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با توجه به حـکم ادب و اخالق بر خــود واجب می دانم ،از زحمات تمـامی اسـاتید 

مدیـریت و اطالع رسـانی وریاست محترم جناب آقاي دکتر رواقی   محتـرم دا نشکده

و با .و ســرپرسـت محتـرم آمــوزش جنـاب آقاي دکترجعفـري کمال تشکر را دارم 

سپاس ویـژه از استاد ارجمــند جناب آقاي دکتر حسیـن قــادري که راهنـمایی این 

هاو راهنـماییهاي جنــاب آقــاي از مساعـدت. پایان نامه را قبــول زحمت نمــوده اند

دکتر محمد هادیان ، استاد مشاور سپاسگزارم و از استاد محتـرم سرکار خانم دکتـر 

وطـن خواه که بـر من منت نهاده و داوري این پایان نامه را قبـول نموده اند قدردانی 

  .مینمایم
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  چکیده

ان ـداشت ودرمـاتی نظام بهـبیمارستان به عنوان بزرگترین و پر هزینه ترین واحد عملی        

               . شناخته شده بنابراین توجه به کارایی آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است

گاه ـوان یک بنـارستان را به عنـافزایش هزینه هاي درمان  و منابع محدود سبب شده که بیم

ی ـارایـه تعیین کـن مطالعـای.ادي استفاده گرددـهاي اقتصـداد نموده واز ارزیابیـاقتصادي قلم

راگیر داده ها از بیمارستانهاي تامین اجتماعی ،دومین ارائه کننده درمان کشور با روش تحلیل ف

دي ، ارتقائ مدیریت ـدر رتبه بنرا ات مفیدي ـاطالع ،مطالعه  نتـایج.می باشد 88-84سال 

  .وخدمت رسانی بیمارستان و اختصاص بهتر منابع می گردد

تخت فعال ، پزشک ، پرستار ، سایر پرسنل و ستانده  شاملاطالعات وآمار نهاده ها :  روش کار

ازمان ـی سـتخت روز اشغاول جراحی ـتري ، تعداد عمـ،پذیرش بس رپاییـپذیرش سشامل ها 

ر داده ها با فرض ـل فراگیـتحلی جمع آوري واز روشاله ـاعی براي دوره پنج سـن اجتمــتامی

زار ــل داده ها از نرم افــت تحلیـجهه است دـاده شـاس استفـت به مقیـر نسبـازدهی متغیـب

Deap2.1 استفاده گردید.  

 -2. وده اندیمارستانهاي تامین اجتماعی کارا بب%  50 حدود - 1نتایج نشان می دهد   : یافته

بیمارستانهاي تامین اجتماعی سطح ستانده موجود را با نهاده کمتري نسبت به سطح نهاده در 

وسپس .عوامل تولید مازاد در رتبه اول سایر پرسنل می باشد -3 .اختیار می توانند تولید کنند

  .تخت کارایی باالتري دارند 200تا  100انهاي بین بیمارست

داشت ــتوسط سیاست گذاران بخش به) ایه اي ـانسانی ، سرم( ري منابع ــبکار گی  : نتایج

می  اان ایفــده اي در کاهش هزینه هاي درمــمابی هاي اقتصادي نقش عـاقب ارزیـودرمان متع

  .کند

    ستانده،  نهاده  ،تحلیل فراگیر داده ها   ، کارایی بیمارستان: واژه کلیدي 
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  بیان مساله

!!

  مقدمه 

کوشــش هاي اقتصـادي انسان همـــواره معطوف برآن بوده که حــــداکثر نتیجه را با        

امکانات وعوامل تولید معین ویا با حداقل امکانات ، میزان محصول معینی را بدست آورد این 

  ) 7.(  تمایل را می توان دستیابی به کارایی و بهره وري نامید

بیات علمی از سابقه طوالنی برخوردار بوده و زمینه عمومی است که بحث درباره کارائی دراد      

ازجمله دالیلی که براي این سابقه . در هرکجا کارو فعالیتی وجوددارد، می توان ازآن اثراتی یافت

طوالنی ووفور بحث درباره کارایی می توان برشمرد اهمیت این موضوع براي جامعه می 

باره کــارایی و عوامل موثر بر آن، بـحث درباره این است که چـــرا که در واقع بحث در.باشد

چگونه می توان کار وفعالیتی که درحال انجام شدن است را با هزینه و امکانات کمتر به نتایج 

بیشتري رساند ، ازنیروهاي موجود حداکثر استفاده رابرد، وازهدررفتن امکانات مادي و انسانی 

  )  3.(جلوگیري کرد

درسطـح کالن درصـــورتی می توان امیـدداشت که جامعه ازتعــادل و پویایی الزم           

برخوردار و نیازهاي افـراد به شکل صحیحی پاسخ داده شود که نهــادهاي جامعه نسبـت به 

درسطح خرد، زمــانی می .وظایف خـود آگاه بوده ودرعمـل بدانهاازکـارایی الزم برخـوردار باشند

ت که یک سازمان از منابع وامکانات به شکل صحیحی استفــاده کرده وبه اهداف توان امیدداش

به همین منوال این موضـوع درسطح . موردنظر دست یابد، که از کارایی الزم بهــره مند باشد

یعنی مسلما یک جامـعه ، یک نهاد یایک سازمان براي تحقق . فردي نیز قابل تعمیم است 

نیازمـند افـرادي هستندبا عـزت نفـس، خشـنــودوتوانا که در انجام اهــداف وانجام وظایف، 



Î Í

لذا بحث درمورد کارایی هم درسطح خرد و هم .وظایف خود از کارایی الزم برخوردار با شند

  ). 1( درسطح کالن براي جامعه از اهمیت بسزایی برخورداراست

رهاي درحال توسعـه، از طــرفی نقش بخش خدمات در بسیاري ازکشـورها، بخصوص درکشو

دلیل این امر افزایش تقاضاي آحاد مردم براي دریافت خدمات .روزبه روز درحال افزایش است

اهمیت رشد و حجم این بخش و . بیشتر با استانداردها و معیارهاي مطلوب اجتماعی می باشد

زینه هاي باالرفتن سطح انتظارات مردم از دولت براي افزایش کارایی واثر بخشی ازیک سو، ه

سرســام آور اداره امور بخش عمــومی همراه با کســري بودجه دولت ازسوي دیگر، برخی از 

دالیلی هستندکه منجــر به گرایش شدید به سوي کـارایی و بهــره وري بخش خدمات شده 

بخش خدمات ازنظر توسعه اقتصــادي و اجتماعی و توزیع امکانات رفاهی یسیار حــائز . است

عدم وجود کــارایی واثر بخشی خدمات نه تنها کیفیت وسطح زندگی را کاهش می . است اهمیت

دهد، بلکه مانــع بهبود بهــره وري درسایر بخش هاي اقتصادي، افزایـش بی عــــدالتی 

این امربخصوص درکشورهاي .ونابرابریهاي اجتماعی ودرنتیجه بروزمشکالت سیاسـی می شود

  ).6(درحال توسعه صادق است

دراین میان بخش بهــداشت امروزه شاید از مهمترین بخش هاي خـــدماتی ویکی از          

بنابراین بازشناخت اقتصــادي این بخش .شاخص هاي توسعـه ورفاه اجتماعی تلقی می گردد

بیمارستان ، به عنوان یکی از سازمانهاي اصــلی ارائه دهنده . ازاهمیت ویژه اي برخورداراست

  ) 9.( بهداشتی ودرمانی، حساسیت و اهمیت ویژه اي دراقتصاد بهداشت داردخدمات 

این ویژگی، بخصوص درکشورهاي درحال رشد، باتوجه به زیرساخت هاي اقتصــادي وآسیب 

  زیرابه رغم . پذیري شدید آنها دررویارویی با نوسانات بازارهاي پول وکاالدوچنـــدان می شود

افت کاالها و خدمات بهداشتی و درمانی همواره با محـدودیت سیر صعــودي تقاضا براي دری

هاي منابع روبه رو هستیم، به طوري که پاسخگوئی کامل به نیاز مصرف کنندگان این بخش 

  ).5(حتی درپیشرفته ترین کشورهاي دنیا نیزعمال دورازدسترس به نظر می سد
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ردي درارزیابی عملکرد وفعـــالیت انگیزه اصــلی ازبه کارگیري شیوه هاي علمی وکارب        

هاي بیمارستان استفاده بهینه ازامکانات فیزیکی، تکنولوژي و نیروي انسانی موجود بوده که درا 

یکی از این ابزارهاي . ین راستــــا می توان ازابزارها وتحلیل هاي اقتصــادي بهره جست

رصدد است با تعیین کارایی اقتصادي تعیین کارایی این واحدها می باشدکه پژوهش حاضر د

بیـمارســـتانهاي موردپــژوهش، ابزاري براي سنجــش کارایی و بهره وري مصــرف منابع 

  .دربیمارستانها فراهم سازد

اهمیت پژوهش 

از آنجا که توجــه به . بهداشت ودرمــان یکی از نیازهاي اســاسی هر جامعه می باشد       

ذاري دراین زمینه باعـث افـزایش بهره وري نیــروي کـار و بهـداشت ودرمـان و سرمـایه گ

افـزایش تولیـد می گردد، لذا تخصیص منابع کافی وبه کارگیري مطلوب منابع دراین بخش 

  ).1(ازاهمیت بسزایی برخورداراست

 5-10درصد تولید ناخالص داخلی و  5دراغلب کشورهاي درحال توسعه بخش بهداشت       

دولـت را به خود اختصاص میدهد، لیکن امروزه دربسیـاري ازاین کشورها  درصد هزینه هاي

بخش بهداشت باتنگناهاي شدیدي درمنابع روبروست لذا مساله بهره وري واستفاده مقتضــی 

  ).3( بابازدهی بیشتر ازامکانات ازاهمیت ویژه اي برخورداراست 

واحد عملیاتی نظام بهداشـت ودرمـان از    از طرفی بیمارستانها به عنوان بزرگترین وپرهزینه ترین

درصد کل منابع بخـش بهداشـت را بـه     50-80بیمارستانها تقریبا بین .اهمیت خاص برخوردارند

  ).1(مصرف میرسانندوسهم بزرگی ازکارکنان تحصیلکرده درباالترین سطوح رادراختیار دارند

ه دهنده خدمات بهداشتی، درمـانی  از طرفی بیمارستان ها بعنوان یکی از نهادهاي مهم ارائ       

محسوب می شوند که با امکانات و تسهیالت ویژه خود در بازگشـت سـالمت جسـمانی و روانـی     

بیماران و فراهم آوردن زمینۀ الزم براي انجام تحقیقات پزشکی و آموزش نیروهاي ماهر موردنیاز 

  ).  9(بخش بهداشت و درمان نقش اساسی ایفاء می نماید
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روزه نظام هاي سالمت یکی از بزرگترین بخش هاي اقتصاد جهان هستند و هزینه هـاي  ام        

از اجـزاي  . هنـد درصد تولید ناخالص داخلـی را تشـکیل مـی د   8جهانی مراقبت بهداشتی تقریباً 

عامـل رشـد هزینـه  در     تـرین  مختلف سیستم هاي بهداشتی درمانی خدمات بیمارسـتانی عمـده  

این رشد در بخش عمومی بسیار سریع تر از سایر قسمت هـا اسـت    بسیاري از کشورها هستند و

)4.(  

به رغم منابع اختصاص یافته به بیمارسـتانها و بخـش بهداشـت میـان رشـد منـابع قابـل                

این مساله ضرورت ایجاد .دسترس و منابع مورد تیاز این بخش شکاف قابل مالحظه اي وجوددارد

ز منابع موجود از طریق به کارگیري الگوهـاي تخصـیص منـابع و    منابع اضافی و استفاده موثرتر ا

مدیریت ضعیف بیمارستان باعـث اتـالف   .افزایش کارایی مدیریت بیمارستان را مشخص می سازد

چنین اتالفی بـدین معناسـت   .منابعی مانند پول، نیروي انسانی، ساختمان و تجیهیزات می گردد

با جلـوگیري  .منابع کمتري قابل حصول می باشد که ایجاد سطح مشخصی از محصول یاستاده با

یا کاهش این اتالف منابع می توان منابع دردسترس را در جهت ارائه خدمات بیشـتر یـا توسـعه    

  ).8(دسترسی و بهبودکیفیت خدمات بیمارستانی به کارگرفت

ســانی باآنکه سـرمایه اصـلی نظام هاي بهـداشتی ودرمــانی اعم از مـالی ونیـروي ان       

مطالعات معدودي درزمینه هزینه ها و منابع  1980دربیمارستانها هزینه می شوداما تاقبل از دهه 

به بعد مطالعـات مختلفی درخصوص این  1986بیمـــارستانی صورت گرفته است و ازسال 

مطالعات انجام شده از ضایعــات گسترده دراین بخش خبر می .موضــوع انجام شده است

درصد منــابع دردســترس  40برآورد ســـازمان بهـداشت جهانی درقاره آمریکا،  طبــق.داد

بخش بهـداشت به هـدر میرود و این درحالی است که این منـابع که به دلیـل حجم و نـوع 

محدودیت منابع و . عملیات بیمارستانی اهمیت دارد، می توانند با ارتقاء کارایی حفظ گردند

زمان هاي گذشته تا عصر کنونی که عصـر اطالعات فرامـدرن و توســـعه امکانات تولیــد از 

چشمگیر علم و فن است، همواره مطــرح بوده و در آینده نیز با حــدت فزونتري خـود را بر 
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از این رو استفــادة بهینــه از امکـانات و منابع در . شـرایط اقتصـادي تحمیل خواهــد نمود

آیی استـفاده از این منـابع جهت دستیابی به رفـاه و پاسـخگویی به دستــرس و ارتقـاء کـار

سالمتی محور توســــعه .نیازهاي رو به رشـــد به یک مسأله بسیار مهم مبدل گشته است

پایدار اجتمــاعی، اقتصادي، سیـاسی و فرهنگی کلیه جوامع بشري بوده و داراي اهمـیــت 

سالمت از طریق افــزایش ).(37(لف جامعه می باشدبخش هاي مخت ویـــژه اي در زیرساخت

  )).2(توان انسانی بر رشــد اقتصادي تاثیر مهمی دارد

ارتقاي سالمت صرفنظر از یک وظیفه اخالقی، مقوله اي اجتماعی و اقتصادي است و هر       

و  نـوع برنامه ریزي خدمات بهــداشتی،درمانی جزئی از نــگرش جامع سـیاست بهداشتی بوده

  ) 5(در نهایت بخشی از طرح یکپارچۀ توسعه پایدار را تشکیل می دهد

به عنـوان مثال یک مطالعـه انجام شده درماالوي نشـان داد که تصــحیح مدیریــت         

درصــد ازهزینــه هاي غیرپرســنلی  40عملیاتی غیر کارا منــجربه صرفه جویی تامیــزان 

  .)  41( بیمارســتان می گردد

حجم هزینه هـاي عملیـاتی بیمارسـتان و عـدم کـارایی نظـام بهداشـت ودرمـان موجـب                  

درگروه کشورهاي . برانگیختن سواالتی درزمینه چگونگی صرف منابع توسط بیمارستان می گردد

درحال توسعه یا توسعه نیافته وقتی مسائل مربوط به تامین سرمایه ونیروي انسانی باعـدم بهـره   

ازوسایل وتجهیزات موجودکه ناشی از روش هاي انجـام کاروسـنتهاي اداري اسـت     برداري کامل

توام گردد، میزان کارایی یا بهـــره وري تقلیـل یافتـه و نـوعی اتـالف سـرمایه ونیـروي انسـانی         

لذابدیهی است که باید بررسی هایی صورت گیردتا بیـانگر  ). 11(رادرعین کمبود مطرح می سازد

رائه راه حلهایی جهت بهبود کارایی و بهره وري بیمارسـتان در ایـن گـروه    وضع موجود بوده وبه ا

  .کشورها منتهی شود

دراین راستا، بیمارستان هم به عنوان یک بنگاه اقتصادي، جهت استفاده بهینه ازامکانات و          

ه اي مطالعات گسـترد .منابع موجود ناگزیر از به کارگیري تجزیه و تحلیل هاي اقتصادي می باشد
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درمورد سنجش کـارایی و بهـره وري صنعت بیمـارستان دراروپا و آمریکا صـورت گرفتـه اسـت،    

ولی درکشورما مطالعات معـدودي دراین زمینه انجام شده است که با توجـه بـه شــرایط خـاص     

کشــورمان و مشکالت موجود در حوزه هاي مدیریتی بیمـارستانها و معضالت اقتصادي موجـود  

  )9.( هش هاي بیشتر دراین زمینه ضروري به نظر می رسدانجام پژو

درصد از منابع درمان صرف ارائه خدمت در درمان مسـتقیم  45در سازمان تأمین اجتماعی         

از کـل اعتبـارات درمـان    . درصد باقیمانده در درمان غیرمستقیم هزینـه مـی گـردد   5/55شده و 

درصـد منـابع درمـان مسـتقیم     70ش از درصد صرف خدمات بستري شـده و بـی  37غیرمستقیم 

  ) 9. (اختصاص به این بیماران دارد

موظف شـده   1385امور اقتصادي سال   1سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند ق تبصره        

گذاري هاي بخش درمان، طرح مناسب جهت ادارة اقتصادي  است جهت استفاده بهینه از سرمایه

شدگان را با فراهم نمـودن   استفاده از بازده حاصله در درمان بیمه مراکز درمانی و ایجاد بازدهی و

ایجاد شخصیت حقوقی مستقل جهت این واحدها و هلدینگ هاي تخصصـی بـا اعمـال سـاختار     

بدیهی است چنانچه بـدون مطالعـه و پـیش بینـی     . مدیریت مناسب براي اهداف فوق تهیه نماید

ر صورت پذیرد، عالوه بر بروز موانع اجرائی، اختالل چالش هاي احتمالی اقدام به تغییر در ساختا

از آنجا که بهره وري و کارایی، مهمتـرین و  ) 9.(در امر درمان بیماران را نیز بدنبال خواهد داشت

معمول ترین سازوکارهاي ارزیابی و اندازه گیري عملکرد یک بنگاه اقتصادي از جمله بیمارسـتان  

گذشته بررسی عملکرد بخش هاي مختلف اقتصادي و یا بنگاه به شمار می رود، لذا در چند دهه 

ها و واحدهاي اقتصادي در سطح خرد از طریق سنجش و بـرآورد کـارایی، همـواره مـورد توجـه      

ویـک  )  7.(محققان در رشته هاي مختلف علوم اجتماعی به ویژه مدیریت و اقتصـاد بـوده اسـت   

بـا درنظـر گـرفتن    (اسبی تولید و ارائه شوند نظام زمانی کارا خواهد بود که خدمات صحیح و متن

و بدیهی است که هدف نهایی ) 10.(اي صحیح و متناسب صورت گیرد و این کار به شیوه) اهداف

اعمال مدیریت صحیح در بیمارستان افزایش کارایی و بهره دهی خـدمات بهداشـتی درمـانی در    
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ویکـی از  )9.(اقتصادي می باشد سطوح مختلف و در نهایت ایجاد یک نظم قابل قبول بهداشتی و

در هر کشـوري بـه ویـژه کشـورهاي در حـال توسـعه        مهمترین مباحث مطرح در فرآیند توسعه

در هـر نظـام تولیـدي    . همچون ایران، استفاده بهینه از عوامل تولید در فرآیند تولیـد مـی باشـد   

رایی از اهداف اساسـی مـی   افزایش کارایی بهره برداري از نهاده از اصول اولیه است و باال بردن کا

  )8(باشد

درهمیـن راستا پــژوهش حاضر به بررســی کارایی فنی بیمارستانهاي تامین اجتماعی        

  .می پردازد 1384-1388طی سالهاي 
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: اف پژوهشاهد

  :هدف کلی 

از روش تحلیـل فراگیـر   تعیین کارایی فنی بیمارستانهاي سازمان تامیــن اجتماعی بـا استــفاده   

  1388 - 1384در سالهاي  داده ها

  :اهداف ویژه

و کـارایی مقیـاس  بیمارسـتانهاي    ) مدیریتی (تعیین کارایی فنی کل ، کارایی فنی خالص .1

  1388 -1384تامین  اجتماعی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  طی سالهاي 

  بیمارستانهاي مورد مطالعهتعیین نوع بازدهی نسبت به مقیاس .2

رتبه بندي بیمارستانهاي تامین اجتماعی از لحاظ کارایی فنی.3

تعیین مازاد نهاده ها در بیمارستانهاي تامین اجتماعی.4

:اهداف کاربردي

ارائه نتایج به مسئو لین صندوق تامین اجتماعی به منظور شناخت نقاط ضعف وقوت.1

  بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی به مدیران وپرسنل بیمارستان .2

ارائه نتایج به بیمارستانها و معرفی الگو پیشنهادي مدل جهت ارتقائ کارایی.3

  :سوال پژوهش 

و کـارایی مقیـاس  بیمارسـتانهاي تـامین      ) مـدیریتی  (کارایی فنی کـل ، کـارایی فنـی خـالص     - ١

؟چقدر است1388 -1384راگیر داده ها  طی سالهاي اجتماعی با استفاده از روش تحلیل ف

چگونه است ؟بازدهی نسبت به مقیاس بیمارستانهاي مورد مطالعه - ٢

چگونه است ؟رتبه بندي بیمارستانهاي تامین اجتماعی از لحاظ کارایی فنی -٣

  وجود دارد ؟ مازاد نهاده در بیمارستانهاي تامین اجتماعیآیا  -۴

  : دامنه پژوهش
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مورد  1388 - 1384بیمارستانهاي تامین اجتماعی طی سالهاي  "درپژوهش  حاضر منحصرا

  مطالعه قرار گرفته است 

:تعریف واژه ها و مفاهیم 

  بیمارستان 

بیمارستان محلی است براي اقامت بیمار که ارائه مراقبت هاي پزشکی کوتاه مدت :تعریف نظري 

هاي مورد نظر شامل خدمات  بالینی ، تشخیصی ،درمانی مراقبت . هده دار است یا بلند مدت را ع

بیمارستان ممکن .و توانبخشی براي افراد مبتال یا مشکوك به بیماري یا جراحت و زایمان است 

  ).2(است خدمات سرپایی را نیز به بیماران ارائه دهد

امین منظور از بیمارستان دراین پژوهش ، بیمارستانهاي عمومی سازمان ت: تعریف عملی 

  .اجتماعی کل کشور می باشد

  کارآئی

دایره المعارف ، کارآئی را به عنوان نسبتی از ستانده مفید به داده ها تعریف کرده  :تعریف نظري 

  )8(است

  )4(»بدست آوردن بیشترین محصول از منابع محدود« کارآئی در مفهوم ساده خود یعنی 

به عبارت دیگر کارآیی یعنی چگونه سازمان منابع خود را براي تولید کاال یا ارائه خدمت استفاده  

  ).4(کند

  ).7(کارآئی یعنی موفقیت یک سازمان براي استفاده بهینه از منابع به منظور تولید بروندادها

  .نسبت ستانده ها به داده ها در بیمارستانهاي مورد مطالعه  : یملتعریف ع

  

   یارآیی فنک
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بطور کلی کارآئی فنی نشاندهنده میزان توانایی یک بنگاه براي حداکثرسازي  :تعریف نظري

محصول با توجه به عوامل تولید مشخص یا حداقل سازي عوامل تولید با توجه به محصول معین 

  )41(می باشد

کارآئی مدیریتی تشکیل باتوجه به اینکه کارآئی فنی از دو جزء کارآئی مقیاس و : تعریف عملی 

لذا این نوع کارآئی بصورت عملی با استفاده از نرم افزار به نحو زیرتخمین زده می ) 4(شده است

  :شود

  کارآئی فنی = کارآئی مقیاس × )فنی خالص(کارآئی مدیریتی 

  )مدیریتی(کارآئی فنی خالص 

کارآئی (از مقیاس بهینه نسبتی از کارآئی فنی کل که نمیتوان آن را به انحراف  :تعریف نظري

این کارآئی بدین معنی است که سخت کوشی، تالش وحسن تدبیر مدیریت . نسبت داد) مقیاس

وتالش کارکنان وترکیب صحیح عوامل تولید موجبات افزایش کارآئی و بهره وري دربنگاه را 

  ).4( فراهم نموده است

با کارآئی مقیاسی ضربدر کارآئی  با توجه به اینکه کارآئی فنی کل برابر است : تعریف عملی

این کارآئی بصورت عملی با استفاده از نرم افزار، از تقسیم کارآئی فنی کل ) فنی خالص(مدیریتی 

مدیریتی کارایی.برکارآئی مقیاسی بدست می آید  =   کارایی فنی
 کارایی مقیاس

  

  

  ضربدر    کارایی مقیاس)   فنی خالص(کارآئی مدیریتی = کارآئی فنی          

  کارآئی مقیاس

کارآئی مقیاس میزان توانایی بنگاه براي جلوگیري از هدر رفتن منابع ازطریق  : تعریف نظري

  ).4(سودآورترین مقیاس می باشد) یا نزدیک(عمل کردن در 
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رت است از میزان کارآئی فنی درحالت بازده ثابت نسبت درواقع کارآئی مقیاس عبا: تعریف عملی

در شرایط بازده متغیر نسبت به ) کارآئی مدیریتی(به مقیاس تقسیم برکارآئی فنی خالص 

  .مقیاس

  کارآئی تخصیصی 

در واقع کارآئی نشان می دهند که آیا براي هر سطحی از تولید، نهاده ها به  : تعریف نظري

قرار گرفته اند که با توجه به قیمت مشخص نهاده ها، هزینه هاي تولید نسبتی به مورد استفاده 

  ) 4.( را حداقل نمایند

  بازده نسبت به مقیاس

بازده نسبت به مقیاس نشان می دهد که افزایش یکسان در تمامی عوامل تولید،  : تعریف نظري

در ادبیات اقتصاد، سه مفهوم بازده ثابت، صعودي . به چه میزان تولید را افزایش خواهد داد

بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید . ونزولی نسبت به مقیاس تولید مورد بحث قرار می گیرد

افزایشی یکسان در تمامی عوامل تولید، منجر به همان میزان افزایش در هنگامی رخ می دهد که 

دد، در حالی که بازده صعودي نسبت به مقیاس، زمانی رخ می دهد که افزایشی گرمقدار تولید 

درحالیکه بازده . یکسان در تمامی عوامل تولید منجر به افزایش بیشتري در مقدار تولید گردد

گامی اتفاق می افتد که افزایشی در تمامی عوامل تولید منجر به نزولی نسبت به مقیاس، هن

  ) .4(افزایش کمتري در مقدار تولید گردد

با توجه به اینکه در این پژوهش  تأثیر متغیرهاي محیطی در نمره کارآئی در :  تعریف عملی

  .نظرگرفته شده است از بازدهی نسبت به مقیاس متغیراستفاده می شود

  )DEA(ده ها تحلیل پوششی دا

در این روش با استفاده از مدل برنامه ریزي خطی بهترین عملکرد در یک نمونه  : تعریف نظري

شناسایی و براساس تفاوت هاي میان مقادیر مشاهده شده و بهترین عملکرد،کارآئی اندازه گیري 

  ).4(می گردد 
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خطی می باشد که به آن این روش مبتنی بر یکسري بهینه سازي با استفاده از برنامه ریزي 

  .روش ناپارامتریک نیز گفته  میشود

در این روش ، منحنی مرزي کارا از یکسري نقاط که به وسیله برنامه ریزي خطی : تعریف عملی 

دراین تحلیل براي تخمین تابع تولید یکسان به پیش فرض . تعیین  می شود، ایجاد می گردد

ین روش کارآئی یک بنگاه نسبت به کارآئی سایر درا. خاصی در مورد شکل تابع نیازي نیست

  ).4(بنگاهها مقایسه و اندازه گیري می گردد

  تخت فعال

مفهوم این آمادگی و دسترسی بیمار به . عبارت است از تختی که آماده براي پذیرش بیمار است

منابع تخت بیمارستانی به مفهوم وجود امکانات تخصصی، نیروي انسانی، تجهیزات،  پول و سایر 

براي استفاده بیمار به منظور اعاده سالمت، تشخیص بیماري و سایر خدمات در زمینه اهداف 

  ).13(بیمارستان است

  واحد هاي تصمیم ساز

سازمان ها یا واحدهایی که در روش تحلیل فراگیر داده ها و تحلیل مرزي  : تعریف نظري

می این واحد ها نمی توانند ماهیت در مطالعات بخش عمو. تصادفی مورد بررسی قرار می گیرند

در این پژوهش واحد هاي تصمیم ساز،  :تعریف عملی) 4.( تجاري یا انتفاعی داشته باشند

  .بیمارستانهاي تأمین اجتماعی کل کشور می باشد

  مجموعه مرجع 

 اگر تولید کنندگانی قادر باشند با مقدار حداقلی از عوامل تولید، مقدار معینی از:تعریف نظري 

محصوالت را تولید کنند و یا اینکه با مقدار معینی از عوامل تولید، حداکثرممکن از محصوالت 

مختلف را تولید نمایند، سایر تولید کنندگان در صورتی کارا  خواهند بود که بتوانند مشابه این 

حنی کلیه بنگاه هاي کارا بر روي منحنی هم مقداري تولید یا من. تولید کنندگان عمل نمایند

  .تابع تولید یا منحنی تابع تولید مرزي قرار دارند
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در روش تحلیل فراگیر داده ها براي هریک از بنگاه هاي غیر کارا، یک بنگاه کارا یا ترکیبی از دو 

ترکیب ( ازآنجائی که این بنگاه مرکب . یا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می گردند

به عنوان یک بنگاه مجازي کار . رورتا در صنعت وجود نخواهد داشت ض) دو یا چند بنگاه کارا

به عبارت دیگر بنگاه مرجع براي یک بنگاه غیرکار، می تواند هم بنگاه واقعی، . شناخت می شود

  .یا درحالت کلی یک بنگاه مجازي باشد

کارا براي هر از این رو یکی از مزایاي روش تحلیل پوششی داده ها، یافتن بهترین بنگاه مجازي 

( چنانچه بنگاهی کارا باشد، مجموعه مرجع آن . می باشد) چه کارا و چه غیر کارا( بنگاه واقعی

  ).4(خود این بنگاه خواهد بود) بنگاه مجازي کارا

  بیمارستان هاي تامین اجتماعی: تعریف عملی 
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مفهوم کارایی

هاي تولید و بیانگر  نتیجه بهینه سازي هزینه» کارایی«اقتصاد، از نظر تئوریهاي علم         

به عبارت دیگر، در یک واحد تولیدي، مدیران و مجموعه نیروي کار . تخصیص بهینه منابع است

هاي بنگاه و توان  هکنند تا با توجه به نقطه سر بسر تولید، اهداف مورد نظر در برنام تالش می

اي تعیین کنند تا حداکثر استفاده از امکانات و  لید بنگاه را به گونهتکنولوژیکی موجود، میزان تو

ها به صورت مطلوب تخصیص یافته و عوامل تولید از قبیل کار و  منابع حاصل شده و هزینه

، صنعت و کالن کارایی در سه سطح خرد. سرمایه به صورت مطلوب و بهینه بکار گرفته شود

  :شود مطرح می

ها، عملکرد  عالوه براهداف نگاه، بهینه سازي منابع و حداقل سازي هزینه کارایی در سطح خرد،- 1

  .گیرد تکنولوژي تولید را نیزدر بر می

کارایی در صنعت نیز به ارتباط بنگاهها با ساختار صنعت و جایگاه هر بنگاه در کل صنعت - 2

ها،  کاهش هزینه ها، کیفیت محصول، هر بنگاهی که بتواند در رقابت با سایر بنگاه. بستگی دارد

تري را اعمال کند از کارایی بیشتري نسبت به بقیه  تخصیص بهینه منابع و مدیریت شایسته

  .هاي موجود در صنعت برخوردار خواهد بود بنگاه



Ï Ð

روشهایی را جهت سنجش عملکرد هر  2»تابع تولید مرزي«یا  1»بهترین بنگاه در عمل«تئوریهاي 

.دهد بنگاه در مجموعه صنعت، ارایه می

ها، تعلیمات و استراتژیهاي کالن اقتصادي تأثیر بسیار  سیاستها، قوانین و مقررات، برنامه - 3

اگر بسترهاي کالن اقتصادي و فضاي عمومی . ها و صنایع کشور دارد مهمی بر کارایی بنگاه

هاي اقتصادي و سرمایه گذاري  آرامش براي فعالیتاقتصاد، در سطح مناسبی باشد وامنیت و 

خطرپذیري و بی ثباتی ازناحیه شرایط  ساستولید ایجاد شود، سرمایه گذار یا تولید کننده اح

ها،  تواند به حداقل سازي هزینه در چنین شرایطی تولید کننده می. کالن اقتصادي نخواهد داشت

اگر واحدهاي تولیدي نتوانند در یک شرایط مناسب . بپردازد تخصیص منابع و افزایش کارایی

ادي، کارایی تولید را افزایش دهند از سوي ناظران و کارشناسان به سوأ مدیریت و صاقت کالن

اما اگر شرایط کالن اقتصادي نامناسب باشد مدیریت واحد تولید . شوند عدم کارایی مشهور می

رایی بپردازد؛ بنابراین تشخیص این نکته که آیا زایش کاافتواند در حد مورد انتظار  تولیدي نمی

چون ممکن است که آن واحد . واحد تولیدي کارایی دارد یا خیر، تا حدي مشکل استیک 

تولیدي تالش خود را براي افزایش کارایی انجام داده باشد اما به دلیل شرایط نامطلوب کالن 

. یی وجود نداشته ومدیران هیچ تالشی در این زمینه ننماینداي براي افزایش کارا اقتصادي، انگیزه

یکدیگر تا ورت، ارزیابی عملکرد مدیران واحدهاي مختلف تولیدي و مقایسه آنها با در این ص

  ).4.(حدي مشکل خواهد بود

بنابراین شرایط و بستر کالن اقتصادي تأثیر زیادي بر درجه کارایی بنگاهها، صنعت و مجموعه 

ررات سازگارتر، با ها، تصمیمات، قوانین و مق هر چه شرایط، سیاستها، برنامه. اقتصادي کشور دارد

  .رود تر باشند کارایی در مجموعه بنگاه در صنعت و کالن اقتصاد باال می تر و متناسب ثبات

  هاي بروز ناکارایی ریشه 

                                                          
1 - Best- Practice Firm
2 - Frontier Production Function
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اما . اش باشد با افزایش کارایی اقتصاد، ضرورت دارد تا عملکرد هر بنگاه در حد توان بالقوه

ی، تغییرات و نوسانات مختلف بیرون بنگاه فعالیتهاي اقتصادي همواره در معرض شوکهاي خارج

ه و در حد آرمانی و بهینه داشته وتوانند عملکرد در حد توان بالق قرار دارد در نتیجه بنگاهها نمی

بنابراین براي مقایسه بنگاههاي . شود باشند، لذا کارایی به مفهوم مطلق وکامل آن حاصل نمی

دي هر بنگاه، کارایی نسبی آنها مورد توجه قرار اقتصادي با یکدیگر و ارزیابی عملکرد اقتصا

یعنی هر بنگاهی که بتواند عملکرد اقتصادي و تولیدي را با حداکثر استفاده از امکانات . گیرد می

به عبارت دیگر بنگاهی نسبت . شود می ه خود افزایش دهد به یک بنگاه کارا مشهوروو توان بالق

ي دارد که توانسته باشد عملکرد بهتري بااستفاده بیشتر از به بنگاه اقتصادي دیگر، کارایی بیشتر

اي را  کارایی در بیشتر پژوهشها مفهومی ایستا است و تصویري لحظه. توان بالقوه خود ارایه دهد

. این مفهوم ممکن است تا حدي گمراه کننده باشد. دهد از عملکرد یک بنگاه یا صنعت نشان می

) 1957( 3»فارل«اما به باور . کارایی بنگاهها وصنایع تغییر کندیعنی با تغییر شرایط ممکن است 

  :بزرگترین مزیت این روش، قابلیت تفکیکی آن به دو سوال اساسی است

هاي تولید، به صورت کارا تخصیص یافته  آیا منابع مورد استفاده بنگاه در قیمتهاي مشخص نهاده- 1

  است؟

گیرد تا  منابع به صورت کارا مورد استفاده قرار میها،  آیا در تخصیص مشخص و معینی از نهاده- 2

  بنگاه را به سوي دستیابی به حداکثر تولید هدایت کند؟

اگر بنگاه مورد نظر دو عامل نیروي کار و سرمایه را در تولید یک محصول به کار گیرد و فرض 

حصول در نظر ساده بازده ثابت به مقیاس جهت دوري از ارایه مرزهاي تولید براي هر سطح از م

تواند ترکیبهاي  گرفته شود، در آن صورت در یک قیمت نسبی براي دو عامل تولید، بنگاه می

 انتخاببر یک خط یا منحنی تولید یکسان مختلفی از سرمایه و نیروي کار را با هزینه یکسان، 

ها، تولید  دهاي است که در آن حداکثر تولید با به کارگیري نها کاراترین نقطه تولید، نقطه. کند

.هاي کارو سرمایه وجود دارد یعنی امکان جانشینی نهاده. گردد
                                                          

3 - Farrel
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ناکارایی در تخصیص منابع زمانی است که نقطه دیگري به جز نقاط بر منحنی تولید یکسان 

یعنی اگر منابع تولید به طور متناسب انتخاب نشود باعث ناکارایی در تخصیص . انتخاب شود

حال اگر خط هزینه را براي بنگاه در نظر . یابد هزینه تولید افزایش می شود و در نتیجه منابع می

به . اي است که کمترین هزینه را دارا باشد سان نقطهیکبگیریم، بهترین نقطه بر منحنی تولید 

ه نتولید یا بودجه بنگاه یا منحنی تولید یکسان مماس باشد هزیینه عبارت دیگر اگر خط هز

  .اند صورت کارا تخصیص یافته مینیمم است و عوامل به

. تواند منبع ناکارایی باشد نامناسب بودن سازماندهی و مدیریت در داخل وخارج بنگاه نیز می

بازگو کننده  Xناکارایی . مدنا می» Xناکارایی عامل «این منبع ناکارایی را) 1996(»لیبن اشتین«

رفتار غیر بهینه بنگاه است، مانند تولید در مقیاسی که هزینه را حداقل و سود را حداکثر 

به باور وي، مفهوم کارایی فنی نشان دهنده چگونگی تکنیک تولید است و باید توسط . سازد نمی

بنگاه  به نوع سازماندهی در داخل و خارج» Xکارایی عامل «روشهاي مدیریت بر طرف شود اما

  .مرتبط است

را موضوعی هم ارز با عدم توفیق بنگاه در حد  Xعدم کارایی عامل ) 1983(مارتین و پیج 

دانند و معتقدند این نارسایی ناشی از تخصیص نامطلوب تالشها و فعالیتها  بیرونی سطح تولید می

  .خواهد بودمورد نظر فارل هاي ناکارایی  یکی از مؤلفه Xاست بر این اساس، عدم کارایی 

، متفاوت بودن »لیبن اشتین« Xو عدم کارایی » فارل«عالوه بر دالیل بروز ناکارایی فنی 

بدین صورت اگر در شرکتی . شود اي نیز از عوامل بروز ناکارایی محسوب می تجهیزات سرمایه

رود  می باشد، انتظارفتهها به صورت انباشه باشد و یا سرمایه گذاري اولیه زیادي صورت گر سرمایه

شرکتهایی که چنین ویژگیهایی دارند . که سطح کارایی فنی خصوصاً در زمان رکود پایین باشد

دهد از نظر تعدیل و مقابله با شوکها ضعیف عمل  در زمانی که شوکهاي کوتاه مدت تقاضا رخ می

  ).20(کنند می
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یل توانایی تأمین شرکتهاي بزرگی که از نظر کمیت و ستانده وضعیت بهتري داشته باشند به دل

توانند در مقایسه با  مالی شرکت و مزیتهاي نسبی در گرفتن وامهاي اعتباري به سادگی می

هنگامی که ترکیب تجهیزات سرمایه از . بنگاههاي کوچک، تجهیزات قدیمی را جایگزین کنند

  .که بنگاههاي بزرگ کاراتر باشند ستبنگاهی به بنگاه دیگر متفاوت باشد، انتظار این ا

ناکارایی و فرایند تعدیل و انطباق بنگاهها در مقابل تغییر شرایط، مؤید این حقیقت است که 

شرکتها دور اندیشی و ریسک ناپذیري را مناسبتر از حداکثر سازي سود و مقدار تولید دانسته و 

  .کنند رفتارها و بهترین روش را براي تداوم حیات خود بدون ریسک ودردسر دنبال می

ها خطر تغییرات بر  ها در مقابل تغییر شرایط، به ناکارایی ایستا و هزینه ملکرد بنگاهتفاوت ع

  .گردد می

مدت فعالیتهاي اقتصادي یکی از  وبلندناشناخته بودن آینده و نامطمئن بودن از دوره میان مدت 

همچنین دردنیاي امروز صنایع با تنوع و ناهمگونی محصوالت . دالیل اصلی ناکارایی است

ناهمگن بودن تولیدات گاهی . مواجهند و این تنوع محصول، فرآیند رقابت را ایجاد کرده است

کوشند  ناشی از عملکرد بنگاه یا نتیجه گستردگی صنعت است و در چنین شرایطی بنگاهها می

  .کنندتولیدات خود را از محصوالت بنگاههاي تولید کننده صنعت متمایز 

دیدهاي رقابتی را براي بنگاه کاهش دهد و همچنین ضمن تداوم تواند ته تنوع در محصوالت می

اند  برخی صنایع چنان گسترده شده. آورد ناکارایی، امکان ادامه بقا در بازار را براي بنگاه فراهم می

  .اند که فعالیتهاي متعدد و متنوعی را در خود جاي داده

به . د در مقابل شوکهاي خارجی استهاي تولی از عوامل دیگر بروز ناکارایی قدرت تطبیق نهاده

عنوان مثال اگر صنعتی با شوك خارجی از صنعت روبرو شود، واکنشهاي متفاوتی از سوي 

بنگاههایی که عوامل با قابلیت دارند انعطاف . بنگاهها در مقابل شوکهاي خارجی بروز خواهد کرد

تواند در مقابل شوکهاي  نمی با سرعت الزم ناکارادهند اما بنگاههاي  بیشتري از خود نشان می

توانند روي تمام ارکان بنگاهها و همچنین عوامل تولید  شوکها می. خارجی انعطاف نشان دهند
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همچنین مناسب بودن مکان و موقعیت جغرافیایی یک بنگاه باعث دسترسی بهتر . تأثیر بگذارند

انت موجود در بازار و فرصتهاي شود و امکان برخورداري بنگاه از ر به بازار مصرف و مواد اولیه می

تواند با هزینه کمتر تولید و پایین بودن هزینه حمل نقل  در نتیجه بنگاه می. کند ویژه را ایجاد می

مواد . محصول خود را با قیمت تمام شده کمتري نسبت به بنگاههاي دیگر به بازار عرضه کند... و

بنابراین صنایعی که در نزدیک معادن و . دشو طق خاصی یافت میخام و مواد اولیه تولید در منا

بنابراین مناطقی مانند . مناطق خاص هستند داراي مزیت، رانت و موقعیت ویژه خواهند بود

در . شوند در فرانسه موجب افزایش کارایی تولید بنگاههاي می» آوري تکنولوژي فن«منطقه 

د امکانات آنها براي افزایش کارایی جغرافیایی بنگاهها مناسبتر باش عیتنتیجه هر چه مکان و موق

  .باالتر خواهد رفت

یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در میزان کارایی بنگاه اندازه یک بنگاه و مقیاس تولید آن است 

منجر به انحراف از مقیاس بهینه تولید . یابد با افزایش مقیاس تولید، هزیه کارایی تولید کاهش می

در نتیجه هر چه . شوند فرانسه موجب افزایش کارایی تولید بنگاهها میدر » فن آوري تکنولوژي«

مکان و موقعیت جغرافیایی بنگاهها مناسبتر باشد امکانات آنها براي افزایش کارایی باالتر خواهد 

  .رفت

. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در میزان کارایی بنگاه اندازه یک بنگاه و مقیاس تولید آن است

انحراف از مقیاس بهینه تولید منجر . یابد یش مقیاس تولید، هزینه کارایی تولید کاهش میبا افزا

گردد، چون اگر تولید در مقیاس بهینه انجام نشود هزینه سرانه تولید  می» ناکارایی مقیاس«به 

در جذب  پذیرند، شانس بیشتري فعالیتهایی که در مقیاس کوچک صورت می. یابد افزایش می

هایشان با  مهارتهاي کارآفرینی باالتر داشته و این موضوع مدیران را در اجراي ایده افراد با

توان تولید یک بنگاه را با مقیاس بهینه  در عمل نمی. محدودیتهاي کمتري روبرو خواهد ساخت

وجه به عوامل تولید و کنند که با ت یعنی در عمل بنگاهها تالش می. مورد ارزیابی قرار داد

هاي یک  بنابراین ناکارایی کارگاه. وجود، مقیاس تولید مورد نظر خود را داشته باشندامکانات م
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شود بلکه آنها تولید خود را با  صنعت از طریق اختالف تولیدشان با مقیاس بهینه برسی نمی

  .کنند می یسهبینی تخمین مقداري از تولید که متناسب با امکاناتشان باشد مقا پیش

تواند به علت عوامل قلمرو باشد و  تفاوت در کارایی و ناکارایی بنگاهها هم می عالوه بر موارد فوق

  .هاي بیرونی هم به علت صرفه

هاي یکدیگر  بنگاههایی که فعالیتهاي مرتبطی دارند باعث کاهش هزینه: هاي قلمرو صرفه - 1

. شود ر میکاهش هزینه تولید کاالي دیگ باعثیعنی تولید یک کاال توسط یک بنگاه . شوند می

در نتیجه . شود مثالً تولید یک ماده شیمیایی باعث ایجاد ماشین آالت و امکانات مختلفی می

بنابراین . براي تولید یک ماده شیمیایی دیگر نیازي به خرید ماشین آالت و امکانات جدید نیست

هاي  و صرفهها کاهش یافته  رایی جدید هزینهیابد براي تولید کا هر چه قلمرو تولید گسترش می

  .آید از قلمرو پدید می ناشی

هایی است که در محیط بیرون بنگاه وجود  هاي بیرون مربوط به امکانات و صرفه جویی صرفه - 2

هاي صنعتی وجود دارد مانند  مثالً امکاناتی که در شهرك. شود ها می داشته و باعث کاهش هزینه

مثال دیگر زنبورداري است که براي . گیرد ار میمورد استفاده بنگاهها قر... ت وبرق، جاده، تاسیسا

  .برد اش سود می تولید عسل از باغ همسایه

در پایان باید گفت که مدیریت، سازماندهی و دیگر معیارهاي انسانی همچون میزان سعی و 

نشان داد که عملکرد ) 1981(نلسون . ها در تولید بنگاه تاثیر بسیاري دارند تالش و انگیزه

. افزاید عنوان یک عامل مهم بر اعتبار ساختار بنگاه و فرایندهاي تصمیم گیري می مدیریت به

. شود امروزه براي افزایش انگیزه نیروي کار و سازماندهی بهتر مدیریت روشهاي متعددي اجرا می

یابد آنها نیز یشمثالً کارگران و کارکنان سهام دار بنگاه هستند و هر چه سود کارایی بنگاه افزا

  .رود گیرند و سود سهام آنها باال می ق و دستمزد بیشتري میحقو

کارایی یک مفهوم نسبی است و براي سنجش کارایی، باید عملکرد واحدهاي اقتصادي صنعت در 

مقایسه با کارایی در شرایط بالقوه تولید مقایسه شود تا مشخص شود که کارایی بنگاهها و 
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عدم دستیابی به توان بالقوه . ده آل تا چه حد فاصله داردواحدهاي تولیدي از حد مورد انتظار و ای

تغییرات و تحوالت تکنولوژیکی  -1: ترین آنها عبارتند از بنگاهها، علتهاي متعددي دارد که عمده

  .روند تخصیص منابع - 5مسایل مختلف مدیریتی  -4مقیاس تولید  -3ها  کیفیت نهاده - 2

ي ارزیابی عملکرد و براکارایی هستند و  ایشزمدیران در جستجوي راهها و معیارهاي اف

کنند تا بنگاهها بتواند با کاهش  گیري میزان کارایی و معیارهاي مختلف آن تالش می اندازه

  .هاي تولید و بهبود کارایی، قدرت رقابتی و سهم خود از بازار مصرف را افزایش دهند هزینه

  :گیري آنها انواع کارایی و اندازه 

و چگونگی عملکرد اقتصادي وتخصیص منابع در بخشهاي مختلف اقتصاد معموالً با گیري  اندازه

نتایج تخصیص منابع در شرایط ایده آل استانداردهاي بین المللی و شرایط مورد انتظار مقایسه 

ارد که برخی در این زمینه آزمونهاي مختلفی در علوم اقتصادي و مدیریت مالی وجود د. شود می

گیري کارایی در بازارهاي رقابتی، انحصار  گیري زیان ناشی از انحصار تولید، اندازه ازهاز آنها به اند

پردازند و برخی دیگر از آزمونها مربوط به بنگاه، صنعت و مقایسه  چند جانبه و انحصار کامل می

کالن منوط به تأمین شرط بهینه پارتو است شرط کارایی در سطح . واحدهاي مختلف تولید است

گیري کارایی و سنجش آن در سطح کالن، بررسی کارایی تخصیصی منابع  ر دیگر براي اندازهمعیا

  .در به حداثکر رساندن تابع رفاه اجتماعی است

. براي تعیین میزان عدم کارایی یک بنگاه، باید از شاخصی به عنوان مالك مقایسه استفاده نمود

صورت ) 1957(طریق عملی، بر اساس روش فارل گیري کارایی از اصوالً معرفی انواع و روش اندازه

فارل پیشنهاد نمود مناسبتر است که عملکرد یک بنگاه با عملکرد بهترین بنگاههاي . گیرد می

این روش در بر دارنده مفاهیم تابع تولید مرزي است .مقایسه قرار گیردموردموجود در آن صنعت 

تابع تولید مرزي عبارتست از حداکثر . رود یگیري کارایی بکار م ي اندازهکه بعنوان شاخصی برا

فارل نظریاتش را . آید که از مقادیر مشخصی از مجموعه عوامل تولید بدست می ولیممکن محص
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) 1951(و کوپمنس ) 1951(در اندازه گیري کارایی بر مبناي کارهاي انجام شده توسط دبرئو

  .دآغاز نمو

وري نیروي کار، سرمایه و انرژي بود  از قبیل بهرهوري جزئی  با توجه به نارسائی شاخصهاي بهره

وي از کارایی ). 4(وري کل عوامل تولید تأکید نمود گیري شاخص بهره که فارل بر روي اندازه

ن هزینه تولید میزان معینی از بردار در حداقل کرد اقتصادي به عنوان درجه موفقیت بهره

فارل تأمین . او کارایی اقتصاید را به دو بخش تخصیصی و فنی تقسیم کرد. کند محصول یاد می

 بابه باور او هرگاه . کند کارایی تخصیصی را در به کارگیري ترکیب بهینه عوامل تولید بیان می

هد شد و این ها به نحوي مناسب تخصیص یابند سود حداکثر خوا ها، نهاده توجه به قیمت نهاده

از طرف دیگر واحدي از نظر فنی کارا است که بتواند از مصرف میزان . شود أمین مینوع کارایی ت

به بیان دیگر براي تأمین . معینی از عوامل تولید حداکثر محصول قابل دسترسی را پدید آورد

بنابراین، بهره بردراي از نظر . کارایی فنی باید بهره بردار روي تابع تولید مرزي عمل کند

ست که، به باور فارل، با عمل روي تابع تولید مرزي و انتخاب ترکیب بهینه عوامل اقتصادي کارا

تبدیل دیگر در ).20(تولید موجب حداکثر شدن سود و در نتیجه، تأمین کارایی اقتصادي شود

گردد که اثرات  و غیر مقیاسی تبدیل می افتد که به اثرات مقیاسی سطح کارایی فنی اتفاق می

کارایی مقیاس میزان توانایی بنگاه براي . شود وان کارایی فنی خالص لحاظ میغیر مقیاسی به عن

اخیراً . باشد جلوگیري از هدر رفتن منابع از طریق عمل در یا نزدیک به مولدترین مقیاس می

کارایی . غیر تراکمی تقسیم شده است کارایی فنی خالص به دو جزء کارایی تراکمی و کارایی

کارایی فنی خالص است که به واسطه بازدهی نهایی منفی نسبت به نهاده و تراکم داده بخشی از 

گردد در ادامه  هاي ناخواسته حاصل می ناتوانی یک بنگاه جهت رها شدن بدون هزینه از شر نهاده

تسلط ضعیف بر نهاده «استه تحت عنوانهاي ناخو ناتوانی جهت رها شدن بدون هزینه از شر داده

  ).1998وبستر و همکاران، (دمطرح خواهد گردی» ها
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 Yبراي تولید یک محصول  X2و  X1فارل با یک مثال ساده از بنگاههاي که تنها از دو عامل 

هاي کامالً کار منحنی هم مقداري تولید بنگاه. کنند، تئوري خود را مطرح ساخت استفاده می

نشان داده شده ) 2-2(با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس تولید در شکل  AAبوسیله منحنی 

این منحنی نشاندهنده ترکیبات مختلفی از عوامل تولید است که سطح مشخص از . است

  .نمایند عرضه می) در اینجا یک واحد محصول(محصول را

  

  

  

  

  

  توصیف انواع کارایی به روش فارل) 2-2(نمودار 

  :شود ر تعریف مینمایانگر یکی از بنگاهها باشد، کارائی این بنگاه به صورت زی Pاگر نقطه 

)1 -2(OP/OR کارایی فنی  

)AA(یک تولید کننده به لحاظ فنی کامال کاراست، اگر تولید او بر مجموعه هم مقداري تولید   

این امر توانایی بنگاه براي بدست آوردن حداکثر محصول از مجموعه عوامل تولید . انجام شود

  .نماید مشخص را منعکس می

)AA(اگر تولید بنگاه در سمت راست منحنی    انجام پذیرد، این بنگاه با عدم کارایی مواجه

ي بنگاه در سطحی شود عملکرد واقع می خواهد بود، اینعدم کارایی تمام مواردي را که باعث

بر این اساس . دگیر باشد را در بر می) با توجه به عوامل تولید مشخص(کمتر از مقدار قابل حصول

همچنین عدم کارایی با آنچه . باشد عدم کارائی مدیریتی نیز یکی از اجزاي عدم کارایی فارل می

منابع بدین معناست که  اتالف. مطابقت دارد اند، که بعضی از اقتصاددانان اتالف منابع نامیده

  .هایی کمتر از آنچه صورت گرفته، حاصل شود توانست با هزینه تولید مودر نظر می
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هر چه . است، به عبارتی کارائی فنی مساوي یک خواهد بود OP=ORدر یک بنگاه کامالً کارا 

 امکاننماید، بنابراین،  ارایی فنی به سمت صفر میل میکافزایش یابد،  ORو  OPفاصله بین 

بالقوه براي بهبود و افزایش کارائی هر بنگاه که با کارایی کمتر از یک مواجه باشد، وجود خواهد 

همچنین فارل با در نظر گرفتن قیمت عوامل تولید، تعریف کارایی تخصیصی را ارائه . داشت

به  نسبتیها، آنها را به  ادهکارایی تخصیصی در واقع بدین معناست که با توجه به قیمت نه. نمود

  .کار گرفت که هزینه تولید حداقل گردد

BB(قیمت عوامل تولید بوسیله خط هزینه یکسان ) 2- 2(در شکل   ( ،نشان داده شده است

  :شود کند، بهصورت زیر تعریف می تولید می Pبنگاهی که در ) کارائی قیمت(کارائی تخصیصی 

)2 -2(= OS/OR ارائی تخصیصیک  

توان کارایی اقتصادي را بر حسب  همچنین از حاصل ضرب ارایی فنی و کارایی تخصیصی می

  :تعریف فارل بدست آورد

OP/OSOP/OROR/OS  کارائی اقتصادي  

)3 -2(  

  کارایی اقتصادي= کارایی فنی کارایی تخصیصی 

یگري است،  اینست که مستقل از واحد اندازهگیري کارایی به روش فارل  امتیاز عمده روش اندازه

در مطالعات و . دهد گیري، میزان اندازه کارائی را تغییر نمی یعنی تغییر در واحدهاي اندازه

گیرد زیرا در  تحقیقات تجربی، کارایی فنی بیش از کارائی تخصیصی مودر ارزیابی قرار می

ماً غیر قابل و محصول که عمو لیدعات قیمتی در مورد عوامل تومحاسبه کارایی فنی به اطال

  .باشد دسترس یا غیر قابل اتکا است، نیاز نمی

گیري  هنگامیکه دو روش اساسی اندازه 1970گیري کارایی فنی هم تا اواخر دهه  البته اندازه

ت تجربی کمتر معرفی شدند، در مطالعا) ها و تحلیل مرزي تصادفی تحلیل فراگیر داده(کارائی 

توان از طریق حداقل سازي میزان استفاده از عوامل تولید در  افزایش کارائی را می. شد دیده می
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سطح معینی از محصول و یا با حداکثر سازي محصول در سطح معینی از عوامل تولید، حاصل 

  .نمود

  گیري کارائی بر مبناي حداقل سازي عوامل تولید اندازه 

فارل نظر خود را با یک مثال ساده از بنگاههایی که با استفاده از دو عامل  همان طوریکه ذکر شد

نمایند و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و  تولید می) Y(، یک محصول، )X2و  X1(تولید 

AA(اطالعات مربوط به منحنی تولید یکسان . بر مبناي حداقل سازي عوامل تولید بیان نمود ( 

اگر بنگاهی . آورد گیري کارائی فنی را فراهم می نشان داده شده، امکان اندازه) 2-2(که در شکل 

 X1مقادیر مشخص  Yقرار داشته باشد و براي تولید یک واحد  Pرا در نظر بگیریم که در نقطه 

شود،  نشان داده می RPرا استفاده نماید، مقدار عدم کارایی فنی این بنگاه بوسیله فاصله  X2و 

این . ري از عوامل تولید است که با ثابت ماندن سطح محصول، قابل کاهش استکه مبین مقدا

!!شود که بیانیگر درصدي نشان داده می RP/OPمیزان بهوسیله نسبت  !!!! !! ! !!!!!!â!!!!! !!!! !! !!!!!!!

!!! ! ! !!â!!!!! ! ! !! !!!!!!!!! ! !!!!!

OP/RPTE 11 =کارائی فنی  

OP/ORTEi  کارائی فنی  

داراي  Rبه عنوان مثال نقطه . اگر کسر مساوي یک شود، به معین کارائی فنی کامل بنگاه است

  .قرار دارد) منحنی تولید یکسان(زیرا این نقطه روي منحنی کارائی. باشد کارائی برابر با واحد می

  :برابر است با Pهمانطور که ذکر شد کارائی تخصیصی بنگاه 

)5 -2 (OR/OSAEi  کارائی تخصیص  

SR این کاهش . باشد می) با شرط ثابت بودن محصول(نشاندهنده میزان هزینه قابل کاهش

کارائی ) Rنه در نقطه (صورت گیرد Qشود که تولید ما در نقطه  هزینه در صورتی ایجاد می

  :ددگر نیز به صورت زیر تعریف می) EEi(اقتصادي 

)6-2(OP/OSEEi  کارایی اقتصادي  

  .باشد نیز نشان دهنده عدم کارائی اقتصادي می SPفاصله 
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  گیري کارائی بر مبناي حداکثر سازي محصول اندازه

بدون استفاده از عوامل تولید بیشتر، چه میزان محصول «ممکن است این سئوال پیش آید که 

  »توان تولید نمود؟ بیشتري می

گیریهاي کارائی بر مبناي حداکثرسازي محصول و یا بر مبناي حداقل سازي عوامل  اوت اندازهتف

  .نشان داده شده است) 2-3(تولید در شکل 

نشان  P. با بازده نزولی نسبت به مقیاس رسم شده است F(x)تابع تولید مرزي ) a(در نمودار 

حداقل  ین بنگاه بر مبنايکارائی فنی ا. باشد دهنده بنگاهی است که با عدم کارایی مواجه می

است و در صورتیکه بر مبناي حداثر سازي محصول ) AB/AP(سازي عوامل تولید برابر نسبت 

بنابراین روشهاي حداقل سازي عامل تولید و . خواهد بود) CP/CD(محاسبه گردد، برابر نسبت 

 هايبجواداراي  حداکثر کردن محصول، تنها در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس،

خواهند بود، اما اگر بازده صعودي و یا نزولی نسبت به مقیاس وجود داشته ) میزان کارایی(یکسان

نشان ) 2-3(شکل ) b(بازده ثابت نسبت به مقیاس در نمودار . باشد، جوابها یکسان نخواهند بود

  .داده شده است

  

  

  

  

  

سازي محصول و  کثریا حداازي عامل تولید گیري کارایی بر مبناي حداقل س اندازه): 2-3(نمودار

  بازده نسبت به مقیاس

)CD/CP()AP/AB(در حالت بازده نسبت به مقیاس تولید،    خواهد شد، که به معنی برابر

  ).108 -،81، صص 1379امامی میبید، (باشد بودن کارائی محاسبه شده از دو روش می
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مبناي حداکثرسازي محصول بر روي توان بر  را می همچنین انواع کارائی تعریف شده توسط فارل

ها را بر  میزان انواع کارائی Aبراي هر نقطه غیر کارا مانند ) 2- 4(در نمودار. شکل نشان داد

21(و دومحصول) x(مبنایحداکثرسازي محصول در شرایط یک عامل تولید  Y,Y (ایم نشان داده.  

  

  

  

  

  فنی و تخصیص بر مبناي حداکثرسازي محصولکارایی ) 2-4(نمودار 

توتان با توجه به تکنولوژي موجود، منحنی  با ملحوظ داشتن فرض فارل بازده  مقیاس می

  .امکانات تولید ي بنگاه را در فضاي دو بعدي نشان داد

)ZZ(منحنی   باشد و نقطه  منحنی امکانات تولید میA دقت . نمایانگر یک بنگاه ناکارا است

)ZZ(زیر منحنی  Aشود که بنگاه غر کاراي    قرار دارد و در اینصورت)ZZ(   نشاندهنده

قرار  Bتوانسته در نقطه  با توجه به تکنولوژي موجود، می Aبنگاه (امکانات تولید باالتري است

  ).داشته باشد

 ABروش اندازه گیري کارائی بر مبناي حداکثر سازي محصول بدین صورت است که فاصله 

تولید را به توان  بیانگر میزان عدم کارایئی فنی است، یعنی بدون نیاز به عوامل تولید بیشتر، می

  .داین میزان افزایش دا

ند کاهش هزینه به مان(توان به عنوان افزایش درآمد تلقی نمود افزایش کارائی تخصیصی را می

  ).تخصیص بر مبناي حداقل سازي عامل تولیدعلت افزایش کارائی 

  :کارائی اقتصادي عبارت است از

  کارائی اقتصادي= کارائی فنی کارائی تخصیصی 
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کارائی فنی، کارائی اقتصادي و کارائی (شایان توجه است که مقدار عددي این سه نوع کارائی

ها بوسیله خطوطی که از مبدء به نقاط  من کارائیدر ض. باشند بین صفر و یک می) تخصیصی

گیري کارائی مستقل از  به عبارت دیگر اندازه. شوند گیري می شوند، اندازه مورد نظر رسم می

مثالً در نظر گرفتن تعداد (گیري یعنی تغییر در واحد اندازه. باشد گیري می واحدهاي اندازه

  .تغییري در میزان کارائی ایجاد نخواهد کرد) سالن به صورت نفر ساعت به جاي کارگر در ارگراک

  کارایی مقیاس 

است که یک ) CRS(فرض بازدهی ثابت به مقیاس ) 1957(یکی از محدودیتهاي روش فارل

با . کند که مقیاس تولید اثري بر کارایی ندارد این فرض بیان می. باشد فرض محدود کننده می

آید که مقیاس تولید نیز به  این امکان به وجود می) VRS(یرش فرض بازده متغیر به مقیاس پذ

ها ناشی از مقیاس  بعضی از عدم کارایی VRSکارایی اثر گذارد روشن است در تکنولوژي تولید 

را  VRSو  CRSتفاوت بین کارایی به دست آمده تحت فروض ) 2-5(غیر بهینه است نمودار

  .دهد نشان می

. کنند را تولید می Yمحصول  Xدهد که با استفاده از نهاده  نمودار، پنج تولید کننده را نشان می

  .در نمودار نشان داده شده است VRSو ) شروع شده از مبدأ مختصات(CRSمرز حاصله از 

مقایسه  VRSبا مرز  B، بایستی با بنگاه CRSتحت فرض  Bبراي سنجش مقدرا کارایی بنگاه 

  .شود

. تولید کرده است Yمقدار میعنی محصول  Xبامصرف مقادیر معینی از  Bالت واقعی بنگاه در ح

 Yدهد که براي تولید همان مقدار محصول  نشان می VRSواقع شده بر روي مرز  VRSaنقطه 

به عنوان نقطه مرجع براي ) VRSa(کمتري خواهد بود و این نقطه  Xنیاز به مصرف مقدارنهاده 

 VRSaنشان دهنده عدم کارایی فنی است و نقطه  VRSaو  Bفاصله . رود به کار می Bبنگاه 

اشد و هم در مقیاس اگر بنگاه بخواهد هم کاراي فنی ب. دهد کارایی فنی خالص را نشان می

عدم  CRSaو  VRSaبه عبارت دیگر فاصله بین . عمل نماید CRSaبهینه عمل نماید، باید در نقطه 
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اي است که هم کارایی فنی خالص و  تنها تولید کننده Cبنگاه . دهد کارایی به مقیاس را نشان می

قرار گرفته ور وشن  CRSو هم  VRSیعنی هم بر روي منحنی . به مقیاس استهم کارایی 

تواند مقیاس تولیدش  که به واسطه تولید خیلی کم، ناکارا به مقیاس است، می Bاست که بنگاه 

توان گفت کارایی به مقایس برابر است با  بنابراین می. را براي کاهش عدم کارایی افزایش دهد

VRS

CRS

TE

TE
SE .  

VRSCRSباشد،  1SEاگر  TETE  در غیر اینصورت . بوده، پس تولید کارا به مقیاس است

تولید غیر کارا به مقایس است که روش تعیین بازده صعودي یا نزولی به مقیاس در این حالت در 

  .ها شرح داده خواهد شد قسمت توضیح روش تحلیل فراگیر داده

  کارایی فنی

  :شود ها تعریف می نهاده ها به کارایی فنی به عنوان نسبتی از ستانده

ها یا  کارایی فنی عبارت است از توانایی تولید مقدا رحداکثر محصوالت با مقدار معینی از نهاده

  .ها توانایی تولید مقدار معینی از محصوالت با استفاده از حداقل مقدار نهاده

مقدار معینی اگر فرض کنیم چند واحد تولیدي با استفاده از ترکیبات مختلفی از دو نهاده 

که بر روي منحنی  Bو  Cو  Dو  Eو  F، پس بنگاههاي )2-6نمودار (محصول تولید نمایند

)q(تولید همسان  قرار دارند، به طور آشکارا بنگاههاي کاراتري هستند و بهترین عملکرد را  0

در  A,Gولی . شوند میو به عنوان مجموعه مرجع براي بنگاههاي دیگر استفاده  هندد نشان می

اند و در مقایسه با  خارج از منحنی تولید همسان قرار داشته و به وسیله آن پوشیده شده

12واحدهاي دیگر از مقادیر  X,X اند و بنابراین غیر کارا هستند بیشتري استفاده کرده.  

عملکرد آن واحد با واحدهاي تواند به وسیله مقایسه کردن  با این اوصاف کارایی هر واحد می

سطح کارایی یک . به دست آید) معیار مرجع(مشخص قرار گرفته بر روي منحنی تولید همسان

بنگاه خاص به وسیله رابطه تولید مشاهده شده و مقدار تولید بالقوه یا ایده آل تعیین 

انحراف  به عبارت دیگر مقدار کارایی فنی یک بنگاه خاص مبتنی بر) 1993گرین، (شود می
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اگر نقطه واقعی بنگاه بر . یا مرز تولید کارا است تولیدمحصول مشاهده شده از بیشترین مقدار 

 دو. مرز قرار گیرد آن بگاه کامال کارا است و اگر در زیر آن قرار گیرد، بنگاه عدم کاراي فنی است

است که در ) 1951(وو دبرئ) 1957(تفسیر اول مربوطه به فارل.  تفسیر از کارایی فنی وجود دارد

طبق این تفسیر کارایی مبتنی بر حداقل . حقیقت تفسیر شعاعی کارایی فنی را ارائه کردند 

سازي نهاده به عنوان یک منهاي حداکثر کاهش متناسب در تمام نهادها براي تولید سطح معنی 

منهاي  همچنین کارایی مبتنی بر حداکثر سازي محصول به عنوان یکشود و  محصول تعریف می

  .شود ها تعریف می حداکثر افزایش متناسب در محصول با استفاده از سطح معنی از نهاده

) تفسیر غیر شعاعی(مطرح شده است طبقه این تفسیر) 1951(تفسیر دوم به وسیله کوپمنس

در هر محصولش منجر به کاهش حداقل یکی ا  افزایشاي کارا است، اگر و فقط اگر  تولید کننده

هاي دیگر  والت شود و یا کاهش در هر نهاده نیاز به افزایش حداقل یکی از نهادهزدیگر محص

شود که واحدهاي کارایی که روي مرز قرار  تفاوت بین دو تفسیر هنگامی روشن می. داشته باشد

در چنین مواقعی . اند با هم مقایسه شوند هاي بیشتري مصرف کرده دارند و برخی نهاده

  .عاعی آلترناتیو مناسب و مفیدي هستندگیریهاي غیر ش اندازه

  ري کارایی فنیگی اندازه 

منجر به توسعه روشهایی براي تخمین کارایی فنی نسبی ) 1957(تعریف کارایی فنی فارل

شماي عمومی این تکنیکهاي تخمین کارایی فنی مبتنی بر استخراج اطالعات . بنگاهها شد

ها به منظور تعیین بهترین مرز تلوید عملی  مربوط به بزرگترین مشاهدات از مجموعه داده

علیرغم تشابه این تکنیکهاي مختلف تعیین کننده کارایی فنی ). 1990لوین و لوول، (باشد می

تقسیم این تکنیکها به  جملهاز . شوند بندي می ها تحت روشهاي مختلفی تقسیمکنسبی، این تکنی

  ).1990سیفورد وترال، (روش پارامتریک و ناپارامتریک است

اي از  در مقابل روشهاي پارامتریک که هدفشان بهینه سازي رگرسیون کلی با توجه به مجموعه

کند هر بنگاه خاص را با توجه به  ها، سعی می امتریک تحلیل فراگیر دادهرها است، روش ناپا داده
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ی تخصیص. بهینه کند» پارتو«اي از بنگاههاي کارایی از مجموعه اي حاصل مرز قطعهبهمحاس

ها و محصوالت که نتایج بهتري را ایجاد  کارایی پارتو است، اگر تخصیص ممکن دیگري از نهاده

  .واحدهایی کاراي پارتو هستند که بر روي مرز قرار گیرند. کنند وجود نداشته باشد

در . کنند ها استفاده می هر دو روش پارامتریک و ناپارامتریک از تمام اطالعات موجود در داده

ولی تحلیل . شود رامتریک یک معادله رگرسیونی با استفاده از تمام بنگاهها بهینه میروش پا

 کزبه عبارت دیگر تمر. کند ها مقدار عملکرد هر واحد تصمیم ساز خاص را بهینه می فراگیر داده

براي هر مشاهده یک (بهینه سازي nباشد و لذا  ها بر هر مشاهده خاص می تحلیل فراگیر داده

در مقابل تحلیل رگرسیون بر همه . ها مورد نیاز است در تحلیل تحلیل فراگیر داده) زيبهینه سا

  .شود می متمرکزمشاهدات 

  )تصادفیمدل مرزي (گیري کارایی فنی با روش پارامتریک اندازه 

هاي به  کند و با استفاده از نهاده ها ومیزان محصول را تعیین می تابع تولید رابطه بین سطح نهاده

توابع ). 1986اشمیت، (شود تخمین زده می) مشاهده شده(رفته و محصوالت حاصل شدهکار 

تولید اصلی که در سطح بیمارستان به طور اخص تخمین زده شده شامل توابع تولید کاب 

یک فرض ضمنی . باشند با کششی جانشینی ثابت و تابع تولید ترانسلوگ میتولیدداگالس، توابع 

در مقابل، . ها وجود ندارد ها بین بنگاه تفاوتی در کارایی استفاده از نهادهتوابع تولید آن است که 

مرز تولید این . دهد مرز تولید، حداکثر تولید بالقوه با توجه به مجموعه معینی نهاده را نشان می

کند که کارایی نسبی گروههاي معین را از طریق رابطه بین تولید مشاهده  را ایجاد می امکان

  ).1993گرین، . (ار تولید بالقوه یاایده آل تعیین کنیمشده و مقد

  .شود یک مدل تولیدي مرزي تصادفی عمومی به صورت زیر در نظر گرفته می

jvj UV)LnX(fLng   

 iUعبارت خطاي تصادفی و  jVها،  بردار نهاده X,jمحصول تولید شده به وسیله بنگاه  jqکه 

داراي توزیع نرمال بوده و مستقل  jVشود که  فرض می. است jتخمینی از عدم کارایی فنی بنگاه 
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و  jU. تواند بزرگتر از یک باشد، داراي توزیع یک طرفه است نیز، به دلیل آنکه کارایی نمی jUاز 

jV  2به ترتیب داراي واریانس
v

2
v , باشند می.  

njایمن بنگاه برابر  jاز این رو کارایی فنی 
j eTE  خواهد بود.  

ز نوع تولید ابعیعنی توا(وشد براي تخمین تولید مرزي تصادفی ابتدا فرم تابعی مناسب فرض می

و پارامترهاي مدل شامل ) کاب داگالس و کششی جانشینی ثابت و یا تابع تولید ترانسلوگ

2
n

2
v , تخمین مقدار حداکثر . شود به وسیله تخمین زننده حداکثر راستنمایی تخمین زده می

ي تفکیکی تابع راستنمایی لگاریتمی مبتنی بر تابع چگالی مشترك براي عبارت خطا

)UV( jjj  1980استیونسون، (است .(  

باشد پس مقدار کارایی فنی مورد انتظار برابر با یک است و هیچ انحرافی به  0حال اگر 

  .واسطه عدم کارایی فنی وجود ندارد

10ند و اگر باشد پس تمام انحرافات به واسطه عدم کارایی فنی هست 1اگر     باشد

  انحرافات موجود به واسطه عدم کارایی فنی و عامل تصادفی است 

در نظر  Uبراي جدا کردن اثرات تصادفی از عدم کارایی در مدل بایستی یک فرض توزیعی براي 

  .مطرح شده است Uگرفته شود براي این منظور چهار فرض براي توزیع 

  توزیع نمایی - 1

  توزیع نرمال - 2

  توزیع نیمه نرمال - 3

  نرمال/ توزیع دو پارامتري گاما - 4

  .تابع چگالی نیز به صورت زیر تعیین می شود

دالیلی مبنی بر اولویت یک فرم توزیعی بر فرم دیگر وجود ندارد و تمام فرمها داراي مزایا و 

  مایی است کارایی متوسط به احتمال زیاد بیشتر تحت فرض توزیع ن. معایبی هستند
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در مطالعات زیادي از عدم کارایی نتیجه شده از مدل تولید براي تخمین اثرات عوامل مختلف بر 

عدم کارایی استفاده شده است این ممکن ست که با فرایند تک مرحله اي یا دو مرحله اي 

نگاه در روش دو مرحله اي مرز تولید ابتدا تخمین زده شده و کارایی فنی هر ب. تخمین زده شود

روي کارایی  هبه دست می آید و این متعاقبا روي مجموعه اي از متغیرها که فرض می شود ب

مسئله اصلی روش دو مرحله اي ناسازگاري در فرضیات مربوط به . بنگاه اثر دارند رگرس می شود

زیرا که در مرحله اول فرض می شود که عدم کاراییها داراي توزیع . توزیع عدم کاراییها است

ستقل و یکسان هستند و سپس در مرحله دوم فرض می شود که عدم کاراییهاي تخمینی م

  تابعی از تعداد عوامل خاص بنگاه بوده و از این رو داراي توزیع یکسان نیستند

در مطالعاتی که به وسیله رف اشنایدر و استیونسون و کومباکر انجام شده تمام پارامترها در یک 

این ناسازگاري تخمین زده شده است و اثرات عدم کارایی به عنوان  مرحله براي غالب شدن بر

تبیین شده اما به طور مستقیم با ) همانند روش دو مرحله اي( تابعی از عوامل خاص بنگاه 

  .تخمین زننده حداکثر راستنمایی ترکیب شده است

  .یک روش یک مرحله اي به وسیله باتس و کوئلی به صورت زیر ارائه شده است

  عدم کارایی متوسط تابعی از عوامل خاص بنگاه بوده و به صورت زیر است و

ماتریس مربوط به ضرایب بردار متغیرهاي خاص بنگاه که بر کارایی بنگاه اثر داشته  Zکه 

  .است iidتخمینی عبارت خطاي تصادفی 

این مدل به وسیله . شنهاد کردندعالوه بر این هونگ ولیو مدل مرزي تصادفی غیر خنثی را پی

تخمین زده می شود که  z , zرگرس کردن عبارت عدم کارایی بر دو مجموعه از متغیرها شامل 

z را شامل می . بعضی از متغیرهاي خاص بنگاه که ممکن است بر کارایی بنگاه ها اثر داشته باشد

را نشان می دهد این مدل به و متغیرهاي وارد شده در مرز تصادفی  zتعامالت بین  Z. شود و

  .صورت زیر نوشته می شود
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در واقع این عمل باعث می شود منابع در جهت نهاده هاي خاص بدون تورش شوند باسکه و 

، پارامترهاي مدل را می توان با به کارگیري روش حداقل مربعات تصحیح شده یا  2000ماردل 

را بدست اود البته الزم است که  2ن با روش حداکثر راستنمایی تخمین زده و در طی تخمی

2  2به واریانس مولفه عدم کارایی  و واریانس مولفه تصادفی تفکیک شود بدین منظور می

که به وسیله  "که به وسیله ایگنروهمکاران ارائه شده و ثانیا  "اوال .  توان به دو شکل عمل کرد

  .باتس و کورا پیشنهاد شده است

در عموما نتایج بهتري را ایجاد کرده و ) 1977(پارامترهاي پیشنهاد شده توسط باتس و کورا 

را ساده می کند  این ویزگی همچنین آزمون فرضیه مربوط به . قرار می گیرد 1و0فاصله 

جایی که سهم اثرات عدم کارایی به واریانس کل زیاد است ثابت شده که روش حداکثر 

است و تخمین از راستنمایی به طور قابل توجهی بهتر از روش حداقل مربعات تصحیح شده 

  .طریق این روش هر جا که ممکن باشد ترجیح دارد

  :با توجه به طبیعت کارایی فنی مدل مرزي تصادفی عمومی شامل سه حالت است

0هنگامی که ) 1
10

 My  است در این صورت هیچ عدم کارایی فنی وجود   ...

  .تی می شودو مدل تبدیل به تابع متوسط سن) قطعی یا تصادفی( ندارد 

از این رو باید تمام متغیرهاي توضیحی . است عدم کارایی فنی قطعی است y=0هنگامی که ) 2

  .وارد شود 2-15در مدل  2- 16مدل 

متغیرهاي  دبه استثناي عبارت عرض از مبدا صفر باشنهنگامی که تمام پارامترهاي ) 3

مستقل وارد شده در مدل عدم کارایی بر میزان کارایی تاثیري ندارند و مدل به مدل پیشنهادي 

  .استیونسون تبدیل می شود

فرضیات درباره عدم کارایی فنی رامیتوان با استفاده از آماره نسبت به راستنمایی تعمیم یافته 

  .آزمون نمود

  رایی فنی با روش ناپارامتریک تحلیل فراگیر داده هااندازه گیري کا 
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. روش تحلیل فراگیر داده ها ابزاري مفید براي ارزیابی عملکرد واحدها و بهبود عملکرد آنها است

تحلیل فراگیر داده ها یک مدل تحلیل بهره وري چند عامله براي اندازه گیري کارایی نسبی 

در واقع تحلیل فراگیر داده ها یک روش . است مجموعه همگنی از واحدهاي تصمیم گیرنده

. برنامه ریزي ریاضی غیر پارامتریک است که براي تخمین مرز هزینه یا تولید به کار می رود

روش خط شکسته محدب براي تخمین مرز اولین بار توسط فارل پیشنهاد گردید اما محبوبیت 

ریزي ریاضی در مقاله اي توسط چارنز،  چندانی بدست نیاورد تا اینکه به صورت یک مساله برنامه

  .کوپر و رودس مجددا تنظیم گردید که به عنوان روش تحلیل فراگیر داده ها شناخته می شود

مقاله اولیه چارنز کوپر و رودس بر مبناي حداقل سازي نهاده بود و ویژگی بازدهی ثابت به 

کوپر مدلی را با ویزگی بازدهی  بانکر ، چارنر و 1984در سال . مقیاس را مدنظر قرار می داد

  .متغیر به مقیاس و بر مبناي حداکثر سازي ستاده و حداقل سازي نهاده ارائه نمودند

مقاله ، چارنر، کوپر و رودس تنظیم مجددي از ایده هاي اولیه فارل در مورد مساله برنامه ریزي 

کانپذیر می ساخت این مقدار ریاضی بود که محاسبه مقدار کارایی را براي هر بنگاه در نمونه ام

به عنوان درصد کاهش در استفاده از تمامی داده ها تعریف می گردد که امکان مقایسه یک بنگاه 

  .با بهترین مرز و مقایسه آن با سایر بنگاه ها را فراهم می سازد

مدل تحلیل فراگیر داده ها براي ارزیابی عملکرد نسبی واحدهاي تصمیم گیرنده طراحی شده 

ت براي تحلیل روش تحلیل فراگیر داده ها در تخمین تابع تولید یکسان به پیش فرض خاصی اس

این روش کارایی یک بنگاه را نسبت به کارایی سایر بنگاه ها اندازه . در مورد شکل تابع نیاز نیست

در این محاسبه فرض بر این است که تمام بنگاهها برو یا باالي منحنی تولید . گیري می نماید

تحلیل فراگیر داده ها معموال به شکل نسبتها معرفی می شود این مدل مبتنی . یکسان قرار دارند

واحد تصمیم گیر است که هر واحد تصمیم گیر سعی در تبدیل نهاده ها   j=1,…,nبر عملکرد 

به وسیله شاخص نسبت زیر hامین واحد تصمیم گیر  jکارایی . به محصوالت مورد نظر دارد

  .شود محاسبه می
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که صورت کسر مجموع وزنی محصوالت و مخرج کسر مجموع وزنی نهاده ها را نشان می دهد و 

امین  Iمقدار  X. امین نهاده را به صورت بردار نشان می دهد Iامین محصول و  rبه ترتیب وزن 

  .است DMUامین محصول ایجاد شده توسط  rمقدار  DMUنهاده مصرف شده توسط 

تعریف مهندسی کارایی را که به صورت نسبت یک محصول به  CCRابداع کنندگان این روش 

به چند عامل تولید و چند محصول بدون اینکه به وزنهاي از قبل تعیین شده . عوامل تولید بود

  نیاز باشد تعمیم دادند 

کارایی نسبی بنگاه  در حالیکه یک توافق کلی در مورد استفاده از تحلیل فراگیر داده ها در تعیین

تا از  2ها وجود دارد اما برخی از ویژگیهاي مدل بسیاري از محققان این زمینه را نگرانی  نماید 

فرض عدم وجود اخالل در داده هاي مطالعه شده و فقدان یک : مهمترین این مسائل عبارتند از

موجب می گردد تا  این مسائل 1998شکل تابعی خاص براي تکنولوژي تولید وبستر و همکاران 

در اکثر مطالعات این بحث مطرح گردد که از چه روشی باید براي ارزشیابی نتایج تحلیل فراگیر 

اساسا بواسطه ناتوانی براي انجام آزمونهاي تشخیصی معمول که در تخمین . داده ها استفاده نمود

شنهاد نمود که محققان والدمانیس به عنوان پاسخی به این مساله پی. رگرسیون استفاده می گردد

تحلیل فراگیر داده ها ، مدلهاي مختلفی را از هر مجموعه داده مدنظر قرار داده و حساسیت نتایج 

هدف این تحلیل حساسیت در واقع ارزیابی این . را نسبت به تغییر در ویژگی مدل ارزیابی نمایند

یا خاص مدل است یا  مساله است که آیا رتبه بندي و کارایی یک بنگاه شخصی خاص متغیر

  اینکه آیا نتایج نسبت به تغییر در ویژگی مدل مقاوم هستند یا خیر؟

والدمانیس معتقد است براي آنکه یک مدل نسبت به تغییرات مقاوم باشد، باید نشان دهد که 

تغییرات کوچک در فهرست متغیرها نیز نمی تواند نتایج مدل تحلیل فراگیر داده ها را تغییر 

محاسبه انواع کارایی در روش تحلیل فراگیر داده ها الزم است تا معادالت مختلفی با  براي.دهد

  .توجه به فرضیات متفاوت حل گردد
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کمیته بازنگري تدارك ( در ادامه انواع معادالت روش تحلیل فراگیر داده ها توضیح داده می شود 

  )1997ایالتی استرالیا، / خدمات دولتی 

ه ها بر مبناي حداقل سازي نهاده با فرض بازدهی ثابت به مقیاس و مدل تحلیل فراگیر داد 

  تسلط کامل بر نهاده ها

این برنامه خطی در حقیقت . ، کوپر و رودس را نشان می دهداین فرمول در واقع مدل چارنر

تابع هدف به . شکل دو گان حداکثر سازي کارایی برنامه ریزي خطی براي هر بنگاه می باشد

می باشد که نشان دهنده مقدار کاهش شعاعی در استفاده  Enکردن مقدار کارایی  دنبال حداقل

  .از هر نهاده می باشد

N  :تعداد بنگاه هاي موجود در نمونه  

I  :تعداد ستاده ها  

K :تعداد نهاده ها  

W  وزنهاي به کار رفته در بینN بنگاه  

  .ان می دهداز مقادیر ثابت که وزنهاي مجموعه مرجع را نش 1Nیک بردار 

En : کارایی فنی بنگاهn ام  

در رابطه فوق اولین محدودیت بیان م ید ارد که مقادیر وقعی محصول تولید شده توسط مجموع 

  .ام باشد nبنگاه ها نباید کمتر از مقادیر تولید شده توسط بنگاه 

م نباید از ا nمحدودیت دوم داللت بر این دارد که نهاده هاي به کار گرفته شده توسط بنگاه 

بدست آمده از مساله  Enارزش . نهاده هاي به کار گرفته شده توسط بنگاه مرجع بیشتر باشد

. قرار خواهد گرفت 0و1ام را نشان می دهد و بین  nبرنامه ریزي خطی مقدار کارایی فنی بنگاه 

رو بنگاه نشان دهنده یک نقطه بر روي مرز می باشد و از این  En=1مقدار کارایی برابر با یک 

نشان می دهد  A1معادله . نسبت به سایر بنگاه هاي موجود در نمونه از لحاظ فنی کاراتر است

که با توجه به ستاده معین چه مقدار باید نهاده هاي یک بنگاه غیر کارا در مقایسه با یک بنگاه 
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حالتی را نشان  Aمعادله. هر دوي این بنگاه ها عضو نمونه می باشند. مشابه اما کاراتر کاهش یابد

می دهد که فرض بازدهی ثابت به مقیاس براي بنگاه هاي موجود در نمونه در نظر گرفته شده 

در این حالت عدم کارایی هایی که ناشی از عمل کردن در نواحی بازدهی افزایشی یا . است

عادله فرض دیگري که در م. کاهشی به مقیاس به واسطه اندازه بنگاه است نادیده انگاشته شود

این فرض نشان می دهد که یک . باال در نظر گرفته شده است فرض تسلط کامل بر نهاده هاست

در نتیجه این فرض امکان تولید . بنگاه قادر است بدون هزینه از شر داده هاي ناخواسته رها گردد

  .نهایی نزولی نهاده ها نادیده  انگا شته می شود

حداکثر سازي ستاده با فرض بازدهی ثابت به مقیاس و مدل تحلیل فراگیر داده ها بر مبناي 

این حالت مشابه حالت اول است به استثناي اینکه در این حالت ترکیب تسلط کامل بر نهاده ها

محدب از بنگاه هایی انتخاب می شود که بدون اینکه نهاده هاي بیشتري را نسبت به بنگاه مرجع 

  .در این حالت خواهیم داشت. ولید می نمایندبه کار گیرند مقدار حداکثر استفاده را ت

مین  Iافزایش نسبی در ستانده هایی است که  fn-1بین خواهد بود و  Fnدر این حالت مقدار 

واحد تصمیم گیري می توانست با ثابت نگه داشتن مقدار نهاده ها به آن دست یابد باید در نظر 

داشت که مقدار 
fn

1
. نشان دهنده میزان کارایی فنی است که بین صفر و یک خواهد بود 

همانطور که قبال نیز اشاره شد مقدار کارایی فنی در این حالت با مقدار کارایی فنی بر مبناي 

  .حداقل سازي نهاده برابر است

 مدل تحلیل فراگیر داده ها بر مبناي حداقل سازي نهاده و بازدهی متغیر به مقیاس و تسلط

  کامل بر نهاد ه ها

الزم است از تعدادي فرمولهاي  Aبراي تجزیه بیشتر مقادیر کارایی به دست آمده از معادله 

را  Aاضافی تحلیل فراگیر داده ها که برخی یا تمامی فرضیات به کار گرفته شده در معادله 

ی ثابت به تلطیف می نماید بهره جوییم اولین فرض این خواهد بود که عالوه بر فرض بازده

مقیاس فروض بازدهی کاهشی و افزایشی به مقیاس بازدهی متغیر به مقیاس را نیز مدنظر قرار 
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در . می باشد Aدهیم این فرض مستلزم افزودن یک محدودیت دیگر به محدودیتهاي معادله 

عمل این فرض موجب ایجاد مرزي خواهد گردید که بنگاههاي بیشتري روي یا نزدیک آن قرار 

  )مقادیر کارایی نزدیکتر به یک ( د گرفت خواهن

مدل تحلیل فراگیر داده ها بر میناي حداقل سازي نهاده و با فرض بازدهی متغیر به مقیاس و 

در تمامی حالتهاي تحلیل فراگیر داده ها که تاکنون مورد بحث قرار تسلط ضعیف بر نهاده ها

نهاده ها را بدون هیچ هزینه اضافی  گرفت، فرض این بود که بنگاه قادر است استفاده خود از

اما در بسیاري از موقعیتها بنگاه ها قادر نیستند ). فرض تسلط کامل بر نهاده ها( کاهش دهد 

مثال محدودیتهاي اتحادیه ممکن است از .هاي ناخواسته رها شوند هبدون زحمت از شر داد

کاهش داده هاي معینی را یا کنترلیهاي دولت ممکن است . کاهش نیروي کار جلوگیري نماید

براي پوشش چنین موقعتیهایی فارل، گروسکف و لوول مفهوم کارایی تراکمی را . منع نماید

در چنین  شرایطی ناتوانی در خالص شدن از شر داده هاي ناخواسته موجب . معرفی نمودند

نا به در نظر گرفتن چنین فرضی موجب می گردد تا مرز یک انح. افزایش هزینه ها می گردد

سمت عقب پیدا کرده و در برخی نقاط شیب مثبت داشته باشد و در ضمن اثر تولید نهایی منفی 

  .یک نهاده خاص نیز مدنظر قرار می گیرد

بنابراین به . فرض می شود که تراکم در استفاده از نیروي کار وجود دارد 2-7براي مثال در شکل 

ها باشد تراکم موجب می گردد که مرز یک شیب به  xجاي اینکه مرز تقریبا موازي با محور 

فعالیت می  Bدر این شکل بنگاهی که در نقطه . ها پیدا نماید xسمت باالیی را نسبت به محور 

نماید داراي عدم کارایی تراکمی به میزان 
OD

OC
 Aمی باشد در حالیکه بنگاهی که در نقطه  

  .فعالیت می نماید از لحاظ تراکمی کار است

مدل کارایی تراکم اغلب در تحلیلهاي کارایی استفاده می گردد اما باید به خاطر داشت که مدل 

  .فرض می نماید که تمامی عدم کارایی هاي ناشی از تراکم خارج از کنترل بنگاه می باشند

  :ف نمودحال می توان سه جز کارایی فنی را به صورت زیر تعری
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  کارایی فنی در حالت بازدهی ثابت به مقیاس

  کارایی فنی در حالت بازدهی متغیر به مقیاس

  کاراي فنی در حالت بازده متغیر به مقیاس و تسلط کامل بر نهاده

  کارایی فنی در حالت بازده متغیر به مقیاس و تسلط ضعیف بر نهاده 

  کارایی فنی خالص=ط ضعیف بر نهاده کارایی فنی در حالت بازده متغیر به مقیاس و تسل

  :از معادالت باال می توان نتیجه گرفت که 

کارایی فنی با بازدهی = کارایی فنی با بازدهی متغیر به مقیاس× کارایی مقیاس× کارایی تراکم

  ثابت به مقیاس وتسلط کامل بر نهاده ها

  ل بر نهاده هاکارایی فنی با بازدهی متغیر به مقیاس و تسلط کام× کارایی مقیاس

نتایجی که تا کنون حاصل گردید هیچ گونه اطالعاتی در مورد اینکه یک بنگاه با عدم کارایی 

. مقیاس، در شرایطی بازدهی افزایشی یا کاهشی به مقیاس فعالیت می کند ارائه نمی نماید

ا به دست اطالعات در مورد بازده به مقیاس را می توان از شکل دیگري از تحلیل فراگیر داده ه

مدل تحلیل . در این حالت فرض تبدیل می گردد. آورد که بازده غیر صعودي به مقیاس نام دارد

  :فراگیر داده ها در این حالت به صورت زیر خواهد بود

در حالت حداقل سازي نهاده اگر مقدار کارایی مقیاس 
n

n

S

E
با هم  Rn,Enکمتر از یک باشد و  

داراي بازدهی صعودي به مقیاس بوده و الزم است اندازه آن جهت دستیاب  nبنگاه برابر باشند 

  .به مقیاس بهینه افزایش یابد

اگر مقدار کارایی مقیاس 
n

n

S

E
داراي بازده نزولی  nباشد، بنگاه  Rnکمتر از  Enکمتر از یک و  

  .به مقیاس بوده و الزم است اندازه آن جهت رسیدن به مقیاس بهینه کاهش یابد



ÑÖ

در حالت حداکثر سازي ستاده اگر مقدار کارایی مقیاس 
n

n

S

E
باشد عدم کارایی به  1بزرگتر از  

عودي به مقیاس می باشد بنگاه داراي بازده ص Rn=Enدر این حالت اگر . مقیاس وجود دارد

  .باشد بنگاه داراي بازده نزولی به مقیاس می باشد Rn>Enباشد و اگر 

در اینجا الزم به ذکر است که می توان عدم کاراییهاي به مقیاس را از طریق مدل چارنر، کوپر و 

اگر جواب بهینه مدل چارنر، کوپر و رودس . مشخص کرد wjرودس و در نظر گرفتن مجموع 

باشد پس  wj >1که ؟؟ باشد پس مقیاس بنگاه خیلی بزرگ است و اگر مجموع طوري باشد 

باشد پس بنگاه در پربازده ترین اندازه  wj =1مقیاس واقعی خیلی کوچک است و اگر مجموع 

  .مقیاس عمل کرده است

نشان دهنده تالش کارکنان و مدیریت ) مدیریتی( در پایان باید گفت که کارایی فنی خالص 

در واقع . اشد اما ممکن است منعکس کننده اختالف بین محیطهاي عملیاتی نیز باشدخوب می ب

محیطی که در آن ارائه کنندگان خدمات فعالیت می نمایند می تواند  تاثیر مهمی بر عملکرد 

بسیاري از این . نسبی آنها بگذارد اگر سایر ارائه کنندگان در محیطی متفاوت فعالیت نمایند

ی تحت کنترل مدیران نیستند و نادیده گرفتن آنها در ارزیابی عملکرد ممکن محیطهاي عملیات

مثال شرایط جوي، عوارض طبیعی زمین، . منجر گردد) اشتباه( است به نتیجه گیریهاي ساختگی 

می تواند عملکرد را ... اجتماعی، محدودیتهاي دولتی ، میزان اتحادیه گرایی و  -شرایط اقتصادي

  .هد، در حالیکه هیچیک از این عوامل تحت کنترل مدیریت قرارندارندتحت تاثیر قرار د

براي مثال امتیاز کارایی ایستگاه پلیس در یک منطقه فقیر با امتیاز کارایی ایستگاه پلیس در یک 

اگر سطح جنایت در محله ثروتمند کمتر از محله فقیر . منطقه ثروتمند قابل مقایسه نمی باشد

ده ایستگاه پلیس تعداد موارد پیگیري شده یا توقیف شده باشد در این باشد و اگر معیار ستا

بنابراین در این حالت مهم است که اثر شرایط . صورت نتایج می تواند گمراه کننده باشد

اجتماعی را بر روي موارد پیگیري یا توقیف شده تعدیل نماییم تنها پس ازاین کار  -اقتصادي

کدام ایستگاه پلیس در تبدیل نهاده ها به ستاده ها موفق تر است که می توان تعیین کرد که 
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اما چگونه این تفاوت در محیطهاي عملیاتی که خارج از کنترل مدیریت هستند را تعدیل . است

تنها بنگاه هایی را مقایسه :نمائیم؟ برخی گزینه هاي اصلی در مطالعات تحلیل فراگیر عبارتند از

مشابه فعالیت می نمایند این راه حل ممکن است منطقا جذاب  می نماییم که در محیط عملیاتی

باشد اما اغلب به طور قابل توجهی تعداد الگوهاي مقایسه اي ممکن را کاهش داده و بنابراین 

  .اطالعات بسیاري از دست می رود

ویزگی هاي عملیاتی را به عنوان قسمتی از محاسبه تحلیل فراگیر داده ها در نظر بگیریم این 

وش در شرایطی که جهت تاثیرات شرایط عملیاتی آشکار است مفید می باشد اما شرایط ر

عملیاتی  یک متغیر پیوسته می باشد و متغیرهاي بسیاري را وارد تحلیل می نماید و لذا مقادیر 

  .کارایی به طور خودکار افزایش می یابد

ي براورد ارتباط بین شرایط با بکارگیري یک روش دو مرحله اي، از روشهاي اقتصاد سنجی برا

مقادیر کارایی را می توان بر پایه این ارتباط تعدیل . عملیاتی و مقادیر کارایی استفاده نماییم

مزیت این روش این است که می توان برخی شرایط اصلی محیط عملیاتی را بدون در نظر . نمود

  .گرفتن پیش فرض خاصی در مورد جهت تاثیرات مدنظر قرار داد

تحلیل فراگیر داده ها نیز مانند بسیاري از روشهاي دیگر داراي مزیتها و محدودیتهایی  روش

  .است که در اینجا به برخی از این مزیتها و محدودیتها اشاره می گردد

  مزیتهاي روش تحلیل فراگیر داده ها 

چند نهاده را حل و فصل نماید و براي محاسبه کارایی  óمی تواند به راحتی حالت چند ستاده 

. فنی تنها به اطالعاتی در مورد مقادیر ستاده و نهاده نیاز داشته و به اطالعات قیمتی نیاز ندارد

این ویژگی به طور خاصی تحلیل فراگیر داده ها را براي تحلیل کارایی ارائه کنندگان خدمات 

ائه کنندگانی که خدمات انسانی را ارائه می نمایند و تعیین خصوصا ار. دولتی مناسب می نماید

  .قیمت براي بسیاري از ستاده هاي آنها مشکل یا غیر ممکن است
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منابع بالقوه عدم کارایی و همینطور سطوح کارایی را تعیین می نماید تحلیل فراگیر داده ها 

فراهم می نماید به عالوه ابزاري را جهت تجزیه کارایی اقتصادي به کارایی فنی و تخصیصی 

تحلیل فراگیر داده ها اجازه می دهد تا عدم کارایی فنی را به اثرات مقیاس، اثر نهاده هاي 

عدم کارایی تراکم و همینطور جز کارایی . ناخواسته که بنگاه نمی تواند از شر آنها خالص شود

  .تجزیه نمائیم) مدیریتی ( فنی خالص 

ایی که کارا نیستند، تحلیل فراگیر داده ها مجموعه الگوهایی که با تعیین مرجع براي بنگاه ه

این ویژگی . بنگاه می تواند در جهت بهبود عملکردش به آنها  توجه نماید را مشخص می نماید

تحلیل فراگیر داده ها را به ابزار مفیدي جهت الگوبندي و تغییر برنامه هاي اجرایی تبدیل می 

یر داده ها در لحاظ کردن تفاوت شرایط عملیاتی که خارج از کنترل توانایی تحلیل فراگ. نماید

  .مدیریت هستند نیز باعث تقویت این ویژگی می شود

در روش تحلیل فراگیر داده ها ستاده ها و نهاده ها می توانند واحدهاي اندازه گیري متفاوتی 

کمیته بازنگري ( داشته باشند به عبارت دیگر این روش به واحد اندازه گیري حساس نیست

  )21-22صص،  1997ایالتی استرالیا، / تدارك خدمات دولتی 

  محدودیتهاي روش تحلیل فراگیر داده ها 

تحلیل فراگیر داده ها یک روش معین است نه یک روش آماري لذا نتایج آن شدیدا به خطاي 

شوند یا ستاده هاي اندازه گیري حساس می باشند اگر نهاده هاي یک بنگاه کمتر از حد برآورد 

آن بیش از اندازه برآورد گردند، آن بنگاه از سایر بنگاه ها مجزا شده و شکل مرز را تغییر می دهد 

در مطالعاتی که بر پایه رگرسیون انجام می پذیرد . و از مقادیر کارایی بنگاه هاي مجاور می کاهد

اما در تحلیل . واهد گردیدوجود جمله اختالل در تخمین موجب کاهش اثر بنگاه هاي مجزا خ

  .فراگیر داده ها بنگاههاي مجازوزنی برابر با سایر بنگاهها خواهند داشت
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تحلیل فراگیر داده ها فقط کارایی را نسبت به بهترین مرز در نمونه اي خاص اندازه گیري می 

تهاي میان بنابراین مقایسه مقادیرکارایی بین مطالعات مختلف امکانپذیر نیست زیرا تفاو. نماید

  .بهترین مرز در بین نمونه هاي مختلف شناخته شده نیست

مقادیر تحلیل فراگیر داده ها به ویژگی ستاده یا نهاده و همینطور اندازه نمونه حساس می باشند 

افزایش اندازه نمونه موجب کاهش میانگین مقادیر کارایی می گردد زیرا ورود بنگاه هاي بیشتر 

براي تحلیل فراگیر داده ها جهت پیدا کردن الگوهاي مقایسه اي مشابه محدود گسترده تري را 

فراهم می نماید برعکس پایین بودن تعداد بنگاهها نسبت به تعداد ستاده ها و نهاده ها می تواند 

  .به طور ساختگی مقادیر کارایی را افزایش دهد یعنی بنگاههاي بیشتري روي مرز قرار می گیرند 

  مجموعه مرجع -6-2

اگر تولید کنندگانی قادر باشند با مقدار حداقلی از عوامل تولید مقدار معینی از محصوالت 

مختلف را تولید نمایند و یا اینکه با مقدار معینی از عوامل تولید حداکثر ممکن از محصوالت 

ن مختلف را تولید نمایند سایر تولید کنندگان در صورتی کارا خواهند بود که بتوانند مشابه ای

کلیه بنگاههاي کارا بر روي منحنی هم مقداري تولید یا منحنی تابع . تولید کنندگان عمل نمایند

  . تولید مرزي قرار دارند

در روش تحلیل فراگیر داده ها براي هر یک از بنگاههاي غیر کارا یک بنگاه کارا یا ترکیبی از دو 

ترکیب ( از آنجائیکه این بنگاه مرکب . دیا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرفی می گردن

ضرورتا در صنعت وجود نخواهد داشت به عنوان یک بنگاه مجازي کارا ) دو یا چند بنگاه کارا

شناخته می شود به عبارت دیگر بنگاه مرجع براي یک بنگاه غیر کارا، می تواند یک بنگاه واقعی 

  .یا در حالت کلی یک بنگاه مجازي باشد

از مزایاي روش تحلیل فراگیر داد ه ها، یافتن بهترین بنگاه مجازي کارا براي هر  از اینرو یکی

( می باشد چنانچه بنگاهی کارا باشد، مجموعه مرجع آن ) چه کارا و چه غیر کارا( بنگاه واقعی 

  .خود این بنگاه خواهد بود) بنگاه مجازي کارا
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کیل بنگاه مجازي کار الگوي مرجع شایان ذکر است که سهم هر یک از بنگاه هاي کارا در تش

دارد که توسط روش تحلیل فراگیر  ) w1,w2,…)wبراي یک بنگاه غیر کارا بستگی به وزن 

  .داده ها براي هر یک از بنگاههاي کارا محاسبه و ارائه می شود 
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  تاریخچه بیمه سالمت در ایران
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  مطالعات خارجی

در این سال کارایی واحدهاي . باز می گردد 1978تحلیل فراگیر داده ها به سال سابقه استفاده از 

شرمن از این روش براي  1981در سال . تصمیم گیر مشابه در بخش دولتی اندازه گیري گردید

تعیین کارایی بیمارستانها استفاده و نتایج حاصل را با روش تحلیل نسبتها و تحلیل رگرسیون 

زمان به بعد بر محبوبیت این روش در تحلیل کارایی بیمارستانها افزوده شده  از آن. مقایسه نمود

به نحوي که امروزه این روش یک روش معمولی در تعیین کارایی و بهره وري بیمارستانها و سایر 

در ادامه به برخی از مطالعاتی که در سایر کشورها د رزمینه . مراکز بهداشتی درمانی می باشد

ش تحلیل فراگیر داده ها در ارزیابی کارایی مراکز بهداشتی درمانی انجام شده است استفاده از رو

  .اشاره می گردد

   بررسی کارایی فنی بیمارستان هاي ایرلند   

هدف . در مؤسسه تحقیقات اجتماعی و اقتصادي ایرلند انجام گرفت) 2005(توسط گانون          

ساله بدست آورده و آن ها 5دولتی ایرلند را طی دوره  آن این بود که کارایی فنی بیمارستان هاي

متغیرهاي . بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت 60در این مطالعه بیشتر از . را با هم مقایسه کنند

نهاده شامل تعداد تخت، پرسنل پزشکی، پرسنل غیر پزشکی و متغیرهاي ستانده شامل بیمـاران  

نتایج مطالعه مذکور نشان می دهد روش تحلیل . باشند بستري، بیماران سرپائی، روز بستري می
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بـا روش تحلیـل فراگیـر       .فراگیر داده ها عدم کارایی را کمتر از مقدار واقعی آن نشان می دهد

  .می باشد 95/0داده ها متوسط کارایی فنی بیمارستانهاي مورد مطالعه 

  با روش هاي مرزي  اندازه گیري کارایی بیمارستان با نسبت هاي ساده در مقایسه 

به منظور اندازه گیري کارایی ) 2002(مطالعه توسط دانکن مورتایمر و اسچارت پیکوك        

در این مطالعه براي . بیمارستان از روش هاي ساده همچنین روش هاي تحلیلی انجام گرفت

در نظر  مدل اول فقط پذیرش بستري بعنوان ستاده. محاسبه کارایی از دو مدل استفاده گردید

در حالی که در مدل دوم پذیرش اورژانس و سرپایی را نیز جزو ستانده در نظر گرفته . گرفته شد

  .بدست آمد 86/0شد و در این روش کارایی 

با  1991-1994اندازه گیري کارایی اقتصادي بیمارستانهاي اسکاتلند طی سالهاي  

  استفاده ازروش تحلیل فراگیر داده 

در این مطالعه کارایی بیمارستانهاي اسکاتلند را با استفاده ) 1977(هالینگزورث پارکین و          

از اهداف عمده این . از روش تحلیل فراگیر داده ها بر مبناي تابع تولید اندازه گیري نموده اند

تحقیق آزمون قوت  درجه اعتبار نتایج بدست آمده از روش تحلیل فراگیر داده ها است و در واقع 

در . بال این است که نشان دهد با تغییر آمار و روشها، نتایج به چه میزان تغییر می کنندبه دن

. این مطالعه از دو فرض بازدهی ثابت به مقیاس و بازدهی متغیر به مقیاس استفاده گردید

  :متغیرهاي ستاده در این مطالعه عبارتند از

  مخارج پزشکی -

  متغیرهاي اضطراري و اورژانسی -

  هاي جراحی هزینه -

  مراقبت از بیماران بستري -

  هزینه هاي مامایی و بیماري زنان -

  سایر هزینه هاي خاص -
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  :متغیرهاي نهاده عبارتند از

  تعداد متوسط کارکنان هر تخت -

  تعداد پرستاران -

  تعداد کارکنان اداري فنی -

  حرفه اي و دفتري -

  تعداد پزشکان -

  بیمارستانهزینه هاي عرضه دارو براي  -

  هزینه سرمایه اي بیمارستان -

  .در این مطالعه هدف تصریح تابع تولید بیمارستان با استفاده از حداقل کردن منابع می باشد

  :چهار مدل در این مطالعه ارائه گردید

  .نهاده و ستانده را در بر می گیرد

  .ه تجمیع شده اندهمه نهاده ها و ستانده ها را در بر دارد اما ستانده ها در سه ستاند

  .همه ستانده ها را لحاظ کرده و لیکن هزینه ها به چهار گروه تقسیم گردید

طبق . همه ستانده ها را لحاظ کرده ولی متغیر تعداد تخت به عنوان نهاده لحاظ نشده است

نتایج به دست آمده مشخص گردید که میزان کارایی بستگی زیادي به ترکیب نهاده ها و ستانده 

سال با فروض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس  3بیمارستان براي  75میزان کارایی . ردها دا

 33بیمارستان داراي بازدهی افزایشی به مقیاس،  14بدست آمد و طبق نتایج مشخص شد که 

  .بیمارستان داراي بازدهی کاهشی به مقیاس و مابقی بیمارستانها در مقیاس بهینه عمل می کنند

بهترین نتایج را ارائه کرده و از درجه اعتبار باالیی  2ص شد که مدل طبق نتایج مشخ

  .برخوردار است

  کارایی ستانده در سازمانهاي حفظ سالمت در فلوریدا 
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در این تحقیق که توسط زوزنمن، سیدهارتان و آهرن صورت گرفته است از روش تحلیل        

ازمان حفظ سالمت در فلوریدا استفاده شده س 28فراگیر داده ها براي اندازه گیري کارایی فنی 

در این تحقیق تعداد ثبت نام کنندگان در استفاده از طرحهاي سازمان حفظ سالمت به . است

طبقه کلی  3ثبت نام کنندگان در طرح به . عنوان متغیر ستانده مورد لحاظ قرار گرفته است

  :تقسیم گردیدند

فرادي که توانایی کافی براي پرداخت هزینه هاي طبق برنامه هاي دولت، ا( گروه مدیکید  - 1

سال و افراد  65برنامه بیمه افراد باالي ( گروه مدیکیر  -2.)درمانی ندارند می بایست بیمه شوند

  .که به سایر مردم تعلق دارد: گروه تجاري -3)ناتوان

( به ساختار  در مورد نهاده هاي به کار گرفته شده باید گفت که نهاده هاي انتخاب شده بستگی

رقابت، ( ، حالت سود، نوع مالکیت، ترکیب ثبت نام کنندگان در طرح، نوع بازار ) نوع مدل

به  1994در این مطالعه ، آمار گزارش میزان دارایی ها در سال . دارند...) ظرفیت بیمارستان و 

بر . ار گرفتعنوان متغیر سرمایه و کل هزینه هاي اداري به عنوان نهاده نیروي کار مدنظر قر

سازمان حفظ  28می باشد و بین % 67اساس نتایج بدست آمده متوسط کارایی فنی در حدود 

سازمانهایی که داراي مالکیت خصوصی . سالمت اختالف چندانی به لحاظ کارایی وجود ندارد

  .بودند و سازمانهاي غیر انتفاعی از کارایی باالتري برخوردار بودند

   2007هاي تامین اجتماعی در سال تعیین کارایی بیمارستان

حاجی علی افضلی در  رساله دکتري در دانشگاه ادالید چارچوب سالمت محوري راهمراه با        

تمرکز بر روي بیمارستانهاي ایران جهت انتخاب متغیرهاي مناسب براي اندازه گیري کارایی 

ساده وتحلیل فراگیر (بیمارستانها مطرح می نماید در مرحله دوم با استفاده از دو نوع تکنیک 

 53بیمارستان از  22نتایج حاصله نشان می دهد . کارایی را اندازه گیري کرده است ) ده ها دا

درصدي داشته اند این مساله نشان دهنده آن بوده  78بیمارستان کارا وبیمارستانهاي ناکارا نمره 
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 وبه. درصدي نهاده ها  بدون تاثیربرروي ستانده ها بوده است 22است که کاهش متوسط بالقوه 

  )31.( دنبال درك فاکتورهاي تاثیر گذار بر کارایی بیمارستان بوده است 

  برر سی کارایی بیمارستانهاي آلمان 

بیمارستان عمومی آلمان محاسبه نمودند این مقاله به بررسی  1500هرر اینکا کارایی فنی رادر 

ونه به عنـتوان   اختالف کارایی بیمارستان با توجه به فاکتورهاي محیطی که به عنوان نهاده

ستانده در نظر گرفته می شود وجود دارد نتــایج اولیه نشان داده که بیمــارستان خصوصی 

وغیر انتفاعی نسبت به بیمارستانهاي دولتی کارایی کمتري دارند وبیمارستانها بر اساس امتیاز 

مت بیمار یافته اند کارایی براورد شده طبقه بندي نموده اند و ارتباط معکوس را با   متوسط اقا

  . در خصوصی طول اقامت بیشتر بوده است 

  تعیین کارایی در بیمارستانهاي نامیبیا 

 DEAبیمارستان عمومی را برسی کردند جهت تحلیل از  30زیري وهمکاران ، کارایی فنی 

  .درصد بیمارستانها کارا بودند  50استفاده شده که 

  کارایی در بیمارستانهاي زامبیا

بیمارستان زامبیا عملکرد سیستم سالمت را بررسی نمود نهاده  30در  DEAا استفاده از مازیه ب

ها ي مورد استفاده در این مطالعه شامل هزینه هاي غیر انسانی ، پزشکان ، پرستاران وعوامل 

می باشد ... ستانده اي شامل مراقبت سرپایی و بستري ، تعداد تخت ، خدمات آزمایشگاه  و

درصد آنها ناکارا بوده اند در این مطالعه  49در صد کارایی داشته و 67بیمارستانهاي زامبیا 

مشخص شده که اندازه بیمارستانه دلیل مهمی در عدم کارایی است و همچنین مازاد نهاده ها 

  .دلیل دیگري جهت عدم کارایی این بیمارستانها شناخته شده است

  بیمارستان هاي ویرجینیاي کارایی و کیفیت ارائه خدمات  در

نایار پریوتی  کارایی و کیفیت ارائه خدمات را در بیمارستان هاي ویرجینیاي بررسی نمودند 

دراین مطالـعه کیفیت عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است و ارتبــاط آن با کـارایی فنـی 
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مورد پردازش قرار  DEAسنجیده شده است امتیازات کارایی بیمارستانها با استفاده از مدل 

گرفته اند این مطالعه نشان داد که بیمارستان هایی که به لحاظ تکنیکی کارا هستند تا انجا که 

معیارها کیفی مورد توجه قرار گیرد به خوبی عمل می نمایند وبیمــارستانهاکه به لحاظ تکنیکی 

ان می دهد که در دیدگاه نتایج نش.نا کارا هستند نیز با توجه کیفیتشان عملکرد خوبی داشتند

  ارمانی بیمارستانها ممکن است که در صورت توسعه کیفیت کارایی خود را بهبود دهند

  مقایسه بین المللی کارایی بیمارستانها و تاثیر شرایط عملکرد بر آنها

از مباحث عمده اي که در عرصه بین المللی بسیار مطرح شده است این است که مالکیت هاي 

هدف از این تحقیق، . تی چه تاثیري روي عملکرد و کارایی بیمارستانها می گذارندخصوصی و دول

بررسی تفاوت عملکرد در بیمارستانهاي دولتی نروژ و بیمارستانهاي خصوصی کالیفرنیا با یکدیگر 

در این مطالعه . می باشد و اینکه نوع شرایط چه تاثیري روي کارایی بیمارستانها خواهد گذاشت

اگنوسن کارایی اقتصادي را با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها براي چهار موبلی و م

گروه  4بین . مجموعه بیمارستان در شرایط و محیطهاي رقابتی مختلف اندازه گیري نمودند

بواسطه روش ( بیمارستان در زمینه متوسط طول اقامت، اندازه بیمارستان، ناهمگنی ستانده ها 

Case- mix همچنین با استفاده از . هماهنگی هایی ایجاد شده است) سن بیماران و توزیع

تحلیل فراگیر داده ها کارایی کوتاه مدت و بلند مدت هر بیمارستان اندازه گیري شده و با هم 

در این تحقیق تمرکز بر روي مباحث کارایی فنی، مالکیت و بازار . مورد مقایسه قرار گرفته است

گروه کلی  4بیمارستانهاي دولتی نروژ و خصوصی کالیفرنیا در . اشدرقابت و شرایط آن می ب

  :تعریف شده اند

  بیمارستان غیر انتفاعی واقع در شهر - 1

  بیمارستان انتفاعی در شهر - 2

  بیمارستان غیر انتفاعی غیر شهري - 3

  بیمارستان دولتی در سراسر کشور نروژ - 4
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ی در کالیفرنیا قرار گرفته و گروه چهارم سه گروه اول تحت عنوان کلی بیمارستانهاي خصوص

در مورد متغیر به کار گرفته شده در این مطالعه باید . شامل بیمارستانهاي دولتی نروژ می باشد

گفت که ستانده معینی همچون وضع و شرایط سالمتی افراد نمی تواند به طور مستقیم اندازه 

ارتباط مستقیم با بهبود سالمتی و ارائه  گیري شود بنابراین از متغیرهایی استفاده گردید که

  :خدمات در بیمارستان دارد که شامل

  گروه سنی 3تعداد روزهاي بستري در بیمارستان در 

    سال 15زیر  - الف

    سال 16-64 -ب

  سال 65باالي  -ج

  تعداد ویزیتهاي بیماران سرپایی

  سال 65براي بیماران باالي  Case mixشاخص 

  :نهاده ها عبارتند از

    تعداد پزشکان  -

  تعداد پرسنل اداري -

    تعداد پرسنل مدیریت -

  تعداد پرسنل خدماتی -

    تعداد پرستاران -

  تعداد تخت -

بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه معیار کارایی فنی بلند مدت نشان می دهد که 

شواهد نشان می . بیمارستانهاي کالیفرنیا به طور متوسط داراي کارایی نزدیک به یک می باشند

دهد بیمارستانهاي انتفاعی به طور نسبی از کارایی پایین تري برخوردار بوده و سوالی که مطرح 

می شود این است که آیا این نوع مالکیت سبب پایین بودن کارایی فنی شده است؟ براي پاسخ 
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ردید که به این سوال با جدا کردن بیمارستانهاي ناکارا و انجام آزمونهاي آماري مشخص گ

  .مالکیت انتفاعی نقشی در پایین بودن کارایی بیمارستانها ندارد

  اندازه گیري کارایی خدمات پزشکی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها

واحد خدمات پزشکی به  115اندس و همکاران در این مطالعه با استفاده از اطالعات مربوط به 

آنها در این مطالعه از متغیرهاي زیر به . حدها مبادرت نمودنداندازه گیري و مقایسه کارایی این وا

  :عنوان داده استفاده نمودند

    تعداد پرسنل اداري -

  تعداد پرسنل پزشکی -

    تعداد پرسنل فنی -

  مساحت واحدها بر حسب فوت مربع -

  .متغیر ستاده در این مطالعه درآمد ناخالص این واحدها بود

نتیجه رسیدند که اوال وسعت این واحدها موجب افزایش کارایی آنها  آنها در مطالعه خود به این

  .نمی شود و ثانیا افزایش کارایی این واحدها تنها از طریق مدیریت بهتر منافع قابل حصول است

  اندازه گیري کارایی نسبی بیمارستانها در غنا با روش تحلیل فراگیر داده ها 

بیمارستان شهر متروپلیس در  20استفاده از اطالعات مربوط به اولین کواکی در این مطالعه با 

او در این مطالعه از . کشور غنا به اندازه گیري و مقایسه کارایی نسبی این بیمارستانها اقدام نمود

  .فرض بازدهی ثابت به مقیاس و مدل حداکثر سازي ستاده استفاده نمود

  :متغیرهاي نهاده در این مطالعه عبارتند از

    تعداد پزشکان -

  تعداد پرستاران -

  تعداد سایر کارکنان -

  تعداد تختها -
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  :و متغیرهاي ستاده عبارتند از

    روزهاي بستري -

  ویزیت هاي سرپایی -

بیمارستان مورد  20از . قرار داشت 1تا  31/0محدوده کارایی بدست آمده در این مطالعه بین 

وي در مطالعه . بیمارستان غیر کارا بودند 9و  1برابر با بیمارستان کامال کارا کارایی  11مطالعه 

خود به این نتیجه رسید که نرخ اشغال تخت باالتر و بزرگتر بودن و فعالیت بخشهاي سرپایی 

نسبت به خدمات بستري موجب کاهش عدم کارایی می گردد، اما نوع مالکیت توضیح دهنده 

  .کارایی با عدم کارایی بیمارستانها نمی باشد

  ارزیابی کارایی بیمارستانهاي آلبرتا با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها 

بیمارستان غیر انتفاعی در آلبرتاي کانادا را اندازه  121در این مطالعه ایکمن و دپان کارایی  

  .تعیین گردید 1987- 88در این مطالعه کارایی بیمارستانها براي سال مالی . گیري نمودند

  :لعه از متغیرهاي زیر به عنوان متغیر نهاده استفاده گردیددر این مطا

    هزینه هاي عملیاتی -

  تعداد تخت -

  :و متغیرهاي ستانده عبارت بودند از

    تخت روز اشغالی -

  تعداد بیماران بستري -

در نظر گرفتن فرض . در این مطالعه از دوفرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس استفاده گردید

ت به مقیاس نشان داد که میزان کارایی براي بیمارستانهاي کوچکتر بسیار پایین است بازده ثاب

بعالوه در این حالت بین هزینه تخت روز و شاخص عملکرد بیمارستانی با مقادیر کارایی ارتباط 

ضعیفی وجود دارد در حالت بازده متغیر به مقیاس تقریبا تمامی مقادیر کارایی به میزان قابل 

  .فزایش یافتندتوجهی ا
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این مطالعه نشان داد که نتایج حاصل از تحلیل فراگیر داده ها تا حد زیادي به انتخاب نهاده ها و 

  .ستانده ها وابسته است

کارایی فنی بیمارستانهاي آلمان 

بیمـــارستان عمومی آلمان محاسبه نمودند این مقـاله به  1500هرر اینکا کارایی فنی رادر 

ارایی بیمارستان با توجه به فاکتورهاي محیطی که به عنوان نهاده  ونه به بررسی اختالف ک

عنــوان ستانده در نظــر گرفته می شود وجود دارد نتایج اولیه نشان داده که بیمــارستان 

خصوصی وغیر انتفاعی نسبت به بیمارستانهاي دولتی کارایی کمتري دارند وبیمارستانها بر اساس 

ورد شده طبقه بندي نموده اند و ارتباط معکوس را با   متوسط اقامت بیمار یافته امتیاز کارایی برا

  اند در خصوصی طول اقامت بیشتر بوده است

  مطالعات داخلی

بر اساس بررسیهاي انجام شده از روش تحلیل فراگیر داده ها در ارزیابی کارایی واحدهاي 

ت و تنها یک مطالعه در کشور این روش را بهداشتی درمانی چندان مورد استفاده قرار نگرفته اس

در کشور ما محاسبه و اندازه گیري کارایی و بهره وري در . در بخش سالمت بکار گرفته است

بخش سالمت بیشتر بر اساس محاسبه نسبتها و سهم هر یک از نهانده ها در ستانده کل به طور 

ها و موسسات نوعی حسابرسی تلقی محاسبه این نسبتها نیز توسط مدیران واحد. مجزا بوده است

اما استفاده از این روش در ارزیابی کارایی و . شده و طبعا همکاري فعاالنه هم صورت نگرفته است

  .بهره وري سایر بخشهاي کشور در حال گسترش می باشد

درمانی دانشگاه علوم پزشکی قـزوین   óاندازه گیري  کارایی اقتصادي مراکز آموزشی 

  1386-1377طی سالهاي 

درصد مراکز به علـت اسـتفاده مـوثر از داده هـا درراسـتاي بـرون دادهـا کـارا عمـل کـرده           50  

  )2.(بودندومنابع انسانی و سرمایه اي هزینه هاي هنگفتی را به بیمارستانها تحمیل میکنند

  وم پزشکی تهرانتعیین کارایی فنی بیمارستانهاي دانشگاه عل
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بازدهی ثابت نسبت به مقیاس  برفرآیند تولیدحاکم اسـت بـه عبـارت دیگرتولیـد بیمارسـتانهاي      

مذکور در وضعیت بهینه می باشندووجود عوامل تولید مـازاد بـه ویـژه کـادر پرسـتاري مشـهود       

  )1.(است

  فنیکاراییگیرياندازهمختلفبکارگیري روشهايازحاصلنتایجمقایسه

1378هايسالطیاستان تهرانگوشتیمرغکشتارگاهواحد17ازالزماطالعاتوها داده

بهاقدامفنیکاراییمحاسبهروشهايازیکهرسپس باوگردیدجمع آوري1380الی

ازحاصلکه نتایجدادنشانمطالعهاینازحاصلنتایج .گردیدواحدهاآن برايمحاسبه

دیگر،به عبارتندارند،یکدیگربااختالف معنی داريفنی،کاراییمحاسبهمختلفروشهاي

کاراییبراي محاسبهشدهانتخابهايشروازمستقلشدهمحاسبهکارایی فنیمقادیرارزش

 .باشدمیباالبسیارشدهمحاسبهفنیمقادیرکاراییبینهمبستگینیزومیباشندواحدهافنی

برايروش انتخابیازمستقلنیزواحدهافنیکاراییمقدارلحاظبهترتیب واحدهابنابراین،

محاسبه روشهايازکدامهرمعایبومحاسنبهتوجهبا .میباشدآنهافنیکاراییاندازه گیري

  )  17(نمیشودروش خاصیازاستفادهبرتأکیديهیچمختلفمطالعاتدرفنیکارایی

  طراحی معیارهاي ارزیابی کارایی در موسسات درمانی 

بتول زارعی در این مطالعه توانایی هاي بالقوه کاربرد روش تحلیل فراگیر داده ها در 

وي در این مطالعه کارایی . بیمارستانهاي دانشگاه هاي علوم پزشکی شهر تهران را مدنظر قرا رداد

  .بیمارستان را بررسی نمود 57

  :ده در این مطالعه عبارتند ازمتغیرهاي نها

  مساحت زیربنا -

  تعداد تخت فعال -

  تعداد بخش -
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  تخت روز ساالنه -

  هزینه هاي عملیاتی -

  تعداد نیروي انسانی -

  :و متغیرهاي ستانده عبارتند از

  تعداد بیماران بستري -

  تخت روز اشغالی -

  تعدادبیماران سرپایی -

  درآمد اختصاصی -

( بیمارستان کامال کارا هستند  29بیمارستان مورد مطالعه  57داد که از نتایج مطالعه نشان 

و  8/0- 9/0بیمارستان کارایی بین  11، 9/0- 1بیمارستان داراي کارایی بین  8) 1کارایی برابر با 

محقق در این مطالعه نتیجه گیري می نماید . داشته اند 6/0-8/0مابقی بیمارستانها کارایی بین 

فراگیر داده ها علیرغم اینکه در حال تغییر و توسعه است ولی ضعفهاي روشهاي که روش تحلیل 

جاري ارزیابی کارایی مراکز بهداشتی درمانی را پوشش می دهد در نهایت با توجه به بحث 

حسابرسی جامع و باالخص حسابرسی کارایی نتایج نشان می دهد که تحلیل فراگیر داده ها یک 

  ) 12.( رزیابی کارایی مدیریت در بخشهاي درمانی استابزار ساده و مفید جهت ا

مقایسه کارایی بیمارستانهاي عمومی آموزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی شهر تهران  

  1376در سال 

وي در این . بیمارستان عمومی آموزشی را مورد مقایسه قرار داده است 17در این مطالعه کارایی 

ص درصد اشغال تخت میزان گردش تخت و متوسط شاخ 3مطالعه براي مقایسه کارایی از 

در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل از تکنیک گرافیکی . روزهاي بستري استفاده نموده است

نتایج تحقیق . شاخص با استانداردهاي جهانی مقایسه گردید 3پابون السو استفاده و میزان این 

محقق در پایان یادآور . هانی می باشدشاخص نزدیک به استاندارد ج 3نشان داد که میزان این 
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می شود که مدیران بیمارستان می توانند با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود کارایی 

  ) 11.(بیمارستانهاي خود را افزایش دهند

  مقایسه هزینه و کارایی بیمارستانهاي عمومی آموزشی شیراز 

ماهه دوم  6ن عمومی آموزشی شهر شیراز را در بیمارستا 3ناهید حاتم در این مطالعه کارایی 

وي به منظور هر چه بیشتر قابل مقایسه نمودن این . مورد بررسی قرار داد 1372سال 

بخش مشترك داخلی،  4بیمارستانها با یکدیگر با توجه به خدمات متفاوتی که ارائه می کنند، 

نتایج حاصله از . مورد مطالعه قرار دادبیمارستان را  3جراحی عمومی، اطفال و زنان و زایمان این 

این مطالعه حکایت از آن دارد که در اغلب بخشهاي تحت بررسی درصد اشغال تخت به نحو قابل 

در موارد دیگري نیز که این درصد با استاندارد همخوانی داشته . توجهی با استاندارد فاصله دارد

قامت بیمار مشاهده می شود که افزایش غیر یا از آن بیشتر بوده به ازا آن افزایش در متوسط ا

در رابطه با متوسط اقامت بیمار نتایج حاصله نشان . منطقی اشغال تخت را به دنبال داشته است

بیمارستان میزان این شاخص از میزان اقامت  3می دهد که در بخش اطفال و جراحی هر 

فزایش غیر منطقی درصد اشغال بیشتر بوده است واین مساله می تواند ضمن ا) روز8( متعارف 

تخت و تحمیل هزینه بیشتر به بیمارستان موجب گردد تا از تختهاي بیمارستان به نحو احسن 

کاهش ( استفاده به عمل نیامده و این مساله موجب قابلیت پذیرش کمتر بیمار در بیمارستان 

هر چه بهتر از تختهاي این امر با ضورت انکارناپذیر استفاده . می گردد) نسبت پذیرش به تخت

بیمارستان و امکانات آن و کاهش هزینه هاي بیمارستان با توجه به کمبود تخت بیمارستان در 

  ) 8. (سطح کشور تضاد دارد

  2007کارایی بیمارستانهاي تامین اجتماعی سال 

حاجی علی افضلی رساله دکتري در دانشگاه ادالید این مطالعه چارچوب سالمت محوري راهمراه 

با تمرکز بر روي بیمارستانهاي ایران جهت انتخاب متغیرهاي مناسب براي اندازه گیري کارایی 

ساده وتحلیل فراگیر (بیمارستانها مطرح می نماید در مرحله دوم با استفاده از دو نوع تکنیک 
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 53بیمارستان از  22نتایج حاصله نشان می دهد . کارایی را اندازه گیري کرده است ) داده ها 

درصدي داشته اند این مساله نشان دهنده آن بوده  78بیمارستان کارا وبیمارستانهاي ناکارا نمره 

 31 .(درصدي نهاده ها  بدون تاثیربرروي ستانده ها بوده است 22است که کاهش متوسط بالقوه 

(  

کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادي و مقیاس در تعاونی هاي تولید با اسـتفاده از دو روش  

  ي تصادفی و تحلیل فراگیر داده هامرز

هـدف کلـی ایـن    . در دشت قمرود استان قم انجام گرفتـه اسـت  ) 1383(توسط هادي محمدي  

تفاوت معنی داري بین نتایج کارایی فنی حاصل از دو روش مرزي پـارامتري  که  مطالعه آن است

)17.(و غیر پارامتري وجود ندارد
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  :فصل سوم                     
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مقدمه

نوع پژوهش و روش انجام کار از ، روش پژوهش ،دامنه پژوهش، جامعه پژوهش، نمونه پژوهش 

  .عناوین مطرح شده در این فصل می باشد

  

  روش پژوهش

پژوهش  انتخاب روش. روش پژوهش و نوع مطالعه با موضوع و هدف مطالعه ارتباط مستقیم دارد

به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش ، فرضیات، سواالت، مالحظات اخالقی و بودجه و امکانات 

  .اجراي آن بستگی دارد

با توجه به اینکه هدف اصلی در پژوهش حاضر تعیین کارایی فنی بیمارستانهاي تامین اجتماعی 

ستفاده از داده هاي در این مطالعه با ا. می باشد لذا این پژوهش یک پژوهش توصیفی می باشد

تلفیقی میزان کارایی فنی، مقیاس و مدیریتی بیمارستانهاي مورد مطالعه براي هر بیمارستان و 

با فرض بازدهی متغیر به مقیاس و بر مبناي حداقل سازي  1388 -1384هر سال طی سالهاي 

  .عوامل تولید تعیین می گردد

این کار از طریق . مقیاس مشخص می گرددپس از تعیین میزان کارایی، نوع بازدهی نسبت به 

مقایسه مقدار کارایی فنی در حالت بازده غیر صعودي نسبت به مقیاس با مقدار کارایی فنی در 

پس از آن بیمارستانها بر اساس کارایی رتبه بندي . حالت بازده متغیر به مقیاس صورت می گیرد

  .و معرفی می گردند

 5، میزان کارایی با استفاده از آثار و اطالعات یک سري زمانی با توجه به اینکه در پژوهش حاضر 

طولی و گذشته نگر می ( لذا یک بررسی تداومی . تعیین می گردد 1384تا  1388ساله از سال 

  .باشد
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  جامعه پژوهش

جامعه مذکور شامل . جامعه پژوهش این مطالعه، بیمارستانهاي سازمان تامین اجتماعی می باشد

  .می باشد بیمارستان 64

  

  روش نمونه گیري و حجم نمونه

به دلیل جامع بودن مطالعه از روش نمونه گیري خاصی استفاده نگردید و تنها چند بیمارستان 

لذا نمونه شامل شصت وچهار بیمارستان می . هیات امنایی و خاص از مطالعه حذف گردیدند

  .باشد

  نوع پژوهش و روش کار 

  نوع پژوهش 

یافته ها و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند مورد استفاده مسئوالن  با توجه به اینکه

بیمارستانهاي مورد مطالعه سایر بیمارستانها به طور کلی سیاستگزاران بخش بهداشت قرار گیرد، 

  .لذا پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردي می باشد

  

  روش گردآوري و مشخصات ابزار گردآوري اطالعات 

بررسی . گردآوري داده ها به صورت کتابخانه اي و میدانی می باشد در پژوهش حاضر روش

ادبیات موضوع پژوهش و سایر بخشهاي مطالعه به صورت کتابخانه اي و مراجعه به کتب و 

در روش میدانی با مراجعه مستقیم به مرکز . مقاالت مختلف و اینترنت صورت گرفته است

  .جمع آوري گردیدسازمان تامین اجتماعی اطالعات مورد نیاز 

  

  



ÕÎ

  روش تحلیل داده ها 

در پژوهش حاضر پس از جمع آوري داده ها از مرکز سازمان تامین اجتماعی ، داده ها به تفکیک 

وارد گردیده   Deap 2وارد و جهت محاسبه کارایی به نرم افزار   excelسالهاي مورد مطالعه به 

و میزان کارایی فنی، کارایی مقیاسی، کارایی مدیریتی و نوع بازده نسبت به مقیاسی 

مورد پردازش و تحلیل قرار  Deap 2پس از آن خروجی هاي نرم افزار . بیمارستانهاي تعیین شد

  .گرفت که در فصول بعدي تشریح می گردد
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  :فصل چهارم                                                     

  یافته هاي پژوهش                   
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، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -   1    - 1جدول  

- DEA(  کشور بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1384در سال  

بیمارستانردیف

کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی

نوع بازدهی نسبت به 

مقیاس

صعودي10.9780.981شهریور آبادان117

نزولی0.8790.9860.888شهریور مشهد217

ثابت10.9161بهمن تبریز329

نزولی10.9870.987آتیه همدان4

نزولی10.8960.896کاشانی تهران.. آیت 5

نزولی0.9890.8960.901کاشانی کرمان... آیت 6

ثابت10.8971ارس پارس آباد7

ثابت111ارشاد کرج8

ثابت111البرز کرج9

10
) ع(امام حسین 

زنجان
ثابت111

ثابت111اراك) ره(امام خمینی 11

نزولی10.9390.941ارومیه) ع(امام رضا12

صعودي0.9130.9320.945شهرکرد) ع(امام علی 13

صعودي0.7540.9980.898زرند) ع(امام علی 14

15
) ع(امیرالمؤمنین 

اهواز
نزولی0.960.9030.956

صعودي0.8480.9990.866امید ابهر16

ثابت111بجنورد17

نزولی0.94910.951بهبهان18

ثابت10.9361بوعلی نکا19

ثابت111بیرجند20

صعودي0.8540.9910.905تاکستان21

ثابت111تربت حیدریه22

  



ÕÑ

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -   1  -  2جدول   

- DEA(  بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1384در سال  

  

بیمارستانردیف

کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی

نوع بازدهی نسبت به 

مقیاس

نزولی0.9630.9710.961جرجانی گرگان23

نزولی0.9530.9050.905نجف) س(حضرت فاطمه24

25
حضرت معصومه 

کرمانشاه
ثابت10.9951

ثابت111حکمت ساري26

نزولی10.9060.945خاتم االنبیاء گنبدکاوس27

نزولی0.9140.9350.921خرم آباد28

نزولی0.8120.8930.851خلیج فارس بندرعباس29

ثابت10.9661دکتر غرضی اصفهان30

نزولی10.9050.916دکتر شریعتی اصفهان31

نزولی0.7210.9980.812دکتر غرضی سیرجان32

نزولی10.9530.945رازي قزوین33

صعودي10.8890.901رازي چالوس34

ثابت111رشت) ص(رسول اکرم35

نزولی10.9010.901زاهدان36

نزولی0.8750.99470.898سبالن اردبیل37

صعودي0.92110.931سقز38

نزولی0.7970.9640.982سلمان فارسی بوشهر39

صعودي0.9980.9790.981سنندج40

صعودي10.8290.901شازند اراك41

صعودي0.77110.881شبیه خوانی کاشان42

صعودي0.9540.9020.945شفا بابلسر43

صعودي0.8340.9990.894شفا سمنان44

      



ÕÒ

  

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور بااستفاده از روش ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -   1  - 3جدول    

- DEA(  تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1384در سال  

کارایی  مقیاسبیمارستانردیف

کارایی  

مدیریتی

نوع بازدهی نسبت به مقیاسکارایی  فنی

نزولی0.97910.929شهداي کرمانشاه45

46
خرداد 15شهداي 

ورامین
ثابت10.9611

ثابت111شهداي کارگر یزد47

ثابت10.9381شهریار کرج48

نزولی0.9040.9440.989شهیدبهشتی شیراز49

ثابت10.9991شهید چمران ساوه50

51
شهید فیاض بخش 

تهران
نزولی10.9890.963

ثابت10.9851لبافی نژاد تهران52

صعودي0.7050.99740.804شهید معیري تهران53

ثابت111شهید لواسانی تهران54

نزولی10.9730.969عالی نسب تبریز55

ثابت111غرضی مالیر56

نزولی0.86610.901فارابی مشهد57

ثابت111کوثر بروجرد58

ثابت111مریم تهران59

صعودي0.9760.78410.898مهر برازجان60

ثابت10.90581نرگس دورود61

صعودي0.9590.9660.989هدایت تهران62

ثابت111هشتگرد63

ثابت111ولی عصر قائمشهر64

0.9549158160.9580633290.954154337میانگین*

    



ÕÓ

%    ) 59(   بیمارستان    38یافته هاي جدول فوق نشان داد که در زمینه کارایی مقیاس ،  

  ) .SE = 1(کامال کارا شناخته شدند  

بیمـــارستان مورد مطالــعه در سال        64میــانگین کارایی  مقیـــاس  بدست آمده از         

این بدان مفهوم است که . می باشد  953/0با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ،  1384

  .در صد از ظرفیت هاي تولید خود را یهتر نمایند 5یمارستانهاي تامین اجتماعی می توانند 

، به عنوان واحــدهاي کارا از %  )33( بیمارستان  21همانطور که مشــاهده می شود          

بدست  0/.962نظر کارایی مدیریتی معرفی شدند میانگین کارایی مدیریتی درهمین سال نیز

  .آمده است 

(   را  شـــدند کامال کا% )  41( بیمــرستان   26عــــالوه بر آن ، در زمیــنه کـــارایی فنی ،  

TE = 1. (  

محـــاسبه شده است که نشان دهنده این است که  953/0میانگین کارایی فنی کل ،           

درصد از منابع خود کمتر استفاده کنند تا به حداکثر کارایی  5بیمارستانها می توانستند حدود 

  .دست یابند

در هر سه نوع کارایی نمره  یک را کسـب % )   25(بیمارستان   16،  84در طی سال           

  . نتوانستند در هیچ زمینه اي کارا شناخته شوند %  )   33(  بیمارستان  21کرده و 

همانطور که مشاهده می شود بیمـــارستانهاي تامین اجتماعی از نظر کارایی مقیاس به        

  .ایی مدیریتی در وضعیت بهتري فعالیت می کنندنسبت کار

 15،   84نتایج  حاصــل از بـــازدهی نسبت به مقیــاس نشان می دهد که در سال         

 25و % )  35( بیمارستان  نزولی   23و % )  23( بیمارستان بازده نسبت به مقیاس صعودي  

  .بیمارستان بازده نسبت به مقیاس ثابت داشتند 

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور بااستفاده از ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -2   -  1ول   جد



ÕÔ

- DEA(  روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1385در سال  

  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی
نوع بازدهی نسبت به مقیاس

صعودي0.99511شهریور آبادان117

نزولی0.9740.8790.889شهریور مشهد217

ثابت111بهمن تبریز329

نزولی0.97411آتیه همدان4

نزولی0.84711کاشانی تهران.. آیت 5

نزولی0.7970.9891کاشانی کرمان... آیت 6

ثابت111ارس پارس آباد7

ثابت111ارشاد کرج8

ثابت0.98811البرز کرج9

ثابت111زنجان) ع(امام حسین 10

ثابت111اراك) ره(امام خمینی 11

نزولی0.95411ارومیه) ع(امام رضا12

صعودي0.9990.9130.914شهرکرد) ع(امام علی 13

صعودي0.950.7540.755زرند) ع(امام علی 14

نزولی0.8310.960.96اهواز) ع(امیرالمؤمنین 15

صعودي0.8340.8480.849امید ابهر16

ثابت111بجنورد17

نزولی0.9640.9490.949بهبهان18

ثابت111بوعلی نکا19

صعودي0.87211بیرجند20

صعودي0.9980.8540.855تاکستان21

ثابت111تربت حیدریه22
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، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور بااستفاده از ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 - 2   -2جدول   

- DEA(  روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1385در سال  

  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی
نوع بازدهی نسبت به مقیاس

نزولی0.9890.9630.989جرجانی گرگان23

نزولی0.9260.9530.958نجف) س(حضرت فاطمه24

ثابت111حضرت معصومه کرمانشاه25

ثابت111حکمت ساري26

نزولی0.89511خاتم االنبیاء گنبدکاوس27

نزولی0.9240.9140.915خرم آباد28

نزولی0.9670.8120.815خلیج فارس بندرعباس29

ثابت111دکتر غرضی اصفهان30

نزولی0.77810.987دکتر شریعتی اصفهان31

نزولی0.9910.7210.722دکتر غرضی سیرجان32

نزولی0.93911رازي قزوین33

صعودي0.83311رازي چالوس34

ثابت111رشت) ص(رسول اکرم35

نزولی0.96311زاهدان36

نزولی0.9630.8750.88سبالن اردبیل37

صعودي0.9770.9210.921سقز38

نزولی0.9950.7970.798سلمان فارسی بوشهر39

صعودي0.9580.9981سنندج40

صعودي0.90311شازند اراك41

صعودي0.9640.7710.781شبیه خوانی کاشان42

صعودي0.7290.9540.958شفا بابلسر43

صعودي0.9710.8340.864شفا سمنان44

  

  



ÕÖ

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -   2   -  3جدول   

- DEA(  بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1385در سال  

  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی
کارایی  فنی

نوع بازدهی نسبت به 

مقیاس

نزولی0.8740.9790.979شهداي کرمانشاه45

ثابت111خرداد ورامین15شهداي 46

ثابت0.98911شهداي کارگر یزد47

ثابت111شهریار کرج48

نزولی0.9330.9040.904شهیدبهشتی شیراز49

ثابت0.99111شهید چمران ساوه50

نزولی0.87711شهید فیاض بخش تهران51

ثابت111لبافی نژاد تهران52

صعودي0.9740.7050.705شهید معیري تهران53

ثابت0.93411شهید لواسانی تهران54

نزولی0.90711عالی نسب تبریز55

ثابت111غرضی مالیر56

نزولی0.9640.8660.879فارابی مشهد57

ثابت111کوثر بروجرد58

صعودي0.92511مریم تهران59

صعودي0.7740.9760.978مهر برازجان60

ثابت111نرگس دورود61

صعودي0.9970.9590.961هدایت تهران62

ثابت111هشتگرد63

ثابت111ولی عصر قائمشهر64

0.9472250.949650.951175میانگین*
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%    ) 31(   بیمارستان    20یافته هاي جدول فوق نشان داد که در زمینه کارایی مقیاس ،   

  ) .SE = 1(کامال کارا شناخته شدند  

بیمـــارستان مورد مطالعـه در سـال        64میانگـین کــارایی  مقیاس  بــدست آمده از         

این بدان مفهوم است که . می باشد  949/0با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ،  1385

  .در صد از ظرفیت هاي تولید خود را یهتر نمایند 6یمارستانهاي تامین اجتماعی می توانند 

، به عنوان واحدهاي کارا از نظر %  )59( بیمارستان  38همانطور که مشاهده می شود          

بدست آمده  0/.953کارایی مدیریتی معرفی شدند میانگین کارایی مدیریتی درهمین سال نیز

  .است 

  ) .TE=1(کامال کارا  شدند % )  61( بیمارستان   39عالوه بر آن ، در زمینه کارایی فنی ،  

محاسبه شده است که نشان دهنده این است که  955/0میانگین کارایی فنی کل ،           

درصد از منابع خود کمتر استفاده کنند تا به حداکثر کارایی  5بیمارستانها می توانستند حدود 

  .دست یابند

یک را کسب  در هر سه نوع کارایی نمره % )   31(بیمارستان   20،  85در طی سال           

  . نتوانستند در هیچ زمینه اي کارا شناخته شوند %  )   37( بیمارستان  24کرده و 

همانطور که مشاهده می شود بیمارستانهاي تامین اجتماعی از نظر کارایی مدیریتی به        

  .نسبت کارایی مقیاس در وضعیت بهتري فعالیت می کنند

بیمارستان  17،   85به مقیاس نشان می دهد که در سال  نتایج  حاصل از بازدهی نسبت         

بیمارستان  24و % )  35( بیمارستان  نزولی   23و % )  26( بازده نسبت به مقیاس صعودي  

  .داشتند %  )   39( بازده نسبت به مقیاس ثابت   

  

  

  



ÖÎ

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -3   -  1جدول   

- DEA(  کشور بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1386در سال  

  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی

نوع بازدهی نسبت 

به مقیاس

ثابت111شهریور آبادان117

نزولی0.9860.9010.901شهریور مشهد217

نزولی0.9160.11بهمن تبریز329

نزولی0.9870.8920.895آتیه همدان4

نزولی0.8960.9490.951کاشانی تهران.. آیت 5

نزولی0.89611کاشانی کرمان... آیت 6

ثابت0.98911ارس پارس آباد7

ثابت111ارشاد کرج8

ثابت111البرز کرج9

ثابت111زنجان) ع(امام حسین 10

ثابت111اراك) ره(امام خمینی 11

صعودي0.9390.9940.994ارومیه) ع(امام رضا12

صعودي0.9320.9940.994شهرکرد) ع(امام علی 13

صعودي0.9980.8660.879زرند) ع(امام علی 14

نزولی0.9030.9721اهواز) ع(امیرالمؤمنین 15

صعودي0.9990.9720.974امید ابهر16

ثابت111بجنورد17

ثابت111بهبهان18

صعودي0.93611بوعلی نکا19

ثابت111بیرجند20

صعودي0.9910.9680.968تاکستان21

ثابت111تربت حیدریه22

  

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -3   -2جدول   

- DEA(  کشور بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1386در سال  



ÖÏ

نوع بازدهی نسبت به مقیاسکارایی  فنیکارایی  مدیریتیکارایی  مقیاسبیمارستان

نزولی0.97110.944جرجانی گرگان23

نزولی0.9050.89740.989نجف) س(حضرت فاطمه24

صعودي0.9950.9170.917حضرت معصومه کرمانشاه25

ثابت111حکمت ساري26

نزولی0.9060.9920.992گنبدکاوسخاتم االنبیاء 27

نزولی0.9350.8850.885خرم آباد28

نزولی0.89311خلیج فارس بندرعباس29

نزولی0.96611دکتر غرضی اصفهان30

نزولی0.90511دکتر شریعتی اصفهان31

نزولی0.9980.7410.814دکتر غرضی سیرجان32

نزولی0.9530.9190.921رازي قزوین33

صعودي0.8890.9660.966رازي چالوس34

ثابت111رشت) ص(رسول اکرم35

ثابت111زاهدان36

صعودي0.99470.9110.913سبالن اردبیل37

ثابت10.8620.862سقز38

نزولی0.9640.8940.895سلمان فارسی بوشهر39

صعودي0.9790.9880.988سنندج40

صعودي0.8290.9910.992شازند اراك41

ثابت111شبیه خوانی کاشان42

صعودي0.9020.8510.851شفا بابلسر43

نزولی0.9990.9030.904شفا سمنان44

  

  



ÖÐ

  

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -3   -3جدول   

- DEA(  بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1386در سال  

  

کارایی  فنیکارایی  مدیریتیکارایی  مقیاسبیمارستانردیف

نوع بازدهی 

نسبت به 

مقیاس

ثابت111شهداي کرمانشاه45

ثابت0.96111خرداد ورامین15شهداي 46

ثابت10.9670.962شهداي کارگر یزد47

نزولی0.9380.9610.961شهریار کرج48

نزولی0.9440.9550.956شهیدبهشتی شیراز49

نزولی0.9990.9030.891شهید چمران ساوه50

نزولی0.9890.9450.968شهید فیاض بخش تهران51

ثابت0.9850.11لبافی نژاد تهران52

صعودي0.99740.9830.985شهید معیري تهران53

ثابت111شهید لواسانی تهران54

نزولی0.9730.9390.959عالی نسب تبریز55

ثابت111غرضی مالیر56

ثابت111فارابی مشهد57

ثابت111کوثر بروجرد58

ثابت111مریم تهران59

صعودي0.784111مهر برازجان60

صعودي0.905811نرگس دورود61

نزولی0.9660.9130.923هدایت تهران62

ثابت111هشتگرد63

ثابت111ولی عصر قائمشهر64

0.965531250.9373656250.96865625میانگین*

  

    



ÖÑ

%    ) 40(   بیمارستان    26یافته هاي جدول فوق نشان داد که در زمینه کارایی مقیاس ، 

  ) .SE = 1(کامال کارا شناخته شدند  

با  1386بیمارستان مورد مطالعه در سال        64میانگین کارایی  مقیاس  بدست آمده از         

این بدان مفهوم است که . می باشد  958/0استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ، 

  .در صد از ظرفیت هاي تولید خود را یهتر نمایند 4یمارستانهاي تامین اجتماعی می توانند 

، به عنوان واحدهاي کارا از نظر %  )54( بیمارستان  35همانطور که مشاهده می شود          

بدست آمده  0/.946کارایی مدیریتی معرفی شدند میانگین کارایی مدیریتی درهمین سال نیز

  است 

  ) .TE = 1(   کامال کارا  شدند % )  61( بیمارستان   39عالوه بر آن ، در زمینه کارایی فنی ،  

محاسبه شده است که نشان دهنده این است که  957/0میانگین کارایی فنی کل ،           

درصد از منابع خود کمتر استفاده کنند تا به حداکثر کارایی  4.3بیمارستانها می توانستند حدود 

  .        دست یابند

را کسب کرده و در هر سه نوع کارایی نمره  یک % )   31(بیمارستان   24،  86در طی سال   

  . نتوانستند در هیچ زمینه اي کارا شناخته شوند %  )   35( بیمارستان  23

همانطور که مشاهده می شود بیمارستانهاي تامین اجتماعی از نظر کارایی مقیاس به        

  .نسبت کارایی مدیریتی در وضعیت بهتري فعالیت می کنند

بیمارستان  15،   86نشان می دهد که در سال   نتایج حاصل از بازدهی نسبت به مقیاس     

بیمارستان  26و% )  37( بیمارستان  نزولی   24و % )  23( بازده نسبت به مقیاس صعودي  

  داشتند%  ) 41( بازده نسبت به مقیاس ثابت   

  

  

  



ÖÒ

  

  

  

بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی  ، کارایی فنی  ، نوع) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -4  -  1جدول   

- DEA(  کشور بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1387در سال  

  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی

نوع بازدهی نسبت به 

مقیاس

ثابت111شهریور آبادان117

نزولی0.9860.9010.901شهریور مشهد217

نزولی0.9160.11بهمن تبریز329

نزولی0.9870.8920.895آتیه همدان4

نزولی0.8960.9490.951کاشانی تهران.. آیت 5

نزولی0.89611کاشانی کرمان... آیت 6

ثابت0.98911ارس پارس آباد7

ثابت111ارشاد کرج8

ثابت111البرز کرج9

ثابت111زنجان) ع(امام حسین 10

ثابت111اراك) ره(امام خمینی 11

صعودي0.9390.9940.994ارومیه) ع(امام رضا12

صعودي0.9320.9940.994شهرکرد) ع(امام علی 13

صعودي0.9980.8660.879زرند) ع(امام علی 14

نزولی0.9030.9721اهواز) ع(امیرالمؤمنین 15

صعودي0.9990.9720.974امید ابهر16

ثابت111بجنورد17

ثابت111بهبهان18

صعودي0.93611بوعلی نکا19

ثابت111بیرجند20

صعودي0.9910.9680.968تاکستان21

ثابت111تربت حیدریه22

  

    



ÖÓ

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -4  -2جدول   

- DEA(  بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1387در سال  

  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی

نوع بازدهی نسبت 

به مقیاس

نزولی0.97110.944جرجانی گرگان23

نزولی0.9050.89740.989نجف) س(حضرت فاطمه24

صعودي0.9950.9170.917حضرت معصومه کرمانشاه25

ثابت111حکمت ساري26

نزولی0.9060.9920.992خاتم االنبیاء گنبدکاوس27

نزولی0.9350.8850.885آبادخرم 28

نزولی0.89311خلیج فارس بندرعباس29

نزولی0.96611دکتر غرضی اصفهان30

نزولی0.90511دکتر شریعتی اصفهان31

نزولی0.9980.7410.814دکتر غرضی سیرجان32

نزولی0.9530.9190.921رازي قزوین33

صعودي0.8890.9660.966رازي چالوس34

ثابت111رشت) ص(رسول اکرم35

ثابت111زاهدان36

صعودي0.99470.9110.913سبالن اردبیل37

ثابت10.8620.862سقز38

نزولی0.9640.8940.895سلمان فارسی بوشهر39

صعودي0.9790.9880.988سنندج40

صعودي0.8290.9910.992شازند اراك41

ثابت111شبیه خوانی کاشان42

صعودي0.9020.8510.851شفا بابلسر43

نزولی0.9990.9030.904شفا سمنان44

  

    



ÖÔ

  

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -4  -3جدول   

- DEA(  بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1387در سال  

  

کارایی  مقیاسبیمارستانردیف
کارایی  

مدیریتی
کارایی  فنی

نوع بازدهی 

نسبت به 

مقیاس

ثابت111شهداي کرمانشاه45

46
خرداد 15شهداي 

ورامین
ثابت0.96111

ثابت10.9670.962شهداي کارگر یزد47

نزولی0.9380.9610.961شهریار کرج48

نزولی0.9440.9550.956شهیدبهشتی شیراز49

نزولی0.9990.9030.891شهید چمران ساوه50

51
شهید فیاض بخش 

تهران
نزولی0.9890.9450.968

ثابت0.9850.11لبافی نژاد تهران52

صعودي0.99740.9830.985شهید معیري تهران53

ثابت111شهید لواسانی تهران54

نزولی0.9730.9390.959عالی نسب تبریز55

ثابت111غرضی مالیر56

ثابت111فارابی مشهد57

ثابت111کوثر بروجرد58

ثابت111مریم تهران59

صعودي0.784111مهر برازجان60

صعودي0.905811نرگس دورود61

نزولی0.9660.9130.923هدایت تهران62

ثابت111هشتگرد63

ثابت111ولی عصر قائمشهر64

0.966367350.945375510.96693878میانگین*

  



ÖÕ

%    ) 35(   بیمارستان    23یافته هاي جدول فوق نشان داد که در زمینه کارایی مقیاس ، 

  ) .SE = 1(کامال کارا شناخته شدند  

با  1387بیمارستان مورد مطالعه در سال        64میانگین کارایی  مقیاس  بدست آمده از         

این بدان مفهوم است که . می باشد  965/0استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ، 

  .در صد از ظرفیت هاي تولید خود را یهتر نمایند 5/4یمارستانهاي تامین اجتماعی می توانند

، به عنوان واحدهاي کارا از نظر %  )48( بیمارستان  31همانطور که مشاهده می شود          

بدست آمده  0/. 937کارایی مدیریتی معرفی شدند میانگین کارایی مدیریتی درهمین سال نیز

  است 

  ) .TE = 1(   کامال کارا  شدند % )  51( بیمارستان   33عالوه بر آن ، در زمینه کارایی فنی ،  

محاسبه شده است که نشان دهنده این است که  968/0میانگین کارایی فنی کل ،           

درصد از منابع خود کمتر استفاده کنند تا به حداکثر کارایی  3.2بیمارستانها می توانستند حدود 

  .دست یابند

ک را کسب در هر سه نوع کارایی نمره  ی% )   33(بیمارستان   21،  87در طی سال           

  . نتوانستند در هیچ زمینه اي کارا شناخته شوند %  )   43( بیمارستان  28کرده و 

همانطور که مشاهده می شود بیمارستانهاي تامین اجتماعی از نظر کارایی مقیاس به        

  .نسبت کارایی مدیریتی در وضعیت بهتري فعالیت می کنند

بیمارستان  15،   87مقیاس نشان می دهد که در سال  نتایج حاصل از بازدهی نسبت به         

بیمارستان  26و% )  37( بیمارستان  نزولی   24و % )  23( بازده نسبت به مقیاس صعودي  

  داشتند%  ) 41( بازده نسبت به مقیاس ثابت   

  

  

  



ÖÖ

  

نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین ، کارایی فنی  ، ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -5  -  1دول   ج

- DEA(  اجتماعی کشور بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1388در سال  

  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی

نوع بازدهی نسبت به 

  مقیاس

ثابت10.9781شهریور آبادان117

نزولی0.9010.9860.912مشهد شهریور217

ثابت0.9650.9160.965بهمن تبریز329

ثابت0.8920.9870.912آتیه همدان4

نزولی0.9490.8960.902کاشانی تهران.. آیت 5

نزولی0.9120.8960.901کاشانی کرمان... آیت 6

ثابت0.9990.8971ارس پارس آباد7

ثابت111ارشاد کرج8

ثابت0.97811البرز کرج9

ثابت111زنجان) ع(امام حسین 10

ثابت111اراك) ره(امام خمینی 11

نزولی0.9940.9390.989ارومیه) ع(امام رضا12

ثابت0.9940.9320.954شهرکرد) ع(امام علی 13

صعودي0.8660.9980.901زرند) ع(امام علی 14

نزولی0.9720.9030.902اهواز) ع(امیرالمؤمنین 15

صعودي0.9720.9990.989امید ابهر16

ثابت111بجنورد17

ثابت111بهبهان18

ثابت10.9361بوعلی نکا19

ثابت111بیرجند20

ثابت0.9680.9910.968تاکستان21

نزولی111تربت حیدریه22

  

  



Î Í Í

  

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 - 5  -2جدول   

- DEA(  کشور بااستفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1388در سال  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس

کارایی  

مدیریتی

کارایی  

فنی

نوع بازدهی 

نسبت به 

مقیاس

نزولی10.9710.971جرجانی گرگان23

نزولی0.8940.9050.906نجف) س(حضرت فاطمه24

ثابت0.9170.9950.9965حضرت معصومه کرمانشاه25

نزولی111حکمت ساري26

نزولی0.9920.9060.906خاتم االنبیاء گنبدکاوس27

نزولی0.8850.9350.6918آبادخرم 28

نزولی10.8930.918خلیج فارس بندرعباس29

ثابت10.9661دکتر غرضی اصفهان30

نزولی10.9050.945دکتر شریعتی اصفهان31

نزولی0.8470.9980.895دکتر غرضی سیرجان32

نزولی0.9190.9530.925رازي قزوین33

صعودي0.9660.8890.956رازي چالوس34

ثابت111رشت) ص(رسول اکرم35

نزولی10.9010.901زاهدان36

نزولی0.9110.9940.994سبالن اردبیل37

صعودي0.86210.901سقز38

صعودي0.8940.9640.921سلمان فارسی بوشهر39

صعودي0.9880.9790.975سنندج40

صعودي0.9910.8290.931شازند اراك41

ثابت111شبیه خوانی کاشان42

صعودي0.8510.9020.902شفا بابلسر43

صعودي0.9030.9990.945شفا سمنان44



Î Í Î

  

  

، کارایی فنی  ، نوع بازدهی  نسبت به  مقیاس بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور بااستفاده ) مدیریتی (میزان کارایی مقیاس ، فنی خالص  :    4 -5 -3جدول   

- DEA(  از روش تحلیل فراگیر داده ها  VRS  ( 1388در سال  

بیمارستانردیف
کارایی  

مقیاس
فنی  کاراییکارایی  مدیریتی

نوع بازدهی نسبت به 

مقیاس

نزولی10.9750.945شهداي کرمانشاه45

نزولی10.9610.952خرداد ورامین15شهداي 46

نزولی0.96710.976شهداي کارگر یزد47

نزولی0.9610.9380.965شهریار کرج48

نزولی0.9550.9440.946شهیدبهشتی شیراز49

صعودي0.9030.9990.998ساوهشهید چمران 50

نزولی0.9450.9890.965شهید فیاض بخش تهران51

نزولی0.9380.9850.924لبافی نژاد تهران52

صعودي0.9830.9860.965شهید معیري تهران53

نزولی10.8990.903شهید لواسانی تهران54

نزولی0.9390.9730.972عالی نسب تبریز55

ثابت111غرضی مالیر56

نزولی10.9630.967فارابی مشهد57

نزولی10.8340.865کوثر بروجرد58

ثابت111مریم تهران59

صعودي10.7810.798مهر برازجان60

ثابت10.9051نرگس دورود61

ثابت0.9130.9660.966هدایت تهران62

ثابت111هشتگرد63

ثابت111عصر قائمشهرولی 64

0.96550.9585714290.95339821میانگین*

  

  

  



Î Í Ï

%    ) 43(   بیمارستان    28یافته هاي جدول فوق نشان داد که در زمینه کارایی مقیاس ، 

  ) .SE = 1(کامال کارا شناخته شدند  

با  1388بیمارستان مورد مطالعه در سال        64میانگین کارایی  مقیاس  بدست آمده از         

این بدان مفهوم است که . می باشد  963/0استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ، 

  .در صد از ظرفیت هاي تولید خود را یهتر نمایند 7/3یمارستانهاي تامین اجتماعی می توانند 

، به عنوان واحدهاي کارا از نظر %  )26( بیمارستان  17همانطور که مشاهده می شود          

بدست آمده  0/. 956کارایی مدیریتی معرفی شدند میانگین کارایی مدیریتی درهمین سال نیز

 = TE(   کامال کارا  شدند % )  31( بیمارستان   20است عالوه بر آن ، در زمینه کارایی فنی ،  

1. (  

محاسبه شده است که نشان دهنده این است که  952/0میانگین کارایی فنی کل ،           

درصد از منابع خود کمتر استفاده کنند تا به حداکثر کارایی  4.8بیمارستانها می توانستند حدود 

  .دست یابند

ک را کسب در هر سه نوع کارایی نمره  ی% )   21(بیمارستان   14،  88در طی سال           

  نتوانستند در هیچ زمینه اي کارا شناخته شوند%  )   50( بیمارستان  32کرده و 
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1388 -1384مقایسه میانگین کارایی فنی بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور با استفاده از روش فراگیرداده ها :  4 -6 - 1جدول شماره 

کارایی فنی بیمارســـــــــــتانردیف

1384

کارایی فنی 

1385

کارایی فنی 

1386

کارایی فنی 

1387

کارایی فنی 

1388

 میــــــــانگین       

کــــــــــــــارایی                    

ی کلـــــفن

0.98111110.9962شهریور آبادان117

0.8880.8890.940.9010.9120.906شهریور مشهد217

11110.9650.993بهمن تبریز329

0.987110.8950.9120.9588آتیه همدان4

0.89610.9280.9510.9020.9354کاشانی تهران.. آیت 5

0.90110.98510.9010.9574کاشانی کرمان... آیت 6

111111ارس پارس آباد7

111111ارشاد کرج8

111111البرز کرج9

111111زنجان) ع(امام حسین 10

111111اراك) ره(امام خمینی 11

0.941110.9940.9890.9848ارومیه) ع(امام رضا12

0.9450.91410.9940.9540.9614شهرکرد) ع(امام علی 13

0.8980.7550.8260.8790.9010.8518زرند) ع(امام علی 14

0.9560.96110.9020.9636اهواز) ع(امیرالمؤمنین 15

0.8660.84910.9740.9890.9356امید ابهر16

111111بجنورد17

0.9510.9491110.98بهبهان18

111111بوعلی نکا19

111111بیرجند20

0.9050.8550.9240.9680.9680.924تاکستان21

111111تربت حیدریه22

0.9610.9890.9150.9440.9710.956گرگانجرجانی 23

0.9050.9580.9550.9890.9060.9426نجف) س(حضرت فاطمه24

1110.9170.99650.9827حضرت معصومه کرمانشاه25

111111حکمت ساري26

0.94510.940.9920.9060.9566خاتم االنبیاء گنبدکاوس27

0.9210.9150.8670.8850.69180.85596خرم آباد28

0.8510.8150.78510.9180.8738خلیج فارس بندرعباس29

111111دکتر غرضی اصفهان30

0.9160.987110.9450.9696دکتر شریعتی اصفهان31

0.8120.7220.7450.8140.8950.7976دکتر غرضی سیرجان32

0.94510.9710.9210.9250.9524رازي قزوین33

0.901110.9660.9560.9646رازي چالوس34

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!
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1388 -1384مقایسه میانگین کارایی فنی بیمارستانهاي تامین اجتماعی کشور با استفاده از روش فراگیرداده ها :  4 -6 - 2جدول شماره 

کارایی فنی بیمارســـــــــــتانردیف

1384

فنی کارایی 

1385

کارایی فنی 

1386

کارایی فنی 

1387

کارایی فنی 

1388

میانگین کارایی                          

فنی کل

111111رشت) ص(رسول اکرم35

0.9011110.9010.9604زاهدان36

0.8980.880.9010.9130.9940.9172سبالن اردبیل37

0.9310.92110.8620.9010.923سقز38

0.9820.7980.8140.8950.9210.882سلمان فارسی بوشهر39

0.98110.9930.9880.9750.9874سنندج40

0.901110.9920.9310.9648شازند اراك41

0.8810.7811110.9324شبیه خوانی کاشان42

0.9450.95810.8510.9020.9312شفا بابلسر43

0.8940.8640.8680.9040.9450.895شفا سمنان44

0.9290.979110.9450.9706شهداي کرمانشاه45

110.98510.9520.9874خرداد ورامین15شهداي 46

1110.9620.9760.9876شهداي کارگر یزد47

110.9580.9610.9650.9768شهریار کرج48

0.9890.9040.8490.9560.9460.9288شهیدبهشتی شیراز49

110.9640.8910.9980.9706شهید چمران ساوه50

0.963110.9680.9650.9792شهید فیاض بخش تهران51

11110.9240.9848لبافی نژاد تهران52

0.8040.7050.740.9850.9650.8398شهید معیري تهران53

110.70410.9030.9214تهرانشهید لواسانی 54

0.969110.9590.9720.98عالی نسب تبریز55

111111غرضی مالیر56

0.9010.8790.90810.9670.931فارابی مشهد57

11110.8650.973کوثر بروجرد58

111111مریم تهران59

0.8980.9780.95310.7980.9254مهر برازجان60

111111نرگس دورود61

0.9890.9610.8790.9230.9660.9436هدایت تهران62

111111هشتگرد63

111111ولی عصر قائمشهر64

0.9587210.952060.948980.965910.952640.955662834

!!

!!
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بیمارستان داراي کارایی فنی کامل  17با توجه به جدول فوق یافته ها نشان می دهد که           

  . بیمارستان در هیچ سالی برابر یک نبوده است 13بوده و درمقابل نمره کارایی 

 88تا  84میانگین کارایی از سال . بوده است   955/0سال  5میانگین کارایی فنی در طی         

  . غیر بوده است  رشد مت
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بدین مفهوم که امکان صرفه جویی . در جدول فوق میزان مازاد نهاده  نمایش داده شده است 

هاي بالقوه در نهاده ها به میزان هاي تخمین زده شده در جدول وجود دارد تا بیمارستانها 

  . بتوانند به میزان ستانده ثابت قبل ، دست یابند 

یافته هاي پژوهش نشان می دهد که در پنج سال مورد مطالعه بیشترین میانگین مازاد ،          

مربوط به نهاده سایر پرسنل بوده که به تر تیب بیمارستان شهید بهشتی شیراز  ، شهید لواسانی 

  .تهران می باشد

  . کمترین میانگین مازاد مربوط به تخت می باشد         

ین میزان نهاده در سالهاي مطالعه سایر پرسنل بوده که به طور کلی میانگین مازاد بیشتر         

وتخت با ) واحد  2(، پزشک با میانگین  ) واحد   6(  و پرستار ) واحد  10(نهاده سایر پرسنل  

  . بوده است)   6/0( میانگین 

دي در هیچ یک از نهاده ها درصد از بیمارستانها هیچگونه مازا 36الزم به ذکراست که در         

  .مشاهده نشده است 

بیمارستانهایی که در طول دوره مورد بررسی داراي حداکثر کارایی فنی بوده اند میزان          

وبیمارستانهایی که کارایی آنها کمتر از . مقادیر اولیه و بهینه آنها از نهاده تخت یکسان بوده است 

د داراي مازاد بوده و براي دستیابی به حداکثر کارایی باید یک گزارش شده در برخی عوامل تولی

  . به میزان مازاد عوامل تولید  از نهاده خود بکاهند
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  لیست  بیمارستانهاي بزرگ سازمان تامین اجتماعی و وضعیت کارایی   : 4- 8- 1جدول  شماره 

وضعیت کارایینام بیمارستانردیف

بهبود در کاراییسلمان فارسی بوشهر1

ناکارااتیه همدان2

کامال کارازاهدان3

بهبود در کاراییخرداد  تهران 415

بهبود در کاراییغرضی اصفهان5

ناکاراشریعتی اصفهان6

ناکاراولی عصر قائم شهر7

بهبود در کاراییخرم آباد8

ناکاراعالی نسب تبریز9

ناکاراکاشانی کرمان... ایت ا10

کارایی کاهش یافتهرازي قزوین11

بهبود در کاراییفارابی مشهد12

ناکارالواسانی تهران13

ناکاراشهداي کارگر یزد14

ناکارافیاض بخش تهران 15

بهبود در کاراییالبرز کرج16

ناکاراامام رضا ارومیه17

ناکاراشهید بهشتی شیراز18

ناکاراتهرانکاشانی ..ایت ا19

کامال کارارسول اکرم رشت20

ناکارالبافی نژاد تهران21

بهبود در کاراییامیر المومنین اهواز22
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  لیست بیمارستانهاي کوچک سازمان تامین اجتماعی و وضعیت کارایی : 4-  8- 2جدول شماره 

وضعیت کارایینام بیمارستانردیف

کامال کارارحیمی بیرجند1

بهبود در کاراییشبیه خوانی کاشان2

کامال کاراکوثر بروجرد3

بهبود در کاراییامید ابهر 4

کاهش در کاراییارس پارس اباد5

کاهش در کاراییحکمت ساري6

کاهش در کاراییرازي تربت حیدریه7

کاهش در کاراییشهید معیري8

کاهش در کاراییبهمن تبریز 929

بهبود در کاراییسقز10

بهبود در کاراییشفا بابلسر11

کامال کارابوعلی نکا12

ناکارادوازده بهمن کرج13

کامال کاراهشتگرد14

ناکاراشازند15

ناکارانرگس درود16

ناکارامهر برازجان17

کاهش در کاراییتاکستان18
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  لیست بیمارستانهاي  متوسط سازمان تامین اجتماعی و وضعیت کارایی   :  ó 8-4 3جدول شماره 

وضعیت کاراییبیمارستانردیف

بهبود در کاراییسبالن اردبیل1

بهبود در کاراییبجنورد2

کاهش در کاراییحضرت معصومه کرمانشاه3

بهبود در کاراییامام رضا تهران4

کاراییکاهش در شهریور آبادان 517

کاهش در کاراییچمران ساوه6

ناکاراامام علی شهر کرد7

ناکاراغرضی مالیر8

ناکاراامام علی زرند9

کامال کاراشهدا کرمانشاه10

ناکاراسنندج11

ناکارابهبهان12

ناکاراشفا سمنان13

ناکاراهفده شهریور مشهد14

کامال کاراخاتم االنبیا گنبد15

کامال کاراامام خمینی اراك16

بهبود در کاراییهدایت تهران17

بهبود در کاراییخلیج فارس18

بهبود در کاراییامام حسین زنجان19

بهبود در کاراییحضرت فاطمه نجف آباد20

بهبود در کاراییجرجانی گرگان21

بهبود در کاراییشهریار کرج22
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با توجه به اینگه سیاستگزاران بخش سالمت همواره به دنبال پاسخ به این سوال                    

بوده اند که محدوده اندازه بیمارستان تا چه میزان می تواند پاسخگوي  نیاز هاي جامعه بوده ودر 

  . عین حال از نظر اقتصادي نیز کارایی و اثر بخشی الزم  را داشته باشد 

ین بخش از یافته ها ، کارایی فنی محاسبه شده بیمارستانها به تفکیک بیمارستانهاي در ا   

و پاسخگوي امکان تاثیر اندازه بیمارستان در میزان . بزرگ ، متوسط ، کوچک ارائه گردیده است 

  .کارایی فنی می باشد

و % )  27(  بیمارستان کوچک  5بیمارستان ،  64در جداول باال مشاهده می شود از کل       

بیمارستان بزرگ داراي وضعیت کامال کارا ویا رو به بهبود  11و% )  52( بیمارستان متوسط   12

  .می باشند

-Pتخت با  100تخت وباالي  100تفاوت میانگین نمرات کارایی در بیمارستانهاي زیر          

VALUE =0.04  تخت  100باالي  معنی دار نشان می دهد به این مفهوم که بیمارستانهاي

  .تخت دارند 100کارایی بیشتري نسبت به بیمارستانهاي کمتر از 

!!

!!

!!

!!

!!
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  : فصل پنجم                              

  بحث و نتیجه گیري    
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درفصل گذشته نتایج محاسباتی میزان کارایی فنی ،کارایی مقیاس وکارایی مدیریتی وتعداد مازاد 

واحد بیمارستانی مورد مطالعه و تحت تملک سازمان در سه گروه  63از نهاده ها درهریک 

.کوچک ، متوسط و بزرگ عرضه شده است  

:بررسی نتایج و یافته هاي مرتبط با فرضیه هاي تحقیق 

بیمارستانهاي وابسته به سازمان % 50اولین نتیجه در پژوهش بیان داشته است که بیش از         

  .جتماعی طی دوره مورد بررسی از کارآئی الزم برخوردار نبوده اندتأمین ا

نتایج حاصل از محاسبات در این تحقیق وبر مبناي ارزیابی سه شـاخص کـارآئی مقیـاس،            

واحـد از هرسـه جنبـه ارزیـابی      28واحد مطالعاتی صـرفا   63کارآئی مدیریتی  وکارآئی فنی ، از 

یـا کـارایی    یریتی وکارآئی فنی  روي مرزکارآئی قرارداشته انـد و یعنی کارآئی مقیاس، کارآئی مد

  .واحد از این حیث ناکارا بوده اند 35آنها رو به بهبود بوده اند و 

نتایج محاسباتی حاصل از بررسی جداگانه شاخص هاي کارایی مقیاس، کارایی مدیریتی و          

احد از جنبه کارایی مقیاس کارا و یا کـارایی  و 34واحد،  63کارایی فنی  بدین نحو باال نیست از 

واحـد از جنبـه کـارایی فنـی      18آن ها رو به بهبود بوده است و این مسأله موجب شده است تـا  

واحد باقیمانده صرفاً به لحاظ مدیریتی از مـرز   6نزدیک به مرز یا  روي مرز کارایی قرار بگیرند و 

حد بیمارستانی که از جنبه کارایی مقیاسی ناکارا بـوده  وا29اند بالطبع  کارایی فنی   فاصله گرفته

واحد مورد مطالعه از جنبه کـارایی  35اند از مرز کارایی فنی نیز فاصله داشته اند به تعبیري در 

بیمارسـتان  ناکـارایی    6بیمارستان بدون تردیـد ناکـارایی مقیاسـی و در     29فنی ناکارا بوده اند 

  .  زکارایی فنی مؤثر بوده استمدیریتی در فاصله گرفتن از مر

واحد روزي مرز کارآئی قرار داشته اند  41واحد مورد مطالعه  63ازجنبه کارایی مدیریتی از       

  .واحد از این نظر ناکارا بوده اند 22ویا به مرز کارآئی بسیار نزدیک بوده اند حال آنکه 
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 15بیمارستان ودر  13بیمارستان تامین اجتماعی به علت کارآئی مقیاس در  35ناکارایی        

بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی ریشه در هر دوکارآئی مقیاس و کارآیی مدیریتی داشته 

  .بیمارستان باقیمانده به دلیل کارایی مدیریتی به ناکارآیی فنی دچار گردیده اند 7است و 

از واحدهاي بیمارستانی % 5/55واحد یعنی معادل  35بنابراین در مجموع می توان گفت          

سازمان تأمین اجتماعی ناکارابوده و علت اصلی آن ناکارایی مقیاس در مرتبه اول وناکارایی 

  مدیریتی در مرتبه بعدي بوده است ،

ـ ) 2007(در مطالعه انجام شده توسط حاجی علـی افضـلی            بیمارسـتان تـامین    53رروي ب

  )بیمارستانها کارا هستند% 45. (بیمارستان کارا تشخیص داده شدند  22اجتماعی فقط 

نیز سطح کارایی در بیمارستان هـاي مـورد مطالعـه ومراکـز     ) 1385( در پژوهش سجادي        

  .درمانی نا مطلوب عنوان شد

از واحد هاي بیمارستانی را کارا اعالم نمود نیز در پژوهش خود کمتراز نیمی ) 2006(زیري        

  .و دلیل ناکارایی را نیز مربوط به ناکارایی مقیاس دانسته بود 

نیز علت عمده ناکارایی بیمارسـتان مـورد بررسـی خـود را ناشـی  از عـدم       ) 2007(مازیه         

یافتـه هـاي پـژوهش    به عبارت دیگر با توجه به (کارایی مقیاس ودر مرتبه بعد وجود مازاد نهاده 

  .ارزیابی نموده است )حاضر ناکارایی مدیریتی 

بـه نظـر مـی رسـد مالکیـت      . عدم کارایی مقیاس بیشتر از عدم کارایی مدیریتی  اسـت           

عمومی بیمارستانها موجب گردیده تا این بیمارستانها به دنبا ل سود نبوده لـذا انگیـزه اي بـراي    

ه حداقل هزینه را ایجاد نمایند ویا به دنبال حداقل نمودن ضـایعات  انتخاب ترکیبی از نهاده ها ک

  .در واقع اتکا به منابع سازمان موجب نوعی عدم کارایی فنی شده است . نباشند

بنابر این تمام مطالعات صورت گرفته در داخل وخارج کشـور در جهـت تاییـد یافتـه هـاي            

  .پژوهش است 
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رایی در بیمارسـتان هـاي تـامین اجتمـاعی را بهتـر از واحـدهاي       وضع کـا ) 1388( فرزانه        

  .بیمارستانهاي وزارت بهداشت تشخیص داده بود

دومین نتیجه این است که  بیمارستانهاي  تامین اجتماعی سطح ستانده موجود را با نهاده        

  . کمتري نسبت به سطح نهاده در اختیار میتواند تولید نماید

نتایج حاصل از محاسـبات کـارایی مـدیریتی آن دسـته از واحـدهاي کـه از جنبـه         بنا به         

مدیریتی به مرز کارایی رسیده اند ، با هیچگونه مازاد نهاده اي در هیچ یـک از نهـاده هـا مواجـه     

واحد بیمارسـتانی مـی باشـند ، واحـدهاي ناکـاراي       63واحد از  17این واحدها شامل . نبوده اند

ن و مقدار ناکارایی و یا فاصله  از  مرز کارایی با یک و یا چنـد نهـاده مـازاد    مدیریتی حسب میزا

از واحدهاي بیمارستانهاي مورد مطالعه مـی  % 73واحد و یا  46مواجه بوده اند و این گروه شامل 

  . باشد 

مـازاد سـایر پرسـنل     592در این واحدها با توجه به نتایج محاسباتی سال پایـانی در مجمـوع      

نفـر در واحـد    33نفـر در واحـدهاي بیمارسـتانی کوچـک ،      187مشتمل بر (داشته است  وجود

که به منزله نهاده سوم در الگوي تحلیلی ) نفر در بیمارستانهاي  بزرگ 372بیمارستان متوسط و 

مورد بررسی قرارگرفته بوده است و نکته قابل توجه این که بیشـترین سـهم در مـازاد نهـاده هـا      

  .نهاده بوده است ناشی از همین

دیگر نکته قابل توجه این که بیمارستانهاي بـزرگ در اولویـت  داراي  مـازاد نهـاده  تخـت قـرار       

  .داشته اند و پس از آن بیمارستانهاي کوچک قرار گرفته اند

در واقع در بیمارستان هاي متوسط نسبت به سایر واحدها به طور نسبی بهتـر مـدیریت             

است تعدیل این میزان از نهاده ها مازاد می تواند در مراحل اولیه سیاسـت هـاي    بدیهی. شده اند

  .اصالح سازمان قرار گیرد
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هـر چنـد   . وجود مازاد نهاده هاي اول و دوم یعنی پزشک و پرستار نیز باید اشاره نمود            

ر سیاست هاي بلند که نهاده هاي مذکور به مثابه نهاده هاي سرمایه اي تلقی شده و الزم است د

  .مدت مورد تعدیل و اصالح قرار گیرد

که نشان داده بـود بیشـترین مـازاد    ) 1388( یافته هاي باال با مطالعات  دکتر  پوررضا             

  .نهاده مربوط به نهاده سایر پرسنل می باشد، موافقت دارد

در مطالعات خود بـه  )  1383(دکترقادري  -)  1385(سجادي  ó) 1386(صابر ماهانی            

  . این نتیجه رسیده اند که بیشترین مازاد مربوط به سایر پرسنل است

. در طول دوره مورد بررسی کارایی بیمارستان هاي تامین اجتماعی  متغیر بوده است              

بـا کـاهش کـارایی    % ) 61( واحد از بیمارسـتان هـاي کوچـک      11بر اساس یافته هاي پژوهش 

بیمارستان هاي تامین اجتماعی  از افـزایش  % ) 8/38یعنی ( واحد باقیمانده   7مواجه بوده اند و 

  .کارایی برخوردار بوده اند

 9عمدتا بصـورت افزایشـی بـوده اسـت و     %) 8/60(واحد از بیمارستانهاي متوسط 14کارایی در 

% )  40(  بیمارستان  بـزرگ   9با کاهش کارایی مواجه بوده اند ودر %) 39معادل (   بیمارستان

 22. (مواجـه بـوده انـد   بـا کـاهش کـارایی    % )   60( بیمارسـتان بـزرگ    13با افزایش کارایی و 

بنابر این بیشترین افزایش کارایی در بیمارستانهاي متوسـط مشـاهده شـده    )   بیمارستان  بزرگ

 33است و کاهش در کارایی نیز عموما در بیمارستانهاي بـزرگ رخ داده اسـت بـا ایـن توصـیف      

ده با افزایش باقیمان% 48کاهش کارایی و %) 52حدود (بیمارستان تحت بررسی  63بیمارستان از 

  .کارایی مواجه بوده اند

ــه         ــه    1388فرزان ــامین اجتمــاعی را  نســبت ب در مطالعــه خــود کــارایی بیمارســتانهاي ت

  .بیمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت ، باالتر برآورد نموده است

راتر چهارمین نتیجه  پژوهش آن بود که بیمارسـتانها ي تـامین اجتمـاعی   متوسـط  کـا             

واحــد از  12، %  ) 27( واحــد از بیمارســتانها کوچــک  5دلیــل آن هــم اینســت کــه . هســتند
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ــط  ــتانهاي متوس ــزرگ   11و % )52(بیمارس ــتانهاي ب ــدها داراي %) 50( واحــد از بیمارس از واح

%  ) 73(  واحد معادل  13حال آنکه در نقطه مقابل . وضعیتی کامالً کارا و یا رو به بهبود بوده اند

 11از واحـدهاي متوسـط و   %  )48(  واحـد بیمارسـتانی معـادل     11بیمارستانهاي کوچـک ،  از 

ناکارا بودند و یا با روند نزولی  تحوالت کارایی طی سـال هـاي مـورد     % )50(بیمارستان  بزرگ 

بنابر این می توان نتیجه گرفت که بیمارستانهاي متوسط بیشترین درصد . مطالعه مواجه بوده اند

را داشته اند و بعنوان کاراترین مقیاس معرفـی  مـی   % 48و کمترین درصد ناکارایی % 52 کارایی

شوند نکته جالب توجه اینکه حتی بیمارستان هاي بزرگ نیز در ارزیابی هاي انجام شده کاراتر از 

!!. بیمارستان هاي کوچک متجلی شده اند

!!.اندازه بیمارستانها را  دلیل مهمی در عدم کارایی می داند )  2007(مازیه   

!!

!!

!!
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Abstract

Hospital  as important sectors of health care system has special location 

in Health economic science. Increasing of the operational costs  in 

hospital and limitation financing cause that  hospital as an economic 

firm use economic analysis . This study used Data Envelopment 

Analysis (DEA) to examine the relative efficiency of hospitals owned   

by the Iranian Social Security Organization, which is the second largest 

institutional source of hospital care in country. Using data for the 

years2004-2009   50% hospitals  were deemed to be efficient . The 

study provides useful  information for improving hospital management, 

rationalizing resource allocation, and  improving  services  provided  by 

hospital .

Material and Method ; This study need  data (human   and   capital  

resource  information  was collected from data center of social security 

Organization and registered at information sheets and then was analyzed 

by DEAP2 software and data evolvement analyze method.

Result : Average  technical  pure and  scale efficiency of centers  during  

the  period  of  study  was  appointed  o.95  o.96  o.96

Conclusion:labor and  capital  resources  have  more  costs for  hospital  

industry  therefore  policy And decision  makers   must determine  need  

for  resource  by using  economic analysis and 

correct  planning  methods and  then  employ  them .               

  Key words : Health economics . DEA . hospital efficiency
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