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چکيده
زمینه و هدف:

بیمارستانها بهعنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت ودرمان از اهمیتی خاص برخوردارند .میزان

كارایی میتواند معیاري براي سنجش عملکرد و بهرهوري مصرف منابع در بیمارستانها باشد .هدف این پژوهش ،تعیین كارایی فنی
بیمارستانهاي عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم است.

مواد و روشها

:این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی است .در این پژوهش براي تعیین كارایی بیمارستانهاي دانشگاه علوم

پزشکی قم كه شامل  6بیمارستان آموزشی ـ درمانیو  8بیمارستان عمومی است ،از روش تحلیل فراگیر دادهها استفادهگردیده و اطالعات و
آمارمربوط به مدارک پزشکی بیمارستانها ،پس از جمعآوري ،با بهرهگیري از نرمافزار ،Deap2پردازش و براي نیل به اهداف پژوهش استفاده-
شدهاست.
یافتهها:متوسط نمرهي كارایی فنی بیمارستانهاي مورد مطالعه در سالهاي  4323و  ،4331حدود  1/747و  1/754برآورد گردیدهاست.
باتوجه به نمرهي كارایی فنی بیمارستانهاي مورد مطالعه در سال  ،4331یک بیمارستان دارایی كارایی  ،4سه بیمارستان داراي كارایی بین -4
1/2و چهار بیمارستان زیر  1/2هستند .در سال  4323نیز یک بیمارستان نمرهي  ،4دو بیمارستان نمرهي بین 1/2 -4و مابقی بیمارستانها داراي
نمرهي كارایی زیر  1/2هستند.
نتیجهگیری:بیمارستانهاي مورد مطالعه براي رسیدن به حداكثر كارایی باید به تعداد نهادههاي مازاد خود ،از مقادیر اولیهي نهادهها كم نمایند
تا به سطح كارایی مطلوب دستیابند.زیرا در سالهاي 23و 31بهترتیب با  %74و  %75از منابع خود ،میتوانستند به همان سطح ستاندههاي فعلی
دستیابند.

واژههای کلیدی :كارایی فنی ،بیمارستان ،تحلیل پوششی دادهها.
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تخمین کارایی فنی بیمارستان هاي عمومی

با عدم بهرهبرداري کامل ازوسایل وتجهیزات موجودکه

مقدمه
محدودیت منابع و امکانات تولید از زمانهاي

ناشی ازروشهاي انجام کاروسنتهاي اداري است ،توأم-

گذشته تا عصر کنونی که عصر اطالعاتفرامدرن و توسعه-

گردد،میزان کارایی یابهرهوري تقلیلیافته ونوعی اتالف

ي چشمگیر علم و فن است ،همواره مطرح بوده و در

سرمایه ونیروي انسانی رادرعین کمبود مطرح میسازد(.)5

آینده نیز با شدت فزونتري خود را بر شرایطاقتصادي

همچنین کمبود منابع بیمارستانی اعم از نیروي انسانی،

تحمیل خواهدنمود.ازاینرو ،استفادهي بهینه از امکانات و

لوازم و تجهیزات گرانقیمت ،افزایش ارایه خدمات

منابع دردسترس و ارتقاي کارآیی استفاده از این منابع

بهداشتی درمانی به بیماران را با محدودیت مواجه ساخته

جهت دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهاي رو به

است ،لذا مهمترین راه براي افزایش کارائی ،بکار گیري

رشد ،به یک مسألهي بسیار مهم مبدل گشته-

صحیح و منطقی منابع موجود می باشد( .)2بیمارستان هم

است(.)1سازمان هاي بهداشتی و درمانی در طول زمان

بهعنوان یک بنگاه اقتصادي،جهت استفادهي بهینه

براي پاسخگویی به شرایط خاص ،هر دوره شاهد

ازامکانات ومنابع موجود ،ناگزیرازبه کارگیري تجزیه

تحوالت عمده اي بوده اند .بروز تغییرات مختلف،رشد

وتحلیلهاي اقتصادیمیباشد .مطالعات گستردهاي درمورد

سریع هزینه ها و فناوري هاي بخش بهداشت و درمان

سنجش کارایی وبهرهوري صنعت بیمارستان درآمریکا،

،افزایش پیچیدگی هاي فرایند هاي بهداشتی و درمانی و

اروپا و مطالعات کمتري دراین خصوص در ایران صورت

رقابت بین موسسات ارائه دهنده خدمات ،دیدگاه

گرفتهاست .براي مثال ،هافلر و فولند در امریکا()6پارکین

اندیشمندان را نسبت به این نظام دگرگون ساخته

و همکاران در اسکاتلند()7وقادري و همکاران ()8و

است(.)2

دلیري ()9در ایران با استفاده از مدل تحلیل فراگیر دادهها

سالمت ،محور توسعهي پایدار اجتماعی،

به ارزیابی نسبی عملکرد بیمارستانها پرداختهاند.انگیزهي

اقتصادي ،سیاسی و فرهنگی کلیهي جوامع بشري بوده و

اصلی از بهکارگیري شیوههاي علمی و کاربردي در

داراي اهمیت ویژهاي در زیرساخت بخشهاي مختلف

ارزیابی عملکرد و فعالیتهاي بیمارستان،استفادهي بهینه

جامعه میباشد .ارتقاي سالمت صرفنظر ازیک وظیفهي

از امکانات فیزیکی ،تکنولوژیکی و نیروي انسانی موجود

اخالقی ،مقولهاي اجتماعی و اقتصادي نیز است و هرنوع

بوده که دراین راستا میتوان از ابزارها و تحلیلهاي

برنامهریزي خدمات بهداشتی ،درمانی باید جزئی از

اقتصادي بهرهجست .یکی از این ابزارهاي اقتصادي،

نگرش جامع سیاست بهداشتی محسوبشدهتا درنهایت

تعیین کارایی این واحدها میباشد که پژوهش حاضر

بتواند بخشی از طرح یکپارچه توسعهي پایدار را تشکیل-

درصدد است با تعیین کارایی بیمارستانهاي مورد

دهد(.)3ازطرفی بیمارستانها بهعنوان یکی ازنهادهاي مهم

پژوهش ،ابزاري براي سنجش کارایی و بهرهوري مصرف

ارائهدهندهي خدمات بهداشتی ،درمانی محسوبمیشوند

منابع در بیمارستانها فراهمسازد(.)11تامین امنیت منابع

که با امکانات و تسهیالت ویژهي خود در بازگشت

مالی و مدیریت آن یکی از مهم ترین اصول و بنیاد هاي

سالمت جسمانی و روانی بیماران و فراهم آوردن زمینهي

سیستم هاي سالمت و از دغدغه هاي مهم و حیاتی

الزم براي انجام تحقیقات پزشکی و آموزش نیروهاي

سیاست گذاران در نظر گرفته شده است(.)11بههمین

ماهر مورد نیاز بخش بهداشت و درمان نقش اساسی ایفا-

منظور ،محقق براي ارتقاي کارایی و بهرهوري منابع

مینماید(.)4درگروه کشورهاي درحال توسعه و یا توسعه

محدود در بیمارستانها به بررسی کارایی فنی بیمارستان-

نیافته ،وقتی مسائل مربوط به تأمین سرمایه ونیروي انسانی

هاي دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1391-1389
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بارونی و همکاران

پرداختهاست.

قابلیت باالیی در رتبهبندي بنگاههاي نمونه فراهممی-
آورد.ازمزایاي دیگر روش مذکور ،استانداردسازي است.

مواد و روشها

دراین روش ،تعیین استاندارد باتوجه به بنگاههاي تحت

این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی و به روش

بررسی انجاممیشود .درواقع هیچ بنگاهی با بنگاهی دیگر

مقطعی میباشد.درعینحال این پژوهش یک مطالعهي

یا بنگاههاي خارج از واحدهاي مورد مطالعه مورد مقایسه

توصیفی ـ مقایسهاي نیز میباشد که مبتنی برکسب

قرار نمیگیرد .این امر ،موجبمیشود تا از تحمیل

اطالعات وتوصیف شرایط موجود ومقایسهي کارایی فنی

استاندارد خارج ازفضاي مطالعه ،اجتناب شده و سنخیت

کلشامل :کارایی فنی خالص یا کارایی مدیریتی و کارایی

الزم در بین بنگاهها حفظگردد(.)3

مقیاس و تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس بیمارستانهاي

در پژوهش حاضر تحلیل دادهها طی سه مرحله

آموزشی ـ درمانی و بیمارستانهاي درمانی تحت پوشش

به شرح ذیل انجام گرفتهاست:در مرحلهي اول،کلیهي

دانشگاه علوم پزشکی قم بوده وجامعهي پژوهش نیز کل

دادهها و اطالعات الزم از سطح بیمارستانهاي مورد

بیمارستانهاي تحت پوشش می باشند .درنتیجه از نمونه-

پژوهش جمعآوري و در فرمهاي طراحی شده وارد

گیري خاصی استفاده نشدهاست .ضمناً از روش میدانی

گردید .در مرحلهي دوم ،کلیهي دادهها به تفکیک در نرم-

وکتابخانهاي به صورت توأمان استفادهشدهاست.بنابراین

افزار  Excelوارد شده ودر مرحلهي سوم با استفاده از

براي جمعآوري اطالعات از روشهاي مشاهده،مصاحبه

نرمافزار Deap2کارایی فنی کل براي بیمارستانهاي مورد

ومطالعهي اسناد،مدارک وآمار فعالیتهاي واحدهاي مورد

نظر از طریق تحلیل فراگیر دادهها محاسبه ومورد تجزیه

بررسی استفادهگردیدهاست.بهمنظور جمعآوري اطالعات

وتحلیل ومقایسه قرارگرفت.

موردنظر ،پژوهشگران فرمی را طراحیکرده تا اطالعات
مورد نیاز را در آن وارد نمایند .سپس با استفاده از روش

يافتهها

تحلیل فراگیر دادهها اطالعات آماري محاسبهگردیدهاست.

نتایج و یافتههاي این پژوهش در سه قسمت

در این روش ،از تکنیک برنامهریزي خطی استفادهشده

خالصهشدهاست :دربخش اول ،به توصیف یمارستانهاي

وکارایی بهوسیلهي یک سري بهینهسازي و بهصورت

مورد بررسی پرداختهشدهاست .دربخش دوم ،کارایی فنی

مجزا براي هر گروه محاسبهگردیدهاست.روش تحلیل

بیمارستانهاي مورد بررسی ،به روش تحلیل فراگیر دادهها

ض بازدهی
فراگیر داده برمبناي حداقلسازيِ نهادهها و فرو ِِ

و تحت فروض حداقلسازيِ نهادهها و فروضِ بازدهی

متغیرها به مقیاس میباشد .این فروض امکان تفکیک

متغیرها به مقیاس محاسبهگردیده که این فروض امکان

مقادیر کارایی فنی کل به کارایی فنی خالص و کارایی

تفکیک مقادیر کارایی فنی کل به کارایی فنی خالص و

مقیاس و تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس بیمارستانهاي

کارایی مقیاس و تعیین نوع بازده نسبت به مقیاس

مورد مطالعه را فراهمآوردهاست .تحلیل پوششی دادهها

بیمارستانهاي مورد مطالعه را فراهم آوردهاست .در پایان

روش مناسبی براي بهدستآوردن کارایی نسبی است و

به تاثیر عوامل محیطی برعدم کارایی فنی مراکز تحت

بهندرت کارایی مطلق را نشانمیدهد .به بیان دیگر ،به ما

پوشش پرداخته شده است.

میگوید که چگونه نسبت به رقیبان خود و نه نسبت به

دراین مطالعه ،مهمترین دادههاي بیمارستان مانند

یک نقطهي تئوریک عملمیکنیم .یکی از مزایاي روش

تعداد پزشک ،تعداد پرستار و تخت فعال بهعنوان ورودي

 )-Data envelopment analysis( DEAاین است که

و متغیرهاي ضریب اشغال تخت و تعدادترخیصشدگان
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جدول :1مقادير کارايي و نوع بازده نسبت به مقياس در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي قم  ،سال ها1933 -1931
بيمارستان

سال

ضريب اشغال
تخت

کارايي فني

کارايي مديريتي

کارايي مقياس

بازدهي نسبت
به مقياس

9831

5917

0/597

0/577

0/175

کاهشي

9810

7713

0/578

0/577

0/117

افزايشي

9831

5818

0/791

0/715

0/33

افزايشي

9810

5715

0/717

0/775

0/355

افزايشي

حضرت معصومه(س)

9831

7319

0/780

0/779

0/355

افزايشي

(آموزشي-درماني)

9810

5315

0/330

9

0/33

کاهشي

9831

1517

9

9

9

ثابت

9810

1715

9

9

9

ثابت

حضرت زهرا (س)

9831

3715

0/157

9

0/157

افزايشي

(آموزشي-درماني)

9810

7315

0/175

9

0/175

افزايشي

شهيد بهشتي

9831

3517

0/837

0/797

0/187

افزايشي

(آموزشي-درماني)

9810

5715

0/775

0/753

0/177

کاهشي

9831

7817

0/183

9

0/183

افزايشي

9810

7718

0/305

9

0/305

افزايشي

ولي عصر(عج)

9831

5011

0/557

9

0/557

کاهشي

(درماني)

9810

7713

0/775

0/595

0/191

کاهشي

نکوئي(آموزشي-درماني)
کامکار(آموزشي-درماني)

ايزدي(آموزشي-درماني)

گلپايگاني(درماني)

جدول:2وضعيت استفاده فعلي و مطلوب از نهادههاي توليد بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکيقم سال1933 -1931
استفاده فعلي از نهاده
بيمارستان

تعداد

تعداد

پزشک

پرستار

9831

597

75

555

959

9810

977

89

931

15

9831

919

73

559

587

87

9810

550

55

570

995

81

9831

975

87

595

938

59

987

9810

955

70

507

938

70

507

9831

10

50

977

10

50

977

9810

10

91

971

10

91

971

حضرت زهرا (س)

9831

35

59

977

35

59

977

(آموزشي-درماني)

9810

37

97

981

35

97

981

9831

577

79

881

11

57

970

9810

895

51

877

857

55

950

9831

975

73

907

975

73

907

9810

957

73

907

975

73

907

ولي عصر(عج)

9831

915

38

577

915

38

577

(درماني)

9810

973

38

577

915

89

935

نکوئي(آموزشي-درماني)
کامکار(آموزشي-درماني)
حضرت معصومه(س) (آموزشي-درماني)
ايزدي(آموزشي-درماني)

شهيد بهشتي(آموزشي-درماني)
گلپايگاني(درماني)

سال

استفاده مطلوب از نهاده

تخت فعال

به عنوان ستاندهي بیمارستانها در نظر گرفته شده است.
دادههاي مربوط درجدول  2نشان دادهشدهاست.

تخت فعال

تعداد

تعداد

پزشک

پرستار

57

977

57

977
980
980

که بیمارستان شهید بهشتی با  244تختخواب داراي
بیشترین تخت فعال و بیمارستان حضرت زهرا(س) با 87

ترکیب بیمارستانهاي مورد بررسی شاملپنج بیمارستان

تخت داراي کمترین تخت فعال در سال  1389میباشند.

عمومی ،سه بیمارستان تک تخصصی واز طرفی دیگر،

همانگونه که در جدول  1مالحظهمیگردد درسال 1389

شش بیمارستان آموزشی ـدرمانی و دو بیمارستان درمانی

از  8بیمارستان مورد بررسی ،تنها یک بیمارستان داراي

میباشند.دراین تحقیق 1329 ،تخت فعال بررسیگردیده

کارایی فنی  1است .دو بیمارستان داراي کارایی فنی بین
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جدول :9درصد مازاد نهادههاي توليد به کل نهادههاي توليد در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي قم سال1933-1931
سال
9831
9810
9831
9810
9831
9810

نهاده
تخت فعال
پزشک
پرستار

تعداد نهاده مازاد

تعداد نهاده موجود

درصد مازاد به کل نهاده ها

957

9851

%1170

39

9888

%7105

909

811

%57189

977

703

%87151

751

9775

%57139

798

9783

%57159

 1/8-1و پنج بیمارستان داراي کارایی فنی کمتر از ./8

ي کارایی مواجه بودهاند .میانگین کارایی فنی بیمارستان-

میباشند .در واقع درطی سال مورد بررسی 37/5 ،درصد

هاي مورد مطالعه در سالهاي 1389و  1391بهترتیب

از بیمارستانهاي مورد بررسی کامالً بهصورت کارا فعالیت

 1/717و  1/751میباشد که درمجموع میانگین کارایی

نمودهاند و  62/5درصد از بیمارستانها ،کارایی کمتر از

بیمارستانها داراي روند افزایشی است.

 1/8دارند .درسال  1391نیز بهطورمشابه تنها یک

همچنین درسال  1389یافتهها نشانمیدهد

بیمارستان ،داراي کارایی فنی یک ،سه بیمارستان داراي

که 6225درصد از بیمارستانها داراي بازدهي افزایشی

کارایی فنی بین  1/8-1و چهار بیمارستان داراي کارایی

نسبت به مقیاس 25 ،درصد از بیمارستانها داراي بازدهي

فنی کمتر از  1/8میباشند .درواقع درطی سال مورد

نزولی نسبت به مقیاس و  1225درصد از بیمارستانها

بررسی  51درصد از بیمارستانهاي مورد بررسی کامالًبه-

داراي بازدهی ثابت نسبت به مقیاس هستند( .جدول )1

صورت کارا فعالیتنمودهاند و 51درصد ازبیمارستانها

در سال  1391نیز یافتهها نشان میدهد که  51درصد از

داراي کارایی کمتر از  1/8هستند.

بیمارستانها داراي بازده افزایشی نسبت به مقیاس3725 ،

در بین بیمارستانهاي مورد مطالعه ،بیمارستان

درصد از بیمارستانها داراي بازدهي نزولی نسبت به

ایزدي داراي بهترین عملکرد بوده که در هر دو سال ،نمره

مقیاس و  12/5درصد از بیمارستانها داراي بازدهی ثابت

کارایی  1را بهدستآورده است(جدول  )1و درسال

نسبت به مقیاس هستند( .جدول )2

 ،1389بهترتیب (از کارایی باال به پایین) بیمارستان ایزدي

در سال  ،1389پایینترین رتبه کارایی مربوط به

،گلپایگانی ،الزهرا ،ولیعصر ،نکویی ،فاطمه معصومه،

بیمارستان ولی عصر(عج) با کارایی فنی  ./725است.

کامکار و شهید بهشتی بهترین نمره را کسب نموده-

ازآنجاکه این بیمارستان داراي بازدهی نزولی نسبت به

اند(جدول  .)1همچنین درسال  ،1391همانطوريکه در

مقیاس است ،بنابراین افزایش عوامل تولید به یک نسبت

باال ذکرگردید ،بیمارستان ایزدي دارایی کارایی فنی  1بوده

مشخص ،منجربه کاهش تولید به نسبت بیشتري از

که در بین بیمارستانهاي استان قم داراي بهترین عملکرد

افزایش نهادههاي تولید خواهدشد( .جدول  )1همچنین

است(جدول  .)1در این سال ( ،)1391بعداز بیمارستان

درسال ،1391پایینترین رتبهي کارایی مربوط به

ایزدي ،بیمارستانهاي الزهرا ،فاطمه معصومه ،گلپایگانی،

بیمارستان آیتاهلل گلپایگانی(ره) با کارایی فنی  ./812می-

نکویی ،ولیعصر ،کامکار و شهید بهشتی داراي باالترین

باشد .از آنجا که این بیمارستان داراي بازده افزایشی

رتبه هستند .بیمارستانهاي شهید بهشتی ،حضرت زهرا

نسبت به مقیاس است (جدول  ،)2بنابراین افزایش عوامل

(س) و حضرت معصومه(س)نیز نسبت به سال قبل خود

تولید به یک نسبت مشخص ،منجر به افزایش تولید به

ارتقاي کارایی داشته و سایر بیمارستانها (بهجز بیمارستان

نسبت بیشتري از افزایش نهادههاي تولید خواهدشد.

ایزدي) در سال  1391نسبت به سال 1389با کاهش نمره-

818مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره /88شماره /8خرداد و تیرماه 4331

تخمین کارایی فنی بیمارستان هاي عمومی

یا عدم توسعهي تولید براي بیمارستانهاي تحت بررسی

بحث
میانگین کارایی فنی بیمارستانهاي مورد مطالعه

امکانپذیرمیگردد .یافتههاي این مطالعه نشان میدهد که

درسالهاي 1389و  ،1391بهترتیب  1/717و  1/751است

در سال  ،1389معادل  6225درصد و درسال  1391معادل

که در مجموع میانگین کارایی فنی بیمارستانها

 51درصداز بیمارستانها در بازده افزایشی نسبت به

روندافزایشی دارد .همچنین میتوان نتیجهگرفت که این

مقیاس تولید عمل میکنند.این بهآن معناست که صرفه-

بیمارستانها در سالهاي مطالعه بهترتیب با  %71و %75

جویی ناشی از مقیاس وجود دارد.صرفهجویی ناشی از

از منابع خود ،میتوانستند به همان سطح ستاندههاي فعلی

مقیاس ،زمانی مطرح میگردد که هزینهي متوسط روند

دستیابند .به عبارت دیگر ،این مراکز با تقلیل درون-

نزولی را طی نماید و دراین حالت بازدهی به مقیاس

دادهاي خود به میزان%29و  %24در سالهاي مطالعه می-

فزاینده وجوددارد.یعنی با افزایش عوامل تولید به یک

توانستند به همان میزان معین از برونداد دستیابند.

نسبت ،تولید بیش از آن افزایش مییابد .درحالت صرفه-

بدینمعناکه این مراکز ،ظرفیت ارتقایکارایی را،بدون هیچ

جویی ناشی از مقیاس ،با تغییر ترکیب عوامل تولید می-

افزایشی درهزینههاي عملیاتی دارند .همچنین با توجه به

توان اثرات آن را بر روي میزان محصول بررسی-

نتایج بهدستآمده دراین پژوهش ،میانگین کارایی فنی

کرد(.)12بااین حال در بیمارستانهاي مذکور ،این مزیت

بیمارستانهاي آموزشی ـ درمانی با بیمارستانهاي درمانی

بالقوه بهعلت عدم افزایش در دروندادها نادیده گرفته

تفاوت دارد .بدین صورت که میانگین کارایی فنی

شدهاست.

بیمارستانهاي آموزشی از میانگین کارایی فنی بیمارستان-
هاي درمانی کمتر است.

با اندکی تامل در نتایج حاصلشده از این تحقیق
میتوان دریافت بیمارستانهایی که داراي حداکثر کارایی

میانگین کارایی مدیریتی بیمارستانهاي مورد

فنی ازنوع کارایی فنی یک میباشند ،میزان مقادیر اولیه و

مطالعه درسالهاي 1389و  ،1391بهترتیب  1/799و

بهینهي آنها از نهادهي تخت یکسان بوده و به عبارت

 1/812است که در مجموع میانگین کارایی مدیریتی

دیگر ،مازاد نهادهي تخت در این بیمارستانها صفرمی-

بیمارستانها داراي روند افزایشی است .از آنجاکه کارایی

باشد .ازطرفی دیگر ،در بیمارستانهایی که کارایی فنی

مدیریتی (فنیخالص)حاصل سخت کوشی،تالش و حسن

کمتر از یک دارند ،مقادیر اولیه و بهینهي نهادهي تخت

تدبیر مدیریت و تالش کارکنان و ترکیب صحیح عوامل

آنها متفاوت بوده و داراي مازاد نهاده میباشند.ازاین رو،

تولید است که موجب افزایش بهرهوري دربیمارستانها

بیمارستانهاي مذکور براي رسیدن به حداکثر کارایی باید

میگردد ،میتوان نتیجه گرفت که تالشی موثر در جهت

به تعداد مازادهاي خود از مقادیر اولیهي نهادهي تخت،

بهبود سطح کارایی مدیریتی مراکز تحت پوشش دانشگاه

کم کرده تا به سطح کارایی مطلوب برسند.

وجود دارد.

درمجموع بیمارستانهاي تحت پوشش درسال

میانگین کارایی مقیاس بیمارستانهاي مورد مطالعه

 1389و  1391داراي مازاد نهادهي پزشک ،پرستار و

در سالهاي 1389و  1391بهترتیب  1/898و  1/924است

تخت نسبت به کل نهادهها هستند(جدول  .)3یعنی این

که درمجموع میانگین کارایی مقیاس بیمارستانها نیز روند

مراکز براي رسیدن به کارایی فنی یک ،باید نهادههاي

افزایشی را نشانمیدهد .امکان شناسایی نوع بازدهی

پزشک ،پرستار و تخت خود را کاهش دهند.

نسبت به مقیاس ،یکی از مزایاي روش  DEAاست که با

در پژوهش قبلی که در بهار  1385دردانشگاه

استفاده از آن سیاستگذاري صحیح در خصوص توسعه

صورتگرفته 5 ،بیمارستان شامل
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مربوط به بیمارستان ایزدي و در پژوهش قبلی مربوط به

 کامکار و بیمارستان کودکان مورد، ایزدي، الزهرا،نکویی

.بیمارستان کودکان است

مطالعهقرارگرفتندومهمترین دادههاي بیمارستان بهصورت
 پرستار و تخت فعال بهعنوان ورودي و، تعداد پزشک

تشکر و قدردانی

متغیرهاي تخت روزاشغالی و تعدادترخیصشدگان و

این مقاله حاصل کار طرح تحقیقاتی بهشمارهي

تعداد اعمال جراحی بهعنوان ستاندهي بیمارستانها

در دانشگاه علوم پزشکی قم1391/11/7  مورخه91268

 میانگین کارایی فنی، یافتههاي آن مطالعه.درنظرگرفتهشد

 محققان این طرح بر خود الزم میدانند که از.میباشد

1/974 ، 1/976 بیمارستانهاي مذکور فوق را بهترتیب

کلیه مسؤولین و پرسنل بیمارستانهاي تحت پوشش

 الزم به ذکراست که این. نشان میدهد1  و1/983 1/953،

.دانشگاه علوم پزشکی قم تقدیر و تشکر نمایند

 محاسبهگردیدهو در1384  تا1381 میانگین در سالهاي
مقایسه با این تحقیق در پژوهش قبلی میانگین نمرهي
، بهترین عملکرد در پژوهش حاضر.کارایی باالتر است
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Background and purpose: Hospitals as the largest and most
costly units in health care systems play a special role. The rate of
their efficiency can be considered as a criterion for the
measurement of performance and productivity of resource
consumption in hospitals. The purpose of this study is to
determine the technical efficiency of public hospitals of Qom
University of medical sciences.
Materials and Methods: This study is a descriptive – analytic
study. In this research, for determining the efficiency of Qom
University of Medical sciences which includes six teaching
hospitals and two public hospitals, Data Envelopment Analysis
(DEA)method used. Data and relevant Statistics were collected
from medical record ward of those hospitals and were processed
by Deap2 software to achieve the objectives of the research.
Results: The average technical efficiency score in 2011 and
2012 was estimated 0.717 and 0.751. With regard to technical
efficiency score in 2012,the efficiency score of one hospital was 1
and three hospitals were between 1 – 0.8 and four hospitals were
less than 0.8 .But in 2011 one hospital had the efficiency score of
1 and two hospitals had between 1-0.8 and other hospitals had
less than 0.8.
Conclusions: The studied hospitals for achieving the maximum
efficiency should reduce the number of extra product factors from
initial product factors to achieve desired efficiency level. Because
in 2011 and 2012, with the efficiency of %71 and %75 of their
resources, respectively, could achieve the same output level.
Keywords: Technical efficiency, Hospital, Data envelopment
analysis.
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