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 امام بیمارستان در تنفسی ویژه مراقبتهای بخش در نکارکنا رضایتمندی میزان بر کیفیت مدیریت سیستم تأثیر

 مشهد  عص رضا
 ۰قدرتی عباس ۰نجفی، ، زهره۰میری خیزران،  ۰زاده حسن مجید

 حیدریه تربت پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو-۰

 خدمات ارائه. دارند جامعه متسال ارتقای و حفظ و بیماریها از پیشگیری در سزاییبه نقش درمانی و بهداشتی سازمانهای :هد  و مقدمه

 سازمانها این در کارکنان شغلی نارضایتی. دارد نیاز باال انگیزه و توانایی، مهارت، دانش دارای کارکنان به درمانی و بهداشتی باالی کیفیت با
 بختش  کارکنتان  رضتایت  میتزان  بتر  کیفیتت  متدیریت  تأثیر تعیین هدف با مطالعه این. شد خواهد شده ارائه خدمات کیفیت کاهش موج 

 .شد انجام مشهد( ع) رضا امام بیمارستان در تنفسی ویژه مراقبتهای

 بته ) ۰۳۷۳ ستال  در رضتا  امام بیمارستان ویژه هایمراقبت بخش در که بود مشارکتی پژوهی اقدام مطالعه یک حاضر پژوهش :کار روش

 و استتاندارد  بختش  کتاری  فرایندهای راد مصدق کیفیت مدیریت ایمرحله ده مدل از استفاده با پژوهش این در. شد انجام( سال یک مدت
 رضتایت  پرسشتنامه  از استتفاده  بتا  متدل  اجترای  از بعد و قبل، مذکور بخش در کارکنان رضایت بر کیفیت مدیریت تأثیر میزان. یافتند ارتقا

 .گرفت قرار پردازش مورد spss افزار نرم از استفاده با هاداده. شد سنجیده شخصی

، همکتاران  هتای حتوزه  در کارکنان رضایت میزان بیشترین. بود درصد ۷/۳۷ حدود ۰۳۷۳ سال در بیمارستان کارکنان رضایت میزان :تایجن

 کار ماهیت، مدیریت، ارتقا، دستمزد و حقوق زمینه در آنها نارضایتی حوزه بیشترین و کاری شرایط و کارها انجام برای امکانات بودن فراهم
 کتاری  فشتار ، استترس  پتر  کاری محیط، سازمانی هایسیاست، مناس  قدردانی و پاداش سیستم وجود عدم از کارکنان. بود شغلی امنیت و

 و بررستی  بتا  بختش  کیفیتت  بهبتود  گتروه . کردنتد  نارضتایتی  اظهتار  کارکنتان  از متدیریت  کم حمایت و عادالنه ترفیعات وجود عدم، زیاد
 افتزایش  و کاری فرایندهای بهبود برای نیاز مورد اقدامات آنها ارتقای و فرایندها برای اهداف نتعیی، بخش کاری فرایندهای استانداردسازی

 تمایتل  میتزان (. بهبتود  درصتد  ۷/۳۳) یافتت  افتزایش  درصد ۳/۷۶ به ۰۳۷۳ سال پایان در کارکنان رضایت. دادند انجام را کارکنان رضایت
 .یافت کاهش درصد ۳۶ میزان به سازمان ترک به کارکنان

 بته  آنهتا  تمایل میزان کاهش و کارکنان شغلی رضایت بهبود باعث تواندمی کیفیت مدیریت مناس  مدل یک گیری کار به :گیری نتیجه

 مشتارکت  و کارکنتان  تمتامی  آموزش و مناس  سازی بستر، ارشد مدیران تعهد مستلزم کیفیت مدیریت سیستم موفقیت. شود سازمان ترک
 .است آنها فعال

 بیمارستان، کارکنان، شغلی رضایت، کیفیت مدیریت :یکلید کلمات
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