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هدف :هدف این تحقیق شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقای هتلینگ
بیمارستانهای تأمین اجتماعی است .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی است و جامعه آماری آن
اعضای تیم اجرایی پروژههای ارتقای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی در سال  1397هستند.
روش :این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است؛ ازاینرو با
استفاده از روش نمونهگیری تکنیک گلوله برفی  75نفر از متخصصان تیم اجرایی پروژه بهعنوان نمونه
آماری انتخاب شدند .این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز استفاده میشود.
ابزار جمعآوری اطالعات ،پرسشنامه استاندارد 40پرسشی است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ
و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار  AMOSبررسی شد 11 .عامل (تجربه از
پروژههای گذشته ،عملکرد نهادهای نظارتی ،اندازه پروژه ،تأخیرات و اشتباهات ،برونسپاری ،زمانبندی،
سبک مدیریت و رهبری ،میزان اختیارات ،انسجام ارتباطات اجرایی ،اندازه تیم ،مهارت نیروی متخصص)
بهعنوان عوامل موفقیت زمان و هزینه شناسایی و در غالب مدل مفهومی بررسی شد.
یافتهها :نتایج مدل تحلیل مسیر و معادالت ساختاری با نرمافزار  SmartPLSنشان داد همه متغیرهای
شناساییشده بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای تأمین اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار دارند.
نتیجهگیری :الزم است مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی با تقویت و
اثربخشی کیفیت هتلینگ خود در ابعاد کیفیت منابع انسانی ،رهبری اثربخش ،هماهنگی تیمی ،مدیریت زمان
و هزینه تمرکز داشته باشند و بدین ترتیب احتمال موفقیت پروژههای هتلینگ بیمارستان را افزایش دهند.
واژگان کلیدی :مدیریت زمان ،مدیریت هزینه ،هتلینگ ،تأمین اجتماعی ،معادالت ساختاری.
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مقدمه

امروزه مفهوم «رضایتمندی بیماران» در تمام دنیا در حوزه مراقبتهای پزشکی اهمیت ویژهای یافته
است ،چراکه بیماران و همراهان آنها مشتریان اصلی و نهایی بیمارستانها و مراکز درمانی هستند و
وظیفه اصلی ارائهدهندگان خدمت ،برآوردن نیازهای واقعی و محسوس و تحصیل رضایت آنهاست
(رمضانزاده و همکاران .)1397 ،ازاینرو تأمین نیازها و برآوردن توقعات بیماران یکی از مهمترین
وظایف سازمانهای خدمات بهداشتی و درمانی به شمار میرود .جلب وفاداری هر چه بیشتر بیماران،
آنان را به انجام صحیح و بهموقع دستورهای درمانی ترغیب نموده ،باعث تسریع پیشرفت معالجه و
دستیابی به هدف اصلی درمان ،یعنی بهبود بیماران میگردد (جعفر تجریشی و همکاران.)1397 ،
1

حرکت از رویکرد خدمتمحو ِر صِ رف در نظام سالمت به رویکردهای رضایتمحور و مهماننوازانه که
افراد را از نظر عاطفی مجذوب سیستم میکند ،عاملی است که منجر به بهبود کلی کیفیت مراقبتهای
سالمت میشود و وفاداری مشتریان به سازمانها را افزایش میدهد (اکبری ساری و همکاران.)1397 ،
منظور از «هتلینگ (خدمات اقامتی) بیمارستان» 2،مهمانپذیری و خدمات و عوامل غیرپزشکی
مرتبط با اقامت بیمار و همراه بیمار در بیمارستانهاست که از آغاز ورود به بیمارستان تا هنگام
خروج ،آن را تجربه میکنند و از عوامل اصلی رضایت یا نارضایتی آنان محسوب میشود (شیرزادی و
همکاران .)1396 ،در واقع هتلینگ بیمارستان به تمام فعالیتهای خدماتی ،زیستی ،رفاهی و حتی
ظاهری بیمارستان گفته میشود و تمام این فعالیتها نزدیک به خدماتی هستند که کارکنان هتل به
مشتریان خود ارائه میدهند (آبیناما و جفری.)2015 ،3
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خدمات هتلینگ بیمارستانی از جمله خدمات تجهیزات صنعتی ،تجهیزات پزشکی بیمارستانها
میباشد که به امری ضروری جهت رفاه حال بیماران و افزایش رضایتمندی آنان و خانوادههایشان در
مراکز درمانی درآمده است (دولین و آندراده .)2016 ،4درخواستهای بیماران و خانوادهها باعث شد
که با گذشت زمان ،اصول هتلداری به مراکز سالمت راه پیدا کند و بیمارستانها برای ایمنی بیماران،
ی شوند .در سالهای اخیر ،در نظامهای درمانی همچون
از لحاظ طراحی فیزیکی مانند هتلها طراح 
صنعت هتلداری ،عواملی چون افزایش رضایت مشتری ،توجه به انتظارات او و عوامل مالی در مرکز
توجه قرار گرفته است (سانچز و ترلیزی .)2017 ،5به همین دلیل مالک قضاوت بیمار و همراهان او بر
1- Satisfaction patients
2- Hospital Hoteling
3- Abinama & Jafari
4- Devlin & Andrade
5- Sanchez & Terlizzi

اساس هتلینگ بیمارستانها خواهد بود و یکی از شاخصهای کیفیت مراکز درمانی ،کیفیت هتلینگ
بیمارستان و شیوۀ صحبت و رفتار کارکنان آن با بیمار و همراهان است (شیرزادی و همکاران.)1396 ،

پاسخگویی به انتظارات بیماران با خدمات هتلینگ بیمارستان؛
نظارت ،ارزیابی و پایش مستمر کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانها؛
ایجاد فضای رقابتی در بهبود خدمات هتلینگ در بیمارستان؛
افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان (لنگرودی 2و همکاران.)2017 ،
اجرای موفقیتآمیز هتلینگ بیمارستانمانند هر پروژ ه دیگری مدیریت صحیح میخواهد که در این
میان مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه اهمیت بیشتری دارد (اوکیف و همکاران2015 ،3؛ لوپو،4
 .)2016پروژهها شامل فعالیتهایی هستند كه باید در تاریخهای معین ،با هزینههایی معین و كیفیت
تعیینشده به انجام رسند .الزمۀ موفقیت هر پروژه ،دستیابی توأم به هر سه عامل زمان ،هزینه و
كیفیت معین است و خارجشدن هر یك از سه عامل مذكور از حدود تعیینشده ،میتواند به انجام
پروژهای ناموفق و غیراقتصادی منجر شود (شرکار و همکاران.)2016 ،5
از سوی دیگر هزینههای پروژه نیز باید بهدقت مدیریت شوند تا بتوان کارایی و بهرهوری را به
حداکثر رساند .اتمام بهموقع پروژه اگر با هزینه بسیار باالیی همراه باشد ،چندان ارزشمند نیست،
بلکه باید تناسبی بین زمان و هزینهها ایجاد شود؛ ازاینرو در انجام پروژههای هتلینگ بیمارستان
مسئله مدیریت هزینه اهمیت بسیاری دارد (آبیناما و جفری .)2015 ،6مدیریت هزینه ،در واقع روند
ب و کار است و فعالیتهایی مانند برنامهریزی ،برآورد،
برنامهریزی و کنترل بودجه یک پروژه یا کس 
1- Delcourt et al
2- Langroudi
3- O’Keeffe et al
4- Lupo
5- Sherekar et al
6- Abinama & Jafari
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بنابراین ،هتلینگ بیمارستانها ،شامل تسهیالت و خدمات ارائهشده به بیماران در طول مدت بستری
است که در دو بُعد تجهیزات و تشریفات قابلبرنامهریزی و اجرا است (دلکورت و همکاران.)2013 ،1
با اجرای طرح هتلینگ وضعیت خدماترسانی غیرپزشکی در بیمارستانهای دولتی کشور از نظر
فرسودگی ساختمان ،تخت ،تشک ،کمد ،میز ،سرویش بهداشتی ،تأسیسات (سیستم سرمایش و
کمی و کیفی
گرمایش) و انجام خدمات موردنیاز همراه بیماران بهبود مییابد .اجرای برنامۀ ارتقای ّ
خدمات محل اقامت بیمار و ارائه امکانات مناسب به همراهان بیمار ،گامی اساسی در افزایش رضایت
خدمتگیرندگان است .مهمترین مزایای استفاده از هتلینگ بیمارستان شامل موارد زیر است:
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بودجهبندی ،تأمین مالی ،مدیریت و کنترل هزینهها را شامل میشود (بو)2017 ،1؛ بهطوریکه پروژه
در محدودۀ بودجۀ مصوب تکمیل شود .مدیریت مؤثر هزینهها ،باعث میشود هر پروژه جزئیات
منحصربهفردی داشته باشد؛ زیرا شرایط خاص هر پروژه ،بودجۀ مخصوص به خود را میطلبد (رحیم
نیا و نبیزاده.)1396 ،
از طرفی در راستای سیاستهای کلی سالمت که مقام معظم رهبری ابالغ کردهاند ،سازمان تأمین
اجتماعی خود را مکلف میداند برنامههای این حوزه را به شکلی پایهریزی نماید که ضمن افزایش
میزان دسترسی بیمهشدگان به خدمات درمانی ،کیفیت نیز بهطور مستمر ارتقا یابد و حداکثر
کمی
رضایتمندی برآورده شود .بدین منظور ،بازبینی و اصالح ساختارها و فرایندها در جهت ارتقای ّ
و کیفی سطح خدمات ،ب ه مثابه یکی از راهبردهای کالن سازمان در کانون توجه قرارگرفته و در این
راستا ،سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به اقدامات بنیادی در بهینهسازی ساختار ارائه خدمات درمانی
بر پایه نیازهای واقعی جامعه هدف و منطبق با استانداردهای موجود کرده است .یکی از برنامههای
موصوف ،برنامه ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ بیمارستانهای ملکی سازمان است که هدف کلی آن
کمی و کیفی خدمات هتلینگ و استانداردسازی برنامههای مندرج در
یکپارچهسازی ارائه خدمات ّ
محورهای چهارگانه (تأسیسات و ساختمان ،تجهیزات و امکانات ،رفاهی ،بهداشت) و تأمین نیازها و
انتظارات خدمتگیرندگان است.
باید در نظر داشت که مرکز درمانی پیشرفته ،مجموعهای بسیار پیچیده و متنوع از نیازها ،تضادها،
تجهیزات و امکانات است .اگر با دیدی منصفانه به این قضیه نگاه کنیم ،درمییابیم که هدف طراحی
معماری تنها پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و مادی نیست ،بلکه هدفی واالتر دارد که آن برقراری
ارتباط با احساسات و عواطف انسانی است .تحقیقات لوپو در این زمینه نشان داده است که بیمارستانها
نهتنها باید سالمت جسمانی را تأمین کنند ،بلکه باید با محیط ساختهشده که احساسات و رفتار مردم
را تحت تأثیر قرار میدهد ،سالمت روانی را نیز تأمین کنند (لوپو.)2016 ،
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از سوی دیگر اگرچه تردیدی در ارتقای سطح کیفیت مراکز درمانی نیست ،الزم است انجام این
پروژهها بهدرستی مدیریت شود تا بتواند باعث بهبود عملکرد و بهرهوری بیمارستانها گردد .در این
میان -همانطور که پیشینه و مرور ادبیات پژوهش نشان میدهد -مدیریت زمان و هزینه از ارکان
بسیار ضروری هستند .در این میان «مدیریت زمان» فرایند نظمبخشیدن و برنامهریزی برای تعیین
چگونگی تقسیم زمان برای انجام فعالیتهای خاص است .در تعریفی دیگر ،مدیریت زمان فرایند
سازماندهی و نقشهپردازی برای چگونگی تقسیم زمان میان فعالیتهای بهخصوص است (محمودی
و همکاران .)1397 ،به عبارتی مدیریت زمان شیو ه نظمبخشیدن و برنامهریزی برای زمانی است که به
1- Bu

انجام فعالیتهای خاص اختصاص داده میشود (ترنر.)2014 ،1
علت اصلي و هدف از تهيه دستورالعمل مديريت زمان و تعيين و تبيين مجموعه عوامل مورد نیاز برای
تهيۀ عناصر اصلي و کمکي روند برنامهریزی ،کنترل و مديريت کل مدتزمان پروژههاست؛ بهنحویکه
با توجه به ابزارها و فنهای مشروحه در رويه و همچنين دادههایی كه ب ه مثابه ورودي فرآيند نياز
هستند ،تخمين و برآورد زمان فعالیتها با درجه اطمينان بااليي محاسبه میشود (تونچیا.)2018 ،2

بهطورکلی ،درباره موضوع پژوهش پیش رو ،بهویژه هتلینگ بیمارستان ،چه در داخل کشور و چه در
خارج از کشور ،پژوهشهای کمشماری انجام شده است .در کشور ما مطالعات صورتگرفته در زمینۀ
هتلینگ بیمارستان بر شکلگیری زیرساختهای پروژه در سطح سازمان متمرکز بوده است و هیچ
پژوهشی در سطح خرد و کالن در ارتباط با مدیریت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانی
در کنار هم وجود ندارد .بااینحال ادبیات موجود نشان میدهد مطالعات زیادی در رابطه با عوامل
مؤثر بر مدیریت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ-به خصوص در داخل کشور -انجامنشده است و
از این دیدگاه یک خأل تحقیقاتی وجود دارد .پژوهش حاضر با هدف پُرکردن این شکاف تحقیقاتی
انجام شده تا چارچوبی جامع دربارۀ مدیریت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین
اجتماعی ارائه کند.

1- Turner
2- Tonchia
3- Anwar
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از طرفی مدیریت هزینه یکی از رایجترین استراتژیهای رقابتی کسبوکارهاست و با اینکه کام ً
ال
ساده و واضح به نظر میرسد ،مفهوم پیچیدهای پشت آن پنها 
ن شده است (نصیریپور و همکاران،
 .)1392مدیریت هزینه به معنای تولید محصول و خدمات ،با کمترین هزینۀ ممکن است .بسیاری از
افراد «مدیریت هزینه» و «رهبری قیمت» را ب ه جای یکدیگر استفاده میکنند ،درحالیکه تفاوتهای
استراتژیکی میان این دو واژه وجود دارد .مدیریت هزینه به معنای رهبری قیمت نیست ،هرچند این
دو اغلب به موازات هم اتفاق میافتند (انوار .)2016 ،3مدیریت هزینه راهی برای بنیاننهادن مزیت
رقابتی است (سانچز و ترلیزی .)2017،مدیریت هزینه پروژه ،فرایندی است که برای برنامهریزی،
تخمین ،تخصیص بودجه ،مدیریت و کنترل هزینه پروژه از آغاز تا پایان به کار میرود .هدف اصلی
مدیریت هزینه پروژه ،اتمام و تکمیل پروژه مطابق بودجه مصوب آن است .در فرایند مدیریت هزینه،
از توابع خاص مدیریت پروژه مانند تخمین و برآورد ،جمعآوری داده ،برنامهریزی ،حسابداری و طراحی
استفاده میشود (سانچز و ترلیزی.)2017 ،
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پیشینه تحقیق

تاکنون پژوهشگران بسیاری به اجرای پروژههای هتلینگ بیمارستانی اشار ه کردهاند .سجادی و
همکاران ( )1397مطالعهای با عنوان «بررسی کیفیت خدمات درمانی پس از اجرای برنامه طرح
تحول نظام سالمت در بیمارستانهای شهر یاسوج» سامان دادهاند .یافتههای آنها نشان میدهد بین
نظام سالمت و کیفیت خدمات درمانی رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین کیفیت خدمات درمانی
با کاهش میزان پرداختی بیماران ،حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ،حضور پزشکان
متخصص مقیم در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت هتلینگ در بیمارستانها رابطه معناداری
دارد .همچنین ماهر و همکاران ( )1396به ارزیابی مديريت و ارتقای كيفيت خدمات هتلينگ از طريق
برنامه ارتقای كيفيت هتلينگ در بیمارستانهای دولتي در طرح تحول نظام سالمت پرداختند .نتایجی
که گرفتند نشان داد که برنامه هتلینگ باعث افزایش کیفیت خدمات شده است .از سوی دیگر تأمین
مالی این برنامه مهمترین چالش پیش روی هتلینگ در بیمارستانهای ایرانی بوده است .به همین
ترتیب ،آبیناما و همکاران ( )2015به بررسی عوامل مؤثر بر هتلینگ بیمارستانها پرداختند .نتایج این
تحقیق نشان داد که مدیریت زمان ،حمایتهای دولتی و تعهد پیمانکار مهمترین عوامل در موفقیت
هتلینگ بیمارستانی هستند.
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همچنین در رابطه با عوامل موفقیت پروژه مطالعات زیادی انجامشده است .مرادی و همکاران ()1393
مطالعهای با عنوان «مدیریت زمان :مفاهیم ،کاربرد ،مهارتها و روشها» انجام دادند و در آن بیان
کردند که مدیریت زمان ،عاملی اساسی در اجرای موفق پروژهها در دوران معاصر است .این محققان
عنوان کردند که با توجه به افزایش اهمیت زمان در دنیای امروزی ،مدیریت زمان مهمترین عامل در
موفقیت پروژهها به شمار میآید .نصیریپور و همکاران ( )1392نیز به ارزیابی مدیریت هزینهها در
اجرای پروژههای هتلینگ بیمارستانها پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که مدیریت هزینه،
تأثیر مثبت و معناداری بر موفقیت پروژههای هتلینگ بیمارستانی دارد .در پژوهشهای خارجی نیز
سانچز و همکاران ( )2017به بررسی  76پروژه مختلف عمرانی پرداختند .نتایج بهدستآمده از این
تحقیق نشان داد که مدیریت زمان و هزینه تأثیر معناداری بر اجرای موفقیتآمیز پروژهها دارند .بو
( )2017نیز مطالعهای با هدف تحلیل مدیریت هزینه در اجرای پروژههای بیمارستانی انجام داد و
به این نتیجه رسید که چهار مرحله طراحی ،تدارکات ،شروع و ساختوساز ،مهمترین نقاط برای
مدیریت هزینه هستند .همچنین در پژوهش ذاکاری تسیگا )۲۰۱۷( 1با عنوان «عوامل بحرانی موفقیت
پروژه در صنعت پتروشیمی» ،از میان  ۵۸عامل موفقیت پروژههای صنعت پتروشیمی ۱۱ ،عاملی
که دارای بیشترین تأثیر بودند را انتخاب و ب ه عنوان عوامل بحرانی موفقیت پروژه در این صنعت
1- Zakari Tsiga

معرفی کرده است .این عوامل شامل  .1نیازمندیهای مدیریت؛  .2مدیریت ریسک؛  .3شایستگی
تیم پروژه؛  .4جنبههای قرارداد؛  .5سازماندهی پروژه؛  .6صالحیت مدیر پروژه؛  .7مشخصات پروژه؛
 .8عوامل سازمانی؛  .9حمایت مدیریت ارشد؛  .10دانش و تجربه کارفرما و  .11اتفاقات خارجی
پیشبینینشده میباشند.

همانطور که در بخش پیشینه تجربی بیان شد ،تاکنون هیچ مطالعهای موفق به تهیه و تدوین
برنامهای اثربخش در سطوح میانی و عملیاتی نشده است که افزون بر همسویی با برنامههای راهبردی
و استراتژیک سازمان تأمین اجتماعی ،مبادرت به جلب مشارکت کارکنان صف ،شاغل در مدیریتهای
درمان و بیمارستانها و همچنین کارکنان الیههای مختلف ستادی سازمان اعم از ادارات کل درمان
مستقیم ،پشتیبانی ،فنی و مهندسی ،بودجه و تشکیالت ،اداری و مالی کرده باشد؛ بهگونهایکه با
ایجاد یک ساختار شبکهای در سراسر کشور نتایج چشمگیری داشته و مایۀ افزایش رضایتمندی
بیمهشدگان ،شرکای اجتماعی و کارکنان را فراهم نموده باشد.
از سویی در مطالعات صورتگرفت ه نیز محققان به تشریح موفقیت پروژه و مفاهیم مرتبط با آن
پرداختهاند و در واقع بیشتر از دیدگاه نظری به مقوله مدیریت پروژه توجه کردهاند ،درحالیکه
تصمیمگیری بر اساس یافتههای یک مطالعه ،هنگامی قابلیت اطمینان دارد که فرضیات مطرحشده
ب ه صورت تجربی و بر اساس دادههای دنیای واقعی در جامعه آماری متناسب با متغیرهای پژوهش
به اثبات رسیده باشند .باوجوداین مطالعات دانشگاهی زیادی دراینباره صورت نگرفته است و ازاینرو
ب ه منظور پرکردن این خأل تحقیقاتی ،پس از بررسی ادبیات موضوع و تعیین مدل مفهومی تحقیق،
درستی این مدل در یک مطالعه میدانی و با استفاده از یک آزمایش تجربی بررسی میشود .بدین
ی پیدا خواهد کرد.
ترتیب ،یافتههای چنین پژوهشی پایایی باالتری خواهد داشت و جنبۀ کاربردیتر 
بهمنظور بررسی مباحث پیشگفته و با توجه به مبانی نظری ارائهشده ،الگوی نظری پژوهش که مبنای
1- Chan

 یعامتجا نیمأت یاه ناتسرامیب گنیلته یاقترا هژورپ هنیزه تیریدم و نامز تیریدم تیقفوم لماوع ییاسانش

اوکیف و همکاران ( )2015نیز به بررسی روششناختی فرایند اجرای پروژههای بیمارستانی در یک
بیمارستان کشور انگلستان پرداختند .بر اساس یافتههای این پژوهش مشخص شد که کلیه مراحل
اجرا پروژه اعم از انتخاب محل ،نظارت بر پروژه ،تأمین هزینهها ،حمایت مدیریت ارشد ،هماهنگی بین
واحدها و بهکارگیری ف ّناوری ،همگی بر موفقیت پروژههای بیمارستانی تأثیر دارند .در پژوهش دیگری
چان )2000( 1به بررسی عوامل مؤثر بر اجرای موفق پروژههای بیمارستانی پرداخت .نتایج این پژوهش
نشان داد که تأمین مالی پروژه ،حمایت مدیریت ارشد ،زمانبندی دقیق مراحل پروژه و هماهنگی بین
واحدهای مختلف تأثیر معناداری بر اجرای موفقیتآمیز پروژههای بیمارستانی دارند.
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تحلیل دادههای گردآوریشده است ،در شکل ( )1نشان دادهشده است.

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق (برگرفته از پژوهش سانچز و همکاران)2017 ،

با توجه به مدل ارائهشده در شکل ( ،)1فرضیههای پژوهش ب ه صورت زیر تدوینشدهاند:
 .1عملکرد نهادهای نظارتی بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین
اجتماعی تأثیر معناداری دارد.
 .2تجربه از پروژههای گذشته بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین
اجتماعی تأثیر معناداری دارد.
 .3اندازه پروژه بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی تأثیر
معناداری دارد.
 .4تأخیرات و اشتباهات بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی
تأثیر معناداری دارد.
 .5سطح برونسپاری بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی
تأثیر معناداری دارد.
148

 .6زمانبندی اجرا بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی تأثیر
معناداری دارد.
 .7میزان اختیارات مدیریت بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین
اجتماعی تأثیر معناداری دارد.

 .8سبک مدیریتی و رهبری بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین
اجتماعی تأثیر معناداری دارد.
 .9اندازه تیم اجرایی بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی
تأثیر معناداری دارد.

 .11انسجام و ارتباطات اجرایی بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین
اجتماعی تأثیر معناداری دارد.

روش

پیشرو از لحاظ هدف ،کاربردی است ،زیرا مدیران میتوانند از نتایج پژوهش برای بهینهسازی
پژوهش ِ
اجرای پروژههای هتلینگ بهره بگیرند .همچنین از نظر اجرا ،توصیفی -پیمایشی است .در این پژوهش
از آمار توصیفی برای توصیف ویژگیهای متغیرهای جامعه و از آمار استنباطی و مدلسازی معادالت
ساختاری برای بررسی رابطه میان متغیرها ،برحسب هدف تحقیق استفاده شده است .همچنین
این پژوهش چون به بررسی دادههای مرتبط به برههای از زمان میپردازد ،از نوع پژوهشهای
مقطعی است.
 جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیریجامعه آماری پژوهش ،اعضاي تیم اجرایی پروژههای ارتقای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی
در سال  1397به تعداد  94نفر هستند .تعداد نمونه آماری این پژوهش بر اساس فرمول کوکران در
سطح اطمینان  95درصد و سطح خطای  5درصد  75نفر ( 60مرد و  15زن) تعیین شد .با توجه به
افت احتمالی نمونهها ،برای اطمینان از دستیابی به تعداد نمونه آماری ،تعداد  85پرسشنامه توزیع
و سرانجام پس از حذف پرسشنامههای مخدوش ،تعداد  81پرسشنامه به پژوهشگر برگشت داده
ل تحلیل و حجم نمونه واقعی پژوهش پیش رو  75نفر است .شایان
شد که تعداد پرسشنامههای قاب 
ذکر است که نمونهگیری پژوهش بر اساس روش گلوله برفی انجام شده است .ویژگیهای جمعیت
شناختی پاسخدهندگان بهطور خالصه در جدول ( )1آمده است.

 یعامتجا نیمأت یاه ناتسرامیب گنیلته یاقترا هژورپ هنیزه تیریدم و نامز تیریدم تیقفوم لماوع ییاسانش

 .10مهارت نیروی متخصص بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین
اجتماعی تأثیر معناداری دارد.
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جدول ( )1ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
جنسیت

تعداد

مرد

60

زن

15

جمع

75

سابقه خدمت

تعداد

تحصیالت

تعداد

سن

تعداد

 5-10سال

43

کارشناسی

36

 20-29سال

7

 30-39سال

34

21

کارشناسی ارشد

34

 40-49سال

26

 11-15سال

11

دکت را

5

 50سال به باال

8

 16سال به باال

جمع

75

جمع

75

جمع

 ابزار پژوهشاطالعات مورد نیاز از طریق روش کتابخانهای ،پایگاههای اینترنتی و میدانی جمعآوریشده است.
همچنین ،در روش میدانی برای بررسی رابطه بین متغیرها از پرسشنامه محققساخته استفاده شده
است .این پرسشنامه شامل چهار پرسش عمومی درباره جنسیت ،سن ،تحصیالت ،سابقه خدمت و
 40پرسش متناسب با متغیرها و مدل پژوهش است .این پرسشنامه بر اساس طیف  5سطحی لیکرت
از گزینة خیلی زیاد تا خیلی کم و با مقیاس ترتیبی تنظی م شده است.

در این پژوهش جهت سنجش و تجزیه و تحلیل دادههای بهدستآمده ،نخست از آمار توصیفی برای
بهدستآوردن میانگینها و انحراف معیارها در هر پرسش از پرسشنامه و توزیع فراوانی پاسخهای داده
شده به هر یك از سؤال ها و نمودار دایرهای در طیف پنجتایی لیكرت ،با استفاده از نرمافزار Excel
استفاده شد .همچنین براى تحليل فرضيهها به طور مشخص از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده
شده است .بنابراین با توجه به هدف ،تحقیق و تحلیلهایی كه بر روی این ماتریس صورت میگیرد به
دو دسته اصلی تقسیم میشود :تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری .تحلیل عاملی از راه نرم افزار
 Amosو معادالت ساختاری از طریق نرم افزار  SmartPLSقابل انجام است.
شایان ذکر است که برای جمعآوری دادهها ،پرسشنامههای الكترونیكی و آنالین از طریق شبكههای
اجتماعی توزیع شد .در جدول ( )2ساختار پرسشنامه ب ه طور کامل نمایان شده است.
جدول ( )2معرفی ساختار پرسشنامه
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متغیر

تعداد سؤاالت

شماره سؤاالت

ارزش معیارها

مقیاس

تج ربه از پروژههای گذشته

3

1-3

لیکرت

ت رتیبی

عملکرد نهادهای نظارتی

3

4-6

لیکرت

ت رتیبی

اندازه پروژه

4

7-10

لیکرت

ت رتیبی

تأخیرات و اشتباهات

3

11-13

لیکرت

ت رتیبی

برونسپاری

3

14-16

لیکرت

ت رتیبی

زمانبندی

2

17-18

لیکرت

ت رتیبی

سبک مدیریت و رهبری

4

19-22

لیکرت

ت رتیبی

میزان اختیارات

3

23-25

لیکرت

ت رتیبی

انسجام ارتباطات اجرایی

4

26-29

لیکرت

ت رتیبی

اندازه تیم

2

30-31

لیکرت

ت رتیبی

مهارت نیروی متخصص

4

32-35

لیکرت

ت رتیبی

موفقیت زمان و هزینه

6

36-41

لیکرت

ت رتیبی

بهمنظور تأیید پایایی یا قابلیت اطمینان پرسشنامه از آزمون آلفای کرون باخ استفاده شد .نتایج
آزمون نشان داد که پرسشنامه کلی دارای پایایی با نمره آلفای کرونباخ  0/91است.
روایی محتوایی (ظاهری) پرسشنامه مذکور با استفاده از نظر استادان و محققان تأیید شد .همچنین
ب ه منظور تأیید روایی سازه از آزمون  KMOاستفاده شد .برای سنجش اعتبار سازه از آزمون کیزرمایر
استفاده شد .این آزمون مقادیر همبستگی مشاهدهشده را با مقادیر همبستگی تفکیکی مقایسه
میکند .دامنه آماره  KMOبین صفر و یک در نوسان است .چنانچه مقدار این آماره بیش از  0/7باشد،
همبستگیهای موجود ب ه طور کلی برای تحلیل عاملی بسیار مناسب هستند که جدول ( )4نتایج
آزمون مذکور را به تفکیک هر متغیر نمایش میدهد.
جدول ( )3بررسی اعتبار سازه پرسشنامه به تفکیک مؤلفههای هر متغیر
ردیف

متغیر

KMO

معناداری ()sig

درصد واریانس
تبیین شده

1

تج ربه از پروژههای گذشته

0/80

0/001

0/71

2

عملکرد نهادهای نظارتی

0/85

0/000

0/74

3

اندازه پروژه

0/84

0/000

0/83

4

تأخی رات و اشتباهات

0/76

0/008

0/81

5

برونسپاری

0/73

0/000

0/81

6

زمانبندی

0/79

0/001

0/76

7

سبک مدیریت و رهبری

0/84

0/000

0/77
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متغیر

تعداد سؤاالت

شماره سؤاالت

ارزش معیارها

مقیاس
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ردیف

متغیر

KMO

معناداری ()sig

درصد واریانس
تبیین شده

8

می زان اختیارات

0/84

0/006

0/83

9

انسجام ارتباطات اج رایی

0/76

0/000

0/8

10

اندازه تیم

0/75

0/000

0/81

11

مهارت نیروی متخصص

0/77

0/000

0/86

12

موفقیت پروژه

0/88

0/003

0/88

یافتههای تحقیق

آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق
ازآنجاکه يكي از پیششرطهای بهکارگیری رويكرد متغيرهاي مكنون در الگوي مدل يابي معادلة ساختاري،
وجود همبستگي ميان متغيرهاي پژوهش است ،تحليل همبستگي پيرسون انجام شد كه نتايج آن در
جدول ( )4آورده شده است .محاسبه همبستگی بین ابعاد مدل در سطح  0/99صورت گرفته است.
جدول ( )4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
تج ربه از پروژههای
گذشته

اندازه پروژه

عملکرد نهادهای
نظارتی

تأخی رات و اشتباهات

برونسپاری

زمانبندی

سبک مدیریت و
رهبری

می زان اختیارات

انسجام ارتباطات
اج رایی

1

اندازه تیم
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()0/042

()/007

()0/007

()0/001

()0/011

()0/129

()0/612

()0/757

()0/970

مهارت نیروهای
متخصص

تج ربه از پروژههای
گذشته

1

0/163

0/214

0/334

0/255

0/202

0/122

0/041

0/025

0/003

0/098
()0/223

عملکرد نهادهای
نظارتی

0/255

0/232

0/043

0/139

0/065

0/000

0/073

0/031

0/141

()0/001

()0/004

()0/591

()0/082

()0/423

()0/998

()0/365

()0/7

()0/078

اندازه پروژه

1

0/268

0/322

0/088

0/003

0/081

0/064

0/035

0/004

()0/001

()0/000

()0/275

()0/970

()0/313

()0/428

()0/668

()0/962

تأخی رات و
اشتباهات

1

0/493

0/368

0/172

0/293

0/221

0/174

0/1

()0/000

()0/000

()0/031

()0/000

()0/006

()0/030

()0/216

برونسپاری

1

زمانبندی
سبک مدیریت و
رهبری

0/356

0/257

0/226

0/302

0/146

0/017

()0/000

()0/001

()0/005

()0/000

()0/068

()0/829

1

0/301

0/217

0/080

0/093

0/055

()0/000

()0/007

()0/321

()0/249

()0/492

1

0/456

0/230

0/276

0/014

()0/000

()0/004

()0/000

()0/858

تج ربه از پروژههای
گذشته

عملکرد نهادهای
نظارتی

اندازه پروژه

تأخی رات و اشتباهات

برونسپاری

زمانبندی

سبک مدیریت و
رهبری

می زان اختیارات

انسجام ارتباطات
اج رایی

اندازه تیم

مهارت نیروهای
متخصص

می زان اختیارات

1

()0/000

()0/024

()0/809

انسجام ارتباطات
اج رایی

1

0/334

0/091

()0/000

()0/256

اندازه تیم

1

0/309
()0/000

مهارت نیروهای
متخصص

1

بر اساس مقادیر همبستگی محاسبهشده ،اکثریت متغیرها همبستگی مثبت دارند .متغیر تجربه
از پروژههای گذشته با متغیرهای عملکرد نهادهای نظارتی ،اندازه پروژه ،تأخیرات و اشتباهات،
برونسپاری و زمانبندی براساس سطح معناداری کوچکتر از  0/05رابطه همبستگی دارد و با
متغیرهای سبک مدیریت و رهبری ،میزان اختیارات ،انسجام ارتباطات اجرایی ،اندازه تیم و مهارت
نیروهای متخصص همبستگی ندارد .عملکرد نهادهای نظارتی با متغیرهای اندازه پروژه ،تأخیرات و
اشتباهات ،برونسپاری ،زمانبندی همبستگی دارد .بیشترین میزان همبستگی میان متغیرهای سبک
مدیریت و رهبری و میزان اختیارات است؛ یعنی (.)0/456
 برازش مدلازآنجاکه در پژوهش حاضر چند متغیر مستقل وجود دارد كه باید اثر آنها بر روی متغیر وابسته بررسی
شود ،استفاده از مدل معادالت ساختاری ضرورت مییابد .با توجه به هدف ،تحقیق و تحلیلهایی كه بر روی
این ماتریس صورت میگیرد به دو دسته اصلی تقسیم میشود :تحلیل عاملی و مدل معادالت ساختاری.
تحلیل عاملی از طریق نرمافزار  Amosو معادالت ساختاری از طریق نرمافزار  SmartPLSانجامپذیر است.
ازآنجاکه پیش از برازش جزئی مدل یا همان آزمون فرضیههای پژوهشی ،باید برازش کلی مدل مقدار
مناسبی را نشان دهد و برای ارزیابی برازش مدل پژوهش ،شاخصهای برازش مورد ارزیابی قرارگیرند.
هدف از برازش کلی مدل ،پاسخ به این پرسش است که آیا دادههای تجربی جمعآوریشده مدل مفهومی
پژوهش را حمایت میکند یا خیر .برای هر شاخص مقدار استانداردی وجود دارد که باید پس از انجام
تحلیل ،این شاخصها گزارش و با مقدار استاندارد (مجاز) مقایسه گردد .چنانچه شاخص مورد نظر در
محدودۀ مجاز باشد ،برازش تأیید میشود .جدول ( )5شاخصهای برازش مدل و همچنین مقادیر مطلوب
شاخصها را نشان میدهد.
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0/455

0/181

0/020
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جدول ( )6شاخصهای برازش گزارششده برای مدل مفهومی پژوهش
نام شاخص

اختصار

مقادیر برآورده شده

برازش قاب لقبول

کا یدو یا خی دو بر درجه آزادی

χ2 /df

1/134

بین  1تا 5

نیکویی ب رازش

GFI

0/935

>0/90

شاخض ب رازندگی تطبیقی

CFI

0/975

>0/90

شاخص میانگین مجذور پس مانده ها

RMR

0/02

>0/05

شاخص ب رازندگی فزاینده

IFI

0/97

>0/90

شاخص ب رازش هنجار شده

NFI

0/932

>0/90

شاخص میانگین مجذور خطاهای مدل

RMSEA

0/043

>0/08

همانطور که جدول ( )5نشان میدهد ،شاخصهای برازش مدل مقدار مناسبی را نشان میدهد و این
به مفهوم حمایت دادههای تجربی جمعآوریشده از مدل مفهومی پژوهش است .نتایج نشان میدهد
که کای دو یا خی دو بر درجه آزادی برابر با  1/134که نشاندهندة برازش مناسب مدل است .ريشه
خطاي ميانگين مجذورات ( )RMSEAباید کمتر از  0/08باشد که در این مدل مفهومی ،این مقدار
برابر  0/043است .شاخص نیکویی برازش ( )GFIباید بزرگتر  0/9باشد که در این مدل مفهومی
برابر  0/935است و شرایط برقرار است .دیگر شاخصها هم نشان میدهند که دادهها بهخوبی با مدل
منطبق هستند و شاخصهای ارائهشده نشاندهندة برازش مناسب مدل هستند.
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پس از برازش کلی مدل ،نوبت به برازش جزئی یا همان آزمون فرضیههای پژوهش میرسد .در این
مرحله ضریب اثرگذاری هر متغیر و معنادار بودن این ضریب بررسی میشود.
 طراحی معادالت ساختاریبعد از تأیید ساختار عاملی سازههای پژوهش ،برای بررسی روابط میان متغیرها از مدلیابی معادالت
ساختاری استفادهشده است .در اين بخش به بررسي و آزمون فرضیهها از راه الگوي تحليل مسير
پرداخته میشود .توسعه منطقي الگوهاي رگرسيوني ،چندگانه است .در تحليل مسير امکان هر تعداد
متغير مستقل و وابسته و هر تعداد معادله وجود دارد .در خروجي نمودار ،معناداري تمام ضرايب
و عوامل الگو آزموده میشود .پس از بيان الگو و جمعآوری دادهها ،تخمين الگو با مجموعهای از
روابط شناختهشده بين متغيرهاي اندازهگیریشده انجام شد .الگوهاي مسير ب ه عنوان توسعه منطقي
الگوهاي رگرسيوني چندگانه است .در تحليل مسير امکان هر تعداد متغير مستقل و وابسته و هر تعداد
معادله وجود دارد .در خروجي نمودار ،معناداري تمام ضرايب و عوامل الگو مورد آزموده میشود .براي
معناداربودن هر ضريب ،اعداد معناداري بايد از  1/96بزرگتر و یا کوچکتر از  1-/96باشد .نتايج الگو
تحليل مسير و معناداري ضرايب مسير در شکلهای شماره ( )2و ( )3آمده است.

شکل ( t-value )3مدل کلی تحقیق
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شکل ( )2بار عاملی مدل کلی تحقیق
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آزمون کیفیت ابزار پژوهشبرای بررسی کیفیت ابزار اندازهگیری ،آزمون بررسی اعتبار اشتراک (حشو) انجام میشود .این معیار
نشاندهندۀ مقدار تغییرپذیری شاخصهای یک سازهی درونزاست که از یک یا چندسازهی برونزا
تأثیر میپذیرد و از حاصلضرب مقادیر اشتراکی یک سازهی درونزا در مقدار  R2مربوط به آن به
دست میآید .اگر شاخص وارسی اعتبار مشترک متغیرهای پنهان ،مثبت باشد ،مدل اندازهگیری،
کیفیت مناسبی دارد.
جدول ( )7بررسی کیفیت ابزار اندازهگیری
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کل

مجموع مجذورات مشاهدات
()SSO

مجموع مجذور خطاهای
پی شبینی ()SSE

SSO/SSE-1

تج ربه از پروژههای گذشته

69

437.5

0.36

عملکرد نهادهای نظارتی

46

301.86

0.34

اندازه پروژه

460

259.03

0.43

تأخی رات و اشتباهات

1380

1274.56

0.07

برونسپاری

3450

2198.1

0.36

زمانبندی

551

482.31

0.41

سبک مدیریت و رهبری

503

387.11

0.36

می زان اختیارات

59

309.25

0.43

انسجام ارتباطات اج رایی

691

509.29

0.53

اندازه تیم

1365

1274.69

0.36

مهارت نیروهای متخصص

417

341.87

0.36

موفقیت زمان و هزینه پروژه

2011

1951.49

0.09

ازآنجاکه مقدار شاخص وارسی اعتبار مشترک متغیرهای پنهان ( )SSE/SSO-1برای تمامی متغیرها،
ش شده است ،مشخص میشود که مدل اندازهگیری کیفیت مناسبی دارد.
مثبت گزار 
 معیار  R squaresیا R2معیار  R squaresیا  ،R2معیاری است که برای ساختاری به کار میرود و نشان از تأثیری دارد که یک
متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا میگذارد .نکتۀ حیاتی این است که  R2تنها برای سازههای درونزا
(وابسته) مدل محاسبه میشود و در مورد سازههای برونزا مقدار این معیار صفر است .هر چه قدر مقدار
 R2مربوط به سازههای درونزا یک مدل بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل است .پژوهشگری

به نام چین )1998( 1سه مقدار  0/33 ،0/19و  0/67را بهعنوان ضعیف ،متوسط و قویبودن مدل
تعیین میکند.

مقدار  R2برای سازههای مدل  0/744که در شکل مشخصشده است .با توجه به سه مقدار مزبور
مالک مناسببودن برازش مدل ساختاری تأیید میشود.
 برازش کلی مدل (معیار )GOFاین معیار مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است؛ بدین معنا که با این معیار ،محقق
میتواند پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود ،برازش
بخش کلی را نیز کنترل کند .معیار 2GOFتوسط تِنِن هاوس و همکاران )2005( 3ابداع شد و طبق
فرمول زیر محاسبه میگردد:
()1

GFO = Avg (Communalities ) × R 2

 ،Communalitiesنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و  R2نیز مقدار میانگین واریانس تبیینشده
1- Chin
2- Goodness Of Fitness
3- Tenenhaus et al
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شکل ( )4مقدار R2
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سازههای در ونزای مدل است.
محاسبه معیار GOF


 روایی همگرا2
1
برای روایی همگرا میانگین واریانس استخراج ( )AVEو پایایی مرکب ( )CRمحاسبه میشود .باید
روابط زیر برقرار باشد:
GFO = 0.725 × 0.744 = 0.734

جدول ( )8روایی همگرا و پایایی متغیرهای تحقیق

متغیرها

آلفای کرونباخ

AVE

CR

تج ربه از پروژههای گذشته

0/793

0/611

0/745

عملکرد نهادهای نظارتی

0/750

0/633

0/798

اندازه پروژه

0/757

0/667

0/702

تأخی رات و اشتباهات

0/744

0/623

0/753

برونسپاری

0/736

0/679

0/786

زمانبندی

0/782

0/625

0/805

سبک مدیریت و رهبری

0/735

0/678

0/862

می زان اختیارات

0/715

0/571

0/756

انسجام ارتباطات اج رایی

0/783

0/626

0/831

اندازه تیم

0/733

0/655

0/869

مهارت نیروهای متخصص

0/801

0/716

0/797

موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/735

0/755

0/838
CR>0.7
CR>AVE
AVE>0.5
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آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بزرگتر از  0/7بوده؛ بنابراین از نظر پایایی تمامی متغیرها مورد تأیید
است .مقدار میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEهمواره بزرگتر از  0/5است؛ بنابراین روایی همگرا
نیز تأیید میشود .مقدار پایایی مرکب ( )CRنیز بزرگتر از  AVEاست.
)1- Average Variance Extracted (AVE
)2- Composite Reliability (CR

جدول ( )8نتایج فرضیههای تحقیق
ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

تأثیر

 .1عملکرد نهادهای نظارتی بر موفقیت زمان و هزینه

0/736

9/035

تأیید فرضیه

 .2تج ربه از پروژههای گذشته بر موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/537

7/253

تأیید فرضیه

 .3اندازه پروژه بر موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/597

6/873

تأیید فرضیه

 .4تأخی رات و اشتباهات بر موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/801

10/638

تأیید فرضیه

 .5سطح برونسپاری بر موفقیت زمان و هزینه

0/949

11/222

تأیید فرضیه

 .6زمانبندی اج رای پروژه بر موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/592

7/011

تأیید فرضیه

 .7می زان اختیارات مدیریت بر موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/628

8/734

تأیید فرضیه

 .8سبک مدیریتی و رهبری بر موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/788

10/011

تأیید فرضیه

 .9اندازه تیم اج رایی بر موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/356

4/728

تأیید فرضیه

 .10مهارت نیروهای تخصصی بر موفقیت زمان و هزینه

0/411

5/947

تأیید فرضیه

 .11انسجام ارتباطات اج رایی بر موفقیت زمان و هزینه پروژه

0/538

6/776

تأیید فرضیه

همانطور که یافتههای حاصل از آزمون فرضیات نشان میدهد ،تمامی ضرایب مسیر ،بزرگتر از 0/3
و مقدار آماره  Tبزرگتر از  1/96است.
بر اساس نتایج تأثیر نهادهای نظارتی بر موفقیت زمان و هزینه پروژه با ضریب مسیر  0/736و مقدار
آماره تی  9/035که مقدار آماره  tبرای این متغیر بزرگتر از  1/96محاسبه شده است؛ ازاینرو میتوان
گفت :فرضیه اول مبنی بر اینكه عملکرد نهادهای نظارتی بر موفقیت زمان و هزینه پروژههای هتلینگ
بیمارستانهای تأمین اجتماعی تأثیر معناداری دارد ،تأیید میشود.

 یعامتجا نیمأت یاه ناتسرامیب گنیلته یاقترا هژورپ هنیزه تیریدم و نامز تیریدم تیقفوم لماوع ییاسانش

تحلیل مدل درونی (پاسخ به فرضیههای پژوهش)
رابطه متغیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیههای تحقیق بر اساس یک ساختار ِعلّی با تکنیک
حداقل مربعات جزئی  PLSآزموده شده است .در مدل کلی تحقیق که در شکل ( )2ترسیمشده ،مدل
اندازهگیری (رابطه هریک از متغیرهای قابلمشاهده به متغیر پنهان) و مدل مسیر (روابط متغیرهای
پنهان با یکدیگر) محاسب ه شده است .برای سنجش معناداری روابط نیز آماره  tبا تکنیک بوت
استراپینگ محاسبهشده که در شکل ( )3ارائ ه شده است .در این مدل که خروجی نرمافزار Smart
 PLSاست ،خالصۀ نتایج مربوط به بار عاملی استاندارد روابط متغیرهای تحقیق در ارائهشده است.
آزمون فرضیههای تحقیق بر اساس روابط هریک از متغیرها به تفکیک نیز ارائهشده است.
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همچنین آزمون فرضیه دوم بیان میکند که بار عاملی استاندارد میان دو متغیر تجربه از پروژههای
گذشته بر موفقیت زمان و هزینه پروژه  0/537به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  7/253به دست
آمده است که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با
اطمینان  %95تجربه از پروژههای گذشته بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.
آزمون فرضیه سوم نشان داد که بار عاملی استاندارد میان دو متغیر اندازه پروژه بر موفقیت زمان و
هزینه پروژه  0/597به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  6/873به دست آمده است که از 1/96
بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهدهشده معنادار است؛ بنابراین با اطمینان  %95اندازه
پروژه بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.
آزمون فرضیه چهارم نشان داد که بار عاملی استاندارد میان دو متغیر تأخیرات و اشتباهات بر موفقیت
زمان و هزینه پروژه  0/801به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  10/638به دست آمده است که
از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با اطمینان %95
تأخیرات و اشتباهات بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.
آزمون فرضیه پنجم نشان داد که بار عاملی استاندارد میان دو متغیر سطح برونسپاری بر موفقیت
زمان و هزینه  0/949به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  11/222به دست آمده است که از 1/96
بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با اطمینان  %95سطح
برونسپاری بر موفقیت زمان و هزینه تأثیر معناداری دارد.
آزمون فرضیه ششم نشان داد که بارعاملی استاندارد میان دو متغیر زمانبندی اجرای پروژه بر موفقیت
زمان و هزینه پروژه  0/592به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  7/011به دست آمده است که از
 1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با اطمینان %95
زمان بندی اجرای پروژه بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.
آزمون فرضیه هفتم نشان داد که بار عاملی استاندارد میان دو متغیر میزان اختیارات مدیریت بر
موفقیت زمان و هزینه پروژه  0/628به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  8/734به دست آمده
است که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با
اطمینان  %95میزان اختیارات مدیریت بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.
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آزمون فرضیه هشتم نشان داد که بارعاملی استاندارد میان دو متغیر سبک مدیریتی و رهبری بر
موفقیت زمان و هزینه پروژه  0/788به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  10/011به دست آمده
است که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با
اطمینان  %95سبک مدیریتی و رهبری بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.

آزمون فرضیه نهم نشان داد که بار عاملی استاندارد میان دو متغیر اندازه تیم اجرایی بر موفقیت زمان
و هزینه پروژه  0/356به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  4/728به دست آمده است که از 1/96
بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با اطمینان  %95اندازه
تیم اجرایی بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.

آزمون فرضیه یازدهم نشان داد که بار عاملی استاندارد میان دو متغیر انسجام ارتباطات اجرایی بر
موفقیت زمان و هزینه پروژه  0/538به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  6/776به دست آمده
است که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با
اطمینان  %95انسجام ارتباطات اجرایی بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.

نتیجهگیری

هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقای هتلینگ
بیمارستانهای تأمین اجتماعی بود كه در راستای رسیدن به این هدف گامهای تحقیق بر اساس پنج
فصل تفكیك و ارائه شد .در تبیین این یافتهها میتوان بیان کرد که امروزه در عرصۀ رقابت در بازار
بهداشت و درمان که رضایت و وفاداری بیماران در درجۀ نخست اهمیت قرار دارد ،یک بیمارستان
نمیتواند تنها با تکیه بر کیفیت خدمات بالینی ارائهشده ،در این عرصه پیروز شود ،بلکه رقابت اصلی
در ارائه خدمات هتلینگ و امکانات رفاهی طراحیشده برای بیمار و همراه است .خدمات هتلینگ
بیمارستانی از جمله خدمات تجهیزات صنعتی و تجهیزات پزشکی بیمارستانها است که این روزها
استفاده از خدمات هتلینگ به امری ضروری برای رفاه حال بیماران و افزایش رضایتمندی آنان و
خانوادههایشان در مراکز درمانی درآمده است .درخواستهای بیماران و خانوادهها باعث شد که با
گذشت زمان ،اصول هتلداری به مراکز سالمت راه پیدا کند .بیمارستانها برای ایمنی بیماران ،از
لحاظ طراحی فیزیکی مانند هتلها طراحی شدهاند .در سالهای اخیر ،در نظامهای درمانی همچون
صنعت هتلداری ،عواملی همچون افزایش رضایت مشتری ،توجه به انتظارات وی و عوامل مالی در
مرکز توجهات قرار گرفته است .مطابق یافتههای این تحقیق مدیریت زمان و هزینه بر اجرای موفقیت
آمیز پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی تأثیر معناداری دارد؛ ازاینرو میتوان گفت:
مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستانهای تأمین اجتماعی باید بر تقویت و اثربخشی کیفیت
هتلینگ خود در ابعاد کیفیت منابع انسانی ،رهبری اثربخش ،هماهنگی تیمی ،مدیریت زمان و هزینه

 یعامتجا نیمأت یاه ناتسرامیب گنیلته یاقترا هژورپ هنیزه تیریدم و نامز تیریدم تیقفوم لماوع ییاسانش

آزمون فرضیه دهم نشان داد که بارعاملی استاندارد میان دو متغیر مهارت نیروهای تخصصی بر
موفقیت زمان و هزینه پروژه  0/411به دست آمده است .مقدار آماره تی نیز  5/947به دست آمده
است که از  1/96بزرگتر بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است؛ بنابراین با
اطمینان  %95مهارت نیروهای تخصصی بر موفقیت زمان و هزینه پروژه تأثیر معناداری دارد.
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تمرکز داشته باشند و با تخصیص منابع الزم در راستای بهبود آن و تطابق با سطح خدمات بینالمللی
حرکت کنند.
یافتههای پژوهش با نتایج گزارششده در پژوهشهای تونچیا ( ،)2018چیو و همکاران (،)2017
جانسون و مارشال ( ،)2016سناراتنه و همکاران ( ،)2016بیندر ( ،)2016یوسلین و مولر (،)2015
لیوتو و همکاران ( ،)2015چندلر و هوانگ ( ،)2015ینش و همکاران ( ،)2015واکر ( ،)2015شیهو و
همکاران ( ،)2014همچنین مهری و همکاران ( ،)1396کرمی و همکاران ( ،)1395نوروزی و همکاران
( )1394و رياحيان و اشتري ( )1394منطبق است .نتایج تحقیقات تیزرو و همکاران ( )1393و دهقان
و سلگی ( )1393نیز مؤید این ادعاست.
در نهایت با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش ،پیشنهادهای زیر به مدیران و محققان آتی
ارائه میشود:
 .1به مدیران نهادهای نظارتی مربوطه مانند سازمان نظام مهندسی و سازمان تأمین اجتماعی
توصیه میشود با تعیین کارشناسانی ماهر و با تجربه بر کلیه فرایندهای اجرایی جهت انجام هتلینگ
بیمارستان نظارت کافی داشته باشند تا اهداف چنین برنامههایی تحقق یابد.
 .2به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود تجربیات حاصل از اجرای
پروژههای قبلی را همچون سرمشقی برای انجام طرحهای آتی استفاده کنند و با تحلیل اقدمات
صورتگرفته در گذشته ،از بروز تأخیرات و اشتباهات در بخشهای مختلف و در ادامۀ پروژهها
اجتناب نمایند.
 .3به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود پیش از انعقاد قراردادهای
جدید ،اندازۀ پروژه و حجم کارهای الزم را بهدقت برآورد کنند و درصورتیکه از امکانات و تسهیالت
کافی برخوردارند ،پروژههای هتلینگ را در اختیار بگیرند.
 .4به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود با بهکارگیری نیروی کار ماهر
و متعهد و همچنین با پیشبینی نوسانات احتمالی قیمت مصالح در آینده ،برنامهریزی درست و
واقعگرایانهای تدوین کنند و بدینترتیب جلوی بروز تأخیر در پروژههای هتلینگ را بگیرند.
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 .5به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود با بررسی کلیه تأمینکنندگان
و شرکتهای فعال در حوزه عمران ،بهترین شرکای کاری خود را انتخاب نموده ،بخشی از پروژه را
در اختیار آنان قرار دهند .در این رابطه شهرت و خوشنامی شرکتهای مزبور برای برونسپاری باید
بهدقت بررسی شود.
 .6به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود با استفاده از روش شکست کار،

کلیه اقدامات الزم برای تکمیل پروژه را به فازهای مختلف تجزیه نمایند و متناسب با آن زمان الزم
برای هر فاز را پیشبینی کنند.

 .8به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود در مراحل اجرای پروژه از
سبکهای موفق رهبری مانند سبک رهبری مشارکتی و سبک رهبری اصیل استفاده کنند تا از طریق
ندستی و کسب نظرات آنها بهترین راهکارهای ممکن برای تکمیل
مشارکتدادن به مدیران پایی 
پروژهها را انتخاب و اجرایی نمایند.
 .9به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود متناسب با اندازه پروژه مورد
نظر ،تیمی خبره و ماهر متشکل از مهندسین و متخصصین عمرانی را گرد هم آورند و بدینترتیب با
تشکیل یک گروه قوی و صاحبنظر ،برنامهریزی دقیقی برای اجرای مراحل مختلف پروژه سامان دهند.
 .10به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود در انتخاب نیروی انسانی برای
تکمیل پروژهها ،شایستهساالری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و افراد را صرفاً بر اساس مهارت
و تجربه آنها انتخاب نکنند تا بدین طریق بتوان برنامههای هتلینگ را در مدت زمان مورد نظر و با
هزینهای معقول اجرا نمایند.
 .11به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود در کلیه مراحل تکمیل پروژه،
ارتباطات خود را با مدیران میانی و سرپرستان بخشهای مختلف حفظ نمایند و در فواصل زمانی
معین با تشکیل جلسات کاری ،نکات الزم برای اجرای اثربخش پروژه را به آنها تفهیم کنند.

 یعامتجا نیمأت یاه ناتسرامیب گنیلته یاقترا هژورپ هنیزه تیریدم و نامز تیریدم تیقفوم لماوع ییاسانش

 .7به مدیران و مجریان پروژههای هتلینگ بیمارستان توصیه میشود اختیارات کافی را به هر یک
از کارشناسان و مدیران اجرایی پروژه تفویض کنند تا آنها بتوانند با تسلط و اعتمادبهنفس کافی
برنامههای ازپیشتعیینشده را به اجرا در آورند .در عین حال الزم است از دخالتهای بیجا در
فعالیتهای مدیران اجرایی بهشدت پرهیز شود.
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