
 
 

 

 پضٍّؾی–علوی رتبِ دارای

 کؾَر پشؽکی ًؾزيبت علَم اسکویغیَى

 

 

 تحقیقی

 آدرط هقبلِ

ارسیبثی کبرآیی آسهبیطگبّْبی تطخیص عجی ثِ کوک رٍش تحلیل پَضطی  "س هجبضزی سادُا،  هؼظنس،  احوذی اَّاسس،  کتبثی

 109-102(: 3، دٍرُ ًْن )ضوبرُ 94هدلِ ػلَم آسهبیطگبّی، هزداد ٍ ضْزیَر "دادُ ّب

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ععیذُ کتببی

داًطیبر تحمیك در ػولیبت، داًطگبُ اصفْبى، 

 اصفْبى، ایزاى
 

 ًغزيي احوذی اَّاس

، هؼبًٍت درهبىاًگل ضٌبسی، کبرضٌبس ارضذ 

 ، ایزاىداًطگبُ ػلَم پشضکی اصفْبى
 

 الْبم هعظن

هزکش تحمیمبت پیطگیزی اس ، اختوبػیپشضکی 

 ، ایزاىسزعبى، داًطگبُ ػلَم پشضکی اصفْبى
 

 عیٌب هببؽزی سادُ

 هزکش تحمیمبت ػفًَت هیکزٍة ضٌبسی، دکتزی 

، ّبی ثیوبرستبًی، داًطگبُ ػلَم پشضکی اصفْبى

 ایزاى

 ععیذُ کتببی ًَيغٌذُ هغئَل:

 sketabi@yahoo.comپغت الکتزًٍیک: 

 03117935204:تلفي 

 داًطگبُ اصفْبى، اصفْبى، ایزاىآدرط: 

 

 22/5/93دريبفت: 

 10/10/93ٍيزايؼ پبيبًی: 

 10/12/93پذيزػ: 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکیذُ

همبیسِ چٌذ هؼیبرُ ثیي آسهبیطگبّْب،  ثزای هذیزیت آسهبیطگبّْب خْت ثْجَد  سهیٌِ ٍ ّذف:        
ػولکزدضبى ٍ ثزای سیبستگذاراى خْت تصوین گیزی استزاتژیک هْن هی ثبضذ. در ایي هغبلؼِ خٌجِ 

 ّبیی اس کبرایی هَرد ًظز است کِ فزاتزاس ارسیبثی سٌتی تَسظ چک لیست هی ثبضذ. 

ي هغبلؼِ، پس اس ضٌبسبیی هؼیبر ّبی هَثز، هذل خبهغ ارسیبثی کبرایی ارائِ در ای رٍػ بزرعی:        

تدْیشات، فضب ٍ تبسیسبت ٍ کبرایی ّز یک اس آسهبیطگبّْب در استفبدُ اس هٌبثغ ضبهل پزسٌل، هَاد ٍ 

ٍ هذل   Data Envelopment Analysis (DEA)ّبذ. اس رٍش تحلیل پَضطی دادُ هحبسجِ ض
 Constant return to Scaleهمیبسثب ثبسدُ ثبثت ًسجت ثِ  (Output Oriented)خزٍخی هحَر 

(CRS) ّب استفبدُ هی ضَد.  زای ارسیبثی کبرایی آسهبیطگبُث 

ّبی ٍرٍدی در ایي پژٍّص اًَاع ّشیٌِ ّب ضبهل: دستوشد پزسٌل، ّشیٌِ هَاد،  ضبخص يبفتِ ّب:       
خزٍخی، تؼذاد پذیزش، درآهذ آسهبیطگبُ ٍ  ّشیٌِ تدْیشات، ّشیٌِ فضب ٍ تبسیسبت ٍ ضبخص ّبی
کبرکٌبى، تدْیشات ٍ هَاد، فضب ٍ تبسیسبت،  :رػبیت استبًذاردّبی السم ضبهل: استبًذارد ّبی فیشیکی

فزآیٌذ: ایوٌی، فزایٌذ لجل اس آسهبیص، فزایٌذ اًدبم آسهبیص، کٌتزل کیفیت، فزایٌذ پس اس آسهبیص، 
 . ثَدعبت، اعالػبتی سیستن ّب: خزیذ ٍ اًجبرداری، ارتجب

آسهبیطگبُ هٌتخت ًطبى دادُ ضذ کِ  18ثب کبرثزد رًٍذ فَق ثزای همبیسِ ػولکزد  ًتیجِ گیزی:        
درصذ کبرآ هی ثبضٌذ. اس هذل ارائِ ضذُ ٍ ثب تحلیل ًتبیح هی تَاى ػلل ػذم کبرآیی ٍ سیبست  17تٌْب 

 ج ًوَد.ّبی ثْجَد ػولکزد را ًیش استٌتب

 تحمیك در ػولیبت -تطخیص عجی آسهبیطگبُ –کبرایی :ی کلیذیّب ٍاصُ     
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 94هزداد ٍ ؽْزيَر  (3)ؽوبرُ ًْن هجلِ علَم آسهبيؾگبّی، دٍرُ 

 هقذهِ 

ّوَارُ تالش سبسهبى ّب هؼغَف ثز ایي است کِ ثتَاًٌذ        

ثب صزف حذالل ّشیٌِ ٍ هٌبثغ، حذاکثز ًتیدِ ٍ خزٍخی را 

کست کٌٌذ. ارسیبثی ػولکزد سبسهبى ّب ٍ ػولکزد ٍاحذّبی 

درًٍی سبسهبى ّب، اثشاری ضزٍری ثزای اداهِ حیبت ٍ رضذ 

 سبسهبى ّب هی ثبضذ. 

اس هٌبست تزیي رٍش یکی  (DEA) تحلیل پَضطی دادُ ّب

ّبی ارسیبثی ػولکزد ثز هجٌبی کبرایی هی ثبضذ کِ کبرثزد 

ٍسیؼی در هذیزیت، التصبد، هٌْذسی ٍریبضی دارد. تحلیل 

تَسظ  چبرًش، کَپزٍ رٍدس  1978پَضطی دادُ ّب اثتذا در سبل 

ٍ پس اس آى هذل ّبی هختلفی اس آى تَسظ  (4)هغزح ضذ 

رٍش ثِ هحبسجِ کبرایی  پژٍّطگزاى هختلف ارائِ ضذ. ایي

ًسجی ٍاحذّبی تحت ثزرسی هی پزداسد ٍ ثز اسبس آى 

ٍاحذّبی کبرای ًسجی ٍ ًبکبرا ًسجی را تفکیک هی کٌذ.  

DEA   ِهدوَػِ ای اس هذل ّبی ثزًبهِ ریشی خغی است ک

در آًْب کبرایی تَسظ تجذیل دادُ ّبی گزدآٍری ضذُ ثزای 

کبرآیی ثزای ّبی ٍرٍدی ٍ خزٍخی ثِ یک اهتیبس  ضبخص

 ّز ٍاحذ تصوین گیزًذُ اًذاسُ گیزی هی ضَد. 

رٍی گزٍّی اس ثیوبرستبى ّبی  DEAاٍلیي کبرثزد تدزثی 

 Ozgen ٍ Ozcan. در تحمیمی تَسظ (5)آهَسضی ثَدُ است 

اًذاسُ گیزی کبرایی در ثخص ّبی  "ثب ػٌَاى  2004درسبل 

 830ثزای  "دیبلیش در تزکیِ ثب استفبدُ اس تحلیل پَضطی دادُ ّب

تسْیالت دیبلیش کِ اعالػبت آًْب اس کتبة سبالًِ آهبری 

ثِ ارسیبثی  DEAتزکیِ خوغ آٍری ضذُ است، ثب رٍش 

(. 6)کبرایی ثخطْبی دیبلیش پزداختِ ضذُ است

Kontodimopoulos  ٍNiakas   ًُتبیح خَثی ثزای اًذاس

گیزی کبرآیی ٍاحذّبی ّوَدیبلیش در یًَبى اس ایي رٍش 

ٍ ّوکبراى هزٍری ثز حذٍد ّطتبد  O’Neill .(7)گزفتِ اًذ 

هغبلؼِ در سهیٌِ کبرآیی ثیوبرستبًْب را ثب تبکیذ ثز تفبٍت در 

. (8)ًَع هذل ٍ ضبخصْبی ٍرٍدی ٍ خزٍخی ارائِ دادُ اًذ

O’Neill  ٍDexter، DEA  را ثزای سزٍیس ّبی لجل اس خزاحی

آًْب در تحلیل خَد ػالٍُ  (.9)ثیوبرستبى ثِ کبر ثزدًذ 53در 

ثز اًذاسُ ّبی هزثَط ثِ ظزفیت ثیوبرستبًی، اس ػَاهل ثبسار کِ 

 ز ّستٌذ ًیش استفبدُ کزدُ اًذ.رٍی تخویي تمبضبی خزاحی هَث

 ّبی  بثی کبرآیی ثیوبرستبىـارسییش تحمیمبتی رٍی ــزاى ًـدر ای

 

ّبی ٍیژُ در ضْز  ّبی هزالجت آهَسضی اصفْبى ٍ ثخص

ّب،   در حَسُ آسهبیطگبُ(. 10)اصفْبى گشارش ضذُ است

Bakar  ٍLukman  ثب ػٌَاى  2009در هغبلؼِ خَد در سبل" 

اًذاسُ گیزی ػولکزد سًدیزُ تبهیي در آسهبیطگبُ ّبی 

ثزرسی سغَح کبرایی در ٍاحذّبی ثِ  "ثیوبرستبى ّبی دٍلتی

ّب ثب تَخِ ثِ سًدیزُ تبهیي آًْب در  تصوین گیزی آسهبیطگبُ

. در ایي پژٍّص اس (2)ثزاثز رضبیت پشضکبى، پزداختِ اًذ

تکٌیک تحلیل پَضطی دادُ ّب ثِ هٌظَر ارسیبثی ػولکزد 

آسهبیطگبُ ّبی دٍلتی استبى اصفْبى ثز اسبس کبرایی آى ّب 

ّذف اصلی در ایي هغبلؼِ ػجبرتست اس ارائِ  استفبدُ هی ضَد.

یک هذل ارسیبثی کبرایی آسهبیطگبّبی دٍلتی تطخیص عجی 

 ضْز اصفْبى. 

 رٍػ بزرعی 

هصبحجِ ٍ ّب  هسئَلیي ٍ کبرضٌبسبى آسهبیطگبُثب ذا ــاثت       

اعالػبت پبیِ گزد آٍری ٍ ػَاهل هَثز در ػولکزد ضٌبسبیی 

هذل هٌبست  گزدآٍری ٍ یک. سپس دادُ ّبی هَرد ًیبس ضذ

ثِ هٌظَر  ضذ.تَسؼِ دادُ  (DEA) تحلیل پَضطی دادُ ّب

کزد ـزای ارسیبثی ػولـب ثـی دادُ ّـطـَضـحلیل پــفبدُ اس تــاست

ی ـزٍخـص ّبی ٍرٍدی ٍ خـبخـذا ضـب، در اثتـبُ ّـطگـبیـآسه

 18ایي تحمیك در ثیي  در .زدًذـگف ـؼزیـت تـٌبسـه

 10آسهبیطگبُ تطخیص عجی استبى اصفْبى کِ تؼذاد 

آسهبیطگبُ در ضجکِ  8آسهبیطگبُ ٍالغ در ضْز اصفْبى ٍ 

ثْذاضتی هی ثبضٌذ، اًدبم ضذُ است. دادُ ّبی هزثَط ثِ 

هی  1389بِّ دٍم سبل ه 6ارسیبثی آسهبیطگبُ ّب هزثَط ثِ 

ى ضبهل: آسهبیطگبُ ثبضٌذ. آسهبیطگبُ ّبی داخل ضْز اصفْب

ّبی ثیوبرستبى ّبی الشّزا، ػیسی ثي هزین، سیذ الطْذا، ضْیذ 

چوزاى، اهیي، فیض، ًَر ٍ ػلی اصغز، کبضبًی، ضْیذ ثْطتی ٍ 

اهبم هَسی کبظن ّستٌذ. آسهبیطگبُ ّبی ضجکِ خبرج ضْز 

ضبهل: آسهبیطگبُ ّبی ثیوبرستبى ّبی اهبم خویٌی، هحوذ 

ٌتظزی، گلذیس ٍ دٍ ثیوبرستبى در رسَل اهلل، سبػی، اضزفی، ه

کوک یک هذل ِ دادُ ّبی گزدآٍری ضذُ ث ضْزضب ّستٌذ.

. در ایي تحمیك ثزای اًدبم (11). ضذ تحلیل DEAهٌبست 

هَرد  DEA Excel Solverهحبسجبت هزثَعِ، ًزم افشار 

 .(12)گزفتاستفبدُ لزار 
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 اهتیبس رعبيت اعتبًذاردّب درآهذ تعذاد پذيزػ   ارسػ  عبختوبى ٍ تبعیغبت دعتوشد کبرکٌبى ارسػ تجْیشات آسهبيؾگبُ

 128 168 33500   72 72 600 الشّزا

 83 11 7500   9 9 120 عیغی بي هزين

 98 53 7500   9 9 300 عیذ الؾْذا

 55 1/17 1600   8/11 8/11 65 چوزاى

 67 38 8500   5/12 5/12 250 اهیي

 109 40 10000   14 14 170 فیض

 87 30 7000   17 17 100 خَرؽیذ

 44 35 7000   9 9 110 کبؽبًی

 135 40 12000   9 9 80 بْؾتی

 70 7.2 740   10 10 100 هَعی کبظن

 33 25 5000   10 10 100 اهبم خویٌی

 115 22 2500   12 12 110 هحوذ رعَل اهلل

 111 25 3000   11 11 90 عبعی

 110 23 2000   10 10 100 اؽزفی

 96 18 1200   15 15 120 هٌتظزی

 84 15 2000   10 10 95 گلذيظ

 73 11 3000   50 50 73.5 ؽْزضب ط

 98 19 4500   82 82 140 ؽْزضب ا

 

 ّب عتبدُ ّبی آسهبيؾگبُدادُ ّب ٍ  -1جذٍل 

 ٍاحذّبی هزجع اهتیبس کبرآيی ٍاحذ آسهبيؾگبّی ؽوبرُ ٍاحذ

   بْؾتی 56/0 الشّزا 1

   بْؾتی 625/0 عیغی بي هزين 2

   الؾْذاعیذ  1 عیذ الؾْذا 3

   بْؾتی 526154/0 چوزاى 4

   بْؾتی 7125/0 اهیي 5

   بْؾتی 75/0 فیض 6

   بْؾتی 6/0 خَرؽیذ 7

 بْؾتی عیذ الؾْذا 864333/0 کبؽبًی 8

   بْؾتی 1 بْؾتی 9

   عبعی 980981/0 هَعی کبظن 10

 بْؾتی عیذ الؾْذا 554311/0 اهبم خویٌی 11

 عبعی بْؾتی 912698/0 هحوذ رعَل اهلل 12

   عبعی 1 عبعی 13

   بْؾتی 733333/0 اؽزفی 14

   عبعی 864865/0 هٌتظزی 15

 عبعی بْؾتی 767123/0 گلذيظ 16

   بْؾتی 588561/0 ؽْزضب ط 17

   بْؾتی 414815/0 ؽْزضب ا 18

 

 ًبکبرا ٍاحذّبی بزای هزجع ّبی¬آسهبيؾگبُ بْوزاُ ّب¬آسهبيؾگبُ کبرايی -2 جذٍل

 ًبکبرا ٍاحذّبی بزای هزجع ّبی¬آسهبيؾگبُ بْوزاُ ّب¬آسهبيؾگبُ کبرايی -2 جذٍل
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 فَق کبرآيی  -اهتیبس کبرايی آسهبيؾگبّیٍاحذ  ؽوبرُ ٍاحذ

 532789/3 عیذ الؾْذا 1

 974564/2 بْؾتی 2

 654781/1 عبعی 3

 980981/0 هَعی کبظن 4

 912698/0 هحوذ رعَل اهلل 5

 864865/0 هٌتظزی 6

 864333/0 کبؽبًی 7

 767123/0 گلذيظ 8

 75/0 فیض 9

 733333/0 اؽزفی 10

 7125/0 اهیي 11

 625/0 بي هزين عیغی 12

 6/0 خَرؽیذ 13

 588561/0 ؽْزضب ط 14

 56/0 الشّزا 15

 554311/0 اهبم خویٌی 16

 526154/0 چوزاى 17

 414815/0 ؽْزضب ا 18

 

 ّب آسهبيؾگبُ کبهل بٌذی رتبِ -3 جذٍل

 هیشاى درصذ افشايؼ پیؾٌْبدی 

 

 رعبيت اعتبًذارد هیشاى درآهذ تعذاد پذيزػ ٍاحذ آسهبيؾگبّی

 44420/612 00000/0 08529/90 الشّزا

 65060/2 63636/203 00000/0 عیغی بي هزين

 00000/0 00000/0 00000/0 عیذ الؾْذا

 37334/9 00000/0 31652/419 چوزاى

 30584/128 00000/0 88442/47 اهیي

 80428/31 00000/0 66667/26 فیض

 29885/27 00000/0 61905/47 خَرؽیذ

 92865/187 00000/0 29114/53 کبؽبًی

 00000/0 00000/0 00000/0 بْؾتی

 00000/0 27551/121 67899/158 هَعی کبظن

 47873/268 00000/0 71717/81 اهبم خویٌی

 00000/0 27317/24 76812/63 هحوذ رعَل اهلل

 00000/0 00000/0 00000/0 عبعی

 00000/0 87308/56 30303/530 اؽزفی

 00000/0 26389/23 37500/134 هٌتظزی

 00000/0 49471/46 80952/98 گلذيظ

 00000/0 18509/164 59418/197 ؽْزضب ط

 00000/0 34962/127 59524/225 ؽْزضب ا

 

 غیزکبرآ ٍاحذّبی ّبی ؽبخص بزای پیؾٌْبدی تغییزات درصذ هیشاى -4 جذٍل

 تعذاد آسهبيؾگبُ ّب داهٌِ کبرآيی

1 3 

]1 ،8/0[ 4 

]8/0  ،7/0[ 4 

]7/0  ،5/0[ 7 

 

 ّب رٍی فَاصل کبرآيی ؾگبُآسهبي تَسيع – 5جذٍل
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ّب تبثیز  ػَاهل سیبدی ثز رٍی ػولکزد ٍ کبرآیی آسهبیطگبُ

دارد کِ هْوتزیي آًْب ػجبرتٌذ اس:کبرکٌبى: ضبهل هسئَل فٌی، 

پذیزش ٍ ًوًَِ گیزی ٍ  کبرکٌبىفٌی آسهبیطگبُ،  کبرکٌبى

ّب هلشم ثِ رػبیت  خذهِ آسهبیطگبُ هی ثبضذ. آسهبیطگبُ

الشاهبت: تْیِ ی ًوَدار سبسهبًی کبرکٌبى، تؼذاد کبرکٌبى، 

ّبی  ارسیبثی صالحیت کبرکٌبى، ضزح ٍظبیف ٍ هسئَلیت

آهَسش آًبى ٍ سَاثك خذهبتی کبرکٌبى  ّزیک اس کبرکٌبى،

بهل تدْیشات ٍ لَاسم هی ثبضذ. تدْیشات آسهبیطگبُ: ض

ّبی تطخیص عجی کِ در خْت اًدبم آسهبیص  سهبیطگبُآ

تدْیشات ثبیستی کبهال هتٌبست ثب  ثکبر گزفتِ هی ضًَذ.

فْزست اًَاع آسهبیطْبیی کِ در آسهبیطگبُ اًدبم هی ضَد ٍ 

حدن کبری در آسهبیطگبُ  ثبضذ. فضب ٍ تبسیسبت: تبسیسبت ٍ 

ّبی  سهبیطگبُ ٍ ثخصآهسبحت کبفی ٍ فضبی هٌبست ثزای 

هختلف آى ثِ ًسجت حدن کبری تخویي سدُ هی ضَد. ایوٌی ٍ 

ثْذاضت در آسهبیطگبُ: ایوٌی، ًظبفت ٍ ثْذاضت هحیظ 

آسهبیطگبُ ثبیستی در حذ هغلَة ثبضذ ثگًَِ ای کِ هبًغ 

ّبی دیگز گزدد. فزایٌذ لجل اس  اًتمبل آلَدگی ثِ هحیظ

شء فزایٌذ لجل اس اًدبم آسهبیص: پذیزش ثیوبر ٍ ًوًَِ گیزی  خ

استبًذاردی  ی ثبضذ کِ ثبیستی عجك دستَرالؼولآسهبیص ه

ّبی هَرد استفبدُ  هَخَد ثبضذ. فزایٌذ اًدبم آسهبیص: رٍش

ثزای اًدبم آسهبیطْبی ثیوبراى پیص اس ایٌکِ در آسهبیطگبُ 

ثزای تطخیص هَرد استفبدُ لزار گیزًذ ثبیذ ثز عجك 

فزایٌذ پس اس اًدبم  ثبضذ. دستَرالؼول ّبی کٌتزل کیفیت
ّبیی کِ پس اس اًدبم آسهبیص ٍ  کلیِ ی فؼبلیتآسهبیص: 

درخْت ارائِ گشارش  ًتیدِ آسهبیص اػوبل هی گزدد ثبیذ 

کٌتزل گزدد. خزیذ ٍ اًجبرش: ًحَُ تبهیي تدْیشات ٍ فزاٍردُ 

ّبی تطخیصی ٍ کلیِ الالم آسهبیطگبّی، کٌتزل هَخَدی 

ِ کلیِ الالم هَخَد در آسهبیطگبُ در اًجبر ٍ اعویٌبى اس ایٌک

ًَر، تَْیِ ٍ ایوٌی  رعَثت، صحیح اس ًظز دهب، ضزایظ

ارتجبط ثب  ًگْذاری هی ضًَذ، کٌتزل هی گزدد.

در صَرتیکِ آسهبیطگبُ ثِ لحبػ ارسبل یب  سبیزآسهبیطگبّْب:

ّبی دیگز ارتجبط داضتِ ثبضذ  پذیزش ًوًَِ ثب آسهبیطگبُ

 فزایٌذ پذیزش: دستَرالؼول ّب ثبضذ.ثبیستی ایي ارتجبط عجك 
 درخَاست آسهبیص ثبیذ اس ًظز لبثلیت پذیزش ٍ اًدبم ثزرسی 

 

هٌظَر کبرثزد رٍش تحلیل پَضطی دادُ ّب، السم است ِ ث ضَد.

ّبی ٍرٍدی ٍ خزٍخی  ّبی هَثز ثِ ضبخص کِ ضبخص

تفکیک ضًَذ. ضبخص ّبی ٍرٍدی، ضبخص ّبیی ّستٌذ کِ 

ن گیزی ٍارد ضذُ ٍ ثزای ٍاحذ، ایدبد ثِ سیستن یب ٍاحذ تصوی

ّشیٌِ هی کٌٌذ ٍ در ضزایغی کِ دٍ ٍاحذ خزٍخی یکسبًی 

داضتِ ثبضٌذ، ٍاحذی کبراتز است کِ ٍرٍدی کوتزی داضتِ 

ثبضذ. ضبخصْبی ٍرٍدی در ایي پژٍّص اًَاع ّشیٌِ ّب ضبهل: 

دستوشد پزسٌل، ّشیٌِ هَاد، ّشیٌِ تدْیشات، ّشیٌِ فضب ٍ 

ثَد. ضبخص ّبی خزٍخی، ضبخص ّبیی  تبسیسبت خَاّذ

ّستٌذ کِ ثِ ػٌَاى ًتیدِ ی ػولکزد ٍاحذ هی ثبضٌذ ٍ ػوَهب 

ثزای ٍاحذ هَرد ًظز کست ارسش هی کٌٌذ. در ایي پژٍّص 

ّبی خزٍخی رػبیت استبًذاردّبی السم  یکی اس ضبخص

ضبهل: استبًذارد ّبی فیشیکی: کبرکٌبى، تدْیشات ٍ هَاد، فضب 

ذ: ایوٌی، فزایٌذ لجل اس آسهبیص، فزایٌذ ٍ تبسیسبت، فزآیٌ

اًدبم آسهبیص، کٌتزل کیفیت، فزایٌذ پس اس آسهبیص، سیستن 

ّب: خزیذ ٍ اًجبرداری، ارتجبعبت، اعالػبتی است. تؼذاد 

پذیزش ٍ درآهذ آسهبیطگبُ ًیش اس خولِ ضبخصْبی خزٍخی 

پس اس خوغ آٍری اعالػبت هَرد ًیبس ٍ اًتخبة  دیگز است.

هٌبست، در ایي ثخص ًتبیح حل هذل ّبی هختلف ٍ هذل 

ارسیبثی ًتبیح آى ّب ثیبى هی ضَد. دادُ ّبی گزد آٍری ضذُ 

کوک آى، ِ در خذٍل پیَست ارائِ ضذُ است. سپس ث

اعالػبت هزثَط ثِ دادُ ّب ٍ ستبدُ ّبی تؼزیف ضذُ ثزای 

کبرثزد رٍش تحلیل پَضطی دادُ ّب استخزاج ضذُ 

  (.1)خذٍلاست

 ّبيبفتِ 

سِ آسهبیطگبُ سیذالطْذا، ثْطتی ٍ سبػی، کبرآ هی         

برت دیگز همبدیز هتغیزّبی خزٍخی آًْب ثب تَخِ جػِ ثبضٌذ. ث

ثِ هیشاى هتغیزّبی ٍرٍدی، حذاکثز ثَدُ است. ّوچٌیي هی 

پتزسَى  -کوک هذل فَق کبرآیی اًذرسيِ تَاى ث

 (.3ل خذٍ )ّب را ثغَر کبهل رتجِ ثٌذی ًوَد آسهبیطگبُ(13)

ذاسُ درصذ افشایص السم در اً تغییزات پیطٌْبدی ثزای

تب آسهبیطگبُ کبرآ ضَد. ، ضبخصْبی خزٍخی ّز آسهبیطگبُ

ثؼٌَاى هثبل، آسهبیطگبُ کبضبًی ثبیذ هیشاى تؼذاد پذیزش خَد 

  درصذ188ٍ هیشاى اهتیبس رػبیت استبًذارد را  درصذ 53را 

 افشایص دّذ تب ثتَاًذ ثِ حذاکثز کبرآیی دست یبثذ.
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 بحث 

کبرآیی خذهبت درهبًی یکی اس هْوتزیي هجبحث        

التصبدی حبضز است. افشایص ّشیٌِ ّبی درهبًی، ثبػث فطبر 

ثز ٍاحذّبی خذهبت درهبًی در خْت افشایص کبرایی 

سبسهبًی آًْب ضذُ است. هی تَاى گفت کِ صزفِ خَیی لبثل 

ْی ثب ثْجَد کبرایی حبصل هی ضَد. سٌدص کبرایی ٍ تَخ

ثْزُ ٍری خذهبت درهبًی ًسجت ثِ سٌدص کیفیت آى ػمت 

هبًذُ است. ثب تَخِ ثِ سهیٌِ ّبی سیبسی، اختوبػی ٍ التصبدی  

ػولکزدی خذهبت درهبًی در ایزاى، تمبضبی ػوَهی رٍس 

افشٍى ثزای ثْجَد کبرآیی، کبّص ّشیٌِ ّبی ػولکزدی ٍ 

کیفیت ٍخَد دارد. ایي اهز استفبدُ رٍیکزدّبی ثز پبیِ  افشایص

ثزای ارسیبثی خذهبت درهبًی را ایدبة هی  تحمیك در ػولیبت

کٌذ کِ ثب یک دیذگبُ آرهبًی ثزای تَسیغ هٌبثغ هَخَد ثیي 

ٍاحذّبی خذهبت درهبًی ثزاسبس ثْزُ ٍری ّوزاُ خَاّذ 

ّویطِ  ثَد. ٍخَد تدْیشات ٍ هخصَصبً دستگبُ ّبی پیطزفتِ،

کبفی ًخَاّذ ثَد. ًتبیح ایي هغبلؼِ ّن هطبثِ توبم پژٍّطْبی 

دیگز هَیذ ّویي ًکتِ است کِ ٍاحذّبی ثب هٌبثغ ٍ ٍرٍدیْبی 

(. اس عزف 7ٍ8ٍ10ٍ14سیبد، دارای کبرآیی پبئیي هی ثبضٌذ )

دیگز ٍاحذّبی خذهبت درهبًی ػوَهی اغلت لبدر ثِ 

هؼوَال ثِ  ٌّذ ثَد ٍپبسخگَیی هستمل ثِ ًیبسّبی ثیوبراى ًخَا

کوک ثخص خصَصی هَفك ثِ ایي اهز هی ضًَذ. ثِ ػالٍُ 

حوبیت هبلی دٍلت ثبػث ًبکبرآیی ثیطتز ٍاحذّبی خذهبت 

درهبًی دٍلتی هی ضَد. استذالل ّبی دیگزی ًیش ٍخَد دارد 

کِ دال ثز ًبکبرآیی ٍاحذّبی خذهبت درهبًی دٍلتی ًبضی اس 

ثب سلسلِ هزاتت سیبد، در  فزآیٌذّبی ثَرٍکزاسی ٍ ضیَُ ّبیی

پیبدُ سبسی اًذاسُ ّبی کٌتزل ّشیٌِ هی ثبضذ. ّوچٌیي چَى 

ٍاحذّبی خذهبت درهبًی خصَصی هدجَرًذ اػتجبر هبلی 

سزهبیِ گذاری خَد را، ػلیزغن ػذم ٍخَد حوبیت ّبی 

دٍلت، ًگبُ دارًذ، ثبیذ کبرآیی خَد را در سغحی تثجیت کٌٌذ 

دْیشات غیز دٍلتی، هٌدز ثِ کِ فؼبلیت ّبیطبى ّوزاُ ثب ت

اس  DEAکبرآیی ػولیبتی ٍ تخصیصی ثشرگتز ضَد. رٍش 

هدوَػِ ای اس سغَح هدوَػِ رٍضْبی تحمیك در ػولیبت، 

ّبی خزٍخی ّب را ثزای ّز آسهبیطگبُ حبصل هی  ضبخص

کٌذ کِ آى ٍاحذ را کبرآ هی سبسد. در ًْبیت هی تَاى اس 

یک در هَرد ثزای کوک ثِ تصویوبت استزاتژ DEAرٍش 

ارتمبء ػولکزد ٍ تخصیص هٌبثغ ثِ ثؼضی آسهبیطگبّْب استفبدُ 

ضَد. یک آسهبیطگبُ در ارائِ خذهت، ًبکبرآی فٌی است، 

اگز خزٍخی ّبی خَد )درآهذ ٍ کیفیت خذهبت( ثب استفبدُ 

اس ٍرٍدی ّبی هطخص )هٌبثغ( را حذاکثز ًکٌذ. ثِ کوک 

DEA  کبرآیی آسهبیطگبّْب ّوزاُ ثب تؼییي سغَح ّذف هَرد

ًظز اس همبدیز خزٍخی ّب ثزای ٍاحذّبی غیز کبرآ اًذاسُ 

گیزی هی ضَد کِ ضزایظ کبرآ ضذى را هطخص هی کٌذ. در 

استفبدُ کزدُ اًذ،  DEAثؼضی اس هغبلؼبت پیطیي کِ اس رٍش 

ك ، تؼذادی اس ضبخصْب ثب ّن تلفی(14)هثل کتبثی ٍ ّوکبراى 

 ضذُ اًذ تب ) تؼذاد ٍاحذّب ثیطتز اس سِ ثزاثز تؼذاد کل ضبخص

ّب ثبضذ ( ًتبیح اػتجبر کبفی را داضتِ ثبضٌذ. در ایي هغبلؼِ ّن 

ضبخص کلی رػبیت استبًذارد ّب تدویؼی اس چٌذ سیزضبخص 

اس خولِ  هزثَط ثِ  هَاد، فضب، فزآیٌذ ٍ سیستن ّب است ٍ 

ل ایي هدوَػِ در ًظز درصذ تغییز پیطٌْبدی ثبیذ ثزای ک

گزفتِ ضَد. ثِ ػلت افشایص ًیبس ثِ خذهبت درهبًی، 

هحذٍدیت حوبیت ّبی دٍلت ٍ رلبثت سیبد، ثیوبرستبى ّب ٍ 

سبیز هزاکش درهبًی ًیبس ثیطتز ثِ ثْجَد ػولکزد ٍ استفبدُ کبرآ 

هخصَصبً  DEAاس هٌبثغ دارًذ. ًطبى دادُ ضذُ است کِ رٍش 

هَسسبت دیگز کِ چٌذ خزٍخی  در ثیوبرستبى ّب ٍ ثسیبری

غیز هبلی دارًذ ٍ اّویت ّز یک اسآًْب ًیش هطخص ًوی ثبضذ، 

ثسیبر ارسضوٌذ است. ثب در ًظز گزفتي ضبخصْبی هؼزفی ضذُ، 

ّب را کبرآ گشارش  اس آسهبیطگبُ درصذ17ایي تحمیك تٌْب 

کزدُ است، تحمیمبت هطبثِ ّن ثب هٌظَر ًوَدى ضبخصْبی 

کِ هؼوَال تَسظ چک لیستْب ًوی  ،DEAػولکزدی در هذل 

تَاًٌذ ثذرستی ارسیبثی ضًَذ، تؼذاد ٍاحذّبی درهبًی کبرآی 

هَرد هغبلؼِ را کوتز اس آًچِ اًتظبر هی رفت، تطخیص دادُ 

اس ٍاحذّبی هزالجت ّبی  ٍیژُ اصفْبى  درصذ 52اًذ :  کتبثی 

اس گزٍّْبی خزاحی یک  درصذ 55ٍ کتبثی ٍ ّوکبراى ( 10)

 DEA. تؼذاد رٍس افشًٍی اس هحممیي، اخیزاً اس (14)ثیوبرستبى

ثزای ارسیبثی کبرایی در هَسسبت ارائِ دٌّذُ خذهبت درهبًی 

هثل ثیوبرستبى ّب، خذهبت پزستبری، دارٍخبًِ ّب ٍ غیزُ، 

 استفبدُ کزدُ اًذ. 
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 ًتیجِ گیزی

آسهبیطگبُ  18ثب کبرثزد رًٍذ فَق ثزای همبیسِ ػولکزد        

درصذ کبرآ هی ثبضٌذ. اس  17دادُ ضذ کِ تٌْب  هٌتخت ًطبى

هذل ارائِ ضذُ ٍ ثب تحلیل ًتبیح هی تَاى ػلل ػذم کبرآیی ٍ 

 سیبست ّبی ثْجَد ػولکزد را ًیش استٌتبج ًوَد.

 

 

 تؾکز ٍ قذرداًی

اًدبم ایي تحمیك ٍ اًتطبر ایي همبلِ ثذٍى حوبیت هؼٌَی        

آسهبیطگبّْب، هؼبًٍت در ارائِ دادُ ّبی هزثَعِ تَسظ ٍاحذ 

درهبى استبى اصفْبى همذٍر ًجَد. ّوچٌیي اس ّوکبری 

آسهبیطگبُ ّبی هَرد هغبلؼِ در تکویل دادُ ّب لذرداًی هی 

 ضَد.
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Abstract 
 

Background and Objective: Multi-criteria comparison 

between laboratories is important for laboratory management to 

improve performance and for policymakers to make strategic 

decisions. In this study, those aspects of performance are 

considered that are beyond the traditional evaluation carried out 

by checklist. 
 

Material and Methods: After the identifying the effective 

measures, a comprehensive performance evaluation model was 

presented and the performance of each laboratory was evaluated 

regarding the use of resources, including personnel, materials, 

equipment, space and facilities. Data envelopment analysis 

(DEA), using output -oriented model with constant returns to 

scale (CRS), was used to evaluate the efficiency of the labs. 
 

Results: the input variables were different kinds of the costs 

related to staff  , material , equipment , space and facilities ; 

physical standards associated with  personnel, equipment,  

materials , space and facilities; process standards: safety , pre-

test process , test process , quality control and after-test process  

; systems standards related to purchase and inventory, 

communications and information. 
 

Conclusion: The application of the proposed procedure for 

comparing the performance of 18 selected laboratories has 

shown that only 17% were efficient. The model is also used to 

determine the causes of inefficiency and to propose the policy 

for improving performance.  
 

Keywords: Efficiency; Diagnosis, Laboratory; Operations 
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