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خدمات ،بيمار محوري و غيره با مدیریت اثربخش و كارا ارائه خدمات،

قهرمانلو و همکاران

ارائه مدل ارزیابی بهرهوری بیمارستانها

بهداشت و درمان شده است .از اینرو بهرهوري از جمله مسائلي است كه

بيمارستانهایي كه كارایي كامل را كسب كردهاند بين  31تا  44درصد

امروزه مورد توجه محققان و مدیران در صنایع مختلف و از جمله بخش

متغير بوده است [.]5-7

بهداشت و درمان شده است [.]1

در تحقيق دیگري تأثير وروديهاي نيمه ثابت در تغييرات كارایي

محدودیت منابع ،استفاده صحيح همراه با بازدهي مطلوب از امكانات

بخش اورژانس یک بيمارستان در شهر مونترال نشان داده شد؛ آنها یک

موجود در تمامي حوزههاي مدیریتي بهداشت و درمان را ميطلبد .در این

روش تحليل پوششي دادههاي اصالح شده با وروديهاي نيمه ثابت ارائه

ميان ،بيمارستانها به عنوان پرهزینهترین بخش نظام بهداشت و درمان

كردند Mitropoulos .و همكاران تركيب تحليل پوششي دادههاي

هستند كه سهم عمدهاي از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده و

تصادفي و آناليز بيزي را براي محاسبه نمرات كارایي بيمارستانها در یونان

نيازمند توجه ویژهاي هستند [.]2

به كار گرفتند .آنها از آناليز بيزي براي توليد یک مدل آماري و ایجاد یک

بررسيها نشان ميدهد كه بيش از نيمي از منابع ملي بهداشتي در

بستر شبيهسازي براي دادههاي مربوط به گزینهها استفاده كردند ،سپس

كشورهاي مختلف به هدر ميروند و منابع محدود در كشورهاي توسعه

با مدل تحليل پوششي داده نمرات كارایي بيمارستانها را محاسبه كردند

نيافته به صورت ناكارآمد مورد استفاده قرار گرفته و اعتبارات عمومي نيز

[.]8-9

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

رضایي و كریمدادي نقش موقعيت جغرافيایي را در عملكرد

بنابراین وجود نظام ارزیابي عملكرد در بخش بهداشت و درمان از اهميت

بيمارستانها بررسي كردند ،آنها بيمارستانها را به گروههاي مختلفي كه

و ضرورت ویژهاي برخوردار است .در این زمينه اگر معيارها و اهداف بخش

شامل استانها بودند ،طبقهبندي كردند .بنابراین بيمارستانها در محيط

سالمت به درستي تعریف شوند ،ميتوان به مقایسه سطح تحقق اهداف

یكسان مورد ارزیابي قرار ميگرفتند؛ سپس با مدل تحليل پوششي

در نظامهاي مختلف سالمت پرداخت .عملكرد نظام سالمت شامل نسبت

دادههاي چند گروهي به ارزیابي بيمارستانها با موقعيت جغرافيایي

تحقق هدف به آنچه ميتوانست محقق شود ،است .در گزارش سازمان

پرداختند [.]10

جهاني بهداشت سال  ،2000عملكرد ،تقریباً معادل اثربخشي در نظر

 Prakashو  Annapoorniاز روش تحليل پوششي دادهها براي

گرفته شده است .از این رو ،ارائه یک مدل ارزیابي عملكرد متناسب با

محاسبه كارایي فني بيمارستانهاي ایالت  Tamil Naduدر كشور هند

فضاي مدیریت بيمارستانها در كشور ایران كه عالوه بر كارایي ،اثربخشي

استفاده كردند .نتایج آنها نشان داد كه تنها  29درصد بيمارستانها كارا

(ميزان دسترسي به اهداف) و به طور كلي ،شاخص بهرهوري كل را

هستند [.]11

اندازهگيري كند ،حائز اهميت است [.]3،4

غالمي و همكاران با استفاده از تحليل پوششي دادها دومرحلهاي و

استفاده از تكنيک تحليل پوششي دادها براي ارزیابي كارایي

اطالعات دو ساله  187بيمارستان در ایالت متحده امریكا ،ميزان تأثير

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

سرمایهگذاري در بخش فناوري اطالعات بر كيفيت و ميزان تأثير كيفيت

است .مطالعات كاربردي متعددي در خصوص كاربرد تحليل پوششي

بر كارایي عملياتي را نشان دادند [.]12

نشان ميدهد .از جمله مطالعات اوليهاي كه به ارزیابي كارایي و عملكرد

زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشكي تهران طي سالهاي  1391تا 1395

مراكز بهداشتي و درماني پرداختهاند ،مطالعه  Bannickو  Ozcanاست

مبتني بر دادههاي انتشار یافته در سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي

كه مدل تحليل پوششي دادهها را به منظور مقایسه عملكرد

تهران مورد بررسي قرار گرفته است .براي مقایسه و انتخاب معيارهاي

بيمارستانهاي تحت نظر وزارت بهداشت و وزارت دفاع در آمریكا به كار

تأثيرگذار در عملكرد بيمارستانها از یک روش جدید به نام روش

گرفتند؛ این مدل شش ورودي و دو خروجي داشت .مطالعات آنها نشان

بهترین -بدترین فازي براساس مقاله  Guoو  Zhaoاستفاده شده است.

داد كه بيمارستانهاي وزارت دفاع به مقدار قابلتوجهي كاراتر هستند.

مدل تحليل پوششي دادهها ارائه شده در این تحقيق نيز براساس مقاله

همچنين در مطالعه دیگري از تحليل پوششي دادهها براي ارزیابي كارایي

آزادي و همكاران است كه توانایي اندازهگيري كارایي ،اثربخشي و

بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي استفاده

بهرهوري را به طور همزمان براي واحدهاي مختلف بيمارستاني دارد .با

شد كه نتایج این ارزیابي نشان داد كه در طول سالهاي  1384تا 1386

استفاده از این تكنيک ،به محاسبه كارایي ،اثربخشي و بهرهوري
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دادهها در بيمارستانها ،اهميت ارزیابي عملكرد و استفاده از این تكنيک را

در این تحقيق كارایي ،اثربخشي و بهرهوري بيمارستانهاي

قهرمانلو و همکاران

ارائه مدل ارزیابی بهرهوری بیمارستانها

بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران پرداخته شده است و عملكرد

معيارهاي ورودي شامل كاركنان بهداشتي و درماني ) ،(C11سایر كاركان

هر یک از آنها مقایسه شده است [.]13،14

) ،(C21تجهيزات بيمارستاني ) ،(C31متوسط هزینه ویزیت و یک شب
بستري ) (C41و تعداد تختهاي فعال و فعال ویژه ) (C51هستند.

مواد و روشها:
تحقيق حاضر از نظر رویكرد ،كاربردي و از نظر استراتژي تحقيق،

همچنين معيارهاي خروجي شامل تعداد بستري شدگان ) ،(C12درصد
اشغال تخت ) ،(C22نسبت پذیرش به ازاي هر تخت ) ،(C32نسبت عمل
جراحي به تخت اتاق عمل ) (C42است.

تحليلي -پيمایشي و از نظر مقطع ،چند دورهاي است .در این مطالعه،

روش بهترین -بدترین فازي :در روشهاي تصميمگيري چند معياره

بيمارستانهاي تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي تهران به منظور ارزیابي

تعدادي گزینه وجود دارد كه با توجه به معيارها باید بهترین آنها را

بهرهوري مورد بررسي قرار گرفتهاند .این تحقيق در سال  1398انجام

انتخاب كنيم .روش بهترین -بدترین یكي از تكنيکهاي تصميمگيري

شده است و به منظور رعایت مالحضات اخالقي ،اطاعات كافي در مورد

چند معياره است كه توسط رضایي ارائه شده است .در این روش ،دو

هدف و نحوه اجرا مدل ارزیابي و نيز طریقه استفاده از یافتههاي پژوهش

معيار بهترین و بدترین انتخاب شده و بقيه گزینه در یک مقایسه زوجي با

در اختيار كارشناسان قرار گرفت .جامعه كارشناسان این پژوهش را اساتيد

آنها مقایسه ميشوند .سپس براي به دست آمدن وزن معيارها یک

دانشگاههاي علوم پزشكي تشكيل دادهاند .در فاز اول تحقيق در مجموع

مسئله حداكثر  -حداقل فرموله و حل ميشود .در این روش ميتوان

تعداد نه معيار در اختيار كارشناسان قرار گرفت و با توجه به نظر

ميزان سازگاري تصميمات كارشناسان را محاسبه كرد [.]15

كارشناسان براي شناسایي معيارهاي مهم تأثيرگذار بر عملكرد

در این تحقيق روش بهترین -بدترین فازي  Guoو  Zhaoبراي یک

بيمارستانها با استفاده از روش بهترین -بدترین فازي تعداد سه ورودي و

تصميمگيري گروهي توسعه داده شده و با استفاده از نظر چهار كارشناس

دو خروجي شناسایي شده است .در فاز دوم تحقيق ،اطالعات و دادههاي

به انتخاب و وزندهي معيارها پرداخته شده است .گامهاي روش ارائه

مورد نياز دوازده بيمارستان تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي تهران طي

شده به شرح زیر است [:]13

دوره زماني سال  1391تا  1395براساس سالنامه آماري دانشگاه علوم

گام  -1مشخص كردن معيارهاي تصميمگيري.

پزشكي تهران احصاء گردیده است .دادههاي به دست آمده از این بخش

گام  -2مشخص كردن بهترین (مهمترین ،مطلوبترین) و بدترین (داراي

به منظور رتبهبندي واحدهاي بيمارستاني از منظر سه عامل كارایي،

كمترین اهميت و كمترین مطلوبيت) معيار.

اثربخشي و بهرهوري به كمک مدل تحليل پوششي دادهها مورد استفاده

گام  -3در این مرحله ارجحيت بهترین معيار نسبت به بقيه معيارها

قرار گرفته است .در مدل تحليل پوششي دادههاي مورد استفاده در این

توسط كارشناسان با اعداد فازي مثلثي مشخص ميشود.

تحقيق عالوه بر ورودي و خروجي ،براي هر خروجي یک هدف تعيين

گام  -4در این مرحله ارجحيت همه معيارها نسبت به بدترین معيار

شده تا ميزان اثربخشي واحدهاي مختلف در رسيدن به اهداف نيز مورد

توسط كارشناسان با اعداد فازي مثلثي ارائه شده در گام قبل مشخص

بررسي قرار گيرد .از طرفي ،این مدل با لحاظ كردن كارایي و اثربخشي،

شده و به صورت ) Ãw=(ã1w, ã2w, …ãnwبه صورت نمایش داده

بهرهوري هریک از واحدها را مشخص ميكند .بهرهوري در ادبيات موضوع

ميشود كه در آن  ãjwميزان ارجحيت معيار  jام نسبت به  wمعيار است

معيارهاي اوليه ارزیابي بهرهوري كه توسط كارشناسان تعيين
شدهاند ،تعداد نه معيار هستند كه براي سهولت در كار براي آنها عالئم
تعيين شده است .تعداد پنج ورودي و چهار خروجي وجود دارند كه
كارشناسان به دنبال انتخاب معيارهاي مهم و تأثيرگذار در عملكرد
بيمارستانها با استفاده از روش بهترین -بدترین فازي هستند تا در مرحله
حل مدل تحليل پوششي دادهها مورد استفاده قرار دهند .معيارهاي
ارزیابي عملكرد به دو دسته وروديها و خروجيها تقسيم شده است كه
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گام  -5به دست آوردن وزن بهينه معيارها )

*w1* , w2* ,..., wn

به دست آوردن وزن بهينه هر یک از معيارها ،زوجهاي
= a jw

(  :براي

wB
= a Bj
wj

و

wj

 wwتشكيل ميشود.

گام  -6وزنهاي بهدستآمده بهوسيله مدل بهمنظور رسيدن به یک وزن
واحد براي تصميمگيري در مورد انتخاب معيارها ،فازي زدایي ميشوند.
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به مجموع كارایي و اثربخشي اطالق ميگردد.

و ( ãww=)1،1،1است.

قهرمانلو و همکاران

ارائه مدل ارزیابی بهرهوری بیمارستانها

مدلهاي سنتي تحليل پوششي دادهها به اندازهگيري كارایي واحدهاي

مدل تحليل پوششي دادهها ارائه شده این تحقيق براساس مقاله آزادي و

تصميم ميپردازند اما در بسياري از موارد اندازهگيري اثربخشي نيز به

همكاران است كه توانایي اندازهگيري همزمان كارایي ،اثربخشي و

اندازه كارایي مهم است.

بهرهوري را دارد [.]14

در این تحقيق به دليل این كه اكثر بيمارستان در معيارهاي خروجي
مقدار باالتري نسبت به استانداردهاي وزارت بهداشت كسب كردهاند ،به
جاي این استاندارد براي اهداف تعيين شده بيمارستانها ،ميانگين
خروجي كليه بيمارستانها در طول هر دوره در نظر گرفته شد تا مدل
قابليت تفكيک بهتري را ميان بيمارستانها از منظر اندازهگيري اثربخشي
داشته باشد .اگر بيمارستاني از ميانگين خروجي كليه بيمارستانها بازده
بيشتري داشته باشد ،طبيعتاً نمره اثربخشي باالتري را به دست ميآورد.

یافتهها:
جدول  1نشاندهنده مقایسات زوجي كارشناسان براي وروديها و
خروجيها است .به ازاي هر كارشناس سطر اول جدول نشاندهنده
ارجحيت بهترین معيار نسبت به بقيه معيارها و سطر دوم نشاندهندهي
ارجحيت همهي معيارها به بدترین معيار است.

جدول  -1مقایسات زوجی کارشناسان برای ورودیها و خروجیها
شماره

بهترین

بدترین

کارشناس

معيار

معيار

1

C21
---

---

2

C51
---

3

C11
---

معيارهای ورودی
C11
()1،3،5
()1،3،5

C21
()1،1،1
()7،9،9

C31
()7،9،9
()1،1،1

C41
()1،3،5
()1،3،5

C51
()3،5،7
()1،3،5

()1،3،5
()1،3،5

()1،1،3
()3،5،7

()3،5،7
()1،1،3

()5،7،9
()1،1،1

()1،1،1
()5،7،9

C41
---

()1،1،1
()7،9،9

()1،3،5
()1،3،5

()3،5،7
()1،3،5

()7،9،9
()1،1،1

()1،3،5
()1،3،5

()1،3،5

()5،7،9

()3،5،7

()3،5،7

()1،1،1

---

C21

()1،3،5

()1،1،1

()1،1،3

()1،1،3

()5،7،9

شماره

بهترین

بدترین

کارشناس

معيار

معيار

4

1
2
3
4

C51

C31
--C41
---

معيارهای خروجی
C12

C22

C32

C42

---

C22

---

()3،5،7

()1،1،1

()1،3،5

()7،9،9

---

---

C42
---

()1،1،3

()7،9،9

()1،3،5

()1،1،1

---

()5،7،9

()1،3،5

()1،1،1

()1،3،5

---

()1،1،1

()3،5،7

()5،7،9

()3،5،7

---

()5،7،9

()3،5،7

()3،5،7

()1،1،1

---

()1،1،1

()1،1،3

()1،1،3

()5،7،9

---

()3،5،7

()1،1،1

()7،9،9

---

()1،1،3

()7،9،9

()1،1،1

---

C32
--C42
---

C12
---

C32

C12
---

()1،3،5

---

C42

()1،3،5

فازي معيارهاي ورودي و خروجي از روش بهترین -بدترین فازي استفاده

براي معيارهاي ورودي و خروجي در جدول  2به نمایش در آمده است.

شد .این نتایج جهت تعيين معيار داراي ارجحيت بيشتر براي ورود به

همچنين نرخ سازگاري به ازاي هر كارشناس یک بار محاسبه شده است.

مدل تحليل پوششي دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد .مدل ارائه شده به

مقدار نرخ سازگاري محاسبه شده براي هر كارشناس نسبتاً مطلوب

ازاي هر كارشناس یک بار براي وروديها و یک بار براي خروجيها در

ارزیابي شد.

جدول  -2وزن فازی معيارهای ورودی و خروجی
وزن فازی معيارهای ورودی
شماره معيار

كارشناس 1

كارشناس 2

كارشناس 3

كارشناس 4

C11
C21
C31

()0/105 ،0/178 ،0/274
()0/466 ،0/466 ،0/466
()0/047 ،0/047 ،0/061

()0/085 ،0/156 ،0/252
()0/168 ،0/310 ،0/319
()0/067 ،0/077 ،0/127

()0/486 ،0/486 ،0/486
()0/108 ،0/130 ،0/282
()0/068 ،0/113 ،0/214

()0/132 ،0/184 ،0/352
()0/060 ،0/069 ،0/100
()0/092 ،0/092 ،0/176
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همان طور كه در بخش قبل اشاره شد ،براي به دست آوردن وزن

نرمافزار لينگو كدنویسي و حل شد و نتایج وزنهاي فازي به دست آمده

قهرمانلو و همکاران

ارائه مدل ارزیابی بهرهوری بیمارستانها
C41
C51

()0/105 ،0/178 ،0/274
()0/074 ،0/109 ،0/204

()0/048 ،0/058 ،0/063
()0/339 ،0/416 ،0/448

()0/050 ،0/050 ،0/063
()0/085 ،0/186 ،0/282

()0/092 ،0/092 ،0/176
()0/469 ،0/492 ،0/616

مقدار * 

0/725

0/342

0/725

0/333

شاخص
سازگاري

2/30

2/30

2/30

2/30

نرخ سازگاري

0/315

0/148

0/315

0/144

وزن فازی معيارهای خروجی
شماره معيار

كارشناس 1

كارشناس 2

كارشناس 3

كارشناس 4

C12
C22
C32
C42

()0/093 ،0/106 ،0/200
()0/535 ،0/568 ،0/621
()0/116 ،0/213 ،0/401
()0/075 ،0/079 ،0/087

()0/060 ،0/074 ،0/078
()0/102 ،0/200 ،0/320
()0/416 ،0/540 ،0/540
()0/102 ،0/200 ،0/320

()0/071 ،0/095 ،0/121
()0/099 ،0/121 ،0/195
()0/099 ،0/121 ،0/195
()0/639 ،0/639 ،0/666

()0/126 ،0/234 ،0/354
()0/095 ،0/105 ،0/160
()0/540 ،0/581 ،0/615
()0/064 ،0/068 ،0/083

مقدار * 

0/333

0/298

0/274

0/531

شاخص
سازگاري

1/63

1/63

1/63

1/63

نرخ سازگاري

0/204

0/182

0/168

0/325

وزنهاي فازي به دست آمده فازيزدایي ميشوند .از وزنهاي به

با استفاده از معيارهاي ورودي و خروجي انتخاب شده جهت ورود به

دست آمده كارشناسان ميانگين گرفته شده و از آن براي انتخاب

تكنيک تحليل پوششي دادهها ،مدل در نرمافزار  GAMSكدنویسي و

معيارهاي برتر استفاده شده است .با توجه به این كه كارشناسان از ابتدا به

كارایي ،اثربخشي و بهرهوري هر بيمارستان طي پنج سال در جدول 3

دنبال انتخاب سه معيار ورودي و دو معيار خروجي بودند ،در بخش

ارائه شده است؛ همچنين براي هر بيمارستان ،سالي كه بيشترین و

معيارهاي ورودي ،تعداد كاركنان بهداشتي و درماني ،تعداد سایر كاركنان

كمترین ميزان بهرهوري را در طي دوره مورد بررسي داشته ،در این

و تعداد تختهاي فعال و فعال ویژه و در بخش معيارهاي خروجي ،درصد

جدول مشخص شده است .نتایج به دست آمده این تحقيق نشان ميدهد

اشغال تخت و نسبت پذیرش به ازاي هر تخت انتخاب شده است.

با توجه به معيارهاي مورد بررسي ،بيمارستان فارابي ،روانپزشكي روزبه و

اطالعات مربوط به این معيارها براي بيمارستانهاي تحت بررسي از

بيمارستان بهارلو به ترتيب داراي بيشترین كارایي و بيمارستان جامع

سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشكي تهران براي سالهاي  91تا 95

بانوان آرش ،فارابي و بيمارستان ضيائيان به ترتيب داراي بيشترین ميزان

استخراج شده و در مدل تحليل پوششي دادهها مورد استفاده قرار گرفته

اثربخشي و بيمارستان فارابي ،جامع بانوان آرش و بيمارستان ضيائيان به

است.

ترتيب داراي بيشترین ميزان بهرهوري طي دوره بررسي شده ميباشند.
جدول  -3مقایسه نتایج کارایی ،اثربخشی و بهرهوری بيمارستانها

نام بيمارستان

سال 1392

سال 1394

كارایي

اثربخشي

بهرهوري

كارایي

اثربخشي

بهرهوري

كارایي

اثربخشي

بهرهوري

كارایي

اثربخشي

بهرهوري

كارایي

اثربخشي

بهرهوري

0/2
0/482
0/575
0/482
0/575
0/208
0/258
0/914
0/377
0/512
1
0/664
0/520

0/016
0/356
0/319
0/482
0/575
0/060
0/258
0/032
0/069
0/512
0/668
0/027
0/281

0/216
0/838
0/893
0/965
1/151
0/268
0/517
0/946
0/446
1/023
1/668
0/691
0/801

0/213
0/459
0/600
0/491
0/567
0/161
0/276
0/916
0/269
0/515
1
0/679
0/512

0/025
0/390
0/314
0/491
0/567
0/098
0/276
0/018
0/193
0/515
0/717
0/024
0/302

0/238
0/849
0/914
0/982
1/134
0/259
0/553
0/934
0/462
1/031
1/717
0/703
0/814

0/210
0/625
0/696
0/462
0/647
0/240
0/294
0/391
0/428
0/607
0/607
0/019
0/269

0/026
0/195
0/300
0/462
0/647
0/042
0/294
0/024
0/016
0/607
0/607
0/019
0/269

0/236
0/820
0/996
0/923
1/294
0/282
0/588
0/955
0/444
1/214
1/607
0/585
0/828

0/133
0/769
0/762
0/513
0/725
0/236
0/391
0/967
0/375
0/602
1
0/524
0/582

0/029
0/008
0/283
0/513
0/725
0/031
0/391
0/020
0/034
0/602
0/485
0/021
0/261

0/162
0/776
1/045
1/025
1/451
0/267
0/781
0/987
0/409
1/205
1/485
0/545
0/844

0/077
0/703
0/715
0/445
0/700
0/238
0/354
0/974
0/326
0/594
1
0/452
0/548

0/030
0/035
0/280
0/445
0/700
0/018
0/354
0/027
0/042
0/569
0/572
0/013
0/257

0/107
0/738
0/995
0/890
1/400
0/257
0/708
1/001
0/368
1/163
1/572
0/465
0/805

بيشترین بهرهوري بيمارستان طي دوره مورد بررسي
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امام خيمني
امير اعظم
بهارلو
بهرامي
جامع بانوان آرش
دكتر شریعتي
رازي
روان پزشكي روزبه
سينا
ضيائيان
فارابي
مركز طبي كودكان
ميانگين

سال 1391

سال 1393

سال 1395

قهرمانلو و همکاران

ارائه مدل ارزیابی بهرهوری بیمارستانها

نمودار  1ميزان كارایي بيمارستانها را طي دوره زماني سال  1391تا

نمودار  3ميزان بهرهوري واحدهاي مختلف بيمارستاني را نشان ميدهد.

 1395نشان ميدهد .واحدهاي بيمارستاني فارابي ،روانپزشكي روزبه و

واحدهاي بيمارستاني كه در شاخص بهرهوري كل نمره باالتري را كسب

بهارلو كه در این دوره توانستهاند كارایي بيشتري داشته باشند در حقيقت

نمودهاند .در مجموع كارایي و اثربخشي موفقتر عمل كردهاند .واحدهاي

نسبت به واحدهاي دیگر با صرف وروديها ،خروجي بهتري را ثبت

بيمارستاني فارابي ،جامع بانوان آرش و ضيائيان به ترتيب به عنوان

كردهاند؛ این واحدها ميتوانند به عنوان الگوي واحدهاي ناكارا معرفي

واحدهاي برتر از نظر شاخص بهرهوري كل معرفي ميشوند.

شوند .واحدهاي بيمارستاني امام خميني ،دكتر شریعتي و رازي به ترتيب
داراي كمترین ميزان كارایي در طول دوره بودهاند و به نسبت وروديهاي
مناسبي كه صرف كردهاند ،نتوانستهاند خروجي مناسبي را داشته باشند

.

نمودار  -3مقایسه ميزان بهرهوری بيمارستانها

این تحقيق نشان داد كه ميانگين كارایي بيمارستانها در طي
نمودار  -1مقایسه ميزان کارایی بيمارستانها

نمودار  2ميزان اثربخشي بيمارستانها را طي دوره زماني سال
 1391تا  1395نشان ميدهد .بيمارستانهاي جامع بانوان آرش ،فارابي و
ضيائيان توانستهاند به نسبت دیگر بيمارستانها اثربخشي بيشتري داشته
باشند؛ این بيمارستانها در حقيقت توانستهاند نسبت به اهداف تعيين
شده براي خروجيها كه همان ميانگين كليه بيمارستانها در طول همان
دوره است بهتر عمل كنند و اثربخشي بيشتري را از خود نشان دهند.
واحدهاي بيمارستاني روانپزشكي روزبه ،مركز طبي كودكان و امام
خميني كمترین اثربخشي را نسبت به واحدهاي دیگر از خود نشان
دادهاند.

سالهاي  91تا  95بين  51تا  58صدم متغير بوده است؛ همچنين،
ميانگين اثربخشي كليه بيمارستانها در طي سالهاي  91تا  95بين 25
تا  30صدم متغير بوده است و به جز سال  92كه روند صعودي داشته در
سایر سالها داراي روند نزولي بوده است .ميانگين بهرهوري كليه
بيمارستانها نيز در طي سالهاي  91تا  95بين  80تا  84صدم متغير
بوده است و به جز سال  95در سایر سالها روندي صعودي داشته است.

بحث و نتيجهگيری:
تحليل بهرهوري مراكز درماني بيمارستاني به عنوان یكي از مهمترین
اركان ارائهدهنده خدمات درماني در سطح كشور با تأكيد همزمان بر دو
مؤلفه مهم كارایي و اثربخشي ميتواند تأثير به سزایي بر ارتقاي مدیریت
نظام سالمت و درمان كشور داشته باشد .در این مطالعه ،اقدام به بررسي
این منظور ،از یک رویكرد تركيبي مبتني بر روش بهترین -بدترین فازي
و تحليل پوششي دادهها استفاده شده است.
روش بهترین -بدترین فازي ارائه شده ،رویكردي جدید در انتخاب
معيارهاي ارزیابي بهرهوري است كه ميتواند توسط پژوهشگران مورد
استفاده قرار گيرد .همچنين با توجه به اهميت موضوع ارزیابي بهرهوري

نمودار  -2مقایسه ميزان اثربخشی بيمارستانها

مراكز درماني و بهداشتي و نقش آن در بهبود سالمت جامعه ،استفاده از
مدل تحليل پوششي دادهها به كار رفته در این مقاله كه توانایي
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بيمارستانهاي تحت نظر دانشگاه علوم پزشكي تهران شده است .براي

قهرمانلو و همکاران

ارائه مدل ارزیابی بهرهوری بیمارستانها

اندازهگيري همزمان كارایي ،اثربخشي و بهرهوري را دارا است ،ميتواند

نرمافزاري ساده اقدام به جمعآوري دادهها به صورت منظم و تحليل آنها

بهبود مستمر این مراكز و نظام سالمت ایران را موجب شود .در مطالعات

نمود.

پيشين از روش تحليل پوششي داده و حتي سایر روشها مانند تحليل

در این مطالعه تمركز بر مقایسه مراكز درماني بوده است .این در

سلسل مراتبي براي ارزیابي عملكرد بيمارستانها از منظر كارایي استفاده

حالي است كه الگوي ارزیابي بهره وري پيشنهادي ميتواند جهت ارزیابي

كردند .ولي در این مطالعه با تركيب روش بهترین -بدترین فازي و تحليل

عملكرد واحدهاي درونسازماني براي هر مركز درماني نيز در تحقيقات

پوششي دادهها ،عالوه بر كارایي؛ اثربخشي و بهرهوري بيمارستانها به طور

آتي به كار گرفته شود .عالوه بر آن ،این امكان وجود دارد كه مراكز مورد

همزمان مورد سنجش قرار گرفت [.]12-6

ارزیابي بنا به نوع مأموریت خود ،داراي اهداف متفاوت باشند .ازاینرو در

نتایج مطالعه نشان داد كه با توجه به معيارهاي بررسي شده كدام

مطالعات آتي ميتوان اقدام به لحاظ نمودن اهداف متنوع در ارزیابي

بيمارستانها در طول دوره مورد بررسي نسبت به سایر واحدهاي

عملكرد واحدهاي تحت ارزیابي نمود .همچنين ميتوان واحدهاي

بيمارستاني كاراتر و اثربخشتر عمل كردهاند .همچنين ميتوان واحدهاي

بيمارستاني را را براساس نوع ماموریت طبقه بندي و هر دسته را به

برتر بيمارستاني را در طي دوره مشاهده كرد .بيمارستانهاي مورد بررسي

صورت مجزا مورد ارزیابي قرار داد .با توجه به اینكه پژوهش حاضر در

از منظر ميانگين شاخص اثربخشي در سطح پایينتري نسبت به كارایي

بيمارستانهاي تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شده است،

قرار داشتند و این امر لزوم توجه هر چه بيشتر مدیران این حوزه به ميزان

براي تعميم نتایج آن به دیگر بيمارستانها الزم است كه این مطالعه در

اثربخشي واحدها در دستيابي به اهداف را الزم ميداند .اگرچه از منظر

بخش هاي مختلف سایر بيمارستانها با توجه به مشخصهها و شرایط

بهرهوري تعداي از بيمارستانها در این دوره داراي روند رو به رشد بودهاند

سازماني آن و با نمونه هاي بيشتري انجام پذیرد.

اما نمرات كارایي ،اثربخشي و بهرهوري اكثر بيمارستانها داراي متغير بوده
و روند رو به رشدي را نشان نميدهد؛ این بدین معني است كه اگرچه

تشکر و قدردانی:

اكثر بيمارستانها به دنبال بهبود كيفيت خدمات خود هستند ،اما در

نویسندگان بر خود الزم مي دانند از مجموعه بيمارستانهاي تحت

عمل توفيق چنداني به دست نياوردهاند و باید به دنبال اقدامات جديتري

نظارت دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در انجام این پژوهش شركت

باشند .بيمارستانها ميتوانند نمرات عملكرد خود را در طي دوره مورد

داشتهاند ،كمال تشكر و قدرداني را داشته باشند.

بررسي قرار داده و به دنبال تقویت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف خود
باشند .آنها ميتوانند از طریق اصالح وروديها و خروجيها موجبات

تأیيدیه اخالقی:

بهبود عملكرد آینده خود را فراهم كنند .افزایش مهارتهاي كاركنان از

مطالعه

طریق آموزش سازماني ،ارزیابي كاركنان و پزشكان ،مرور استراتژيهاي

این

داراي

تأیيدیه

اخالقي

به

شماره

 IR.SHMU.REC.1397.041از دانشگاه علوم پزشكي شاهرود است.

بيمارستان ،استفاده از رویكردها و تجهيزات جدید در سيستمهاي
بهداشتي از جمله اقداماتي است كه ميتواند بهرهوري بيمارستان را
افزایش دهد .بنابراین ،مدیران و سياستگذاران نظام سالمت در ایران باید

تعارض منافع:
نویسندگان اظهار داشتند كه تعارض منافعي وجود ندارد.

اثربخشي خدمات بيمارستاني فراهم آورند.

سهم نویسندگان:

با توجه به نتایج تحقيق ،مدل ارائه شده در این تحقيق توانایي ارزیابي

محمد قهرمانلو (نویسنده اول) گردآوري اطالعات ،تجزیه و تحليل

بهرهوري مراكز درماني را با توجه به شاخصهاي مدنظر پژوهشگران دارا

مقاله  30درصد؛ علياكبر حسني (نویسنده دوم) گردآوري اطالعات،

است و ميتواند به عنوان ابزاري مناسب مورد استفاده قرار گيرد .جهت

تجزیه و تحليل و تهيه مقاله  40درصد؛ حسن فراتي (نویسنده سوم و

افزایش كاربردپذیري الگوي ارزیابي عملكرد پيشنهادي ،با توجه به

مسئول) ویرایش مقاله و مرور متون  30درصد.

دادههاي مورد نياز براي انجام تحليل ،ميتوان با توسعه یک بستر

مجله اطالعرسانی پزشکی نوین ،دوره هفتم ،شماره سوم ،پاییز1400
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زمينه مناسبي را براي تغيير وضعيت موجود به منظور بهبود كارایي و

قهرمانلو و همکاران

ارائه مدل ارزیابی بهرهوری بیمارستانها

این مقاله با حمایت مالي معاونت تحقيقات دانشگاه صنعتي شاهرود
.انجام شده است
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Original Article
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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