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بررسی نوآوري تكنولوژي بر صنعت بیمارستان از منظر
آثار محیطزيستی با رويكرد معادالت ساختاري
(مورد مطالعه :بیمارستانهاي تامین اجتماعی استان مازندران)

حسنعلی آقاجانی ،1ایوب شیخی ،2رجب

بسطامی*3

 1دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده علوم اقتصادی ،دانشگاه مازندران
 2استادیار گروه آمار ،دانشکده ریاضی و کامپیوتر ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
 3دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان
(تاریخ دریافت1321/92/22 :؛ تاریخ تصویب)1320/90/91 :

چكیده
تکنولوژی اصلیترین عامل تولید ثروت (اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی) است .اما ،ورود هر نوع تکنولوژی جدید به جامعه ،چالشها و
خطرات بالقوه و بالفعل خاص خود را دارد که الزم است مورد توجه و عنایت قرار گیرد .هدف از این پژوهش بررسی آثار محیطزیستی نوآوری
تکنولوژی بر صنعت بیمارستان در چارچوب عوامل حمایتی و قوانین موجود بوده است که در حوزه بیمارستانهای تامین اجتماعی استان
مازندران بوده است.
جامعه آماری این تحقیق 129 ،نفر از مدیران وکارشناسان بیمارستانهای مذکور بوده است و با توجه به تعداد محددود جامعده آمداری ،کدل
جامعه به عنوان نمونه انتخاب ،سپس با جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آنهدا بدا رویکدرد معدادالت سداختاری بده آزمدون
فرضیات تحقیق پرداخته شده است .یافتههای تحقیق نشان داده است که هر  5متغیر مورد بررسی یعنی آثار محیطزیستی ندوآوری تکنولدوژی
حوزههای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری ،منایع انسانی ،عملکرد نوآوری ،سیاستهدای ندوآوری و فنداوری اطالعدات و ارتباطدات بدهصدورت
مستقیم و غیرمستقیم بر صنعت بیمارستان تاثیر دارند .نتیجهگیری گردید با توجه به این که نوآوری در تکنولوژی نقدش اساسدی در پویدایی هدر
صنعت دارد ،نظر تمامی مدیران و دستاندرکاران را به متغیرهای تبیین شده قبل از ورود هرگونه نوآوری جلب مینماید.

كلیدواژهها :نوآوری ،نوآوری تکنولوژی ،محیطزیستی ،بیمارستان
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سرآغاز
نوآوری در تکنولوژی ،نقش کلیدی در فراهم آوردن شرایط بهتدر
زندگی برای بسیاری از مردم بازی کرده است ،بده طدور معمدول
این نوآوریها بدا دغدغدههدای اجتمداعی بدا توجده بده مسدایل
محیطزیستی و یا کمبود منابع (کشش تقاضدا) شدروع مدیشدود
( Yabar et al., 2010؛مظداهری اسددی و غالمدی قدوامآبداد،
 .)1332به طورکلی ،ارزیابی محیطزیستی عبارت است از فرایند و
جریان بررسی و مطالعات رسمی جهت پیشبینی آثار فعالیتها و
عملکردهای یك پروژه بر محیطزیست ،سالمت انسانها و رفداه
اجتماعی میباشد (پیرستانی و شفقتی.)1333 ،
مهددمتددرین تفدداوت دنیددا امددروز بددا دیددروز سددرعت تحددوالت
تکنولوژیك عنوان شده است (یزدانپناه .)1333 ،سرعت تغییرات
و جهانی شدن و همچنین الزام دولتها بده ارایده مراقبدتهدای
بهداشتی به تمام آحاد جامعه بدون در نظر گدرفتن قددرت خریدد
آنها از دالیل پذیرش نوآوری در صنعت بیمارستان میباشدد کده
این امر می تواند به کاهش هزینههای سرسام آور پزشکی کمدك
شدایانی بکندد ) .)Kurhekar & Ghoshal, 2010هددف ایدن
پژوهش ،بررسی آثار محیطزیسدتی ندوآوری تکنولدوژی برصدنعت
بیمارستان در چارچوب عوامل حمایتی و قوانین موجود میباشد که
در حوزه بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مازندران اسدت کده
مستند به مرور ادبیات  5متغیدر شناسدایی و طدی پرسشدنامهای از
گروه منتخب (مدیران وکارشناسان) کده پدس از تجزیده و تحلیدل
دادهها ،از طریق نرم افزارهای آماری نتایج حاصله ،ضعف در متغیدر
تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری را نشان میدهد و  0متغیدر دیگدر
در حد مطلوبی قرار دارد که در پایان تحقیق ،ضمن ارایده تفصدیلی
نتایج و یافته ها ،موارد مذکور جمدع بنددی شدده ،بحد و مقایسده،
پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهای مدرتبط بدا ادامده و پیگیدری
تحقیقات مشابه در آینده ارایه میشود.
نوآوری شامل خلق کاال ،خدمت یا فرایندی میباشد که برای
یك سازمان جدید است .یك نوآوری میتواند ،تغییری باشد در
روش صنعتی ،که موجب ارتقای بهرهوری میشود .نوآوری موفق
را «انجام یك وظیفه به شیوهای منحصر به فرد» میداند ،کار
برجستهای که نه محصول عقل و هوش بلکه حاصل اراده است.
فرایند نوآوری را شامل یکپارچه کردن تکنولوژیها و اختراعات
موجود میدانند برای خلق سیستم ،فرایند یا محصولی جدید یا
بهبود یافته میدانند (خلیلطارق .)1333،نوآوری عامل کلیدی در
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ارتقای بهرهوری ،رشد اقتصادی و دستیابی به استانداردهای
باالی زندگی شناخته میشود .تکنولوژیهای جدید کیفیت
زندگی را ارتقا داده و ضمن ایجاد امکان محافظت بیشتر از
محیطزیست ،میتواند ایمنی و امنیت بیشتر را به همراه داشته
باشد .نوآوری تکنولوژیك استفاده از تکنولوژیهای جدید یا ارتقا
یافته در سازمان است .تکنولوژی شامل انواع فناوریهای
ارتباطات و اطالعات و همچنین تکنولوژیهای فنی مورد استفاده
در یك صنعت خاص میباشد (سلطانی و حسینی.)1332 ،
اثر ،یعنی هر تغییر در محیط بیوفیزیکی و یا محیط اجتماعی کده
توسط یك فعالیت در گذشته ،حال و یا آینده صورت گیرد .انسان
و محیط زیست اطرافش به یکدیگر وابسته بدوده و بدر هدم اثدر
متقابل دارند و انسان برای زنده ماندن نیاز به یك محدیط سدالم
دارد در نهایت ،بررسی اثرات محیطزیسدتی وسدیلهای اسدت کده
برای تکمیل برنامهها ،سیاستهدا و پیشنهادهای توسدعه بده کدار
میرود و یدا فعدالیتی اسدت کده شناسدایی ،پدیشبیندی ،بیدان و
اطالعات ارتباطی و مقدار بهبود را ،در مورد آثار انجام یك طدر
توسعه بر روی سالمت انسان و حیات اکوسیستم که نجات بشدر
به آن بستگی دارد ،بیان میکند (هارطونیان و افشار .)1332،
بیمارستان ،موسسهای پزشکی است کده بدا اسدتفاده از امکاندات
تشخیصی درمانی نسبت به درمدان بیمداران سدرپایی و بسدتری
اقدام کند .بر اسدا تعریدف وزارت بهداشدت درمدان و آمدوزش
پزشکی :بیمارستان واحدی است کده حدداقل دارای 15تخدت بدا
تجهیزات و خدمات عمدومی پزشدکی الزم و حدداقل دو بخدش
داخلی و جراحی همراه با پزشکان متخصص باشد .بیمارسدتانهدا
همچون یك واحد صنعتی متشکل از عوامل تولید مانند سدرمایه،
نیددروی انسددانی ،فددنآوری و مدددیریت هسددتند و بددا اسددتفاده از
تسهیالت ویژه ،جهت تولید محصولی به ندام حفد ،،بازگشدت و
ارتقددای سددالمت جسددمانی و روانددی افددراد جامعدده و نیددز انجددام
تحقیقات پزشدکی وآمدوزش نیروهدای مداهر مدورد نیداز بخدش
بهداشت و درمان نقش اساسی ایفا میکنند (زراعتپیشه.)1332 ،
تحقیق و توسعه عبارت از کار خالقی است که بهطور منظم برای
افزایش ذخیره علمی و دانش فنی و نیز استفاده از این دانش در
اختراع و طر کاربرهای جدید انجام میشود .فرایند تحقیق و
توسعه و توسعه عبارت از شناسایی نیاز یا استعداد ،پیدایش
اندیشهها ،آفرینش ،طراحی ،تولید و معرفی و انتشار یك محصول
یا نظام تکنولوژیك تازه است .یونسکو ،تحقیق و توسعه راچنین
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تعریف کرده است :هرگونه فعالیت منسجم ،خالق در جهت
افزایش سطح دانش و معرفت علم اعم از دانش مربوط به انسان،
فرهنگ ،جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید.
لوگار و همکارانش نیز عقیده دارند که پیشرفت یك محصول
جدید موفق ،توسط یك سری عوامل منع شده است .این عوامل
که شامل بازارهای متالشی شده ،فشارهای اجتماعی و دولتی،
کمبود سرمایه ،چرخه کوتاهتر حیاتی محصول است ،به خوبی
ارزش مربوط به مرحله پیشرفت محصول جدید مشخص کرد.
برای طوالنی کردن این چرخهها ،سازمانهای خصوصی باید در
تحقیق برای محصول جدید و فرمتها هوشیار باشند و ناخودآگاه
اهمیت تحقیق و توسعه آشکار میشود .از مزایای وجود واحدهای
تحقیق و توسعه در سازمانها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1سبب افزایش اختراعات میشود .2 ،تعداد بیشتر اختراعات اثر
مثبت روی رشد و سودمندی آینده دارد .3 ،رشد سودمندی به
موفقیت اقتصادی بلند مدت منجر میشود (.)Freeman, 1995
 :H1تاثیر حوزه تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری از منظر
محیطزیستی بر بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تأمین
اجتماعی در استان مازندران مثبت و مطلوب میباشد.
کهنه شدن تدریجی دانش فنی کارکنان ،آموزشهای ناکافی
گذشته ،و تجربه بهکارگیری نیروی کار ماهر در استفاده از
ابزارهای جدید اختراع شده ،مشکالت یکسانی را برای مدیریت و
کارگران خلق میکند .کارکنان حرفهای باید تحوالت اخیر
صورت گرفته در دانش فنی و نوآوری فنی از طرق مختلفی چون
کتابها و مجالت ،جلسات تخصصی و برنامههای مستمر و
پیوسته آموزشی ،آگاه باشند .مدیریت باید به دنبال کسب یا
پرورش مهارتهای الزم برای استفاده از تکنولوژیهای جدید
باشد و سعی کند تا مهارتهای فعلی را با آنها هماهنگ کند ،چه
از طریق آموزش و چه از طریق جایگزینی و استخدام نیروهای
جدید تا بتواند ناپیوستگی و بیهودگی عملیاتی را حداقل کند.
روشهای هزینهیابی در حسابداری ،روشهای ارزیابی و
اندازهگیری بهرهوری و رویههای عملیاتی بایستی بازبینی و
تجدیدنظر شوند تا بتوانند نیازهای به وجود آمده ناشی از اوضاع
جدید و درحال تغییر را تامین کنند .بررسی مجدد ویژگیهای
عملکردی منابع انسانی نیز ضروری است .در شرکتهای از نظر
تکنولوژیك پویا ،برای ارزیابی تحوالت و پیشرفتهای
تکنولوژیك جدید و بررسی آن دسته از تکنولوژیهای جدیدی
که در آینده نزدیك وارد بازار خواهند شد بهرهگیری از کارکنان
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متخصص بهخوبی آموزش دیده ضروری است .حقیقت این است
که پیشرفتهای تکنولوژیك همواره موجب رشد اقتصادی و
بهتر شدن زندگی انسان شده است .تکنولوژی ممکن است در
کوتاهمدت و بهصورت موقت جایگزین نیروی کار ،مثل نیروی
کار ساده و بیمهارت شود .اما ،میتوان کارکنان را دوباره آموزش
داد تا وظایف سطح باالتری را همچون وظایفی که انجام آنها
مهارت ذهنی و بدنی بیشتری میطلبد ،بپذیرند .آن چه که برای
روانکردن روند تغییرات الزم و ضروری است ،تعهد سازمان
نسبت به کارکنانش میباشد (.خلیلطارق )1333،
 :H2تاثیر حوزه منابع انسانی از منظر محیطزیستی بر
بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در استان
مازندران مثبت و مطلوب میباشد.
امروزه ،سنجش تغییرات تکنولوژیك برای کسب و کار ،تحقیقات
و سیاستگذاری اهمیت فزآیندهای یافته است .سنجش نوآوری
در سطح بنگاه جهت تصمیمگیری در مورد مقدار تخصیص منابع
به فعالیتهای نوآوری و برای انتخاب حوزههایی که نوآوری،
نوید بخش بازده اقتصادی باالیی است مدیریت استراتژهای
نوآوری درونبنگاهی مورد نیاز میباشد .در سطح ملی نیز
سیاستگذاران برای شناخت وضعیت موجود ،روند تحوالت آینده،
دریافت بازخور از تاثیرات مثبت و منفی سیاستهای موجود و
تدوین سیاستهای مناسب به اطالعات حاصله از سنجش
نوآوری نیازمند هستند ( .)Archibugi & Pianta, 1996باید
دقت شود که سیاست تنها یك بیانیه نبوده بلکه شاید مهمتر از
آن یك فرایند نیز است .هر چند توصیف فرایند سیاست به شکل
تشخیص مساله ،شناخت گزینهها ،انتخاب سیاست و اجرا
تصویری ساده و قابل فهم از فرایند ارایه میکند ،این تفسیر
سیاستگذاری تنها یك بعد فرایند را در نظر میگیرد .بعد دیگر
فرایند سیاست ،به ایجاد تعامالت سازنده بین هویتهای مختلف
با هدف ایجاد یك درك مشترك از اهداف مطلوب تاکید دارد .با
در نظر گرفتن این واقعیت که سایر سیاستها نیز تاثیر بهسزایی
بر توسعه تکنولوژیکی دارند ،لزوم ایجاد توافق و هماهنگی بین
هویتهای تأثیرگذار در فرایند سیاستگذاری بیشتر نمایان
میشود (سرکیسان.)1330 ،
 :H3تاثیر حوزه سیاستهای نوآوری از منظر محیطزیستی بر
بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان
مازندران مثبت و مطلوب میباشد.
به دلیل عدم همخواندی رویکرد خطدی به امر توسعه تکنولوژی و
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واقعیتهای غیرخطی اقتصاد جدید و با توجه به نارساییهای
سنجش تحقیق و توسعه در ارزیابی تغییرات تکنولوژیك محققین
در ادامه تالشهای خود برای یافتن ابزاری که بتواند کل فرآیند
(اعم از ورودی عملکرد و خروجی) را مدنظر قرار دهد مفهوم
سنجش نوآوری را ارایه کردند ( )Klomp, 2001به طورکلی،
جهت سنجش نوآوری در شرکتها دو رویکرد وجود دارد که
عبارتند از رویکرد موردی و رویکرد موضوعی .رویکرد موردی:
این روش بر نوآوریهای تکنولوژیکی مهم (به عبارتی رادیکالی)
متمرکز است و واحد بررسی نوآوریها ،محصوالت جدید
میباشد .بهعبارتی برای اندازهگیری نوآوری تکنولوژیکی
شرکتها طبق این تکنیك ،تعداد نوآوریهای (رادیکالی) ارایه
شده توسط شرکت طی دوره مورد بررسی برآورد میشود .و
رویکرد موضوعی :در واقع این روش جایگزینی برای کسب
اطالعات مستقیم نوآوری تکنولوژیکی از صنایع بوده است .در
این رویکرد ،فعالیتهای نوآورانه در کلیه شرکتهای نوآور و
غیرنوآور از جنبههای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
در این روش ،حتی فعالیتهای غیرنوآورانه که سبب شکست
شرکتها در فعالیتهای نوآوری میشوند هم جمعآوری شدهاند
(.)OECD, 2007

 :H4تاثیر حوزه عملکرد نوآوری از منظر محیطزیستی بر
بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در استان
مازندران مثبت و مطلوب میباشد.
همان مفاهیم فنآوری اطالعات را شامل میشود و چهار عنصر
 .1ذخیره اطالعات  .2بازیابی اطالعات  .3پردازش اطالعات
 .0انتقال اطالعات را به همراه دارد .اما ،در این فنآوری
اطالعات نقش انتقال اطالعات برجستهتر است و به نوعی لوازم
سختافزاری و مخابراتی مانند :کامپیوترهای میانبر ،شبکههای
کامپیوتری و ماکرویوها ،خطوط خاص مخابراتی ایکس  25نقش
بارزتر دارد .یعنی ارتباطات نیز در مباح  ،نقشی معادل اطالعات
دارد .البته متخصصان در این امر تفاوتهایی را قایلند ولی در
مجموع ما همیشه فنآوری اطالعات و فنآوری اطالعات و
ارتباطات را یکی فرض کردهایم .نگاه نوین به مسایل مدیریتی
ایجاب میکند که مدیران بهسادگی از کنار نقش تاثیرگذار
فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی عبور نکنند .از ویژگیهای
اساسی عصر حاضر ،اطالعات و تبدیل آن به دانش است .چنین
ویژگی تاثیر زیادی روی نهادهای اجتماعی و اقتصادی جوامع
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آن تجدید بنا و

خواهد گذاشت .نهادهای اجتماعی باید بر اسا
تغییر ساختار دهند (میرحسینی و حیدری.)1331 ،
امروزه ،فناوری ارتباطات و اطالعات رشد و گسترش چشمگیری
در بین کشورهای مختلف داشته و مزایای فراوانی را برای
کشورها ایجاد کرده است .به منظور جذب منافع ایجاد شده
بهوسیله فناوری اطالعات و ارتباطات ،باید این فناوری
پیادهسازی ،و بهصورت کارآمدی استفاده شود (حنفیزاده.)1331 ،
 :H5تاثیر حوزه فنآوری ارتباطات و اطالعات از منظر
محیطزیستی بر بیمارستانهای تحت پوشش سازمان تأمین
اجتماعی در استان مازندران مثبت و مطلوب میباشد.
مواد و روشها
روش پژوهش
متغیرهای پنجگانه مشهود اثرگذار بر آثار محیطزیستی نوآوری
تکنولوژی برصنعت بیمارستان به وسیله پرسشنامهای استاندارد و
بومی شده حاوی  23سوال در مقیا ( )1-19گزینهای شامل
تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری ،منابع انسانی ،سیاستهای
نوآوری ،عملکردی نوآوری و فناوری ارتباطات واطالعات
بهترتیب با  5 – 1-1-1و  5سوال اندازهگیری شدهاند .پرسشنامه
مذکور در مراجعه حضوری نخست ،در اختیار اعضای نمونه آماری
قرار گرفته و توضیحات الزم نیز برایشان داده شد آنگاه در
مراجعات حضوری دوم تا چهارم نسبت به جمعآوری آنها اقدام
شد .آزمونهای مورد استفاده در تحقیق حاضر مدل معادالت
ساختاری بهمنظور تبیین کلیت و برازش معنیداری اثرات
متغیرها ،دوجملهای ،همبستگی بهمنظور تعیین روابط بین متغیرها
و نیز محاسبه برخی شاخصهای مرکزی و پراکندگی از طریق
نرمافزارهای  SPSSو  LISRELبوده است.
بهمنظور بومیسازی پرسشنامه دارای اعتبار و استاندارد )& Lee
 .)Choi, 2003سنجش متغیرهای پنجگانه مشهود ،از رویه
بهرهگیری از نظر متخصصان و نیز نمونهای مقدماتی استفاده
شده است ) ،)Hult & Ferrel, 1997بدینمنظور ،پرسشنامه
مذکور ،ابتدا در اختیار  5نفر از اساتید و خبرگان قرار گرفت .آنگاه
پس از اخذ نظرات اصالحی و تعدیل موادی از آنها ،در اختیار
تعداد  19نفر از اعضای جامعه آماری بهعنوان نمونه مقدماتی قرار
گرفت و نظرات اصالحی آنها نیز اخذ و از مرتبط بودن پرسشها
با توجه به جامعه آماری مورد مطالعه اطمینان حاصل شد .آنگاه
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پرسشنامه نهایی برای جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت.
عالوه بر این ،شاخص  GFI = 0. 98که بهعنوان یکی از
معیارهای سنجش روایی است .)Hair et al., 1998) ،در این
تحقیق بیشتر از  0.90بهدست آمده است.
بهمنظور تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازهگیری نیز
روشهای مختلف و متعددی وجود دارد که یکی از آنها سنجش
سازگاری درونی آن ابزار اندازهگیری میتواند با ضریب آلفای
کرونباخ اندازهگیری شود ) .)Churchill, 1979اگر چه ،حداقل
مقدار قابل قبول برای این ضریب باید  9/3باشد اما مقدار  9/1و
حتی  9/55نیز قابل قبول و پذیرش است ( & Van de ven
 .)Ferry, 1979در تحقیق حاضر ،مقدار پایایی همه متغیرها
بیشتر از  )39/3( %39بوده است.
در این قسمت با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،مدل معادله
ساختاری آثار پنج متغیر بر اسا خروجی نرمافزار لیزرل ارایه
خواهد شد .از میان شاخصهای مختلف و متعدد تعیین برازندگی
یك مدل معادالت ساختاری ،شاخصهای  GFI, )1( RMSEAو
 NFIاز بهترین و معروفترین آنها بوده و میتوانند در حد کفایت
الزم ،برازندگی یك مدل معادله ساختاری را تعیین کنند.
 RMSEA ≤ 0.10نمودار ( )1نشان میدهد که این مدل برازش
قابل قبولی با دادههای دنیای واقعی دارد.
منطقه مورد مطالعه
جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران وکارشناسان بیمارستانها و
کارشناسان ستادی تامین اجتمائی استان مازندران تشکیل

دادهاند .که شامل  129نفر بودند و با توجه به تعداد محدود جامعه
آماری ،کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد .نمونه آماری مورد
مطالعه از نظر سن  %10بین ( %39 ،)29-39بین (%11 ،)31-09
بیشتر از  01سال ،از نظر سابقه کار  %11زیر  %30 ،5بین (-19
 %05 ،)5بین ( %5 ،)19-15بیش از  15سال ،از نظر تحصیالت
 %3زیر لیسانس %59 ،لیسانس %33 ،فوقلیسانس و  %2دکتری،
و از نظر پست سازمانی  %50مدیران و مسئولین و %01
کارشناسان تشکیل شدند.
یافتهها
در تحقیق حاضر AGFI = ،GFI = 0.98 ،RMSEA = 0.0
 NFI=0.96 ،0.95و  NNFI=1.01بوده است بنابراین ،مدل
تحقیق دارای برازندگی الزم بوده و کلیت آن مورد تأیید است
چرا که  RMSEAکمتر از  %19و  )2(GFIو  NFIنیز بیشتر از
 %29بوده است .
مدل معادله ساختاری بر حسب ضرایب برآوردی با توجه رابطه
مستقیم مدل از جدول ()1عبارت است از:
همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،کلیه روابط مستقیم و
غیرمستقیم بین متغیرهای مشهود با نوآوری تکنولوژی مورد
تایید قرار گرفته است .زیرا ،هیچ یك از ضرایب T-Value
مربوط به آن ها قرمز رنگ نشده است .از اینرو ،همه روابط
مستقیم و غیرمستقیم وارد معادله ساختاری میشوند.

نمودار ( :)1مدل معادله ساختاري روابط بین متغیرها
ضرایب T Value

999

ضرایب استاندارد

ضرایب برآوردي(غیر استاندارد)
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جدول ( :)1دادهها و تحلیلهاي مدل معادله ساختاري
متغیر نامشهود
متغیرهاي مشهود

تحقیق و
توسعه

فرضیات
عالمتاختصاری متغیرهای مشهود
ضرایب استاندارد
تایید /رد
کلیت مدل
آثار کل مستقیم +
غیرمستقیم

منابع

سیاستهاي

انسانی

نوآوري

عملكرد نوآوري

فناوري اطالعات
H5

H4
H3
H2
H1
AMALKAR
MANAB TAHGHI
IT
SIASAT
D
E
GH
0/32
0/67
0/67
0/32
0/23
GFI = 0.98 AGFI=0.95 NFI=0.96 NNFI=1.01 RMSEA=0.0
کلیت مدل تایید میشود

نحوه و جهت اثرگذاری

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

رتبه اثرگذاری

پنجم

اول

چهارم

دوم

سوم

روابط مستقیم:
SANATBI = (.43 IT + .32 TAHGIGH + .76 SI)AST + .86 AMALKARD + .29 MANABE

و بر حسب ضرایب غیراستاندارد عبدارت اسدت از (فقدط روابدط
مستقیم):
SANATBI = (.52 IT + .19 TAHGIGH + .94 SI)AST + .77 AMALKARD + .19 MANABE

همچنین روابط غیرمسدتقیم بدر حسدب ضدرایب غیراسدتاندارد
بهشر زیر است:
نقش غیر مستقیم آثار محیطزیسدتی حدوزه فنداوری اطالعدات
برصنعت بیمارستان:
IT: (0.03 IT + 0.19 TAHGHIGH) + (0.05 IT +
0.94 SIASAT) + (0.1 IT + 0.77 AMALKARD) +
)(0.11 IT + 0.19 MANABE

نقش غیرمستقیم آثدار محدیطزیسدتی حدوزه تحقیدق توسدعه و
سرمایهگذاری برصنعت بیمارستان:
TAHGHIGH: (0.03TAHGHIGH + 0.52 IT) +
(0.05 TAHGHIGH + 0.94 SIASAT) + (0.04
TAHGHIGH + 0.77 AMALKARD) + (0.02
)TAHGHIGH + 0.19 MANABE

نقش غیرمستقیم آثار محیطزیستی حوزه سیاستهدای ندوآوری
بر صنعت بیمارستان:
SIASAT: (0.05 SIASAT + 0.52 IT) + (0.05 SIASAT + 0.19 TAHGHIGH) + (0.31 SIASAT +
0.77 AMALKARD) + (0.02 SIASAT + 0.19
)MANABE

نقش غیرمستقیم آثار محیطزیستی حوزه عملکردی نوآوری بدر
صنعت بیمارستان:
AMALKARD: (0.1 AMALKARD + 0.52 IT) +
(0.04 AMALKARD + 0.19 TAHGHIGH) + (0.31

AMALKARD + 0.94 SIASAT) + (0.04 AMAL)KARD + 0.19 MANABE

نقش غیرمستقیم آثار محیطزیستی حوزه منابع انسانی بر صنعت
بیمارستان:
MANABE: (0.04 MANABE + 0.77 AMALKARD) + (0.02 MANABE + 0.94 SIASAT) +
(0.02 MANABE + 0.19 TAHGHIGH) + (0.11
)MANABE + 0.52 IT
در آزمونهای  Tاستیودنت زیر ،بدا توجده بده جهدتدار بدودن

فرضیههای تحقیق ،و نیدز بدازه مقیدا انددازهگیدری (،)1-19
حداقل میانگین مشاهده شده قابل قبول برای پذیرش فرضیات،
 %39مقیا  ،یعنی عدد هفت در نظر گرفته شده است .اگرچده
برای این امدر مقدادیر  9/19و حتدی  9/55نیدز قابدل قبدول و
پذیرش اسدت ) .)Van de ven & Ferry, 1979جددول ()2
نتایج آزمونهای انجام شده را نشان میدهد.
همانگونه که قبالً اشاره شده است ،بدا وجدود ایدن کده متغیدر
تحقیق و توسعه میتواند بیشدترین تدأثیر را بدر مطلوبیدت آثدار
محیطزیستی ندوآوری تکنولدوژی برصدنعت بیمارسدتان داشدته
باشد ،اما مالحظه میشود که از پدنج متغیدر تبیدینکنندده آثدار
محیطزیستی نوآوری تکنولدوژی ،متغیدر اول مدورد تأییدد قدرار
نگرفتهاست.
یعنی این که متغیر تحقیق و توسعه تأثیر معنیدار نداشته است.
این در حالی است که چهار متغیدر دیگدر یعندی مندابع انسدانی،
سیاستهای نوآوری ،عملکدرد ندوآوری و فنداوری اطالعدات و
ارتباطات ،هر کدام با شدت و ضعف خاص خود تدأثیر معندیدار
داشتهاند .همانگونه که در ستون  tمالحظه میشود ،جدول ()2
شرط پذیرش فرضیههای صفر یعنی اثرگذاری متغیرها ،بزرگتدر
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از  -1/10بودن  tهای محاسدبه شدده اسدت .در حدالی کده در
ستون  tمشاهده میشود ،متغیدر مندابع انسدانی از وضدعیت بده
نسبت بهتری در مقایسه با بقیه برخدوردار اسدت .از ایدن نظدر،
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متغیرهای سیاستهدای ندوآوری ،عملکدرد ندوآوری و فنداوری
اطالعات وارتباطات در مراحل بعدی اهمیت قرار دارند.

جدول( :)2نتایج آزمونهاي  Tاستیودنت فرضیهها
آزمون  tیك نمونهاي
تأیید یا عدم

فرضیهها

عدد شاخص =  7سطح پذیرش فرضیه صفر t :هاي بیشتر از -1/46

تأیید فرضیه

df

Sig
)(2-tailed

t

عدم تأیید

-2/93

111

9/999

-9/02

سیاستهای نوآوری

تأیید
تأیید

22/51
-1/33

111
111

9/999
9/131

1/32
-9/11

1/21
-9/32

عملکرد نوآوری
فناوری اطالعات وارتباطات

تأیید
تأیید

5/00
-9/13

111
111

9/999
9/313

9/01
-9/91

9/22
-9/20

صفر
تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری
منابع انسانی

میانگین

فاصله اطمینان %59

تفاوت

حد پایین

حد باال

-9/1

-9/33
1/51
9/93
9/13
9/29

جدول ( :)3همبستگی (سطح  ،)1/11و آمارههاي توصیفی متغیرها

تحقیق وتوسعه وسرمایه گذاری = F1
سطح معنیداری
منابع انسانی = F2
سطح معنیداری
عملکرد نوآوری = F3
سطح معنیداری
سیاستهای نوآوری = F4
سطح معنیداری
فناوری اطالعات وارتباطات = F5
سطح معنیداری

F1

F2

F3

F4

F5

1

9/152

9/391

9/295

9/923

9/119
1

9/991
9/239
9/915
1

9/939
9/211
9/925
9/119
9/999
1

9/391
9/252
9/991
9/350
9/999
9/302
9/999
1

ضرایب همبستگی جزیی فوق در جدول ( )3نشان می دهند ،بهجز
متغیر تحقیق و توسعه و متغیر فناوری اطالعات تمدامی متغیرهدا
داری ارتباط معنیدار باهم دیگر هستند .با وجدود پراکنددگی بده
نسبت برابر متغیرها در مقایسه با هم ،متغیر مندابع انسدانی دارای
وضعیت بهتری نسبت به بقیه بوده است.
بحث و نتیجهگیري
الگوهای بومی معادالت ساختاری زیر مستند به مطالعات میددانی
انجام شده در مورد متغیرهای تحقیق و روابط بین آنها بوده است.
همانگونه که مشخص شده است ،محقق ابتدا با مرور مستند بدر
ادبیات موضوعی مربوط و توافق با خبرگان امر توانست  5متغیدر

انحراف

ضریب

معیار

تغییرات

1/59

9/53

9/950

3/32

9/15

9/911

3/01

9/32

9/930

1/30

1/23

9/111

1/23

1/29

9/113

میانگین

را شناسایی و بر مبنای آن طی  5مرحله پرسشدنامهای را تهیده و
تنظیم و بر اسا پاسخ اعضای جامعه تحقیق ،ضرایب و میدزان
اثرگذاری هر یك از آنها را مشدخص نمایدد و در پایدان ،میدزان
اثرپذیری هر یك بررسی شد .توجه شود که در باب بررسدی آثدار
محیطزیستی نوآوری تکنولوژی برصنعت بیمارستان می توان این
موضوع را از دو دیدگاه داخلی و خارجی بررسدی نمدود .در مدورد
عوامل خارجی به بررسی عوامل متعددی مانند :قوانین و مقررات
دولتها ،شرایط سیاسدی و اقتصدادی و علدل گونداگون دیگدری
اشاره کرد .اما ،مشکل اصلی این است که تمام دولتها به دلیدل
پی بردن به اهمیت تکنولوژی و تدأثیر آنهدا در توسدعه اقتصدادی
همواره سعی در کاهش موانع و محدودیتهدای آن نمدی نمایندد.
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اینجاست که باید به دنبال بررسی علل داخلی در مورد عدم رشدد
تکنولوژیهای نوظهور باشیم .در مروری بر ادبیات ایدن موضدوع
شاهد مطالعات و نتایج متفاوتی میباشیم.
همانگونه که بیان شد ،هر یك از تحقیقات پیشین تنها یدك یدا
چند بعد از ابعاد تحقیق حاضر را سنجیدهاند که در یك جمعبندی
کلی میتوان اینگونه بیان نمود که تحقیقات پیشین را میتدوان
به سه دسته طبقهبندی نمود که هر یك از آنها را تشریح خواهیم
نمود:
دسته اول :موضوعاتی منحصرا در قالب ارزیابی آثار محیطزیستی
احداث یا یك فرایند صدنعتی کده نتدایج ایدن تحقیدق بدا نتدایج
تحقیقات )مظاهری اسدی و غالمی قوامآبداد1332 ،؛ بهبدودی و
برقی گلعذانی 1333 ،و پیرستانی و شفقتی )1333 ،درحدوزههدای
عملکردی نوآوری همخوانی داشته است .
دسته دوم :موضوعاتی در قالب نوآوری تکنولدوژیکی کده نتدایج ایدن
تحقیق با نتدایج تحقیقدات (kivimaa, Herring & Roy, 2008
2010; Sterner & Turnheim, 2008; yabar et al., 2007
&  (kemp, 2000در حوزههای تحقیدق و توسدعه و سیاسدتهدای

نوآوری همخوانی داشته است.
دسته سوم :موضوعاتی در ارتباط با آثار محیطزیستی در ارتباط با
صنعت خدمات درمانی با تکیه بر نوآوری تکنولوژی که نتایج این
تحقیددق بددا نتددایج تحقیقددات (شددمس وعتیقدده چیددان )1333 ،و
(کاوسی نژاد و محمدی اردهالی )1333 ،و (حسنوی و جهانگیری،
 )1333در حددوزه هددای منددابع انسددانی و فندداوری اطالعددات و
ارتباطات همخوانی داشته است.
بنابراین ،در پایان بهعنوان یك جمعبنددی مختصدر در خصدوص
بح و مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات پیشین می تدوان
اینگونه بیان نمود که تمامی مطالعات قبلی به نحدوی اثدربخش
داخل تحقیق حاضر آمده و هر یك از آنها جزیی از آن بدودهاندد.
تحقیق حاضر یك دیدگاه یکپارچه و کاملتری را نسبت بده هدر
یك از آنها ارایه نمود.
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نتایج آزمون تی بهمنظور تعیین میزان بهکارگیری هر یك از
عاملهای  5گانه مشخص شده ادبیات بر اسا ضرایب مدیران
و کارشناسان محترم نشان داد که از میان سایر عوامل ،عواملی
همچون :حوزههای منابع انسانی ،سیاستهای نوآوری ،عملکرد
نوآوری و فناوری اطالعات و ارتباطات به اندازه مطلوب مورد
استفاده قرار میگیرند و میزان بهکارگیری حوزه تحقیق و توسعه
در حد مطلوبی قرار ندارد .بنابراین ،با توجه به مطالب بندهای
قبل ،ذکر این نکته ضروری است که مدیران و کارشناسان
محترم توجه و عنایتی ویژه در خصوص این عامل داشته باشند.
 در این میان سهم عامل فناوری اطالعات ،با توجه به دنیدای
ارتباطات امروز و میزان انعطافپذیری بازار جهدانی ضدروری
است .زیرا بح الکترونیك یکی از بح های اولیه و اساسدی
امروز است که متأسفانه میتوان اعالن نمود که تا بده امدروز
استقبال اندکی (یا حتی هیچ استقبالی) ،در صدنعت مدوردنظر
در این خصوص صورت نگرفته است.
 عامل مدیریت منابع انسانی یکی دیگر از عاملهایی است که
میزان بهکارگیری آن در کداهش آثدار منفدی محدیطزیسدتی
تاکید میشود .بنابراین ،انتظدار مدیرود کده مددیران محتدرم
توجه و عنایت ویژهای به نیروی انسانی خود داشته باشند تدا
بتوانند بهبود عملکرد خود را به همراه داشته باشند.
 مدیران محترم بایستی با یك بازنگری اساسدی در خصدوص
حوزههای عملکردی ندوآوری و سیاسدتهدای ندوآوری آثدار
محیطزیسدتی تولیدد محصدوالت در کدال جهدانی ،تولیدد
محصوالت با کیفیت باال ،کاهش ضایعات ،تولید محصدوالت
جدید ،بهکارگیری فناوری اطالعات مرتبط و  ...داشته باشدند
تددا بتواننددد یکددی از فاکتورهددای حیدداتی موفقیددت نددوآوری
تکنولوژی را با خود همراه سازند.
یاداداشتها
1. Root Mean Square Error of Apprroximation
2. Goodness of Fit Index
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