مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد2017/11

قياس كفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة الجزائرية
باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات ) - (DEAدراسة تطبيقية
لعينة من المستشفيات الخاصة  -لسنة 5102
Measuring the efficiency of health services in the Algerian private
hospitals using the data envelopment analysis method (DEA) - A
Case Study: sample of private hospitals –2015
عرابة الحاج
كلّية العلوم االقتصاديّة والعلوم التّجاريّة وعلوم التّسيري
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

السويسي دالل
كلّية العلوم االقتصاديّة والعلوم التّجاريّة وعلوم التّسيري
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

ملخص:
هتدف هذه الدراسة إىل تقييم كفاءة خدمات املستشفيات اخلاصة اجلزائرية ،من خالل قياس الكفاءة النسبية خلمس مستشفيات من اجلنوب الشرقي
اجلزائري ،حيث طبقنا أسلوب حتليل مغلف البيانات ( )DEAبنموذجيه لعوائد احلجم الثابتة و عوائد احلجم املتغرية بالتوجهني اإلدخايل و اإلخراجي .ومتثلت
متغريات الدراسة يف :عدد األطباء و عدد املمرضني كمدخالت ،عدد املرضى الداخليني وعدد املرضى اخلارجيني كمخرجات ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن
مستشفيني حققا الكفاءة التامة (داخليا و خارجيا ) ،و مستشفيني كفؤة داخليا و غري كفؤة خارجيا ،و مستشفى غري كفء داخليا و خارجيا.
الكلمات المفتاحية :املستشفيات اجلزائرية اخلاصة  ،أسلوب حتليل مغلف البيانات ،الكفاءة النسبية ،عوائد احلجم الثابتة ،عوائد احلجم املتغرية.
Abstract:
This study aims to evaluate the efficiency of services of the Algerian private hospitals, by measuring the
relative efficiency of five hospitals in the south east of Algeria. We applied the two models of data
envelopment analysis (DEA) for constant returns to scale and variable returns to scale by the two
orientations input and output. The study variables are the number of doctors and the number of nurses as
inputs, the number of internal patients and the number of external patients as outputs. The results show that
two hospitals have achieved full efficiency (internally and externally( , and two hospitals were internally
efficient and externally inefficient, and one hospital was internally and externally inefficient.
Keywords: Algerian private hospitals, data envelopment analysis, relative efficiency, constant returns to
scale, variable return to scale.

تمهيد:

مع زيادة عدد املرضى و املطالبة باالستجابة السريعة الحتياجاهتم ،باإلضافة إىل الطلب املتزايد من قبل هؤالء على اخلدمات
الصحية و الطبية الراقية ،كل ذلك حتم على القائمني على إدارة املؤسسات الصحية إجياد الوسائل و السبل ملقابلة هذه الطلبات
واالستجابة هلا .الشيء الذي يدفع إىل التفكري يف استغالل موارد املؤسسات اإلستشفائية استغالال أمثل و حماولة حتقيق أهدافها بالكفاءة
املطلوبة منها عن طريق استخدام األساليب الكمية اليت متكن من التعرف على جوانب اهلدر يف الوقت و الطاقات واإلمكانيات املختلفة
للتخلص منها ،وحتسني توزيع هذه املوارد داخل خمتلف مصاحل هذه املؤسسات ،مبا يضمن حتقيق كفاءة عالية يف األداء.
ومن هذه األساليب الكمية املتبعة جند أسلوب حتليل مغلف البيانات ،هبدف حتسني العالقة بني مدخالت وخمرجات هذه
املؤسسات ،ومها العامالن األساسيان يف حتديد درجة كفاءة اخلدمات املقدمة من طرفها ،وبالتايل حتسني جودة هذه اخلدمات عن طريق
وضع منوذج رياض ي يتيح التحسني املستمر للعالقة بني املدخالت واملخرجات يف هذه املؤسسات ،ومن مث حتسني كفاءة اخلدمات فيها.
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و سنحاول من خالل هذه الدراسة تطبيق هذ ا األسلوب ،أي أسلوب حتليل مغلف البيانات على واقع املستشفيات اجلزائرية
من خالل عينة من املستشفيات اخلاصة ،هبدف معرفة كيفية استخدامه يف قياس كفاءة اخلدمات الصحية ،و حتقيق االستفادة القصوى
منه بالنسبة للقائمني على إدارة املستشفيات.
من خالل ما سبق ميكن أن نطرح اإلشكالية التالية:
ما مستوى كفاءة اخلدمات املقدمة يف املؤسسات الصحية اخلاصة اجلزائرية؟ و ما هي أهم االقرتاحات اليت من شأهنا معاجلة اخللل يف
املستشفيات ذات الكفاءة املنخفضة؟
و ملعاجلة هذ ا املوضوع من جانبيه النظري و التطبيقي ،مت تقسيم الدراسة إىل احملاور التالية:
أوالا -استعراض أدبيات البحث؛
ثاني ا -الدراسة التطبيقية.
أوالا  -استعراض أدبيات البحث:
 -0مفهوم الكفاءة:
1
حسب (  )Wellber Ruekertszفإن الكفاءة تعين قدرة مردودية املؤسسة .كما عرف ()Ruffier.J 1996
الكفاءة لنظام إنتاجي بأهنا مستوى االستعداد واملقدرة على حشد املوارد البشرية وغري البشرية من أجل إنتاج منتج مادي أو خدمي يليب
الطلب2.ويرتبط مفهوم الكفاءة بالعالقة بني املدخالت واملخرجات ،فالنظم أكثر كفاءة هي اليت حتقق أكرب قدر من املخرجات
3
باستخدام أدىن قدر من مدخالت النظام على حنو حيقق خمرجات أفضل دون تغيري أو زيادة يف الكلفة.
كما عرفت الكفاءة على أهنا إجناز األعمال بطريقة اقتصادية تضمن الوصول لألهداف املرتقب حتقيقها ،وهي تعين احلصول
على أكرب كمية نظري ما هو أقل أو بتكلفة أقل ،ومبعىن آخر إبقاء التكاليف يف حدودها الدنيا واألرباح يف حدها األقصى .كذلك تعرف
بأهنا الزيادة إىل أعلى حد ممكن بالنسبة للنتائج أو املخرجات مقارنة باملدخالت ،وكفاءة املؤسسة تعين الوصول إىل احلد األعلى من
4
املنفعة أو زيادة نسبة النتائج للمدخالت نفسها.
مما سبق ميكن تعريف الكفاءة على أهنا احلصول على أكرب قدر ممكن من املخرجات باستعمال أقل قدر ممكن من املدخالت.
 -5أنواع الكفاءة:
هناك عدة أنواع للكفاءة نذكر منها ما يلي:
 -0-5الكفاءة اإلنتاجية:
تتضمن العملية اإلنتاجية جانبني اجلانب األول تقين يتمثل يف عملية التوليف بني عناصر املدخالت إلنتاج كمية من
املخرجات ،ويعرب عن هذا اجلانب مبقياس الكفاءة التقنية 5اليت تعرف بأهنا العالقة بني كمية املوارد املستخدمة والنتائج احملققة من خالل
تعظيم املخرجات أو ختفيض الكمية املستخدمة من املدخالت ،للوصول إىل حجم معني من املخرجات 6.أما اجلانب الثاين فهو تكاليفي
ويتعلق بأسعار املدخالت ويعرب عنه مبقياس الكفاءة السعرية ( )Price Efficiencyأو كفاءة التكلفة ()Cost Efficiency
اليت تعرف بأهنا إنتاج كمية معنية من املخرجات بأقل تكلفة ممكنة ملدخالت اإلنتاج.
وعليه فالكفاءة اإلنتاجية هي حمصلة الكفاءة التقنية والكفاءة السعرية ،أي حاصل ضرب مؤشر الكفاءة التقنية ومؤشر الكفاءة
السعرية.
 -5-5الكفاءة الهيكلية:
يعرب مفهوم الكفاءة اهليكلية ( )Structural Efficiencyعن الكفاءة التقنية لصناعة أو قطاع ما ،وقد قدمه األمريكي
( )Farrelسنة  7591و طوره كال من ( Forsundو  )Hjalmarssonيف دراستيهما سنيت  7511و  7511و يهدف
هذا النوع من الكفاءة إىل قياس مدى استمرار تطور الصناعة و حتسن أدائها باالعتماد على أفضل مؤسساهتا.و تقاس الكفاءة اهليكلية
لصناعة ما حسب ( )Farrelحبساب املعدل املرجح أو املعدل املوزون للكفاءة التقنية للمؤسسات اليت تشكل الصناعة ،ويكون الرتجيح
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مبعامل ا لكمية لكل مؤسسة داخل الصناعة و ال ذي ميثل الكمية املنتجة للصناعة ،و عليه تكون الكفاءة اهليكلية للصناعة هي حمصلة
7
الكفاءة التقنية للمؤسسات مضروبة يف معامالهتا الكمية على عدد املؤسسات.
 -3-5كفاءة :X
تعرف الكفاءة  Xعلى أهنا النسبة بني أقل تكلفة ميكن إنفاقها و التكلفة الفعلية اليت مت إنفاقها إلنتاج مزيج من املخرجات،
وتقوم الكفاءة  Xبقياس مدى احنراف الكفاءة الكلية عن مستواها األمثل حيث أن هذا االحنراف يعود إىل عوامل أخرى تؤثر يف عناصر
اإلنتاج كاملهارات اإلدارية ،التكنولوجيا املستخدمة نظم احلوافز و األجور ...إخل ،و بالتايل فإن ارتفاع الكفاءة  Xيف مؤسسة يعين
8
التحكم اجليد يف هذه العناصر.
 -4-5الكفاءة النسبية:
وضع ( )Farrel 1957أسس القياس احلديث للكفاءة و ذ لك باالستناد إىل أعمال ( )Debrew 1951املرتبطة
بتحليل الكفاءة و ال ذي خيص النسب املفروضة للموارد املستخدمة باألخذ يف االعتبار النشاط العام للوحدة بدال من حساب كل مؤشر
إنتاجية على حدى بالنسبة لكل مدخل ،حيث يعتقد ( )Farrelأن مفهوم الكفاءة يكمن يف جناح وحدة ما من إنتاج أكرب قدر ممكن
من املخرجات انطالقا من جمموعة من املدخالت .فقد استبدل قياس الكفاءة املطلقة املرتكزة على الوضع املثايل واقرتح قياسا للكفاءة
النسبية أو قياسا لالحنراف بالنسبة لألداء األفضل يف اجملموعة ،و بالتايل ميكن تفسري احنراف اإلنتاجية اإلمجالية لعوامل اإلنتاج ،و عليه
فإن الكفاءة النسبية هي الكفاءة الفعلية املرتبطة باألنداد الذين حققوا أحسن كفاءة و املستخدمني لنفس التقنية و يواجهون ظروفا سوقية
متشاهبة و يسعون لتحقيق نفس األهداف ،هذا يعين حتديد الوحدات األكثر كفاءة داخل جمموعة متجانسة من الوحدات اإلنتاجية،
9
ومن مث قياس املسافة اليت تفصل بني بقية الوحدات.
بينما يرى (  Forsundو  )Hjalmarssonأن حساب الكفاءة اهليكلية للصناعة يتم بأخذ املتوسط احلسايب
للمدخالت واملخرجات بدال من املعدل املرجع الذي قد يكون كفأ من الناحية التقنية و لكنه ليس كفأ من الناحية االقتصادية،
وذلك اعتمادا على فرضية عدم جتانس دوال اإلنتاج للمؤسسات داخل الصناعة.
وقد أمثرت دراستهما سنة  7511على نوعني من الكفاءة اهليكلية للصناعة مها:
 الكفاءة اهليكلية التقنية.Structural Technical Efficiency : الكفاءة اهليكلية للحجم . Structural Scale Efficiency10
حيث تقيس األوىل مستوى االدخار يف املدخالت ،وتقيس الثانية مستوى الزيادة يف اإلنتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة أو الصناعة.
 -3أهداف و أهمية قياس كفاءة الخدمات الصحية:
11
تقاس الكفاءة لتحقيق جمموعة من األهداف منها:
 هدف حتفيزي :يساهم قياس الكفاءة بشكل كبري يف حتفيز وتشجيع املسريين لتحقيق أهدافهم املسطرة ،وذلك بدفعهمإلنتاج الكفاءة من خالل نظام التعويضات والعقوبات؛
 هدف إعالمي :يساعد قياس الكفاءة كال من املسئولني واملسريين على اختيار إسرتاتيجياهتم وحتديد أولوياهتم منخالل معايري الكفاءة ،كما يقوم بتقدمي معلومات ،حيث أن حتديد معايري قياس الكفاءة هي طريقة ملعرفة اخليارات
اإلسرتاتيجية مما يسمح بتقليص خماطر التعارض بني األهداف؛
 هدف توجيهي :قياس الكفاءة يقدم للمسريين املعلومات واملعطيات املؤدية إىل اختاذ القرار السليم ،فعملية القياستسمح بربط الكفاءة من أمام عملية التحكم بضمان متابعة اختيار القرارات اإلسرتاتيجية ،ومن خلف عملية التحكم
الستخراج االحنرافات بني ما هو حمقق و ما هو مقدر ،ومن التحليل نتعرف على أسباب هذه االحنرافات وبالتايل اختاذ
القرارات الصحيحة.
12
كما تعترب عملية قياس كفاءة األنظمة الصحية بالغة األمهية لألسباب التالية:
 ميكن أن حتقق ل لنظام الصحي األهداف املسطرة دون أن ينفق املزيد من املوارد؛ -ميكن التحقق من املؤشرات اليت هي خارج النظام الصحي واليت جتعله غري كفؤ ومن مت حتسينها؛
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 القياس املنتظم للكفاءة :يعترب مهم ملراقبة أثر سياسات اإلصالح الرامية إىل رفع الكفاءة؛ توفر الفرصة على إجياد نوع من املنافسة بني النظم الصحية املتماثلة باجتاه زيادة املنتج كما ونوعا مع ترشيد تكاليفها. -4مفهوم أسلوب تحليل مغلق البيانات ونماذجه:
أسلوب حتليل مغلق البيانات هو أداة كمية من أدوات حبوث العمليات تستخدم لقياس الكفاءة اإلنتاجية من خالل حتديد
املزيج األمثل جملموعة مدخالت وخمرجات وحدات إدارية متماثلة األهداف واألنشطة ،بغية معرفة مستوى الكفاءة النسبية لكل وحدة إىل
13
جمموعة الوحدات األخرى وهو ما يطلق عليه الكفاءة النسبية.
يتم مبوجب هذ ه التقنية قياس أداء كل وحدة مستقلة باملقارنة إىل جمموع أداء كل الوحدات ،مث احتساب ما ميكن أن يكون
فائض من املدخالت حبيث تعطي نفس املستوى من املخرجات و كذلك تقدير ما ميكن أن ينتج خمرجات إضافية عند حسن استخدام
14
نفس املوارد.
كما يعرف أسلوب حتليل مغلق البيانات على أنه أداة تقارن بني وحدات مماثلة ،و ت قوم بتحديد احلدود الكفؤة ألفضل الوحدات وتقاس
الكفاءة بتوجهني مدخلي ( تقليل املدخالت مع اإلبقاء على نفس املخرجات ) وخمرجي ( زيادة املخرجات مع اإلبقاء على نفس
15
املدخالت ).
ويقوم أسلوب حتليل مغلق البيانات ببناء نسبة واحدة وذ لك بقسمة جمموع املخرجات على جمموع املدخالت لكل مؤسسة ،
ويتم مقارنة هذه النسبة مع املؤسسات األخرى ،و إذا حصلت مؤسسة ما على أفضل نسبة كفاءة فإهنا تصبح حدود كفؤة .وتقاس درجة
عدم كفاءة امل ؤسسات األخرى نسبة إىل احلدود الكفؤة باستعمال الطرق الرياضية ،ويكون مؤشر الكفاءة للمؤسسة حمصورا بني قيمة
16
واحد ( )7والذي ميثل الكفاءة الكاملة وبني املؤشر ذو القيمة صفر ( )0و الذي ميثل عدم الكفاءة الكاملة.
ولقد كانت بداية هذا األسلوب ضمن دراسة (  (Charnes. Cooper .Rhodes 1978الذين كانوا يعملون على برنامج
تعليمي يف أمريكا ملقارنة أداء الطالب املتعثرين دراسيا يف املناطق التعليمية املتماثلة ،ويعود سبب تسمية هذا األسلوب هبذا االسم إىل
17
أن الوحدات ذات الكفاءة تكون يف املقدمة وتغلف الوحدات غري الكفؤة وعليه يتم حتليل البيانات اليت تغلفها الوحدات الكفؤة.
18
وحتسب الكفاءة النسبية ألي جهاز  Joبالنسبة لألجهزة األخرى حبل منوذج الربجمة اخلطية الكسري التايل:
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حبيث تأخذ املتغريات ( )i,rالقيم التالية (r=1,2,3…..,t ( :و )(i=1,2,3…..,m
كما يقصد باملتغريات الواردة يف املعادلة أعاله ما يلي:
 Yrjكمية املخرج ) (rمن الوحدة ) X ij ، (jكمية املدخل ) (iإىل الوحدة ) : t ، (jعدد املخرجات
 : mعدد املدخالت  : U r ،الوزن املخصص للمخرج ) : Vi ، (rالوزن املخصص للمدخل )(i
تبعا لفاريل هناك منوذجني أساسيني لقياس الكفاءة من جانب املدخالت و الثانية من جانب املخرجات ،وتسمى األوىل مؤشرات ذات
توجه إدخايل وتسمى الثانية مؤشرات ذات توجه إخراجي.
أ -التوجه اإلخراجي (Output-oriente):
ويقصد به أن يكون هدف وحدات اختاذ القرار هو تعظيم مستويات املخرجات يف ظل مستويات استهالك املدخالت احلالية،
وميكن حتقيق هذا اهلدف بتطبيق منوذج  )1978 Rhodes Cooper, Charnes ( CCRويستند هدا النموذج إىل فرضية
ثباث غلة احلجم عند احلدود الكفء ،أي أن وحدات اختاذ القرار املراد قياس كفاءهتا يفرتض أهنا تشتغل عند مستوى غلة حجم ثابتة،
واليت تعين الزيادة يف وحدات املدخالت بنسبة معينة يرتتب عنها زيادة بنفس النسبة يف مستويات املخرجات ومستوى غلة احلجم
19
الثابتة هو املستوى الكفأ أو األمثل.
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يتمثل تطبيق  CCRوفق التوجه اإلخراجي الذي يرمز إليه بالرمز (  (CCR-Oحبل الربنامج الرياضي التايل بعد
20
حتويله إىل برنامج خطي:
s

 1U r y rj

r
Maxu ,o  m

t  1Oi Xij

  s  1U y
r rj
  r
1
m
CCR  O     Oi X ij
i
 
S .T O1 , O2 ,.....Om  0
 U , U ,.....U  0
s
  1 2
 
 

حيث  oدرجة الكفاءة املتمثلة يف املعادلة ( r ، )7عدد املخرجات وتأخذ القيم ()r =7,2,3....,s
 iعدد املدخالت وتأخذ القيم ( Yrj ، )i =7,2,3....,mكمية املخرجة ( )rللوحدة () j
 Urأوزان املخرجة (  Xij ، ) rكمية املدخلة ( )iللوحدة ( Ui ، ) jأوزان املدخلة ( ) i
21
الربنامج اخلطي لنموذج ( )CCR-Oفهو على النحو التايل:
MaxO  uo UY j

 OX j  1
CCR  O  
S .T  OX  UY  0
 O  O.U  0
 

وميكن حتقيق نفس اهلدف للتوجه اإلخراجي أيضا بتطبيق منوذج  Banker ( BCCو  Charenerو
 )Cooperوخيتلف هذا النموذج عن منوذج  CCRيف أنه يستند إىل فرضية غلة احلجم املتغرية أي أن املعطيات التشغيلية
لوحدات اختاذ القرار ميكن أن تكون عند مستوى غلة حجم متزايدة أو متناقصة ،وبذلك يتميز منوذج  BCCمبخرجاته عن
 CCRويعطينا نوعني من درجات الكفاءة مها الكفاءة الفنية والكفاءة احلجمية لوحدات اختاذ القرار.
وحمصلة جداء النوعني يعطينا درجة الكفاءة النسبية التامة اليت متثل خمرجة النموذج  CCRوميكن تطبيق منوذج
 BCCوفق التوجه اإلخراجي ،و الذي يرمز له بالرمز (  ) BCC-Oحبل الربنامج الرياضي التايل بعد حتويله أيضا إىل برنامج
خطي:
Uy 0  U 0

Max
u
.
o

Ox0


BCC  O 
Uy j  U 0
 1, j  1,2,....n
S .T  Ox

0






الربنامج اخلطي لنموذج (BCC-O) :
Maxu .o Z  Uy0  U 0

 O x 0  1
BCC  O  
S .T  O x  U y  U 0  0
 O  0,U  0,U  0
0
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ب -التوجه اإلدخالي ):(Input-oriente
يوضح هذا التوجه أن هدف وحدات اختاذ القرار هو تقليص أو ختفيض عدد وحدات املدخالت إىل أقصى ما ميكن مع
اإلبقاء على األقل على مستويات املخرجات احلالية لديها ،ويتحقق هذا اهلدف بتطبيق النموذجني السابقني وفق التوجه اإلدخايل
ويرمز هلما بـ ) (CCR.Iو ) (BCC-Iويتسىن ذلك حبل املسائل الثنائية للربناجمني اخلطيني يف التوجه اإلخراجي.
وتعترب نتائج ) (CCR-Iهي نفس نتائج منوذج ) (CCR-Oبينما ختتلف نتائج منوذج ) (BCC-Iعن نتائج (BCC-
) Oلتميز منوذج ) (BCCبفرضية غلة احلجم املتغرية.
Min o. O

 Ox0  x  0
CCR  I  
S .T  y  y 0
   0


وتتمثل املسألة الثنائية لنموذج ) (BCCيف الربنامج اخلطي التايل:
Min os. Os

 OB X 0  X  0

BCC  I  Y  0
S .T e  1
 
   0

 -5استعراض بعض الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات اليت تناولت قياس كفاءة اخلدمات بأسلوب حتليل مغلق البيانات سواء يف اجملال الصحي أو يف جماالت
أخرى ،إال أن هذا املبحث تناول تلك الدراسات اليت تتعلق باجملال الصحي ،نظرا الرتباطها باملوضوع حمل الدراسة.
 -1-5الدراسات الكالسيكية:
22
 دراسة  D.E.Evansو آخرون  :5111قام الباحثني بقياس الكفاءة الفنية لعينة من املستشفيات متكونة من  757بلدالتحسني أداء هذه املستشفيات عن طريق حتديد نقاط قوهتا و ضعفها ،و للبحث يف خصائص أداء هذه املستشفيات .مت استخدام
بيانات للفرتة ما بني  ،7551–7553مستخدمني يف ذ لك النفقات الصحية للفرد  ،متوسط سنوات الدراسة للبالغني
كمدخالت ،واألمل يف احلياة كمخرجات هلذه الدراسة.
 دراسة  A.Tandonو آخرون  23:5111استخدم الباحثون يف هذه الدراسة نفس أسلوب و بيانات الدراسة السابقة (دراسة ،)Evansإال أنه هناك اختالف واحد متثل يف املخرجات ،مما جعل نتائج هذه الدراسة خمتلفة نوعا ما عن دراسة  Evansحبيث
وجد اختالف يف ترتيب البلدان من حيث كفاءهتا.
 دراسة  24:5113 R.Jayasuriya and Q.Wodonهدف هذا البحث لتقييم كفاءة اخلدمات الصحية لعينة مكونةمن  17بلدا من البلدان النامية ما بني الفرتة  7551-7551مستخدما النفقات الصحية للفرد و نسبة املتعلمني البالغني
كمدخالت للدراسة ،و األمل يف احلياة عند الوالدة كمخرجات هلذه الدراسة ،وبينت النتائج أن متوسط مؤشر الكفاءة قد بلغ
.% 19
25
 دراسة  :5114 Samuelقام الباحث بقياس كفاءة مستشفيات  39بلد إفريقي جنوب الصحراء لسنة  7555باستخدامأسلوب حتليل مغلف البيانات ،واستخدم الباحث ثالث مناذج خمتلفة من حيث املدخالت و املخرجات ،وقد توصل إىل أن متوسط
مؤشر الكفاءة يف منوذجني بلغ  % 18بينما النموذج الثالث كان  ، % 12كما توصل الباحث يف دراسته إىل أسباب عدم
الكفاءة لتحسني أداء املستشفيات أي عالقة الكفاءة باملتغريات اخلارجية.
 دراسة  26:5112 Herrera et Pangقام الباحثان بقياس الكفاءة لعينة من  718دولة نامية يف الفرتة املمتدة ما بني 6991و  2002مستخدمني يف ذلك أسلوب حتليل مغلف البيانات منوذج مدخل – خمرج واحد و كذا مناذج مدخالت –
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خمرجات متعددة ،فوجدا أن مؤشر الكفاءة حسب النموذج األول بالتوجه املخرجي بني  % 71و  % 18و بلغ املؤشر بالتوجه
املدخلي حسب نفس النموذج بني  % 17و  ،% 11أما حسب مناذج مدخالت – خمرجات متعددة ،فقد بلغ مؤشر الكفاءة
بالتوجه املخرجي بني  % 52و  % 53و بالتوجه املدخلي حسب نفس النموذج ما بني  % 11و .% 11
 دراسة  27:5112 I.Jaoudi.Jemaiهدف هذا العمل لتقييم فعالية األنظمة الصحية لعينة من الدول العربية واإلفريقيةمتكونة من  73بلدا  ،اعتمدت الباحثة على ثالثة مناذج خمتلفة ببيانات تغطي الفرتة  ،2002 -6991بالتوجه املدخلي فكان
متوسط الكفاءة لنوذجني  % 11أما النموذج الثالث  ، % 96.2و بالتوجه املخرجي استخدمت الباحثة منوذجا واحدا و كانت
الكفاءة  ، % 17و يف الفصل األخري من الدراسة حاولت الباحثة تقدمي العوامل اليت من احملتمل أن تؤثر على كفاءة هذه األنظمة.
 -5-5الدراسات الحديثة:
28
 دراسة  :5112 A.Afanso and Miguel st.Aubynقام الباحثان بقياس كفاءة  38مستشفى ،فاستعمالبذلك عدد األطباء ،عدد املمرضني ،عدد األسرة لكل  7888نسمة و عدد أجهزة الرنني املغناطيسي لكل  7مليون نسمة
كمدخالت للدراسة ،و عدد وفيات األطفال أقل من  9سنوات ،األمل يف احلياة عند الوالدة لكل  7888نسمة كمخرجات هلذه
الدراسة ،وباستخدام اقتصاديات احلجم املتغرية (  )VRSحصال على مؤشر كفاءة . % 78
 دراسة محمود أحمد حسين  29:5112سعى الباحث من خالل هذه الدراسة إىل حتديد مستويات كفاءة أداء  85مستشفياتعراقية لسنة  ،2881استعمل الباحث عدد األسرة املتاحة ،عدد أيام عمل الكوادر الطبية ،حجم املصروفات و عدد أيام عمل
املوظفني كمدخالت للنموذج .و عدد املرضى و عدد أيام استغالل األسرة وعدد أيام تدريب الكوادر الطبية كمخرجات للنموذج،
وقد توصل الباحث إىل أن املستشفيات اليت ال تعمل بكفاءة هي أربعة مستشفيات.
 دراسة محمد الجموعي قريشي ،الحاج عرابة  30:5100قام الباحثان بقياس الكفاءة النسبية ل ـ ـ  78مستشفيات منها 81عمومية و  01مستشفيات خاصة باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات ،ومت استخدام عدد األطباء واملمرضني كمدخالت
للنموذج  ،وعدد املرضى الداخليني واملرضى اخلارجيني كمخرجات للنموذج ،وكانت النتائج أن ثالثة مستشفيات كفؤة داخليا و
خارجيا ( مستشفى عام و مستشفيني خاصني ) و مخس مستشفيات كفؤة داخليا و غري كفؤة خارجيا ( ثالث مستشفيات عامة و
مستشفيني خاصني) ،و مستشفيني خاصني غري كفئتني داخليا و خارجيا.
 دراسة عبد الكريم منصوري  31:5105تناول الباحث قياس كفاءة مائة وواحد وثالثون ( )737نظام صحي خيص البلدان ذاتالدخل املتوسط و املرتفع مستخدما يف ذلك أداتني رياضيتني مها أسلوب حتليل مغلف البيانات و احندار املتغري التابع احملدود
( .)Tobitتوصل الباحث إىل أن  721نظام صحي تقع كفاءته اإلنتاجية ما بني مستوى كفاءة  %788و  ، %58و األربعة
أنظمة األخرى تقع كفاءهتا اإلنتاجية بني  %58و  ، %19.5وهو ما يبني التقارب الشديد بني أداء األنظمة الصحية سواء
كانت متطورة أو نامية ،و بالتايل حنصل على متوسط كفاءة للعينة تقدر بـ .%51.1
تتوافق الدراسة احلالية مع جمموع الدراسات السابقة من حيث اهلدف الرئيسي (قياس كفاءة اخلدمات الصحية) ،كما تتوافق
معها يف األداة املستخدمة يف ذلك (أسلوب حتليل مغلف البيانات) و كذا من حيث البحث يف خمتلف العوامل املؤثرة على درجات
الكفاءة ،وبالرغم من توافق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف بعض متغريات الدراسة إال أهنا ختتلف عنها يف زمان و مكان إجرائها.
ثانيا -الدراسة التطبيقية:
 -0عينة و حدود الدراسة:
من أجل حتقيق هدف الدراسة قمنا بقياس و حتليل كفاءة  9مؤسسات استشفائية خاصة ،أما بالنسبة للحدود املكانية فقد
مشلت الدراسة املستشفيات اخلاصة املتواجدة باجلنوب الشرقي للوطن ،أما فيما خيص احلدود الزمانية فقد مت استخدام بيانات ختص سنة
. 2879
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 -5أدوات الدراسة:
مت قياس كفاءة هده املستشفيات باستخدام أسلوب حتليل مغلف البيانات ،حبيث مت تطبيق النموذجني ( )CCRالذي يستند
إىل فرضية ثبات غلة احلجم و ( )BCCالذي يستند إىل فرضية تغري غلة احلجم يف االجتاهني اإلدخايل و اإلخراجي ،حبيث مت االستعانة
بربنامج  XL-DEAباعتباره برنامج متخصص يف حل مسائل حتليل مغلف البيانات ( )DEAو سيتم عرض وحتليل نتائج هذه
الدراسة يف الفرعني اآلتيني:
 قياس الكفاءة باستخدام منوذجي ( )CCR-Iو ( ( )BCC-Iالتوجه اإلدخايل). قياس الكفاءة باستخدام منوذجي ( )CCR-Oو ( ( )BCC-Oالتوجه اإلخراجي). -3تحديد مدخالت و مخرجات عينة الدراسة:
تتمثل متغريات الدراسة يف:
 املدخالت :عدد األطباء ،عدد املمرضني؛ املخرجات :عدد املرضى الداخليني ،عدد املرضى اخلارجيني. -4قياس الكفاءة باستخدام نموذجي ( )CCR-Iو ( ( )BCC-Iالتوجه اإلدخالي):
نتناول يف هذ ا الفرع تطبيق منوذج التوجه اإلدخايل الذي يهدف إىل تقليص أو ختفيض وحدات املدخالت إىل أقصى ما ميكن
مع اإلبقاء على األقل على مستويات املخرجات احلالية .و يتم ذ لك من خالل عرض لدرجات الكفاءة مث وصف و حتليل و حماولة
تفسري النتائج ،و أخريا الوحدات املرجعية و التحسني املطلوب يف الوحدات غري الكفء.
 -0-4درجات الكفاءة:
أظهرت عملية تطبيق النموذجني ( )CCR-Iو ( )BCC-Iباستخدام برنامج  XL-DEAالنتائج املبينة يف اجلدول ()2
و اليت مت جتميعها من جداول درجات الكفاءة ( )Efficiency Scoresو جداول املرجعيات الكفء و األوزان ( Efficient
 )peers and weightللنموذجني.
 -5-4وصف و تحليل درجات الكفاءة:
يبني العمود ( )2من اجلدول ( )2درجات الكفاءة النسبية التامة اليت حققتها وحدات الدراسة وفق منوذج ( )CCR-Iحيث
نالحظ أن الوحدات ( 2و  )3قد حققت الدرجة  7أي النسبة ( )%788من الكفاءة وحققت شرط القيم الراكدة تساوي صفر،
وبالتايل هي اليت تشكل احلدود الكفء لعينة الدراسة ،بينما بقية الوحدات ( )9 ،1 ،7واليت حققت درجات أقل من  7تقع دون
احلدود الكفء حبسب درجة كل وحدة.
و يبني العمودان ( )3و ( )1من اجلدول ( )2درجات الكفاءة احلجمية و الكفاءة الفنية للوحدات وفق منوذج (BCC-
 .)Iكما يبني العمودان ( )3و ( )1أن الوحدات ( 2و  )3هي كفئة فنيا و حجميا ألهنا حققت درجة  7يف كال املؤشرين و القيم
الراكدة لديها تساوي الصفر.
و الوحدتان ( 1و  )9هي كفئة فنيا ألهنا حققت درجة  7يف مقياس الكفاءة الفنية و قيمها الراكدة تساوي صفر و بالتايل
تقع على احلدود الكفء لنموذج ( )BCC-Iو لكنها ليست كفئة حجميا بسبب درجاهتا األقل من  7يف مقياس الكفاءة احلجمية.أما
الوحدة ( )7ليست كفئة فنيا و ال حجميا لتحقيقها درجات كفاءة أقل من الواحد يف كال املؤشرين و ألن القيم الراكدة هلا ال تساوي
الصفر.
أما سبب و مصدر عدم الكفاءة للوحدات غري الكفء فيبينهما العمودان ( )7 ،9يف نفس اجلدول حيث جند أنه بالنسبة
للوحدتان ( 1و  )9مصدر عدم الكفاءة حجمي و سببه غلة احلجم املتزايدة ،بينما الوحدة ( )7فمصدر عدم الكفاءة فين و حجمي،
و سبب عدم الكفاءة احلجمي يعود أيضا لغلة احلجم املتزايدة.
 -3-4تفسير النتائج:
معظم وحدات عينة الدراسة ( 1وحدات من  )9هي وحدات كفء فنيا أو كفء داخليا أي أهنا حتسن التوليف بني عناصر
املدخالت ( عدد األطباء و عدد املممرضني ) لتحقيق حجم معني من املخرجات( ،عدد املرضى الداخليني ،عدد املرضى اخلارجيني)
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وذ لك ألن العالقة بني األطباء و املمرضني شبه ثابتة (عدد املمرضني املقابل لكل طبيب) خلدمة عدد معني من املرضى .أما بالنسبة
للكفاءة احلجمية فنجد أن  3وحدات من  9ليست كفئة حجميا ،و يعود ذلك إىل بعض العوامل اخلارجية اليت ال تتحكم فيها وحدات
اختاذ القرار.
وبالنسبة لوحدات الدراسة جند أن الوحدات ( )9 ،1 ،7غري كفئة حجميا بسبب غلة احلجم املتزايدة أي أن هذه الوحدات
تشتغل عند حجم أو مستوى من املخرجات يقل عن احلجم الكفء أو األمثل للعينة الذي متثله الوحدات الكفء ( 2و  ،)3و تفسري
هذه النتيجة أن هذه الوحدات هي مستشفيات حجم خمرجاهتا حسب اجلدول ( )7يقل بكثري عن حجم خمرجات الوحدات الكفء،
وتستطيع هذ ه الوحدات الزيادة يف حجم خمرجاهتا نتيجة الزيادة يف مدخالهتا ألن غلة احلجم متزايدة ،أي أن الزيادة يف املخرجات تتطلب
زيادة أقل يف املدخالت إىل أن حتقق احلجم األمثل.
 -4-4الوحدات المرجعية و التحسين المطلوب في الوحدات غير الكفء:
يبني العمود ( )1يف اجلدول ( )2الوحدات املرجعية للوحدات غري الكفء و يبني اجلدول ( )3التحسني املطلوب من
الوحدات غري الكفء ،و مت جتميع املعطيات من خمرجات تطبيق برنامج  XL-DEAاملتمثلة يف جدول املدخالت و املخرجات
االفرتاضية ( )Virtual Inputs-Outputsوجدول املرجعيات الكفء و األوزان ( )Efficient peers and weights
و جدول القيم الراكدة (  )Slacksللنموذجني (  CCR-Iو .)BCC-I
حتدد الوحدات املرجعية الكفء للوحدات غري الكفء استنادا إىل بعدها و قرهبا من الوحدات الكفء ،و يظهرها الربنامج يف
جدول املرجعيات الكفء و األوزان .حيث نالحظ يف العمود ( )1يف اجلدول ( )2أن الوحدتان ( )3 ، 2هي وحدات مرجعية كفئة
لذاهتا وهي مرجعية كفئة للوحدة ( ، )7بينما الوحدتان ( )9 ، 1ميكن اعتبارمها مرجعية كفئة لذاهتما فقط فنيا أي حسب منوذج
(  )BCC-Iو لكنها ال تتمتع بكفاءة تامة حسب منوذج (  )CCR-Iو بالتايل ليست مرجعية كفء لذاهتا أو لغريها و ال تؤثر يف
حساب املدخالت و املخرجات االفرتاضية للوحدات غري الكفء.
يبني اجلدول ( )3مستويات التحسني املطلوبة من الوحدات غري الكفئة املتمثلة يف الوحدة (( )7مستشفى الرازي) حيث ميكن
هلذه األخرية حتقيق الكفاءة التامة للمستشفيات املرجعية هلا ( ( )3 ،2النخيل ،الضياء ) بتقليص عدد األطباء (املدخلة  )7خبمس أطباء
من  79طبيب إىل  78أطباء أي بنسبة  % 31.83و بتقليص عدد املمرضني (املدخلة  )2من  71إىل  72ممرض أي بنسبة
 ،% 31.83و بزيادة عدد املرضى الداخليني (املخرجة  )7من  132إىل  1517مع اإلبقاء على نفس العدد من املرضى اخلارجيني
(املخرجة .)2
 -2قياس الكفاءة باستخدام نموذجي ( )CCR-Oو (( )BCC-Oالتوجه اإلخراجي):
نتناول يف هذا الفرع تطبيق منوذج التوجه اإلخراجي الذي يهدف إىل تعظيم املخرجات يف ظل استهالك مستويات املدخالت
احلالية ،ويتم ذ لك من خالل عرض لدرجات الكفاءة مث وصف و حتليل النتائج و أخريا الوحدات املرجعية ،و التحسني املطلوب يف
الوحدات غري الكفئة.
 -0-2درجات الكفاءة:
يبني العمود ( )2من اجلدول ( )1درجات الكفاءة النسبية التامة حيث نالحظ أن الوحدتني ( 2و  )3قد حققت أيضا
الدرجة  7أي النسبة  % 788من الكفاءة و حققت أيضا شرط القيم الراكدة تساوي الصفر  ،بينما بقية الوحدات ()9 ،1 ،7
حققت درجات أقل من  7أي أهنا وحدات غري كفئة .و يبني العمودان ( )3و ( )1من اجلدول ( )1درجات الكفاءة احلجمية والكفاءة
الفنية للوحدات وفق منوذج (.)BCC-O
كما يبني العمودان ( )3و ( )1أن الوحدات ( 2و  )3هي كفئة فنيا و حجميا ألهنا حققت درجة  7يف كال املؤشرين و القيم
الراكدة لديها تساوي الصفر .و الوحدتان ( 1و  )9هي كفئة فنيا ألهنا حققت درجة  7يف مقياس الكفاءة الفنية و قيمها الراكدة
تساوي صفر و بالتايل تقع على احلدود الكفء لنموذج ( )BCC-Oو لكنها ليست كفئة حجميا بسبب درجاهتا األقل من  7يف
مقياس الكفاءة احلجمية.
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أما الوحدة ( )7فهي ليست كفء فنيا و ال حجميا لتحقيقها درجات كفاءة أقل من الواحد يف كال املؤشرين و ألن القيم
الراكدة هلا ال تساوي الصفر ،أما سبب عدم الكفاءة للوحدتني ( 1و  )9فهو حجمي حسب العمود ( )7من اجلدول ( )1و السبب
يف ذلك غلة احلجم املتزايدة حسب العمود ( )9من نفس اجلدول ،بينما الوحدة ( )7فمصدر عدم الكفاءة فين و حجمي ،و سبب
عدم الكفاءة احلجمي يعود أيضا لغلة احلجم املتزايدة.
من خالل ما سبق نالحظ أن الوحدات ( )1 ،3 ،2قد حققت نفس نتائج التوجه اإلدخايل إال أن الوحدة ( )7فقد زادت
درجة كفاءهتا احلجمية ،بينما اخنفضت درجة كفاءهتا الفنية مقارنة بنتائج التوجه اإلدخايل.
 -5-2الوحدات المرجعية و التحسين المطلوب في الوحدات غير الكفء:
مت جتميع معطيات اجلدول ( )9من جداول خمرجات برنامج  XL-DEAبتطبيق منوذجي ( )CCR-Oو ()BCC-O
أي التوجيه اإلخراجي لقياس الكفاءة النسبية لعينة الدراسة.
نالحظ أن الوحدة (( )7مستشفى الرازي) ميكنها حتقيق الكفاءة التامة للمستشفيات املرجعية هلا ( النخيل ،الضياء) بزيادة
مستويات املخرجات لديها و ذلك بزيادة عدد املرضى الداخليني (املخرجة  )7إىل  3799مريض ،وكذا عدد املرضى اخلارجيني
( املخرجة  )2إىل  78793مريض مبا هو متاح هلا من مدخالت أي  79طبيب و  71ممرض.
خالصة:

يعترب مقياس الكفاءة النسبية مؤشرا جيدا لتقييم و مقارنة أداء وحدات اختاذ القرار يف أي قطاع من القطاعات االقتصادية
واالجتماعية ،كما يعترب أسلوب حتليل مغلف البيانات جبانبيه اإلدخايل و اإلخراجي و برنامج ( )XL-DEAأداتني مناسبتني لقياس
وحساب هذا املؤشر ،و تتميز األداتان بالدقة و الوضوح يف خمرجاهتما املتعلقة بدرجات الكفاءة و أسباب عدم الكفاءة و مصادرها
ومستويات التحسني املطلوبة من الوحدات غري الكفء .و بتطبيقنا هلذين األداتني على عينة من  9مستشفيات خاصة توصلنا إىل
النتائج والتوصيات التالية:
 حققت الوحدتان (( )3 ،2النخيل ،الضياء) مستوى أمثل من الكفاءة مقارنة باملستشفيات األخرى ،سواء على مستوىالكفاءة التامة أو الكفاءة الفنية ( الداخلية) أو الكفاءة احلجمية ( اخلارجية)؛
 حققت الوحدتان (( )9 ،1عقبة بن نافع ،الواحات) مستوى مقبول من الكفاءة الفنية أي التوليف بني املدخالت ،كما أهنامن حيث الكفاءة احلجمية تستطيع و لديها اإلمكانية لتحقيق احلجم األمثل من املخرجات ،و هو ما تعكسه غلة احلجم
املتزايدة؛
 مل حتقق الوحدة (( )7الرازي) املستوى املطلوب من الكفاءة النسبية سواء الكفاءة الفنية أو الكفاءة احلجمية ،و عليها األخذبالتحسينات املطلوبة الواردة يف النتائج؛
 ميكن ملتخذي القرار يف مستشفى الرازي أن يعتربوا مستشفى النخيل و مستشفى الضياء كمستشفيات منوذجية ،من أجلالوصول إىل الكفاءة التامة مثلها ،من خالل معرفة تركيبة مدخالهتا و خمرجاهتا و أسباب تفوقها؛
 تعترب هذه الدراسة كمسامهة ذات قيمة مضافة حسب وجهة نظرنا لو مت اعتماد نتائجها من طرف مسريي مستشفى الرازيخصوصا يف حتسني كفاءة خدماته الصحية؛
 -التوصية باعتماد أسلوب حتليل مغلف البيانات يف قياس كفاءة مستشفيات أخرى خاصة أو عامة.
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ملحق الجداول واألشكال البيانية
الجدول ( :)0مدخالت و مخرجات الدراسة
المستشفى

عدد األطباء

عدد الممرضين

عدد المرضى الداخليين

عدد المرضى الخارجيين

الرازي بسكرةE1

79

71

132

7288

النخيل بسكرةE2

77

77

77197

721

الضياء ورقلةE3

21

78

7858

71319

عقبة بن نافع بسكرةE4

81

79

122

7859

الواحات غردايةE5

79

22

7782

73813

المصدر :معد بناء على معطيات املستشفيات اخلاصة حمل الدراسة لسنة 2879

الجدول ( :)5درجات الكفاءة و المرجعيات الكفء وفق التوجيه اإلدخالي
BCC.Iدرجة

غلة الحجم

مصدر عدم الكفاءة

الوحدة المرجعية

الوحدات

CCR.Iدرجة

حجمي و فين

3،2

وحدة 7

8.8559

8.7981

2

وحدة 2

7.8888

7.8888

7.8888

وحدة 3

7.8888

7.8888

7.8888

ثابتة

وحدة 1

8.7727

8.7727

7.8888

متزايدة

حجمي

وحدة 9

8.1517

8.1517

7.8888

متزايدة

حجمي

كفاءة حجمية

كفاءة فنية
8.7951

متزايدة
ثابتة

ال يوجد
ال يوجد

3
-

المصدر :نتائج برنامج XL-DEA

الجدول ( :)3مستويات التخفيض المطلوبة في مدخالت المستشفيات غير الكفء
المستشفى

المدخالت و المخرجات
مدخالت

الرازي
خمرجات

القيم الفعلية

القيم المقترحة

التحسين المطلوب

عدد األطباء

79

78

9

عدد املممرضني

71

72

7

عدد املرضى الداخليني

132

1517

1935

عدد املرضى اخلارجيني

7288

7288

8

المصدر :نتائج برنامج XL-DEA

الجدول ( :)4درجات الكفاءة و المرجعيات الكفء وفق التوجيه اإلخراجي
BCC.Oدرجة

درجة

الوحدات

غلة الحجم

مصدر عدم الكفاءة

الوحدة المرجعية

حجمي و فين

7،2
2
7

CCR.O

كفاءة حجمية

كفاءة فنية

وحدة 6

0.0992

0.8420

0.1182

متزايدة

وحدة 2

6.0000

6.0000

6.0000

ثابتة

ال يوجد

وحدة 7

6.0000

6.0000

6.0000

ثابتة

ال يوجد

وحدة 4

0.6121

0.6121

6.0000

متزايدة

حجمي

-

وحدة 2

0.1911

0.1911

6.0000

متزايدة

حجمي

-

المصدر  :نتائج برنامج XL-DEA

الجدول ( :)2مستويات التخفيض المطلوبة في مدخالت المستشفيات غير الكفء
المستشفى

المدخالت و المخرجات
مدخالت

الرازي
خمرجات

القيم الفعلية

القيم المقترحة

التحسين المطلوب

عدد األطباء

62

/

/

عدد املممرضني

61

/

/

عدد املرضى الداخليني

472

7122

7227

عدد املرضى اخلارجيني

6200

60627

1927

المصدر :نتائج برنامج XL-DEA
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