برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی
))0931-0931
رضا گودرزی ،1الهام حقیقت فرد ،*2لیال والی ،3محمدرضا بانشی ،4پیام حقیقت فرد ،5بنفشه

پذیرش مقاله49/4/83 :

چکیده
مقدمه :یکی از اساسیترین اهداف اکثر کشورها ،ارتقاء سطح کیفیت و کارایی سیستمهای بهداشتی -درماایی و اساتفاده بهااینه از منااب
میباشد .در این میان استفاده بهینه از امکایات و تجهیزات در اختیار بیمارستانها که به عنوان یکی از پار هزیناهتارین ساازمانهاای اراهاه
خدمات بهداشتی  -درمایی مطرح میباشند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف از ایجام این مطالعه برآورد کارایی بیمارستانهای تحات
یظر دایشگاه علوم پزشکی کرمان در طی سالهای  8016-43بود.
روش بررسی :این پژوهش از یوع اقتصادسنجی بود و عملکرد ده بیمارستان از بیمارستانهای کرمان با اساتفاده از دادههاای ترکییای در
مقط زمایی پنج ساله ،از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی مورد بررسی قرار گرفت .عوامل تولید مورد استفاده شامل تعاداد تتات فعاال،
پزشک ،پرستار و پذیرش سرپایی بودید و ستایده در این روش روز باستری در یظار گرفته شد .در این ماطالعه جهت تحلیل دادههاا از یارم
افزار  Frontier 4.1استفاده گردید.
یافتهها :بر مینای برآورد کاارایی به روش تحلایل مرزی تصادفی ،ماتوسط کارایی بیمارستاانهای مورد بررسی  3/691اسات .از ایان رو
میتوان یتیجه گرفت که میزان ظرفیت افزایش کارایی در این بیمارستانها تا  3/053درصد قابل افزایش میباشد.
بحث و نتیجهگیری :بر اساس یافتههای این مطالعه تعدیل ییروی ایسایی مازاد ،بریامهریزی اقتضایی جهت افازایش کاارایی و مادیریت
مناب باید در الویت اهداف مدیران و مسئوالن مربوطه قرار گیرد تا بتوان سطح کارایی را در بیمارستانها افزایش و میازان هزیناههاا را باه
حداقل ممکن کاهش دهیم.
واژگان کلیدی :بیمارستان ،کارایی ،روش تحلیل مرزی تصادفی
ارجاع :گودرزی رضا ،حقیقت فرد الهام ،والی لیال ،بانشی محمدرضا ،حقیقت فرد پیام ،درویشی بنفشه .برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان با استفاده از روش تحلیل

مرزی تصادفی ( .)5931-5930مجله پژوهشهای سالمت محور 5931؛ .501-551 :)2(5
 .5استادیار ،گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سالمت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .9استادیار ،مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .1دانشیار ،مرکز تحقیقات ارائه خدمات سالمت  ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .1کارشناس ارشد ،گروه مدیریت و اقتصاد سالمت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسؤول :کرمان ،بزرگراه هفت باغ ،پردیزه علوم پزشکی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،گروه مدیریت ،سیاستگذاری و اقتصاد سالمت
تلفن09195921511 :

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور

Email: haghighat83@gmail.com
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دریافت مقاله49/6/81 :



دریافت مقاله اصالح شده49 /1/03 :



درویشی5

برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان

رضا گودرزی و همکاران

مقدمه

پارامتریک و ناپارامتریک معرفی شده است .در

در سالهای اخیر تالشهای زیادی در جهت مقایسه

رویکرد اول روش تحلیل پوششی دادهها DEA

عملکرد نسبی سیستمهای مختلف بهداشتی و درمانی

) (Data Envelopment Analysisو در رویکرد

صورت پذیرفته است .سیاستگذاری در بخـش

دوم روش تحلیل مرزی تصادفی

سالمت نیازمند تصمیم گیری در زمینه چگونگی تأمین

 SFA )Frontier Analysisبیشتر مورد استفاده قرار

منابع مالی این بخش ،نحوه تخصیص این منابع ،توزیع

میگیرد (.)4

عادالنه و استفاده مؤثر از این منابع است ( .)1در این

روش تحلیل پوششی دادهها با استفاده از کلیه

میان ،بیمارستانها به عنوان بزرگترین و پر هزینهترین

مشاهدات و تکنیکهای برنامهریزی ریاضی به

واحد عملیاتی سیستمهای بهداشتی و درمانی از

ارزیابی واحدهای موردنظر

DMU (Decision

اهمیت ویژهای برخوردارند و حجم زیادی از منابع

) Making Unitsمیپردازد .کارایی به دست آمده در

بهداشت و درمان را به خود اختصاص میدهند (.)2

این روش نسبی است و مرز کارایی را ترکیب محدبی

به همین دلیل استفاده اقتصادی از منابع تولید در این

از واحدهای کارا ایجاد میکند (.)5

بخش یکی از مهمترین دغدغههای سیاست گذاران و

روش تحلیل تابع مرزی تصادفی با کمک مدلهای

مدیران سالمت در تمامی کشورها است ( .)3در طی

اقتصادسنجی و تئوریهای اقتصاد خرد به تخمین

سالیان گذشته ،هزینه خدمات بیمارستانی در اغلب

کارایی واحدها (بنگاهها) میپردازد .به عبارت دیگر،

کشورهای جهان به شدت افزایش یافته ،که این مسئله

در روش  SFAتابع تولید مرزی که نشان دهنده مکان

موجب بذل توجه خاصی به کـاهش هزینـههای

هندسی بنگاههای کارا میباشد با استفاده از مدلهای

بیمارستانی و تالش در جهت باال بردن میزان کارایی

اقتصادسنجی تخمین زده شده و براساس آن ناکارایی

از طریق استفاده بهینه از منابع در دسترس آنها،

بنگاهها اندازهگیری میشود .از آنجایی که این روش به

گردیده است (.)3

تخمین تابع تولید (هزینه) میپردازد ،لذا مشخص

ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای اساسی مدیریت

کردن نوع خاصی از تابع تولید (هزینه) در ابتدای کار

جهت تحقق اهداف ،استراتژیها و برنامههای سازمان

الزم است معموالً در این گونه تحلیلها از تابع

میباشد .از این رو مدیران سیستمهای بهداشتی و

ترانسلوگ ( )Translogکه انعطاف پذیرترین شکل

درمانی جهت برنامهریزی و کنترل ،نیاز به اندازهگیری

تابع تولید (هزینه) میباشد و یا تابع کاب -داگالس

و ارزیابی عملکرد واحدهای زیر مجموعه سازمان

( )Cobb and Douglasاستفاده میشود (.)6

خود دارند تا بتوانند واحدها را مقایسه کرده و از نقاط

پژوهشهای بسیاری در زمینه ارزیابی عملکرد

ضعف و قوت آنها آگاه شوند و پیشنهادات الزم را

بیمارستانها و سنجش کارایی آنها با استفاده از

جهت افزایش عملکرد واحدها ارائه دهند .یکی از

روش تحلیل مرزی تصادفی صورت پذیرفته است که

ابزارهای اقتصادی جهت اندازهگیری عملکرد ،تعیین

در میان مطالعات خارجی میتوان به مطالعه Rosko

کارایی واحدهای مختلف سازمانها میباشد .در

( )7در مورد ارزیابی عملکرد  211مرکز آموزش

ادبیات اقتصادی برای اندازه گیری کارایی دو رویکرد

پزشکی و  415بیمارستان غیرآموزشی ایاالت متحده
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(Stochastic

برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان

رضا گودرزی و همکاران

 617بیمارستان عمومی ژاپن اشاره کرد .در مطالعه

با توجه به آنچه در مورد ارزیابی عملکرد سازمانها و

 Roskoمیانگین ناکارایی بین سالهای  1991تا

اهمیت این موضوع بیان شد ،در این مطالعه نیز به

 1998کاهش و از سال  1998تا  1999افزایش داشته

تحلیل کارایی بیمارستانهای کرمان پرداخته شد تا

است .در این بررسی علت اصلی کاهش ناکارایی،

مشخص شود بیمارستانهای مذکور تا چه حد از

HMO

کارایی الزم برخوردار و منشأ و میزان ناکارایی هر

نفوذ

Maintenance

(Health

) Organizationدر سیستم بهداشت و درمان ایاالت

کدام از عوامل تولید به چه میزان بوده است.

متحده آمریکا بوده است .از دیگر نتایج این مطالعه
این بود که روش  SFAمیتواند جهت شناسایی

روش بررسی

تفاوت ناکارایی بین گروههای بیمارستانی مختلف،

این پژوهش از نوع اقتصادسنجی بود کـه عملکـرد ده

مفید باشد .در پژوهش  Besstremyannayaنیز

بیمارستان از بیمارستانهـای کرمـان را بـا اسـتفاده از

علت اصلی ناکارایی فنی را نقص در عملکرد

دادههای ترکیبی در مقطع زمانی پـنج سـاله ،از طریـق

مدیریت عنوان نموده و تأکید داشته که با افزایش

روش تحلیل مرزی تصادفی مـورد بررسـی قـرار داد.

کیفیت در مدیریت ،میتوان کارایی را به میزان قابل

پنج مورد از این بیمارستانها ،دانشگاهی -آموزشـی و

توجهی افزایش داد (.)7،8

پنج مورد دیگر دانشگاهی -غیرآموزشی بودنـد .داده-

از بین مطالعات داخلی نیز میتوان مطالعه گودرزی و

های آماری الزم به صورت دادههای پانل بودند کـه از

همکاران در زمینه بررسی عملکرد بیمارستانهای

معاونت درمان و مرکز آمار دانشگاه جمـعآوری و در

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان ( )9و

فرمهای اطالعاتی مربوطه ثبت گردیـد .عوامـل تولیـد

مطالعه زهاوی و همکاران در مورد تعیین کارایی

مورد استفاده شامل تعداد تخت فعال ،پزشک ،پرسـتار

اقتصادی بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای

و پذیرش سرپایی در نظر گرفته شـد و سـتاندههـا در

دانشگاه علوم پزشکی تهران را برشمرد ( .)11در

این روش روز بستری بودنـد (در حالـت کلـی بـرای

مطالعه گودرزی و همکاران ،نتایج روش تحلیل مرزی

بیمارستان یک ستانده در نظر گرفته شده کـه عـواملی

تصادفی حاکی از تأیید نتایج به دست آمده از روش

از قبیل تعداد پزشک ،پرسـتار و پـذیرش سـرپایی در

تحلیل فراگیر دادهها بود .در پژوهش زهاوی و

افزایش یا کاهش آن تأثیر دارند) .در این پـژوهش از

همکاران ،کارآیی اقتصادی محاسبه شده از روش

روش میدانی و کتابخانهای به طور همزمـان اسـتفاده

تحلیل فراگیر دادهها بزرگتر از کارآیی اقتصادی به

شده است .در نهایت نتایج تخمین کارایی بیمارستان-

دست آمده از روش تحلیل مرزی تصادفی بود و به

هــا ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل مــرزی تصــادفی بــا

این نتیجه رسیدند این دو روش در مورد اندازه گیری

استفاده از نرم افزار  Frontier 4.1به دست آمد .این

کارآیی الزاماً نتایج مشابهی را به بار نمیآورند و

نرم افزار توسط تیم  Colliدر سال  1996در دانشـگاه

بزرگتر بودن کارآیی در یکی از این رهیافتها در

نیوانگلند تهیه شده و توانـایی بـرآورد توابـع تولیـد و

همه انواع فعالیتها و نمونهها الزاماً پایدار نیست

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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آمریکا و مطالعه  )8( Besstremyannayaبر روی

(.)9،11

برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان

رضا گودرزی و همکاران

(.)4

پارامترهای تابع کاب  -داگـالس ،کشـشهـای تولیـد

روش تحلیل مرزی تصادفی اولین بار توسط Aigner

نهــادههــا را نشــان مــیدهــد .ایــن تــابع خصوصــیت

و همکاران معرفی شد ( .)11در مدل های پارامتریـک

ضرورت مصرف نهاده را به خوبی نمایان میسازد .از

با اعمال فرض توزیـع مشـخص بـرای جـزال اخـالل

جمله محدودیتهای این تابع میتوان به ثابـت بـودن

و بـه کـارگیـری روش حـداکثر

کشش تولید نهادهها در آن اشاره کرد .ایـن فـرم تنهـا

درستنمایی ( (Maximum Likelihoodمـیتـوان

یک ناحیه تولیدی را برای هر نهاده نشـان مـیدهـد و

ناکارایی واحدها را تخمین زد ( .)4بـر خـالف روش

قادر به تبیین هر سه ناحیه از تابع تولید نیست (.)15

 DEAکه تفاوت در عملکرد بنگاه صـرفاً بـه کـارایی

شکل تبعی تابع کاب داگالس به صـورت زیـر اسـت

نسبت داده میشود در الگوی مرزی تصـادفی ،علـت

(:)16

تصادفی الگـو

تفاوت بین تولید واقعی و تولیـد مـرزی همزمـان بـا
ناکارآیی فنی و عامل تصادفی بیان میشود .به عبارت

در رابطه فوق  Aضریب تکنولوژی میباشد و

دیگر ،اگر عملکرد بنگاهی کمتر از تولید مرزی باشد،

به ترتیب کشـش تولیـدی نهـادههـای سـرمایه و کـار

بخشی از آن به دلیل ناکارآیی فنی و بخش دیگـر بـه

هستند ،به بیان ریاضی:

و

دلیل عامل تصـادفی خواهـد بـود .برتـری الگوهـای
مــرزی تصــادفی نســبت بــه الگوهــای متــداول
اقتصادسنجی در این است که این الگوها در بـرازش
تابع ،نقاط متوسط را در نظر نمیگیرنـد بلکـه نقـاط
مرزی را لحاظ میکنند ( .)12ساختار اساسی این الگو
به صورت زیر است (:)13

تابع کاب داگالس استفاده شده در این بررسـی ،پـس
از لـگاریتمگیری از طـرفین به صـورت زیر تعـریـف
شده است:

به طوری که:
که در آن:
 ،Lnلگاریتم (در پایه عدد طبیعی) ،Yit ،تولید  iام در
همان طور که ذکر شـد بـه کـار گیـری روش تحلیـل
مرزی تصادفی نیازمند فرم خاصی از تابع تولید است.
در این مطالعه پس از بررسی با اسـتفاده از دادههـای
آماری مورد استفاده ،تابع تولید کاب داگالس بهترین
بـرازش را بــه دســت داد .ایـن تــابع خصوصــیات
ضرورت ،همگنی ،یکنواختی ،تقعر ،پیوستگی ،مشـتق
503

زمان  Xjit ،tمیزان استفاده از عامل jام توسـط واحـد
iام در زمان Vit ،tو  Uitنیز جـزال اخـالل تصـادفی
الگو

میباشند .عوامل تولیـد مـورد اسـتفاده هـم

شامل تعداد تخت فعـال ،پزشـک ،پرسـتار و پـذیرش
سرپایی است.
همچنین جهت صحت به کارگیری الگوی مناسـب در
محاســبه کــارایی ،از آزمــون نســبت درســتنمــایی
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هزینه را به روش حداکثر درستنمایی دارا مـیباشـد

پــذیری ،غیرمنفــی و غیــر تهــی بــودن را دارد (.)14

برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان

رضا گودرزی و همکاران

 Likelihood Ratio (LR) Testاستفاده شده است.

میدهد که سهم بیشتری در شکل مـرز تولیـد داشـته

این روش به این دلیل ارجح اسـت کـه یـک تخمـین

باشند ( .)4آماره این آزمون از طریـق نسـبت زیـر بـه

مجانباً کارا از پارامترهای مجهول مدل ارائه مـیدهـد.

دست میآید:
(معادله )3

که در آن L)H0( ،و ( L)H1به ترتیـب مقـادیر تـابع

کشش تولید منفی نسبت به نهادههای پزشک و پرسـتار

درستنمایی تحت فرضیه صفر ( )H0و فرضیه مقابـل

بیانگر آن بود که بیمارستانهای تحت مطالعه از لحـاظ

( )H1است .این آماره تحت فرضیه صفر دارای توزیـع

بـه کـارگیری نیـروی انسـانی در مرحلـه سـوم و غیـر

مجانبی کای -دو ( )x2میباشد (.)17

اقتصادی تولید قرار داشتهاند که عدم معنیداری آماره t

عالوه بر این نتایج برآورد سهم واریانس عـدم کـارایی

ضرایب تخمینی مربوط به این نهـادههـا نیـز مؤیـد آن

) در تشـــــریح کـــــل واریـــــانس ســـــتاده (

بود .همچنین کشش تولید نسبت به نهاده تخـت فعـال

(

) با نسبت
داده میشود.

نشان

 1/338بود که بزرگتر از سایر کششها به دسـت آمـد.
این نهاده با میزان تولید رابطه مثبت و معنیدار داشـت

بیانگر انحراف در میـزان ناکـارایی و

و نشان دهنده این امر بود که افزایش یک درصدی این

بیانگر تغییرات در جزال اخـتالل بـه دلیـل عوامـل

نهاده ،بیشترین افزایش در بازدهی بیمارسـتانهـا را بـه

تصادفی است .پارامتر  ،Yهمواره بین صفر و یک قرار

میزان  ،%1/33در پی خواهـد داشـت .براسـاس نتـایج

دارد .هرچه مقدار  Yبه صفر نزدیـکتـر باشـد ،جـزال

نهایی برآورد به روش حداکثر درستنمـایی در مـورد

اخالل سهم بیشـتری را در کـل انحرافـات از مـرز بـه

صحت به کارگیری تابع کاب داگالس ،بـا توجــه بـه

عهده خواهد داشت و برعکس ،هر چه مقـدار بـرآورد

این که  LR=83/6حاصـل گردید ،فرضیه  H0رد شد

شده  Yبه یک نزدیکتر باشد ،بیانگر آن است که جزال

و به کارگیری این تابع در سـطح خطـای یـک درصـد

ناکارایی فنی ،سهم بزرگتری از کل انحرافـات از مـرز

مورد تأیید قرار گرفت و نشـان از آن داشـت کـه فـرم

را به خود اختصاص داده است ( .)13در نهایـت بـرای

تبعی کـاب -داگـالس بـرای الگـوی مـرزی تصـادفی

نشان دادن بازدهی نسبت بـه مقیـاس ،مقـادیر کشـش

بیمارستانهای مورد مطالعه مناسب بوده است .پـارامتر

مربوط به نهادههای مختلف با هم جمع شده است.

گاما نیز که بیانگر سهم واریانس عدم کارایی در تابــع
تولـید میباشد ،برابر با  1/99با خطـای معیـار 1/1112

یافتهها

بر مبنـای ضـرایب تخمینـی تـابع تولیـد (جـدول ،)1
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همچنیـن روش مـذکور به مــشاهدات کــارا اجـازه

برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان

رضا گودرزی و همکاران

تصادفی تنها  1/11درصد بوده اسـت .همچنـین جمـع

نتایج حاکی از آن بـود کـه بیـمارستــان «د» در ســال

نمودن کشش نهـادههـای مختلـف نشـان داد بـازدهی

 1386با کـارایـی  1/281کمترین کارایی و بیمارسـتان

نسبت به مقیاس نزولی بوده اسـت .بـه طـوری کـه بـا

«ب» در سالهای  1388و  1391با نمره کارایی 1/999

افزایش همزمان عوامل تولیـد ،میـزان تولیـد بـه همـان

حائز بیشترین میزان کارایی در بین بیمارستانهای مورد

اندازه افزایش نیافته و حتی ممکن بوده رو بـه کـاهش

پژوهش بـودهانـد .در کـل بیمارسـتان «د» بـا میـانگین

گذارد (جدول .)1بر مبنـای بـرآورد کـارایی بـه روش

کــارایی  1/358دارای کمتـــرین میـــانگین کـــارایی و

 ،SFAمتوسط کارایی بیمارسـتانهـای مـورد بررسـی

بیمارســتان «الــف» بــا میــانگین کــارایی  1/863دارای

 1/648به دست آمد .از این رو میتوان نتیجـه گرفـت

بیـشترین میـانگین کــارایی در بـین بیمارسـتان هـای

که میزان ظرفیت ارتقـاال کـارایی در این بیمارسـتانهـا

تحت مطالعه در دوره مورد بررسی بودهاند (جدول.)2

(نسبت به کارآمدترین بیمارستانهـا در جامعـه تحـت
جدول  : 1نتایج تخمين پارامترهاي تابع توليد مرزي به روش حداکثر درستنمایی
تخمین

انحراف معیار

آماره t

عرض از مبدأ

0/119

5/11

0/93

(تخت)Log

5/993

0/193

*2/131

(پزشک)Log

-0/119

0/151

-5/011

(پرستار)Log

-0/112

5/231

-0/111

(ویزیت سرپایی)Log

0/012

0/999

0/521

پارامتر

نام متغیر

پارامترهای واریانس
0/23

واریانس جزء عدم کارایی و مؤلفه تصادفی
نسبت واریانس جزء عدم کارایی به کل واریانس
آماره آزمون نسبت درستنمایی

* معنیداري در سطح  ( 5/50مقدار

)gama( Y

0/333

LR test

39/1

Log Likelihood Function

-3/012

0/133
0/0002

0/132
9132/1

جدول برابر  1/38میباشد).

جدول :2رتبهبندي بيمارستانهاي مورد مطالعه از نظر کارایی فنی با استفاده از الگوي مرزي تصادفی
بیمارستان

6831

6831

6833

6831

6811

میانگین

رتبه
5

الف

0/113

0/351

0/33

0/331

0/313

0/319

2

ب

0/319

0/101

0/333

0/133

0/335

0/311

9

پ

0/ 3

0/399

0/313

0/313

0/131

0/321

1

ت

0/113

0/101

0/121

0/352

0/315

0/113

1

ث

0/13

0/191

0/112

0/133

0/135

0/139

1

ج

0/111

0/135

0/111

0/111

0/131

0/13

1

چ

0/12

0/111

0/131

0/139

0/111

0/139

3

ح

0/111

0/112

0/192

0/195

0/131

0/151

3

خ

0/113

0/15

0/115

0/913

0/113

0/195

50

د

0/235

0/92

0/923

0/919

0/133

0/913

میانگین

0/111

0/151

0/113

0/111

0/133

0/113
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را در ناکــارایی بیمارســتانهــا داشــته و س ـهم عوامــل

مطالعه) تا  %352قابل افزایش بوده است .عالوه بر این

برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان

رضا گودرزی و همکاران

بحث و نتیجهگیری

فـراهم میآورد تا سازمانهایی مانند بیمارسـتان مسـیر

مطالعاتی کـه از روش تحلیـل فراگیـر دادههـا اسـتفاده

خود را بر اساس شرایط متغیر اصالح نمـوده و بـه آن

نمودهاند باید با احتیاط صورت گیرد ،بنـابراین در ایـن

پویایی بخشند .در این راستا یکی از ابزارهـای مناسـب

پژوهش سعی شد بیشتر به مقایسـه مطالعـه حاضـر بـا

ارزیابی عملکرد بیمـارستـانهـا ،تعــیین کـارایی ایـن

مطالعاتی کـه از روش ایـن پـژوهش در انـدازه گیـری

مراکز است .اکثـر مطالعـههـایی کـه در کشـور جهـت

کارایی استفاده نمودهاند ،پرداخته شود.

ارزیابی عملکرد بیمارستانها صـورت گرفتـه اسـت از

از طرف دیگر کشش عوامـل تولیـد مطالعـه حاضـر و

روش  DEAو تعداد کمتری از آنهـا از روش SFA

مطالعه گودرزی و همکاران ( )9نسبت بـه نهـادههـای

استفاده نمودهاند.

پزشک و پرستار منفـی اسـت کـه حـاکی از تولیـد در

در این پژوهش متوسط کارایی بیمارسـتانهـای تحـت

ناحیه سوم تولیدی میباشد و مازاد عوامل تولید (تعداد

مطالعــه بــا اســتفاده از روش تحلیــل مــرزی تصــادفی،

پزشک و تعداد پرستار) بـه طـور واضـحی در هـر دو

 1/648به دست آمده که نشان میدهد سـطح عملکـرد

مطالعـه بـه چــشم مـیخـورد و در دو مطالعـه مــورد

بیمارستانهای مذکور با میزان عملکرد ایـدهآل فاصـله

مقایسه تنها تعداد تخت است که رابطه مثبتی بـا میـزان

زیادی دارد.

تولید دارد (کشـش تولیـد نسـبت بـه تخـت فعـال در

مقایسه مقدار کارایی مطالعه حاضر بـا مقـادیر کـارایی

مطالعه حاضر  1/338است و در مطالعه تحت مقایسـه

دیگر تحقیقات مشابه بر روی بیمارستانهـای دانشـگاه

 1/77میباشد).

علوم پزشکی لرستان ( ،)1/71بیمارستانهـای دانشـگاه

همچنین کشـش جزیـی نهـادههـا در ایـن پـژوهش و

علوم پزشکی کرمانشاه ( ،)1/63کـه هـر دو مطالعـه از

مطالعه گودرزی و همکـاران ( )18بـازدهی نزولـی بـه

روش  SFAبرای اندازهگیری کارایی استفاده نمودهاند،

مقیــاس را نشــان مــیدهــد و بیــانگر ایــن اســت کــه

نشان داد که کارایی بیمارستانهای مورد مقایسه تقریبـاً

بیمارستانهای هر دو مطالعه در پربـازدهتـرین مقیـاس

با هم برابر است و میبایست جهت رسیدن به کـارایی

تولید فعالیت نمیکنند .همچنـین کشـش تولیـد در دو

مطلوب ،گام هایی را در راستای کاهش نیروی انسـانی

مطالعه نسبت به عامل تخت فعـال بـزرگتـر از سـایر

مازاد که تأثیر منفی در تولید دارنـد و افـزایش کیفیـت

کششها میباشد که مبین بیشترین تأثیر این عامـل بـر

خدمات به منظور بـاال بـردن رضـایتمنـدی بیمـاران،

میزان تولید بیمارستانها میباشد .عالوه بر این کشـش

بردارند ( .)9 ،18دیگـر مطالعـات داخلـی کـه از ایـن

تولید در هر دو مطالعه نسبت بـه نهـاده پرسـتار منفـی

روش برای برآورد کارایی در سیستم بهداشت و درمان

است.

استفاده نمودهاند مربوط به بخشهای داخلی بیمارستان

همچنین مقایسه این مطالعه بـا بررسـیای کـه توسـط

بودند که مقایسه آنها بـا واحـد بزرگتـر مـدنظـر ایـن

صابر ماهانی و همکاران ( )19جهـت بررسـی کـارایی

پژوهش یعنی بیمارستان ،مقایسه صـحیح و بـه جـایی

بیمارستان های دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان و بـر

نخواهد بود .همچنین به دلیل این که مقادیر کارایی بـا

اساس روش تحلیل پوششی دادهها صـورت پـذیرفت

اســتفاده از روش  SFAدر مقایســه بــا روش  DEAاز

 8بیـمارستان از بیمـارستانهای تـحـت مـطالعه ایشان
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مــدیریت عمـــلکرد و ارزیـــابی آن ایـــن امـــکان را

عدد یک فاصله بیشتری دارد ،مقایسه چنین مطالعاتی با

برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان

رضا گودرزی و همکاران

متفــاوتی داشــته اســت .در مطالعــه صــابر ماهــانی و

به سایر عوامـل به چشم میخورد .در این راستا تعدیل

همکــاران بیمارســتانهــای «ث»« ،ح» و «خ» کــاراترین

نیروی انسانی مازاد میتواند کمـک شـایان تـوجهی در

بیمارســتانهــا و بیمارســتانهــای «پ»« ،ت» و «ج»

جهت کاهش هزینههای پرسنلی نمـوده و بـه خـدمت

ناکاراترین بیمارستانها بودهاند .در حـالی کـه در ایـن

گرفتن این عوامل تولید مازاد در دیگر مراکز بهداشتی-

مـطالـعه و بر اساس روش تحـلیل مـرزی تـصـادفی

درمانی که از کمبود نیروی انسانی درمانی رنج میبرند،

بیمارستانهای «ب» و «پ» کـاراترین بیمارسـتانهـا و

اثربخشی بیشتری را در جهت بهبود کارایی کل سیستم

بیمارســتانهــای «خ» و «د» ناکــاراترین بیمارســتانهــا

بهداشت و درمان به دنبال خواهد داشت.

معرفی شدهاند .البته این تفاوت نتایج میتواند ناشـی از

در نهایت بر اساس یافتههای پـژوهش حاضـر برنامـه-

روشهای مختلف تحلیل دادهها (در مطالعـه ایشـان از

ریزی جهت افزایش کارایی و مـدیریت منـابع بایـد در

روش تحلیــل فراگیــر دادههــا و در مطالعــه کنــونی از

اولویت اهداف مدیران و مسئوالن مربوطه قرار گیرد تا

روش تحلیل مرزی تصادفی استفاده شده اسـت) و یـا

بتوان سطح کارایی را در بیمارستانها افزایش و میـزان

مراکز متفاوت جمع آوری داده باشد به طـوری کـه در

هزینهها را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

این پژوهش از آمار معاونت درمان نیـز اسـتفاده شــد،
در حـالی که در پـژوهش پیشین تنها از دادههای مرکز

پیشنهادها

آمار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشـکی کرمـان

پیشنهاد میشود کارایی بیمارستانهـای دانشـگاه علـوم

استفاده شده است.

پزشکی کرمان با استفاده از روشهای جدیدتر بـرآورد

الزم به ذکر است در ایـن پـژوهش بـه دلیـل ایـن کـه

کارایی نیز محاسبه گردد.

دسترسی الزم به تمـامی اطالعـات مورد نـیـاز جهـت
انــدازهگیــری کــارایی امکــانپــذیر نبــود ،بــه حــداقل
متغیرهــای مــورد نیــاز در انجــام ایــن پــژوهش اکتفــا
نمودیم به طور مثال به دلیل این کـه اطالعـات کامـل
سرمایهای بیمارستانها در اختیار نبود ملزم بـه اسـتفاده
از نهاده تعداد تخت فعال به عنوان تنها نهاده سرمایهای
شدیم کـه نمـیتوانـد نماینـده کـاملی از تکنولـوژی و
سرمایه یک واحد بیمارستانی باشد.
مقدار کارایی به دست آمـده در ایــن مـطالــعه نشـان
میدهد که بیمارستانهای تحت مطالعـه بایـد از نهـاده
های خود به نحو کاراتری استفاده کننـد تـا بـه سـطح
کارایی مطـلوب نزدیـک تر شـوند .عالوه بر این منفی

سپاسگزاری

این مقاله ،حاصل بخشی از پایاننامه با عنوان «بررسـی
کارایی و بهـرهوری بیمارسـتانهـای عمـومی دانشـگاه
علوم پزشکی کرمان »1386 -1391 :مـیباشـد کـه در
مقطع کارشناسی ارشد در سال  1391به انجـام رسـیده
است.
نویسـندگان مقالـه حاضـر ،برخـود الزم مـیدارنـد از
همکاران محتـرم در معاونـت درمـان دانشـگاه علـوم
پزشکی کرمان که در زمینه در اختیار قرار دادن دادههـا
به این پژوهش یاری رساندهاند ،تشکر و قدردانی ویژه
نمایند.

بودن کشش نهادههای پزشک و پرستار بیانگر آن است
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مشابه مطالعه حاضـر بـود در حـالی کـه نتـایج کـامالً

که به طور چشمگیری مازاد این عوامـل تولیـد نسـبت

برآورد کارایی بیمارستانهای استان کرمان

رضا گودرزی و همکاران
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Abstract
Introduction: One of the most fundamental goals of most countries is improving the quality
and efficiency level of healthcare systems and efficient use of their resources. In this regard,
the efficient use of facilities and equipments for the hospitals, that are considered as one of
the most costly health care delivery organizations, is particularly important. The goal of this
survey was the efficiency estimation of hospitals in Kerman Province (2007-2011).
Method: In this econometric study, performance of 10 hospitals in Kerman Province was
analyzed in 5 years, using panel data for Stochastic Frontier Analysis (SFA) method.
Production factors such as number of beds, doctors, nurses, and out patient admissions were
used as inputs, and numbers of outpatient admissions have been selected as outputs. Frontier
version 4.1 was used to analyze data.
Results: Based on SFA method, the average performance of hospitals was 0.648, so we
concluded that the capacity of improving performance in these hospitals can be increased to
0.352 percentages.
Conclusion: Based on findings of this study, adjusting surplus manpower, congenital
planning for increasing efficiency and resourcing management should be the priority of
objectives of the managers and directors so that we can increase the level of efficiency of
hospitals and reduces costs to the minimum as possible.
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Citation: Goudarzi R, Haghighat fard E, Vali L, Baneshi MR, Haghighat fard P, Darvishi B. Estimation Efficiency
Hospitals of Kerman Province Using Stochastic Frontier Analysis (SFA) Method, 2007-2011. Journal of Health Based
Research 2015; 1(2):105-114.
1. Assistant Professor, Depatment of Management Policy and Health Economics, School of Management & Medical Information
Science, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2. MSc, Depatment of Management Policy and Health Economics, School of Management & Medical Information Science,
Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3. Assistant Professor, Environmental Health Engineering Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman,
Iran.
4. Associate Professor, Health Services Management Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman
University of Medical Sciences, Kerman, Iran
5. MSc, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences,
Tehran, Iran.
*Correspondence: Haftbagh Highway, School of Health Services Management, Kerman University of Medical Sciences,
Kerman, Iran.
Tel: 03431325145
Email: haghighat83@gmail.com

4931 پاییز/2  شماره/– سال اول

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

551

