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 .77-69 ؛ صفحات1400 پاییز؛ سوم؛ شماره هفتمرسانی پزشکی نوین؛ دوره مجله اطالع

 دهيچک

عملكرد و  یابيمدل ارز یکامر ضرورت ارائه  ینوجود دارد كه ا هاي بزرگي بين توان بالقوه نظام سالمت و عملكرد كنوني آنروزه شكافام :هدف

 يکبر تكن يمبتن يمارستانيب يواحدها يوربهره یابيجهت ارز يارائه مدل يقتحق ین. هدف اكنديم يهتوج بخش بهداشت و درمان را يبرا يوربهره
 .است يفاز ینبدتر -بهترینها و داده يپوشش يلتحل

تحت  يمارستانب 12منظور، تعداد  ینا يبرا. انجام شده است 1398پژوهش در سال  یناست. ا يپژوهش حاضر از منظر هدف كاربرد: هاروش

 يرگذارتأث هاييارمع یيجهت شناسا يفاز نیربدت -بهترینانتخاب شده است. روش  يقتحق يعنوان نمونه مورد تهران به ينظارت دانشگاه علوم پزشك
هر واحد  يورها، بهرهداده يپوشش يلتحل يکكار گرفته شد، سپس با استفاده از تكنه بر نظرات كارشناسان ب يمبتن يمارستانب يوربهره یابيبر ارز

تا  1391سال  يتهران ط يدانشگاه علوم پزشك يه آماراملناز سا يقتحق يهاشده محاسبه شده است. داده يينتع هايياربا استفاده از مع يمارستانيب
 .است یرفتهصورت پذ GAMSافزار برداشت شده است و در بستر نرم 1395

 يدارا 669/0 ،94/0، 1 يانگينبا م يببهارلو به ترت يمارستانروزبه و ب يپزشكروان ي،فاراب يمارستانكه ب دهديآمده نشان م دست به یجنتا: نتایج

و  اثربخشي يزانم يشترینب يدارا 56/0، 61/0، 64/0با  يببه ترت يائيانض يمارستانو ب يفارابجامع بانوان آرش،  يمارستانو ب یيكارا يزانم ینتريشب
 .باشنديشده م يدوره بررس يط يوربهره يزانم يشترینب يدارا 1/1، 3/1، 7/1با  يببه ترت يائيانض يمارستانجامع بانوان آرش و ب ي،فاراب يمارستانب

دهد كه اگرچه اكثر ينشان م ینا .ندارند ينوسان بوده و روند رو به رشد يها دارايمارستاناكثر ب يورو بهره ياثربخش یي،نمرات كارا :یگيرنتيجه

 .انجام دهند يترياقدامات جد یدخدمات خود هستند، اما با يفيتها به دنبال بهبود كيمارستانب

 .يفاز ینبدتر -بهترین ها،داده يپوشش يلتحل ها،يمارستانب ي،وربهره ،بيیاارز: هاکليدواژه

 پژوهشی نوع مقاله:

 29/7/1400پذیرش مقاله:                4/7/1400اصالح نهایی:         11/2/1400 دریافت مقاله:

 .77-69 :7(3) ؛1400 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یفاز ینبدتر -بهترینها و داده یپوشش یلتحل یکبر تکن یمبتن یمارستانیب یواحدها یورهبهر یابیجهت ارز یارائه مدل. حسن یفرات  ،اکبریعل یحسن، محمد قهرمانلو ارجاع:

  
  مقدمه:

روزافزون جوامع  يازبا توجه به ن يو درمان يحوزه ارائه خدمات بهداشت

 يتوجهلاببا سرعت ق يراخ يهاسال يسطح بهداشت در ط يبه ارتقا

بخش سالمت  يمحور یتاست كه مأمور يدر حال ینرشد نموده است؛ ا

مناسب، ارتقاء سطح  يمتبا ق يو درمان شامل ارائه خدمات درمان

اثربخش و كارا ارائه خدمات،  یریتبا مد يرهو غ وريمح يمارخدمات، ب

سالمت جامعه  یتنها حوزه و در ینا يدر تعال یيسزاه نقش ب توانديم

ارائه خدمات با توجه به  هايینههز یریتنمونه، مد يشد. براباه داشت

 يو رشد تقاضا از سو سویکكشورها از  يارمحدود بودن منابع در اخت

حوزه  یرانو مد یزانربرنامه ياصل هايدغدغهاز  یكيبه  یلتبد یگر،د
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 و همکاران قهرمانلو                                                                                                                                                   هایمارستانب یوربهره یابیارزارائه مدل 

 

0140پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

است كه  يجمله مسائل از وريبهره روینا بهداشت و درمان شده است. از

جمله بخش  مختلف و از یعدر صنا یرانتوجه محققان و مد ردموه امروز

 . [1] استبهداشت و درمان شده 

مطلوب از امكانات  يهمراه با بازده يحمنابع، استفاده صح محدودیت

 ین. در اطلبديبهداشت و درمان را م یریتيمد هايحوزه يدر تمام جودمو

ظام بهداشت و درمان ن خشب ترینینهعنوان پرهز به هايمارستانب يان،م

را به خود اختصاص داده و  يناخالص مل يداز تول ايهستند كه سهم عمده

 [.2] هستند ايیژهتوجه و يازمندن

 در بهداشتي ملي منابع از نيمي از بيش كه دهدمي نشان هابررسي

 توسعه كشورهاي در محدود منابع و روندمي هدر به مختلف كشورهاي

 يزارآمد مورد استفاده قرار گرفته و اعتبارات عمومي ناكن صورت به نيافته

صرف خدماتي شده است كه فاقد تناسب و اثربخشي الزم هستند. 

 يتعملكرد در بخش بهداشت و درمان از اهم یابيوجود نظام ارز ینبنابرا

و اهداف بخش  يارهااگر مع ينهزم ینبرخوردار است. در ا ايیژهو ضرورت و

سطح تحقق اهداف  یسهبه مقا توانيشوند، م یفتعر يدرست سالمت به

مختلف سالمت پرداخت. عملكرد نظام سالمت شامل نسبت  يهادر نظام

است. در گزارش سازمان  ،محقق شود توانستيم آنچهتحقق هدف به 

در نظر  يمعادل اثربخش یباً، عملكرد، تقر2000 بهداشت سال يجهان

عملكرد متناسب با  یابيمدل ارز یکه ارائ ،رو ینا گرفته شده است. از

 ياثربخش یي،كه عالوه بر كارا یراندر كشور ا هايمارستانب یریتمد يفضا

كل را  يورشاخص بهره ي،كل طور به اهداف( و به يدسترس يزان)م

 [.3،4] است يتحائز اهم ،كند يريگاندازه

تحليل پوششي دادها براي ارزیابي كارایي  يکاز تكن استفاده

 بوده محققان توجه مورد بسيار درمان، و بهداشت بخش و هاستاناريمب

در خصوص كاربرد تحليل پوششي  متعددي كاربردي مطالعات. است

 را تكنيک این از استفاده و عملكرد ارزیابي اهميت ها،بيمارستان در هاداده

 و عملكرد یيكارا یابيكه به ارز يايهعات اولمطال جمله از. دهدمي نشان

است  Ozcanو  Bannickطالعه اند، مپرداخته يو درمان يكز بهداشترام

عملكرد  یسهمنظور مقا ها را بهداده يپوشش يلكه مدل تحل

به كار  یكاتحت نظر وزارت بهداشت و وزارت دفاع در آمر هاييمارستانب

 نشان هاداشت. مطالعات آن يو دو خروج يمدل شش ورود ینگرفتند؛ ا

كاراتر هستند.  يتوجهوزارت دفاع به مقدار قابل هايانستبيمار كه داد

 كارایي ارزیابي براي هااز تحليل پوششي داده دیگريدر مطالعه  ينهمچن

 استفاده بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه پوشش تحت هايبيمارستان

 1386تا  1384 يهاارزیابي نشان داد كه در طول سال این نتایج كه شد

درصد  44تا  31 يناند بكامل را كسب كرده یيكه كارا يایهيمارستانب

 [.5-7] بوده است يرمتغ

 یيكارا ييراتثابت در تغ يمهن هاييورود يرتأث یگريد يقتحق در

 یکها در شهر مونترال نشان داده شد؛ آن يمارستانب یکبخش اورژانس 

ه ائارثابت  يمهن هاييشده با ورود اصالح يهاداده يپوشش يلروش تحل

 يهاداده يپوشش يلتحل يبو همكاران تركMitropoulos  .كردند

 یوناندر  هايمارستانب یيمحاسبه نمرات كارا يرا برا يزيب اليزو آن يتصادف

 یک یجادو ا يمدل آمار یک يدتول يبرا يزيب يزها از آنالبه كار گرفتند. آن

ردند، سپس ك دهاستفا هاینهمربوط به گز يهاداده يبرا يسازيهبستر شب

 را محاسبه كردند هايمارستانب یيداده نمرات كارا يپوشش يلبا مدل تحل

[9-8.] 

عملكرد  را در يایيجغراف يتنقش موقع یمداديو كر رضایي

كه  يمختلف يهاها را به گروهيمارستانها بكردند، آن يها بررسيمارستانب

 يطها در محستاناريمب ینكردند. بنابرا يبندطبقه ،ها بودندشامل استان

 يپوشش يلسپس با مدل تحل گرفتند؛يقرار م یابيمورد ارز یكسان

 يایيجغراف يتها با موقعيمارستانب یابيبه ارز يچند گروه يهاهداد

 [.10] پرداختند

Prakash و Annapoorni يها براداده يپوشش يلاز روش تحل 

در كشور هند  Tamil Nadu یالتا هاييمارستانب يفن یيمحاسبه كارا

ها كارا يمارستاندرصد ب 29ها نشان داد كه تنها آن یجاستفاده كردند. نتا

 [.11] هستند

و  يادادها دومرحله يپوشش يلو همكاران با استفاده از تحل غالمي

 يرتأث يزانم یكا،متحده امر یالتدر ا يمارستانب 187ساله  اطالعات دو

 يفيتك يرتأث يزانو م يفيتكر ب اطالعات يدر بخش فناور گذاريیهسرما

 [.12] را نشان دادند ياتيعمل یيبر كارا

هاي بيمارستان يورو بهره ياثربخش یي،كارا يقتحق ینا در

 1395تا  1391هاي زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سال

 يدانشگاه علوم پزشك يدر سالنامه آمار یافته انتشار يهابر داده يمبتن

 هاييارو انتخاب مع یسهمقا يررسي قرار گرفته است. براب ردتهران مو

به نام روش  یدروش جد یکاز  هايمارستانب عملكرددر  يرگذارتأث

استفاده شده است.  Zhao و Guoمقاله  براساس يفاز ینبدتر -ینبهتر

مقاله  براساس يزن يقتحق ینها ارائه شده در اداده يپوشش يلمدل تحل

و  ياثربخش یي،كارا يريگاندازه یيت كه تواناسا و همكاران يآزاد

با  .دارد يمارستانيمختلف ب يواحدها يزمان براهم طور بهرا  يوربهره

 يورو بهره ياثربخش یي،استفاده از این تكنيک، به محاسبه كارا
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 و همکاران نلوقهرما                                                                                                                                                     هایمارستانب یوربهره یابیارزارائه مدل 

 

  1400پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 عملكرد و است شده پرداخته تهران پزشكي علوم دانشگاه هايبيمارستان

  .[14،13] تاس شده همقایس هاآن از یک هر

 

 : هامواد و روش

 يق،تحق يو از نظر استراتژ يكاربرد یكرد،حاضر از نظر رو يقتحق

 ،مطالعه یناست. در ا ياو از نظر مقطع، چند دوره يمایشيپ -يليتحل

 یابيمنظور ارز تهران به يتحت نظر دانشگاه علوم پزشك هاييمارستانب

انجام  1398در سال  يقتحق ینا د.انقرار گرفته يمورد بررس يوربهره

در مورد  ي، اطاعات كافيمالحضات اخالق یتبه منظور رعا وشده است 

پژوهش  هايیافتهاستفاده از  یقهطر يزو ن یابيهدف و نحوه اجرا مدل ارز

 يدپژوهش را اسات ینكارشناسان قرار گرفت. جامعه كارشناسان ا ياردر اخت

مجموع  در يقاند. در فاز اول تحقهادد يلتشك يعلوم پزشك يهادانشگاه

كارشناسان قرار گرفت و با توجه به نظر  ياردر اخت يارنه مع دتعدا

بر عملكرد  يرگذارمهم تأث هاييارمع یيشناسا يكارشناسان برا

و  يتعداد سه ورود يفاز ینبدتر -بهترینبا استفاده از روش  هايمارستانب

 يهااطالعات و داده يق،حقت ومشده است. در فاز د یيشناسا يدو خروج

 يتهران ط يتحت نظر دانشگاه علوم پزشك يمارستانب وازدهد يازن مورد

دانشگاه علوم  يسالنامه آمار براساس 1395تا  1391 سال يدوره زمان

بخش  ینآمده از ا دست به يهااست. داده یدهتهران احصاء گرد يپزشك

 یي،منظر سه عامل كاراز ا يمارستانيب يواحدها يبندمنظور رتبه به

ها مورد استفاده داده يپوشش يلبه كمک مدل تحل يورو بهره ياثربخش

 یناستفاده در ا مورد يهاداده يپوشش يلقرار گرفته است. در مدل تحل

 يينهدف تع یک يهر خروج يبرا ،يو خروج يعالوه بر ورود يقتحق

مورد  يزهداف نا به يدنمختلف در رس يواحدها ياثربخش يزانشده تا م

 ي،و اثربخش یيمدل با لحاظ كردن كارا این ،ي. از طرفيردقرار گ يبررس

موضوع  ياتدر ادب يور. بهرهكندياز واحدها را مشخص م یکهر يوربهره

 .گرددياطالق م يو اثربخش یيبه مجموع كارا

 يينكه توسط كارشناسان تع يوربهره یابيارز يهاول هايمعيار

ها عالئم آن يسهولت در كار برا يهستند كه برا يارد نه معداتع اند،شده

وجود دارند كه  يو چهار خروج يشده است. تعداد پنج ورود يينتع

در عملكرد  يرگذارمهم و تأث هايياركارشناسان به دنبال انتخاب مع

هستند تا در مرحله  يفاز ینبدتر -بهترینا با استفاده از روش هيمارستانب

 يهااريمعاستفاده قرار دهند.  ها موردداده يپوشش يلحلحل مدل ت

است كه  شده ميتقس هايو خروج هايعملكرد به دو دسته ورود يابیارز

، سایر كاركان C)11( درماني و بهداشتي معيارهاي ورودي شامل كاركنان

)21(C تجهيزات بيمارستاني ،)31(C متوسط هزینه ویزیت و یک شب ،

 هستند. C)51(ویژه  فعال و فعال هايتخت ادعدتو  C)41(بستري 

 درصد، C)12( شدگان يتعداد بسترهمچنين معيارهاي خروجي شامل 

عمل  ، نسبتC)32( هر تخت يبه ازا رشیپذ نسبت، C)22( اشغال تخت

 است.  C)42( به تخت اتاق عمل يجراح

 يارهمع چند گيرييمتصم يها: در روشيفاز ینبدتر -بهترین روش

ها را آن ینبهتر یدبا يارهاوجود دارد كه با توجه به مع ینهگز يتعداد

 گيرييمتصم هاييکاز تكن یكي ینبدتر -بهترین. روش يمانتخاب كن

دو  ،روش یندر ا .استارائه شده  یياست كه توسط رضا يارهمع چند

با  يزوج یسهمقا یکدر  ینهگز يهانتخاب شده و بق ینو بدتر ینبهتر يارمع

 یک هاياربه دست آمدن وزن مع ي. سپس براشونديم هسیاها مقآن

 توانيروش م ین. در اشوديحداقل فرموله و حل م - مسئله حداكثر

 [.15] كردكارشناسان را محاسبه  يماتتصم يسازگار يزانم

 یک يبرا Zhao و Guo يفاز ینبدتر -بهترینروش  يقتحق ینا در

اده از نظر چهار كارشناس تفاستوسعه داده شده و با  يگروه گيرييمتصم

 روش ارائه يهاپرداخته شده است. گام هايارمع يدهبه انتخاب و وزن

  [:13است ] یرشده به شرح ز

 .گيرييمتصم يارهايمشخص كردن مع -1گام 

 ي)دارا ین( و بدترینترمطلوب ین،تر)مهم ینمشخص كردن بهتر -2گام 

 .يار( معيتمطلوب ینو كمتر يتاهم ینكمتر

 هايارمع يهنسبت به بق يارمع ینبهتر يتمرحله ارجح یندر ا -3گام 

 د.شويمشخص م يمثلث يتوسط كارشناسان با اعداد فاز

 يارمع یننسبت به بدتر هايارهمه مع يتمرحله ارجح یندر ا -4گام 

ارائه شده در گام قبل مشخص  يمثلث يتوسط كارشناسان با اعداد فاز

داده  یشنما صورت به nwã, …2wã ,1wã=(wÃ(به صورت شده و 

است  يارمع wم نسبت به اj يارمع يتارجح يزانم wjã كه در آن شوديم

 .است wwã=(1،1،1)و 

)معيارها  ينهبه دست آوردن وزن به -5گام  )* * *

1 2
, ,...,

n
w w wي: برا 

 يهازوج ها،ياراز مع یکهر  هينبه دست آوردن وزن به
wB

aBjwj
=

و  
wj

a jwww
=

 .شوديم يلتشك

وزن  یکبه  يدنمنظور رسمدل به يلهوسآمده بهدستبه يهاوزن -6گام 

 . شونديم یيزدا يفاز ها،ياردر مورد انتخاب مع گيرييمتصم يواحد برا
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 و همکاران قهرمانلو                                                                                                                                                   هایمارستانب یوربهره یابیارزارائه مدل 

 

0140پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 يواحدها یيكارا يريگاندازه ها بهدهدا يپوشش يلتحل يسنت هايمدل

 به يزن ياثربخش يريگاز موارد اندازه يارياما در بس پردازنديم يمتصم

 مهم است.  یياندازه كارا

 يخروج هايياردر مع يمارستاناكثر ب كه ینا يلبه دل يقتحق یندر ا

 هب ،اندكسب كرده هداشتوزارت ب ينسبت به استانداردها يمقدار باالتر

 يانگينم ها،يمارستانشده ب ييناهداف تع ياستاندارد برا ینا يجا

در طول هر دوره در نظر گرفته شد تا مدل  هايمارستانب يهكل يخروج

 ياثربخش يريگاز منظر اندازه هايمارستانب يانرا م يبهتر يکتفك يتقابل

ده ازب هايمارستانب يهكل يخروج يانگيناز م يمارستانيداشته باشد. اگر ب

. آورديرا به دست م يباالتر ينمره اثربخش يعتاًطب ،داشته باشد يشتريب

و  يمقاله آزاد براساس يقتحق ینها ارائه شده اداده يپوشش يلمدل تحل

و  ياثربخش یي،زمان كاراهم يريگاندازه یيهمكاران است كه توانا

 .[14] را دارد يوربهره

 

 :هایافته

و  هايورود يكارشناسان برا يزوج اتیسمقا دهندهنشان 1جدول 

دهنده هر كارشناس سطر اول جدول نشان ياست. به ازا هايخروج

 يدهندهو سطر دوم نشان هايارمع يهنسبت به بق يارمع ینبهتر يتارجح

 .است يارمع ینبه بدتر يارهامعي ههم يتارجح

 

 هایو خروج هایورود یابرکارشناسان  یزوج ساتیمقا -1جدول 

شماره 

 کارشناس

بهترین 

 معيار

بدترین 

 معيار

 ورودی یارهايمع

11C 21C 31C 41C 51C 

1 21C --- (1،3،5) (1،1،1) (7،9،9) (1،3،5) (3،5،7) 

--- 31C (1،3،5) (7،9،9) (1،1،1) (1،3،5) (1،3،5) 

2 
51C --- (1،3،5) (1،1،3) (3،5،7) (5،7،9) (1،1،1) 

--- 41C (1،3،5) (3،5،7) (1،1،3) (1،1،1) (5،7،9) 

3 
11C --- (1،1،1) (1،3،5) (3،5،7) (7،9،9) (1،3،5) 

--- 41C (7،9،9) (1،3،5) (1،3،5) (1،1،1) (1،3،5) 

4 
51C --- (1،3،5) (5،7،9) (3،5،7) (3،5،7) (1،1،1) 

--- 
21C (1،3،5) (1،1،1) (1،1،3) (1،1،3) (5،7،9) 

 رهشما

 ارشناسک

بهترین 

 معيار

بدترین 

 معيار

 معيارهای خروجی

12C 22C 32C 42C --- 

1 
22C --- (3،5،7) (1،1،1) (1،3،5) (7،9،9) --- 

--- 
42C (1،1،3) (7،9،9) (1،3،5) (1،1،1) --- 

2 
32C --- (5،7،9) (1،3،5) (1،1،1) (1،3،5) --- 

--- 
12C (1،1،1) (3،5،7) (5،7،9) (3،5،7) --- 

3 
42C --- (5،7،9) (3،5،7) (3،5،7) (1،1،1) --- 

--- 
12C (1،1،1) (1،1،3) (1،1،3) (5،7،9) --- 

4 
32C --- (1،3،5) (3،5،7) (1،1،1) (7،9،9) --- 

--- 
42C (1،3،5) (1،1،3) (7،9،9) (1،1،1) --- 

 

به دست آوردن وزن  يبرا ،طور كه در بخش قبل اشاره شد همان

استفاده  يفاز ینبدتر -بهتریناز روش  يو خروج يورود يارهايمع يفاز

ورود به  يبرا يشترب يتارجح يدارا يارمع يينجهت تع یجنتا ینشد. ا

شده به  . مدل ارائهيردگيها مورد استفاده قرار مداده يپوشش يلمدل تحل

در  هايخروج يبرا بار یکو  هايورود يبرا بار یکهر كارشناس  يازا

آمده  دست به يفاز يهاوزن یجو حل شد و نتا یسيكدنو ينگوافزار لمنر

آمده است.  در یشبه نما 2در جدول  يو خروج يورود هاييارمع يبرا

بار محاسبه شده است.  یکهر كارشناس  يبه ازا ينرخ سازگار ينهمچن

هر كارشناس نسبتاً مطلوب  يمحاسبه شده برا زگاريمقدار نرخ سا

  .شد یابيارز

 یو خروج یورود يارهایمع یوزن فاز -2جدول 

 وزن فازی معيارهای ورودی

 4 كارشناس 3كارشناس  2كارشناس  1كارشناس  شماره معيار

11C (274/0 ،178/0 ،105/0)  (252/0 ،156/0 ،085/0)  (486/0 ،486/0 ،486/0) (352/0 ،184/0 ،132/0) 

21C (466/0 ،466/0 ،466/0)  (319/0 ،310/0، 681/0)  (282/0 ،130/0 ،108/0) (100/0 ،069/0 ،060/0) 

31C (061/0 ،047/0 ،047/0)  (127/0 ،077/0 ،067/0)  (214/0 ،113/0 ،068/0) (176/0 ،092/0 ،092/0) 

72 

  [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
jm

is
.7

.3
.6

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 9

http://dx.doi.org/10.52547/jmis.7.3.69
http://jmis.hums.ac.ir/article-1-302-en.html


 و همکاران نلوقهرما                                                                                                                                                     هایمارستانب یوربهره یابیارزارائه مدل 

 

  1400پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

41C (274/0 ،178/0 ،105/0)  (063/0 ،058/0 ،048/0)  (063/0 ،050/0 ،050/0) (176/0 ،092/0 ،092/0) 

51C (204/0 ،109/0 ،407/0)  (448/0 ،416/0 ،339/0)  (282/0 ،186/0 ،085/0) (616/0 ،492/0 ،469/0) 

مقدار 
*

 
725/0 342/0 725/0 333/0 

شاخص 

 سازگاري
30/2 30/2 30/2 30/2 

 144/0 315/0 148/0 315/0 يسازگار نرخ

 وزن فازی معيارهای خروجی

 4 كارشناس 3كارشناس  2س ناكارش 1كارشناس  شماره معيار

12C (200/0 ،106/0 ،093/0) (078/0 ،074/0 ،060/0) (121/0 ،095/0 ،071/0) (354/0 ،234/0 ،126/0) 

22C (621/0 ،568/0 ،535/0) (320/0 ،200/0 ،102/0) (195/0 ،121/0 ،099/0) (160/0 ،105/0 ،095/0) 

32C (401/0 ،213/0 ،116/0) (540/0 ،540/0 ،416/0) (195/0 ،121/0 ،099/0) (615/0 ،581/0 ،540/0) 

42C (087/0 ،079/0 ،075/0) (320/0 ،200/0 ،102/0) (666/0 ،639/0 ،639/0) (083/0 ،068/0 ،064/0) 

مقدار 
*

 
333/0 298/0 274/0 531/0 

شاخص 

 سازگاري
63/1 63/1 63/1 63/1 

 325/0 168/0 182/0 204/0 يسازگار نرخ

 

 به يها. از وزنشونديم یيزدايآمده فاز دست به يفاز يهاوزن

انتخاب  يگرفته شده و از آن برا يانگينآمده كارشناسان م دست

كارشناسان از ابتدا به  كه ینبرتر استفاده شده است. با توجه به ا هاييارمع

، در بخش ندودب يخروج يارو دو مع يورود ياردنبال انتخاب سه مع

كاركنان  یرتعداد سا ي،و درمان يتعداد كاركنان بهداشت ورودي، هاييارمع

درصد  ي،خروج هاييارو در بخش مع یژهفعال و فعال و يهاو تعداد تخت

هر تخت انتخاب شده است.  يبه ازا یرشاشغال تخت و نسبت پذ

از  يتحت بررس هاييمارستانب يبرا هايارمع یناطالعات مربوط به ا

 95تا  91 يهاسال يتهران برا يعلوم پزشك گاهدانش يسالنامه آمار

استفاده قرار گرفته  ها موردداده يپوشش يلاستخراج شده و در مدل تحل

 .است

انتخاب شده جهت ورود به  يو خروج يورود يارهاياستفاده از مع با

و  یسيكدنو GAMSافزار ها، مدل در نرمداده يپوشش يلتحل يکتكن

 3پنج سال در جدول  يط يمارستانهر ب يورو بهره ياثربخش یي،اارك

و  يشترینكه ب يسال يمارستان،هر ب يبرا ينارائه شده است؛ همچن

 ینداشته، در ا يدوره مورد بررس يرا در ط وريبهره يزانم ینكمتر

 دهدينشان م يقتحق ینآمده ا دست به یججدول مشخص شده است. نتا

روزبه و  يپزشكروان ي،فاراب يمارستانب ي،مورد بررس هاياريبا توجه به مع

جامع  يمارستانو ب یيكارا يشترینب يدارا يببهارلو به ترت يمارستانب

 يزانم يشترینب يدارا يببه ترت يائيانض يمارستانو ب فارابيبانوان آرش، 

 به يائيانض يمارستانجامع بانوان آرش و ب ي،فاراب يمارستانو ب ياثربخش

  .باشنديشده م يدوره بررس يط يوربهره يزانم يشترینب يدارا يبرتت
 

 هايمارستانب یورو بهره یاثربخش یی،کارا یجنتا یسهمقا -3ول جد

 1391سال  1392سال  1393سال  1394سال  1395سال 
 نام بيمارستان

 كارایي اثربخشي وريبهره كارایي اثربخشي وريبهره یيراكا اثربخشي وريبهره كارایي اثربخشي وريبهره كارایي اثربخشي وريبهره

 امام خيمني 2/0 016/0 216/0 213/0 025/0 238/0 210/0 026/0 236/0 133/0 029/0 162/0 077/0 030/0 107/0

 امير اعظم 482/0 356/0 838/0 459/0 390/0 849/0 625/0 195/0 820/0 769/0 008/0 776/0 703/0 035/0 738/0

 بهارلو 575/0 319/0 893/0 600/0 314/0 914/0 696/0 300/0 996/0 762/0 283/0 045/1 715/0 280/0 995/0

 بهرامي 482/0 482/0 965/0 491/0 491/0 982/0 462/0 462/0 923/0 513/0 513/0 025/1 445/0 445/0 890/0

 جامع بانوان آرش 575/0 575/0 151/1 567/0 567/0 134/1 647/0 647/0 294/1 725/0 725/0 451/1 700/0 700/0 400/1

 دكتر شریعتي 208/0 060/0 268/0 161/0 098/0 259/0 240/0 042/0 282/0 236/0 031/0 267/0 238/0 018/0 257/0

 رازي 258/0 258/0 517/0 276/0 276/0 553/0 294/0 294/0 588/0 391/0 391/0 781/0 354/0 354/0 708/0

 روان پزشكي روزبه 914/0 032/0 946/0 916/0 018/0 934/0 391/0 024/0 955/0 967/0 020/0 987/0 974/0 027/0 001/1

 سينا 377/0 069/0 446/0 269/0 193/0 462/0 428/0 016/0 444/0 375/0 034/0 409/0 326/0 042/0 368/0

 ضيائيان 512/0 512/0 023/1 515/0 515/0 031/1 607/0 607/0 214/1 602/0 602/0 205/1 594/0 569/0 163/1

 فارابي 1 668/0 668/1 1 717/0 717/1 607/0 607/0 607/1 1 485/0 485/1 1 572/0 572/1

 مركز طبي كودكان 664/0 027/0 691/0 679/0 024/0 703/0 019/0 019/0 585/0 524/0 021/0 545/0 452/0 013/0 465/0

 ميانگين 520/0 281/0 801/0 512/0 302/0 814/0 269/0 269/0 828/0 582/0 261/0 844/0 548/0 257/0 805/0

    وري بيمارستان طي دوره مورد بررسيبيشترین بهره  وري بيمارستان طي دوره مورد بررسيكمترین بهره 
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0140پاییز، سومدوره هفتم، شماره  ین،نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

تا  1391سال  يدوره زمان يرا ط هايمارستانب یيكارا يزانم 1 نمودار

روزبه و  يپزشكروان ي،فاراب يمارستانيب يها. واحددهدينشان م 1395

 يقتداشته باشند در حق يشتريب یياند كارادوره توانسته ینبهارلو كه در ا

را ثبت  يبهتر يخروج ها،يبا صرف ورود یگرد ينسبت به واحدها

 يناكارا معرف يواحدها يعنوان الگو به تواننديها مواحد ینا اند؛كرده

 يببه ترت يو راز یعتيدكتر شر يني،امام خم تانيرسيماب يهاشوند. واحد

 هايياند و به نسبت وروددر طول دوره بوده یيكارا يزانم ینكمتر يدارا

 .را داشته باشند يمناسب ياند خروجنتوانسته ،اندكه صرف كرده يمناسب

 

 

 هايمارستانب ییکارا يزانم یسهمقا -1نمودار 
 

سال  يدوره زمان يرا ط هانتايمارسب ياثربخش يزانم 2 نمودار

و  يجامع بانوان آرش، فاراب هاييمارستان. بدهدينشان م 1395تا  1391

داشته  يشتريب ياثربخش هايمارستانب یگراند به نسبت دتوانسته يائيانض

 ييناند نسبت به اهداف تعتوانسته يقتدر حق هايمارستانب ینباشند؛ ا

در طول همان  هايمارستانب يهكل نگييانكه همان م هايخروج يبرا شده

را از خود نشان دهند.  يشتريب يدوره است بهتر عمل كنند و اثربخش

كودكان و امام  يروزبه، مركز طب يپزشكروان يمارستانيب يواحدها

از خود نشان  یگرد يرا نسبت به واحدها ياثربخش ینكمتر ينيخم

 .اندداده
 

 
 هايمارستانب مقایسه ميزان اثربخشی -2نمودار 

. دهديرا نشان م يمارستانيمختلف ب يواحدها يوربهره يزانم 3 نمودار

را كسب  يكل نمره باالتر يوركه در شاخص بهره يمارستانيب يهاواحد

 ياند. واحدهاتر عمل كردهموفق يو اثربخش یيدر مجموع كارا .اندنموده

 انعنو به يبرتت به يائيانجامع بانوان آرش و ض ي،فاراب يمارستانيب

 .شونديم يكل معرف يوربرتر از نظر شاخص بهره يواحدها
 

 
 هامارستانيب یوربهره زانيممقایسه  -3نمودار 

 

 يدر ط هايمارستانب یياركا يانگيننشان داد كه م يقتحق ینا

 ين،بوده است؛ همچن يرصدم متغ 58تا  51 ينب 95تا  91 يهاسال

 25 ينب 95تا  91 يهاسال يدر ط هاستاناريمب يهكل ياثربخش يانگينم

داشته در  يكه روند صعود 92جز سال  بوده است و به يرصدم متغ 30تا 

 يهكل يوربهره يانگينبوده است. م يروند نزول رايها داسال یرسا

 يرصدم متغ 84تا  80 ينب 95تا  91 يهاسال يدر ط يزن هايمارستانب

 .داشته است يصعود يها روندسال یراس در 95جز سال  بوده است و به

 

 گيری:بحث و نتيجه

 ینتراز مهم يیكعنوان  به يمارستانيب يمراكز درمان يوربهره يلتحل

زمان بر دو هم يددر سطح كشور با تأك يدهنده خدمات درماناركان ارائه

 یریتمد يبر ارتقا یيسزاه ب يرتأث توانديم يو اثربخش یيمؤلفه مهم كارا

 ررسيمطالعه، اقدام به ب ینسالمت و درمان كشور داشته باشد. در ا امنظ

 يتهران شده است. برا يتحت نظر دانشگاه علوم پزشك هاييمارستانب

 يفاز ینبدتر -بهترینبر روش  يمبتن يبيترك یكردرو یکمنظور، از  ینا

 ت. ها استفاده شده اسداده يپوشش يلو تحل

در انتخاب  یدجد یكرديشده، رو ئهارا يفاز ینبدتر -بهترین روش

 توسط پژوهشگران مورد تواندياست كه م يوربهره یابيارز هاييارمع

 يوربهره یابيموضوع ارز يتبا توجه به اهم ين. همچنيرداستفاده قرار گ

و نقش آن در بهبود سالمت جامعه، استفاده از  يو بهداشت يمراكز درمان

 یيمقاله كه توانا ینته در ارفها به كار داده يپوشش ليلمدل تح
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 توانديم ،را دارا است يورو بهره ياثربخش یي،زمان كاراهم يريگاندازه

را موجب شود. در مطالعات  یرانمراكز و نظام سالمت ا ینبهبود مستمر ا

 يلتحل ندها مانروش یرسا يداده و حت يپوشش يلاز روش تحل يشينپ

استفاده  یيها از منظر كاراارستانيمعملكرد ب یابيارز يبرا يسلسل مراتب

 يلو تحل يفاز ینبدتر -بهترینروش  يبمطالعه با ترك یندر ا يول .كردند

ها به طور يمارستانب يورو بهره ياثربخش یي؛ها، عالوه بر كاراداده يپوشش

 .[6-12] زمان مورد سنجش قرار گرفتهم

شده كدام  يرسبر هاييارمطالعه نشان داد كه با توجه به مع نتایج

 يواحدها یرنسبت به سا يدر طول دوره مورد بررس هايمارستانب

 يواحدها توانيم يناند. همچنتر عمل كردهكاراتر و اثربخش يمارستانيب

 يمورد بررس هاييمارستاندوره مشاهده كرد. ب يرا در ط يمارستانيبرتر ب

 یيكاراه نسبت ب تريیيندر سطح پا يشاخص اثربخش يانگينم منظراز 

 يزانحوزه به م ینا یرانمد يشترامر لزوم توجه هر چه ب ینقرار داشتند و ا

از منظر  اگرچه .دانديبه اهداف را الزم م يابيواحدها در دست ياثربخش

اند روند رو به رشد بوده يدوره دارا یندر ا هايمارستاناز ب يتعدا يوربهره

بوده  يرمتغ يدارا هايمارستانب ثراك يورو بهره ياثربخش یي،اما نمرات كارا

است كه اگرچه  يمعن ینبد ینا دهد؛يرا نشان نم يو روند رو به رشد

خدمات خود هستند، اما در  يتفيبه دنبال بهبود ك هايمارستاناكثر ب

 يتريدنبال اقدامات جد به یدو با اندياوردهدست نه ب يچندان يقعمل توف

دوره مورد  يمرات عملكرد خود را در طن تواننديم هايمارستانباشند. ب

نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف خود  یتقرار داده و به دنبال تقو يبررس

ها موجبات يها و خروجيورود الحاص یقاز طر تواننديها مباشند. آن

كاركنان از  يهامهارت یشخود را فراهم كنند. افزا یندهبهبود عملكرد آ

 يهاياركنان و پزشكان، مرور استراتژك یابي، ارزيآموزش سازمان یقطر

 يهايستمدر س یدجد يزاتو تجه یكردها، استفاده از رويمارستانب

را  يمارستانب يورتواند بهرهياست كه م ياز جمله اقدامات يبهداشت

 یدبا یرانگذاران نظام سالمت در اياستو س یران، مدیندهد. بنابرا یشافزا

و  یيموجود به منظور بهبود كارا يتضعو ييرتغ يرا برا يمناسب ينهزم

 .فراهم آورند يمارستانيخدمات ب ياثربخش

 یابيارز یيتوانا يقتحق ینمدل ارائه شده در ا يق،تحق یجتوجه به نتا با

مدنظر پژوهشگران دارا  يهارا با توجه به شاخص يمراكز درمان يوربهره

. جهت يردرار گق مناسب مورد استفاده يعنوان ابزار به تواندياست و م

 بهبا توجه  يشنهادي،عملكرد پ یابيارز يالگو یريكاربردپذ یشافزا

بستر  یکبا توسعه  توانيم يل،انجام تحل يبرا يازن مورد يهاداده

ها آن يلصورت منظم و تحل ها بهداده يآورساده اقدام به جمع يافزارنرم

 د. نمو

در  ینبوده است. ا ينمراكز درما یسهمطالعه تمركز بر مقا ینا در

 یابيجهت ارز توانديم يشنهاديپ يبهره ور یابيارز ياست كه الگو يحال

 يقاتدر تحق يزن يهر مركز درمان يبرا يسازماندرون يعملكرد واحدها

امكان وجود دارد كه مراكز مورد  ینبه كار گرفته شود. عالوه بر آن، ا يآت

در  رویناف متفاوت باشند. ازاهدا يخود، دارا یتبنا به نوع مأمور یابيارز

 یابياقدام به لحاظ نمودن اهداف متنوع در ارز توانيم يمطالعات آت

 يهاواحد توانمي يننمود. همچن یابيتحت ارز يعملكرد واحدها

و هر دسته را به  يطبقه بند یترا را براساس نوع مامور يمارستانيب

پژوهش حاضر در  ینكها با توجه به قرار داد. یابيمجزا مورد ارز تصور

تهران انجام شده است،  يتحت نظارت دانشگاه علوم پزشك يهابيمارستان

مطالعه در  ینالزم است كه ا هابيمارستان یگرآن به د یجنتا يمتعم يبرا

 یطها و شرابا توجه به مشخصه هابيمارستان یرمختلف سا يبخش ها

 .یردانجام پذ يشتريب يآن و با نمونه ها نيسازما

 

 تشکر و قدردانی:

تحت  هاييمارستاندانند از مجموعه ب يبر خود الزم م یسندگاننو

شركت  پژوهش ینتهران كه در انجام ا ينظارت دانشگاه علوم پزشك

 .را داشته باشند يكمال تشكر و قدردان ،اندداشته

 

 یيدیه اخالقی:تأ

به شماره  ياخالق یيدیهأت يمطالعه دارا ینا

IR.SHMU.REC.1397.041 شاهرود است ياز دانشگاه علوم پزشك. 

 

 تعارض منافع:

 .وجود ندارد ياظهار داشتند كه تعارض منافع یسندگاننو

 

 سهم نویسندگان:

 يلتحلو  یهاطالعات، تجز ياول( گردآور یسندهمحمد قهرمانلو )نو

اطالعات،  يدوم( گردآور یسنده)نو ياكبر حسنيدرصد؛ عل 30مقاله 

سوم و  یسنده)نو يدرصد؛ حسن فرات 40مقاله  يهتهو  يلتحلو  یهتجز

 .درصد 30مقاله و مرور متون  یرایشمسئول( و

 

 حمایت مالی:
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شاهرود  يدانشگاه صنعت يقاتمعاونت تحق يمال یتمقاله با حما ینا

 . انجام شده است
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Abstract 
 

Aim: Today, there is huge gap between the potential of the health system and its current function, which 

justifies the need to provide a performance appraisal model for the health sector. The purpose of this 

study is to provide a comprehensive performance evaluation model for assessing the performance of 

hospitals. 

Methods: This perspective-purpose study was conducted in 2019 and 12 hospitals under the 

supervision of Tehran University of Medical Sciences have been selected as a case study. The fuzzy 

best-worst method was used to identify the criteria for assessing hospital performance based on expert 

opinions. The productivity of each hospital unit was calculated using the established criteria. The data 

research from the Tehran University of Medical Sciences statistical yearbook were collected during the 

years 2012 to 2016. This research was conducted in 2019 and data were analyzed by GAMS software. 

Results: The results show that Farabi Hospital, Roozbeh Psychiatry and Baharlo Hospital have the 

highest levels of efficacy with mean 1, 0.94, 0.669, respectively. Arash Hospital, Farabi Hospital and 

Ziaeean Hospital with mean 0.64, 0.61, 0.56, have the highest rate of effectiveness, respectively. Farabi 

Hospital, Arash Hospital and Ziaeean Hospital with mean 1.7, 1.3, 1.1, have the highest rates of 

Productivity during the Study period, respectively. 
 

Conclusion: The efficiency, effectiveness, and productivity scores of most hospitals fluctuated and did 

not have a growing trend. This indicates that although most hospitals are looking to improve the quality 

of their services, they needto take more serious steps. 

Keywords: Evaluation, Productivity, Hospitals, Data Envelopment Analysis, Fuzzy Best-Worst. 
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