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  برآورد كشش عرضه خدمات درماني با استفاده از منطق فازي
(FUZZY LOGIC) 
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  چكيده

تخاب تعرفه مناسب براي خدمات بهداشت و درماني مبتني بر          ري در مورد ان   يم گ يتصم
ان خدمات درمـاني    يت عرضه كنندگان و متقاض    يا حساس يداشتن اطالعات در مورد كشش      

ن صورت هرگونـه    ير ا يدر غ .  است و درآمد   ) تعرفه(مت خدمات   يرات ق ييدر واكنش به تغ   
نه منابع  يص به ياف در تخص  ي و انحر  ير كارشناسي به عدم كارا    يرعلمي و غ  يري غ يگميتصم

ـ ن اسـتراتژي كـاهش      ييق با هدف تع   ين تحق يا. خواهد شد منجر  جامعه   مـت  يش ق يا افـزا  ي
و بـه دنبـال     شده،  م  يهاي كشور تنظ  مارستانيش منابع درآمدي ب   يخدمات درماني براي افزا   

 در  است؟ا با كشش    ي كم كشش    ،ا عرضه خدمات درماني   يآ: ال است ؤن س يپاسخ دادن به ا   
 كارشناسان خبـره    يات در اين روش نظر    .قاله از روش منطق فازي استفاده شده است       ن م يا

  در اين باره بسيار نقش دارد
.  برآورد شده اسـت    57/0 كشش عرضه خدمات درماني حدود       ،با استفاده از اين روش    

 بدين معني كه بين عرضه خـدمات درمـاني و قيمـت             ؛اين عدد داراي عالمت مثبت است     
چنين بيانگر اين موضوع است كه با افـزايش         هم. ابطه مستقيم وجود دارد   خدمات درماني ر  

 درصد مقـدار عرضـه خـدمات        57/0يك درصد قيمت خدمات درماني فقط انتظار داريم         
  .  درماني افزايش يابد

  
  منطق فازي ، كشش قيمتي تقاضا: كليديهايهواژ
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  LEL : I11،D12 طبقه بندي       
    مقدمه-1

هـاي درمـاني و      غالبـا سـهم هزينـه      ،هاي توسعه انساني سازمان ملـل متحـد       رشطبق گزا        
  بيـشتر بهداشتي در توليد ناخالص ملي كشورهاي توسعه يافته از كشورهاي در حـال توسـعه        

. اين نكته نشانگر ارتباط مستقيم سالمت نيروي انساني با سطح توسعه اقتصادي اسـت             . است
ان افزايش جمعيت و تقاضا براي خـدمت درمـاني و            ديگر در جمهوري اسالمي اير     سوياز  

هاي رو به افزايش ي به هزينهيناكافي بودن منابع درآمدي بخش درمان كشور براي پاسخگو  
هاي كشور به همراه    هاي جدي براي مديريت بيمارستان     مشكالت و بحران   ،خدمات درماني 

  هـاي خـود محـدود      مين هزينـه  أ و تـ   هامنابع دولتي نيز براي كمك به بيمارستان      . داشته است 
لـذا از يـك   . وجـود نـدارد  هـم  ن در كوتاه مـدت  آرسد كه امكان افزايش به نظر مي  .است

 مـصرف كننـدگان   ، ديگـر  سـوي  و از    روسـت روبـه طرف بخش درمان با كمبود منابع مالي        
 ،طبـق اطالعـات منتـشر     .  كننـد هاي درمان ابراز نگراني مي    هزينهافزايش  خدمات درماني از    

 هفتاد بيشترين افزايش   ه شاخص قيمت بخش بهداشت و درمان در ده        ،سط بانك مركزي  تو
 گـذاري و انتخـاب  بهينـه قيمـت و           در قيمـت   بـازنظري  اين مسئله ضرورت     .1را داشته است  

  مقدار خدمات متناسب با اهـداف بخـش درمـان كـشور را هـر روز بيـشتر از قبـل مـشخص                       
   بررسـي   ،ن قيمـت مناسـب در بخـش درمـان         يكـي از نكـات اصـلي در بحـث تعيـي           . كندمي

  هاي درآمدي تقاضـا و عرضـه خـدمات درمـاني           هاي قيمتي تقاضا و عرضه و كشش      كشش
 هرگونـه تعيـين     ،ها اطالعاتي وجود نداشته باشد    كششاين  در صورتي كه از ضرايب      . است

بـارت  به ع  ؛شودميمنجر  قيمت غيرعلمي خواهد بود و به اتالف منابع و تخصيص غير كارا             
خوبي تشخيص داده شود    در صورتي كه توابع عرضه و تقاضا براي خدمات درماني به           ديگر

مين كنـد ايـن     أمـدي خـود را تـ      آ منـابع در   ،و بخش درمان بخواهد از طريق افـزايش قيمـت         
خدمات به عنوان يك كاالي لوكس فقط مورد استفاده كساني خواهـد بـود كـه نـسبت بـه                    

 از  .افتـد ن سالمت كل جامعـه بـه خطـر مـي          آد و به تبع     نيستقيمت خدمات درماني حساس ن    
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 ديگر عرضه كنندگان خدمات درماني بـراي تعيـين مقـدار مطلـوب و بهينـه خـدمات                   سوي
ال مهـم ايـن تحقيـق       ؤ سـ  .كننـد اي عمل مي   به صورت سليقه   درماني معياري ندارند و اجباراً    

مقدار خدمات درماني   ) افزايش( قيمت و كاهش  ) كاهش(يا افزايش آعبارت است از اينكه     
  .را جبران كند) هابيمارستان(هاي بخش درمان تواند هزينهارائه شده به جامعه مي

  
  اهداف و روش تحقيق  فرضيه،-2

 لـذا مقـدار عرضـه       اسـت؛ عرضه براي خدمات درماني كم كـشش        «فرضيه اين مطالعه    
  .»يستنسبت به تغييرات قيمت حساس ن

تژي كاهش قيمت يا افزايش قيمـت خـدمات درمـاني            تعيين استرا  ،هدف اصلي مطالعه  
  .هاي كشور استمدي بيمارستانآبراي افزايش منابع در

بررسي ادبيـات موضـوع تحقيـق بـه         در  . است تحليلي توصيفي و ميداني      ،روش تحقيق 
منـابع  .  و مقاالت مختلف صـورت گرفتـه اسـت         هااي و مراجعه به گزارش    صورت كتابخانه 

 بانك  ،مار ايران آ مركز   ، اسناد و مدارك وزارت بهداشت ودرمان      ،مارآ اطالعات و    گرفتن
ساير اطالعات از طريق پرسشنامه از مديران       . استريزي  مركزي و سازمان مديريت و برنامه     

تجزيـه و  . فتـه شـده اسـت   گروري و مورد تجزيه و تحليـل قـرار    آهاي نمونه جمع  بيمارستان
 مراكـز   ربيـشت  از آنجـا كـه سـاختار         .ه است دشام  انج 1تحليل اطالعات از طريق منطق فازي       

اطالع يـا كـم      و اغلب از مقدار عرضه خدمات خود بي        است دولتي   ،عرضه خدمات درماني  
 كه به دليل    است قيمت   ، بر مقدار عرضه   مؤثرترين متغير    مهم ،ديگرسوي  و از   هستند  اطالع  
 امكـان بـرآورد آن   ،مـاني هـاي خـدمات در  هاي دولتـي و تنـوع بـسيار زيـاد در تعرفـه         يارانه

ورد اهاي منطق فازي براي برهاي مرسوم اقتصاد سنجي از مدلناممكن است برخالف روش   
  .شوداستفاده مي ،كشش عرضه

منطق فازي براي افرادي كه بـا آن آشـنا   .  براي تحقيق است   ي   منطق فازي، زمينه جالب   
امـا زمـاني كـه بـا آن آشـنا           . ودش   نامتعارف و تهديدآميز ظاهر مي     يوضوعمنيستند به عنوان    

                                                 
1  Fuzzy logic     
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در ايـن   . آور است كه چرا كسي آن را زودتر انجـام نـداده اسـت               شوند براي آنها تعجب     مي
 چرا كـه  اگـر       ؛آيد  معنا منطق فازي هم موضوعي قديمي و هم موضوعي جديد به شمار مي            

هن مـا  شود، مفاهيم منطق فازي با ذ چه دانش نوين منطق فازي هنوز جوان و جديد تلقي مي        
ايـن روش   .اما نويدبخش و كاربردي اسـت     . هايي دارد   اين تصوير محدوديت  .  است سازگار

  .به تفصيل در بخش شش اين مقاله آمده است
نمونـه گيـري در ايـن مطالعـه در دو           . ماري در اين مطالعه كـشور ايـران اسـت         آجامعه  

نفـر مـديران     40ونه تعداد نم. هاي استان تهران و شهرستان انجام شده استبخش بيمارستان
موزشـي و   آهاي خصوصي و دولتي و       همچنين تفكيك بيمارستان   .ندهستها  ارشد بيمارستان 

 .گيري لحاظ خواهد شدموزشي در نمونهآغير

 جديـد و نوپـا در       ي بررسي و تحليل اقتصادي خـدمات بهداشـتي و درمـاني، موضـوع            
 عنوان اقتصاد بهداشت در متون      توان تحت ها را مي  ها و تحليل  كه اين بررسي  . ستكشور ما 

  .اقتصادي يافت
 دليـل وضـع    بنابراين هرگونه تجزيه و تحليل اقتصادي مـسائل بهداشـتي و درمـاني بـه                

كه اين قلمرو به طـور سـاده رفتـار    . گيرداي كه دارد در قلمرو اقتصاد بهداشت قرار مي   ويژه
چه در سـطح خـرد، چـه در    كنندگان خدمات بهداشتي و درماني را كنندگان و ارائه مصرف

در بخـش بعـد برخـي از         .دهـد سطح بخشي و چه در سـطح كـالن مـورد مطالعـه قـرار مـي                
  . مهم خدمات درماني گزارش شده استهايويژگي

  
   خدمات درمانيهايويژگي – 3

  هاي بهداشتي و درمانيگيري تقاضا براي مراقبتاندازه
گيرد كه مردم خواستار     اين شكل مي   هاي بهداشتي و درماني براي     تقاضا براي مراقبت  

را به طور مستقيم از بازار »  خودسالمت«توانند كه مردم نمي جا از آن.هستند»  خود سالمت«
 بـا خريـد و   دهنـد و تهيه كنند، تقاضاي خود را براي خدمات بهداشتي و درماني شـكل مـي             

در نتيجـه   . ابنـد ي دسـت مـي    است،» سالمت« كه همانا    ،مصرف اين خدمات به  خواسته خود      
 .توان گفت كه تقاضا براي خدمات بهداشتي و درماني يك تقاضـاي مـشتق شـده اسـت                 مي
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 مقـدار خـدماتي كـه       بـا هـا   كـه خـدمات بهداشـتي و درمـاني بعـضي وقـت            نكته ديگـر ايـن    
 بـه عنـوان مثـال مقـدار مـصرف،       ؛شـود گيـري مـي    انـدازه  ،كننـد تقاضاكنندگان مصرف مي  

  توانـد معيارهـايي بـراي      هـاي پزشـك، مـي     يـا نـسخه    سـرپايي هـاي   ويزيت روزهاي بستري، 
 امـا اغلـب اوقـات تقاضـا بـراي           ؛گيري تقاضا براي خدمات بهداشتي و درمـاني باشـد         اندازه

. شـود گيري مـي  اين خدمات اندازهبراي هزينه كل انجام شده اخدمات بهداشتي و درماني ب   
دهـد كـه تركيبـات    ن امكـان را مـي     ايـ ) گيري تقاضا بر اسـاس هزينـه كـل        اندازه(شيوه اخير 

 با هم مقايسه كنيم     د كه واحدهاي كمي متفاوتي دار      را، مختلف خدمات درماني و بهداشتي    
هـاي آن   تقاضاي استاندارد به صورت عمومي و محاسبه كـشش         ما براي تخمين  به  و در كل    
  .دكنياري مي

  
  هاي بهداشتيقيمت مراقبت

 بـر   افـزون .  و درمـاني بـسيار پيچيـده اسـت         تهيه فهرست قيمت براي خدمات بهداشتي     
 در  .دارد يهاي متفاوت ها و هزينه   قيمت دليل گوناگوني، اينكه خدمات بهداشتي و درماني به       

  :  قرار گيردتأثيرعوامل ديگري از جمله موارد زير تحت با تواند ها ميكل اين قيمت
اني بـر قيمـت آن       مقدار مصرف خدمات بهداشتي و درمـ       ،مانند هر كاالي ديگر   ) الف
  .    پس اين عامل با كاال هاي ديگر مشترك است. گذارداثر مي
  كـامال ً ،پـردازد قيمتي را كه مصرف كننده براي  خدمات  بهداشتي و درماني  مي     ) ب

  .   وابسته است،زند كه به نوعي دست به تقسيم هزينه ميياي يا هر طرحيك  طرح بيمه به
قسمتي از هزينه هـر كـااليي       . هاي بهداشتي و درماني   قبتقيمت زمان در مورد مرا    ) ج  

 ايـن مـسئله در مـورد         .كنـيم خريم، زماني است كه براي خريد آن كاال  صـرف مـي            كه مي 
 به عبارت ديگـر در مـورد خـدمات          ؛تواند حائز اهميت باشد   خدمات بهداشتي و درماني مي    

دارد كـه متأسـفانه      يميـت بيـشتر   بهداشتي و درماني، هزينه زمان نسبت به كاالهاي ديگر اه         
 به عنوان مثال زماني را كه يك شخص در مطب پزشك يا براي چند  نيست؛ملموسچندان 

 هر  شده براي تر از زمان صرف     كند به مراتب بيشتر و با اهميت      روز بستري شدن، صرف مي    
  .كاالي ديگر است
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 بـراي تقاضـاي     يويژگـ  يـا يـك      مـؤثر  بنابراين هزينه زمان نيز مـي توانـد يـك عامـل             
 اگر منافعي    گونه است كه    اين ،گذاري آن تأثير چگونگي .خدمات بهداشتي و درماني باشد    

ه كه يك شخص از صرف كردن وقتش بـراي اسـتفاده از خـدمات بهداشـتي و درمـاني، بـ                    
هاي ديگـر اسـتفاده از وقـت صـرف          اي باشد كه در مقايسه با مشتق      آورد به اندازه  دست مي 

 )اش يعني از هزينـه فرصـت از دسـت رفتـه    ،اقتصادي يا هر فعاليت ديگري    فعاليت  (اش  شده
 امـا اگـر     ؛مانـد  فرد به عنوان تقاضا كننده خدمات بهداشتي و درمـاني بـاقي مـي              ،بيشتر باشد 

اي باشـد كـه از       خدمات بهداشتي و درماني بـه انـدازه        در مورد منافع حاصل از صرف زمان      
 ديگـر تقاضـا كننـده خـدمات بهداشـتي و            ،شد، فـرد  اش كمتر با  هزينه فرصت از دست رفته    

در نتيجـه طبـق     . شود يعني فرد از بازار خدمات بهداشتي و درماني خارج مي          ؛درماني نيست 
هـاي بهداشـتي و     خدمات بهداشتي و درماني ما با يك رابطه مبادله بين مراقبـت           ويژگي  اين  

  .رو هستيمه هاي ديگر روبدرماني و فعاليت
  ة كم، ك نتيجه ما انتظار داريم كه افرادي با هزينه فرصت از دست رفت            پس به عنوان ي    

 بيشتربيشتر متقاضي خدمات بهداشتي و درماني نسبت به افراد با هزينه فرصت از دست رفته                
پس انتظار اين است كه متقاضيان خدمات بهداشتي و درماني بيـشتر از طيفـي باشـند                 . باشند

  . ري نسبت به بقيه دارندكمتكه هزينه فرصت از دست رفته 
  

  هاي بهداشتي و درماني انواع مراقبت
در نتيجـه تنـوع خاصـي    . داردهاي بهداشتي و درماني طيف گسترده و وسـيعي       مراقبت

 از  گسترده و گوناگوني  توان انتظار داشت كه با طيف        با اين تنوع و گستردگي مي      .هم دارد 
 به عنـوان  ؛ شويمروبه روداشتي و درماني   هاي به هاي مربوط به انواع مختلف مراقبت     كشش
تواند پاسخ متفاوتي به تغييرات قيمت نسبت بـه تقاضـا            تقاضا براي خدمات بستري مي     ،مثال

 عكس العمل فرد متقاضي ممكن اسـت        ،براي خدمات سرپايي بدهد يا به عنوان مثالي ديگر        
 منـزل متفـاوت     مطب از تغيير حق ويزيت پزشـك در        در مورد تغيير حق ويزيت پزشك در      

 بـراي تحليـل تقاضـاي خـدمات         ايدر نتيجه اين موضوع نيز خـود يـك مـسئله ويـژه            . باشد
  . استدرماني  بهداشتي و
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  هاي درماني و خدمات بهداشتي وابط متقابل ميان تقاضا براي بيمهر
هاي بهداشتي و درماني كه توسـط يـك طـرح ويـژه تحـت               تحليل تقاضا براي مراقبت   

هـاي بهداشـتي و   تـر از فهـم تقاضـا بـراي مراقبـت     اي پيچيـده رد تا انـدازه  گيپوشش قرار مي  
  اي بـراي كـاهش     تعـداد افـرادي كـه تحـت پوشـش يـك طـرح بيمـه                درماني بيشتر شـود و    

روبه وردهاي ما را با مشكالتي      ادر نتيجه تخمين و بر    . آيند بيشتر است  هاي خود درمي  هزينه
بهداشتي و درماني كمتر شود، افراد تحت پوشش        هاي خدمات   اما هرچه هزينه  . سازد مي رو

هـاي  كـه مـصرف كننـده بـا قيمـت          ايـن  دليل و در نتيجه به      شوندمياي كمتر   هاي بيمه طرح
  . سازدتر ميآسانوردهاي ما را ا است، تخمين و برروروبهواقعي 

 ؛البته خصوصيات ويژه ديگري نيز بر تقاضاي خدمات بهداشتي و درماني حاكم است            
اي بـا مزايـاي     هـاي بيمـه   كنند به طـرح   سعي مي ،   كساني كه داراي سالمت كمتر هستند      مثالً

 چـون  ؛زننـد افرادي كه سالمت بيشتري دارند از اين كار سرباز مـي           بپيوندند و  زيادخوب و   
 در مقايـسه بـا      بـسياري هـاي   هاي با مزاياي باال براي آنها هزينـه       عضو شدن آنها در اين طرح     

 در نتيجه كساني كه بيشترين متقاضيان خدمات بهداشـتي و درمـاني هـستند             . سالمتشان دارد 
 متقاضـي خـدمات بهداشـتي و        ،ايهاي بيمـه  از طريق طرح  )   وضعيت بد سالمتشان   به دليل (

  .درماني هستند
؛ تقاضا براي خدمات بهداشتي و درمـاني اشـاره كـرد          خطرپذيري  توان به   چنين مي  هم

هـاي بهداشـتي و درمـاني       كه با تقاضاي خـود از مراقبـت       يعني مصرف كننده مطمئن نيست      
 بـه دسـت   اسـت  كه كاالي اصلي است و بـه دنبـال آن    ،تواند سالمت خود را   صددرصد مي 

در نتيجه شايد بتوان گفت تقاضا براي خدمات بهداشتي ودرماني نسبت بـه كاالهـاي               . آورد
  .ردادبيشتري ، خطرپذيري ديگر 

تقاضاي  توانند بر ندگان خدمات بهداشتي و درماني خود مي      كنارائه    ، نكته ديگر اينكه  
بگيريدكـه بـه     به عنوان مثال پزشكي را در نظـر ؛درماني اثر بگذارند هاي بهداشتي و  مراقبت
در ايـن   . كنـد مـي اعمال    منافع خود، تجويزهاي متفاوت وغيرضروري را بر بيمار خود         دليل

توانـد   مـي  ،مات بهداشتي ودرماني اسـت    كه يك ارائه كننده خد    ،  صورت اين اقدام پزشك   
  .قاضاي خدمات بهداشتي ودرماني نيز اثر بگذاردتبر 
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  مطالعات پشين-4
  مطالعات خارجي-4-1

با استفاده از يك مدل تقاضا در مـورد       1997اي كه رفيعي و ادرنگي در سال        در مطالعه 
ريـق برنامـه سـالمت    مين مـالي از ط أ تـ تـأثير  بـه  اند، پژوهـشگران  دادهخدمات درماني انجام    

اطالعـات اسـتفاده شـده بـه        . هاي مصرف كنندگان امريكايي پرداخته انـد      همگاني بر هزينه  
  .  استو از بودجه خانوار 4/1989 تا 1/1963صورت فصلي مربوط به دوره زماني 

 ، مـسكن  ، خـوراك  ، كاالهـاي بـادوام    ،كاالي پوشاك  ششورد مدل براي    آپس از بر  
هـاي   مراقبـت  ،دهـد كـه پوشـاك     ورد نـشان مـي    آ نتـايج بـر    ،لنق حمل و  خدمات درماني و  

 مـسكن و   كـه خـوراك و    درحـالي . اسـت نقل از نظر قيمتي كشش پذير        حمل و  بهداشتي و 
  . گونه نيستاين ،كاالهاي بادوام

اي نـشان دهنـده     كـشش هزينـه   . استتر  جالبنتايج مربوط به خدمات پزشكي از بقيه        
قـرار   بلكه در طبقـه كاالهـاي لـوكس    ،نيستضروري اين است كه خدمات پزشكي نه تنها    

  1.گيردمي
اي و سـاير    مـار هزينـه   آگيري از اطالعـات     اي با بهره   تكين و زكس در مطالعه     ،موگان

خانوار شهرنشين در چين به بررسي تقاضاي خـدمات درمـاني در منـاطق               6407 هايويژگي
گيـرد كـه     را دربرمـي   ايدهگـستر  طيف   ،وري شده آاطالعات جمع . اندشهري چين پرداخته  

 ، جمعيتي خـانوار از نظـر تركيـب جنـسي و سـطح تحـصيالت               هايويژگي : از  است عبارت
هـاي درمـاني خـانوار و امكانـات بهداشـتي در دسـترس               هزينـه  ،درآمد و نوع بيمـه درمـاني      

  :به دست آمده استاز اين تخمين نتايج زير . خانوار
ه طوري كـه كـشش درآمـدي آنهـا بـين            ب. است كاالي ضروري    ،هاي درماني مراقبت

از سوي ديگـر بيمـه در تقاضـاي          .است 88/0تا   66/0كشش قيمتي نيز    . است 32/0تا   28/0
همچنين دسترسي بـه    . اثر ثروت نيز بر تقاضا مثبت است      . خدمات درماني اثري معنادار دارد    

ب عامـل جـنس و تركيـ   . خدمات بهداشتي در برخي موارد موجب كاهش تقاضا شده است    

                                                 
   همان منبع-1
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بـه طـوري كـه افـزايش تعـداد زنـان باعـث                معناداري در تقاضا دارد    تأثير نيز   رجنسي خانوا 
   .1افزايش تقاضا مي شود

اولين مطالعات درباره كشش قيمتي تقاضا براي خـدمات بهداشـتي             يكي از  ،2فلدستين
 شـده   هتهاي امريكا گرف  هاي اين مطالعه از انجمن بيمارستان     داده. انجام داد  1971را در سال    

   .شودرا شامل مي1967تا1958هاي هاي بين سال داده،مارهاآاست كه اين 
كه در اين    ورد كرد آبر) -5/0 ( كشش تقاضا براي مراقبت بهداشتي را تقريباً       ،فلدستين

  . استها در سطح بيمارستاني  داده،مطالعه
رفـت ومـدل    در سطح ايالتي مورد استفاده قـرار گ       1973مطالعه بعدي فلدستين در سال      

 يـك كـشش     ،اي بود كـه فلدسـتين در ايـن تخمـين           مدل حداقل مربعات دو مرحله     ،تخمين
استفاده . تر بود  بزرگ  وي دست آورد كه اندكي از مطالعه قبلي      ه  ب) -67/0( قيمتي به اندازه  

 كرامـر و  .»تاي صورت گرفـ اي براي كنترل قيمت بيمهاز روش حداقل مربعات دو مرحله
 مجموع داده هاي سطوح ايـالتي را بـراي رسـيدگي كـردن كـشش               ،1972ر سال    د 3سفوك

  . ندهاي درماني مورد استفاده قرار دادقيمتي تقاضا براي مراقبت
ــين  تخمــين ــه طــور اساســي   )-15/0 -  -2/0(هــاي كــشش قيمتــي ب   قــرار دارد كــه ب

 ايـن نتـايج   . انجـام شـد    1973و 1971 است كـه در سـال        تركوچك هاي فلدستين از تخمين 
مقابـل تغييـرات قيمـت        در هـاي پزشـك نـسبتاً     كندكـه تقاضـا بـراي ويزيـت       بينـي مـي   پيش

   تغيرحساس اس
 تــشخيص داد كــه بــراي  ومــدي را محاســبه كــردآ كــشش در،1992در ســال 4فلــپس

يـا  2/0 هـا در حـدود    كـشش .  غيرحساس است  اً نسبت  ،مدآهاي درماني تغييرات در در    مراقبت
 باعـث افـزايش   ،مـد آ يك درصد افـزايش در در   ،ين است كه مفهومش ا   سبه شده اكمتر مح 

هـايي را از   داده ،چنين فلدسـتين هم 5.د درصدي در تقاضا براي خدمات درماني مي شو2/0

                                                 
1 Ringel، J، S، and S.D.Hosek (2000) 
2 Feldstein،M.S.(1973 ) 
3 Kramer and Fuchs(1972) 4. Phelps،C.E،(1992) 

   منبعهمان. 5
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مـدي مـورد اسـتفاده قـرار داد كـه بـه كـشش        آورد كـشش در   آ براي بر  1985 تا 1967سال  
   .1دست يافت) 5/0(درآمدي 

 1972هـاي  را از داده )7/0(مـدي  آك كشش در ي،1978در سال    2 مك الفين  اًمتشابه
 ايالـت در  دههـاي   بـا اسـتفاده از داده   1998چنين ديمـاتو در سـال       هم .ورد كرد آ بر 1982 تا

هـاي  كـشش . دسـت يافـت   ) 8/0(مـدي   آ بـه كـشش در     1991 تـا  1965 هايكانادا بين سال  
يعنـي   اسـت؛ يكي ر تغييرات تكنولـوژ  تأثيهدهندتر نشانهاي زماني بزرگ تر در سري  بزرگ

مدي تقاضـا   آ حساسيت در  ،شودتر مي تر و سهيم  ها موفق هر چه تكنولوژي در بهبود بيماري     
  . شودبيشتر مي
 ورد در رتبـه آ دست به تخمين كشش هزينه زمان زد كه اين بـر  1992 در سال    3نجانس

 ،هـاي درمـاني توسـط جانـسن       هزينه زمـان بـراي مراقبـت      . قرار داشت ) -09/0(تا  ) -14/0(
  .4ت نظر گرفته شده اس هاي ديگر درمنافع حاصل از انجام فعاليت دستمزد و

هـاي درمـاني   نويـسي در طـرح  گيري در مورد نـام    تصميم 5ر كوتل و ريب   1996در سال   
PPOو HMO ــددمــورد بررســي قــرار دارا هــاي نــسبي آنهــا در هنگــام تغييــر در قيمــت . ن

كشش قيمتـي   .  دو طرح دست به انتخاب بزنند      توانستند ميان  مي 6 هاروارد كارمندان دانشگاه 
 در نتيجـه يـك درصـد        PPOهاي ثبـت شـده در     در اينجا به عنوان درصد تغيير در تعداد نام        

 -6/0 در سال اول و      -3/0كه اين كشش قيمت حدود     تغيير در هزينه بيمه تعريف شده است      
بـه  . شـد تخـاب مـي   تغيير سياست همچنين باعث تغيير اساسي در ان       . ورد شد آدر سال دوم بر   

 بيـشتر   حساسيت تقاضا در بلند مدت از حساسيت تقاضا در كوتـاه مـدت             ،عنوان يك نتيجه  
مانند و بقيه به طور كامل از بـازار حـذف           تر باقي مي  هاي سخاوتمندانه  بيمه ،و در بازار   است
  . شوندمي

                                                 
1. McLaughlin،(1987) 

  نبعم همان. 2
3. Janssen R. (1992) 

  منبع همان. 3
5 Cutler and Reber(1996) 
6  Harvard 
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ه دانـشگا .  انجـام شـد    1997 و فلدسـتين در سـال        1يك مطالعه مشابه توسط بـوچ مـولر       
اي درمان كارمندان را تغيير داد كه اين تغيير به افزايش هزينه بيمه منتج  كاليفرنيا مزاياي بيمه  

 و ، به تغييرات در هزينه بيمه حساساًكنندگان تقريباين مطالعه تشخيص داد كه مصرف    . شد
. هاي درماني را در پاسخ به تغييرات كوچك در هزينه بيمه عوض كنند            مايل هستند تا طرح   

دالر در مـاه  ده  وقتي كه هزينه بيمه بـه  ،هاكرده نام درصد از ثبت 26ورد كردند كه    آنها بر آ
 درصـد از  5 فقـط    ،به عنوان يك مقايسه   . كننداي خود را عوض  مي      طرح بيمه  ،افزايش يابد 

ايـن  . كننـد اي خـود را عـوض مـي       هـاي بيمـه    طرح ،افراد در موقعي كه حق بيمه ثابت است       
هايي كـه بـراي ايـن مطالعـه تخمـين زده شـده بـاالتر از حـد                   رد كه كشش  احتمال وجود دا  

  .2معمول برآورد شده باشد
 بـر  هـاي ماليـاتي را       اثـر تغييـرات حـق بيمـه و معافيـت           1994 در سال    3ميشل بارينگر و 

هـاي ايـن مطالعـه از       هداد. ورد كردنـد  آاي بر هاي بيمه ارجاع كارمندان به چهار نوع از طرح      
مـده  آدسـت   ه  يران يك كمپاني با چهار طرح بيمه اي در اياالت متحده ب           صورت حقوق بگ  

   انجـام  FFS درصـدي كـه بـه طـور سـنتي در      10ن تشخيص دادند كه حق بيمـه   امؤلف. است
 10يـك رشـد     . شـود  درصـد مـي    9 بـه    4ي در انتخـاب طـرح از        ئـ  باعث كاهش جز   ،شدمي

. شود ميمنجر  ز صفر به يك درصد    هاي مالياتي به تغيير در سهم بازار ا       درصدي در معافيت  
. شـود  درصـد مـي    4 بـه    3اهش سهم از    كداللت بر   ،  FFS دو برابر كردن معافيت مالياتي در     

ــه   ــه در رتب ــرات در هزين ــه تغيي ــا توجــه ب ــي ب ــين كــشش قيمت ــا  )-1/0(اي ب ــرار ) -2/0(ت   ق
  . 4گيردمي

  ت نـام در طـرح      بـه انتخـاب در ثبـ      ، انجـام داد      1995 در سـال     5 كه هاسك    اي مطالعه
كـه بـراي فعـاالن نظـامي و          اي نظـامي پرداخـت    اي شخصي در مقابل يـك طـرح بيمـه         بيمه

ن يك كشش قيمتي تقاضـا      امؤلف.  بازنشستگان نظامي اين انتخاب وجود داشت      هايخانواده

                                                 
1 Buch Muller،T.C،and P.J.Feldstein(1997) 

 منبع همان 2
3 Brringer and Mitchell،(1994) 

   همان منبع4
5 Hosek،S.D.(1995) 
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دهـد كـه يـك       اين يافته نشان مي    . را تخمين زدند   -6/0براي انتخاب طرح درماني به اندازه       
درصـد كـاهش در احتمـال       6/0بـه    اي طـرح شخـصي     در سـطح هزينـه بيمـه       درصد افزايش 

  . 1خواهد شد  منجرانتخاب اين طرح 
  

  مطالعات داخلي -4-2
ورد تابع تقاضاي خدمت درماني با اسـتفاده        آاي به بر   طي مطالعه  1373 در سال    2فهيمي

 مطالعه  ر اين د.  در ايران پرداخت   1371 تا   1362از اطالعات بودجه خانوار طي دوره زماني        
، زمايـشگاه و بيمارسـتان    ، آ دارو،  كاالهاي زير بخش درمان به چهار گروه ويزيـت پزشـك          

. ورد شـده اسـت    آي بـر  يتابع تقاضا براي خانوارهاي شهري وروسـتا      ،  و براي هر گروه   جدا،  
و ) قيمـت كـاال     (هـا بـه دو بخـش اقتـصادي          كار گرفته شده در مدل    همتغييرهاي توضيحي ب  

.  اسـت  شـده جدا  ) اي و دفعات ويزيت پزشك    پوشش بيمه ،  درصد با سوادي  ( غيراقتصادي  
  : از است عبارت،تحقيق نتايج

تقاضـا  ) تريـش دي ب آمـ كـشش در  ( هر چه از ضرورت مصرف خدمات كاسته شود          اوالً
. دگـرد طور همزمان تشديد مي   ه   بيمه ب  ييهمچنين اثر القا  . شودتر مي نسبت به قيمت حساس   

امـا در مـورد     . اي وجود نـدارد   جانشين شايسته ،  ي دارو و ويزيت پزشك    براي دو كاال  ،  ثانياً
لـذا ايـن   . تواند دقـت تـشخيص را قربـاني هزينـه كمتـر كنـد           فرد مي  ،زمايشگاهيآخدمات  

 اينكـه افـزايش سـطح       سـرانجام . در قيمت برخوردار است   بيشتري  خدمت از كشش پذيري     
  .دهدش ميبه طور كلي تقاضا براي درمان را افزاي سواد جامعه

  : استبه شرح زير ) 1380 (3 مطالعه فضائليبرخي از نتايج
 ضرايب حاصل از برآورد براي متغيير توضيحي قيمت از نظـر آمـاري از اعتبـار    -الف  

  . استكم   آنها نسبتاtَ برخوردار نبوده و آماره زيادي

  همان منبع1                                                 
 .1380نشگاه عالمه طباطبايي،تهران دا كارشناسي ارشد،پايان نامه اميرعباس، فضايلي، 2
 همان منبع  3
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  از ،  هـاي درآمـدي    كشش خود قيمتي تقاضاي خدمات درماني براي همه گـروه          -ب  
  .رودبه شمار ميكشش االي بيك و خدمات درماني استتر كوچكيك 

كاالهاي  د كه خدمات درماني و    شمشخص  ،  هاي متقاطع قيمتي    با محاسبه كشش    -ج  
حـساسيت مـصرف خـدمات      ،   كم درآمد باشند   ،خوراكي جانشين يكديگرند و هرچه افراد     

  .درماني به تغيير قيمت گروه خوراكي بيشتر است
هاي قيمتي متقاطع محاسـبه     ي خدمات درماني و مسكن بنابر عالمت كشش        كاالها -د  

هـاي  هاي پردرآمد از خانوادهكشش قيمتي براي خانواده  اين   كه  . است شده مكمل يكديگر  
  . كمتر استكم درآمدتر 

ايـن كـشش    ن اسـت كـه      ايدهنده  نشان،    محاسبه كشش درآمدي خدمات درماني      -ه  
 tآمـاره  ،  اما بـرخالف افـراد پردرآمـد    است؛  ديك به يك    هاي درآمدي نز  براي همه گروه  

مجمـوع   ر د .استكوچك  ،  مربوط به ضريب متغيير توضيحي درآمد براي افراد كم درآمد         
درمـاني  خدمات   هاي پردرآمد از  عوامل اقتصادي قيمت و درآمد در سطح تقاضاي خانواده        

  اثــر ، االهــاي مــرتبط در مــورد افــراد كــم در آمــد تغييــر قيمــت كولــي. داردنقــش مهمــي 
برمـصرف خـدمات     دارتر و بيشتري نسبت به قيمت خـدمات درمـاني و سـطح درآمـد              معني

  .درماني دارد
 تـوان گفـت كـه     مـي ،   مطالعات انجام شده در زمينه اقتـصاد بهداشـت          پيشينة با توجه به  

طـور  بـه   . پذيرد مي تأثير) قيمت و درمد  (تقاضا براي خدمات درماني از متغييرهاي اقتصادي        
توان گفت كه تقاضا براي خدمات درماني بر اساس مطالعات انجام شده نـسبت بـه                كلي مي 

يعني اينكه كشش خود قيمتي تابع تقاضاي درماني بين صـفر و يـك         ؛كشش است قيمت بي 
  .مد چندان حساس نيستآچنين تقاضاي خدمات درماني به درهم. است

  
   خدمات درماني در ايران -5

 با بيان آمار و ارقام مهم در زمينه ارائه كننـدگان خـدمات              شود مي در اين قسمت سعي   
الزم به ذكر است كـه      . عنوان شود بهداشتي و درماني تا حدودي وضعيت عرضه اين بخش          

آيد از سالنامه آمـاري اداره كـل آمـار و خـدمات ماشـيني               اطالعات و آماري كه در پي مي      



162 2شماره/ مجله توسعه و سرمايه 

 .سـت ا  استخراج شـده 1381كي در سال    مربوط به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزش        
 717كـشور   )  زايـشگاه    - بيمارسـتان و زايـشگاه       –بيمارستان  (سسات درماني فعال    ؤتعداد م 

 تخت گـزارش شـده      109152سسات درماني كشور  ؤ و تعداد تخت ثابت اين م      ،واحد اعالم 
بيـشترين و   بيمارسـتان داراي  138  استان تهـران بـا تعـداد   ،هاي به عمل آمدهبا بررسي . است

 بيمارسـتان داراي كمتــرين  شـش بويراحمـد و ايـالم هـر كـدام بـا      و هـاي كهكيلويـه   اسـتان 
  . استبيمارستان 

 627 نسبت جمعيت به تخت ثابت در سـطح كـشور معـادل              ،با توجه به جمعيت كشور    
 نفـر را  745نسبت جمعيت به تخت فعال در سطح كـشور معـادل           نفر را پوشش داده است و     

  .  تخت وجود دارد1,59 نفر معادل 1000 به طور متوسط براي هر  كهگرددشامل مي
بر حسب سازمان اداره كننده به شرح زير         سسات درماني فعال  ؤچنين وضعيت اين م   هم

  : است
هاي ها تحت پوشش دانشگاه    درصد از بيمارستان   66 بيمارستان يا به عبارتي      479تعداد  

  .استعلوم پزشكي 
هـاي كـشور تحـت پوشـش         درصد از بيمارستان   16ا به عبارتي     بيمارستان ي  119تعداد  

  .استبخش خصوصي 
  .است خيريه هايهاي كشور تحت پوشش انجمن درصد از بيمارستان3 -
  .استمين اجتماعي أها تحت پوشش سازمان ت درصد از بيمارستان7 -
  .ندهستها هاي كشورتحت پوشش ساير نهادها و سازمان درصد از بيمارستان5 -
 هـا  درصـد از بيمارسـتان     37ها فعاليت درماني دارند و       درصد از بيمارستان   63چنين  هم

  . درماني دارند–فعاليت آموزشي 
، زايمـان و  زنـان  هـاي جراحـي عمـومي،   هاي فعال بـه ترتيـب در بخـش    بيشترين تخت 

تـر  فعـال هـاي ديگـر   ها  از سـاير بخـش   و به عبارتي اين بخش  ، اطفال، گزارش شده   ،داخلي
  .است
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وضعيت واحدهاي عرضه خدمات درماني در كشور را به تفكيك مؤسسه و            )2(جدول
 بـه   1380 تا   1365بخش خصوصي و ساير را در سال        ،  تخت تحت پوشش وزارت بهداشت    

  .دهدتفكيك  استان نشان مي
 

  )هاي زماني مراحل استفاده از منطق فازي براي استخراج سري ( روش شناس منطق فازي– 6

تـوان بـه    هـاي زمـاني مـي    سـري ايـن  بـراي اسـتخراج   را تفاده از منطق فـازي    مراحل اس 
  :بندي كرد ات ذيل طبقهيئجز

  
  هاي منطقي  تهيه گزاره-6-1

ها براساس نظريات و شواهد تجربـي گذشـته و حـدس آگاهانـه كارشـناس                  اين گزاره 
ن كشيده  شود و در بيشتر اوقات ممكن است از درون فرضيات تحقيق بيرو             تحقيق تنظيم مي  

   :گويند؛ براي مثال مي) اي نهاده(يك متغير ورودي   »مقدمه«به هر متغير، . شود
  
 »افزايش خواهد يافت  تورم                باشد،زياداگر نقديندگي «

  )نتيجه(                                )مقدمه(  
  
    تدوين مجموعه فازي-6-2

يعنـي در اينجـا    ؛1شود و منعطـف اسـت      ه مي ها ساخت   مجموعه فازي در ارتباط با گزاره     
 ارزشـي بـين صـفر تـا     ويژگي تواند از جهت دارا بودن يك     عنصر مي  مرزها نرم است و هر    

 و در تنظيم آن نظركارشناسـي و ذهنـي نقـش اساسـي دارد؛ بـراي مثـال                   يك به خود بگيرد   
 آوردن  توان از ميانگين متحرك در جهت به دسـت          براي ساختن اعضاي مجموعه فازي مي     

استفاده كرد و سپس از طريق انحراف معيـار عناصـر همراهـي عنـصر                 مجموعه  » پايه«عنصر  
  . ممكن است به جاي ميانگين متحرك از ميانه استفاده شود. پايه را به دست آورد

  
  

                                                 
1.Non Crisp. 
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  انتخاب تابع عضويت -6-3
ي شود كه بتوان هر عنصر را به طور قطعـ           مجموعه هنگامي به طور كامل معرفي مي      هر  

معيار عضويت عناصر   . عضو آن مجموعه دانست يا آن را خارج از آن مجموعه معرفي كرد            
 هر عنـصر اگـر داراي آن صـفت باشـد،            .در مجموعه، صفت مشخص كننده مجموعه است      

شـود و اگـر آن صـفت را دارا نباشـد، خـارج از مجموعـه تلقـي                     عضو مجموعه شناخته مـي    
  . ناميم يت نيز مياين معيار عضويت را تابع عضو. گردد مي

 سـطوح يـا درجـات       اهـا بـ     هاي منعطف اسـت كـه اعـضاي آن          منطق فازي از مجموعه   
توانـد براسـاس باورهـاي        توابع عضويت مي  . پذيرد  ، انجام مي  »توابع عضويت  «اهمراهي، نه ب  

  . به خود بگيردهاي مختلفي   شكل،قبلي
 

  گيري  قواعد تصميم-6-4
 چگونـه سـطوح همراهـي بـا يكـديگر تركيـب             كند كـه    گيري تعيين مي    قواعد تصميم 

هـاي معمـولي    مـالك . گيـرد  شود و اينكه چگونه از اين تركيبـات اسـتنتاج صـورت مـي             مي
گيـري بـه تعـداد     تعـداد قواعـد تـصميم   . اسـت » گـاه  اگر ـ آن «گيري براساس مالك  تصميم

داد  مثـال اگـر تعـ       بـراي  ؛داردبـستگي   متغيرهاي ورودي و تعداد اعضاي مجموعه فازي آن         
 پـنج ا در مجموعـه فـازي هـر كـدام           متغيرهاي ورودي دو باشد و عناصر پايه و همراهي آنه         

  . شود  قاعده ساخته مي5×5=25عضو باشد، در نتيجه 
 . شود ، نتيجه يا تالي خوانده مي»گاه آن«، مقدم و  »اگر«در اينجا     

اي از عضويت درست است، پس نتيجه نيز تا همـان             در منطق فازي، اگر مقدم تا درجه      
مقـدم  ) كند   را ايجاد مي   يئ، مفهوم جز  يئزاي ج همقدم(در منطق فازي    . جه درست است  در

اگر آسمان خاكستري اسـت و بـاد شـديد و           . تواند داراي چندين بخش باشد      يك قاعده مي  
هاي مقدم به طـور همزمـان         ، كه دراين مورد همه بخش     ...گاه  درجه هواسنج پايين است، آن    

نتيجـه  . گـردد   هاي منطقي ماكزيمم توصـيف مـي        شود و با استفاده از عملگر       تخمين زده مي  
د داراي چندين بخش باشد كه از عملگرهاي مينـيمم بـراي توصـيف              نتوا  يك قاعده نيز مي   

  .شود آن استفاده مي
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    استنتاج فازي-6-5
» گـاه  اگـر ـ آن  «امل توابع عضويت، عملگرهاي منطق فازي و قواعـد  استنتاج فازي، ش

 نـوع   :شـود    كه در جـدول قواعـد فـازي اجـرا مـي            هستدو نوع سيستم استنتاج فازي      . است
   2. و نوع ساگينو1ممداني

هـا از هـم متمـايز       تفـاوت در روش خروجـي      دليـل اين دو نوع سيستم استنتاج فازي به        
  . شود مي
ايـن روش را    . تـرين روش در اغلـب مطالعـات اسـت         رايـج  فازي ممداني،    روش استنتاج      

 تركيـب تعـدادي از   باابتدا براي كنترل موتور بخار پيشنهاد كرد كه ) 1975(ابراهيم ممداني  
در نـوع   . كه افراد خبره در آن كار به دسـت آورده بودنـد، تنظـيم شـد               ،  انيبقواعد كنترل ز  

بعد از مراحل تجميـع سـازي، يـك         . ه فازي داريم  ممداني، يك تابع عضويت براي مجموع     
 از طريـق  كـار ايـن   .  شـود  3زدايـي   مجموعه فازي براي متغير خروجي داريم كـه بايـد فـازي           
 . پذير استاضافه كردن يك ويژگي به تابع عضويت خروجي امكان

سيـستم  . شود  ها استفاده مي    در الگوي معمولي ممداني از متوسط وزني تعدادي از داده         
هـايي بـه كـار        در كل، نوع سـاگينو بـراي حالـت        . كند  نو هم از همين روش پيروي مي      ساگي
 . رود كه توابع عضويت خروجي خطي يا ثابت باشد مي

 اَنعـام و يـك      ئلة موضوع بـراي دو ورودي سـه قاعـده مربـوط مـس             ، اين در نمودار زير  
 :شودخروجي استفاده مي

 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Mamdani. 
2- Sugeno. 
3- Defuzzification. 

 1ورودي 

  )10و0(خدمت 

 2ورودي 
خدمت 

  )10و0(

 )درصد 5- 25(جمع          
  ) خروجي(                انعام

 

 بد يا غذا بدمزه ،اگر خدمت) 1قاعده 
 . گاه انعام كم است باشد، آن

گاه   خوب باشد، آن،اگر خدمت) 2قاعده 
 اَنعام متوسط است

ا خيلي اگر خدمت عالي يا غذ) 3قاعده
 گاه اَنعام زياد است  خوب باشد، آن
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  :شود  به طور خالصه پنج قسمت را شامل ميسيستم استنتاج فازي
  فازي كردن متغيرهاي ورودي .1
  به كارگيري عملگرهاي فازي .2
 استدالل از مقدم به نتيجه .3
 جمع كردن نتايج براساس قواعد .4
 )غيرفازي كردن(فازي زدايي  .5

شناسـي    روش. اسـت كشش عرضه خدمات درماني     هدف اين تحقيق، مشخص كردن      
هـا و   ستنتاجي نيست و با رويكرد رگرسـيوني كـه از شـاخص            به طور معمول ا    در اين بخش    

روش فقـط از دو متغيـر علّـي، يعنـي     ايـن  در كاربرد . كند، متفاوت است ها استفاده مي    علت
اين  .شود المللي گسترده، استفاده مي     متغيرهاي مبتني بر نظريه اقتصادي و شواهد تجربي بين        

 : از استدو متغير و گزاره آن عبارت
ر افزايش يابد و كميـت خـدمات درمـاني    باگر قيمت خدمات درماني به دو برا    - الف         

  .گاه عرضه خدمات درماني با كشش است آن،بيش از دو برابر افزايش يابد
ر افزايش يابـد و كيفيـت خـدمات درمـاني           باگر قيمت خدمات درماني به دو برا        -ب  

 .ات درماني با كشش استگاه عرضه خدم آن،بيش از دو برابر افزايش يابد
هـاي    تنها انتخاب متغيرهاي علّي ذهني است، بلكه مشخص كردن مرزهاي مجموعه             نه

تغييـر  » بـاال «بـه   » متوسـط « از   كميـت عرضـه   اي     مثالً اينكه در چه نقطه     ؛فازي نيز ذهني است   
 كنـد و مـواردي      تغيير مـي  » خيلي پايين «به  » پايين«از  ت عرضه   يكيفكند و در چه سطحي        مي

هاي حساسيت صـورت گيـرد تـا اسـتحكام نتـايج در               در نتيجه، الزم است آزمون    . مانند آن 
 .دشوهاي ديگر معين  ها يا انتخاب مقابل اين انتخاب

با اين حال توجه به اين نكته مهم است كه لزومي ندارد چيزي درباره فرم تابعي رابطـه                  
 ديگر فـرض    سوياز   عرضه   كششها از يك طرف و اندازه       تيكيفها و     ت كمي فرضي ميان 

  هـاي فـازي كـه بـا           ابتـدا مجموعـه    .شـود  اي كـه انتخـاب مـي        بنابراين در رويكرد پايـه    . شود
گاه براي هر متغيـر در هـر سـال     آن. گردد، مشخص مياستدو متغير علّي همراه هاي  اندازه
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 وربـه منظـ   گيـري      و سپس قواعد تصميم    شود  همراهي به سطوح ذهني منتسب مي      هاياندازه
با استفاده از عملگرهاي فازي مورد استفاده قـرار         كشش عرضه   تعيين سطحي براي شاخص     

 . در بخش بعدي ارائه شده استشات اين رويئجز. گيرد مي
هـاي  گـزاره . شـود هـاي منطقـي انتخـاب مـي       براي استفاده از روش فازي ابتـدا گـزاره        

 : انتخابي عبارت بوداز
 . يابدگاه كميت خدمات درماني افزايش ميش يابد، آن اگر قيمت خدمات درماني افزاي-الف
  . يابدگاه كيفيت خدمات درماني افزايش مي اگر قيمت خدمات درماني افزايش يابد، آن-ب

 نتيجـه   ،شـود افـزايش كميـت و كيفيـت خـدماتي درمـاني            همان طور كه مالحظه مـي     
 ، در يك تـابع عـضويت     توانداين نتيجه مي  . استواكنش به تغييرات قيمت خدمات درماني       

در ايـن مطالعـه سـطوح    .  حـل شـود  ،كنـد  منتـسب مـي  1 و  0كه نتيجه را به يك فاصله بـين         
به اين صورت كه اگر قيمت خـدمات درمـاني دو        . ايمهمراهي را شش حالت در نظر گرفته      

 آن را منتسب به واكنش متوسـط        ، و در نتيجه كميت خدمات درماني نيز دو برابر شود          ،برابر
بـه همـين ترتيـب واژه        .اسـت كه معادل كشش واحد قيمتي خودي تقاضـا         كنيم   مي تعريف

» تغييرات آن نامحسوس اسـت « معادل كشش قيمتي تقاضاي صفر و      ،»كندهيچ تغييري نمي  «
را نيز كم كـشش در  » كندكمتر از دو برابر تغيير مي  «. گيريمرا معادل كم كشش در نظر مي      

 را معـادل  بـا كـشش    »بيش از دو برابر«و ادل  با كشش واحد  را مع  »دوبرابر«.  ميگيرنظر مي 
  . گيريم  به باال در نظر مي2 را معادل كشش »بيش از چهار برابر«  و 2 تا 1بين 

  : كنيمدر ادامه اين مجموعه زباني را معادل با مجموعه فازي زير تعريف مي
  -كنـد    دو برابر تغييـر مـي        بيش از   -كند  بيش از چهار برابر تغيير مي     : (مجموعه زباني   

    هـيچ تغييـر   -  تغييـرات آن نامحـسوس اسـت    -  كمتـر از دو برابـر     -كنـد   دو برابر تغيير مي   
  ). كندنمي

  )كم       خيلي كم        متوسط          زياد            زيادخيلي ( : مجموعه فازي
ارد، مـا آن را حـذف       براساس قـانون تقاضـا تنـاقض د       » كندهيچ تغيير نمي  «از آنجا كه    

كـه  در صـورتي  . ايـم  گزينه را به صورت فازي تنظيم كـرده        5 گزينه زباني    6لذا از   . كنيممي
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 25/0 يـا كمتـر از       »كـم كـشش   «آن را   ،منتسب كند  » كمخيلي  «نتيجه را نزديك به      ،جواب
 آن را   ،نتـسب كنـد   م» كـم «نتيجه را نزديك به     ،در صورتي كه جواب   . كنيمعددگذاري مي 

 نتيجـه را بـه      ،كـه جـواب   در صـورتي  . كنـيم  عـدد گـذاري مـي      5/0 يا كمتر از     »ششكم ك «
در صـورتي   . كنـيم  عددگذاري مـي   1 و برابر با     »كشش واحد « آن را    ، منتسب كند  »متوسط«

. كنيم عدد گذاري مي   5/1 تا   1 يا بين    »با كشش « آن را به     ، منتسب كند  »زياد«كه نتيجه را به     
 2 و بيـشتر از     »با كـشش زيـاد    « آن را به     ، منتسب كند  »دازييلي  خ«در صورتي كه نتيجه را به       

  .كنيمعدد گذاري مي
  

  ها و نتايج  مسئله داده-7
 كـه   ، پرسـشنامه  7 و   6هاي مورد نياز روش شناسي فازي از طريق سؤاالت شـماره            داده

ان ال از مدير  ؤدر اين پرسشنامه دو س    . ستا  استخراج شده  ،ستان پر شده  رتوسط مديران بيما  
   :كه عبارت است ازبيمارستان شده 

 امكـان افـزايش كميـت       ،هاي خدمات درماني دو برابـر شـود       به نظرشما اگر تعرفه    -1
   :شودخدمات درماني چند برابر مي

 ) كمتـر از دو برابـر، د  )ج . تغييرات آن نامحسوس اسـت  )ب .كند هيچ تغيير نمي   )الف
   :برابربيش از چهار ) و،  بيش از دو برابر)ه، دو برابر
 امكـان افـزايش كيفيـت       ،هاي خدمات درماني دو برابر شـود      به نظر شما اگر تعرفه     -2

   :شودخدمات درماني چند برابر مي
)  د . كمتر از دو برابر    )ج . تغييرات آن نامحسوس است    )ب .كند هيچ تغييري نمي   )الف
  . بيش از چهار برابر )و  بيش از دو برابر) ه دو برابر
  وآموزشــي، دولتــي، هــاي مختلــف اعــم از خــصوصيبيمارســتان نفــر از مــديران 40

سؤاالت پاسخ  اين  اند به    انتخاب شده  ي كه  تصادف   ،غيرآموزشي در شهرهاي مختلف كشور    
 . است بيمارستان 40لذا حجم نمونه . اندداده

  .   گزارش شده است3-5االت در جدول ؤنتايج پاسخ به س
  : در جدول زير
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VL =  كمخيلي     L = كم     A  =متوسط  
H = زياد           VH =  زيادخيلي  

VLE =  كمكشش خيلي  SE = كشش واحد  
BE =  زيادكشش    VBE = كشش خيلي زياد  

  
   سطوح همراهي و قواعد تصميم گيري -7-1

 چگونه سطوح ويژه    ،كندآوريم كه معين مي   گيري را به وجود مي    سپس قواعد تصميم  
و سـطوح همراهـي بـراي هـم         ،  كـديگر تركيـب   همراهي براي هم كميت و هم كيفيت بـا ي         

شـود و سـطوح همراهـي بـراي     تغييرات كميت و هم تغييرات كيفيت با يكديگر تركيب مي 
گيـري بـه تعـداد متغيرهـاي           تعداد قواعد تصميم   .گردداندازه كشش قيمتي عرضه ايجاد مي     

غيرهـاي   بـراي مثـال اگـر تعـداد مت         ؛داردبستگي  ورودي و تعداد اعضاي مجموعه فازي آن        
 عضو باشد، در    5 باشد و عناصر پايه و همراهي آنها در مجموعه فازي هر كدام               دو، ورودي

اين قواعد بنا به ضرورت تا حدودي دلخواهانـه          ايجاد. شود   قاعده ساخته مي   5×5=25نتيجه  
 اين موضوع و با استفاده از       دربارة با توجه به مطالعات فراوان نگارنده        پژوهشدر اين   . است
ه توان بـ را مي) 25 و 19 و 13 و 7 و 1(قواعد پايه . ايم قواعد را به دست آورده   1لعه گيلز مطا

طـور  ه بـراي منتـسب كـردن بقيـه بـ       2 و سپس از روش ليندسـتروم      .طور مستقيم منتسب كرد   
  . آمده است) 1(قواعد ايجاد شده در جدول  .متقارن استفاده شد

: در جدول زير نيز داريم  
VL =  كمخيلي      L  =كم  

A  =متوسط  
H = زياد         VH  = زيادخيلي  

VLE =  كمكشش خيلي     SE =  كشش واحد  
BE  = زيادكشش       VBE = كشش خيلي زياد  

                                                 
1 Giles، D.E.A. & Draeseke R، A 
 
2 Lindstrom 
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قواعد تصميم گيري: 1جدول   

 قواعد كميت كيفيت شماره قاعده  نتيجه

VLE 1 VL VL 1 

VLE  6 VL L 2 

LE 7 L L 3 

LE 7 L A 4 

SE 13 A A 5 

LE 7 L L 6 

VLE 6 VL L 7 

VLE 2 L VL 8 

LE 8 A L 9 

SE 13 A A 10 

SE 13 A A 11 

SE 17 L H 12 

VLE 6 VL L 13 

VLE 2 L VL 14 

LE 7 L L 15 

LE 11 VL A 16 

VLE 6 VL L 17 

LE 8 A L 18 

BE 18 A H 19 

VLE 6 VL L 20 

LE 16 VL H 21 

SE 13 A A 22 

BE 14 H A 23 

LE 16 VL H 24 

LE 11 VL A 25 

LE 11 VL A 26 

SE 13 A A 27 

LE 7 L L 28 
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  1ادامه جدول 
 قواعد كميت كيفيت شماره قاعده  نتيجه
VLE 3 A VL 29 

SE 13 A A 30 

LE 7 L L 31 

LE 8 A L 32 

LE 11 VL A 33 

LE 7 L L 34 

VLE 2 L VL 35 

LE 11 VL A 36 

VLE 2 L VL 37 

LE 7 L L 38 

VLE 6 L H 39 

SE 17 L H 40 

 
 ؛شودتفسير مي» گاه آن-اگر«هاي ساده تصميم گيري اين جدول با استفاده از مالك

 و كيفيت با «متوسط« تغييرات كميت با ،رمان كپوربراي مثال در نمونه بيمارستان افضلي
بنابراين با .  در واكنش به دو برابركردن تعرفه خدمات درماني منتسب شده است»زياد«

  .  است»با كشش« اندازه كشش عرضه ،گوييم مي14استفاده از قاعده 
  
  )فازي زدايي( استخراج اندازه كشش عرضه -7-2

هاي عددي بـراي انـدازه كـشش عرضـه          آخرين مرحله از تحليل شامل استخراج سري      
، VLE  بـراي سـطوح    2 و   5/1،  1،  5/0،  25/0 هـاي انـدازه اين كار با منتـسب سـاختن        . است

LE ،BE و VBEصورت گرفته است  .  
نمونـه نتيجـه   دو  نمونه مطالعه شـده      40شود از   مشاهده مي  )1(طور كه در جدول     همان

VLE   نمونه 18 و  LE  ،8 نمونه  SE  ،2   نمونه BE  ،   صفر نمونهVBE   لـذا  ؛   استنتاج شده است
  ده ايـم اسـتفا   هايي كه براي هر كدام از سـطوح بـه كـار بـرده             براي فاززدايي نتايج از انتساب    
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تعداد نتايج هر    ، سپس براي اينكه يك ميانگين وزني از نتايج داشته باشيم آن را در             كنيممي
  : به عبارت ديگر؛كنيمسطوح ضرب و به كل نمونه تقسيم مي

متوسط كشش قيمتي عرضه=   

575/0=40/23=40/ })2) (0)+ (5/1) (2)+ (1) (8)+ (5/0) (18) + (25/0) (12({  
صـورتي كـه قيمـت        يعنـي در   است؛ 575/0كشش قيمتي عرضه    ،بنابراين به طور كلي   

 انتظار داريم مقدار خدمات درماني      ،خدمات درماني به طور متوسط يك واحد افزايش يابد        
  .  افزايش يابد575/0به اندازه 

  
   نتيجه گيري -8

پـس بـه طـور كلـي        . در اين مطالعه اندازه كشش عرضه كمتر از يـك بـه دسـت آمـد               
صـورتي كـه قيمـت خـدمات درمـاني بـه طـور            يعنـي در   ؛ كشش است  خدمات درماني كم  

 افزايش 575/0متوسط يك واحد افزايش يابد، انتظار داريم مقدار خدمات درماني به اندازه 
نتايج با نتايجي كه در مطالعات و سوابق تجربي تحقيق در سطوح بين المللي به دسـت                 . يابد
مبني بر اينكه عرضه خدمات درماني در ايران        لذا فرضيه تحقيق    .  هماهنگي دارد   است، آمده

توان با افزايش قيمـت خـدمات درمـاني         پس نمي . شود مورد قبول واقع نمي    است،  با كشش   
  . انتظار داشت كه عرضه خدمات درماني و به دنبال آن رفاه جامعه افزايش يابد
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  ضميمه

  
   زمينه تاريخي نظريه مجموعه و منطق فازي-1

 لطفـي عـسكرزاده، دانـشمند       1965نظريه مجموعه و منطـق فـازي را نخـست در سـال              
 از زمان ارائـه آن تـاكنون،        اين نظريه . ايراني تبار و استاد دانشگاه بركلي امريكا، مطرح كرد        

 ويـژه هاي مختلف علوم، بـه      گسترش و تعميق زيادي يافته و كاربردهاي گوناگوني در زمينه         
كامپيوتر، تحليل سيستمي، الكترونيك، برق و اخيراً در علوم اجتماعي و اقتصاد، پيدا كـرده               

ايـن  . ن اسـت   عـدم اطمينـا    وضـعيت اي براي اقدام در       هاي فازي نظريه    نظريه مجموعه . است
كه در عالم  دقيق و مبهم را، چنانغيرهاي  تواند بسياري از مفاهيم، متغيرها و سيستم        نظريه مي 
بندي رياضي ببخـشد و زمينـه را بـراي اسـتدالل، اسـتنتاج،                 صورت  تر چنين است،    واقع بيش 

  .عدم اطمينان فراهم آوردموقعيت گيري در  كنترل و تصميم
 

   تعريف معرفي منطق فازي و چند-2
هـاي    اين تعمـيم صـرفاً مـشتمل بـر بحـث          . ارزشي است بسيار  منطق فازي، تعميم منطق     

بندي وجوه تقريبي اسـتدالل، مـوارد          بلكه به دليل توانايي در صورت      ،محض و مجرد نيست   
 متفـاوت بـا      اي كـه در ايـن زمينـه نقـشي كـامالً             استفاده و كاربردهاي بسياري يافته، به گونه      

ها و سيماي اصلي منطـق فـازي          ويژگي. شي و چند ارزشي ايفا كرده است      هاي دو ارز    منطق
  كند، هاي منطق كالسيك جدا مي كه آن را از سيستم

پاسـخ  هنگـام   . در آن اسـت   » دقـت « اهميـت عنـصر      دليـل تمام اهميت منطق فـازي بـه        
مل صحيح و درست چه قـدر اهميـت دارد؟          ع دقت در انجام دادن       دادن، نظمبينامناسب و   

هـاي  مناسـب در مـورد همـين موضـوع      ها و اقتبـاس   منطق فازي با نقل قول  هاير كتاب بيشت
  : در زير ارائه شده استآنها برخي از  كهشود شروع مي

 ).1هنري ماتيس( حقيقت ندارد ، دقت-

                                                 
1- Henri Matisse. 
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تر، باعث دور كـردن و از بـين بـردن              تخمين بيش  امكانگيري و      گاهي اوقات اندازه   -
  ). 1ه دابوسرن(شود  تر مي اهميت بيش

 از اين رو مجبورم تا با هـر  . حقيقت ندارد،كنم كه هيچ چيز غيرشرطي   من تصور مي   -
 مقابله و ضديت داشته باشم و نيز با هر فردي كه آن را به وجـود                 ،بيانيه و بيان حقيقت مثبت    

 ).2اچ ال منكن(آورده است
 تـا   نـان نيـست و    د، قابـل اطمي   شـو    مربـوط مـي    3 قوانين رياضي تا جايي كه به حقيقت       -

  ).4آلبرت انيشتن(شود  ، به حقيقت مربوط نمياستجايي هم كه مطمئن و قابل اعتماد 
 معناي خـود را و اظهـارات پـر          ،آيد، اظهارات دقيق     به وجود مي     همين كه پيچيدگي   -

 ).5زاده لطفي(دهد معنا دقت خود را از دست مي
، »امـروز هـوا ابـري اسـت       «مثـل   هـايي      وقايع و حوادث را با گزاره      ،در زندگي روزمره  

ها   كنيم و از اين گزاره      و غيره  بيان مي    » آيد  امروز باران مي  «،  »فردا به مسافرت خواهم رفت    «
 . كنيم گيري مي  و تصميم،استفاده» گاه اگر ـ آن«در معادالت منطقي 

در منطق صريح و قطعي، ارزش هر گزاره ممكن است درست يـا نادرسـت باشـد كـه                   
 يك گـزاره    ،» روشن است  دوچراغ   در    براي مثال    ؛دهد  ا با صفر و يك نشان مي      رايانه آن ر  

يك گـزاره نادرسـت و ارزش       ،  » خاموش است دو  چراغ  «درست و ارزش آن يك است و        
 .آن صفر است

 و هـر مجموعـه بـا اعـضايش بـه      ،ها نيز مطـرح  ها، نظريه مجموعه  در مورد منطق گزاره   
مجموعـه هنگـامي بـه طـور كامـل معرفـي       هـر   ديگـر   به عبارت ؛شود  طور كامل شناخته مي   

شود كه بتوان هر عنصر را به طور قطعي عضو آن مجموعه دانست يا آن را خـارج از آن          مي
معيـار  . كننـده مربـوط بـه خـود دارد          هر مجموعه يك صفت مشخص    . مجموعه معرفي كرد  

راي كننده مجموعه است و هـر عنـصر اگـر دا            عضويت عناصر در مجموعه، صفت مشخص     
شـود و اگـر آن صـفت را دارا نباشـد، خـارج از                 آن صفت باشد، عضو مجموعه شناخته مي      

                                                 
1- Rene Dubos. 
2- H. L. Mencken. 
3- Reality 
4- Albert Einstein. 
5- Lotfi Zadeh. 
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ناميم كه بـه صـورت زيـر          اين معيار عضويت را تابع عضويت نيز مي       . گيرد  مجموعه قرار مي  
  :شود بيان مي

{ AX     1
AX      0)( >

<=Xm  
كـه سـه چـراغ اول     براي مثـال چهـار چـراغ داريـم     ؛ مقدار متغير مورد نظر است     Aدر اينجا   

هاي روشن باشـد، خـواهيم        اگر مجموعه مفروض ما چراغ    . روشن و چهارمي خاموش است    
  :داشت

m(1)=1         m(2)=1         m(3)=1          m(4)=0 
 

حال اگر روزهاي هفته گذشته را در نظر بگيريم و مجموعه مفروض را روزهاي ابري قـرار                 
 را مشخص كنيم؟ مقدار آن صفر اسـت يـا يـك؟ اگـر               m)شنبه(توانيم مقدار     دهيم، آيا مي  

 برابر با يك خواهد بود و اگر كامالً صـاف     m)شنبه(آسمان شنبه كامالً پوشيده از ابر باشد،        
 50ابري باشـد، خـواهيم گفـت          ولي اگر شنبه آسمان نيمه    . باشد، مقدار آن صفر خواهد بود     

مقـدار   m)شنبه( يعني به    ؛ است اري غير صريح و فازي    گذاين يك ارزش  . درصد ابري است  
  .دهيم  درصد را نسبت مي50

كنـيم،    هايي كه روزانه در زبـان گفتـاري بيـان مـي             با دقت در زندگي روزمره و گزاره              
 كـه  هـاي بيشتر جملهها در مغز انسان فازي است و    اري گزاره گذخواهيم ديد كه شيوه ارزش    

 .تاً مبهم و فازي هستندبريم، ذا ما در زبان گفتاري خود به كار مي
شـود؛ بـراي مثـال،         مـي    تقـسيم  2»متغيرهـاي زبـاني   « و   1»مفـاهيم «هاي فازي بـه       مجموعه       

يك مجموعه فـازي از     . ، يك متغير زباني است    »كمقيمت به نسبت    «، يك مفهوم و     »قيمت«
عضو يـك مجموعـه فـازي       . كند   مي 3 نگاشت ]1 و   0[يك مجموعه منظم به يك مجموعه       

قيمت يك رايانـه شخـصي      «: يك مثال از اين نگاشت بدين قرار است       . نيست» 4نعطفغيرم«
ام و بنـابراين،      هـايي اسـت كـه مـن ديـده           اين يكي از گرانبهاترين رايانه    .  هزار دالر است   15

 درجـه عـضويت نـام دارد و نبايـد ايـن      98/0عدد . »دهم  قرار مي 98/0قيمت آن را به ميزان      

                                                 
1- Concepts. 
2-Languistic Variables. 
3-Map. 
4- Crisp. 
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شتباه گرفت؛ براي مثال لزومي ندارد جمع درجات عـضويت يـك            مقدار را با يك احتمال ا     
سازي و به دست آوردن مدل رياضي براي منطق زباني،  باشد؛ به عبارت ديگر به منظور شبيه

دهد تا به تابع عضويت، مقداري بين صفر و يك را نـسبت دهـيم                 منطق فازي به ما اجازه مي     
 ،اگـر قيمـت   «: گونه اسـت    ي منطق فازي بدين   مثال اقتصاد . و ابهام را جايگزين قطعيت كنيم     

. » خواهد بودزياد باشد، فرار مالياتي زيادها  اگر ماليات «يا  »  خواهد بود  كم باشد، تقاضا    زياد
هاي اسـتقرايي در مفـاهيم فـازي مـشكالتي دربـر دارد؛ يعنـي تمـامي قـوانين                     كاربرد گزاره 

. شـود   نقـض مـي   » 1انون واسـطه طـرد    قـ «ويژه  شود به   ها برآورد نمي    معمول نظريه به مجموعه   
را » اجتمـاع «جاي  » ماكزيمم« براي مثال    ؛بنابراين بايد گروه متفاوتي از عملگرها را پذيرفت       

. دهـد   مي» 1كسر از عدد    «جاي خود را به     » مكمل«گيرد و     را مي » اشتراك«جاي  » مينيمم«و  
، جذب، واسطه طرد،    پذيري، خودتواني   پذيري، توزيع   جاپذيري، شركت   گاه قوانين جابه    آن

 .پذيري و قانون دمورگان برآورده خواهد شد برگشت
در منطق فازي با . شود در ادامه، مراحل اصلي استفاده از منطق فازي به اختصار بيان مي          

هـا   ها را، كه به دليل وجود محمول كه عبارات و گزاره  اين اول   :رو هستيم   دو مرحله مهم روبه   
در قالب الگوها و عبارات استاندارد و مشخصي  يي مبهم دارد، و سورها و قيدهاي فازي معنا     

ها به كار برد؛ به عبارت ديگـر آگـاهي و دانـش خـود را بـه                    كه بتوان در استدالل   درآوريم  
هـايي بـراي اسـتنباط و      ن اسـت كـه روش     ايـ مرحله دوم   . طور مناسب توصيف و تبيين كنيم     

 يهاي دقيق   ها مفاهيم و گزاره      محتواي آن  كهبيابيم  استنتاج براساس الگوهاي به دست آمده       
گيرد كه هر آگاهي      بر اين پايه شكل مي    ) يعني توصيف دانش و آگاهي    (مرحله اول   . ستني

هـاي فـازي و تـابع امكـان و متغيرهـاي زبـاني                تـوان در چـارچوب مجموعـه        و معرف را مي   
  . بندي كرد صورت

منظـور از   . كنـد    مـي  4 نگاشـت  3 را به يك فضاي خروجـي      2منطق فازي فضاي ورودي   
يك فضاي ورودي به يـك فـضاي خروجـي چيـست؟ در ايـن مـورد بـه چنـد مثـال اشـاره               

                                                 
1- Law of the excluded middle.  
2-Input 
3- Output 
4- Map 
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رساني در رستوران چه قـدر خـوب بـوده اسـت و           گوييد كه خدمات    شما به من مي   : شود  مي
گوييد كه آب چه قدر بايـد         شما به من مي   . شود  گويم كه پول آن چه قدر مي        من به شما مي   

گوييد كه    شما به من مي   . دهم  مناسب قرار مي  وضعيت  چه شير آب را در      گرم باشد، من دري   
 من لنز عدسـي دوربـين را بـراي شـما متمركـز               اي قرار دارد،    مورد عكس شما در چه فاصله     

گوييد كه خودرو چه قدر سرعت دارد و موتور چه قدر سخت كـار                شما به من مي   . كنم  مي
 . نمك ها رابراي شما عوض مي كند و من دنده مي

 اسـت كـه بـه     »گاه اگر ـ آن «سازوكار اوليه براي چنين كاري، ترتيب دادن فهرستي از 
هـا مهـم    شـود و ترتيـب آن   همه قواعد به طور موازي ارزشگذاري مـي      . گويند  آن قواعد مي  

؛ زيـرا بـه متغيرهـا و تـوابعي كـه آن متغيرهـا را توصـيف                   است قواعد به تنهايي مفيد   . نيست
قبل از بحث در مورد تغييرات سيستمي كه بتواند قواعد را تغييـر دهـد،       . گردد  كند، برمي   مي

هايي را كـه آنهـا را         شود و تابع     كه براي استفاده ايجاد مي      مشخص كنيم  بايد اصطالحاتي را  
خواهيم در مورد اينكه آب چه قـدر داغ اسـت صـحبت كنـيم بـه                   اگر مي . كند  توصيف مي 

 آن متغيـر    نـسبت بـه   رود دمـاي آب        كه انتظار مي   داريمنياز  ن حدود تغييراتي    كردمشخص  
 .باشد و نيز اينكه منظور از كلمه داغ چيست

ايـن طـرح يـك سيـستم     .  چيزي شبيه به نقشه راه براي استنتاج فـازي اسـت         ذيل،طرح  
ها براي خالصه كردن مفهـوم اسـتنتاج فـازي            فلش. دهد  فازي و يك مثال از آن را نشان مي        

استنتاج فازي، روشي است كه تعدادي از بردارهاي ورودي         . ستا  دراين طرح كشيده شده   
  . كند را بر پايه چند مجموعه قواعد به بردار خروجي منتسب مي
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  ورودی                      خروجی
  

  
  

  
  قواعد
  

  
  
  

  اصالحات ورودی        اصالحات خروجی

 
خدمات                                               انعام  

            
  

    
  .نعام كم استا ِاگاه اگر خدمات ضعيف باشد، آن
  .نعام متوسط است ِاگاه اگر خدمات خوب باشد، آن

 .نعام زياد استگاه ِا اگر خدمات عالي باشد، آن
  
  
  

  
  

خدمات بر حسب      انعام بر حسب                                      
            

 ضعيف                   كم
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  1365- 1380وضعيت واحدهاي عرضه خدمات درماني در كشور و استان: 2جدول 
  

وابسته به وزارت بهداشت   خصوصي  
  زشي پزشكيدرمان و آمو

  
  )1(سايز 

  
  جمع

 تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه تخت مؤسسه سال و استان
1365 592 72321 49 7021 426 56811 117 8489 
1370 639 85810 67 12748 454 64024 118 9038 
1375 685 98549 93 16910 479 72089 113 9550 
1376 703 96148 95 16414 493 70158 115 9576 
1377 694 98669 101 17733 480 70863 113 10073 
1378 705 103394 102 18504 483 74506 120 10384 
1379 713 105716 106 18829 484 75549 123 11338 
1380 717 109152 119 21794 479 76167 119 11191 
         

 363 4 4736 27 470 3 5569 34 آذربايجان شرقي
 325 3 2898 19 256 1 3479 23 آذربايجان غربي

 100 1 947 8 310 3 1357 12 اردبيل
 425 6 5351 41 2416 9 8192 56 اصفهان
 32 1 621 5 0 0 653 6 ايالم
 0 0 973 7 343 3 1316 10 بوشهر
 5488 45 15174 58 8180 35 28842 138 تهران

 0 0 1132 7 192 1 1324 8 چهار محال وبختياري
 750 8 7029 39 1951 14 9730 61 خراسان
 452 5 4416 27 1591 10 6459 42 خوزستان
 0 0 1042 6 100 1 1142 7 زنجان
 0 0 976 9 256 2 1232 11 سمنان

 0 0 1806 14 224 1 2030 15 سيستان وبلوچستان
 806 12 4797 35 400 2 6003 49 فارس
 97 2 840 4 352 2 1289 8 قزوين
 0 0 853 5 820 4 1673 9 قم

 0 0 1835 10 210 2 2045 12 كردستان
 200 3 2839 16 456 3 3495 22 كرمان
 250 3 2288 19 280 2 2818 24 كرمانشاه

 0 0 543 5 30 1 573 6 كهگيلويه وبويراحمد
 273 4 1171 12 200 1 1644 17 گلستان
 410 5 3008 20 200 1 3618 26 گيالن
 110 2 1489 13 288 2 1887 17 لرستان
 496 9 3656 26 306 2 4458 37 مازندران
 250 1 1294 11 356 3 1900 15 مركزي
 114 2 1105 9 416 4 1635 15 هرمزگان
 100 1 2037 13 636 4 2773 18 همدان
 150 2 1311 14 555 3 2016 19 يزد

 


