ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخصهای عملکرد زنجیره تأمین
خدمات با رویکرد امتیاز ویژه شاخصها ()NIS
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هدف از این پژوهش ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخصهای عملکرد زنجیره تأمین
خدمات میباشد .در این پژوهش رویکرد امتیاز ویژه شاخصها ( )NISجهت تعیین امتیاز شاخصها
پیشنهاد شده است .در این رویکرد با در نظر گرفتن یک طیف  01درجهای در تدوین پرسشنامه،
اهمیت هر شاخص در زنجیره تأمین خدمات دوسویه -دوسطحی ،از دیدگاه مشتری و ارائهکنندهی
خدمت نشان دادهشده است .پنج بیمارستان در بخش مرکزی استان اصفهان جهت مطالعه انتخاب
شدند و شاخصهای مرتبط با فرآیند سونوگرافی که در پژوهش گذشته  SMARTبودنشان مورد
سنجش قرار گرفته بود ،مورد بررسی قرار گرفتند .با بهرهگیری از روش  NISاهمیت هر شاخص از
دیدگاه ارائهکننده خدمت و دریافتکننده خدمت مشخص و از یکدیگر تفکیک گردید .با شناخت
میزان اهمیت هر شاخص از دیدگاه ارائهکننده خدمت و مشتریان ،سازمان میتواند برنامهریزیهایی
متناسب را طرحریزی کند و از این طریق موجب افزایش بهرهوری ،کارایی و اثربخشی ،رضایت در
کارکنان و مشتریان در بخش خدمات ،ارتقای سرویسدهی هدفمندی در زنجیره تأمین ،گردش
مالی باال ،چابکی زنجیره تأمین گردد .روش  NISتوسعهیافته روش  NPSدر حوزهی وفاداری
مشتری است که برای اولین بار در حوزهی مدیریت زنجیره تأمین مورد استفاده قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :زنجیره تأمین خدمات دوسطحی -دوسویه ،رویکرد امتیاز ویژه شاخصها
( ،)NISشاخص عملکرد ،SMART ،بیمارستان
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 .1مقدمه
امروزه توجه و اهمیت به موضوع خدمات در اکثر کشورها ملموس و قابلدرک
میباشد .به نظر میرسد که اهمیت این مهم همچنان روبه افزایش است .اگرچه در
گذشته تمرکز بر اقتصاد تولید محور مطرح بوده است اما در عصر حاضر نمیتوان
نقش خدمات در اقتصاد را نادیده گرفت .زنجیره تأمین خدمات بهعنوان شبکهای
متشکل از تأمینکننده و عرضهکننده خدمات ،مشتریان و سایر واحدهای
پشتیبانیکننده است که در زمینه عملکردهای تبادل منابع مورد نیاز برای ارائه
خدمات ،تبدیل این منابع به خدمات اصلی و پشتیبانیکننده و عرضه این خدمات به
مشتریان ،فعالیت مینمایند .صنعت بهداشت و درمان بهمنزلهی یکی از مهمترین
قسمتهای بخش خدمات در تمام کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه میباشد
(.)Baltacioglu et al.,7112
مفهوم اصلی زنجیره تأمین خدمات به روابط بههمپیوسته در میان مشتریان،
ارائهدهندگان خدمات و خود پیمانکاران اشاره دارد.(Maull et al.,7107) .
زنجیره تأمین خدمات اغلب مستلزم جریان ورودی دو جهته از مشتریان و نیز
تأمینکنندگان خدمات میباشد .سامپسون خدمات را در چهار طبقه شامل خدماتی
که بر روی ذهن افراد همانند تحصیالت ،خدماتی که بر روی بدن های افراد(
مراقبت های بهداشتی و ،) ...خدماتی که بر روی دارایی های افراد از جمله ی آن
بانکداری و خدماتی که بر روی اطالعات(بیمه و  )...عمل می کند ،دسته بندی
کرده است .)Sampson, 7111( .دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق
پاسخگویی ،کارایی و هزینه کمتر هدف عملیاتی زنجیره تأمین خدمات میباشد
( .)Cayama,7112مدیریت زنجیره تأمین ( )SCM0برای صنایع خدماتی ،به
معنای توانایی سازمان بهمنظور نزدیک شدن به مشتری از طریق بهبود کانالهای
)Supply Chain Management(SCM
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زنجیره تأمین میباشد زنجیره تأمین خدمات شامل پاسخگویی ،کارایی و کنترل
میباشد (.)Kathawala and Abdou,7112
مدیریت عملکرد خدمات را میتوان بهعنوان یک موضوع کلیدی در  SSC0مورد
توجه قرار داد ،منابع انسانی نقش حیاتی در مدیریت عملکرد خدمات بر عهده دارند
( .)Baltacioglu et al.,7112شاخصهای مختلفی جهت ارزیابی و بررسی
عملکرد زنجیره تأمین خدمات توسط پژوهشگران متعددی ارائهشده است که در
ادامه به بررسی برخی از آنها میپردازیم.
تاکنون مطالعات زیادی در زمینه زنجیره تأمین صورت گرفته است .در این میان
ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین خدمات کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .در
ادامه به برخی از این مطالعات اشاره میشود .بالتاسیو و همکارانش با توجه به
ماهیت منحصربهفرد صنایع خدماتی مدلی عمومی به نام  IUE-SSCبر پایه
دانشهای موجود در مدلهای الرام و مدل  SCOR7توسعه دادند .مدل آنها
تمامی عناصر زنجیره تأمین را دربرمیگیرد .فعالیتهای مدیریتی شامل مدیریت
تقاضا ،مدیریت ظرفیت و منابع ،مدیریت ارتباط با مشتری ،مدیریت ارتباط با
تأمینکننده ،مدیریت عملکرد خدمات و  ...که بهمنظور مدیریت مؤثر صورت
میگیرد ،شرح دادهاند .درنهایت با انجام مطالعهی موردی در صنعت بهداشت و
درمان ،توصیه کردند که پیادهسازی  SCMمؤثر میتواند جهت مقابله با
چالشهای موجود مثمرثمر واقع گردد ( .)Baltacioglu et al.,7112در
پژوهشی ،رویکردی یکپارچه بهمنظور اولویتبندی شاخصهای کلیدی عملکرد
سازمان ،توسط معیارهای SMART 2ارائهشده بود .در این پژوهش ابعاد کیفیت
خدمات ازجمله ملموسات ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی بهعنوان
1

)Service Supply Chain (SSC
)Supply Chain Operations Reference(SCOR
3
Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Time-bounded
)(SMART
2
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شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است .از روش تحلیل
سلسله مراتبی جهت اولویتبندی استفاده گردید و در انتها رویکرد پیشنهادی در
یک هتل مورد بررسی قرار گرفت ( .)Shahin and Mahbod, 7112دونگ و
همکارانش در پژوهشی چارچوبی را بهمنظور اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین
ارائه کردند و با پیادهسازی چارچوب ارائهشده در یک هتل ،با استفاده از روش F-
 AHPوزن هریک از شاخصها را محاسبه کردند .نتایج بهدستآمده حاکی از آن
است که اجرای مؤثر SSCPM 0در صنعت هتل داری میتواند جهت مقابله با
چالشهای موجود در این صنعت راهگشا باشد ( .)Dong et al., 7107در
پژوهشی که توسط مهرپرور ارائهشده بود ،با استفاده از تکنیک الکتره 0و بر اساس
معیارهای SMARTشاخصهای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات شناسایی
شد و سپس این شاخصها در سه زنجیره تأمین خدمات یکسویه ،یک سطحی
دوسویه ،دوسطحی دوسویه و سه سطحی دوسویه به همراه مورد های مرتبط با
هرکدام در صنعت بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه بهمنظور
اولویتبندی واحدهای زنجیره تأمین خدمات مذکور و تعیین وضعیت عملکرد
زنجیرهها به ترتیب از تکنیک تاپسیس فازی و تحلیل چهارگوش استفاده شد.
(مهرپرور.)0237،
به نظر میرسد در پژوهشهایی که تاکنون انجام گرفته است ،به تفکیک به
مشخص نمودن ارزش هر یک از شاخصهای موجود از دیدگاه مشتری و
تأمینکننده پرداخته نشده است و در این مقاله برای اولین بار این مهم انجام
میگیرد .تعیین اهمیت هریک از شاخصها از دیدگاه مشتریان و تأمینکنندگان،
موجب بهبود عملکردها و برنامهریزیهای دقیقتر در زنجیره تأمین خدمات
میگردد.
اکنون خدمات دوسوم ستاده اقتصادهای پیشرفته جهانی را تشکیل میدهد که این
موضوع نشاندهندهی خدماتی بودن اکثر مشاغل در این کشورها میباشد
)Service Supply Chain Performance Measurement)SSCPM
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( .)Shahin, 7101علیرغم اهمیت و افزایش خدمات در اقتصادهای جهان،
خدمات در مقایسه با تولید مورد بیتوجهی واقع شده است ( Dong et
 .)al.,7107ازآنجاییکه بیمارستان یکی مهمترین نهادها جهت ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی میباشد و با هدف افزایش رفاه و سالمتی مردم فعالیت میکند،
به نظر میرسد چالشهای مطرحشده در این صنعت ،لزوم پیادهسازی لجستیک و
مدیریت زنجیره خدمات را دوچندان نموده است .سه نوع  SSCوجود دارد که
عبارتاند از زنجیره تأمین یکسویه ،زنجیره تأمین یک سطحی  -دوسویه و
زنجیره تأمین دوسطحی دوسویه ( .)Shahin,7101;Samspon,7111در این
مقاله زنجیره تأمین دوسطحی -دوسویه مورد بررسی قرار گرفته است .به جهت
تطابق فرآیند سونوگرافی با زنجیره تأمین دوسویه دوسطحی ،بهعنوان مورد مطالعه
بهمنظور تفهیم موضوع پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم امتیاز ویژه ترویجدهندگان ( ) NPS0در مقالهای در مجله Harvard
 Business Reviewدر سال  7112در حوزهی وفاداری مشتری مطرح شد
( .)Reichheld,7112یکی از ادعاهایی که مبین طرح امتیاز ویژه ترویجدهندگان
بهعنوان یک سنجه است ،ارتباط مثبتی بود که با رشد شرکت داشت .درواقع ،امتیاز
ویژه ترویجدهندگان ،معتبرترین مقیاس برای تعیین توانایی شرکت به رشد است
( .)Shahin,0232شاخص  NPSیکی از سادهترین سنجهها برای اندازهگیری
وفاداری است .به این دلیل امتیاز ویژه ترویجدهندگان نامیده میشود که فراوانی
بدگویان از ترویجدهندگان کسر میشوند و بدین ترتیب،تخمین زده میشود که
یک شرکت به طور نسبی چه تعداد ترویجدهنده (وفادار) نسبت به بدگویان دارد
( .)Shahin,0232سنجه  NPSمیتواند از صفر درصد تا صد درصد را شامل
شود (.)Reichheld,7112

)Net Promoter Score (NPS
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با الگوپذیری از شاخص  NPSتالش شده است تا رویکرد امتیاز ویژه شاخصها
( )NIS0بهعنوان سنجهای جهت تعیین امتیاز هر شاخص از دیدگاه مشتریان و
تأمینکنندگان در زنجیره تأمین خدمات ارائه گردد .الزم به ذکر است که این
رویکرد برای اولین بار در این پژوهش ارائهشده است .در این سنجه دوطرفه با
تعریف مقیاس مورد نظر همچون طیف لیکرت  5یا 01درجهای از افراد خواسته
میشود تا امتیاز هر شاخص را یکبار از دیدگاه مشتری یا دریافتکنندهی خدمت و
بار دیگر از دیدگاه تأمینکننده یا ارائه خدمت ،تعیین نمایند .با استدالل و تحلیل
نتایج به دست آمده میتوان به اهمیت هر شاخص از دیدگاه ارائهکننده خدمت و
دریافتکنندهی خدمت ،به تفکیک پی برد .هدف این پژوهش ،ارائه راهکاری برای
انتخاب و تفکیک شاخصهای عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد امتیاز ویژه
شاخصها ( )NISاست که در زنجیره تأمین خدمات دوسویه – دوسطحی صورت
میگیرد .بدین ترتیب ،میزان امتیاز ویژه هر شاخص از دیدگاه مشتری و
تأمینکننده مالک تفکیک شاخصها خواهد بود.
در ادامه پس از تفهیم مبانی نظری پژوهش به معرفی شاخصهای عملکرد در
زنجیره تأمین خدمات پرداخته و با معرفی رویکرد پژوهش و ابزار اندازهگیری،
یافتههای پژوهش را که در بخش خدمات انجام گرفته است ،مورد تجزیهوتحلیل
قرار میدهیم و درنهایت نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها مطرح میگردد.
 .2دوگانگی مشتری -تأمینکننده و انواع زنجیره تأمین
خدمات
ماهیت خدمات یک دوگانگی مشتری -تأمینکننده ایجاد میکند که در ارتباطات
زنجیره تأمین خدمات تأثیر دارد ،بنابراین همه خدمات اقدام و عمل روی چیزی
است که توسط مشتری فراهم شده است .این بدین معنی است مشتریان نقش
تأمینکنندهها را در مبادالت خدماتی دارند و این دوگانگی مشتری -تأمینکننده
)Net Indicator Score (NIS
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است ( .)Shahin,7101در شکل  0ارتباطات دوسویه زنجیره تأمین نشان داده
شده است.
تامین کننده

فراهم کننده خدمات

مشتری

انتقال مواد

طراحی خدمات

انتقال اطالعات

شکل .1ارتباطات دوسویه زنجیره تأمین ( Fitzsimmons and
)Fitzsimmons,2002

همانگونه که قبالً اشاره شد سه نوع زنجیره تأمین خدمات شناسایی شده است،
اولین و سادهترین حالت ،زنجیره تأمین خدمات دوسویه یک سطحی میباشد که در
آن مشتریان دادههای خود را برای تأمینکنندهی خدمات فراهم میکنند ،این
تأمینکننده کسی است که دادهها را به ستاده ها تبدیل و به مشتریان تحویل
میدهد .در زنجیره تأمین دوسویه دوسطحی که موضوع این پژوهش میباشد،
ارائهکننده خدمات اولیه یک سطح مشترک بین مشتری خدمات و تأمینکنندهی
خدمات است .اقدامات ارائهکنندهی خدمات اولیه بهعنوان یک ایجاد کننده
ارزشافزوده در فرآیند است (مهرپرور .)0237،در شکل  7زنجیره تأمین دوسویه
دوسطحی به جهت تفهیم زنجیره مورد پژوهش به همراه مثال آورده شده است.
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تامین ورودی توسط
مشتری خدمات

ارائه کننده
خدمات

استفاده از خروجی

ارائه خروجی توسط

توسط مشتری
خدمات

تامین کننده خدمات
داده

تامین کننده ارائه کننده
خدمات

آزمایشگاه

دریافت کننده ورودی
از مشتری به وسیله
تامین کننده خدمات

ستاده

داده
ارائه کننده اولیه
خدمات

خون و درخواست

ستاده

مشتری -تامین
کننده

خون
مطب دکتر

آزمایش درخواست
آزمایش
نتیجه
تشخیص
آزمایش
شکل .2زنجیره تأمین دوسویه و دوسطحی به همراه مثال

بیمار

)(Shahin,2010;Samspon,2000

نوع سومی از زنجیره خدمات وجود دارد که دوسویه نیست ،اما ویژگی دوگانگی
مشتری -تأمینکننده را دارد .مشتری ورودی را برای ارائهدهنده خدمات فراهم
مینماید ،ارائهدهنده خدمات ورودی را پردازش مینماید و آنها را به دریافت
کنندهای که متفاوت از مشتری است تحویل میدهد .حتی درصورتیکه مشتریان
اصلی ،خروجی اصلی تحویل داده شده را نبینند ،آنها منافعی را از تحویل خدمات
دریافت مینمایند (.)Shahin,7101;Samspon,7111
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 .3شاخصهای ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین خدمات
شاخصهای ارزیابی عملکرد  SSCکه تاکنون جمعآوری شدهاند شامل 72شاخص
اصلی میباشد که بهمنظور دستیابی به نتایج سودمندتر از طریق تجزیهوتحلیل
شاخصها ،باید شاخصها بر اساس مجموعهای از معیارها تنظیم شده باشند
(مهرپرور .)0237،در پژوهش ارائه شده توسط مهرپرور ،چارچوبی جامع و استاندارد
به منظور تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد در  SSCارائه شده است که
شاخصهای استخراج شده از آن بهعنوان مجموعهای در پژوهش حاضر مورد
بررسی قرار گرفته است .بر اساس تحقیقات گذشته ،مجموعههایی از معیارها که
اکثراً مورد استفاده قرار گرفته است ،تحت عنوان  SMARTطبقهبندیشدهاند
) .)Shahin and Mahbod,7112در این پژوهش زنجیره تأمین دوسطحی-
دوسویه مورد بررسی قرار گرفته است ،که بهعنوان مطالعه کاربردی فرآیند
سونوگرافی مورد بررسی قرار گرفته است .در جدول  7شاخصهای ارزیابی عملکرد
فرآیند سونوگرافی که با توجه به ویژگیهای  SMARTاز طریق پرسشنامه
استخراج شدهاند آورده شده است.
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جدول .2شاخصهای ارزیابی عملکرد فرآیند سونوگرافی
(مهرپرور)1332،
فرآیند

شاخصهای عملکرد

مدیریت تقاضا

صحت تکنیکهای پیشبینی
ظرفیت خدمات

مدیریت ظرفیت
منابع

مصرف ظرفیت
اثربخشی تکنیکهای زمانبندی

مدیریت ارتباط با
مشتری

رضایت مشتری

مدیریت فرآیند
سفارش

زمان تدارک سفارش خدمات
دقت و صحت اطالعات
به هنگام بودن اطالعات

مدیریت IT

اعتبار تبادل اطالعات
تصمیمگیری مدیریت سازمان بر اساس اطالعات بهروز
مدیریتIT
بهرهوری
ارزش خدمات
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مدیریت عملکرد
خدمات

رضایت کارمندان
خوشقولی در قبال مشتریان
نسبت عملیاتی ساعات کاری واقعی به ساعات کاری
برنامهریزیشده
غیبت کارمندان
انعطافپذیری خدمات(حجم،سرعت ارائه و ویژگیها)
دامنه خدمات ارائهشده

 .4شاخص امتیاز ویژه ترویجدهندگان ()NPS
امتیاز ویژه ترویجدهندگان ( ،)NPSمعتبرترین مقیاس برای تعیین توانایی شرکت
به رشد میباشد .این شاخص یکی از سادهترین سنجهها برای اندازهگیری وفاداری
میباشد .دلیل نامگذاری این شاخص این است که فراوانی پاسخهای بدگویان از
فراوانی پاسخهای ترویجدهندگان کسر شده و بدین طریق تخمین زده میشود که
چه تعداد ترویجدهنده نسبت به بدگویان وجود دارد .بدگویان کسانی هستند که عدد
 6یا کمتر را انتخاب کردهاند .ترویجدهندگان عدد 3و 01را انتخاب کردهاند و
آنهایی که عدد  2و  2را انتخاب کردهاند بیطرف محسوب میگردند .سنجه
 NPSمیتواند یک تغییر ریشهای در مدیریت ارتباط با مشتری و رشد سازمان
ایجاد کند (شاهین.)0232،
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 .5روش پژوهش
همانگونه که قبالً بیان شد ،در این بخش شاخص ابداعی  NISجهت تعیین
اهمیت هر شاخص در زنجیره تأمین خدمات ارائه میشود .سپس با معرفی مدل
پژوهش ،مراحل انجام پژوهش تبیین میگردد.
.5-1

امتیاز ویژه شاخصها ()NIS

در این سنجه یک طیف  01درجهای جهت تعیین اهمیت هر شاخص گنجانده شده
است .اعداد 0تا 6اهمیت پایین آن شاخص ،اعداد 2و 2اهمیت یکسان و وجود
بیتفاوتی را از نظر ارائهکننده خدمت و مشتریان نسبت به آن شاخص مدنظر و
اعداد3و01اهمیت باالی آن شاخص را نشان میدهد .در شکل 2امتیازدهی
شاخصها بر اساس NISبه تصویر کشیده شده است .بهمنظور استفاده از این
سنجه ،با توجه به شاخصهای معرفی شده ،پرسشنامهای متناسب با طیف
01درجهای لیکرت طراحی شد و در بین خبرگان(مدیران ،اساتید ،متخصصان) و
کارمندان بخش سونوگرافی بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان توزیع گردید .در
این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است .بنابراین
با توجه به تجمع جمعیت در بخش مرکزی شهر اصفهان و اهمیت خدمات در این
بخش 5 ،بیمارستان دولتی واقع در مرکز شهر،مورد سنجش واقع شدند.

میزان اهمیت هر شاخص از دیدگاه دریافت کننده خدمات و ارائه کننده ی خدمات

0

2

3

4

5

6

4
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شکل  .3امتیازدهی شاخصها بر اساس ()NIS
برای محاسبه شاخص  NISتفاضل فراوانی مجموع ناحیهی با امتیاز باال (3و )01و
ناحیهی با امتیاز پایین (ا تا  )6را به دست میآوریم .امتیازات  2و 2ناحیهی
بیتفاوتی میباشند .درواقع شاخص  NISاز تفاضل مجموع فراوانی درجه اهمیت
باال برای هر شاخص و مجموع فراوانی درجه اهمیت پایین آن شاخص به دست
میآید .همانطور که قبالً نیز بیان گردید این شاخص با الگوپذیری از شاخص
امتیاز ویژه ترویجدهندگان بهعنوان یک سنجه خاص و روش رایج و بسیار مفید
ارائهشده است .بنابراین مزایایی ازجمله سادگی محاسبه ،سادگی استفاده ،سرعت
پیگیری ،افزایش تجربیات و سازگاری و قابلیت کاربرد را میتواند در برگیرد
(شاهین.)0232،
 .5-2روش انجام پژوهش
الزمه تدوین مدل پژوهش معرفی جنبه نوآوری است که این مقاله به آن پرداخته
است .بنابراین ابتدا رویکرد ابداعی  NISباید معرفی گردد .با الگوپذیری از امتیاز
ویژه ترویجدهندگان ( ،)NPSکه شاخصی برای اندازهگیری وفاداری میباشد،
رویکرد ابداعی  NISجهت تفکیک و امتیازدهی شاخصهای شناسایی شده در
زنجیره تأمین دوسویه  -دوسطحی استفاده شده است .با توجه به رویکرد،
پرسشنامهای متناسب با سنجه مورد نظر پژوهش و با در نظر گرفتن شاخصهای
 SMARTتدوین شده است .پرسشنامهی مذکور بهصورت دوطرفه طراحی شده
است تا پاسخدهنده با توجه به هر شاخص امتیاز مدنظر در سمت ارائهکننده خدمت
و یا دریافتکننده خدمت را انتخاب نماید .بدین ترتیب میتوان با محاسبه شاخص
 NISمیزان اهمیت هر شاخص از دیدگاه ارائهکننده خدمت و دریافتکنندهی آن
محاسبه کرد .با مطالعه بر روی بخشهایی که قابلیت پاسخگویی به پرسشنامه
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مذکور را دارند ،پس از بررسی جامعه ،نمونهای متناسب جهت توزیع پرسشنامهها
انتخاب گردید .با توجه به مطابقت زنجیره تأمین دوسویه -دوسطحی با فرآیند
سونوگرافی ،شاخصهای مدنظر در این فرآیند در بیمارستانها مورد مطالعه قرار
گرفت و به لحاظ اهمیت زیاد بخش خدمات در قسمت مرکزی شهر اصفهان از
لحاظ جمعیتی ،پنج بیمارستان دولتی در این ناحیه بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
پس از جمعآوری پرسشنامهها به استخراج دادهها ،بررسیهای آماری و درنهایت
بحث و نتیجهگیری پرداخته میشود.
 .2مورد مطالعه و یافتههای پژوهش
با توجه به تمرکز جمعیت در بخش مرکزی شهر اصفهان ،و اهمیت سرویسدهی و
ارائه خدمات بهتر به مردم در این بخش ،از میان بیمارستانهای موجود بهعنوان
جامعه پژوهش ،پنج بیمارستان دولتی که قابلیت انجام فرآیند سونوگرافی را داشتند
در بخش مرکزی بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید .همانگونه که در روش
پژوهش بیان گردید ،پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامهها نتایج جمعیت شناختی
پرسشنامهها مطابق جدول  2به دست آمده است .موارد در نظر گرفته شده برای
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی 5 ،سؤال بهصورت طیف بسته
شامل جنسیت ،میزان تحصیالت ،نوع استخدام ،سمت سازمانی و میزان حقوق
ماهیانه میباشد7 .سؤال نیز در رابطه با سن و سابقهی کاری افراد پاسخدهندهی
پرسشنامه بهصورت باز در نظرگرفته شده است.

جدول .3نتایج جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی
جنسیت

میزان تحصیالت

999

وضعیت تأهل
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مرد

%32

کارشناسی

%2

متأهل

%32

زن

%2

ارشد

%7

مجرد

%2

نوع استخدام

سمت

میزان حقوق

رسمی

%27

کارشناس

0-0.5 %27میلیون

%61

قراردادی

%76

کارشناس
ارشد

0.5-7 %76میلیون

%71

با توجه به مطرح کردن دو ویژگی جمعیتشناسی سن و سابقهی کاری ،کمترین
سن  76سال میباشد که  %2افراد نمونه را به خود اختصاص داده است .بیشترین
گروه سنی نمونه با میزان  %72متعلق به افراد دارای سن  73سال میباشد .سایر
گروه سنی شامل ،سن72سال(72 ،)%02سال(21 ،)%71سال(20 ،)%2سال()%02
و27سال()%02میباشند .ویژگی میزان سابقهی کاری افراد نمونه،دارای طیفی از
7سال تا 6.5سال بوده است که  %02آنها کمترین سابقهی کاری (7سال) و
بیشترین سابقهی کاری ( 6.5سال)  %2افراد نمونه را به خود اختصاص دادهاند .از
طرفی سابقهی کاری  5سال دارای بیشترین فراوانی به میزان  %72افراد نمونه را
شامل شده است.
باتوجه به پرسشنامه تدوین شده ،برای تعیین امتیاز هر شاخص از طیف 01درجهای
لیکرت بهصورت دوطرفه جهت تعیین اهمیت هر شاخص از دیدگاه مشتری و
ارائهکنندهی خدمت استفاده شده است و فراوانی امتیازات 3و01،2و0، 2تا 6محاسبه
شده است3 .و 01نشاندهندهی اهمیت باال2 ،و 2اهمیت یکسان (بیتفاوتی) و 0تا6
اهمیت پایین آن شاخص از دیدگاه ارائهکنندهی خدمت یا مشتری میباشد .در
شکل  7نمونهای یک سؤال تدوین شده در پرسشنامه آورده شده است.

999

ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخصهای عملکرد زنجیره تأمین خدمات با
رویکرد امتیاز ویژه شاخصها ()NIS

 -1امتیاز شاخص تکنیکهای موجود برای تشخیص بیماری:
کم

اهمیت یکسان/بی تفاوتی

مشتری زیاد زیاد
3

10

زیاد
3 8 7 2 5 4 3 2 1 2 3 4 5 2 7 8

شکل .4نمونهای از یک سؤال پرسشنامه تدوینشده
میزان فراوانی و امتیاز هر شاخص به تفکیک ارائهدهندهی خدمت و مشتری ،در
جدول  7نشان داده شده است .شاخص دقت و صحت اطالعات با امتیاز  026از
دیدگاه ارائهکننده خدمت و شاخص میزان دامنه خدمات ارائهشده از دیدگاه
مشتریان دارای باالترین اهمیت میباشند.
جدول .4امتیاز هر شاخص به تفکیک
ردیف

شاخص

شاخص
 /درجه

ارائهکننده خدمت

اهمیت

اهمیت

باال

یکسان

مشتری

اهمیت اهمیت
پایین

باال

اهمیت

اهمیت

یکسان

پایین

شاخص
0

امتیاز شاخص
تکنیکهای
موجود برای
تشخیص
بیماری

027

-

999

-

-

-

-
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ردیف

شاخص

مشتری

ارائهکننده خدمت

7

امتیاز شاخص
تعداد افراد
متصدی برای
ارائه خدمت

3

25

27

02

2

-

2

بکارگیری
همهی
نیروهای الزم
برای ارائه
خدمت

3

73

21

26

-

-

7

سیستم
ارائهدهندهی
زمانهای
مراجعه

-

2

5

005

-

-

5

رضایت
مراجعهکنندگان

55

77

77

3

2

-

6

مدت زمان
انتظار برای
گرفتن پاسخ

01

2

2

002

-

-

2

دقت و صحت
اطالعات

026

2

-

-

-

-

2

به هنگام بودن
اطالعات

075

-

00

-

-

-
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ردیف

شاخص

مشتری

ارائهکننده خدمت

3

اعتبار اطالعات
مبادله شده

007

2

-

3

-

-

01

تصمیمگیری
مدیرت سازمان
بر اساس
اطالعات بهروز
مدیریت IT

015

-

06

-

-

-

00

میزان
بهرهوری

022

-

6

-

-

-

07

ارزش خدمات

027

-

-

-

-

-

02

رضایت
کارمندان

017

2

00

-

-

-

07

خوشقولی در
قبال مشتری

-

-

07

006

-

-

05

نسبت عملیاتی
ساعات کار
واقعی به
ساعات کار
برنامهریزیشده

76

05

72

-

-

-

06

غیبت کارکنان

-

05

72

-

-

-

02

انعطافپذیری
خدمات(حجم و

-

2

6

072

-

-
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ردیف

شاخص

مشتری

ارائهکننده خدمت

سرعت ارائه
خدمت)
02

میزان دامنه
خدمات
ارائهشده

-

2

-

077

-

 .7بحث
در رابطه با ویژگیهای جمعیت شناختی مورد بررسی میتوان نتیجه گرفت که با
توجه به ماهیت خدمت ارائهشده جنسیت فرد ارائهدهندهی خدمت میتواند متفاوت
باشد .در این پژوهش فرآیند دوسویه دوسطحی سونوگرافی مورد بررسی واقع شده
بود که  %32افراد ارائهدهندهی خدمت زن بودهاند.
همانگونه که در یافتههای پژوهش بیان شد ،میتوان استدالل کرد که با استفاده
از شاخص3 ،NISشاخص تکنیکهای موجود برای تشخیص بیماری ،دقت و
صحت اطالعات ،به هنگام بودن اطالعات ،تصمیمگیری مدیرت سازمان بر اساس
اطالعات بهروز مدیریت ،ITمیزان بهرهوری ،ارزش خدمات ،رضایت کارمندان،
نسبت عملیاتی ساعات کار واقعی به ساعات کار برنامهریزیشده ،غیبت کارکنان،
فقط توسط ارائهکنندهی خدمت انتخاب شدهاند .لیکن سایر شاخصها هم از دیدگاه
مشتری و هم ارائهکنندهی خدمت مورد انتخاب واقع شدهاند .بنابراین میتوان گفت
که این  3شاخص دارای اهمیت باالیی از دیدگاه ارائهکنندهی خدمات بوده و مورد
توجه و در ارتباط با مشتریان نبوده است .در این میان شاخص دقت و صحت
اطالعات ،شاخص ارزش خدمات ،شاخص تکنیکهای موجود برای تشخیص
بیماری و میزان بهرهوری به ترتیب با امتیاز  072 ،027 ،027 ،026دارای باالترین
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ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخصهای عملکرد زنجیره تأمین خدمات با
رویکرد امتیاز ویژه شاخصها ()NIS

امتیاز میباشند .با شناخت میزان اهمیت هر شاخص از دیدگاه ارائهکننده خدمت و
مشتریان،سازمان میتواند برنامهریزیهایی متناسب را طرحریزی کند و از این
طریق موجب رضایت در کارکنان و مشتریان ،ارتقای سرویسدهی هدفمندی در
زنجیره تأمین ،گردش مالی باال و چابکی زنجیره تأمین گردد .شاخص میزان دامنه
خدمات ارائهشده نیز از دیدگاه مشتریان باالترین امتیاز ( )077را به خود اختصاص
داده است .این امر میتواند اهمیت این شاخص را به جهت ارتقا سرویسدهی و
چابکی در زنجیره تأمین دوچندان نماید.
همانطور که قبالً نیز بیان گردید ،برای محاسبه شاخص  NISتفاضل مجموع
فراوانی درجه اهمیت باال برای هر شاخص را از مجموع فراوانی درجه اهمیت پایین
آن شاخص را به دست میآوریم .در جدول  5شاخص  NISبه تفکیک هر شاخص
از دیدگاه مشتری و ارائهکننده خدمت محاسبه شده است.

جدول  . 5محاسبه شاخص  NISبه تفکیک هر شاخص
ردیف

شاخص

ارائهکننده

مشتری

خدمت

NIS

NIS

0

امتیاز شاخص تکنیکهای موجود برای تشخیص
بیماری

027

-

7

امتیاز شاخص تعداد افراد متصدی برای ارائه خدمت

-75

02

2

بکارگیری همهی نیروهای الزم برای ارائه خدمت

-77

26

7

سیستم ارائهدهندهی زمانهای مراجعه

-5

005

5

رضایت مراجعهکنندگان

22

3
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شاخص

ردیف

ارائهکننده

مشتری

خدمت

NIS

NIS

2

002
-

6

مدت زمان انتظار برای گرفتن پاسخ

2

دقت و صحت اطالعات

026

2

به هنگام بودن اطالعات

007

-

3

اعتبار اطالعات مبادله شده

012

3

01

تصمیمگیری مدیرت سازمان بر اساس اطالعات
بهروز مدیریت IT

23

-

00

میزان بهرهوری

072

-

07

ارزش خدمات

027

-

02

رضایت کارمندان

32

-

07

خوشقولی در قبال مشتری

-07

017

05

نسبت عملیاتی ساعات کار واقعی به ساعات کار
برنامهریزیشده

2

-

06

غیبت کارکنان

-72

-

02

انعطافپذیری خدمات(حجم و سرعت ارائه خدمت)

-6

072

02

میزان دامنه خدمات ارائهشده

-2

077

با توجه به میزان امتیازات هر یک از شاخصها میتوان به اهمیت هر شاخص از
دیدگاه ارائهکنندهی خدمات و مشتریان پی برد .همانطور که قبالً نیز بیان شد،
انتخاب عدد یک نشاندهندهی اهمیت یکسان و وجود بیتفاوتی از دیدگاه
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ارائهکننده خدمت و دریافتکنندهی خدمت میباشد ،که در این پژوهش شاخص
غیبت کارکنان دارای چنین وضعیتی است ،این شاخص از نظر تعداد زیادی از افراد
پاسخدهندهی پرسشنامه امتیاز یک را کسب کرده است .بنابراین میتوان استدالل
کرد که این شاخص یا از نظر کارکنان مهم تلقی نمیشود و یا در میان سایر
شاخصها کماهمیتترین شاخص بوده است و مشتریان برای شاخصهایی که
مستقیماً با نوع خدمت در ارتباطاند اهمیت قائل هستند.
شاخص دقت و صحت اطالعات ( )NIS=026دارای باالترین امتیاز ویژه
شاخصها از دیدگاه ارائهکنندهی خدمت بوده است.این امر عالوه بر اینکه میتواند
بر ضرورت دقت و صحت اطالعات در امر تشخیص بیماری و بهبود اشاره داشته
باشد ،نشاندهندهی لزوم هدفمندی در مدیریت زنجیره تأمین نیز میباشد.به همین
ترتیب میتوان سایر امتیازات به دست آمده را در جدول  7مشاهده نمود.
علیرغم اهمیت و افزایش خدمات در اقتصادهای جهان،خدمات در مقایسه با تولید
مورد بیتوجهی واقع شده است ( .)Dong et al.,7107از طرفی ،به دلیل جنبه
های ناملموس و ناتوانی در مکانیزه شدن خدمات و مشکالتی که در این زمینه
وجود دارد ،در اکثر مطالعات زنجیره تامین در سازمان های تولیدی بررسی گردیده
است و این در حالی است که اهمیت بررسی این مهم در سازمان های خدماتی دور
از انتظار نخواهد بود .مدیران سازمان های خدماتی دریافته اند که به منظور افزایش
بهره وری و رضایت کارکنان و دریافت کنندگان خدمات باید بررسی نحوه ی
عملکرد زنجیره تامین خدمتشان بپردازند .ازآنجاییکه بیمارستان یکی مهمترین
نهادها جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی میباشد و با هدف افزایش رفاه و
سالمتی مردم فعالیت میکند ،به نظر میرسد چالشهای مطرحشده در این صنعت،
لزوم پیادهسازی لجستیک و مدیریت زنجیره خدمات را دوچندان نموده است.
همانگونه که در پیشینه پژوهش بیان گردید ،تاکنون پژوهشهای زیادی در زمینه
زنجیره تأمین صورت گرفته است که میتوان به ارزیابی عملکرد ،مدیریت زنجیره
تأمین ،پیادهسازی  SCMکیفیت خدمات و پاسخگویی ،رتبهبندی واحدهای
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زنجیره تأمین خدمات و وضعیت عملکرد زنجیرهها اشاره کرد .ازجمله آنها میتوان
به پژوهش دونگ و همکارانش جهت ارائه چارچوبی بهمنظور اندازهگیری عملکرد
زنجیره تأمین و پیادهسازی آن چارچوب در یک هتل  ،با استفاده از روش F-
 AHPاشاره کرد ( .)Dong et al.,7107پژوهشگران دیگری با انجام
مطالعهی موردی در صنعت بهداشت و درمان،توصیه میکردند که پیادهسازی
 SCMمؤثر میتواند جهت مقابله با چالشهای موجود مثمرثمر واقع گردد آنها با
توجه به ماهیت منحصربهفرد صنایع خدماتی مدلی عمومی به نام  IUE-SSCبر
پایه دانشهای موجود در مدلهای الرام و مدل  SCORتوسعه دادند .مدل آنها
تمامی عناصر زنجیره تأمین را دربرمیگرفت ( .)Baltacioglu et al.,7112در
پژوهشی ،رویکردی یکپارچه بهمنظور اولویتبندی شاخصهای کلیدی عملکرد
سازمان ،توسط معیارهای  SMARTارائهشده بود .در این پژوهش ابعاد کیفیت
خدمات ازجمله ملموسات ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،تضمین و همدلی بهعنوان
شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان در نظر گرفته شده است.
از روش تحلیل سلسله مراتبی جهت اولویتبندی استفاده گردید و در انتها رویکرد
پیشنهادی در یک هتل مورد بررسی قرار گرفت ( Shahin and Mahbod,
 .)7112در پژوهش دیگری با استخراج معیارهای اندازهگیری عملکرد خدمات در
همهی سطوح زنجیرهی تأمین خدمات ،فرآیند مرتبط با هر سطح مورد مطالعه قرار
گرفت (مهرپرور .)0232،لیکن امتیازدهی شاخصهای مرتبط با زنجیره تأمین
خدمات دوسطحی  -دوسویه با استفاده از رویکرد ابداعی  ، NISمیتواند جنبه
نوآوری این پژوهش باشد.در پژوهشی توسط مهرپرور فقط به استخراج و بررسی
ویژگیهای  SMARTشاخصها پرداخته شده است که با استخراج شاخصهای
مرتبط با زنجیره تأمین خدمات دوسطحی – دوسویه ،پژوهش حاضر انجام پذیرفته
است.
این پژوهش میتواند در سایر سطوح مختلف زنجیره تأمین خدمات مانند ،سه سویه
و با در نظر گرفتن سایر مکانهای خدماتی مرتبط ازلحاظ نوع فرآیند و در بازهی

998

ارائه راهکاری برای انتخاب و تفکیک شاخصهای عملکرد زنجیره تأمین خدمات با
رویکرد امتیاز ویژه شاخصها ()NIS

زمانی متفاوت ،مورد سنجش و بررسی واقع گردد .در این پژوهش از  02شاخص
که متناسب با زنجیره تأمین دوسویه و دوسطحی بوده و در پژوهشهای گذشته
ویژگی SMARTبودن آنها مورد سنجش واقع شده استفاده شده است .از
طرفی در تدوین پرسشنامه از طیف  01درجهای لیکرت استفاده گردید .تمامی این
موارد میتواند ازجمله محدودیتهایی باشد که در پژوهشهای آینده دستخوش
تغییر قرار گیرد .با آموزش پرسنل و کارکنان قبل از توزیع پرسشنامه و یا تدوین
پرسشنامهای کامالً قابلفهم جهت پاسخگویی بهدقت و صحیح افراد میتوان به
دادههای دقیق و قابل استناد دست یافت .از نتایج حاصل از تحلیل دادهها میتوان
درجهت افزایش بهرهوری و رضایت شغلی ،ارائه خدمات بهتر به مشتریان(ارتقای
سرویسدهی) ،افزایش کارایی و اثربخش ،هدفمندی در مدیریت زنجیره تأمین،
افزایش گردش مالی و چابکی زنجیره تأمین گامهای مثمر ثمری برداشت .در رابطه
با بهبود تطبیقی یک سازمان خدماتی میتواند با شناسایی نقاط ضعف و قوت خود
در زمینه نحوهی ارائه خدمات خود را در برابر تجربیات بهترین سازمانها (بهترین
نحوهی ارائه خدمت) مورد سنجش قرار دهد .با شناسایی شکافها و انجام
تغییراتی برای پر کردن آنها به کارایی باالیی دست یابد .ماهیت بهبود تطبیقی،
پردازش ایدههای اکتسابی از دیگران و تعدیل آنها بهمنظور دستیابی به مزیت
رقابتی است و ابزاری برای بهبود مستمر محسوب میگردد .از طرفی دستیابی به
الگوهای سرآمدی و کسب جوایز کیفیت ارائه خدمات میتواند در سایهی تدوین
چشمانداز بلندمدت ،کیفیت مشتری محور ،بهبود مستمر و آموزش ،ارزش قائل
شدن برای کارکنان ،پاسخگویی سریع ،رهبری کارآمد ،توسعه مشارکت و تمرکز بر
نتایج محقق گردد.
 .8نتیجهگیری
ازآنجاییکه بخش خدمات دارای اهمیت بسیاری در زنجیره تأمین میباشد و با
توجه به پژوهشهایی که تاکنون در زنجیره تأمین خدمات صورت گرفته بود ،این
پژوهش بهمنظور اندازهگیری اهمیت هر شاخص در زنجیره تأمین خدمات دوسویه-
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دوسطحی،از دیدگاه ارائهکنندهی خدمات و مشتری ،با ارائه رویکرد  NISصورت
پذیرفته است .پنج بیمارستان در بخش مرکزی استان اصفهان جهت مطالعه
انتخاب شدند و شاخصهای مرتبط با فرآیند سونوگرافی که در پژوهش گذشته
SMARTبودنشان مورد سنجش قرار گرفته بود ،مورد بررسی قرار گرفتند.
نه شاخص تکنیکهای موجود برای تشخیص بیماری ،دقت و صحت اطالعات ،به
هنگام بودن اطالعات ،تصمیمگیری مدیریت سازمان بر اساس اطالعات بهروز
مدیریت ،ITمیزان بهرهوری ،ارزش خدمات ،رضایت کارمندان ،نسبت عملیاتی
ساعات کار واقعی به ساعات کار برنامهریزیشده ،غیبت کارکنان ،فقط توسط
ارائهکنندهی خدمت انتخاب شدهاند .لیکن سایر شاخصها هم از دیدگاه مشتری و
هم ارائهکنندهی خدمت مورد انتخاب واقع شدهاند .بنابراین میتوان گفت که این 3
شاخص دارای اهمیت باالیی از دیدگاه ارائهکنندهی خدمات بوده و مورد توجه و در
ارتباط با مشتریان نبوده است .در این میان شاخص دقت و صحت اطالعات
،شاخص ارزش خدمات،میزان بهرهوری و شاخص تکنیکهای موجود برای
تشخیص بیماری به ترتیب با امتیاز 072 ،027 ،027 ،026دارای باالترین امتیاز
میباشند .با شناخت میزان اهمیت هر شاخص از دیدگاه ارائهکننده خدمت و
مشتریان ،سازمان میتواند برنامهریزیهایی متناسب را طرحریزی کند و از این
طریق موجب رضایت در کارکنان و مشتریان ،ارتقای سرویسدهی هدفمندی در
زنجیره تأمین ،گردش مالی باال و چابکی زنجیره تأمین گردد .شاخص میزان دامنه
خدمات ارائهشده نیز از دیدگاه مشتریان باالترین امتیاز ( )077را به خود اختصاص
داده است .این امر میتواند اهمیت این شاخص را به جهت ارتقا سرویسدهی و
چابکی در زنجیره تأمین دوچندان نماید.
ماهیت نا ملموس خدمات و همانندی آن به یک کاالی بی دوام از یک طرف و
متغیر بودن تقاضا و خواسته های مشتریان از طرف دیگر ،می تواند به عنوان یک
چالش مدیریتی مطرح شود که توجه پژوهشگران را به خود جلب نماید .در این
پژوهش با درنظر گرفتن زنجیره تامین سازمان های خدماتی سعی شده است به
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بررسی اهمیت شاخص های عملکرد در جهت بهبود عملکرد ،ارتقا بهره وری و
سایر موارد تبیین شده پرداخته شود.
در این پژوهش از زنجیره تأمین خدمات دوسویه – دوسطحی و فرآیند سونوگرافی
که با این نوع زنجیره تأمین تطابق دارد استفاده شده است .مورد مطالعه ی این
پژوهش به لحاظ زمانی و مکانی محدود میباشد .شاخصهای مورد استفاده در این
پژوهش  02شاخص بوده که در پژوهشهای گذشته ویژگی SMARTبودن
آنها مورد سنجش واقع شده است و در پرسشنامه تدوین شده از طیف  01درجهای
لیکرت استفاده شده است .تمامی این موارد میتواند ازجمله محدودیتهایی باشد
که در پژوهشهای آینده دستخوش تغییر قرار گیرد.
بنابراین میتوان بهعنوان پژوهشهای آینده ،سایر سطوح زنجیره تأمین خدمات
همانند زنجیره تأمین خدمات سه سویه،و در سایر فرآیندهای مرتبط و متناسب با
سطوح زنجیره تأمین،سایر مکانها و در بازهی زمانی متفاوت نیز این مطالعات و
پژوهشها را انجام داد .شاخصهای اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین خدمات
میتواند با توجه به نیازها و شرایط زمانی بهروز گردند .از طرفی در تدوین
پرسشنامه میتوان از سایر طیفها استفاده کرد و از سایر سنجههای مرتبط جهت
ارائه و تحلیل پژوهش بهره گرفت.
استفاده از سنجه  NISجهت تفکیک شاخصها از دیدگاه ارائهکننده و
دریافتکننده خدمت میتواند بر جنبه نوآوری پژوهش حاضر تأکید کند .همانطور
که قبالً نیز بیان گردید این سنجه با وجود سادهسازی محاسبات و درک راحت
برای مخاطب ،میتواند ازجمله کاربردیترین سنجهها در اینگونه پژوهشها
محسوب گردد.
با آموزش پرسنل و کارکنان قبل از توزیع پرسشنامه و یا تدوین پرسشنامهای
کامالً قابلفهم جهت پاسخگویی بهدقت و صحیح افراد میتوان به دادههای دقیق
و قابل استناد دست یافت .از نتایج حاصل از تحلیل دادهها میتوان در جهت
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افزایش بهرهوری و رضایت شغلی ،ارائه خدمات بهتر به مشتریان(ارتقای
سرویسدهی) ،افزایش کارایی و اثربخش ،هدفمندی در مدیریت زنجیره تأمین،
افزایش گردش مالی و چابکی زنجیره تأمین گامهای مثمر ثمری برداشت.
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