کارکنان برای بخشهای تأمین
بیمارستان به روش تصادفی ساده بود تا توزیع نمونه به
جامعه مورد نظر نزدیک باشد.که بعد از گرداوری داده از
میان  722نمونه جمعآوری شده پرسشنامههای مفقودی
و مشکلدار حذف شدند و نهایتا  762پرسشنامه سالم
برای انجام تحلیل وارد نرمافزار  Amosشد .اطالعات
جمعآوری شده برای این پژوهش با استفاده از
نرمافزار  spssو  Amosمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .در این پژوهش از آمار توصیفی برای توصیف
دادههای جمعیتشناختی (محاسبه فراوانی ،درصد
فراوانی ،میانگین و نمودارها و  )...استفاده شد .در قسمت
دوم برای تحلیل دادههای جمعآوری شده و پاسخ به
فرضیات پژوهش از آمار استنباطی کمک گرفته شده که
با استفاده از معادالت ساختاری در  Amosبه تجزیه و
تحلیل فرضیات پرداخته شده است.
یافتهها
بررسی آمار توصیفی مربوط به جنسیت افراد پاسخدهنده
نشان داد که که مردان  %5443و زنان  %4446از
پاسخدهندگان را تشکیل میدهند .بررسی آمار توصیفی
مربوط به سطح تحصیالت افراد پاسخدهنده نشان داد
که تعداد 53نفر از پاسخدهندگان مدرک تحصیلی فوق
دیپلم و پایینتر دارند که  %1949را شامل میشوند .افراد
دارای مدرک تحصیلی لیسانس شامل 177نفر میباشد
که  %4542از نمونهاند .افرادی که مدرک تحصیلی فوق
لیسانس دارند نیز  42نفر میباشند که  %1246از حجم
نمونهاند .و افراد دارای مدرک دکتری نیز  33نفر
میباشند که  % 1744از نمونه را تشکیل میدهند .بررسی
آمار توصیفی مربوط به سن افراد پاسخدهنده نشان داد
که تعداد  75نفر از پاسخدهندگان در بازه سنی زیر 75
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سال قرار دارند و  ٪944حجم نمونه را تشکیل میدهند.
تعداد  115نفر از افراد پاسخدهنده  76الی  35سال سن
دارند که  ٪4341از حجم نمونه هستند .تعداد  84نفر از
افراد پاسخدهنده  36تا  45سال سن دارند که  ٪3145از
حجم نمونه هستند38 .نفر باالی  46سال که  ٪1447از
نمونه را تشکیل میدهند.
قابلیت اطمینان پرسشنامه :طبق جدول  1که مقادیر
آلفای کرونباخ را نشان میدهد ،مقدار تمام متغیرها
بزرگتر از مقدار پیش فرض  142میباشد که بیانگر این
است که متغییرها از پایایی الزم برخودار هستند( .جدول
)1
بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش
قبل از پرداختن به آزمون مدل نظری پژوهش ،بین
متغیرهای مدل نظری باید همبستگی معنیدار وجود
داشته باشد .لذا در جدول  7ماتریس همبستگی پیرسون
متغیرهای پژوهش گزارش شدهاند ،تا رابطه آنان مورد
بررسی قرار گیرد .بر اساس جدول  7مشخص است که
تمامی متغیرهای پژوهش دارای رابطه مستقیم و قوی با
یکدیگر هستند .بنابراین نتیجه عاید میشود که رابطه
درونی بین متغیرها پابرجاست( .جدول )7
در شکل  7خروجی مدل معادالت ساختاری فرضیات در
آموس نمایش داده شده است( .شکل )7
شاخصهای برازش مدل
برای بررسی برازش مدل آزمون شده همواره اشاره
میشود در مدل تحلیل عاملی تأییدی در آموس بهترین
حالت زمانی است که  RMSEAو  X2/dfو حداقل
دو تا از شاخصهای گروه تطبیقی در محدوده مطللوب
باشند با این شرایط میتوان برازش مناسب مدل را تأیید
کرد[ .]18در این پژوهش شاخص شاخص برازش
تطبیقی ( ،)CFIشاخص برازش افزایشی ( )IFIو
( )TLIبه عنوان شاخصهای برازش تطبیقی و مجذور
خی بر درجه آزادی ( ،)X2/dfشاخص برازش ایجاز
( )PNFIو مجذور میانگین مربعات خطای تقریب
( )RMSEAبه عنوان شاخصهای برازش مدل در
نظر گرفته شدند .در جدول شماره  ،3این شاخص به
تفکیک گزارش شدهاند( .جدول )3

بررسی تأثیر قابلیتهای پویا بر همکاری موثر

نتایج فرضیات
ارزیابی بخش ساختاری مدل همان معناداری آماری
پارامترهای برآورد شده به صورت مجزا برای مسیرهای
علّی مدل است که مقادیر بحرانی بوده و بر اساس تقسیم
برآورد پارامترها بر خطاهای معیار مربوطه به دست
میآید .اینها همان مقادیر  tهستند که با مقدار  tجدول
( 1/96در سطح  1/15معناداری) مقایسه میشوند .بدین
منظور با استفاده از نسبتهای بحرانی ( )tو مقایسه آن
با مقادیر  tجدول ( 1/96در سطح  )1/15تائید یا عدم
تائید فرضیههای پژوهش مشخص میگردد و بر اساس
ضرایب استاندارد هر یک از مسیرهای علّی میتوان بیان
کرد که کدام متغیر بیشترین تاثیر را بر متغیرهای دیگر
دارد .در شکل 3و جدول  4و  5نتایج مدل آزمون شده
پژوهش برای فرضیات گزارش شده است( .شکل  4 ،3و
)5
بحث و نتیجهگیری
یکی از مهمترین اهداف پژوهش در این مطالعه بررسی
تاثیر قابلیتهای پویای بیمارستان بر همکاری موثر آنها
با تأمینکننده کلیدی و تأثیر آن بر بهبود عملکرد زنجیره
تأمین بیمارستان میباشد .از آنجایی که این پژوهش از
مهمترین تحقیقاتی است که ایجاد و توسعه همکاری
بیمارستانها با تامینکنندهها را بررسی میکند ،میتواند
کاربردهای بسیار مهمی برای مدیران و کارگزاران
بیمارستانها و شبکه بهداشت در زنجیره تامین داشته
باشد .بر این اساس ،ابتدا تاثیر عناصر کلیدی قابلیتهای
پویا بیمارستان بر همکاری با تامینکننده مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج نشان داد که قابلیت یادگیری،
هماهنگی و یکپارچگی بیمارستان میتواند همکاری
تامینکننده با بیمارستان را ارتقا و بهبود بخشد ولی
قابلیت سنجش و درک بر همکاری تاثیر مثبتی نداشت.
سپس تاثیر همکاری تامینکننده با بیمارستان بر عملکرد
زنجیره تامین مورد آزمون قرار گرفت که مشخص گردید
همکاری بر عملکرد زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنیدار
دارد .در نهایت ،با توجه به نقش و اهمیت جهتگیری
فناوری در سازمان و زنجیره تامین ،به عنوان متغییر
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تعدیلگر مورد مطالعه قرار گرفت ولی تایید نشد .تأثیر
ابعاد  4گانه قابلیتهای پویا بر همکاری با تامینکننده
زنجیره تأمین بیمارستان نشان میدهد که نیاز به توسعه
تالشهای مشترک در زنجیره تأمین است .دیدگاه
قابلیت پویا نشان میدهد که شرکتها در دنیای رقابتی
امروزه باید با محیط در حال تغییر خود و شرایط آن
سازگار شوند تا بتوانند زنده بمانند .از اینرو بیمارستانها
باید از نظر قابلیتهای پویا زیرساختهای مناسب داشته
باشند تا تبادل اطالعات کارآمد با شرکای اصلی آنها
صورت گیرد .در واقع قابلیتهای پویا نشان میدهد که
شرکتها در محیط رقابتی خود باید آماده یادگیری و
کسب دانش از طریق تجربه باشند .این مطالعه اهمیت
نیاز به اشتراکگذاری اطالعات در زنجیره تأمین
بیمارستان برای مدیریت عملکرد آن را به عنوان یک
عامل کلیدی در نظر گرفته است.
با توجه به یافتههای پژوهش ،اگر همکاری با تأمینکننده
بیمارستان مانند همکاری در تصمیمات عملیاتی ،ارتباط
قبل تصمیمگیری با تامینکنندههای کلیدی و توافق
قوی با آنها در مورد اهداف عملیاتی در سطح مناسب
باشد ،آنگاه میتوان انتظار داشت که سطح عملکرد
زنجیره تأمین در زمینههای فرایند تحویل سفارش با
متحدان زنجیره تأمین ،هزینههای فرایند تحقق سفارش،
دقت در فرایند تحویل سفارش و کارامدی آن افزایش
یابد .این یافته پژوهش با نتایج تحقیق مندال و (پاول و
سووی در یک راستا قرار دارد[ .]19[ ]4بر این اساس ،به
مدیران بیمارستانها پیشنهاد میشود مدل ارائه شده به
همراه شاخصها را به عنوان ابزار خودارزیابی و سنجش
عملکرد زنجیره تأمین در نظر گرفته و در اتخاذ تصمیمات
خود به کار گیرند .همچنین می توان بیان نمود توجه به
میزان اهمیت همکاری با تأمینکنندگان کلیدی در
عملکرد زنجیرهی تأمین و نگاه کردن به بیمارستان به
عنوان جزیی از یک زنجیرهی بزرگتر باعث ایجاد روابط
بلندمدت و عملکرد بهتر زنجیره در تحقق نیازها خواهد
شد .همان طور که در قابلیتهای پویا ،وحدت و
یکپارچگی تالشها در زنجیره تامین جهت انطباق با
تغییرات ضروری است ،مدیران بیمارستان از اعضای
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زنجیره تامین شان بخواهند تا همکاری نزدیکی داشته
باشند تا بتوانند تالشهای فردی را یکپارچه نمایند.
بنابراین برای اعضای زنجیره تامین بیمارستان
یکپارچهسازی تالشها و انجام همکاری بسیار الزم و
ضروری است .تأثیر منفی قابلیت درک و سنجش
بیمارستان بر همکاری با تامینکننده بیمارستان بیانگر این
است که این جهت منفی باید بیشتر مورد تحلیل قرار گیرد
چون درک و سنجش به خودی خود عاملی مفهومی مثبت
است و ممکن است این نتیجه به دلیل این باشد که هنوز
این قابلیت به درستی در سازمانهای ما شناخته نشده
است یا این که میتواند مرتبط به جامعه آماری مورد
مطالعه میباشد که تحقیقات بیشتری جهت بررسی علت
این امر مورد نیاز است.
با توجه به نقش قابلیت یادگیری بیمارستان در همکاری
موثر بیمارستانها با تأمینکننده میتوان نتیجهگیری کرد
که اگر قابلیت یادگیری در سیستم زنجیره تأمین از قبیل
پیشنهاد ایدههای جدید با تامینکننده اصلی ،ارایه بازخورد
عملکرد به تامینکننده اصلی ،هم صحبتی در مورد
عملیات با تامینکننده اصلی ،کسب دانش از طریق
تصمیمگیری با تامینکننده اصلی و مبادله دانش انتقادی
با تامینکننده اصلی حکم فرما باشد ،آنگاه میتوان شاهد
گسترش همکاری با تامینکننده از جمله همکاری در
تصمیمات عملیاتی ،ارتباط قبل تصمیمگیری با
تامینکنندههای کلیدی و توافق قوی با آنها در مورد
اهداف عملیاتی در سطح مناسب باشیم .از دیدگاه
قابلیتهای پویا ،سازمانها در دنیای رقابتی به منظور بقا
باید خودشان را با تغییرات وفق دهند .آنها ابتدا باید تغییرات
موجود در محیط را درک کرده و دانش حاصل از تجربیات
را نگهداری کنند .در نتیجه تمرکز بر سازمان یادگیرنده
بیشتر میشود به نحوی که برای رویارویی با تغییرات آتی
از آمادگی الزم برخوردار باشند .بیمارستانها باید آماده
یادگیری از اعضای زنجیره تامین مانند تولیدکنندهها و
توزیعکنندههای تجهیزات پزشکی ،شرکتهای بیمهای و
داروسازی باشند که این امر به رشد و بقا یکدیگر کمک
میکند .این یافته پژوهش با نتایج تحقیق مندال وهایلند
و همکاران همراستا میباشد[.]4,71
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به منظور بهبود هماهنگی الزم است که سایر نهادهای
کلیدی در زنجیره تامین بیمارستان مانند تولید کنندهها و
توزیعکنندههای تجهیزات پزشکی ،شرکتهای بیمهای،
شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرستاری به بیمارستان و
شرکتهای پیمانکاری پشتیبانی از تجهیزات بیمارستان
باید بر همگامسازی سیستمهای اطالعاتیشان با
بیمارستانها به منظور مبادله بهتر اطالعات بهنگام و
مناسب تمرکز نمایند .از اینرو ،بیمارستانها در زمینه
سیستمهای اطالعاتی باید از زیرساختهای مناسبی
برخوردار باشند به نحوی که بتوانند تبادل اطالعات را با
شرکای اصلی انجام دهند .این مورد یکی از کاربردهای
مهم این تحقیق برای مدیران بیمارستانها محسوب
میشود .استفاده از فناوریهای پیشرفته ،خودداری از
فناوری منسوخ شده ،طراحی محصول و خدمات با آخرین
فناوری میتواند بر گسترش همکاری با تامینکننده تاثیر
مثبتی داشته باشد .بر این اساس میتوان بیان کرد که به
کارگیری فنـاوری در زنجیره تأمین ،نیازمند وجود
زیرساختهای فرهنگی مناسب اسـت .اجزای زنجیره
تأمین (تأمینکنندگان ،تولیدکننـدگان و مشتریان) نسبت
بــه امنیت خدمات الکترونیک تردید دارند و هنوز به این
باور نرسیدهاند که میتوانند از خدمات الکترونیک با
اطمینان کامل استفاده کنند .به عنوان مثال در ایران هنوز
مشتریان عـامالن توزیع به منظور سفارش دادن
محصوالت مورد نیاز از سایت اینترنتی به طور گسترده
استفاده نمیکنند و این فرآیند به صورت مراجعه حضوری
یا برقراری تماس تلفنی انجام میگیرد و بیمارستان نیز از
این دید در امان نیست .لذا پیشنهاد میشود دولت و
مدیران در بسترسازی این فرهنگ و همچنین ایجاد
امنیتهای الزم برای کسب اعتماد تأمینکنندگان،
تولیدکنندگان و مشتریان به فناوری اقدامات الزم را انجام
دهند تا بتوان با استفاده از فناوری بستر همکاری با
تأمینکنندگان کلیدی هموار گردد.
براساس نقش تعدیلگری جهتگیری فناوری میتوان
بیان کرد که متأسفانه بعضی از بیمارستانها استفاده از
ابزارهای فناوری را یک مزیت رقابتی تلقی نکرده و
سرمایهگذاری در سایر بخشها (نظیر افزایش ظرفیتهای
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پذیرش ،تأمین و  )...را بـه سرمایهگذاری در زمینه استفاده
از فناوری ترجیح میدهند .در حالی که در دنیای امروز،
کسب موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین مستلزم به
کارگیری ابزارهای فناوری به منظور اشتراکگذاری
اطالعات است .لذا مدیران بیمارستانها باید به فناوری به
عنوان یک مزیت رقابتی مهم بنگرند .در نهایت ،به مدیران
بیمارستانها پیشنهاد میشود با در نظر گرفتن مدل
تحقیق و اهمیت متغیرهای آن به گونهای به طراحی
فضای کسب و کار خود بپردازند تا باعث بهبود عملکرد
کل زنجیرهی تأمین شوند و از بهینهسازی جزئی بپرهیزند؛
و تأثیر عواملی چون ابعاد 4گانه قابلیت پویا و و اثر
همکاری با تأمینکنندگان را بر عملکرد کل زنجیرهی
تأمین خود در نظر بگیرند و بر این اساس سعی در بهبود
عملکرد زنجیره داشته باشند.
این پژوهش به مانند هر پژوهش علمی دیگر دارای
محدودیتهایی میباشد .از جمله این محدودیتها،
محدودیت ذاتی پرسشنامه است ،با توجه به این که

پرسشنامه ادراک افراد را از واقعیت میسنجد این احتمال
را نباید نادیده گرفت که این ادراک کامالً با واقعیت تطبیق
پیدا نکند .عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان به
دلیل مشغلههای کاری یکی دیگر از محدودیتها بود.
محدودهی زمانی در پژوهش حاضر معطوف به محدودهی
خاصی میباشد که امکان دارد نوسانات خاص روی این
محدوده بی تأثیر نبوده باشد .محدود بودن نمونه پژوهشی
به بیمارستان علیابن ابیطالب راور که امکان تعمیم نتایج
به سایر بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی را
محدود کرده است.
تشکر و قدردانی
در پایان بر خود الزم میدانیم از همکاری صمیمانه
مدیریت و پرسنل محترم بیمارستان علیابن ابیطالب راور
که ما را در انجام این مطالعه یاری نمودند ،تشکر و
قدردانی نماییم.

جهتگیری
فناوری

قابلیت احساس
و سنجش

قابلیت
عملکرد

همکاری

زنجیره تأمین

تامینکننده

یادگیری

قابلیت
هماهنگی

قابلیت
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شکل - 3نتایج تایید مدل نهایی پژوهش

جدول - 9ضریب آلفای کرونباخ متغییرهای پژوهش
سازه
قابلیت درک و سنجش
قابلیت یادگیری
قابلیت هماهنگی
قابلیت یکپارچگی
همکاری با تامینکننده
عملکرد زنجیره تأمین
جهتگیری فناوری
کل پرسشنامه

T

HSCP

1

1
**.722

نماد
VFS
VFL
VFC
VFI
HSC
HSCP
T
TOTAL

جدول  - 2ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای پژوهش
VFL
VFC
VFI
HSC

1
**.722
**.672

**p<0.01

/ 03

الفای کرونباخ
14291
14836
14852
14853
14843
14284
14849
14961
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1
**.801
**.686
**.676

1
**.783
**.729
**.674
**.696

1
**.750
**.711
**.643
**.608
**.634

VFS
1
**.735
**.641
**.616
**.514
**.493
**.536

VFS
VFL
VFC
VFI
HSC
HSCP
T
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جدول  - 3شاخصهای نکوئی برازش مدل ساختاری پژوهش
شاخصهای برازش تطبیقی
شاخص
مقدار بدست آمده
حد قابل پذیرش

IFI
CFI
1/972
1/972
بیشتر از 1/91
بیشتر از 1/91
شاخصهای برازش تعدیل یافته

TLI
1/919
بیشتر از 1/91

شاخص
مقدار بدست آمده
حد قابل پذیرش

PNFI
1/259
بیشتر از 1/61

RMSEA
1/151
کمتر از 1/18

فرضیه
H1
H2
H3
H4
H5
H6

فرضیه
H7
H8
H9
H10

/ 02

X2/df
1/687
کمتر از 3

ضرایب
1/811
-1/134
1/141
1/737
1/583
1/311

جدول  - 4نتایج تحلیل آماری مربوط به فرضیات مستقیم پژوهش
نسبت بحرانی ()t-value
خطای معیار
ضرایب استاندارد شده
2/124
1/113
1/853
-7/681
1/151
-1/146
3/111
1/142
1/161
5/514
1/147
1/371
2/628
1/126
1/214
6/396
1/149
1/473

جدول  - 5نتایج آماری مسیر مربوط به فرضیات تعدیلگر پژوهش
نسبت بحرانی
خطای معیار
ضرایب
p
()t-value
1/191
-1/691
1/146
-1/128
1/598
-1/572
1/163
-1/133
1/894
-/134
1/168
-1/119
1/129
1/345
1/165
1/188
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p
1/111
1/112
1/113
1/111
1/111
1/111

نتیجه
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید

نتیجه
رد
رد
رد
رد
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Investigating the Impact of Dynamic Capabilities on Effective Hospital
Collaboration with Suppliers and Improving Supply Chain Performance
with the Role of Technology Orientation

Abstract

Forati H 1, Yazdizade A 2

Introduction: Supply chain performance in hospital for fast and efficient delivery and
in order to improve the speed of operations in various departments affiliated to the
hospital supply chain is considered important. Therefore, in this research, the effect of
dynamic capabilities on collaboration with hospital provider and supply chain supply
function of hospital with the role of technology orientation has been investigated.
Methods: This research is a descriptive-survey based on the purpose of the applied
research and according to the method of data collection. The population of the research
is the employees of the supply chain of Ali ebne Abitaleb Ravar Hospital and is a
sample of 267 people. Data were collected by a researcher at one stage. Data were then
analyzed using descriptive and inferential statistics in AMOS and SPSS software.
Results: The results show that collaboration with the hospital provider has a direct and
significant effect on hospital supply chain performance. Also, the four dimensions of
dynamic capabilities have a significant impact on collaboration with the hospital
provider. The technology orientation has a direct effect on collaboration with the
hospital provider, but its moderating effect was not meaningful in collaboration with the
provider of the four dimensional dynamic capabilities.
Conclusion: According to the results of this study, to improve the supply chain
performance, the concepts of the four dimensions of dynamic capabilities and
collaboration with the provider of the hospital should be considered and the use of
technology should be decided with a more coherent and transparent view.
Keywords: dynamic capabilities, supplier, supply chain performance, technology
orientation.
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