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مقدمه :مراکز بيمارس��تاني از ارکان نظام س�لامت در هر کش��وري هستند .اصالح نظام س�لامت بدون بهبود عملکرد اين مراکز
مقدور نخواهد بود .در بیمارستانها از یک سو به دلیل محدودیت و دیربازدهی منابع و ضرورت ارائه خدمات مطلوب ،استفاده
از رویکردهای بهبود کیفیت ،حیاتی میباش��د .در همین راس��تا هدف مطالعه جاری ،بررس��ی رابطه میان فراوانی نظامهای نوین

مدیریت کیفیت در اثربخشی عملکرد بیمارستانهای آموزشی شهر تهران میباشد.

روش پژوهش :پژوهش کمی حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر نوع همبستگی و از نظر زمان نیز به صورت مقطعی صورت

گرفتهاس��ت .به منظور نیل به اهداف پژوهش تعداد  50پرسش��نامه تکمیل شده توسط مس��ئوالن و مدیران ارشد  32بیمارستان
آموزش��ی شهر تهران ،تحلیل گردید .روايى پرسش��نامهها توسط اعمال نظرات خبرگان و پايايى آنها نیز با استفاده از ضریب

آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .براي تحليل دادهها از آمار توصيفي شامل فراواني ،درصد ميانگين و انحراف معيار و براي
مقايسه دوگروه از آزمون  tو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

يافتهها :در بررسی رابطه میان به کارگیری همزمان نظامهای نوین بهبود عملکرد با اثربخشی حاصل از آنها مقدار آماره  tبرابر

با  3.93در سطح معنی داری  P<0.01حاصل گردید که نشان دهنده تفاوت معنی دار در اثربخشی عملکرد بیمارستانهای دارای
بیش از دو رویکرد و س��ایر مراکز میباشد .با اعمال آزمون همبس��تگی پیرسون نیز رابطه معنی دار قوی و مثبتی ( )0.630میان

تعداد رویکردهای مورد استفاده و اثربخشی نظامها (در سطح معنی داری  )P<0.01مشاهده شد.

نتيجهگي�ري :در ب��ه کارگیری الگوهای بهبود کیفیت ،تالش گردد نقاط ضع��ف الگوها مورد توجه قرار گرفته ،و به منظور تقویت
نتایج ،از رویکردهای دیگر جهت پوشش آنها استفاده شود.

كليد واژهها :نظامهای مدیریت کیفیت  ،روش امتیازی متوازن ،ایزو ،الگوی تعالی و سرآمدی ،بیمارستان

1.1استادیار گروه مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
2.2استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
3.3کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول ()Alihashemzehi@gmail.com
نظام سالمت 1389؛ )1,2( 2

7

رابطه فراوانی نظامهای مدیریت کیفیت با اثربخشی عملکرد …

مقدمه
مراکز بيمارس��تاني از ارکان نظام س�لامت در هر کشوري
هستند و اصالح نظام سالمت بدون پرداختن به اين مراکزو
بهبود و ارتقاء عملکرد اين مراکز مقدور نخواهد بود]1[.
در بیمارس��تانها از ی��ک س��و به دلی��ل محدودیت،
دیربازدهی [ ]2و لزوم اس��تفاده حداکثری از منابع موجود
[ ]3و همچنی��ن ضرورت ارائه خدم��ات مطلوب و بهبود
كيفيت ]4[ ،اس��تفاده از رویکردی مناس��ب جهت ارزیابی
عملک��رد و بهبود آن حیاتی میباش��د .زیرا تحقق اهداف
بیمارستان بدون وجود یک الگوی جامع به منظور ارزیابی
و بازنگ��ری برنامهها امکان پذی��ر نبوده و آنها نمیتوانند
ب��دون توجه ب��ه واقعیتها و نتایج حاص��ل از فعالیتها،
مدیری��ت مؤثر خود را بر اجرای برنامهه��ا اعمال نمایند.
بدیه��ی اس��ت که ارائه و ب��ه کارگیری چنی��ن رویکردی
میتواند عملکرد بیمارستانها را جهت داده و دارای چشم
اندازها و افقهای روشن نماید]5[.
رویکردهاي مختلفي در مورد مديريت عملكرد مطرح
شدهاست كه هر كدام داراي نقاط قوت و ضعفي هستند و
ارائهدهندگان آنها هر كدام جنبههاي خاصي را در سازمان
م��ورد توجه قرار دادهاند ]6[.اغلب این رویکردها به مرور
زمان و جهت پاس��خ گویی به نیازه��ای محیطی جامع تر
ش��ده ،معیارهای بیش��تری را مد نظر ق��رار داده و تکامل
یافتهاند]7[.
بیمارس��تانها به فراخور نياز در ابتدا تنها از شاخصها
و معياره��اي محدودي ب��راي ارزيابي عملكرد اس��تفاده
مي كردند .گس��ترش فعاليتها و حوزه عملكرد سازماني،
پوياي��ي محيط و مطرح ش��دن موضوعها و مس��ائل نوين
مديريتي مانند رضايت مش��تري ،مسئوليت اجتماعي و...
آنه��ا را بر آن داش��ت تا به ش��اخصهاي مح��دود اكتفا
نكنن��د .از اي��ن رو الگوه��اي جامع و چند معي��اره براي
ارزيابي س��ازمانها شكل گرفت و به تدريج تكامل يافت.
اين رویکردها س��ازمان را از ابع��اد مختلف مورد ارزيابي
ق��رار مي دهند و با در نظر گرفتن ش��اخصهاي چندگانه،
ابزارهاي مناس��بي را براي ارزيابي عملكرد س��ازمانهاي
نوين فراهم ميس��ازند ]8[.به طور كلي رویکردهای بهبود
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کیفی��ت را بر اس��اس روش طراحي و ب��ا توجه به اهداف
پژوهش ،ميتوان به دو دسته كلي تقسيم نمود:
•رویکردهای دارای منش��أ صنعتی :از جمله الگوی تعالی
و سرآمدی سازمانها (EFQM: European Foundation
 ،)for Quality Managementروش امتی��ازی مت��وازن
( ،)BSC: The Balanced Score Cardاس��تانداردهای
ایزو ( )ISO: International Standard Organizationو
شش سیگما.
•رویکرده��ای وی��ژه بخش بهداش��ت و درم��ان :مانند
اعتبارسنجی ،حاکمیت بالینی و الگوی سفارشی مالکوم
بالدریج برای بخش بهداشت و درمان.
هريك از رویکردهای موجود در این دستهها طراحي
و چيدمان خاصي را پيش��نهاد ميدهند كه ش��اخصهاي
عملكرد س��ازمان بايس��تي ب��ر طبق آن س��اختار يابند .در
تع��دادي از آنها نی��ز ،فرايندهايي به منظ��ور تبيين نحوه
طراحي ش��اخصها و استقرار نظام سنجش عملكرد ديده
شدهاست.
در ای��ران ،ه��ر چند سیاس��تگذاران در بن��د دوازدهم
دستورالعمل اس��تاندارد در مورد ضوابط ارزشیابی ،مراکز
درمانی را ترغیب به ارتقاء کیفیت فراتر از اس��تانداردهای
مل��ی و تالش در جهت احراز اس��تانداردهای بین المللی
نمودهاند ،]9[.اما به نظر میرس��د تا امروز پیش��رفت کمی
در رویکردهای سنجش عملکرد بخش بهداشت و درمان
عموم��ی حاصل شدهاس��ت ،]10[.به گون��های که برخی
مطالعات بیانگر ناکافی بودن روشهای ارزیابی بیمارستان
طب��ق الگوی وزارت بهداش��ت[ ]11ب��وده و برخی نیز به
ناکارآمد بودن اس��تفاده از منابع بخش درمان ایران اش��اره
میکنند ]12[.این در حالی اس��ت ک��ه توجه به نظامهای
نوین بهبود کیفیت در سازمانهای سرتاسر جهان به شدت
افزایش یافته و بس��یاری از آنها از رویکردهای فوق برای
دس��ت یابی به اهداف خویش اس��تفاده می نمایند ]13[.از
همی��ن رو ،مطالعه جاری به بررس��ی چگونگی نظامهای
بهب��ود کیفیت در بیمارس��تانهای آموزش��ی ش��هر تهران
پرداخته و رابطه میان فراوانی به کارگیری آنها و اثربخشی
عملکرد را بررسی نمودهاست .منظور از اثربخشی ،میزان

مهدی ایران نژاد پاریزی و همکاران

فواید حاصل از نظامهای بهبود کیفیت میباش��د که توسط
پاس��خدهندگان در بیمارستانهای آموزش��ی شهر تهران
گزارش شدهاست.
روش پژوهش
پژوه��ش کمی حاضر از نظر ه��دف کاربردی ،از نظر نوع
همبس��تگی و از نظر زمان نیز به صورت مقطعی صورت
گرفتهاست .به منظور نیل به اهداف پژوهش ابتدا در بخشی
از تحقیق از مطالعه کتابخانهای استفاده شده و سپس نتایج
حاصل از این مطالعه به صورت میدانی مورد بررسی قرار
گرفتهاست.
با توجه به گس��تردگی موضوع مورد مطالعه در سطح
بیمارس��تانهای دولت��ی کش��ور و همچنی��ن جایگاه مهم
بیمارستانهای آموزش��ی در نظام بهداشت و درمان[،]14
تصمیم بر آن ش��د تا پژوهش به س��مت بیمارس��تانهای
آموزش��ی ش��هر تهران هدایت گردد .این ام��ر با توجه به
محدودی��ت مناب��ع و محدودی��ت زمانی تحقیق بس��یار
عملیت��ر و قابل حصولتر ب��ود .بنابراین جامعه پژوهش
عبارت است از تعداد  35بیمارستان آموزشی شهر تهران.
ب��ا توجه به تعداد محدود بیمارس��تانها  ،تعداد نمونه
نی��ز تف��اوت قابل مالحظ��های با حجم جامع��ه پژوهش
نداشتهاس��ت .با این وجود از آنجا که پیش بینی میگردید
به لحاظ پراکندگی جغرافیایی ،مش��غله مدیران و همچنین
نظامه��ای اداری دولتی جم��عآوری اطالعات در تعدادی
از بیمارستانها با مش��کالتی همراه گردد ،نمونه پژوهش
مطابق با جدول کرجسی و مورگان[ ،]15و مطابق با فرمول
تصحیح نمونه گی��ری حجم جامعه محدود کوکران[،]16
برابر با  32بیمارستان تعیین گردید.
ای��ن مطالعه در ابتدا بر چگونگ��ی وضعیت مهمترین
نظامه��ای بهبود کیفیت در جامعه پژوهش تمرکز نموده و
نهایتا به بررسی رابطه میان فراوانی نظامهای به کار گرفته
شده و اثربخشی عملکرد بیمارستانها پرداخته شدهاست.
با توجه به شرایط سازمانهای دولتی ایران ،پرسشنامه
ب��ه عنوان ابزار اصلی گردآوری دادههای پژوهش انتخاب
گردید ]15[.در همین راس��تا قس��متهایی از پرسشنامه

هوک[ ]17و آژر[ ]13با اعمال تغییراتی جهت اس��تفاده در
جامعة پژوهش ،مورد استفاده قرار گرفت .سواالت مربوط
ب��ه اثربخش��ی عملکرد ب��ا مقياس پنج گزين��هاي ليكرت
( )Likert Scaleاندازه گيري ش��د ،به گونهاي كه ،به گزینه
بس��یار زیاد امتیاز  ،5زیاد  ،4متوسط  ،3کم  2و بسیار کم 1
امتیاز نسبت داده شد .جهت بررسی نظامهای بهبود کیفیت
نیز چهار گزینه عدم توجه به رویکرد ،بررسی و سپس رد
ش��دن آن ،نیمه تمام رها ش��ده و در حال اجرا مدّ نظر قرار
گرفتند .همچنین الزم به ذکر اس��ت که ابزار مذکور دارای
 30سؤال بود و پایایی و روایی قسمتهای مختلف آن نیز
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ باالتر از  0.7و همچنین
اعمال نظرات کارشناسان امر مورد تأیید قرار گرفت.
جه��ت گ��رد آوري دادهه��ا ،پرسش��نامهها توس��ط
پژوهش��گران با مراجعه به تك تك بيمارستانها در اختيار
مديران ارش��د قرارگرف��ت ،و بعد از تكمي��ل به صورت
حضوری جمع آوري گرديد .صحت پاس��خها نیز در طی
مصاحبه با مسئوالن مراکز و همچنین اطالعات مندرج در
پایگاههای اینترنتی آنها مورد تأیید قرار گرفت.
از نظر زمانی پژوهش جاری در هش��ت ماه نخس��ت
س��ال  1389در سطح ش��هر تهران صورت پذیرفت .بدین
ترتی��ب که پس از انج��ام مکاتبات اداری ب��ا مقام محترم
وزارات بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی و رؤسای
دانش��گاههای علوم پزش��کی تهران ،ایران و شهید بهشتی
تعداد ش��صت پرسش��نامه در میان  34بیمارستان آموزشی
ش��هر تهران توزیع گردید که از این میان با عدم همکاری
دو بیمارس��تان شهید رجایی و شهدای تجریش ،اطالعات
حاصل از پنجاه پرسش��نامه عودت یافته مورد تحلیل قرار
گرفت.
جه��ت بررس��ی دادهها ،نخس��ت از روشه��اي آمار
توصيفی و براي بررس��ي رابطه میان تعداد نظامهای بهبود
کیفیت و اثربخش��ی عملکرد از آزمون همبستگی پیرسون
استفاده ش��د .جهت دسته بندی مراکز نیز پس از مشورت
با کارشناسان امر به ازای هر نظام در حال اجرا و برای هر
سال به کارگیری آن (به دلیل بلوغ و پختگی رویکرد) ،دو
امتیاز و برای نظامهایی که به صورت نیمه تمام رها ش��ده
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اثربخش��ی و روش اعتباربخشی ،این رویکرد مورد توجه
قرار نگرفتهاست.
یافتههای پژوه��ش در خصوص انواع الگوهای مورد
استفاده در جامعه پژوهش بدین شرح میباشد:
م��دل حاکمیت بالینی مدلی اس��ت که در حال حاضر
بیش��تر در دانش��گاه تهران (93درصد) مد نظر قرار گرفته
و دو دانش��گاه ایران (7درصد) و شهید بهشتی (0درصد)
چندان به آن نپرداختهاند .الزم به ذکر اس��ت که بیمارستان
فیروزگر دانش��گاه ایران تنها بیمارس��تانی است که خارج
از حیطه دانش��گاه تهران به الگ��وی حاکمیت بالینی توجه
نمودهاست.
دانشگاه شهید بهش��تی با بیشترین پیاده سازی الگوی
تعالی و س��رآمدی بیمارس��تانها ،رتبه اول و دانشگاههای
ای��ران (38درصد) و تهران (36درصد) نیز رتبههای دوم و
س��وم اس��تفاده از این نظامها را به خود اختصاص دادهاند.
ضمن این که مقادیر گزارش شدهانصراف در دانشگاههای
ایران (10درصد) و تهران (7درصد) نیز قابل توجه به نظر
میرسد و دالیل شکست این رویکرد در آنها قابل بررسی
میباشد (جدول .)1
پ��س از بررس��ی الگوهای فوق مرتب��ه دوم اهمیت و

بودند نیز به دلیل باقی ماندن برخی اثرات آنها در سازمان
(مانند مستند شدن فرآیندها) یک امتیاز در نظر گرفته شد.
همچنین الزم به ذکر است که نرم افزار مورد استفاده جهت
تحلیل دادهها  SPSSویرایش هجده بودهاست.
یافتهها
تعداد  50پرسشنامه در  32بیمارستان آموزشی شهر تهران
توس��ط پاس��خ دهندگان تکمیل گردید .نرخ پاسخ گویی
و بازگش��ت پرسش��نامهها به میزان 83.33درصد محاسبه
گردید که با توجه به مشکالت اداری و دولتی بودن مراکز
مورد بررسی نرخ مناسب به نظر میرسد .با توجه به ادبیات
پژوهش مخاطبان اصلی پرسش��نامهها مدیران و مسئوالن
بیمارس��تانها تعیین شده بودند لکن به دلیل مشغله کاری
و تفویض اختیار تعداد  5پرسش��نامه (10درصد) توس��ط
کارشناسان واحدها پاسخ داده شدهاست.
پس از بررس��یهای کتابخانهای و میدانی رویکردهای
تعالی و س��رآمدی سازمان ،ایزو ،مالوم بالدریج ،حاکمیت
بالینی ،ش��ش س��یگما و روش امتیازی متوازن مورد توجه
ق��رار گرفتن��د .همچنی��ن با توج��ه به ادبی��ات تحقیق در
خصوص عدم مش��اهده شواهد کافی مبنی بر ارتباط میان

جدول  :1فراوانی الگوهای بهبود کیفیت در جامعه پژوهش (به تفکیک دانشگاه)
مد نظر
قرار نگرفته

ایزو

مدل تعالی
سازمانی

روش
امتیازی
متوازن

10

مد نظر قرار گرفته پیاده سازی و
و سپس رد شده سپس رها شده

در حال اجرا و
پیاده سازی

درصد دانشگاه تهران (فراوانی)

)10( 71.4%

)1( 7.1%

)2( 14.3%

)1( 7.1%

درصد دانشگاه ایران (فراوانی)

)4( 50%

0%

)1( 12.5%

)3( 37.5%

درصد دانشگاه شهید بهشتی (فراوانی)

)6( 60%

0%

0%

)4( 40%

درصد دانشگاه تهران (فراوانی)

)8( 57%

0%

)1( 7%

)5( 36%

درصد دانشگاه ایران (فراوانی)

)5( 63%

0%

0%

)3( 38%

درصد دانشگاه شهید بهشتی(فراوانی)

)3( 30%

0%

)1( 10%

)6( 60%

درصد دانشگاه تهران (فراوانی)

)13( 92.9%

)1( 7.1%

0%

0%

درصد دانشگاه ایران (فراوانی)

)5( 62.5%

0%

0%

)3( 37.5%

درصد دانشگاه شهید بهشتی(فراوانی)

)7( 70.0%

0%

0%

)3( 30%
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مهدی ایران نژاد پاریزی و همکاران

کاربرد را میبایس��ت به حضور نس��بتا پر رنگ استاندارد
ایزو نس��بت داد .پاسخهای مخاطبان حاکی از آن است که
25درصد مراکز درمانی آموزش��ی مورد مطالعه ،استاندارد
ف��وق را پیاده س��ازی نموده و یا در حال پیاده س��ازی آن
میباشند .این در حالی است که حدود 10درصد مراکز نیز
پس از پیاده سازی کامل آن به دالیلی مانند هزینههای این
رویکرد و یا عدم مش��اهده نتایج ملموس اس��تفاده از آنرا
متوقف نمودهاند.
در مراکز وابس��ته به دانشگاه تهران هیچ گونه موردی
از پیاده س��ازی روش امتیازی متوازن گزارش نشدهاست.
در این بین دانش��گاه ایران باالترین نرخ پیاده س��ازی این
رویک��رد را گزارش نموده ،در حالی که در مراکز وابس��ته
دانش��گاه شهید بهشتی نیز با میزان قابل توجهی در استفاده
از این روش دیده میشود.
رویکردهای ش��ش س��یگما و مالک��وم بالدریج را نیز
میتوان از مواردی دانس��ت که مش��اهدات محدودی در
خصوص پیاده س��ازی آنها به ثبت رسیدهاس��ت .الزم به
ذکر است که هر سه مورد مشاهده شده در خصوص پیاده
س��ازی کامل و یا نیمه تمام شش سیگما و مالکوم بالدریج
مربوط به مراکز وابسته به دانشگاه شهید بهشتی میباشد.
در خصوص میزان اثربخش��ی عملکرد باید بیان نمود
که میانگین کلی  2.56±0.61نش��ان دهنده میزان پایین تر
از حد متوس��ط آن در بیمارستانهای آموزشی شهر تهران
میباش��د .در این میان دانش��گاه شهید بهش��تی بیشترین
( )2.75±0.68و دانش��گاه ته��ران ( )2.37±0.37کمت��ر
اثربخش��ی را گزارش نمودهاند .ضمن آنکه دانشگاه ایران
( )2.64±0.79نیز در حد فاصل این دو قرار گرفتهاست.
بای��د خاطر نش��ان نمود ک��ه افزایش پاس��خ گویی به
مش��تریان از جمله ش��هروندان و بیماران مهمترین منفعت
به کارگی��ری این نظامها اعالم شدهاس��ت .به گونهای که
75درصد آنها این افزایش را متوسط و بیشتر از آن اعالم
نمودهان��د .افزای��ش کیفیت خدمات ارائه ش��ده نیز میزان
نس��بتا مناسب ( )2.87را نشان میدهد که حدود 87درصد
مخاطبان آن را گزارش نمودهاند .جهت مطالعه مواردی که
کمترین نفع را از نظامهای بهبود کیفیت بردهاند نیز میتوان

به حمایت بیشتر از پژوهشهای کاربردی ()2.09±0.893
و افزایش هماهنگی با س��ایر مراکز دولتی ()2.09±0.856
اش��اره نمود که هر دو به صورت متمایزی جدا از س��ایر
منافع حاصله قرار گرفتهاند.
تحلیل عاملی متغیر اثربخش��ی عملکرد نش��ان دهنده
وجود سه عامل در آن میباشد که به ترتیب عبارتند از :محیط
و جامعه ( ،)2.64±0.273بهبود عملیاتی ()2.60±0.144
و توسعه پایهای (( .)2.38±0.285جدول )2
در حالی که نه مرکز مورد مطالعه (28.1درصد) از هیچ
نظام نوین س��نجش عملکردی استفاده ننموده و به همین
تع��داد نیز تنها از یک رویکرد بهره بردهاند ،اکثریت مراکز
مورد مطالعه یعنی چهارده بیمارس��تان (44درصد) عنوان
نمودهان��د ک��ه بیش از یک رویکرد را پیاده س��ازی و اجرا
نمودهاند.
از مجموع چهارده مرکزی که الگوی تعالی و سرآمدی
را پیاده س��ازی نموده و یا در دست اجرا دارند شش مرکز
همزمان به روش امتیازی متوازن نیز توجه نمودهاند که این
امر معادل پیاده س��ازی 43درصد همزمان این دو رویکرد
در نمونههای مورد مطالعه میباشد.
یافتهه��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه در 50درصد موارد،
مراک��زی که الگوی تعالی و س��رآمدی را اجرا نمودهاند به
اس��تاندارد ایزو نیز توجه نمودهاند .همچنین بررسی دقیق
ت��ر موضوع نش��ان دهنده آن اس��ت که از تع��داد چهارده
بیمارس��تانی که الگوی تعالی و سرآمدی را اجرا نمودهاند،
شش بیمارستان (43درصد) همزمان هر دو روش امتیازی
متوازن و استاندارد ایزو را نیز به خدمت گرفتهاند .بنابراین
میت��وان چنی��ن نتیج��ه گرفته ک��ه پیاده س��ازی همزمان
رویکردهای فوق در مراکز تحت مطالعه بس��یار چشم گیر
اس��ت تا آنجا که از تعداد هفت مرکز دارای استاندارد ایزو
ش��ش مرکز (86درصد) همزمان روش امتیازی متوازن را
نیز در دس��تور کار خودش��ان قرار دادهان��د .همچنین باید
عن��وان نمود که میزان پیاده س��ازی همزمان س��ه رویکرد
 EFQM ،BSCو ایزو در 12درصد از کل بیمارس��تانهای
مورد بررس��ی و 28درصد از بیمارستانهایی که به بیش از
یک رویکرد توجه کردهاند گزارش شدهاست.
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عنوان
امتیاز (از)5
رتبه
عنوان
امتیاز (از)5
رتبه

جدول  : 2تحلیل عاملی فواید نظامهای بهبود کیفیت و رتبه بندی آنها

رتبه
عامل  :1محیط و جامعه

امتیاز (از)5

عامل  :2بهبود عملیاتی

عنوان

1

2

3

5

3.03

2.87

2.75

2.69

افزایش پاسخ گویی به مشتریان

افزایش کیفیت خدمات

بهبود دسترسی به خدمات

افزایش انگیزش کارکنان

3

4

6

7

2.75

2.72

2.66

2.63

بهبود مدیریت نگهداشت

منطقی کردن هزینهها

افزایش ایمنی و سالمت

افزایش بهره وری منابع بیمارستان

8

6

6

11

14

2.53

2.66

2.66

2.41

2.09

بهبود نظامهای پاداش و تنبیه

تغییر استراتژیها

افزایش آگاهی از عوامل تأثیر گذار

توسعه مدیریت دانش

حمایت بیشتر از پژوهشهای کاربردی

9

10

2.50

2.44

کاهش دوباره کاریها

افزایش ارتباط با جامعه

14
12

2.09
2.37
13

بهبود همکاری با سازمانهای دیگر
2.22

جهت بررس��ی بیشتر ،رابطه میان به کارگیری همزمان
نظامهای نوین بهبود عملکرد با اثربخش��ی حاصل از آنها
توس��ط آزمون  ، tبررس��ی گردید .مقدار آم��اره  tبرابر با
 3.93نش��ان دهنده تفاوت معنی دار (در سطح )P<0.000
اثربخش��ی عملکرد ،میان بیمارستانهای دارای بیش از دو
رویکرد و سایر مراکز میباشد .با اعمال آزمون همبستگی
پیرس��ون نیز رابطه معنی دار ق��وی و مثبتی ( )0.630میان
تعداد رویکردهای مورد اس��تفاده و اثربخش��ی رویکردها
(در سطح معنی داری  )P<0.01مشاهده شد.

کاهش آسیب از تغییرات محیطی

عامل  :3توسعه پایهای

12
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افزایش مشارکت با سایر بیمارستانها

رابطه فراوانی نظامهای مدیریت کیفیت با اثربخشی عملکرد …

بحث و نتیجه گیری
در بررس��ی نظامهای بهبود کیفیت ،روش امتیازی متوازن
نیز به عنوان یکی از رویکردها مورد بررس��ی قرار گرفت.
ای��ن روش در پ��ي کنترل عمليات کوتاه مدت س��ازمان با
چش��م انداز و استراتژيهاي بلند مدت آن است ]18[.این
الگو با تمرکز بر استراتژیهای سازمان قادر به اندازه گیری
بهرهوری در محیطهای بس��یار پیچیده و سیاس��ی دولتی
میباشد]19[.
ورود این رویکرد به س��ازمانهای بخش بهداش��ت و
درمان را میبایس��ت به ح��دود یک دهه پس از معرفی آن
دانست ]20[.روش ارزیابی متوازن در اغلب سازمانهای
ارائه دهنده مراقبتهای بهداش��تی در کشورهای آمریکا،
اس��ترالیا ،کانادا و نیوزیلند به صورت مس��تقل از کل و در
قالب واحدهای استراتژیک ،طراحی شدهاست ]7[.چنین
به نظر میرس��د که این روش برای ارزیابی س��ازمانها و
مراکز آموزش��ی درمانی ،چهارچوبی مناس��ب باشد]21[.
اي��ن الگو بدليل چارچوب ويژهاي که بازخورد س��ازماني
 ،جريان اطالعات پيشنگر و آینده نگر را تس��هيل ميکند،
مورد توجه مي باشد]22[.
برخ��ی از چالشهایی ک��ه فراروی پیاده س��ازی این
روش در بیمارس��تانها میباش��د عبارتند از :مشکل بودن
ایجاد تغیی��ر در فرآیندهای بخش س�لامت ،تنوع نیازها،
بروز تعارض میان اهداف مدیران و پزشکان ،ناکافی بودن
نظامهای اطالعاتی [ ،]23دشوار بودن تدوین شاخصهای
صحی��ح[ ،]14کمب��ود تعهد ،عدم ثبات در ش��رایط متغیر

مهدی ایران نژاد پاریزی و همکاران

محیطی ،درک نادرس��ت مفاهیم و ش��وک فرهنگی]25[.
همچنین الگوی امتيازات متوازن بیشترين رویکرد مفهومي
میباشد ،تنها بر نتايج متمركز بوده و همچنین نقش جامعه
را  ،در نظر نگرفته[ ،]22سيستم امتيازدهي نداشته و امكان
بررسي حوزهها بطور مستقل وجود ندارد]26[.
استفاده 18.8درصد از روش امتیازی متوازن در مراکز
درمانی ش��هر تهران کامال جالب توجه و فراتر از انتظارات
ب��ه نظر میرس��د .دلیل این امر آن اس��ت ک��ه هیچ گونه
حمایتی از س��طوح باالی مدیریتی وزارت و دانش��گاهها
از ای��ن رویکرد ص��ورت نپذیرفته و اس��تفاده از آن کامال
خودجوش بودهاست.
درصد باالی اظهار شده در خصوص الگوی حاکمیت
بالینی را نیز صرفا میتوان به دلیل شرایط الزام آور دانشگاه
مزبور در مورد مراکز درمانی تحت پوشش دانست .ضمن
اینکه الگوی حاکمیت بالینی نخستین سالهای حضورش
در مراک��ز فوق را گذران��ده و در اکثر آنها به طور کامل و
شایس��تهای پیاده سازی نشدهاس��ت .الزم به ذکر است که
بیمارستان فیروزگر دانشگاه ایران تنها بیمارستانی است که
خارج از حیطه دانش��گاه ته��ران به الگوی حاکمیت بالینی
توجه نمودهاست.
هر چند میزان پیاده سازی الگوی شش سیگما با توجه
به ش��رایط س��ازمانی موجود و دشوار بودن استفاده از این
الگوی کامال بدیهی به نظر میرسد ،لیکن با توجه به وجود
الگوی سفارش��ی شده مالکوم بالدریج برای بیمارستانها،
اس��تفاده از آن بس��یار کم رنگ به نظر رس��یده و چنانچه
مطالعات مقدماتی نش��ان میدهد ،پیاده سازی آن بیشتر به
بیمارس��تانهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی محدود
شدهاست.
اس��تانداردهاي س��ري ، 9000به وسيله س��ازمان بين
المللي اس��تاندارد براي ارتقاي مديريت كيفيت تهيه ش��د.
اس��تانداردهای ایزو در حالت کلی به میزان س��ازگاری و
تطابق با فعالیتهای مش��خص شده در نظام کیفیت تأکید
داشته و در واقع جهت کشف و جلوگیری از عدم انطباقها
مطرح میباشند ]27[.کاربرد اين استانداردها براي ارزيابي
كام��ل مراقبتهاي بهداش��تي و درماني در س��طح جهاني

پذيرفته نشدهاس��ت ،به طوري كه در س��ال 1996میالدی
تعدادي از انجمنهاي پزشكي و شركتهاي بيمه آلماني،
بيانيه مشتركي در اين باره منتشر كردند .بر طبق اين بيانيه،
اس��تانداردهاي ايزو ،اثرات نهايي خدمات بر جامعه تحت
پوش��ش ،نتايج خدمات باليني و معيارهاي واجد ش��رايط
بودن کارکنان بيمارستان را پوشش نمي دهد]28[.
استانداردهای سری  9000اقدامات اداري و مديريتي
را م��ورد ارزيابي ق��رار مي دهد و اغلب در بخشهاي فني
و تخصصي مثل آزمايش��گاه ،راديولوژي و حمل و نقل و
همچنين در موارد محدودي براي ارزيابي كامل كلينيكها
و بيمارس��تانها مورد اس��تفاده ق��رار گرفتهاس��ت]22[.
اس��تانداردهاي ارزيابي فقط جنبه مميزي و صدور گواهي
دارد و به توسعه سازمان و بررسی عملكرد بيمارستان كمتر
مي پردازد .درك و فهم اصطالحات به كار گرفته ش��ده در
استانداردها و مفاهيم آن نیز نسبتا مشكل است]29[.
فرآیند ممیزی در ایزو هر چند هدف مس��تقیمی برای
ارتق��ای عملکرد بیمارس��تان ندارد[ ،]30لکن بررس��يها
حاك��ي از آن اس��ت كه مميزيه��اي انجام ش��ده در اين
س��ازمانها رش��د قابل توجهي در ابعاد مختلف عملكرد
بوجود آوردهاست]31[.
بنياد اروپايي مديريت كيفيت يك سازمان غير انتفاعي
اس��ت كه در سال  1988ميالدي توس��ط چهارده شركت
معتبر اروپايي و با حمايت اتحاديه اروپا تأس��يس گرديد.
ح��دود یک دهه پس ارائه الگوی تعالی س��ازمانها ،گروه
بهداش��ت و درمان بنياد اروپايي ايجاد شد تا رسالت خود
را به انجام رس��اند كه عبارت بود از« :عامل هدايت كننده
برت��ري پايدار در س��ازمانهاي بهداش��تي درماني اروپا».
تقريب ًا در تمام كش��ورهاي اروپاي��ي رويكرد بنياد اروپايي
در س��ازمانهاي بهداشتي درماني براي انجام خودارزيابي
به كار ميرود]22[.
تواناییه��ای ب��ارز این رویکرد در س��ادگی ،انعطاف
پذیری و کم هزینه بودن اجرای آن میباش��د ]30[.برخی
پژوهشه��ای ص��ورت گرفت��ه الگوی فوق را ب��ه عنوان
جامعتری��ن الگو از حیث پوش��ش مفاهیم م��ورد ارزیابی
کیفیت معرفی مینمایند .ای��ن رویکرد همچنین به عنوان
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الگوی بهینه مدیریت کیفیت برای یکپارچه سازی جامع و
نظام مند مفاهیم ارتقای سالمت به درون ساختار و فرهنگ
بیمارستانها شناخته شدهاست]32[.
الگ��وی تعالی س��ازمانی با تغییر نام از س��وی وزارت
بهداش��ت ایران ب��ا نام الگوی تعالی بیمارس��تانها معرفی
ش��ده و ادبيات به کارگرفته ش��ده و ن��کات راهنماي ذيل
هر زيرمعيار با توجه به شرايط بيمارستاني کشور تغييرات
قابل مالحظهاي کردهاست]1[.
اج��رای ای��ن الگو صرفا ب��ه خواس��ت و اراده مراکز
درمان��ی متکی بوده و به جز در خصوص بیمارس��تانهای
هی��أت امنایی ،الزام خاصی در پیاده س��ازی آن مش��اهده
نمیگ��ردد .درص��د باالی پیاده س��ازی ای��ن رویکرد در
پژوهش جاری ،نش��ان دهنده مورد قبول واقع شدن آن از
سمت بیمارستانهای آموزشی مورد مطالعهاست .بنابراین
چنانچه به نظر میرس��د در س��الهای آتی شاهد استفاده
مراکز بیشتری از الگوی فوق خواهیم بود.
ب��ا توجه به مطالب ذکر ش��ده و توج��ه به وجود نقاط
ضعف و قوت در تمامی رویکردها ،به نظر میرس��د نتایج
آزمونه��ای آماری پژوهش دور از انتظار نبودهاس��ت .به
طور کل میبایس��ت چنین عنوان نمود که تمامی الگوهای
مورد بررسی براي تحقق اثربخشی عملکرد مراکز درماني
الگوهای مناس��بي محسوب مي شوند ،مش��روط بر اينكه
ت�لاش گردد نقاط ضعف الگوها م��ورد توجه قرار گرفته
و حتی االمکان از رویکردهای دیگر جهت پوش��ش آنها
استفاده گردد.
تشکر و قدردانی
در خاتم��ه از هم��کاری مس��ئوالن ،مدی��ران و کارمندان
بیمارس��تانهای فارابی ،رازی ،بهارلو ،س��ینا ،بهرامی ،امام
خمینی (ره) ،قلب تهران ،شریعتی ،کودکان تهران ،ولیعصر
(عج) ،انس��تیتو کانس��ر ،زنان ،اختر ،طرفه ،مهدیه ،مسیح
دانش��وری ،امام حسین (ع) ،ش��هدای  15خرداد ،کودکان
مفید ،لقمان ،ش��هید مدرس ،ش��فا یحیاییان ،حضرت علی
اصغ��ر (ع) ،حض��رت فاطم��ه (س) ،شهیدهاش��مینژاد،
فیروزگر و شهید مطهری که در انجام این پژوهش صمیمانه
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همکاری نمودهاند ،تشکر و قدردانی میشود.

مهدی ایران نژاد پاریزی و همکاران
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