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Abstract
Introduction: The "Wireless Sensor Network" based rehabilitation is one of the major issue in hospitals. The
purpose of this study was to prioritization the criteria of wireless sensor networks in the rehabilitation supervision
using the Fuzzy MCDM Approach.
Methods: In this descriptive study, the population consisted of all doctors and nurses in Tehran Day's Hospital,
with 210 people. From the statistical population, there were 70 doctors and 40 nursing experts. Satisfaction rate
and willingness to participate in the study were individuals with specialization in rehabilitation and wireless
sensor networks and at least 5 years in the field. Therefore, 30 people were selected through purposive sampling.
Also, a fuzzy multi-criteria decision-making model is used to illustrate the hierarchical structure of existing factors.
The data gathering instrument was “Pairwise Comparison Rehabilitation Questionnaire”. Validity and reliability
of the Questionnaire was confirmed using content validity ratio and alpha Cronbach. Data analysis was
performed using SPSS.19 and MATLAB 6.5 software.
Results: Calculations indicate that comfortable and durable criteria have respectively the highest degree of
importance relative to other criteria. Also, the options of reliable communication and body impact in signal
propagation were the highest priority in comparison to other challenges of wireless sensor networks in
rehabilitation monitoring.
Conclusions: Prioritizing the criteria for wireless sensor networks in rehabilitation monitoring leads to a
significant selection of criteria in engaging with decision makers. It is suggested to managers to improve the
performance of staff in using sensors through training.
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مقدمه :نظارت توانبخشی مبتنی بر "شبکههای حسگر بی سیم" ( )Wireless Sensor Networkیکی از موضوعاتهای مهم در
بیمارستانها است .هدف این پژوهش ،الویت بندی معیارهای شبکههای بیسیم حسگر در و نظارت توانبخشی با استفاده از روش چند
معیاره فازی میباشد.
روش کار :در مطالعه توصیفی حاضر ،جامعه آماری شامل کلیه پزشکان و پرستاران بیمارستان دی تهران بوده که تعداد آنها 215
نفر میباشد .از مجموع جامعه آماری ،تعداد  05نفر پزشک و  15نفر کارشناس رشته پرستاری بودند .معیار ورود افراد ،دارا بودن تخصص
در حوزه توانبخشی و شبکههای حسگر بیسیم و حداقل سابقه  0سال در حوزه مربوطه ،رضایت و تمایل به شرکت در این مطالعه بود.
لذا به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد  95نفر انتخاب شدند .همچنین ،از الگو تصمیم گیری چند معیاره فازی برای نشان دادن
ساختار سلسله مراتبی عوامل موجود ،استفاده شده است .ابزار گرد آوری دادهها شامل "پرسشنامه مقایسه زوجی توانبخشی"؟
( )Pairwise Comparison Rehabilitation Questionnaireبود .روایی و پایایی ابزار با استفاده از نسبت روایی محتوا و آلفای
کرونباخ تأیید شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس نسخه  13و متلب  1.0انجام شد.
یافتهها :با انجام محاسبات ،معیارهای آسایش و دوام به ترتیب دارای باالترین درجه اهمیت نسبت سایر معیارها میباشند .همچنین،
گزینههای قابلیت ارتباطات مطمئن و تأثیر بدن در انتشار سیگنال ،دارای باالترین الویت نسبت به سایر گزینههای شبکههای بیسیم
حسگر در نظارت توانبخشی بودند.
نتیجه گیری :اولویت بندی معیارهای شبکههای بیسیم حسگر در نظارت توانبخشی ،منجر به انتخاب معنیدار معیارها در تعامل با
تصمیمگیرندهها میشود .به مدیران پیشنهاد میگردد از طریق آموزش ،عملکرد کارکنان را در استفاده از حسگرها تقویت نمایند.
واژگان کلیدی :تصمیم گیری چند معیاره ،نظارت توانبخشی ،شبکه حسگر بیسیم ،فازی
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
توانبخشی به سرعت در حال رشد است زیرا تقاضا برای توانبخشی نیز
در حال افزایش است [ .]9همراه با شناسایی داروهای مؤثر ،توسعه و
ارزیابیهای مداخلههای کمکی-غیر دارویی ،که برای کمک به تکمیل
فعالیتهای زندگی روزمره و بهبود استقالل عملکرد و کیفیت زندگی
در افراد مبتال به اختالل شناختی طراحی شدهاند ،امری مهم است [.]1
توانبخشی بدنبال سکته مغزی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال
به سکته مغزی امری حیاتی و مهم میباشد .به منظور انجام مؤثر
توانبخشی ،وجود یک نظام استاندارد برای بررسی شدت اختالل
بیماران ،قبل از هر گونه درمان و برای پیگیری نتایج ،بسیار مهم است

یکی از چالشهایی که بشر در سالهای اخیر با آن مواجه بوده ،افزایش
تعداد افراد کهنسال بوده ،که این امر نیز در ایران مشهود است .همچنین
با توجه به آمار باالی تصادفات و سکتههای مغزی در سنین میان سالی
به باال در ایران ،تدابیری برای بهبود کیفیت زندگی و مراقبت از این
افراد در حال افزایش است [.]1
اختالالت شناختی ،عضالنی ،و ادراکی در فعالیتهای حرکتی با افزایش
سن ،افزایش مییابد .تغییر در هرم جمعیتی کشورها بخصوص در ایران
و کمبود کارکنان مراقبتهای بهداشتی و اجتماعی ،پژوهشگران را وادار
به نوآوریهای جدید برای کمک به این چالشها کرده است [ .]2صنعت
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تحرک بیمار :یکی از مزایای عمده شبکههای بی سیم حسگر برای
توانبخشی افزایش تحرک میباشد .بعبارت دیگر ،نبود سیم خود یک
عامل کوچک و سبک وزن شدن گرههای حسگر میباشد که بیماران را
قادر میسازد تا برای انجام تمرینات خود حرکات آزادانهتری داشته
باشند [.]11
افزایش انگیزه :بیماران ،اغلب تحت تأثیر افسردگی پس از حادثه قرار
میگیرند ،که نیاز به انگیزه و تشویق برای پایبندی به درمان پزشکی
بلند مدت دارند .ترکیبی از شبکههای بی سیم حسگر به همراه فنآوری
های دیگر مانند بازیهای ویدئویی میتوانند کمک شایانی به افزایش
انگیزه در بیماران نمایند [.]12
سنجش چند وجهی :شبکههای بی سیم حسگر دارای ظرفیت نظارت
بر سیگنالهای حیاتی مختلف عالوه بر سیگنالهای حرکتی میباشد
که آنها را قادر میسازد ،تا از سنسورهای ناهمگن در یک معماری
مشترک استفاده کنند .این ویژگی منجر به توسعه شبکه گیرنده بی
سیم چند وجهی برای نظارت بر توانبخشی امن میشود [.]19
نیازمندیهای شبکههای بی سیم حسگر در نظارت توانبخشی عبارتند
از:
قابلیت پوشیدنی :گرههای حسگر باید در طول حرکات خشن نیز ثبات
داشته و از بدن بیمار جدا نشوند [.]11
آسایش :از آنجایی که بیمار حامل چندین گره حسگر برای مدت
طوالنی در طول فعالیتهای فیزیکی میباشد ،بنابراین ،ایجاد یک
طراحی برای ارائه باالترین درجه از راحتی ،به عنوان یک نیازمندی
تبدیل میشود .این امر مستلزم توسعه دستگاههای ساده و باتریهای
کوچک میباشد [.]10
دوام :گرههای حسگر باید دارای حداکثر عمر ،بدون شارژ باتری باشند
[.]11
دقت :سیستم باید دارای دقت باال در جمع آوری و پردازش دادهها به
منظور استخراج اطالعات پزشکی درست باشد .به همین دلیل،
سنسورها باید در فرکانسهای باال نمونه برداری شود تا به درستی،
پدیده مورد بررسی قرار گیرد [.]10
ایمنی :با توجه به حساسیت برنامه ،راه حل پیشنهادی برای بیمار،
بایستی ایمن باشد ،یعنی ،محیط بیمار و وضعیت فیزیولوژیکی لحاظ
گردد و برای بیمار عوارضی نداشته و مضر نباشد [.]10
تعامل :شبکههای بیسیم حسگر بایستی ،بازخوردهای مناسب و در زمان
واقعی را فراهم کنند [.]10
استفاده از شبکههای بیسیم حسگر به منظور توسعه سنسورهای
خودکار مهم بوده و مجموعه دادههای توانبخشی میتوانند به درستی
جمع آوری شده و باعث کاهش هزینههای اضافی شوند .اطالعات جمع
آوری شده بیشتر به عنوان یک شاخص سنجش عملکرد توانبخشی
برای هدایت کاربران به منظور به حداکثر رساندن دستاوردهای خود ،و
همچنین ارائه سوابق توانبخشی برای تشخیص و الویت بندی میباشد
[ .]11میتوان به این جمع بندی رسید که شبکههای بیسیم حسگر در
نظارت توانبخشی مهم بوده و استفاده میگردد .مخصوصاً در
بیماریهایی که مدت زمان طوالنی را برای درمان نیاز دارند اهمیت
بیشتری پیدا مینمایند .پژوهشگران به این موضوع اذعان داشتهاند که
هم آسانتر و هم کم هزینهتر از سایر ابزار موجود در این زمینه میباشد
[ .]13 .11از طرف دیگر ،درسال های اخیر توجه بسیاری به نظارت

[ .]0تحت این شرایط ،تقاضا برای درمانهای توانبخشی ،هزینههای
درمان را به طور قابل توجهی افزایش میدهد .از طرف دیگر ،پایین نگه
داشتن هزینه این گونه مراقبتها برای فراهم کنندگان اینگونه خدمات
درمانی عامل مهمی محسوب میشود [ .]2 .1توانبخشی ،درمانی است
که بیمار پس از یک حادثه ،سکته مغزی و یا یک عمل جراحی ،تمرینات
و فعالیتهای مختلف فیزیکی را برای رسیدن به سطح عملکرد مناسب
انجام میدهد تا باعث بازگشت به قابلیتهای حرکتی اولیه شود [.2
.]1
درمانگران فیزیکی باید به طور مداوم در طول توانبخشی بیماران ،برای
اجتناب از اعمال نادرست ،نظارت داشته باشند .نظارت مستمر بر
بیماران طی درمان طوالنی مدت توانبخشی ،میزان فعالیتهای
درمانگری فیزیکی و کارکنان پزشکی را افزایش داده و منجر به افزایش
هزینههای بیماران میگردد .لذا نظارت توانبخشی به عنوان یک
شاخههای جدید شبکههای بی سیم حسگر پدید آمده است [.]1
یکی از فناوریهای نوظهور و مهم در علوم کامپیوتر ،شبکههای بیسیم
حسگر میباشد ،که کاربردهای قابل توجهی در حوزههای مختلف
بخصوص در حوزه نظارت توانبخشی بیماران دارد .در واقع ،تنوع
سنسور ،همجوشی اطالعات چند حسگر ،بازخورد زمان واقعی برای
بیماران و ادغام واقعیت مجازی نمونههایی از ویژگیهایی است که باعث
میشود شبکههای بیسیم حسگر برای توانبخشی منحصر به فرد باشد
[.]1
استفاده از سیستمهای حسگر ،مدت زمان درمان را کاهش میدهد و با
مدیریت توانبخشی از راه دور ،به بیماران ،توانایی انجام تمرینات در
خانه را میدهد .در نتیجه باعث کاهش هزینهها و مشکالت حمل و نقل
به بیمارستان میشود .دستگاه شبکه حسگر بیسیم باید سبک و آسان
برای استفاده باشد .کم هزینه بودن ،این سیستمها را برای توانبخشی

در منزل مناسب میسازد [.]0
شبکههای بیسیم حسگر در برنامههای مختلفی از قبیل توانبخشی
سکته مغزی ،بیماری پارکینسون و غیره استفاده میشود ،و همچنین
بکارگیری سنسورهای موجود در شبکههای بسیم حسگر ،میتواند
هزینه و ابعاد سیستمهای نظارت توانبخشی را کاهش دهد [ .]1هدف
اصلی شبکههای بیسیم حسگر ،توانبخشی به منظور ضبط حرکات و
وضعیت بدنی بیماران جهت نظارت بر فعالیتهای حرکتی آنها در
طول درمان توانبخشی میباشد ( .)1مزایای استفاده از شبکههای بیسیم
حسگر در نظارت توانبخشی عبارتند از:
اثربخشی هزینه :شبکههای بی سیم حسگر ،یک فناوری کم هزینه ،و
یک کلید برای اجرای موفقیت آمیز خدمات توانبخشی از راه دور است
که میتواند جایگزین خدمات سنتی و در نتیجه منجر به بهبود
اثربخشی هزینهها شود [.]1
سهولت نصب و راه اندازی :شبکههای بی سیم حسگر برای توانبخشی،
توسعه با استفاده از راه حلهای نظارتی را جهت سهولت استفاده
کاربران فراهم میسازد [.]3
بهبود سطح دسترسی مراقبت :شبکههای بی سیم حسگر برای توسعه
راه حلهای توانبخشی در منزل ،که قادر به صرفه جویی در زمان و
هزینه سفر برای بیماران و ارائه دهندگان مراقبت میباشند ،مناسب
است [.]15
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در پژوهش حاضر ،برای الویت بندی معیارهای شبکههای بیسیم حسگر
در مدیریت و نظارت توانبخشی از "پرسشنامه مقایسه زوجی
توانبخشی" ( Pairwise Comparison Rehabilitation
 )Questionnaireکه در سال  2511طراحی شده ،استفاده شده است.
پرسشنامه جهت الویت بندی معیارهای شبکههای بیسیم حسگر در
نظارت توانبخشی در بین بیمارستانهای شهر ملبورن در کشور استرالیا
استفاده گردید .این پرسشنامه شامل  11گویه است ،سؤاالت  1تا 15
برای سنجش نظارت توانبخشی و سؤاالت  11تا  11برای سنجش
گزینههای شبکههای حسگر بیسیم در نظر گرفته شده است .بر اساس
طیف  0گزینهای لیکرت با حداقل  1تا حداکثر  0نمره اندازه گیری
(کامالً مخالفم ،1-مخالفم ،2-نظری ندارم ،9-موافقم 1-و کامالً موافقم-
 )0برای سؤاالت پرسشنامه مدنظر قرار گرفته است ،که نمره  1پاسخ
دهنده نشان دهنده سطح پایین و نمره  0نشان دهنده سطح باالی
دیدگاه فرد است .معیار آسایش دارای بیشترین نمره ( )1/00و دوام
دارای کمترین نمره ( )9/11بوده است .میانگین نمرات معیارها در این
پرسشنامه  9/11استخراج گردیده است که در دامنه مناسب قرار دارد.
 Zhangو همکاران [ ]0روائی ابزار را بصورت صوری با استفاده از 1
نفر خبرگان دارای تخصص دانشگاهی در حوزه مدیریت توانبخشی
بررسی و تأیید نمودهاند .برای اندازه گیری روایی سازه از  11نفر از
خبرگان دارای تخصص هوش مصنوعی و پزشکان در دانشگاههای
استرالیا ،از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد که میزان بار عاملی گویه
ها و مقدار متوسط واریانس استخراج شده بیش از  5/0گزارش شد.
همچنین جهت پایایی با نظرسنجی از  132نفر از پزشکان و پرستاران
حوزه نظارت توانبخشی بیمارستانهای استرالیا ،از پایایی مرکب
( )Composite Reliabilityاستفاده گردید که مقدار آن 5/19
گزارش شد .در نتیجه روایی و پایایی پرسشنامه مناسب گزارش شد
[.]0
در ایران بخشی از "پرسشنامه مقایسه زوجی توانبخشی" در سال
 1931توسط بهشتی نیا و ترکزاد [ ]11استفاده شد و بر اساس طیف
 9گزینهای لیکرت با حداقل  1تا حداکثر  9نمره اندازه گیری (مخالفم-
 ،1نظری ندارم 2-و موافقم )9-طراحی شده بود .که نمره  1پاسخ
دهندهشان دهنده سطح پایین و نمره  9نشان دهنده سطح باالی دیدگاه
فرد است .روایی صوری پرسشنامهها توسط  2نفر از خبرگان دارای
تخصص مدیریت دانشگاه سمنان تأیید شده است .پایایی پرسشنامهها
توسط آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .برای اندازه گیری
پایایی پرسشنامه ،پرسشنامه بین  1نفر از مدرسین رشته مدیریت
دانشگاه سمنان پزشکان توزیع شد و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ
 5/11مورد تأیید قرار گرفت [ .]11در مطالعه حاضر"،پرسشنامه مقایسه
زوجی توانبخشی" توسط پژوهشگران به فارسی ترجمه شد و هم
معنایی پرسشنامه انگلیسی با فارسی بررسی شد [ .]0طی دو مرحله
در اختیار  1نفر متخصص فارسی زبان که تسلط خوبی در زبان انگلیسی
دارند ،قرار گرفته است .از آنها خواسته شد تا درجه دشواری
عبارتهای ترجمه شده را بررسی کنند .پس از اعمال تغیییرات
پرسشنامه تعدیل شده به زبان انگلیسی برگردانده شده و به تأیید
 Zhangو همکاران از طریق ایمیل رسید.
در پژوهش حاضر روایی نسخه ترجمه شده فارسی با استفاده از نسبت
نسبت روایی محتوا ( )CVRاندازه گیری شد .برای بررسی نسبت روایی

توانبخشی بیماران شده است و کشورهای صنعتی و همچنین در ایران،
بیش از هر چیز به نظارت دقیقتر و راحتتر ،نگاه ویژه دارند .زیرا نظارت
توانبخشی صحیح ارتباط مستقیمی باسرعت و کیفیت بهبود بیماران
دارد ،لذا در ابعاد گوناکون زندگی بیماران تأثیر آشکار دارد [ .]0در برخی
از بیماران به دلیل ویژگیهای خاص آنها مثل شرایط سخت بیماران و
نبود روحیه کافی جهت بهبود ،سهولت بهره گیری از ابزار در انجام
توانبخشی اهمیت بسیاری پیدا میکند .موضوعی که در مطالعات
پیشین مورد غفلت واقع گردیده است نپرداختن به الویت بندی
معیارهای دخیل در نظارت توانبخشی متناسب با شرایط بیماران و
بیمارستانها بطور خاص میباشد که در انتخاب نوع شبکه بیسیم
حسگر بسیار کلیدی و مؤثر است زیرا نوع شبکه ارتباط تنگاتنگی با
هزینهها و سهولت بکارگیری آنها دارد [.]0
از طرف دیگر ،نحوه بیان درک و قضاوت در خصوص معیارها در
شبکههای بیسیم حسگر معموالً ذهنی ،غیرقطعی یا مبهم است .یک
چنین عدم قطعیت و ذهنیتی به وسیله احتمال و آمار کنترل میشود.
از آنجایی که کلمات دقت کمتری از اعداد دارند ،مفهوم متغیرهای زبانی
به صورت تقریبی پدیدهها را مشخص و بیان میکنند .به منظور رفع
ابهام ،گنگی و ذهنی بودن قضاوت و نظر انسان در فرآیند تصمیم گیری،
منطق فازی برای بیان متغیرهای زبانی به وجود آمده است [.]11
همچنین یافتههای مطالعات نشان میدهد که با تکرار الویت بندی
گزینهها مبتنی بر روشهای مختلف تصمیم گیری ،هم معتبرسازی
نتایج صورت گرفته و هم کیفیت نتایج بهبود می بابد [ .]10 .19لذا،
در مطالعه حاضر سعی شده که از روشهای مختلف تصمیم گیری چند
معیاره فازی بهره برده شود .در شبکههای بی سیم حسگر ،سؤال اساسی
اینست که کدام یک از معیارها در نظارت توانبخشی الویت باالتری
دارند؟ لذا هدف از این پژوهش ،الویت بندی معیارهای شبکههای بیسیم
حسگر در نظارت توانبخشی با استفاده از روش چند معیاره فازی در
بیمارستان دی از سال  1932تا  1931میباشد.

روش کار
در پژوهش توصیفی حاضر ،جامعه آماری شامل کلیه پزشکان و
پرستاران بیمارستان دی تهران بود که تعداد آنها  215نفر میباشد.
بیمارستان دی یکی از پیشروترین بیمارستانهای تهران و ایران در
حوزه توانبخشی میباشد و همچنین از دستگاههای نوین توانبخشی
مبتنی بر شبکههای حسگر را در چند مورد استفاده کرده است .لذا با
توجه به اینکه در بررسی بیمارستانها ،دو مورد داشتن فعالیتهای
توانبخشی و نظارت و همچنین بهره گیری از شبکههای حسگر بیسیم
مد نظر بوده است ،بیمارستان دی دارای هردو ویژگی فوق بود ،لذا ،به
عنوان محل مورد بررسی انتخاب گردید [ .]13از مجموع جامعه آماری،
تعداد  05نفر پزشک و  115نفر کارشناس رشته پرستاری بودند .معیار
ورود افراد به نمونه مورد بررسی ،شامل دارا بودن تخصص و سابقه در
حوزه توانبخشی و شبکههای حسگر بیسیم ،رضایت و تمایل به شرکت
در این مطالعه بود .همچنین حداقل سنوات خدمتی مورد نیاز آنان0 ،
سال تعیین شده بود تا بتوان دقت مطالعه را افزایش داد .افرادی که این
معیارها را نداشتند از نمونه مورد بررسی حذف شدند .لذا به روش نمونه
گیری هدفمند به تعداد  95نفر انتخاب شدند .از مجموع کل نمونه،
تعداد  25نفر پزشک و  15نفر پرستار بودند.
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مدیریت توانبخشی باالی  0سال سابقه کار بیمارستان دی تهران 5/00
محاسبه و تأیید شدند .همانطور که مشخص است ضریب باالی 5/05
است که نشان از پایایی ابزار مورد استفاده است [.]11
محدوده زمان مطالعه حاضر ،از سال  1932تا سال  1931است .روش
گردآوری دادهها از نوع روش میدانی و کتابخانهای بود .با بررسیهای
صورت گرفته ،در شبکههای بیسیم حسگر در نظارت توانبخشی
چارچوبی برای اولویت بندی معیارهای شبکههای بیسیم حسگر در
نظارت توانبخشی وجود نداشت .در این راستا ،این پژوهش درصدد شد
مدلی را ارائه نماید که با بکارگیری روش تصمیم گیری چند معیاره
فازی ،بدلیل کیفی بودن معیارها و همچنین الویت بندی آنها ،جهت
مشخص نمودن میزان الویت هر یک از معیارها همراه با روابط
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل معیارهای شبکه بیسیم حسگر در
نظارت توانبخشی ،موجب بدست آمدن نتایجی برای سازمان شود که
بتواند معیارهای موجود در شبکههای بیسیم حسگر برای نظارت
توانبخشی را اولویت بندی کند .جدول  1معادل سازی متغیرهای زبانی
با اعداد فازی مثلثی را نشان میدهد.

محتوا ،ابتدا پرسشنامه برای  9نفر از اعضاء هیات علمی گروه مهندسی
کامپیوتر دانشگاه آزاد زنجان و  9نفر از پزشکان و صاحبنظران دارای
تخصص اعصاب و روان بیمارستان دی تهران ارسال گردید تا ابزار از
نظرنسبت روایی محتوا ،در قالب یک جدول و مبتنی بر یک مقیاس 9
نمرهای ( =1غیرمرتبط 2 ،میتوان استفاده کرد ولی ضرورتی ندارد و
 =9مهم و مرتبط) مورد ارزیابی قرار گیرد .پس از بررسی نمرات،
سواالتی که نسبت روایی محتوا آنها کمتر از معیار تعیین شده  2بود،
اصالح و تجدید نظر شد .نمره نسبت روایی محتوا در هر  11عبارت از
عدد  5/12جدول الوشه ،بزرگتر است .نتایج محاسبه شاخص روایی
محتوا حاکی از آن بود که  11عبارت نمره باالتر از  5/03داشته و دو
عبارت با نمره پایینتر مورد بازبینی قرار گرفت .درنهایت ،بازخورد به
دست آمده از نظرات این افراد نشان داد که پرسشنامه در نظر گرفته شده
برای ارزیابی این متغیرها مناسب بوده و نسبت روایی محتوایی
پرسشنامه ،تأیید شد .همچنین در این پژوهش پس از ترجمه فارسی
ابزار ،با استفاده از آلفای کرونباخ با توزیع  95ابزار از هر یک در بین
پزشکان متخصص اعصاب و روان و کارشناسان متخصص در حوزه
جدول  :1معادل سازی متغیرهای زبانی با اعداد فازی مثلثی []12 .0
مقیاس فازی مثلثی

مقیاس زبانی برای نرخ گزینهها

اعداد فازی مثلثی

خیلی کم

()5 ،5 ،1

خیلی ضعیف

()5 ،5 ،15

متغییرهای زبانی برای وزن معیارها
کم

()5 ،1 ،9

ضعیف

()5 ،15 ،95

تا حدودی کم

()1 ،9 ،0

تا حدودی ضعیف

()15 ،95 ،05

متوسط

()9 ،0 ،0

بی تفاوت

()95 ،05 ،05

تا حدودی زیاد

()0 ،0 ،3

تا حدودی خوب

()05 ،05 ،35

زیاد

()0 ،3 ،15

خوب

()05 ،35 ،155

خیلی زیاد

()3 ،15 ،15

خیلی خوب

()35 ،155 ،155

روش دیمتل فازی ( DEMATEL: Fuzzy Decision Making
 )Trial and Evaluation Laboratory Method or Fuzzyکه
ازانواع روشهای تصمیمگیری بر پایه مقایسات زوجی میباشد ،با
بهرهمندی از قضاوت خبرگان در استخراج معیارها و چالشها ،و همچنین
تعیین روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل آنها بکار رفته است.
فرآیند تحلیل شبکه فازی ( FANP: Fuzzy Analytic Network
 ،)Processتاپسیس فازی ( )Fuzzy Topsisو الکتره فازی ( Fuzzy
 ،)Electreکه ازانواع روشهای تصمیمگیری بر پایه مقایسات زوجی
میباشند ،با بهرهمندی از قضاوت  95نفر خبرگان متخصص اعصاب و
روان و مدیریت توانبخشی که حداقل  0سال سابقه کار در بیمارستان
دی تهران داشتند ،جهت الویت بندی معیارها و گزینهها استفاده شده
است .در تصویر  2گزینهها و نیازمندیهای شبکه حسگر بیسیم در
نظارت توانبخشی و ساختار سلسله مراتبی آنها آورده شده است .در
نهایت تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار اس پی اس نسخه  13و متلب
 1/0انجام شد.

بعد از این مرحله ،پژوهشگر پرسشنامهها را به مدت دو هفته در نمونه
آماری توزیع نمود تا نسبت به تکمیل آنها اقدام نمایند.
بعد از جمع آوری پرسشنامه ،دادهها جهت تحلیلهای الزم وارد نرم
افزار گردید .جهت تحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل شاخصهای
تمایل مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای مورد مطالعه در کل نمونه
استفاده شد .همچنین از آمار استنباطی ،جهت بررسی روایی همگرا،
آلفای کرونباخ جهت پایایی ابزار ،برای سنجش میزان تأثیر متغیر
مستقل بر هر یک از متغیرهای وابسته از ضریب تأثیر ( )R2و همچنین
برای تحلیل مسیر استفاده گردید .در نهایت ،کدنویسی جهت پیاده
سازی روشهای تصمیم گیری چند معیاره بکار رفته در شکل 1
استفاده شده است .در این مطالعه ،از مدل تصمیم گیری چند معیاره
فازی برای نشان دادن ساختار سلسله مراتبی عوامل موجود ،همراه با
روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل معیارهای شبکه بیسیم حسگر
در نظارت توانبخشی استفاده شده است .روند مطالعه در تصویر  1آورده
شده است.
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تصویر  :1روند مطالعه پژوهش []11 .15

تصویر  :2گزینههای شبکه حسگر بیسیم در نظارت توانبخشی []0 .1
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یافتهها
فازی و همچنین نرمالسازی و گرفتن میانگین از آنها ،وزن نهایی
معیارهای شبکه بی سیم حسگر محاسبه شده است.

نتایج آمار توصیفی نشان داد که  15درصد از نمونه آماری این مطالعه
را افراد با گروه سنی کمتر از  90سال 15 ،درصد بین  90تا  10سال و
 95درصد باالی  10سال سن داشتهاند .به لحاظ تحصیالت11/0 ،
درصد اعضای نمونه را افراد با تحصیالت دکتری تشکیل دادهاند که
باالترین درصد و فراوانی را در بین ردههای تحصیلی داشتهاند29/9 ،
درصد کارشناسی ارشد بودهاند و  15درصد اعضای نمونه را افراد با
تحصیالت کارشناسی تشکیل دادهاند .به لحاظ سابقه کاری  20درصد
افراد بین  15تا  10سال 00 ،درصد افراد بین  10تا  25سال و 25
درصد افراد باالی  25سال سابقه کاری داشتهاند .نتیجه بخش آمار
توصیفی بیانگر اینست که باالترین درصد نمونه آماری مربوط به آقایان،
گروه سنی باالی  90سال ،دارای مدرک کارشناسی و باالتر و سابقه
کاری باالی  10سال بوده است .معیارهای شبکه بیسیم حسگر در نظارت
توانبخشی بر اساس "پرسشنامه مقایسه زوجی توانبخشی  Zhangو
همکاران" به تعداد  1معیار بوده که شامل آسایش ،دوام ،تعامل ،ایمنی،
قابلیت پوشیدنی و دقت میباشد که به ترتیب از  R1تا  R6نامگذاری
شده است .همچنین گزینههای شبکههای بیسیم حسگر در نظارت
توانبخشی شامل کارایی ،انرژی ،عدمتغییرماهیت ،کیفیت خدمات،
بازخورد ،مسیریابی ،تأثیر بدن در انتشار سیگنال ،قابلیت ارتباطات
مطمئن ،تثبیت ،همگامسازی و کالیبراسیون که بترتیب از  C1تا C10
نامگذاری شده است .روش دیمتل فازی ( Fuzzy Decision Making
 :)Trial and Evaluation Laboratory Method or Dematelدر
این روش میزان تأثیر گذاری و تأثیر پذیری معیارها در جدول  2نشان
داده شده است.

جدول  :3ماتریس اوزان نهایی گزینهها نسبت به هدف
چالشها

معیار
R2

11/10

5/02

R3

11/15

5/15

R4

11/19

-5/20

R5

11/05

-5/39

R6

11/01

-5/01

R1

C1

5/152

1

C2

5/539

1

C3

5/531

0

C4

5/533

1

C5

5/150

2

C6

5/150

2

C7

5/11

1

C8

5/11

1

C9

5/15

0

C10

5/159
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جدول  :4وزن نهائی معیارها در شبکه بی سیم حسگر
کد

اولویتبندی معیارها

R4

5/20

R5

5/29

R6

5/22

R3

5/11

R2

5/511

R1

5/501

معیار ( R4ایمنی) در شبکه بی سیم حسگر ،باز هم با نمره ،5/20
مهمترین معیار مطابق با این روش بدست آمده است .در ادامه مرحله
تاپسیس فازی ،با توجه به نتایج بدست آمده در روشهای قبلی ،در این
قسمت سعی گردید دوباره گزینههای شبکههای بیسیم حسگر در
نظارت توانبخشی وزن دهی گردند .گزینههای  C8و  C7با وزنهای
 5/011و  5/110بترتیب دارای باالترین الویت نسبت به سایر چالشهای
شبکههای بیسیم حسگر در نظارت توانبخشی هستند .الکتره فازی :با
محاسبه ضریب نزدیکی راهحل ایده آل ( )CCjدر روش تاپسیس فازی
 1گزینه برتر اولویتبندی و انتخاب شدهاند (گزینههای ،C5 ،C7 ،C8
.)C9 ،C1 ،C6
در مرحله الکتره فازی بهمنظور انتخاب بهینه گزینهها 1 ،گزینه منتخب
و برتر ،دوبهدو مقایسه شده و سپس مقدار وزن نرمال نهائی ماتریس
تصمیم فازی برای  1گزینه محاسبه شده است .نتایج بیانگر این است
که چالشهای ( C8قابلیت ارتباطات مطمئن) و ( C7تأثیر بدن در انتشار
سیگنال) دوباره ،دارای باالترین الویت نسبت به سایر چالشهای
شبکههای بیسیم حسگر در نظارت توانبخشی میباشند.

جدول  :2میزان تأثیر گذاری و تأثیر پذیری معیارها (اعداد قطعی)
𝑹 ̃𝒊 +
𝒇𝒆𝒅) 𝒊 ̃
𝑫(
11/32

وزن قطعی نهایی گزینهها

اولویتبندی قطعی

𝑹 ̃𝒊 −
)𝒊 ̃
𝑫(
-5/53

𝒇𝒆𝒅

مطابق با جدول  ،2معیارهایی که دارای 𝑖̃𝑅 ̃𝑖 −
𝐷 منفی بوده ،معلول و
اگر مثبت باشند ،علت هستند .بنابراین ،معیارهای  R6 ،R4 ،R1و R5
چون منفی بوده ،بعنوان معیارهای معلول یا تأثیر پذیر میباشند .و
معیارهای  R2و  R3علت یا تأثیر گذار هستند .در نهایت ،معیار R5
تاثیرپذیرترین معلول و معیار  R2که تاثیرگذارترین علتها در شبکه
حسگر بیسیم است ،میباشد .فرآیند تحلیل شبکه فازی :در این روش
وزن معیارها و گزینهها بترتیب در جدول  9و  1نشان داده شده است.
مطابق با جدول  ،9گزینههای  C7و  C8با وزن  5/11دارای باالترین
الویت نسبت به سایر گزینههای شبکههای بیسیم حسگر در نظارت
توانبخشی میباشند.
معیار  R4در شبکه بی سیم حسگر ،با نمره  ،5/20مهمترین معیار مطابق
با این روش بدست آمده است .معیارهای  R5و  R6بترتیب با  5/29و
 5/22در رده دوم و سوم قرار گرفتند .تاپسیس فازی :با توجه به الویت
بندیهای بهدستآمده در دو روش فرآیند تحلیل شبکه فازی و دیمتل

بحث
این مطالعه با هدف الویت بندی معیارهای شبکههای بیسیم حسگر در
و نظارت توانبخشی با استفاده از روش چند معیاره فازی انجام شد.
نتایج میزان اهمیت هر یک از معیارها همراه با روابط تأثیرگذاری و
تأثیرپذیری متقابل معیارهای شبکه بی سیم حسگر در نظارت توانبخشی
با توجه به محدودیتهای بودجهای ،زمانی ،منابع و غیره موجب
مشخص نمود .معیارهای آسایش و دوام به ترتیب دارای باالترین درجه
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درمان و برای پیگیری نتایج ،بسیار مهم است ،همچنین بیان شده است
که تأثیر اختالالت شناختی ،عضالنی ،و ادراکی در فعالیتهای حرکتی
با افزایش سن ،افزایش مییابد .لذا استفاده از شبکههای بی سیم حسگر
به منظور توسعه نظارت بهینه توانبخشی مؤثر است بشرطی که در هر
بیمار و بیمارستان متناسب با شرایط آنها انتخاب گردد .مثالً در این
مورد بررسی شده آسایش و دوام دارای الویت باالتری نسبت به مابقی
معیارها مهم بودهاند [.]11

اهمیت و معیار دوام دارای بیشترین تأثیر گذاری بر روی سایر گزینهها
و معیار تعامل دارای کمترین تأثیر پذیری از سایر گزینهها میباشد .این
الگو از نظاممندی مناسب برخوردار است و دارای مراحل مشخص،
تعریف شده و ورودیهای معلوم میباشد .این مشخصه ،سازمان را از
سردرگمی و بالتکلیفی میرهاند و این اطمینان را میدهد که با پیمودن
گامهای تعریف شده میتوان به خروجی مورد انتظار برسد .الگو
پیشنهادی منجر به الویت بندی معنیدار معیارها میشود و سازمان
فرصت مییابد با توجه به درجه اهمیت و اولویت معیارها ،معیارهایی که
اولویت باالتری را دارا میباشد به عنوان معیارهای بهینه در دستور کار
قرار دهد .یافتههای مطالعه حاضر با یافتههای  Srivastavaو همکاران
[ ]13همسو میباشد .چراکه آنها هم معتقدند بایستی معیارهای
مختلف ازجمله فیزیولوژیکی ،روانی ،شناختی و رفتاری در بیماران
شناسایی گردد و سپس یک شبکههای بی سیم حسگر شامل تنوع
سنسور ،همجوشی اطالعات چند حسگر ،بازخورد زمان واقعی برای
بیماران و ادغام واقعیت مجازی متناسب با سطح قابلیت اعتماد و نیاز
به اطمینان از حفظ حریم خصوصی و امنیت دادههای پزشکی ،ارائه
گردد .یافتههای پژوهش حاضر ،یافتههای  Patelو همکاران را تائید
کرده است ،بعبارتی ،شبکههای بیسیم حسگر در حوزه توانبخشی برای
نظارت بر افراد مسن و افراد مبتال به بیماریهای مزمن بسیار کلیدی
بوده است چراکه معیار آسایش و دوام ،در این مطالعه از عوامل با اهمیت
باال در توانبخشی میباشند [.]25
یافتههای مطالعه حاضر با یافتههای  ،Adrianaهمسو میباشد .چرا که
معیار هزینه در شبکههای بیسیم حسگر از معیارهای دارای الویت معنی
دار بوده و همچنین استفاده از شبکههای بیسیم حسگر نیز بعنوان یک
ابزار مداخلهای غیرمستقیم در بهبود بیماران مسن و نیاز به درمان
طوالنی مدت مؤثر است [ .]0همچنین یافتههای مطالعه حاضر نیز با
یافتههای مطالعه  Chung-Hsienهمسو میباشد ،توانبخشی پس از
سکته مغزی برای بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به سکته مغزی
امری حیاتی و مهم میباشد .به منظور انجام مؤثر توانبخشی ،وجود یک
روش استاندارد برای بررسی شدت اختالل بیماران ،قبل از هر گونه

نتیجهگیری
یافتههای این مطالعه نشان داد که معیارهای آسایش و دوام به ترتیب
دارای باالترین درجه اهمیت و معیار دوام دارای بیشترین تأثیر گذاری
بر روی سایر گزینهها و معیار تعامل دارای کمترین تأثیر پذیری از سایر
گزینهها میباشد .به مدیران بیمارستان پیشنهاد میگردد با مکانیزم
های جذب دانش از طریق برگزاری دورههای آموزشی ،عملکرد کارکنان
پرستاری حوزه مدیریت توانبخشی را در استفاده از حسگرها تقویت
نمایند .در مطالعه حاضر ،با توجه به اهتمام پژوهشگران ،ممکن است
افراد در نمره دهی به یک سری از گزینههای توانبخشی که در گذشته
بدون استفاده از شبکههای بیسیم حسگر انجام میشد و وضعیت
مناسبی نداشتند ،اغراق نموده باشند و همچنین تعداد نمونه کم بدلیل
جدید بودن حوزه مورد مطالعه در این بیمارستان دی تهران ،از
محدودیتهای پژوهش میباشد.

سپاسگزاری
این مقاله نتیجه بخشی از طرح درون دانشگاهی به شماره مجوز طرح
درون دانشگاهی/31/9202 :پ/د مورخه  ،31/12/21دانشگاه آزاد
اسالمی واحد زنجان میباشد .از زحمات مسئولین محترم واحد پژوهش
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ،بیمارستان دی تهران و شرکت
کنندگان محترمی که در انجام این طرح همکاری نمودند ،سپاسگزاری
میشود
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