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 1زادُ ّرات یتق یعل، 1یًجف لیاسواع ذیس، *1یسرکاً یعتوذاریالِْ شر
 راىی، اتْراى ،ی، داًصگبُ آزاد اشالهعلَم تحقیقبتٍاحد  ،یٍ هٌْدش یداًصکدُ فٌ ع،یضٌب یگرٍُ هٌْدش -1

 

 چکیده:

 دگیـًز کیفیت تقبدر ار ییاثشز ًقش ،هبًیدر تخدهب یِدر ارا هْن یّب ثخشاز  یکی اىعٌَ ثِ ّبىشتبرثیوب

ٍ هراکز ثْداصت ٍ درهبى ٍ  ّبىشتبرثیوب ییراکب شیرثر رٍ،یي. از اًددار ّبآى تفَ اىهیز کبّشٍ بـّىشبـًا

ّب جْت  شبزهبى .شتا ردارثرخَ ًیاٍافر ّویتازا ّبآى دیعولکر زُحَ ضعفٍ ییرابـک مدـع علل تعییي

کِ  ثبصٌد یه یتیریشبختبر هد یٍ هٌبشت ٍ دارا سُیٍ یاثزار بزهٌدیّب ً شبزهبى گریٍ شٌجش خَد ثب د یبثیخَدارز

 یًقصِ راّ تعییيثْداصت ٍ درهبى ٍ  راکزه ییراکب شیرثررٍ  يیاشت. از ا یسگیٍ يیا یدارا یتعبل یّب هدل

 یاضل بریهع 9در قبلت  بزاتیپسٍّش اهت يیادر  .شتا ردارثرخَ ًیاٍافر ّویتهراکز از ا يیتکبهل ٍ ثلَغ ا یثرا

اشتفبدُ صدُ  یخرٍج یرّبیثِ عٌَاى هتغ جیٍ از ًتب یٍرٍد یرّبیجوع صدُ ٍ از تَاًوٌدشبزّب ثِ عٌَاى هتغ

قرار گرفتٌد، شپس ثب اشتفبدُ از  یبثیهراکز هَرد ارز يیثخش شالهت ا یشبزهبً یتعبل یثب اشتفبدُ از الگَ اشت.

 .دًدیگرد یثٌد شطح ثلَغ طجقِ 5در  ،یا پلِ یبثیالگَ تیقبثل( ثب DEAدادُ ّب) یپَصص لیرٍش تحل

 ،یا پلِ یبثی، الگَّب دادُ یپَصص لیثخش شالهت، هراکز ثْداصت ٍ درهبى، تحل یتعبل یالگَ ّای کلیذی: ٍاشُ

 EFQM وبرشتبى،یث ،یشبزهبً یتعبل

                                                 
*

 ًَیشٌدُ هشئَل: 
Email: e.shariatmadari@srbiau.ac.ir 
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 هقذهِ -1

جشـتجَ    1ٌـ  یده تیفیک زُیتَاى در جب یرا ه یشبزهبً یتعبل یالگَ يیاٍل ،یشبزهبً یتعبل یالگَّب خچِیدر تبر

ـ ثرگزار ٍ تبکٌَى ثِ فعبل 1951ثبر در شبل  يیاٍل یثرا زُیجب يیکرد. ا ، کـَرٍ ایصـیکبٍا   ) خـَد اداهـِ دادُ اشـت    تی

هـدل   یثـِ طراحـ   نیتضـو  90دّـِ   لیدر اٍا کبیحرکت در ساپي، آهر يیشبل از آغبز ا 30ثِ  تی. پس از قر(1376

ـ  یثرا زُیجب يیگرفت. ا  2جیهبلکَم ثبلدر تیفیک یهل زُیخَد تحت عٌَاى جب یشبزهبً یتعبل ثـبر در شـبل    يیاٍل

چْـبردُ صـرکت ثـزر      کـب، یآهر زُیجـب  یپـس از هعرفـ  . خَد اداهِ دادُ اشت تیثرگزار ٍ تبکٌَى ثِ فعبل 1988

ـ ا تیـ گرفتٌـد. هبهَر  3ارٍپـب  تیـ فیک تیریبد هـد یثٌ لیثِ تصک نیتضو 1988در شبل  ییارٍپب ـ ثٌ يی ٍ  یطراحـ  بدی

تـب شـبل    5ارٍپب تیفیک تیریهد بدیثٌ یشبزهبً یهدل تعبل یراشتب، طراح يیثَد. در ا  4ارٍپب تیفیک زُیجب یثرگزار

ثرگزار  رٍپبا تیفیک تیریهد بدیثٌ یتعبل زُیکِ در حبل حبضر ثب ًبم جبارٍپب ) تیفیک زُی. جبدیثِ طَل اًجبه 1991

 ت.خَد اداهِ دادُ اش تیثرگزار ٍ تبکٌَى ثِ فعبل 1992ثبر در شبل  يیاٍل ی(، ثرا6صَد یه

 یارٍپب، اقـدام ثـِ طراحـ    تیفیک تیریهد یتعبل زُیاز جب یثب الگَثردار 1381در شبل  راىیاشبس کصَر ا يیّو ثر

اٍل غبلجـب در ثخـش ضـٌعت ٍ هعـدى      یکِ شبلْب زُیجب يیًوَدُ اشت. ا 7یشبزهبً یٍ تعبل یٍر ثْرُ یهل زُیجب

هختلـف، از   یخـَد را در ثخـش ّـب    بىیهتقبضـ  کب،یآهر زُیاز جب یثب الگَ ثردار 1386ًوَد، در شبل  یه تیفعبل

 ،یهختلف ثِ هـدل اختضبضـ   یبثخش ّ بىیهتقبض بزیًوَد. ثب تَجِ ثِ ً یجولِ ثخش ثْداصت ٍ درهبى طجقِ ثٌد

( هتٌبشت ثب ثخـش ثْداصـت ٍدرهـبى،    EFQMارٍپب ) تیفیک تیریهد بدیثٌ یشبزهبً یتعبل یالگَ یٌیطرح ثبزآفر

ٍزارت ثْداصت، درهـبى ٍ آهـَزش    زُیجب یثب ّوکبر ،یشبزهبً یٍ تعبل یثْرُ ٍر یهل ی زُیجْت اشتفبدُ درجب

ثخـش شـالهت    یشبزهبً یآغبز ٍ الگَ تعبل 1388در شبل  قبت،یتحقٍاحد علَم ٍ  یٍ داًصگبُ آزاد اشاله یپزصک

 (1390، ًَرالشٌبء، تقی زادُ ّرات) دیگرد یهعرف زُ،یجب یهراشن ثرگزار يیٍ در ّصتو 1389در شبل 

َ  9یتحـَل ٍ تعـبل   زُیکِ در قبلـت جـب   8هصْد یدرهبً یٍ خدهبت ثْداصت یعلَم پزصک داًصگبُ  یتعـبل  یاز الگـ

هرکـز   39را در  یالگَ يیا 1390در شبل  د،یًوب یعولکرد هراکز تبثعِ خَد اشتفبدُ ه یبثیارز یثخش شالهت ثرا

ٍاحـدّب   يیا يیث یاختالف شطح تعبل ٌدًُصبى دّ یبثیارز جیتحت پَصش خَد ثکبر گرفت. ًتب یدرهبً -یثْداصت

ـ   يیـ کـِ در ا  یثَد. هشئلِ ا 135 بزیاهت يیٍ کوتر 344 بزیاهت يیصتریث یبثیثَد. در ارز داًصـگبُ   یرٍ شیهرحلـِ پ

                                                 
1
 Deming Prize 

2
 Malcolm Baldrige National Quality Award- MBNQA 

3
 European Foundation for Quality Management- EFQM 

4
 European Quality Award- EQA or EFQM Excellence Award-EEA 

5
 EFQM Excellence Model 

6
 EFQM Excellence Award-EEA 

7
 Iran National Productivity & Excellence Award- INPE 

8
 Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) 

9
 Mums Evolution & Excellence Award (MEEA) 
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الخضـَص ارتقـبء    یارتقبء هراکـز تبثعـِ خـَد ٍ علـ     یثْجَد ثرا یزیهصْد قرار گرفتِ ثَد، ثرًبهِ ر یعلَم پزصک

در ثخش  یذات یّب یدگیچیرار گرفتِ ثَدًد. ثدٍى صک ثب تَجِ ثِ پق بزاتیاهت يییپب َحثَد کِ در شط ییٍاحدّب

 شـت یثب یثخش ٍجَد دارد، ثْجَد در هراکز هـ  يیهٌبثع در ا صیکِ در تخض ییّب تیثْداصت ٍ درهبى ٍ هحدٍد

 کـرد یاز رٍ اشتفبدُثب  بز،یً يیا یصدُ اشت در راشتب یهقبلِ شع يیگرفت.در ا یثلٌد هدت ضَرت ه یدر ثرًبهِ ا

هـَرد   یدرهـبً  -یهراکـز ثْداصـت   یثـرا  یًقصِ راُ ثلَغ ،یا پلِ یبثیالگَ تی( ثبقبثلDEAدادُ ّب) یپَصص لیتحل

 هطبلعِ ارائِ گردد.

دادُ  یپَصصـ  لیـ تحل ٌدیفرآ یثخش شالهت ٍ هجبً -یشبزهبً یتعبل یالگَ یبرّبیٍ هع نیثر هفبّ یاداهِ هرٍر در

هَضَع قشوت شَم ثَدُ ٍ در  قیتحق یقرار گرفتِ ٍ هتدٍلَس یهَرد ثررش قیتحق یهطبلعبت ٌِیصیپ يیّب ٍ ّوچٌ

 ،ّـن  بىیاشت.در پب دُیگرد حیتصر یدرهبً -یهرکز ثْداصت 39  یثر رٍ یهتدٍلَس يیا یشبز بدُیقشوت چْبرم پ

 از هجبحث ضَرت گرفتِ اشت. یریگ جِیًت

 

 اتیهرٍرادب -2

 سالهتبخش  -یسازهاً یتعال یالگَ یارّایٍ هع نیهفاّ -2-1

تعـبلی شـبزهبًی ثٌـب گردیـدُ اشـت. ایـي        1الگَی تعبلی شبزهبًی ثخش شالهت ایراى ثر پبیِ ّصت هفَْم ثٌیبدیي

 ( ارائِ گردیدُ اشت.1هفبّین در صکل )

 
از ثخـش ثْداصـت ٍ درهـبى    ّدف اضلی تعبلی شبزهبًی، ترٍیج ایي هفبّین ٍ ًْبدیٌِ شبزی آًْب در شبزهبى ّبیی 

دارًد. جْت پیبدُ شبزی ایي هفـبّین ٍ ارائـِ چْـبرچَثی اجرایـی ثـرای       اشت کِ در راُ تعبلی شبزهبًی گبم ثرهی

ارائِ صدُ اشت. ایـي   1 طراحی ٍ هطبثق صکل 2ًْبدیٌِ شبزی هفبّین ثٌیبدیي، الگَی تعبلی شبزهبًی ثخش شالهت

                                                 
1
The Fundamental Concepts of Excellence 

2
 Excellence Modelfor Health Care Sector 

 . الگَی تعبلی شبزهبًی ثخش شالهت1صکل 



 35 32-51ضص: ، 1395بر (، ث1ْ) ، صوبر1ُدٍرُ ، گیری ٍ تحقیق در عولیبت ًصریِ تضوین

 

 

. تَاًوٌدشبزّب خَد دارای پـٌج هعیـبر ٍ ًتـبیج    2ٍ ًتبیج 1َاًوٌدشبزّبصَد: ت ایي الگَ ثِ دٍ حَزُ اضلی تقشین هی

 دارای چْبر هعیبر هی ثبصد.

هعیبر  5جزء هعیبر در هدل ٍجَد دارد. ّر یک از  32ثبصٌدٍ هجوَعبً  هی 4خَد دارای تعدادی جزء هعیبر 3هعیبرّب

 24ثبصـد( ٍ هجوَعـب    جزء هعیبر هی 4جزء هعیبر ثَدُ )ثِ اشتثٌبء هعیبر اشتراتسی کِ دارای  5تَاًوٌدشبزّب دارای 

ب ارائِ گردیـدُ اشـت.   شبختبر هعیبرّب در راثطِ ثب تَاًوٌدشبزّ 2 جزء هعیبر در تَاًوٌدشبزّب ٍجَد دارد. در صکل

شـبزد.  جـزء هعیـبر ثـرای ًتـبیج را فـراّن هـی       8جزء هعیبر اشت کِ در هجوَع  2هعیبر ًتبیج دارای  4ّر یک از 

 ًصبى دادُ صدُ اشت. 3عیبرّب در راثطِ ثب ًتبیج در صکل شبختبر ه

 

 
                                                 
1
 Enablers 

2
 Results  

3
Criteria 

4
 Criteria Part 
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جـزء هعیـبر هـَرد     32شبزهبى ّبی ثْداصتی ٍ درهبًی کِ از ایي الگَ اشتفبدُ هی ًوبیٌـد، خـَد را ثراشـبس ایـي     

هرکـز   39خَدارزیبثی قرار هی دٌّد ٍ اهتیبز خَد در ّریک از جزء هعیبرّب را هحبشجِ هی ًوبیٌد. ایي هَضَع در 

هقبلِ ثراشبس اهتیبزات حبضلِ تـدٍیي گردیـدُ   تحت پَصش داًصگبُ علَم پزصکی هصْد اتفبق افتبدُ اشت ٍ ایي 

 جزء هعیبر(. 32هرکز در  39اشت )اهتیبز 

 

 ّا دادُتحلیل پَششی رٍش  -2-2

رٍش تحلیل پَصصی دادُ ّب  کِ رٍیکردی جدید از رٍش ًبپبراهتریک ثرآٍرد تَاثع هـرزی اشـت اٍلـیي ثـبر در     

ٍ  پـس از آى ثٌکـر   ( 1978ز ٍ ّوکـبراى،  )چـبرً ( هعرفی صـد  CCR)  1تَشط  چبرًز ، کَپر ، رٍدز 1978شبل 

. کـبرایی ّـر هرکـز    (1984)ثٌکر ٍ ّوکـبراى،  را ارائِ کردًـد   BCCهدل  1984( در شبل BCC) 2،چبرًز ٍکَپر

( هـبکزیون ًشـجت   DMU( یک هشبُلِ ثرًبهِ ریزی کشری هی ثبصد، یعٌـی کـبرایی ّـر )   DMUتضوین گیرًدُ )

تحت یکشری هحدٍدیت اشت. ٍرٍدیْب ٍ خرٍجیْب اعـداد هعلـَهی   خرٍجی تَزیي صدُ ثِ ٍرٍدی تَزیي صدُ 

خرٍجیْب طَری اًتخبة هی صـًَد، کـِ کـبرایی آى هرکـز تضـوین گیرًـدُ        ّشتٌد ٍ هقبدیر ٍزى ّبی ٍرٍدیْب ٍ

 هبکزیون صَد.

ٍرٍدی  mهَجَد اشت کِ ّـر کـدام از     {DMUj : j=1,...,n}هرکز تضوین گیرًدُ ثِ ضَرت  nفرض کٌید 

ام  iٍ ٍرٍدی  r; (s ,…,1)ام  rثِ ترتیت خرٍجـی   yrj  ٍxijکٌٌد. ٍ  خرٍجی اشتفبدُ هی sْت تَلید هختلف ج

(1,…, m)  i=  ُاز هرکز تضوین گیرًدj    ام(1,…, n)  j= دثبصٌ هی  . 

ّب ٍ  ّبی خرٍجی ثِ ترتیت ثردارّبی ٍزى u  ٍ(v1,v2,…, vm)   ;v;  (u1,u2,…, us)ٍ اگر فرض کٌین  

در فرم پَصصی  ٍدر هبّیت ٍرٍدی ثِ ضَرت زیر خَاّـد   DMUp ثبصددر ایي ضَرت کبرایی هرکز ّب ٍرٍدی

 ثَد:

 
                                                 
1
Charnes ,Cooper ,Rhodes=CCR 

2
Banker, Charnes , Cooper=BCC 
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ٍقتی ثرای یک هرکز تضوین گیرًدُ ، هدل تحلیل پَصصی دادُ ّـب را حـل هـی کٌـین در حقیقـت هیـزاى کـبّش        

ّب کـبرا ٍ  DMUٍرٍدی ٍ یب  افزایش خرٍجی را ثرای رشیدى ثِ هرز کبرایی هحبشجِ هی کٌین  کِ ثعضی از ایي 

کثر خرٍجی هوکي ٍ یب ثِ عجبرتی ّب در کشت حداDMUثرخی ًبکبرا ثَدُ کِ ایي ًبکبرائی ثیبى کٌٌدُ ًقص ایي 

هصـخص صـد کـِ یـک      DEAّبی شبزهبى اشت. ٌّگبهی کِ ثَشیلِ هدل  عدم اشتفبدُ درشت از هٌبثع ٍ ٍرٍدی

DMU تَاًد کبرا گردد.  ًبکبراشت، اٍلیي قدم کِ هوکي اشت هطرح صَد ایي اشت کِ ایي هرکز چگًَِ هی 

 پیشیٌِ تحقیق -2-3

بلعبتی را در زهیٌِ ی ثکبرگیری هدل شرآهدی ٍ تحلیل پَصصی دادُ ّـب در  تعدادی از هحققیي در داخل کصَر هط

 ارزیبثی ثیوبرشتبًْب ٍ هراکز ثْداصت ٍ درهبى اًجبم دادُ اًد کِ هطبثق جدٍل زیر هی ثبصد:

 تحقیقبت اًجبم صدُ در داخل کصَر .1جدٍل 

 

 

 

ثکبرگیری 
EFQM 
در 

 ثیوبرشتبًْب

 

 

تراثی پَر 

 ٍ ّوکبراى
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تحلیلی اشت. ّدف از اًجبم ایي هقبلِ تعییي  –هطبلعِ، یک هطبلعِ هقطعی ٍ تَضیفی ایي

 EFQM اهتیبز خَدارزیبثی عولکرد در ثیوبرشتبى ّبی هٌتخت صْر اَّاز ثر اشبس هدل

در ثیوبرشتبى اهبم :گبًِ ثِ قرار زیر اشت 9درضد اهتیبز ّر کدام از عَاهل .ثَدُ اشت

، 4/70، هٌبثع ٍ صرکب 5/65، کبرکٌبى 66هصی ٍ اشتراتسی  ، خط8/66خویٌی )رُ(: رّجری 

، ًتبیج کلیدی 6/63، ًتبیج جبهعِ 6/60، ًتبیج کبرکٌبى 3/62، ًتبیج هصتری 9/63فرایٌدّب 

، کبرکٌبى 4/67، خط هصی ٍ اشتراتسی 24/72در ثیوبرشتبى ًفت: رّجری .6/68عولکرد 

، 4/56، ًتبیج کبرکٌبى 84/62ج هصتری ، ًتبی07/65، فرایٌدّب 4/63، هٌبثع ٍ صرکب 4/66

ارزیبثی در  -هجوَع اهتیبز خَد .94/45، ًتبیج کلیدی عولکرد 45/59ًتبیج جبهعِ 

 .ثِ دشت آهد 14/615ٍ ثیوبرشتبى ًفت  79/651ثیوبرشتبى اهبم خویٌی )رُ( 

ی ٍ شجبد

 ّوکبراى
1387 

درهبًی تحت پَصش داًصگبُ علَم  -در ایي هطبلعِ، عولکرد ثیوبرشتبى ّب ٍ هراکز آهَزصی

ایي هطبلعِ تَضیفی ثِ ضَرت   .ارزیبثی گردید EFQM پزصکی اضفْبى ثب اشتفبدُ از هدل

درهـبًی   -اًجبم گرفت. هدیراى کلیِ ثیوبرشتبى ّب ٍ هراکـز آهَزصـی   1386هقطعی در شبل 

ـ  .تحت پَصش داًصگبُ علَم پزصکی اشتبى اضفْبى جبهعـِ آهـبری را تصـکیل دادًـد     زار اث

گردآٍری دادُ ّب، پرشصٌبهِ اشتبًدارد ارزیبثی عولکرد ثراشبس هـدل تعـبلی شـبزهبى ثـَد.     

اهتیبز از هجوَع  56هیبًگیي اهتیبز خَدارزیبثی عولکرد هراکز هَرد هطبلعِ، در ثعد رّجری، 

 51اهتیبز؛ در ثعد کبرکٌـبى،   80از هجوَع  40اهتیبز؛ در ثعد خط هصی ٍ اشتراتسی ّب،  100

اهتیبز؛ در ثعد فرایٌـدّب،   90از هجوَع  50اهتیبز؛ در ثعد صراکت ّب ٍ هٌبثع،  90جوَع از ه

اهتیبز؛ در ثعـد ًتـبیج    200از هجوَع  103اهتیبز؛ در ثعد ًتبیج هصتری،  140از هجوَع  71

اهتیـبز؛ ٍ در ثعـد    60از هجوَع  28اهتیبز؛ در ثعد ًتبیج جبهعِ،  90از هجوَع  42کبرکٌبى، 

اهتیبز ثَد. هیبًگیي اهتیـبز خَدارزیـبثی عولکـرد     150از هجوَع  74دی عولکرد، ًتبیج کلی

 % اهتیبز.100% از 52اهتیبز ثَد ) 1000از هجوَع  516هراکز در کل، 

تحلیلـی   -ایي هطبلعِ ثِ رٍش تَضیفی  .ّدف ایي هطبلعِ ثرآٍرد کبرایی ثیوبرشتبى ّبشت 2009شجبدی ٍ  
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ثکبرگیری 

رٍش 

DEA  در

 ثیوبرشتبًْب

اًجبم گردید. هراکز آهَزصی درهبًی ٍ ثیوبرشتبى ّبی عوَهی داًصگبُ علَم  1386در شبل  ّوکبراى

پزصکی اضفْبى جبهعِ آهبری ثررشی را تصکیل هی دٌّد. هتغیرّبی ًْـبدُ در ایـي هطبلعـِ    

، تعداد شـبیر  صبهل تعداد پزصکبى هتخضص، تعداد پزصکبى عوَهی، تعداد ًیرٍی پرشتبری

پرشٌل ٍ تعداد تخت فعبل ٍ هتغیرّبی شتبًدُ صبهل هتَشط اقبهت ثیوبر، فبضـلِ چـرخش   

تخت، ضریت اصغبل تخت، تعداد پذیرش شرپبیی ٍ درآهـد ثیوبرشـتبى ّـب ثـَد. هیـبًگیي      

کبرایی فٌی کل، کبرایی هدیریَتی ٍ کبرایی هقیبشـی ثیوبرشـتبى ّـبی هَردهطبلعـِ در شـبل      

ثـِ   1385ٍ در شـبل   98/0ٍ  957/0، 938/0اقل شبزی ًْبدُ ثِ ترتیت ثِ رٍش حد 1384

هحبشجِ صد. هیـبًگیي کـبرایی ّـبی هـَرد ًهـر ثـِ رٍش        981/0ٍ  964/0، 946/0ترتیت 

 1385ٍ در شبل  956/0ٍ  974/0، 931/0ثِ ترتیت  1384حداکثر شبزی شتبًدُ ًیز در شبل 

 .ثِ دشت آهد 962/0ٍ  902/0، 868/0ثِ ترتیت 

جٌدقی ٍ 

 ّوکبراى
2010 

ّدف ایي هطبلعِ ارزیبثی ٍ هقبیشِ کبرایی ثیوبرشتبًْبی دٍلتی ٍ خضَضی در قن هی ثبصد. 

ثیوبرشتبى ثب دٍ رٍش ثبزدُ ثِ هقیبس ثبثت ٍ هتغیر هـَرد ارزیـبثی قـرار     8در ایي پسٍّش 

ْ    3گرفتٌد. ًتبیج ًصبى دادًد کِ  بی ًبکـبرا ٍ  ثیوبرشتبى ًبکبرا صـدًد.جْت ثْجـَد ثیوبرشـتبً

 .کبراصدى آًْب هی تَاى خدهبت ثیوبرشتبى را افزایش ٍ یب ّزیٌِ شبالًِ را کبّش داد

حبتن ٍ 

 ّوکبراى
2010 

 1384ٍ1385تحلیلی ٍ هقطعـی ٍ کـبرثردی اشـت     –پسٍّش حبضر ، هطبلعِ ای تَضیفی 

ثیوبرشـتبى دٍلتـی ٍ عوـَهی اشـتبى فـبرس ، اًجـبم پـذیرفت.          21ثرای شـٌجش کـبرایی   

اطالعبت هَرد ًهر ثب اشتفبدُ از پرشصٌبهِ ، هضبحجِ، هطبلعبت کتبثخبًِ ای ، آهبر ٍ هدارک 

تحلیـل   GAMSرهَجَد گرد آٍری صد ٍ ثِ تفکیک شبل ّبی هَرد ًهر تَشط ًـرم افـزا  

 4گردید. یبفتِ ّبی حبضل از ایي هطبلعِ ًصبى هی دٌّد کـِ هیـبًگیي کـبرایی هقیبشـی در     

 4ثَد کِ رًٍد ًزٍلی را هی پیوبیـد.هیبًگیي کـبرایی اقتضـبدی  در    0/ 67دٍرُ هَرد هطبلعِ

دٍرُ هَرد هطبلعِ  4ثرآٍرد صد ٍ در ًْبیت هیبًگیي کبرایی فٌی در  53/0دٍرُ هَرد هطبلعِ 

یعٌی 21،16،12،5ثرآٍرد صد.  ثب تَجِ ثِ صبخص هبلوکَئیشت ثیوبرشتبى ّبی صوبرُ 93/0

از ثیوبرشتبى ّب در ّر دٍ دٍرُ هَرد هطبلعِ از ًهر کبرایی فٌـی ،هقیبشـی ٍ اقتضـبدی    19/0

 .ّوَارُ پیصرفت را ًصبى هی دادًد

ثیوبرشتبى در کصَرّبی هختلف ّوچٌیي هطبلعبت گشتردُ ای در هَرد شٌجش کبرایی ٍ ثْرُ ٍری ضٌعت 

)هَرتبیور اشترالیب در ، ( 1995، ّبفلرٍ فَلٌد)، در آهریکب (2005)گبًَى، ضَرت گرفتِ اشت.ثرای هثبل در ایرلٌد

ثرای ارزیبثی DEAدر پسٍّش ّبی خَد از هدل (2000)شَهبًتبى ٍ ّوکبراى، ، در شریالًکب (2002ٍ ّوکبراى، 

 اشتفبدُ ًوَدُ اًد.یی ٍ شٌجش ثْرُ ٍری ثیوبرشتبًْب کبرا

هَرد تَجِ هحققیي قرار ًگرفتِ اشت از ایٌرٍ در پیصیٌِ تحقیق  DEA  ٍEFQMٍلی ثحث الگَیبثی پلِ ای در 

 در ثیوبرشتبًْب ٍ هراکز ثْداصت ٍ درهبى هطرح صدُ اشت. DEA  ٍEFQMفقط هجبحث ثکبرگیری هدلْبی  
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 هتذٍلَشی تحقیق -3

(، فرآیٌد شِ هرحلِ ای تحقیق هعرفی گردیدُ اشت. در هرحلِ اٍل اثتدا هجبًی الگَی تعـبلی شـبزهبًی   4کل )در ص

هرکـز ثْداصـتی    39جبهعِ آهبری ایي تحقیق کِ  ( ثررشی گردید. شپس1-2ثخش شالهت )هعرفی صدُ در ثخش 

هرکـز درهـبى کـِ     20ثْداصـت ٍ  هرکز ٍ صـجکِ   19ٍ درهبًی تبثعِ داًصگبُ علَم پزصکی هصْد، هی ثبصد )صبهل 

( هصخضبت ایي هراکز هعرفـی صـدُ اشـت.قدم    2ثیوبرشتبى ًیز ًبهیدُ هی صًَد( تعریف گردید.در جدٍل صوبرُ )

 ( ارائِ صدُ اشت.3ثعدی گردآٍری اهتیبزات حبضل از خَدارزیبثی ایي هراکز ثَد. ایي اهتیبزات درجدٍل صوبرُ )
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         :                                      )DEA(                                           
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                                                             5       
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             CCR                                                   
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 فرآیٌد تحقیق .4صکل 

هَرد هطبلعِ ٍ ًیبز ثِ طرحـی   درهبى -ثْداصتدر گبم آخر از هرحلِ اٍل ثب تَجِ ثِ شطَح اهتیبزی هختلف هراکز

 دادُی پَصصـ  لیـ تحل کـرد یرٍثلٌد هدت ثرای ثْجَد هراکـز ثـب اهتیـبزات پـبییي، ّـدف ایـي تحقیـق اشـتفبدُ از         

در ایي تحقیق ثب تلفیـق  ایي هراکزتعریف گردید. لذا  ثلَغ راُ ًقصِ ارائِی ثرای ا پلِی بثیالگَ تیثبقبثل( DEA)ّب

فـرض  افزایش دادُ صـَد.   در پٌج هرحلًِبکبرا  هراکزالگَ ثرداری ٍ تحلیل پَصصی دادُ ّب شعی هی صَد کبرایی 

بصـد ٍ  ًوـی ث  اهکـبى پـذیر  اشت کِ الگَ ثرداری یک هرکز ثشیبر ًبکبرا از یک هرکز ثشیبر کبرا  ایي تحقیق ثر ایي

ثِ دلیل پیچیدگی ذاتی شبزهبى ّبی ثْداصتی ٍ درهبًی ٍ هحدٍدیت هٌبثع هَجَد در ایي ثخش، هرکز ثشیبر ًبکبرا 

 در هدت زهبى هحدٍدی تَاًبیی افزایش کبرایی تب حد هرکز ثشیبر کبرا را ًدارد.  
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گًَـِ  ّوبً چ هرحلِ ای هی ثبصد.، پٌثرای چٌیي هراکز ًبکبرایی پیصٌْبد هی گرددکِ لذا در ایي تحقیق هدل پلِ ای 

ری از هراکز ثبالتر از خَد شعی ثِ رشـیدى  ثرداهرکز ضعیف در هرحلِ اٍل ثب الگَ( هصخص هی ثبصد،5) صکلدر 

ثِ هرز الگَّبی شطح پٌجن را دارد. شپس در هرحلِ ثعدی خَد را ثِ الگـَی چْـبرم ٍ ًْبیتـب در دراز هـدت ثـِ      

 ّشتٌد، هی رشبًد. الگَی شطح اٍل کِ ّوبًب هراکز کبرا

 
 الگَی ثْجَد پلکبًی هراکز ثْداصتی ٍ درهبًی ایراًی .5صکل 

 در اداهِ هرحلِ دٍم فرآیٌد تحقیق تحت عٌَاى هدل شبزی ٍ اجرای هدل تصریح هی گرد.

 هعرفی هراکز ثْداصتی ٍ درهبًی هَرد هطبلعِ .2جدٍل 
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 هعرفی هراکز ثْداصتی ٍ درهبًی هَرد هطبلعِ .2جدٍل 
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 سازی ٍ اجرای هذل هذل -4

 ارّایازهعیاهت درقالب ارّایجسءهع ازاتیاهتی بٌذ جوع -4-1

جـزء هعیـبر    32در اٍلیي گبم از هرحلِ دٍم، ثب تَجِ ثِ گشتردگی اهتیبزات خَدارزیبثی گردآٍری صدُ )اهتیـبزات  

هعیبر اضلی جوع ثٌدی صَد. ّوچٌیي در ایي تحقیق  9هرکز(، تضوین گرفتِ صدُ کِ ایي اهتیبزات در قبلت  39در 

از تَاًوٌدشبزّب ثِ عٌَاى هتغیرّبی ٍرٍدی ٍ از ًتبیج ثِ عٌَاى هتغیرّبی خرٍجی اشتفبدُ هـی گردد.ًتـبیج جوـع    

 اشت.   ( ارائِ صدُ 3ثٌدی اهتیبزات در جدٍل صوبرُ )

 

 اهتیبزات جوع ثٌدی صدُ هراکز ثْداصتی ٍ درهبًی هَرد هطبلعِ .3جدٍل 

 هراکز

 خرٍجی ّب )ًتبیج( ٍرٍدی ّب )تَاًوٌدشبزّب(

صراکت ّب ٍ  کبرکٌبى اشتراتسی رّجری

 هٌبثع

ًتبیج  فرآیٌدّب

 هصتریبى

ًتبیج 

 کبرکٌبى

ًتبیج 

 جبهعِ

ًتبیج 

 کلیدی

DMU1 34 36.3 36 44 35 6.25 11.3 5 20 

DMU2 24 23.8 37 25 31 11.3 16.3 10 35 

DMU3 16 12.5 28 16 14 10 10 5 12.5 

DMU4 19 20 20 21 19 10 6.25 5 12.5 

DMU5 33 23.8 29 34 32 10 6.25 10 15 

DMU6 31 43.8 33 31 29 10 16.3 5 22.5 

DMU7 26 27.5 28 27 30 13.8 10 5 22.5 

DMU8 28 28.8 31 31 33 8.75 8.75 5 22.5 

DMU9 77 41.3 34 65.8 57.6 10 10 5 22.5 

DMU10 29 25 30 23 29 10 15 5 22.5 

DMU11 20 18.8 23 20 21 6.25 11.3 15 22.5 

DMU12 52.8 24.3 42.6 44.4 22.6 15 10 5 25 

DMU13 16 16.25 17 20 18 5 11.25 15 15 

DMU14 24 12.5 26 19 15 5 5 5 22.5 

DMU15 19 20 20 21 19 10 6.25 5 12.5 

DMU16 37 28.8 33 33 31 11.3 10 5 22.5 

DMU17 39 33.6 36 48 43 13.8 13.8 15 22.5 

DMU18 24 18.8 24 16 24 15 8.75 5 15 

DMU19 18 15 18 22 26 5 12.5 7.5 40 

DMU20 25 17.5 26 22 20 21.3 15 7.5 22.5 

DMU21 20 21.3 22 19 27 15 10 12.5 32.5 

DMU22 32 21.3 28 25 36 21.3 15 15 32.5 
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 اهتیبزات جوع ثٌدی صدُ هراکز ثْداصتی ٍ درهبًی هَرد هطبلعِ .3جدٍل 

 هراکز

 خرٍجی ّب )ًتبیج( ٍرٍدی ّب )تَاًوٌدشبزّب(

صراکت ّب ٍ  کبرکٌبى اشتراتسی رّجری

 هٌبثع

ًتبیج  فرآیٌدّب

 هصتریبى

ًتبیج 

 کبرکٌبى

ًتبیج 

 جبهعِ

ًتبیج 

 کلیدی

DMU23 19 21.3 33 18 28 23.8 15 20 27.5 

DMU24 29 30 32 33 30 25 12.5 7.5 12.5 

DMU25 21 35 31 27 37 13.8 15 10 22.5 

DMU26 28 26.3 29 30 29 12.5 18.8 10 32.5 

DMU27 41 41.3 42 43 43 21.3 15 10 30 

DMU28 33 28.8 29 41 31 10 15 5 22.5 

DMU29 40 30 40 36 33 10 10 10 22.5 

DMU30 20 27.5 31 22 28 6.25 11.3 5 22.5 

DMU31 31 30 34 31 35 6.25 11.3 10 22.5 

DMU32 26 27.5 26 29 32 11.3 8.75 10 10 

DMU33 22 33.8 35 39 46 15 10 5 25 

DMU34 40 60 51 32 48 31.3 22.5 10 22.5 

DMU35 31 25 24 34 50 21.3 13.8 5 25 

DMU36 20 22.5 18 31 27 10 11.3 7.5 22.5 

DMU37 35 61.3 41 44 42 7.5 10 5 25 

DMU38 53 27.5 35 29 29 10 13.8 5 30 

DMU39 25 45 29 35 32 2.5 2.5 5 12.5 

 

 هَردهطالعِی ٍاحذّا سطح يییتعی برای ٍرٍد تیٍهاّی پَشش بافرمCCRهذلی ریبکارگ -4-2

 :هرحلِ درپٌج

( ًتبیج کـبرایی حبضـل   4هحبشجِ گردید.جدٍل صوبرُ )CCR  ثِ کوک هدل  هرکز 39در ایي هرحلِ اثتدا کبرایی 

ایي هراکز در شطح اٍل، ثْوراُ هراکز الگَ ثرای هراکز ًبکبرا را ًصبى هی دّد. قبثـل ذکـر اشـت کـِ از ًـرم افـزار       

GAMS ُاین. جْت حل هدل اشتفبدُ ًوَد 

 . ًتبیج کبرایی شطح اٍل ارزیبثی ٍ ارائِ الگَّب ثرای کبرا صدى هراکزًبکبرا4جدٍل 

 هراکز اهتیبز کبرآیی الگَّب

19(0.037) , 20(0.065) , 26(0.524) 0.4994 DMU1 

19(0.352) , 20(0.11) , 23(0.468) , 26(0.171) 0.9495 DMU2 

------ 1 DMU3 
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 . ًتبیج کبرایی شطح اٍل ارزیبثی ٍ ارائِ الگَّب ثرای کبرا صدى هراکزًبکبرا4جدٍل 

 هراکز اهتیبز کبرآیی الگَّب

20(0.287) , 21(0.064) , 22(0.072) , 23(0.044) 0.6366 DMU4 

13(0.149) , 21(0.136) , 23(0.303) 0.5356 DMU5 

20(0.574) , 23(0.039) , 26(0.164) 0.8194 DMU6 

19(0.057) , 20(0.363) , 21(0.353) , 23(0.020) 0.6754 DMU7 

19(0.377) , 20(0.236) , 23(0.077) 0.5053 DMU8 

13(0.019) , 19(0.357) , 20(0.052) , 35(0.329) 0.4707 DMU9 

20(0.779) , 23(0.221) 0.9181 DMU10 

------ 1 DMU11 

14(0.532) , 20(0.579) 0.8657 DMU12 

------ 1 DMU13 

------ 1 DMU14 

20(0.287) , 21(0.064) , 22(0.072) , 23(0.044) ,35(0.016) 0.6366 DMU15 

14(0.055) , 19(0.2777) , 20(0.453) 0.5509 DMU16 

13(0.534) , 20(0.061) , 22(0.422) , 35(0.039) 0.6509 DMU17 

20(0.306) , 23(0.357) 0.8216 DMU18 

------ 1 DMU19 

------ 1 DMU20 

------ 1 DMU21 

------ 1 DMU22 

------ 1 DMU23 

20(1.023) , 23(0.135) 0.9703 DMU24 

13(0.479) , 23(0.641) 0.9447 DMU25 

------ 1 DMU26 

19(0.035) , 20(0.643) , 21(0.363) , 35(0.093) 0.6565 DMU27 

19(0.257) , 20(0.077) , 26(0.566) 0.7942 DMU28 

11(0.167) , 19(0.251) , 20(0.082) , 23(0.25) 0.5655 DMU29 

19(0.114) , 23(0.552) , 26(0.085) 0.7458 DMU30 

13(0.151) , 19(0.180) , 23(0.206) , 26(0.227) 0.5641 DMU31 

13(0.136) , 22(0.333) , 23(0.148) 0.6357 DMU32 

19(0.224) , 23(0.583) 0.687 DMU33 

20(0.484) , 23(1.016) 0.9042 DMU34 

------ 1 DMU35 

13(0.205) , 19(0.332) , 20(0.089) , 35(0.254) 0.9932 DMU36 

19(0.450) , 20(0.178) , 23(0.024) , 26(0.072) 0.4288 DMU37 

19(0.438) , 20(0.555) 0.7753 DMU38 

11(0.151) , 13(0.019) , 19(0.184) , 23(0.054) 0.3059 DMU39 
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هرکز  11ایي هرحلِ تعداد هرکز در ًهر گرفتِ صدُ، در  39( هالحهِ هی صَد از 4ّوبًگًَِ کِ در جدٍل صوبرُ )

هٌبشـت   λکبرا تصخیص دادُ صدُ اشت.در اداهِ ثرای ّر یک از ایـي هراکـز ًبکـبرا الگَّـبی هٌبشـجی ثـب هقـدار        

شـِ هرکـز ثـِ عٌـَاى الگـَ       0.4994هحبشجِ گردیدُ اشت.ثِ طَر ًوًَِ ثرای هرکزًبکبرای یک ثـب هیـزاى کـبرایی    

ثـِ عٌـَاى الگَّـبی     λ;0.524ثـب   26ٍ هرکـز   λ;0.065ثـب   20ز ٍ هرک λ;0.037ثب  19صٌبشبیی صدُ اشت.هرکز 

 هٌبشت ثرای ایي هرکز ًبکبرا هی ثبصٌد.

هرکز کبرای شطح اٍل را از لیشت هراکـز خـبرگ گردیدًـد ٍ     11در هرحلِ ی دٍم ثرای اًجبم طجقِ ثٌدی دقیق تر 

ثب ایي کبر، هراکزی کِ در دٍهیي شـطح   هراکز ًبکبرای ثبقیوبًدُ اجراء گردید.ثِ عجبرت دیگر 28هراحل فَق ثرای 

 (ارائِ گردیدُ اشت.5کبرایی ٍاقع ثَدًد،هصخص گردیدًد. ًتبیج حبضل از ایي هرحلِ در جدٍل صوبرُ )

 کبرا صدى هراکز ًبکبرا یٍ ارائِ الگَّب ثرا یبثیشطح دٍم ارز ییکبرا جًتبی. 5 جدٍل

 هراکز اهتیبز کبرآیی الگَّب

2(0.229) , 6(0.250) , 10(0.080) , 36(0.202) 0.6327 DMU1 

------ 1 DMU2 

2(0.199) , 17(0.038) , 24(0.265) , 36(0.061) 0.9149 DMU4 

2(0.294) , 17(0.466) , 24(0.010) 0.9641 DMU5 

------ 1 DMU6 

2(0.211) , 18(0.402) , 24(0.070) , 36(0.365) 0.9376 DMU7 

2(0.381) , 18(0.044) , 36(0.379) 0.7083 DMU8 

2(0.023) , 18(0.012) , 36(0.956) 0.5396 DMU9 

------ 1 DMU10 

------ 1 DMU12 

2(0.199) , 17(0.038) , 24(0.265) , 36(0.061) 0.9149 DMU15 

2(0.342) , 12(0.096) , 24(0.123) , 36(0.293) 0.786 DMU16 

------ 1 DMU17 

------ 1 DMU18 

------ 1 DMU24 

------ 1 DMU25 

2(0.366) , 18(0.113) , 24(0.441) , 36(0.444) 0.9133 DMU27 

6(0.123) , 10(0.610) , 36(0.341) 0.9822 DMU28 

2(0.375) , 17(0.416) , 24(0.001) 0.8954 DMU29 

2(0.527) , 25(0.180) 0.8221 DMU30 

2(0.401) , 17(0.146) , 25(0.111) , 32(0.270) 0.8978 DMU31 

------ 1 DMU32 

------ 1 DMU33 

------ 1 DMU34 

------ 1 DMU36 
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 کبرا صدى هراکز ًبکبرا یٍ ارائِ الگَّب ثرا یبثیشطح دٍم ارز ییکبرا جًتبی. 5 جدٍل

 هراکز اهتیبز کبرآیی الگَّب

2(0.470) , 36(0.379) 0.5911 DMU37 

2(0.819) , 12(0.039) , 36(0.017) 0.9211 DMU38 

2(0.153) , 17(0.124) , 25(0.063) , 36(0.130) 0.4978 DMU39 

هرکز  12هرکز در ًهر گرفتِ صدُ، در ایي هرحلِ تعداد  28( هالحهِ هی صَد از 5)ّوبًگًَِ کِ در جدٍل صوبرُ 

کبرا تصخیص دادُ صدُ اشت،کِ ایي هراکز هجوَعِ کبرای شطح دٍم ًبهیدُ هـی صـًَد.هراکز ٍاقـع در هجوَعـِ     

گر شـعی  کبرای شطح اٍل الگَی هٌبشت ثرای هراکز هَجَد در هجوَعِ کبرای شطح دٍم هی ثبصٌد. ثِ عجبرت دی

 هدیریت در رشبًدى کبرایی شطح دٍم ثِ کبرایی شطح اٍل هی ثبصد.

هرکزکبرای شطح دٍم ًیز از دادُ ّبی هَرد ارزیبثی خبرگ صدًد ٍ دادُ ّبی ثبقیوبًدُ ارزیـبثی   12در هرحلِ شَم 

 ( ارائِ صدُ اشت.6گردیدًد.ًتبیج حبضل از ایي ارزیبثی در جدٍل صوبرُ )

 کبرا صدى هراکز ًبکبرا یٍارائِ الگَّب ثرا یبثیشطح شَم ارز ییکبرا جًتبی. 6 جدٍل

 هراکز اهتیبز کبرآیی الگَّب

28(0.361) , 30(0.310) , 31(0.132) , 38(0.064) 0.7533 DMU1 

------ 1 DMU4 

------ 1 DMU5 

------ 1 DMU7 

7(0.572) , 30(0.284) , 31(0.029) , 38(0.087) 0.9298 DMU8 

7(0.420) , 31(0.116) , 38(0.348) 0.8201 DMU9 

------ 1 DMU15 

5(0.010) , 7(0.439) , 27(0.090) , 31(0.028) , 38(0.304) 0.8768 DMU16 

------ 1 DMU27 

------ 1 DMU28 

------ 1 DMU29 

------ 1 DMU30 

------ 1 DMU31 

7(0.824) , 30(0.282) , 38(0.004) 0.7792 DMU37 

------ 1 DMU38 

30(0.111) , 31(0.444) 0.64 DMU39 

هرکز کبرا تصخیص دادُ صدًد ٍ شطح شَم کبرایی تَشط ایي ٍاحدّب تصـکیل یبفت.ثـِ طریـق     10در ایي هرحلِ 

( 8( ٍ)7ٍ پٌجن در جداٍل صوبرُ )ًتبیج کبرایی شطَح چْبرم هصبثِ شطَح کبرایی چْبرم ٍ پٌجن تعییي گردید. 

 گردیدُ اشت.ارائِ 

 



 47 32-51ضص: ، 1395بر (، ث1ْ) ، صوبر1ُدٍرُ ، گیری ٍ تحقیق در عولیبت ًصریِ تضوین

 

 

 کبرا صدى هراکزًبکبرا یٍ ارائِ الگَّب ثرا یبثیشطح چْبرم ارز ییکبرا جیًتب. 7 جدٍل

 هراکز اهتیبز کبرآیی الگَّب

------ 1 DMU1 

------ 1 DMU8 

16(1) 0.9706 DMU9 

------ 1 DMU16 

1(0.079) , 8(1.041) 0.9094 DMU37 

------ 1 DMU39 

 

 کبرا صدى هراکزًبکبرا یٍ ارائِ الگَّب ثرا یبثیشطح پٌجن ارز ییکبرا جیًتب. 8 جدٍل

 هراکز اهتیبز کبرآیی الگَّب

------ 1 DMU9 

------ 1 DMU37 

 

 ّای تحقیق یافتِ -5

بًگًَـِ کـِ در ایـي جـدٍل هصـبّدُ      (هصـبّد ًوـَد. ّو  9یبفتِ ّبی ایي تحقیق را هی تَاى در جدٍل صوبرُ )39

 در پٌج شطح قرار گرفتِ اًد. گردد، هراکزهَرد هطبلعِ هی

 هراکزکبرا در پٌج شطح .9 جدٍل

 هراکز
 هراکز کبرآ

 5شطح  4شطح  3شطح  2 شطح 1شطح 

DMU1    1  

DMU2  1    

DMU3 1     

DMU4   1   

DMU5   1   

DMU6  1    

DMU7   1   

DMU8    1  

DMU9     1 

DMU10  1    

DMU11 1     

DMU12  1    

DMU13 1     
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 هراکزکبرا در پٌج شطح .9 جدٍل

 هراکز
 هراکز کبرآ

 5شطح  4شطح  3شطح  2 شطح 1شطح 

DMU14 1     

DMU15   1   

DMU16    1  

DMU17  1    

DMU18  1    

DMU19 1     

DMU20 1     

DMU21 1     

DMU22 1     

DMU23 1     

DMU24  1    

DMU25  1    

DMU26 1     

DMU27   1   

DMU28   1   

DMU29   1   

DMU30   1   

DMU31   1   

DMU32  1    

DMU33  1    

DMU34  1    

DMU35 1     

DMU36  1    

DMU37     1 

DMU38   1   

DMU39    1  

( یبفتِ ّبی تحقیق ثِ گًَِ ای دیگر ًوبیش دادُ صدُ اشت. ثـب هصـخص صدًشـطَحَ هراکـز     6در صکل صوبرُ )

هَجَد در ّریک، حبل ثبیشتی  ّدف گذاری ّبی ثْجَد ثرای هراکز در شطَح پبییي تر اًجبم گیـرد. ایـي ّـدف    

بصد. ثٌـبثرایي ثـب تَجـِ ثـب آًکـِ      گذاری ّب ثبید طَری ضَرت گیرد کِ در طی  یک دٍرُ ارزیبثی قبثل دشتیبثی ث

دٍرُ ارزیبثی ٍاحدّبی تبثعِ داًصگبُ علَم پزصکی هصْد یکشبلِ هی ثبصد، ایي ّـدف گـذاری ّـب ثبیـد در افـق      
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یکشبل قبثل تحقق ثبصد. لذا ًجبید هرکزی کِ در شطح پٌجن قرار دارد را در یک گبم ثِ شـطح اٍل ّـدایت ًوـَد.    

ر ٍرٍدی ّب )تَاًوٌدشبزّب( ٍ خرٍجی ّبی )ًتـبیج(خَد، پلکـبى ثْجـَد را طـی     ایي ٍاحدّب هی تَاًٌد ثب ثْجَد د

 ًوبیٌد.

ثِ عٌَاى جوع ثٌدی ایي هرحلِ، ثر اشبس ثْجَد پلکبًی الزهشت هراکزشطح پٌجن در یک گبم خـَد را ثـِ شـطح    

لـذا ثـب تَجـِ     چْبرم ، شپس شطح شَم ٍ ثعد از آى شطح دٍم ٍ در ًْبیت ثِ شطح اٍل ٍ در ٍاقع ثلَغ ثرشبًٌد.

آًکِ ایي هراحل ّریک یکشبل ثِ طَل هی اًجبهد، ایي الگَ هی تَاًد ًقصِ راُ ثلَغ حـداکثر پـٌج شـبلِ ای را در    

 اختیبر هراکز ثْداصتی ٍ درهبًی هَرد هطبلعِ قرار دّد.

 
 هراکز ثْداصتی ٍ درهبًی الگَ در شطَح پٌجگبًِ ثْجَد پلکبًی .6 صکل

 

 گیری ًتیجِ -6

درهـبى هفیـد ٍ در   ٍ  در ایي پسٍّش، هدل پلِ ای ارائِ صدُ هی تَاًد ثرای هدیراى ثیوبرشتبًْب ٍ هراکز ثْداصت ٍ

قرار گرفتِ اًد.در شـطح   شطحٍاحد تحت ارزیبثی در پٌج  39تبثیرگذار ثبصد..  ّبآى  راشتبی شیبشت گذاری ّبی

ٍاحد، ٍ در ًْبیـت در شـطح    4حد، در شطح چْبرم ٍا 10ٍاحد، در شطح شَم  12ٍاحد، در شطح دٍم  11اٍل 

قرار گرفتِ در اٍلیي شطح هی تَاًٌـد ثـب صٌبشـبیی     ثیوبرشتبًْب ٍ هراکز ثْداصت ٍ درهبى ٍاحد کبرا صدًد. 2پٌجن 

ًقــبق قــَت ٍ ضــعف خــَد ٍ اشــتفبدُ از تجرثیــبت ٍاحــدّبی ثرتــر ثــِ حفــ  ٍ ثْجــَد عولکــرد خــَد اقــدام 

ًیز هی تَاًٌد ثـب الگـَ گیـری از ثیوبرشـتبًْبیی کـِ ثـِ        ثِ صدت ًبکبرا درهبىٍ ثْداصت ثیوبرشتبًْب ٍ هراکز کٌٌد.

ٌّـد. ثـب ًتـبیج ثـِ     ثضَرت پلـِ ای افـزایش د  خَد را کبرایی عٌَاى ٍاحد هرجع صٌبختِ صدُ اًد عولکرد خَد را 

 3,11,13,14,19,20,21,22,23,26,35الگوهای سطح اول شامل مراکز : 

 2,6,10,12,17,18,24,25,32,33,34,36: شامل مراکز  دومالگوهای سطح 

 4,5,7,15,27,28,29,30,31,38: شامل مراکز  سومالگوهای سطح 

 1,8,16,39:شامل مراکز  چهارمالگوهای سطح 

 9,37:شامل مراکز  پنجمالگوهای سطح 
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هعبًٍـت  )پٌجن( دشت آهدُ از ایي تحقیق، ثیوبرشتبًْب ٍ هراکـز ثْداصـت ٍ درهـبى قـرار گرفتـِ در شـطح  آخـر       

ثِ عٌَاى ًبکبراتریي ٍاحدّب صٌبختِ صدًد ٍ ثبید توبم شعی خـَد را   ثیوبرشتبى هَشی ثي جعفر قَچبى ٍ ثْداصتی

 ثرای رشیدى ثِ کبرایی ثبالتر ثِ کبر گیرًد.

ایـراى  ّوچٌیي یبفتِ ّبی حبضل از ایي تحقیق ًیز ثیبى کٌٌدُ فراٍاًی هراکز ثْداصتی ٍ درهـبًی هـَرد هطبلعـِ در    

% آًْـب در  5% هراکز ایراًی در شـطح یـک ثـَدُ ٍ تٌْـب     28( ًصبى هی دّد، 10اشت. ّوبًگًَِ کِ جدٍل صوبرُ )

 شطح پٌجن ثلَغ ثشر هی ثرًد.

 فراٍاًی هراکز ثْداصتی ٍ درهبى ایراًی هَرد هطبلعِ در شطَح پٌجگبًِ ثلَغ .10جدٍل 

 شطح ثلَغ 1 2 3 4 5

 تعداد هراکز 11 12 10 4 2

 فراٍاًی 28% 31% 26% 10% 5%

در اًجبم ایي تحقیق هحدٍدیت ّبیی ًیز ٍجَد داصتِ اشت. یکی از ایي هحدٍدیت ّـب تعـداد هراکـز ثْداصـتی ٍ     

درهبًی هَرد هطبلعِ ثَدُ اشت. در ضَرت کِ اهکبى دشترشی ثِ ًتبیج خَدارزیبثی هراکز ثیصتری ٍجـَد داصـت،   

 تعوین ثیصتری ثدشت هی آهد.ًتبیج ثضَرتی دقیق تر ٍ ثب قبثلیت 

جـزء هعیـبر اصـبرُ     32ثِ عٌَاى تحقیقبت آتی، هی تَاى ثِ تعییي شطَح هراکز ثْداصتی ٍ درهبًی ثراشبس ًتـبیج  

ًوَد. در ایي تحقیق اهتیبزات جزء هعیبرّب اثتدا در قبلت جزء هعیبرّب جوـع ثٌـدی ٍ شـپس هـَرد ثررشـی قـرار       

 شجبت ثب اهتیبزات جزء هعیبرّب شطح ثٌدی دقیقتری از هراکز ارائِ ًوبید.  گرفت. پیش ثیٌی هی صَد ثب اًجبم هحب

 

 هراجع -7
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  ،خَدارزیبثی عولکرد ثیوبرشتبى ّب ٍ هراکز  (.1387پَر، س. )ثرات س.، کریوی، م.ح.، هحریری، ح.س.، شجبدی

درهبًی اشتبى اضفْبى ثب اشتفبدُ از  -درهبًی تحت پَصش داًصگبُ علَم پزصکی ٍ خدهبت ثْداصتی -یآهَزص

 .227 ص، 127پسٍّش در پزصکی ، صوبرُ ، 1385هدل تعبلی شبزهبى، شبل 
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