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 هچکيد

اند؛ تهقرار گرفتحت فشار زیادی  های خدمات درمانی جهت بهبود عملکرد استراتژیکی و عملیاتیهای اخیر سازماندر سال

ی خدمات و به ویژه خدمات درمانی احساس این زمینه و در حوزه با این وجود کمبود تحقیقات و به خصوص تحقیقات در

باشد یری میگرویکردی از وظایف عملیاتی است که وابسته به مدیریت شرکت برای تصمیم شده است. استراتژی عملیاتی

هی از تصمیمات مرتبط با ساختار سیستم عملیات شرکت تعریف شده است که شامل های عملیاتی به عنوان گروسیستم و

های بخش تعیین این ابعاد برای کنند. هدف شناسایی وهایی است که زیر ساختار شرکت را تعیین میها و سیاستسیستم

 ات درمانی می پردازد.. در این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در خدم باشدمی ایرانهای درمانی بیمارستان

 های عملیاتی، اهداف عملیاتی، خدمات درمانیاستراتژی در عملیات، پژوهشواژگان کليدی:   

 

 

 مقدمه

اده های انـتقال اطالعـات، موضوع استفها و شبکهبـا گسترش فناوری و دسترسی راحت و سریع به اطالعات از طریق رایانه

بادل تر به تراحت ایها و افراد به شیوهطرف، شرکت ای به خود گرفته است. ازیکتازهگیری، ابعاد تصمیم اطالعات در از

ر ایـن دهند. دتر به نیازهای اطالعاتی افراد پاسخ میاندرکاران بازار سرمایه سریعدست طرف دیگر پردازند و ازاطالعات می

نند تا کانکار اسـت. آنها تالش می ر امور، غیرقابلهرچه بهتر و بیشت میان، نقش محققین و جامعه دانشگاهی در پیشرفت

گیری کار سازی بازار کمك کنند و با بهبهینه های بازار و ارائه نظرها و پیشنهادهای خود به پویایی وبا مشاهده پدیده

ر این حوزه دیکی از علومی که توانسته . های سایر علوم، کمک دوچندانی در کیفیت نتایج و تصمیمات مالی نمایندتکنیک

 تصمیم در ارتباط است. علم مدیریت در عملیات است که با علمپژوهش و همچنین سایر علوم نقش مهمی ایفا کند، علم 
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ل فرآیند را در تحلی ای از حوزه مدیریت قلمداد کرد که رویه عقالیی، منطقی، سیستماتیك و علمیتوان بعنوان شاخهرا می

ای هها و تکنیکای از مدلتوان "مجموعهرا می پژوهش در عملیاتگیرد. همچنین، می کاره مدیریت و مسائل مدیریتی ب

)کاویانی و فخر حسینی، تعریف کرد.   "دهد گیری یاری میهای علمی، مدیران را در امر تصمیمکه از طریق روش کمی

7931). 

 ادبياتمطالعات 

بسیار زیادی داشته است رقابت جهانی در بخش خدمات  های اخیر اهمیت بخش خدمات در اقتصاد جهانی رشددر سال

کردند، یعمل نم های خدماتی به صورت رقابتیی گذشته رشد داشته است. اگر سازمانمشابه رقابت در بخش تولید در دهه

-تکاند که شرپیچیدگی بیشتر بازار و شدت رقابت روز افزون موجب شده(. 7932)شهرکی، سرنوشتی جز نابودی نداشتند 

تولیدی تولید محور( موقعیت خود را بر روی محور و پیوستار کاال خدمت از طریق افزایش سهم خدمات در محصوالت )های 

تیابی کند که دسشدت رقابت رو به افزایش به همراه کاهش حاشیه سود کاالها به این واقعیت اشاره می  .خود، تغییر دهند

بلوغ خود رسیده است به عنوان مثال در صنعت تولید تجهیزات و ماشین آالت  به تمایز محصول در زمان کنونی به مرحله

 فروش از پس خدمات مقابل، در. است داشته افت %۲یا  %۱در یکی دو سال اخیر حاشیه سود محصوالت به کمتر از 

با وجود  .دهندنشان میرا  %71ها و خدمات مربوط به نگهداری حاشیه سود بیشتر از وازم یدکیل و تعمیرات مانند معمولی

دهند. این پتانسیل رشد در بخش درآمد حاصل از خدمات ای را نشان میافت فروش کاالها، خدمات میزان رشد بالقوه اضافه

  .کندتجاوز می برابر نسبت به درآمد حاصل از محصول و کاال، ٤یا  9اغلب از 

 عملياتی پژوهش

یاضی های رگروه های معتبر درانشگاهی است که در بسیاری از دانشگاهد های تحصیالتیکی از رشتهپژوهش عملیاتی 

رسی کاربردی بعنوان د های دیگرصنایع به عنوان گرایش اصلی و در بسیاری از رشته کاربردی و مدیریت صنعتی و مهندسی

های از روش استفاده" عبارت است از پژوهش عملیاتی بریتانیا،  پژوهش درعملیاتانجمن  شود. بر اساس تعریفارایه می

های یستمس بهتر در حل مسایل پیچیدهای که در هنگام هدایت و مدیریت گیریپیشرفته تحلیلی برای کمک به تصمیم

ترتیب هر  بدین ".شوندپول در صنعت، تجارت، دولت و دفاع، ایجاد می ها، مواد اولیه وعظیمی متشکل از افراد، ماشین

برگیرنده  درپژوهش عملیاتی  . بندی کرددستهپژوهش عملیاتی  مسایل  توان در انواعگیری را میتصمیم مسأله نیازمند

 شود و از این جهتها یا افراد آنها میسازمان که کاربرد آنها منجر به بهبود تصمیمات اتخاذ شده از سوی هایی استروش

و  زادهحسین) ها برخوردار استکاربردی در سازمان در حوزه بسیاری هم در حوزه دانشگاهی و آکادمیک و هم از اهمیت

 (.7932همکاران، 

متغیر خدمات  های خدمات درمانی جهت بهبود عملکردشان تحت فشار زیادی قرار دارند. محیطهای اخیر، سازماندر سال

انی های خدمات درمسازمان بهی خدمت و نگرانی پیرامون کیفیت خدمات شناخته شده، درمانی که از طریق افزایش هزینه

های اقعیتو اخیرًا. خود را بهبود دهند های رقابتی نوآورانه فشار وارد کرده است تا عملکرد استراتژیکیجهت جستجوی روش

ا مستثنی هخصوص، بیمارستان محیطی، رقابتی و عملیاتی بر صنعت خدمات درمانی تأثیر بسزایی داشته است؛ در این
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 بهتر با تقاضاهای جدید محیط تحت ترازیهای عملیاتی، جهت همها صرف نظر از نوع، اندازه و ویژگیاننیستند. بیمارست

چراکه تالش در جهت بهبود و ادامه در این  ها و روابط خود با بیماران تجدید نظر کنند؛اند تا در استراتژیفشار قرار گرفته

ا در ههای خدماتی و به خصوص بیمارستانسازمان شود. اکثرها میانراه منجر به یک اثربخشی استراتژیکی برای بیمارست

ود، شهای عملیاتی حاصل میطبقه بندی استراتژی یایران، ترکیب متجانسی از اهداف عملیاتی سازمان را که در نتیجه

د. بنابراین، تعیین شونها در بخش خدمات درمانی استراتژی شناسند؛ جهت کسب این ترکیب نیاز است پیش از آن ابعادنمی

اال تعداد زیاد بیماران مراجعه کننده و نارضایتی ب و طبیعتًا ایران ها درتعداد زیاد بیمارستان هاشهرکالن با توجه به وسعت 

 (.7932)شهرکی و همکاران، بر هیچ کس پوشیده نیست پژوهش در نحوه رسیدگی به آنها، اهمیت و ضرورت این

 

 خدمات درمانی

ژوهش پسیستم های خدمات درمانی مسائل پیچیده ای را دربر می گیرد که می توان برای حل آنها از تحقیق و کاربردهای 

در  شود سازمان صنعت و گروه استراتژیکیادبیات اخیر مرتبط با عملکرد سازمانی شامل سه بخش می بهره برد .عملیاتی 

دی برای بهبود عملکردشان قرار دارند. محیط متغیر خدمات درمانی که های درمانی تحت فشار زیاهای اخیر سازمانسال

های خدمات درمانی فشار وارد کرده است، ها پیرامون کیفیت خدمات به سازماناز طریق افزایش هزینه خدمت و نگرانی

  تی خود باشند.های نوآورانه جهت بهبود عملکرد استراتژیکی و عملیاها در جستجوی روشباعث شده که این سازمان

-ارستانسزایی داشته است؛ در این خصوص بیمتی بر صنعت خدمات درمانی تاثیر بهای محیطی رقابتی و عملیاواقعیت اخیرًا

ید ترازی بهتر با تقاضاهای جدهای عملیاتی جهت همها صرف نظر از نوع اندازه و ویژگیها مستثنی نیستند بیمارستان

ازی سها و روابط خود با بیماران تجدید نظر کنند؛ چراکه یکپارچهاند تا در عملیات استراتژیمحیط تحت فشار قرار گرفته

 ،7اسین و همکارانی) شود ها میبیمارستان های عملیاتی منجر به یک اثر بخشی استراتژیکی کل برایها و استراتژیسیستم

۲۱۱۱) 

میر  و ه ازای هر یک میلیون نفر اغلب کیفیت به عنوان مرگمحققان مدیریت عملیات دریافتند که بیشتر از از نواقص ب

بیمار تعریف شده است. رویکردهای متفاوتی برای ارزیابی عملکرد در ادبیات مدیریت خدمات درمانی استفاده شده است 

نوان یک به ع هاهای خدمات درمانی مسئله بسیار با اهمیتی است بنابراین بکارگیری بهبود هزینه و یا مهار هزینههزینه

جه ای به عنوان نتیهمچنین کیفیت به طور گسترده .سنجش عملکرد در ادبیات خدمات درمانی بسیار رایج شده است

کیفیت توسط معانی مختلفی همچون اقداماتی که به خودی خود . عملکرد در تحقیقات خدمات درمانی استفاده شده است

 ر سنجیده شده است.کیفیتی هستندخطاهای پزشکی و میزان مرگ و می

 

 

                                                             
1 Yasin et al 
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 درمانیهای خدمات  مولفه

 . كيفيت1

 کندمی کنندگان تطبیق پیدا شود که خدمت و عملیات ارائه خدمت با خواسته و انتظارات مراجعهکیفیت به حدی گفته می

ادوام و باال ب ی ورودی با قابلیت اطمینانکنندگان توانایی ارائه عامل کیفیت از لحاظ تأمین(  79٣٤، )محقر و همکاران

باشدکیفیت انطباق با مشخصات است به عبارتی حدی است که مشخصات های مورد نظر شرکت خریدار میمطابق با ویژگی

هدف به دست آوردن مزیت از طریق حفظ کیفیت در یک  .باشدخدمت محصول نهائی مطابق با مشخصات طرح اصلی می

کیفیت بیمارستان به طور گسترده در ادبیات بحث شده است و بخشی جداناپذیر راجع به  باشد.سطح از پیش تعیین شده می

های کیفیت در خدمات یکی از حامیان اولیه از برنامه 73١١، 7باشد برای مثال دو نابدیانبیمارستان می از اعتبار بخشی

ماتی است اختار خصوصیات تنظیس است، بندی کرده. ساختار فرآیند و نتیجه طبقه درمانی کیفیت را بر اساس سه عنصر،

اشد بگیرد؛ فرآیند خصوصیات رفتار ارائه دهنده در مدیریت خدمات درمانی میکه داخل فرآیند خدمات درمانی صورت می

باشد. بعد کیفیت در بیمارستان، تأکید مدیریت در و نتاج هم مربوط به مواردی چون میزان مرگ و میر و رضایت بیمار می

با کیفیت باال از طریق کاهش تنوع، کاهش یا از بین بردن نقص، ارتقاء رضایت مشتری و پیامدهای بالینی ی خدمات ارائه

 .باشدسازمانی، ثبات و قابلیت اطمینان می از طریق آموزش و تکنولوژی پرسنل مجرب آموزش دیده شهرت،

 ارائه خدمت. 2

 خدمت بر اساس عامل تحویل .رجوعان سر و کار دارد و اربابکنندگان  هعاین متغیر در درجه اول با تحقق توافق با مراج

خدمت  ی،هکننده در ارائ کننده به منظور تسریع سفارش، سرعت تأمین شود توانایی و تمایل تأمینابعاد زیر سنجیده می

راهم آوردن فکننده برای  کننده یک بخش جدید را توسعه دهد، توانایی تأمین کشد تا یک تأمینمدت زمانی که طول می

ژگی کننده یک وی های مالقات و موقعیت تأمینکننده در پاسخگویی به زمان تحویل درست به موقع ، توانایی تأمین

د کننده ویژگی حیاتی تحویل هستن دو آیتم که منعکس. باشدمشخص خدمات، تولید تحویل و مصرف بطور همزمان می

ه موقع اشاره به توانایی شرکت در پاسخگویی به زمان وعده شده به باشند؛ تحویل بشامل تحویل به موقع و سرعت می

ن گرفتن سفارش و انجام رجوع برای تحویل خدمت دارد. از طرف دیگر سرعت، اشاره به مقدار زمان سپری شده بی ارباب

ها راتژیق استبعد تحویل خدمت در بیمارستان بر دسترسی به بازار از طریق توسعه و گسترش خدمات و تحق .خدمت دارد

امل ش تواندمأموریت برای اطمینان از در دسترس بودن و سرعت خدمات تأكید دارد؛ تحویل خدمت در بیمارستان می در

اهمیت نوآوری توانایی ارائه خدمات درمانی ،تخصصی خدمت به بازارهای جغرافیای خاص ارائه طیف گسترده و تعداد 

ی در خصوص در دسترس بودن و سرعت خدمت در خدمات درمانی انجام دادند. هایبررسی .زیادی از خدمات متنوع باشد

ا هها گنجانده شده است. بیمارستانآنها معتقدند مراقبت از سالمت عالوه بر درمان در مأموریت بسیاری از بیمارستان

ای هایی مراقبت در منزل، خانهاند تا دامنه خدمات خود را از طریق جراحی سرپهایی را ایجاد و یا به آنها پیوستهسیستم

 ها افزایش دهند.سالمندان و درمانگاه

                                                             
1 Donabedian 
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 تمرکز بر ارباب رجوع. 3

  دهدیم رجوعان و چگونگی استفاده از این دانش برای تحقق انتظارات آنها را نشان این لغت داشتن دانش در مورد ارباب

پیرامون تصور و انتظارات آنها اطمینان از  رجوع تمرکز بر اربابرجوع به مواردی همچون تهیه اطالعات مربوط به ارباب

رجوع در مورد خدمات بهبود  جهت آگاهی دادن به ارباب هایی که شرکترضایت اربابرجوع پیرامون خدمت ارائه شده، کانال

رجوعان اهمیت به برآوردن و انجام دادن  های خاص اربابگویی به خواستهکند، توانایی پاسخیافته جدید استفاده می

، 7نافوساوات و کنچ)طول استفاده از خدمات ارائه شده اشاره دارد رجوعان در توافقات قراردی و مکانیزم پشتیبانی از ارباب

۲۱۱۲.) 

 معلومات خاص. 4

 .دهدپوشش می ها راتوسعه یادگیری مستمر و توسعه مهارتواژه معلومات خاص مسائل پیرامون مدیریت دانش تحقیق و 

ها اختصاص و توسعه دانش های عملیاتی و اشتراک دانش جدید را در همه سطوح در سازمانمسائلی همچون توسعه مدل

ا، کنچنو استراتژیکی و قابلیت ابداع و تحقیق برای نوآوری و خدمات جدید و غیره )فوساوات و  های نوآورانهو مهارت

۲۱۱۲۲.) 

 هاهزینه. 5

 .اشدبی یک خدمت می-به طور کلی منظور از این واژه هزینه مواد، نیروی کار، سربار و منابع دیگر استفاده شده جهت ارائه

گذاری اطالعات هزینه و قیمت واحد تعریف کننده در اشتراک تمایل و توانایی تأمین هزینه را بر اساس ابعاد هزینه کل،

وری اشاره دارد به به کسر نرخ خدمات ارائه داند؛ بهرهوری می. هزینه را شامل دو آیتم اثر بخشی هزینه و بهرهکنندمی

ی در تر، نسبت خروجی واقعی به ورودشده در یک فرآیند عملیاتی به منابع مورد نیاز برای ارائه تولید آنها یا به طور ساده

های متحمل شده در ارائه خروجی خدمات خود وری شرکت به هزینهنسبت بهره یک دوره از زمان اثر بخشی هزینه نیز به

های عملیاتی و نگهداری قیمت، عقالیی و حداقل کردن هزینهاشاره دارد. هدف غایی بدست آوردن مزیت از طریق افت 

بعد  اشد.به گذاری و غیره میکردن سرمای های تامین کنندگان، عقالییهزینه نیروی کار مواد اولیه و مواد در جریان هزینه

از موارد،  بسیاری کند. درتر بودن را بیان میپذیرهزینه در بیمارستان تأکید مدیریت بر کاهش ورودی مالی جهت رقابت

و باشد. بعد هزینه پاسخگ های بیمارستان از طریقکنندگان در مورد هزینه مدیریت بیمارستان باید به اعتراض عموم مراجعه

موجودی ، گذاری ،رقابتی کاهشو رویکردهای بررسی شده در خصوص هدف هزینه در بیمارستان شامل قیمتها روش

ییرات های جدید تغها در هنگام انجام فناوریها و در نظر گرفتن هزینههای بستری ارزیابی هزینهپایین نگهداشتن هزینه

  .باشدید گروهی و کاهش کارکنان میدر الگوهای تخصیص منابع بیمارستان و الگوهای عمل پزشک، خر

 پذیری. انعطاف6
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واند تکنندگان می پذیری حدی است که در آن گستره خدمات موجود برای پاسخگویی سریع به نیازهای مراجعهانعطاف

اشد. ب(. به عبارتی مقصود رقابت از طریق پاسخ سریع به تغییرات تقاضا می۲۱۱۲افزایش یا کاهش یابد )فوساوات و کنچنا 

 .اشدبکننده به تغییر حجم و میزان سفارش و تغییر در ترکیب موارد سفارش شده می پذیری تمایل و توانایی تأمینانعطاف

بعد کیفیت در بیمارستان، تأکید مدیریت بر تغییر سریع خدمات و واکنش سریع به تغییرات در محیط درمانی جامعه، رقابتی، 

ذیری پوه بر این بیمارستان باید به پرسنل خود پاسخگو باشد. به یک معنا، انعطافباشد. عالسیاسی و کسب و کار می

ها با توجه به نیازهای منحصر به فرد و گاهی اوقات فوری هر بیمار بوده است. همواره یک فاکتور بسیار مهم در بیمارستان

 .دباشپذیری میپذیری موارد پاسخگویی و انطباقای معمول انعطافاز مشخصه

سیار مهم ب پذیری به عنوان یک بعدپذیری شده است. اما در تولید انعطافدر ادبیات خدمات درمانی توجه کمی به انعطاف

در محیط کسب و کار بیمارستان واکنش سریع با توجه به رکود اقتصادی، جابجایی یک پرسنل و یا  .شناخته شده است

قیمت که توسط های گرانی سیاسی، برخی از روشد. در عرصهبیرون رفتن از کسب و کار ممکن است ضروری باش

های جدیدی ممکن است تصویب شود همچنین های پرداخت دولت تنظیم شده است ممکن است لغو و یا روشسازمان

سترس اها باید با نیازهای نیروی کار خود که از ها باید برای حوادث جامعه آماده باشند. در نهایت، بیمارستانبیمارستان

امل موارد تواند شپذیری در بیمارستان میشوند، خود را تطبیق دهند. بنابراین انعطافکاری و الزامات خانوادگی ناشی می

 ریزی مطلوب برای پرسنل واکنشی برنامهمقابله از طریق رقابت با بازار در خدمات جدیدی، تنظیم سریع ظرفیت ارائه

 .باشد یب خدماتسریع به اورژانس و تغییر سریع ترک

 نوآوری. 7

شود که باید در جستجوی ای به عنوان یک سالح رقابتی توسط شرکت شناخته مینوآوری در خدمات به طور فزاینده

طح نوآوری بر اساس ابعاد س. ی خدمات بهتر نگه داردنوآوری باشد تا بتواند بازار را به اصطالح همیشه گرسنه برای ارائه

راحی خدمات کننده در ط کننده، تمایل به اشتراک اطالعات تکنولوژیکی و توانایی تأمین تأمینقابلیت تکنولوژیکی 

 (733١ ،7شود )دایرمحصوالت جدید یا ایجاد تغییرات در خدمات/ محصوالت موجود تعریف می

  های پژوهشیافته

ایلند ت تأمین کنندگان خدمت در کشوردر تحقیقی به تعیین و توصیف اهداف عملیاتی برای ( 211٣) 2فوساوات و کنچنا

، آمده است کردند به دستهای خدماتی تکنولوژیکی کار میها از ده تأمین کننده خدمت که در شرکتپرداختند. داده

ه دهد کنشان می نتایج برای تعیین اهداف عملیاتی استفاده شده است. 9همچنین از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

باشند ثر میصنعت تایلند مؤ  پذیری، تمرکز مشتری و کاردانی درها، ارائه خدمت، انعطافبتی کیفیت، هزینهشش اولویت رقا

( 211٣)ا فوساوات و کنچن .برخوردار است و از بین همه آنها کیفیت از درجه اهمیت بیشتری نسبت به سایر اهداف عملیاتی

به مقایسه و ارزیابی  "خدمت نظر تولید کنندگان و تأمین کنندگانرقابت آینده: از نقطه  "دیگری تحت عنوان  پژوهشدر 
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اولویت  پرداختند. در این تحقیق نیز از شش اهداف عملیاتی بین تولید کنندگان و تأمین کنندگان خدمت در کشور تایلند

دهد که ینتایج نشان م کاردانی استفاده شده است. پذیری، تمرکز مشتری وها، ارائه خدمت، انعطافرقابتی کیفیت، هزینه

هند، اتفاق نظر دو کیفیت اولویت رقابتی آینده آنها را ارائه می تولید کنندگان و تأمین کنندگان خدمت در اینکه ارائه خدمت

ها استرتژی  "های استراتژیکی و فضای استراتژیکیخوشه "در تحقیق خود تحت عنوان  (733٤) 7ادگار و همکاران. داشتند

ازار، ب های فعال در یک حوزه مشترك توضیح دادند. آنها رابطه سه متغیر حوزهی عملکردی را در بین شرکتهاتفاوت و

پراجوگو و مک  .های اولیه توزیع، بسته بندی، ارتقا و قیمت توضیح دادنداندازه شرکت و منابع مزیت رقابتی را با استراتژی

جهت عملکرد تجاری  ابتی خدمات بر حسب اهمیت نسبی و توزیعبعد رق 71تحقیقی را با هدف تعیین  (2177) 2درمات

های خدماتی در استرالیا سازمان مدیر 731ها از بهره گرفتند. داده 9انجام دادند و در آن از ماتریس تحلیل اهمیت نسبی

ع، به موق حفظ مشتری، سرعت، تحویل ولویت رقابتی مورد نظر آنها شامل کیفیت، نوآوری،ا 71. جمع آوری شده است

دهد یماتریس تحلیل اهمیت نسبی، نتایج نشان م باشند. براساسوری و بهبود میدهی، تصویر نام تجاری، هزینه، بهرهپاسخ

ن تری قرار دارند. همچنینوآوری و سرعت در اولویت پایین وری نیاز به حفظ شدن دارند زمانی کهکه حفظ مشتری و بهره

یکسانی  از سطح های با عملکرد باال عمومًاپایین نسبت به شرکت های دارای عملکردشرکتدهد که این تحقیق نشان می

 .ندباشد، موفق باشنتوانستند در پوشش آنچه برای عملکرد دارای اهمیت می بعد رقابتی برخوردار هستند و هنوز 71از 

اقدام   "تی: طبقه بندی تولید کنندگان کوچکاهداف عملیاتی و عملکرد مدیری "در تحقیق خود با عنوان ( 2111) ٤کاتوریا

هداف عملیاتی ا به دسته بندی تولید کنندگان کوچک بر اساس تأکید آنها بر چند اولویت رقابتی کرد. او برای این کار از

ن، شروع کنندگا بندی شامل های تحقیق سه طبقهپذیری و کیفیت استفاده کرده است. یافتههزینه، قابلیت تحویل، انعطاف

 دهد که هر کدام از این سهنشان می دهد؛ همچنین نتایجسرعت را نشان می تطبیق دهندگان کارا و تطبیق دهندگان پر

هتر مشتری نسبت به همتایان خود در آن گروه، ب گروه که تأکید بیشتری بر این چهار اولویت رقابتی دارند در جلب رضایت

دلیل ارتباط زیاد وظایف عملیاتی با خرید و همچنین نقش مهم آنها در  به( 2111) 5کراسه و همکاران. کنندعمل می

تحقیقی را با هدف توسعه یک مجموعه اقدامات از اهداف عملیاتی خرید انجام دادند. آنها در این  عرضه، مدیریت زنجیره

 ذیری و نوآوریپحویل، انعطافتحلیل تأییدی عاملی استفاده کردند و از اهداف عملیاتی هزینه، کیفیت، قابلیت ت تحقیق از

بر ارتباط  "ارتباط بین تصمیمات منابع خدماتی و امتیازات رقابتی  "در تحقیق خود با عنوان( 211٣) ١نوردین. بهره بردند

ررسی ب های تجاری تمرکز نموده است. این تحقیق بهپذیری در شرکتتصمیمات منابع خدماتی استراتژیک و رقابت بین

نواع روابط و ا های مربوط به اینکه چگونه تصمیمات مختلف ساخت یا خرید، ساختارهای مبتنی بر عرضههادبیات و گزین

و  های متمایزعرضه خرید و فروش امکان حفظ همزمان قراردادهای مثبت را با مشتریان، هزینه نگهداری پایین و توسعه

ری و قراردادهای مشت های پایین، تفکیکتحقیق هزینهکند؛ امتیازات رقابتی بررسی شده در این با ارزش، برقرار می

های در شرکت  "پذیری و عملکردراهبردهای عملیات خدماتی، انعطاف "ای با عنوان مطالعه( 2119) 1آراندا. باشندمی
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 ستقیماثری مرسانی مهندسی در اسپانیا انجام داد. نتایج نشان دادند که راهبرد عملیات خدماتی بر عملکرد خدمت مشاوره

ملکرد ع هایگیریگری موثرتری نسبت به اندازههای عملکرد کارآ نقش واسطهپذیری در ارزیابیو مثبت دارند. انعطاف

پنج راهبرد  و های شرکترضایت مشتری دارد. وی مدلی را مبتنی بر سه راهبرد عملیاتی اساسی منطبق بر تمرکز فعالیت

-دمتراهبردهای فرآیندمدار، خ شناسایی کرد. راهبردهای عملیاتی اساسی عبارت بودند ازعملیاتی که از نتایج بدست آورد، 

 مدارمدار و مشتری

 اند.آورده شده( 7)مورد استفاده قرار گرفتند، در جدول  پژوهشاهداف عملیاتی که در این  یافته های پژوهش،طبق 

 

 (7932ی و همکاران، )شهرک های عملیاتی خدمات درمانیابعاد استراتژی( 7)جدول 

 عملياتی تعاریف عملياتی اهداف

 دهدپوشش می را محیطی هاینگرانی و گواهینامه انسجام، انتظارات، و عملکرد 7کیفیت

 مشتریان با توافق تحقق 2ارائه خدمت

 ارباب بر تمرکز

 9رجوع

 آنها تحقق انتظارات برای دانش این از استفاده چگونگی و رجوع ارباب درمورد دانش

 وششپ را هاتوسعه مهارت و مستمر یادگیری توسعه، و تحقیق دانش، مدیریت پیرامون مسائل ٤خاص معلومات

 دهدمی

 کیفیت دیگر مثل مرتبط هایویژگی و عملیاتی هایهزینه بخش اثر مدیریت توانایی 5هاهزینه

 ارباب دنظرم عمدتًا توافقات که در تغییرات به پاسخ در منابع مجدد استقرار یا و استقرار توانایی ١پذیریانعطاف

 باشدمی رجوعان

 طالعاتا اشتراک به تمایل تأمین کننده، تکنولوژیکی قابلیت سطح ابعاد اساس بر نوآوری نوآوری

 در تغییرات ایجاد یا جدید محصوالت خدمات طراحی در تأمین کننده توانایی و تکنولوژیکی

  موجود محصوالت/ خدمات

 

 گيرینتيجه

هت در اختیار کنند، به جکه از سیستم عملیاتی پیشروان عملیات استفاده می خدمات درمانی های بنا بر آنچه ذکر شد، بخش

ها و تصمیمات عملیاتی و دارا بودن رتبه یک در اکثر تصمیمات عملیاتی در مقایسه با دو سیستم داشتن بهترین قابلیت

ودن در عملیات بایستی تمامی اهداف عملیاتی را مد نظر قرار داده و در کیفیت، کنترل عملیاتی دیگر و برای پیشرو ب
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ی های بیمارستانی خدمت به آنها در بین بخشرجوع و ارائهپذیری داشتن معلومات خاص تمرکز بر اربابها انعطافهزینه

های یرسیستمز منوط به داشتن لوازم و تأکید بردیگر رهبر باشد، چراکه ارائه باالترین سطح ممکن در کلیه اهداف عملیاتی 

ی، برای استراتژی تصمیمات عملیات باشد؛ از این رو است که سیستم عملیاتی پیشروان عملیات به جهت بیشترینعملیاتی می

ست دمحور که در مقایسه با دو استراتژی دیگر رتبه یک را در تأکید بر کلیه اهداف عملیاتی به عملیاتی رهبران خدمت

المت سآمده فنون آموزش  دست بندی به ها ذکر شد اولویتهمانطور که در یافته آورده مناسب تشخیص داده شده است.

این تحقیق عبارت است از: آموزش گروهی، آموزش چهره به چهره، توزیع بروشور و پمفلت، نمایش فیلم آموزشی، ارسال 

 .اهی، ایفای نقش و راهپیماییپیامک، سمینار، آموزش تلویزیونی، برپایی نمایشگ

 

 

 منابع

 درعملیات، علم یا فناوری؟ اهمیت آن  تحقیق، 7932، مجتبی، کیانی، محمدرضا مهرگان،، مهناز زاده،حسین

 .7932 تابستان، ٤شماره  پنجم، فناوری، سال و علم پژوهشی، سیاست -علمی ، فصلنامهچیست؟

  ،انتخاب و درمانی خدمات در عملیاتی هایسیستم و عملیاتی هایاستراتژی ، تاکسنومی7932شهرکی، ریحانه 

 تجه شده مشهد(، ارائه شهر درمانی هایبیمارستان هایبخش مطالعه سیستم ) مورد هر برای استراتژی مناسب

 و داریا علوم مدیریت، دانشکده تولید  گروه گرایش صنعتی مدیریت رشته ارشد؛ در کارشناسی درجه دریافت

 دانشگاه فردوسی مشهد.اقتصادی، 

  ،های عملیاتی در خدمات درمانیهای عملیاتی و سیستمتاکسنومی استراتژی، 7939شهرکی، ریحانه، پویا، علیرضا 

های سیستم های عملیاتی وتاکسنومی استراتژی، فصلنامه بیمارستان، و انتخاب استراتژی مناسب برای هر سیستم
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