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 چکیده
ظام های آن از مهم ترین ارکان ظام سالمت و خرده ننازآنجا که انسان سالم به عنوان محور توسعه پایدار شناخته میشود ، 

ابع ام سالمت و تخصیص موثر منو پیشرفت جامعه میباشد.چگونگی مدیریت کارا و اثر بخش بخش های مختلف نظرشد
تلف در حوزه های مخپژوهش  عملیاتی رش کاربرد و با توجه به گستوده یازها از چالشهای دیرینه ومطرح در این حوزه ببه ن

میباشد که با استفاده از مجموعه ای از مدلها و تکنیک ها ی تصمیم  کاربرد آنای بهبود تصمیم های سازمانی اههیکی از ر،
 اس پژوهشهای انجامرا برای مدیران در سطوح مختلف سازمانی تحصیل مینماید بر اسگیری و الگوهای کمی و علمی 

لی سازمانی و م -شده در سالهای اخیر به ویژه  دهه اخیر استفاده از این تکنیکها در فرایند ها و عملیات در سطوح فردی
این مقاله به کاربرد پژوهش عملیاتی در نظام سالمت می سیستمهای سالمت نتایج موثر و درخشانی را در برداشته است.

 پردازد.
 خدمات درمانی،،نظام سالمت پژوهش عملیاتی  کلیدی:واژگان  

 
 

 مقدمه

که بر اساس سیاستها و قوانین ملی در کنار هم قرار میگیرند تا  منابعمجموعه ای است از مردم ،سازمان و  نظام سالمت
 سالمت جامعه تحت پوشش را ارتقا دهند.به طور کلی نظام های سالمت دنیا در سطح کالن سه هدف را دنبال میکنند:

 ارتقای سطح جمعیت تحت پوشش انها-الف

 پاسخگویی به نیازهای  پزشکی مردم-ب

 مشارکت مالی عادالنه-ج
ارت دیگر کارکردهای نظام سالمت شامل تولیت ،توسعه منابع و تامین مالی و ارائه خدمت هستند.با وجود یکسان بعب

 کارکردها وجود دارد.بودن کارکردها در تمامی نظام ها ،مشکالتی در طراحی ، اجرا ،ارزشیابی و اصالح این 
،  دسترسی خدماتعبارتند از : نابرابری و ناهماهنگی در روبرو است که مهم ترین آنها  در ایران با چالشهای نظام سالمت

صالح اتمامی موارد ذکر شده  نیازمند که  مالی ، پاسخگو نبودن به نیازهای جدید و کیفیت نامناسب محدود بودن منابع 
 سازمانی با یک برنامه جامع و پویا و کاربردی میسر خواهد گردید.

رد سالمت مورد بررسی قرار میگی با تمرکز با موضوعوهش عملیاتی پژدراین مقاله بررسی میگردد روند پژوهش های آنچه 
 .برد این تکنیک ها نیز معرفی گرددتا عالوه بر شناخت وضعیت موجود کار
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1041،پاییز3، شماره 2، دوره فصلنامه مدیران مبتکر  

ادبیاتمطالعه   
ای را در بر می گیرند که میتوان  نظام سالمت و سیستم های خدمات درمانی  در دنیا ی امروز مسائل پیچیده و گسترده

برای حل آنهااز پژوهش عملیاتی بهره برد .متاسفانه حتی در کشوری مانند ایاالت متحده هم که درآن مهم ترین صنعت 
داد کمی از متخصصین پژوهش عملیاتی موضوع خدمات درمانی را مورد توجه خود قرار عداخلی خدمات درمانی میباشد ت

 1ره متمرکز کرده اند :میکائیل کارتحال متخصصینی نیز وجود دارند که عمده تحقیقات خود را در این زمینداده اند اما بهر 
در سیستم های خدمات پژوهش عملیاتی مقاله درباره کاربرد  088یک بانک اطالعاتی مشتمل بر بیش از  2لئونید چوریلوفو

مقاله با موضوع  2080سال اخیر تعداد 08رسی صورت گرفته در موجود است.هم چنین بر اثر بر 3درمانی که  در سایت ارکید
درصد  44پژوهش عملیاتی در سیستم های سالمت در نمایه های بین المللی منتشر گردیده است که نتایج نشان می دهد 

ادامه  در.ستنداین پژوهشها در دهه اخیر صورت گرفته است و کشورهای برتر در این حوزه آمریکا، انگلستان، هند و کانادا ه
کاربرد این تکنیک درفرایند ها و عملیات در سطوح فردی ، سازمانی و ملی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به سمت 

 .گرایش به سمت فردی را نشان می دهد
طور نظام سالمت : این  واژه به کلیه نهادها ،  سازمان ها و افرادو گروههایی اطالق میشود که اهداف اصلی آن ها به 

مشخص ، حفظ و ارتقای سطح سالمت افراد جامعه در نظر گرفته شده است  .این نهادها و سازمان ها به طور عمده شامل 
تولید کنندگان منابع مالی ، انسانی  ، تجهیزاتی ونیز سیستم های ارائه کنند خدمات سالمت از قبیل مراکز بهداشتی ، 

 .رمانی ،و خریداران خدمات پزشکی هستنددرمانی ،بیمارستان ها ،موسسات بیمه های د
 

 پژوهش عملیاتی
ن تصمیم را بهتریوهش در عملیات برای مدیران ، الگوی کمی و علمی ایجاد میکند تا بتوانند با استفاده از منابع موجود ،پژ

که طی  اری استدربهینه کردن امور سازمان اتخاذ نمایند.بدین ترتیب تصمیمات مدیران سازمان، متناسب با عوامل بسی
رای مل شناسایی شده و از آنها بافرایند های سازمان صورت می گیرد.با استفاده از پژوهش عملیاتی ، تالش می شود تا عو

شاید بتوان گفت ظهور این فنون کمی در جنگ جهانی دوم بوده  تصمیم گیر ی هایی موثر و مفید سازمان استفاده شود.
ی صورت گرفته است .این روش پس از جنگ در شاخه های متعددی به خصوص صنعت که در حوزه های پشتیبانی آموزش

وارد شد.با بکار گیری پژوهش در عملیات ، مدیران قادرند تا از روش های توسعه یافته برای تحلیل و ارزیابی فرایند ها 
یتواند ند.یک متخصص پژوهش عملیاتی ماستفاده نمایند.این در حالی است که بسیاری از نرم افزار ها قادر به انجام آن نیست

جهت اهداف  درچالش های پیش روی سازمان را تعریف کرده و آنها را بررسی کندو نهایتا با استفاده از داده ها و منابع ،
مدل های خود را با استفاده از تکنولوژی های روز ، ارزیابی کرده و بر اساس آن ها پیش سازمان قدم بردارد .هم چنین 

 های مفیدی را طراحی و ترسیم می نماید. بینی
موده و ی خود را آزامکان را به شما میدهد تا ایده ها این بدان معنا است که کارشناس پژوهش عملیاتی با شبیه سازی این

در جهت بهینه سازی آنها حرکت کنید .بدین ترتیب ،گزینه ها برای تصمیم گیری بهینه ،محدودتر شده و نهایتا اتخاذ 
 تصمیم را آسان تر خواهد نمود. در این مسیر داده ها و احتماالت بررسی شده و ریسک ها ارزیابی می شود.

 
 
 

                                                           
 1 Micheal Carter 
2 Leonid Churilov 
3  http://orchid.bsys.monsh.edu.au/orchid/ 
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 سالمت نظام در عملیاتی پژوهش برکاربرد مروری

 
 یافته های پژوهش

وهش ژپاولین تحقیق به بررسی روند تولیدات علمی پژوهش عملیاتی در سالهای اخیر در کشور های مختلف دنیا و گسترش 
ه رسنل خدمات درمانی پرداختزی صحیح  پرنامه ریادامه به ب میباشدودر ل زمانو تحلیل روند حرکتی آن در طو عملیاتی

 راحی مطالعه صورت گرفته است.در رابطه با مدل زمان بندی محدود تاریخ پذیرش و مشکل زمان بندی بیماران ج و
مشخص گردید که روند   Scoupsمقاله با موضوع پژوهش در عملیات در سالمت از پایگاههای  2080پس از بررسی 

درصد  44دهه اخیر میباشد که در دهه اخیر یک روند صعودی با جهش فزآینده داشته است که  0تولیدات علمی مربوط به 
 تولیدات علمی مربوط به دهه اخیر میباشد.

ت و درمان اشدر بخشهای بهدپژوهش عملیاتی تغییر روند در سالهای اخیر چنین استنباط میشود که تکنیک های از این 
اخیر گسترش یافته است نکته قابل توجه در این پژوهشهای این موضوع ، سالهای کاربرد رو به افزایش داشته است و در 

توجه کشورهای پیشگام در انتشار پژوهشها است.از این رو کل تولیدات علمی مربوط به این موضوع ذخیره شده در بانک 
 شرهو تعداد مقاالت منت اس  فیلد وابستگی و نام هر کشور مورد شمارش قرار گرفتسال گذشته براس08اطالعاتی در بازه 

کشور برتر دنیا را  38ات در دپارتمانهای مهندسی صنایع در عتولیدات این موضو 1هر کشور مشخص گردید.نمودار شماره 
 نشان میدهد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (: زارع بناد کوکی  ) منبع.مرتبط با سالمت پژوهش عملیاتی  : کشورهای پیشگام در پژوهشهای1 شمارهنمودار       
 

که کشورآمریکا برترین کشور در تولیدات علمی با این موضوع است .پس ازآمریکا کشور  مشهود است 1دار شمارهودر نم
 این نشاندرصد پژوهشهای این موضوع در این دو کشور صورت گرفته است.و 42قراردارد و در کل نزدیک به  نانگلستا
این است که بخشهای سالمت این دو کشور جهت استفاده بهینه منایع و حداقل کردن هزینه ها توجه دارند و از  دهنده

در این بخشها استفاده کرده اند.دیگر کشورها با فاصله زیادی با این دو کشور در رتبه های  پژوهش عملیاتی تکنیکهای 
بعدی قراردارند. روند جایگاه کشورها در نمودار فوق نشاندهنده جایگاه بخش سالمت این کشور ها و مطلوبیت خدمات 

 بهداشتی است.
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برداشت میشود با استفاده از مجموعه های از مدلها و تکنیکها کمی که تصمیم  نگونه که که از تعریف پژوهش عملیاتیهما
در بخش سالمت و کاربرد آن در سطوح تصمیم پژوهش عملیاتی گیری را برای مدیران سازمانها تسهیل میشود.کاربرد 

رآیندها و اس فگیری حائز اهمیت است . براساس پژوهشهای ویسرس سطح تصمیم گیری در سیستمهای سالمت را براس
 گروه تعریف میکنند. 3عملیات در 

) بیمار یا ارائه کننده خدمات(فرایندها و عملیات در سطح فرد--الف  

فرایندها و عملیات در سطح سازمان)واحدها و وبیمارستان(--ب  
فرایندها و عملیات در سطح ملی)منطقه و کشور(--ج  

را که نقش تسهیلگری تصمیم گیری مدیران بخش سالمت رادارند از این  پژوهش عملیاتی پژوهشهای  از این رومیتوان
منظر دسته بندی نمود.برای تحلیل این بخش، کلمات کلیدی مقاالت ذخیره شده در بانکهای اطالعاتی جدا سازی شد 

یافت .  عدد تقلیل 112کلمات مشابه تعداد کلمات کلیدی به پس از تلخیص و حذف کلمات غیر مرتبط و یکسانسازی 
های فوق در فرآیندهای سیستمهای بخش سالمت گروهبندی ه کلمات بر اساس مفهوم وسطح کاربرد آنها در دست

شدند.برخی از کلمات با توجه به کاربرد در چنددسته قرار گرفتند .براساس دسته بند ی صورت گرفته تعداد کلمات کلیدی 
کلمه اختصاص یافت.کلمات در فیلد عنوان، چکیده،و کلمات  40، ودر سطح ملی 44، در سطح سازمان40در سطح فردی 

ا کیک دسته هکلیدی نویسندگان در بانک اطالعاتی ایجاد شده مورد جستجوی همزمان قرار گرفت وشمارآنها به تف
                                .مشخص گردید

هدساله نشان مید 0در بازه های  را وهش عملیاتیپژ روند حرکتی کاربرد  2 شمارهنمودار  

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

                                       
           سطح سازمان        سطح فردی        سطح ملی                                             

  (منبع: زارع بناد کوکی  ). روند پژوهشهای پژوهش عملیاتی مرتبط با سالمت در سالهای مختلف-2نمودار شماره          
 

در سیستمهای سالمت خصوصا پژوهش عملیاتی سال گذشته سطح کاربرد  08نشان میدهد که در  2اطالعات نمودار شماره
 0کاربرد این تکنیک بیشتر در رفع مشکالت سازمانی و در سطح واحدهای سرویس دهنده بوده است ودر  2812تا سال 

نده بیشتر در زمینهای فعالیت فردی ) بیمار وارائه دهپژوهش عملیاتی سال گذشته این روند تغییر کرده است به طوری که 
اه شده است به گونه ای که نوع پژوهشهای انجام شده در این زمینه از سطح سیستمها به سطح خدمات( نیز تغییر جهت د

 بالینی تغییر جهت یافته است.
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 برنامه ریزی پرسنل خدمات درمانی
یکی دیگر از کاربردهای برنامه ریزی ریاضی در سیستمهای درمانی میتواند برنامه ریزی پرسنل آن باشد. در بیمارستانها و 

ساعت شبانه روز مراجعین وارد شده و تقاضا در طول روز گرچه تا حدی قابل پیش  24صوص در بخش اورژانس ، دربخ
باید  ، وی از لحظه ورود بیمار به بخشبینی است ولی کامال مشخص نمیباشد. از طرفی چون مساله زمان درمیان است 

تاران قرار گیرد. از این رو ، موجود بودن منابع کافی جهت درمان فرد در هر لحظه امری ضروری تحت نظر پزشکان و پرس
است. برنامه کاری پزشکان و پرستاران ، از هر سطح تخصص ، باید طوری باشد که جوابگوی تقاضای پیش بینی شده در 

رضایت انجام دهنده را نیز در برداشته باشد  هر شیفت کاری در هر روز باشد.از طرفی برنامه مذکور باید طوری باشد که
.کار پزشکان و پرسنل اورژانس همچنانکه تجربه های زیاد و مفیدی را برای آنها در بردارد، تنش زیادی نیز به آنها وارد 

بق بر منطمیکند.در نتیجه مساله رضایت آنها از کارشان وبخصوص از برنامه کاری شان بسیار مهم است.برنامه کاری 
ترجیحات آنها و همچنین منطبق براصول ارگونومیکی باعث عدم خستگی آنها در طول شیفت کاری شان میشود و کیفیت 
کار آنها را باال میبرد.شمار زیادی از کاربردهای برنامه ریزی  در زمانبندی شیفتهای کاری پرستاران در مقاالت وجود دارد 

ط مبشود که در آنها هزینه تخصیص پرستاران از درجات تخصص مختلف به مربو 4ولف و رانگکه اولین آنها به تحقیقات 
هدف را کمینه کردن هزینه کمبود خدمات پرستاران   0وارنر و پراوادافعالیت های مختلف را حداقل میکنند.در تحقیقات بعدی ،

طه سایر محدودیتهای مربو برای یک دوره سه تا چهار روزه در نظر گرفته  و ظرفیت کل پرستاران ، تخصیص یکپارچه و
تا به حال تحقیقات کمی برروی زمانبندی  پزشکان بخش اورژانس انجام شده است  و بیشتر  را نیز وارد مدل کرده است.

این تحقیقات بر روی زمانبندی پرستاران بوده است. علت این امر میتواند  این باشد که برنامه پزشکان انعطاف پذیری 
انجام  اولین تحقیقات ود کرد.پزشکان را نمیتوان در برنامه کاری شان زیاد محد ندارد ، بعبارت دیگر برنامه پرستاران را 

انجام شد و بعد از آن دو نمونه از موفقترین   6دانزیگ   شده بر روی مقوله کلی برنامه ریزی  پرسنل خدمات درمانی توسط
بود که در آنها از برنامه ریزی ریاضی که روش غالب   4میلر و همکاران   ،وارنر تحقیقات انجام شده در این زمینه توسط 

رتور آبرای حل اینگونه مسائل است، استفده شده بود .ازآنجا که اهداف مختلفی در اینگونه مدل ها میتواند وجود داشته باشد.
نیز در 0بیولیو وهمکاران  .بعد ازآنیک مدل با آرمانهای چندگانه ارائه داد که با روش شهودی حل می شد0 و راویندران

 تحقیقات خود مدل را توسعه داد تا مساله برنامه ریزی پرستاران را به گونه واقعی تری حل کند.
. بیولیو پرستاران با چند آرمان ارائه دادروشهای دقیقی برای حل مساله برنامه ریزی 18 جومارد و همکاران  در ادامه

را برای حل اینگونه مسائل بسیار مناسب دانست.در  11برادا و همکاراننیز در تحقیقات خود مدل ارائه شده توسط  .وهمکاران
 صورتیکه محدودیت چرخش  شیفتها در نظر گرفته نشود.

انجام شد که  12مایر روث و ولف اولین تحقیقات انجام شده بر روی برنامه ریزی سیکلی در زمینه خدمات درمانی بوسیله
این مدلسازی های اولیه بر اساس برنامه ریزی در تک شیفت  انجام میگرفت ؛ هدف اصلی ، کمینه کردن شمار کارمندان 

 نظر مقاالت  اولیه بر روی برنامه ریزی در چند شیفت تنها قواعد و اصول محدودی را در 13طور مشابه برنز و کارتربود ) به 
که این برنامه های دور ه ای اولیه مساله عنوان شدکه استراتژیهای برنامه 14لترجمله مقاله موریس و شواآن  میگرفتند.از 
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واند اثرات منفی میتریزی باید تغییر کند. توالی خاصی از انواع شیفتهای کاری که به یک فرد از پرسنل اختصاص میدهیم 
ام شد تا روی قواعد ارگونومیکی انج بر روی وضعیت خواب و ریتم قلبی وی داشته باشد.در این راستا تحقیقات بسیاری بر

 اثرات مضرر اینگونه برنامه ها را حداقل کند.با بحساب آوردن این اصول، برنامه ریزی سیکلی مشکل تر و مشکل تر شد.
شد  که در آنها پرسنل خود ، برنامه شان را می  کرد )) خودبرنامه ریزی ((  معرفیدر این میان رویکرد دیگری با نام روی

، به جای  آنکه این کار را مدیریت انجام دهد .در این رویکرد استدالل میشود که برنامه ریزی توسط یک نفر چه با سازند
کمک کامپیوتر و چه تنها ، کارا نبوده و اگر وظیفه برنامه ریزی را به جای یک نفر به تعدادی افراد واگذار کنیم ، کیفیت 

 .بهتری را در در برنامه خواهیم داشت
 

 رویکرد های مختلف برنامه ریزی پرسنل خدمات درمانی

رویکرد اول  :در این روش به کمک متغیرهای تصمیم برنامه هر فرد ساخته می شود . در این حالت از متغیر هایی که فرد  
و روز و شیفت کاری را مشخص می کنند استفاده شده و با حل مقادیری از صفر و یک به آنها  تخصیص می یابد که 

 می گویند. 10رویکرد فرد/ شیفت برنامه آن فرد را مشخص می کند . به این رویکرد ، 
 

 صورت بالقوه تعیین میشود که میزان ناخوشایندی رویکرد دوم : در این رویکرد مجموعه برنامه های مختلفی برای هر فرد به
آن برنامه نیز از نظر آن فرد تعیین شده و با توجه  تامین تقاضادر هر شیفت در بیمارستان ، برنامه بهینه از بین مجموعه 

 نامیده می شود.16نامه های ممکن برای هر فرد تعیین میشود. رویکرد اخیر رویکرد انتخاب برنامه بر
با یک مدل زمان بندی محدود شانسی برای تعیین تاریخ پذیرش  بیماران جراحی انتخاب  /14ونکروننبورگ و همکاران 

بیماران ، در عین اجتناب از کمبود تخت  کمک می کند.هدف به حداقل رساندن هزینه  های سالن نمایش و زمان انتظار
.مدل تصادفی با استفاده از تقریب میانگین نمونه به یک مدل قطعی تبدیل می شود که سپس  در سطح قطعیت ثابت است

ان یمارستای از پذیرش ب هبرای نشان دادن کاربرد این مدل ، این رویکردبا مجموعه داد با جستجوی محلی حل می شود.
نتایج نشان می دهد که رویکرد  یک بیمارستان دانشگاهی در بلژیک آزمایش میشود . 10یوز لیون  ای جراحیو برنامه ه

تصادفی امکان جلوگیری از کمبود تخت را فراهم میکند ودر عین حال هزینه های سالن عمل و زمان انتظار بیمار را بهینه 
 .میکند

راحی را در چارچوب اولویت بندی بیمار )که در آن بیماران فوری برای مشکل زمان بندی بیماران ج،  10اولیویرا و همکاران
مطالعه کنند.اگر چه اولویت بندی بیمار در  یک عمل جراحی یا عمل جراحی قبل از غیر فوری برنامه ریزی می شوند.(

ان مه ریزی چندبسیاری از محیطهای مراقبتی و تخصص های جراحی رایج است .انجام آن با مکانیسم های پیچیده برنا
که شامل اولویت بندی بیمار و زمان بندی بیمار برای بهبود و  ک رویکرد یکپارچه را ارائه میکند،واضح نیست.این مقاله ی
مخربی بر زمان انتظار بیماران کمتر فوری دارد . یک روش به روز رسانی ابزار پویا نیز برای و  کارآرایی  سالن عمل 

بالقوه ارائه شده است. نتایج عددی استفاده شده از مدل در یک مطالعه موردی با الهام از  رسیدگی به یک پیامد ناخواسته 
 .بخش اورولوژی یک بیمارستان کانادایی به دست آمده است
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 سالمت نظام در عملیاتی پژوهش برکاربرد مروری

زمانبندی ، از برنامه ریزی آرمانی استفاده شده است .تابع هدف ، همانطور که قبال بیان شد ، از مقوله مربوط به  له مقادر
هزینه و درآمد صرفنظر کرده و انحراف از آرمانهای مشخصی  را که تماما مربوط به کیفیت سرویس میباشند. حداقل میکند 

 ل اورژانس بوده و محدودیتها شامل یک سری اصول است.. جواب مدل ، برنامه کاری هر فرد در پرسن
 

نتیجه گیریخالصه و    

وهش عملیاتی یک رویکرد علمی است که درصدد حل مسائل مدیریتی است و هدف آن یاری رساندن به مدیران جهت ژپ
گیری  جر به تصمیمو کاربرد این تکنیک در هر مسئله ای که من اخذ تصمیم های بهتر در راستا اهداف سازمانی میباشد

 سالمت از این تکنیک ها در دهه های اخیر  با توجه به جایگاه نظام سالمتنظام بهره مندی  شود واضح و روشن است و 
گسترده بودن آن ، توسعه چشم گیری داشته است.در این مقاله ، روند حرکتی مطالعات پژوهش  که در ارائه خدمات متنوع و

درصد پژوهشهای صورت گرفته در  44در عملیات در سیستمهای سالمت مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که 
تند کا، انگلستان، هند ، کانادا هسدهه اخیر صورت گرفته است و کشورهای برتر درتولید مقاالت در این زمینه  کشور،آمری

این تکنیک در سطح فردی ، سازمانی ،ملی مورد بررسی قرارگرفت .ومشخص گردید که در سالهای  د.در تحلیل دیگر کاربر
در تحلیل های دیگر به بررسی برنامه ریزی پرسنل خدمات کاربرد این تکنیک به سطح فردی گرایش داشته است.اخیر 

ه از برنامه ریزی عدد صحیح  و تعیین تاریخ پذیرش بیماران  جراحی با یک مدل زمان بندی محدود) درمانی با استفا د
کاربرد پژوهش عملیاتی در  حوزه های  مختلفی  از قبیل   حمل    .مارستانی مورد استفاده قرار گرفته استتصادفی( در بی

سانی ، برنامه ریزی مدیریت انبار های مراکز خدمات درمانی و نقل بیمار از طریق کوتاهترین مسیر ، برنامه ریزی نیروی ان
، برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری  وسایل پزشکی و اتاق های عمل و همچنین ارایه الگو های جدید در حوزه خدمات  

 درمانی  قابل انجام می باشد . 
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