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 3131ی در بیمارستان های دولتی شهر مشهد اعتبار بخشی و عملکرد بیمارستانبین  ارتباطبررسی 
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 چکیده

هاي حاکميت در حوزه باشند و بسياري از دغدغه يارکان نظام سالمت در هر کشوري ممهمترین مراکز بيمارستاني از  مقدمه:

کند و اصالح نظام سالمت بدون پرداختن به این مراکز و بهبود و ارتقاء عملکرد این مراکز مقدور سالمت در این مراکز تبلور پيدا مي

جهان مورد استفاده قرار  اعتبار بخشي بعنوان یک سيستم استاندارد ارزیابي در سيستم هاي خدمات درماني در سطح نخواهد بود.

در  يکه اعتبار بخش نیبا توجه به اه است. از طرف وزارت بهداشت و خبرگان امر مطرح شدميگيرد که اخيراً در ایران نيز  

ي در بيمارستان هاي عملکرد يشاخص ها ي براعتبار بخش ياجرا تأثير این پژوهش با هدف بررسي شده است، یياجرا مارستانهايب

 شهر مشهد انجام گرفت. دولتي سطح

 3131همبستگي مي باشد که بصورت مقطعي در بازه ي زماني اردیبهشت و خرداد ماه  -مطالعه حاضر از نوع توصيفي روش کار: 

با  ،انجام شد. جامعه آماري شامل کليه واحد هاي باليني بيمارستان هاي دولتي شهر مشهد بود. براي گردآوري داده هاي مورد نياز

داشتن تعداد کل بخش هاي باليني هر بيمارستان تعدادي از بخش ها بصورت تصادفي بعنوان نمونه انتخاب شدند. سپس در نظر

نتایج مربوط به اعتبار بخشي از آمارهاي ارزیابي ساالنه و هماهنگ کشوري اعتبار بخشي همچنين داده هاي مربوط به رضایتمندي 

شگاه علوم پزشکي مشهد بر اساس استانداردهاي وزارت بهداشت طراحي و جهت بيماران که توسط ستاد حاکميت باليني دان

اجرایي نمودن به کليه بيمارستان هاي تابعه ابالغ شده است، بعنوان شاخص عملکردي، از مستندات سازماني دانشگاه علوم پزشکي 

مورد تجزیه و تحليل  P<0/05و با در نظر داشتن عدد معني داري  SPSS داده ها در محيط نرم افزاري. جمع آوري گردید مشهد

 قرار گرفتند.

هاي دولتي  بيمارستان وارد مطالعه شدند. بطور کلي ميانگين ميزان رضایتمندي بيماران در بيمارستان 31در نهایت یافته ها:

ار بخشي بيمارستان هاي دولتي شهر بدست آمد. همچنين ميانگين اعتب 87583 ± 35.9سطح شهر مشهد، جهت سنجش عملکرد 

قرار مي گيرد لذا بيمارستان هاي  83-.9در دامنه)درصد رعایت استاندارد( مي باشد که  97/37انحراف استاندارد با  87/99مشهد 

مدل کلي ارتباط بين اعتبار بخشي  دولتي مشهد از لحاظ وضعيت اعتبار بخشي در پژوهش حاضر یک مثبت درجه بندي مي شوند.

ارتباط معني داري بين این دو متغير وجود دارد و از  1/.3 در سطح لذا(. > 1p-value/.1شد)و عملکرد سازماني، معني دار 

 .وجود ارتباط بين اعتباربخشي و عملکرد سازماني تایيد مي گرددآنجایي که ضریب همبستگي بين آنها مثبت مي باشد 

با توجه به تأیيد تأثير اعتباربخشي بر عملکرد بيمارستان ها مي توان نتيجه گيري کرد که اعتبار بخشي به صورت : نتیجه گیری

 بر رعایت عملکرد بهبود جهت ها بيمارستان شود مي پيشنهاد مستقل از شرایط داخلي سازمانها بر روي عملکرد تأثير مي گذارد لذا

 باشند. داشته بيشتري ماماهت بخشي اعتبار هاي سنجه و معيارها

 اعتباربخشي، رضایتمندي، عملکرد سازماني، بيمارستان کلیدواژگان:
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 مقدمه:

اعم از  اندازه اي است که فقدان نظام ارزیابي در ابعاد مختلف سازمان ضرورت و اهميت وجود نظام ارزیابي عملکرد در هر سازمان به

ناميده محسوب مي  استراتژي ها و ... به عنوان یکي از عالیم بيماري هاي سازمان اهداف،ارزیابي در استفاده از منابع و امکانات، 

و پویا،  در محيط هاي پيچيده آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود، به ویژه شود. از این رو، هر سازمان به منظور

عملکرد، امري اجتناب  اشت و درمان نيز همانند دیگر بخشها، ارزیابيدر بخش بهد(. 3187)سعادت،  نياز مبرم به نظام ارزیابي دارد

بخش  مي آید و دست اندرکاران سالمتي مردم از اولویت هاي توسعه اي هر کشوري به شمار ناپذیر است. امروزه حفظ و تأمين

 -مراقبت ها و خدمات بهداشتي نبهره گيري از منابع در دسترس خود، بهترین و کيفي تری با هستند تا سالمت همواره در تالش

بخش سالمت مي باشد. همچنين،  کسب اطمينان از ارایه چنين خدماتي، مستلزم ارزیابي عملکرد درماني را به جامعه ارایه دهند.

و خدمات ارایه شده در این بخش، از دیگر  سالمت، اهميت پایش عملکرد و ماهيت انساني بودن فعاليت ها محدودیت منابع بخش

مراکز بيمارستاني از ارکان نظام  (.3171 ،لو ينب ؛3177 ي،میدالیل انجام ارزیابي دقيق و صحيح عملکرد آن به شمار مي آیند )کر

کند و اصالح نظام هاي حاکميت در حوزه سالمت در این مراکز تبلور پيدا ميباشند و بسياري از دغدغه يسالمت در هر کشوري م

و  هاابيهمچنين مصداق بسياري از ارزی ن مراکز و بهبود و ارتقاء عملکرد این مراکز مقدور نخواهد بود.سالمت بدون پرداختن به ای

یابد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش هایي که حاکميت در نظام سالمت ملزم به آن است در این مراکز ظهور و بروز ميارزشيابي

 ها اهتمام جدي داشته باشدایست نسبت به ارزیابي و ارزشيابي این مجموعهب يپزشکي که متولي نظام سالمت در کشور ماست، م

(. رشد و توسعه در هر نظامي از جمله نظام بهداشت و درمان بدون یک سيستم ارزشيابي کار آمد فاقد مفاهيم و 7117، )وطن خواه

قابل انکار  ريو غ ريچشمگ يها شرفتيبا وجود پ ا،يدن يابزار الزم و اساسي براي تحقق اهداف آن نظام است. نظام سالمت در تمام

 يبا چالش ها ،همچنانيتخصص يم مجهز به انواع بخشهايعظ يمارستانهايب شیدايو درکنار پ يدر عرصه دانش و تکنولوژ

زمان، نه بيمارستان، به لحاظ اهميت باالي این سا ي(. فقدان یک ساز و کار ارزشيابي موثر برا7113نيک پژوه، ) روبروست يمتعدد

و  انیپو يتنها به افزایش هزینه هاي درماني خواهد انجاميد، بلکه سالمت کل جامعه را نيز به مخاطره خواهد انداخت)جعفر

تقاضا،  شیافزا ان،ی،رشد انتظارات مشتر يکیتکنولوژ يها شرفتيبه واسطه پ مارستانهايدر ب يابيموضوع ارزش (.7111 ،همکاران

وجود  يدرمان يبهداشت يها ستميس يوخطاها مارانيب يمنیکه در مورد ا یيها ينگران نيرقابت و همچن شیکمبود منابع،  افزا

براساس  ي(. از طرف3177 ي،اني)صدق  شودياز عملکرد درست وبه موقع  محسوب م نانياطم يبرا يجد ارياز اصول بس يکیدارد 

 نهيدر زم يالملل نيمدون ب ياز حداقل استانداردها رانیا يها مارستانيب %1.از  شيب ،يکشور در مورد خدمات درمان يآمار رسم
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وجود  رانیباشد در ا  JCIکسب استاندارد  طیحائز تمام شرا هک مارستانيب کی يحت ستندويبرخوردار ن يعملکرد يشاخص ها

 يابیارز يو نبود مرجع مشترک برا هامارستانيب يسازمان يابينظام ارزش ينا کار آمد تيوضع نیبروز ا ياصل لیاز دال يکیندارد. 

 ياستهايس هدر رفت منابع و سالمت ،کمبود و تيبا توجه به مشکالت ذکر شده ،اهم .ذکر شده است ،يخدمات درمان يها ستميس

از شاخص  يکیباشد. سالمت در جوامع  يم تيحائز اهم نهيزم نیدر ا قيدر حوزه سالمت ضرورت تحق يمقام معظم رهبر يابالغ

دارد.  تیحکا يرشد جوامع بشر خدمات سالمت ، در رفاه و تيشود که از اهم يمشناخته در سازمان ملل مهم  يتوسعه انسان يها

کشور به رشد و توسعه خدمات سالمت،  يساله  ستيپنجم توسعه و سند چشم انداز ب يدر برنامه  ياساس دي، تاکاین راستا در

و  ياساس راتييتغ يسر کی يکشور توسعه و بهبود خدمات سالمت يباشد. در راستا يم شوربه امر سالمت درک يتوجه جد نيمب

و  قيمنوط به مستندات کامل، دق تشانيصورت گرفته است که موفق يخدمات درمان يو راهبر تیریمد ستميتحوالت عمده در س

امکان را  نیو متناوب، ا يستميبه شکل س مستندات يجمع آور ،يبر استاندارد ساز ديبه واسطه تاک ياعتبار بخش .باشد يمعتبر م

 يسازمان يها تيفعال يبرا يکند، استاندارد يساز کسانیرا در تمام مناطق کشور  يکار يها ندیآورد که روند ها و فرا يفراهم م

و در  را انجام دهد يظمو من قيدق يابیمستندات ارز نیرا ثبت و مستند کند، بر اساس ا يسازمان يها  تيشود، تمام فعال جادیا

برطرف نمودن  يبرا. مناسب و اثر بخش استفاده کند يها ياستراتژ نیها و تدو يزیبرنامه ر يکسب شده برا ياز آمارها تینها

 ياز طرف وزارت بهداشت و خبرگان امر مطرح شد. اعتبار بخش يقطع يبه عنوان راه حل يبخش تباراع يمشکالت ، برنامه ها نیا

خدمات سالمت، بطور  تيفيک يآن در ارتقا يو نقش اساس یيو کارا تياستاندارد است و به خاطر اهم يابیارز يها ستمياز س يکی

 نی(. هدف ا7118بيکر و همکاران، ) رديگ ياستفاده قرار م ردمو يخدمات درمان يها ستميس يابیارز يگسترده در سطح جهان برا

ساالنه  يابیها و براساس ارز تيفعال يمستندساز هیمختلف، برپا ياز جنبه ها يمارستانيب يتهايبهبود و استاندارد کردن فعال ندیفرا

بهبود در   ران،یدر ا ياعتباربخش يبرنامه ها يبا اجرا نیبنابرا (.7117گرین فيلد، د)باش يوعمدتا داوطلبانه، م ،يخارج سازمان

با توجه به  مارستانهايموضوع است که عملکرد در ب نیاست ا يهیبد آنچهباشد.  يمورد انتظار م مارستانيب يعملکرد يشاخص ها

کشور در  يرسم يسازمانها يمطرح شده از سو يآمارها و شاخص ها نيانجام گرفته و همچن قاتيمقاالت منتشر شده و تحق

 وهش با هدف بررسياین پژ شده است، یياجرا مارستانهايدر ب يکه اعتبار بخش نیقرار ندارد. با توجه به ا يبخش تیرضا تيوضع

 انجام گرفته است. در بيمارستان هاي دولتي سطح شهر مشهد يعملکرد يشاخص ها ي براعتبار بخش ياجرا ثيرتأ
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 روش کار: 

انجام شد.  3131ي زماني اردیبهشت و خرداد ماه  در بازه که بصورت مقطعي مي باشدهمبستگي  - توصيفياز نوع  مطالعه حاضر

در  گردید. بر این اساسمحدود هاي باليني بيمارستاني به بخش شامل کليه بيمارستان هاي دولتي شهر مشهد بود که جامعه آماري

. پس از کسب تأیيدیه از بخش باليني مي باشد 391موع شامل بيمارستان دولتي وجود دارند، که در مج 37سطح شهر مشهد، 

توضيح  اخذ رضایت نامه هاي الزم و معرفي پژوهشگر به محيط پژوهش و پس ازبا  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد کتول و

با توجه به نوع مطالعه و محدودیت هاي زماني و مالي داده ها جمع آوري گردید. هدف پژوهش و امانت داري در حفظ اطالعات، 

گردید. با در نظرداشتن تعداد کل بخش هاي روش مستندات سازماني استفاده از براي گردآوري داده هاي مورد نياز در این تحقيق 

باليني هر بيمارستان تعدادي از بخش ها بصورت تصادفي بعنوان نمونه انتخاب شدند، سپس جهت اخذ داده هاي مربوط به 

سنجش اعتباربخشي مربوط به هر بخش باليني، از نتایج و مستندات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد استفاده گردید. 

نتایج مربوط به اعتبار بخشي از  ها اخذ شد.براي سنجش عملکرد نيز نتایج رضایتنمدي مربوط به همان واحد درماني از بيمارستان

انجام شد استنتاج گردید.  31آمارهاي ارزیابي ساالنه و هماهنگ کشوري اعتبار بخشي که در محدوده زماني اردیبهشت و خرداد 

ي مصوب وزارت بهداشت که بر اساس محور هاي اعتبار بخشي و متناسب با استاندارد هاي جهان براي ارزیابي از چک ليست ها

ارزیابي  -1حقوق بيمار و خانواده  -7دسترسي به درمان و تداوم مراقبتها  -3محورهاي اعتبار بخشي شامل است استفاده  گردید.

بهبود کيفيت و  -7آموزش بيمار و خانواده  -8مدیریت دارو  استفاده و -9مراقبت جراحي وبيهوشي  -.مراقبت بيمار  - 4بيمار

مدیریت  -37مدیریت اطالعات و ارتباطات  -33نظارت، مدیریت و رهبري  -31پيشگيري و کنترل عفونت  -3ایمني بيمار 

هایي  يستآموزش حين خدمت و مهارتهاي حرفه اي مي باشند براساس این استاندارد هاي کلي، چک ل -31تاسيسات و ایمني 

براي بخش هاي مختلف، با توجه به ویژگي هاي بخش ها ارائه مي شود و ارزشيابي اعتباربخشي بر اساس آن انجام مي شود. در 

سنجه مورد بررسي قرار گرفت بيمارستان ها بر اساس نمره اي که  77.9روش ارزیابي اعتبار بخشي در هر بيمارستان در مجموع 

 3.درجه یک مثبت،  83تا  .9درجه یک عالي، بين 71بيشتر یا مساوي ه بندي مي شوند. نمره ها کسب مي کنند درج % 311از 

براي سنجش هر  زیر استاندارد لحاظ مي گردد. 71کمتر از و  1درجه  78تا  71، 7درجه  1. تا 77 بيندرجه یک و  94تا 

جدول راهنماي امتياز دهي سنجه هاي آن استاندارد قرار استاندارد یک یا چند سنجه تدوین شده است. ضميمه هر استاندرد یک 

گرفته است که شامل چهار ستون اصلي مستندات، مشاهدات، مصاحبه و امتيازات است و نشان مي دهد ارزیابان براي بررسي 

اني مصاحبه ميزان اجرایي شدن سنجه مربوطه باید چه مستنداتي را بررسي نمایند، چه مواردي را مشاهده کنند و با چه کس

در نظر گرفته شده اند که با توجه به توضيحاتي، که در جدول مربوط به سنجه نوشته شده است  7نمایند. امتيازات بين صفر و 
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 استانداردهاي ملي، پيشنویس تهيه با و آغاز مرتبط متون مرور با اعتباربخشي استانداردهاي تدوین روند امتياز دهي انجام مي گيرد.

 در آزمایشي اجراي و این حوزه غيرباليني و باليني صاحبنظران و کارشناسان دیدگاه هاي اخذ متعدد، وزیوم هايسمپ برگزاري

 بيمارستان هاي در استانداردها اجراي بازخورد درنظر گرفتن با استانداردها نهایي نسخة تهية با و یافت ادامه پایلوت هاي بيمارستان

شهيد  تهران، پزشکي علوم دانشگاه هاي متبوع، وزارت مرتبط دفاتر و ها صاحبنظران، معاونت مشارکت از بهره گيري و پایلوت

   (.117، ص3173، )رضويپذیرفت پایان پایلوت هاي بيمارستان و علمي هاي ایران انجمن بهشتي،

مشهد گردآوري شد. رضایتمندي داده هاي مربوط به رضایتمندي بيمار نيز با استفاده از مستندات دانشگاه علوم پزشکي همچنين 

محور کلي شامل آموزش به بيمار،  4بيماران به عنوان شاخص عملکرد در نظر گرفته شده است. این معيار توسط چک ليستي با 

مراقبت هاي فني و حرفه اي، اعتماد و محيط فيزیکي سنجيده مي شود. با توجه به درصد اشغال تخت هر بخش، چک ليست ها 

این چک  .ترخيصي بخش ها تکميل مي گردد و داده ها ي حاصل از آن قبال توسط خود سازمان تحليل شده است توسط بيماران

وزرات بهداشت، طراحي  3PSI ليست توسط ستاد حاکميت باليني دانشگاه علوم پزشکي مشهد و با در نظر داشتن شاخص هاي

بالغ شده است. و روایي آن توسط صاحبنظران دانشگاه علوم شده است و جهت اجرایي نمودن به کليه بيمارستان هاي تابعه ا

پزشکي مشهد مورد بررسي و تأیيد قرار گرفته است. این پرسشنامه بطور معمول جهت سنجش رضایت بيماران در بخش هاي 

اه علوم پزشکي بستري بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد استفاده قرار مي گيرد که بر روي سایت دانشگ

 مشهد در دسترس قرار گرفته است.

 یافته ها:

طبق بيمارستان با پژوهشگر همکاري نموده و وارد مطالعه شدند.  31در نهایتبيمارستان دولتي سطح شهر مشهد،  37از ميان 

یافته هاي پژوهش بطور کلي ميانگين ميزان رضایتمندي بيماران در بيمارستانهاي دولتي سطح شهر مشهد، جهت سنجش عملکرد 

مشاهده مي شود  7قابل مشاهده مي باشد. همچنين همانطور که در جدول شماره  3که در جدول  ،بدست آمد 87583 ± 35.9

مي باشد. نمره بدست آمده با توجه به  97/37با انحراف استاندارد  87/99ي شهر مشهد ميانگين اعتبار بخشي بيمارستان هاي دولت

قرار مي گيرد لذا  83-.9راهنماي نتایج اعتباربخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در دامنه)درصد رعایت استاندارد( 

 یک مثبت درجه بندي مي شوند.بيمارستان هاي دولتي مشهد از لحاظ وضعيت اعتبار بخشي در پژوهش حاضر 

ارائه شده است. الزم به ذکر  1نمرات اخذ شده در اعتبار بخشي و عملکرد در یکي از بيمارستانهاي جامعه آماري در جدول شماره 

 است که جهت رعایت اصل محرمانگي نام بيمارستان ها در جدول درج نشده است.

                                                           
1 Patient Satisfaction Instrument 
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 آمار توصیفی مقدار بدست آمده

 میانگین 7297.87

 میانه 7.97777

 نما 27977

 انحراف استاندارد 91.5.7.

 واریانس .59.8.

 بیمارستان های دولتی شهر مشهد ( آمار توصیفی عملکرد سازمانی1جدول 

 

 آمار توصیفی مقدار بدست آمده

 میانگین 97878..

 میانه 7097777

 نما 70977

 انحراف استاندارد ...529.8

 واریانس 0.79717

 بیمارستان های دولتی شهر مشهدوضعیت اعتباربخشی ( آمار توصیفی 2جدول 

 

 نمره عملکرد نمره اعتبار بخشی بخش های بالینی 

 

 

 Gبیمارستان 

 

 21 2. اورژانس

 .2 25 جراحی

 21 .2 عفونی

ICU 27 28 

 25 28 اتاق عمل

 یکی از  بیمارستانهای جامعه آماری ( نمرات اخذ شده در اعتبار بخشی و عملکرد در3جدول

از آنجایيکه داده هاي مربوط به دو متغير مورد بحث داراي مقياس نسبتي بوده و مستقل از یکدیگر نيز نمي باشند در واقع داده 

. خروجي شده استهاي ما بصورت زوجي بوده که جهت بررسي رابطه بين دو متغير از آزمون)همبستگي(رگرسيون خطي استفاده 

 .بدست آمدنرم افزار به شرح جدول ذیل 
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 ( آزمون رگرسیون خطی ساده جهت آزمون فرضیه4جدول

 R  مدل

 

ضریب  

 5تعیین

ضریب تعیین تعدیل  

 8شده

خطای استاندارد  

 تخمین

 sig  مدل 

5  87./7  772/7  770/7  877/.  777/7 

 

( مدل کلي ارتباط بين اعتبار بخشي و p-value < 0.05 ) .151داري از با توجه به جدول فوق و کوچکتر بودن احتمال معني 

ارتباط معني داري بين این دو متغير وجود دارد و  .153دار مي باشد. به بيان دیگر مي توان گفت در سطح عملکرد سازماني، معني

کند بين اعتبار بخشي و عملکرد سازماني از آنجایي که ضریب همبستگي بين آنها مثبت مي باشد فرضيه اول پژوهش که بيان مي 

مي باشد مي  187/1دار وجود دارد، پذیرفته مي شود. همچنين با توجه به اینکه مقدار ضریب تعيين برابر ارتباط مثبت و معني

را داشته درصد واریانس عملکرد سازماني را تبيين مي کند. حال اگر بخواهيم معادله خط رگرسيوني  7/8توان گفت اعتباربخشي، 

 باشيم ضرایب مندرج در خروجي ذیل را استخراج و در معادله خط رگرسيون جایگذاري مي کنيم.

 

 پژوهش مقدار ضرایب جهت فرضیه( 5جدول

 مدل

 

 عدد معنی داری tآماره  ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

B ضریب بتا خطای استاندارد 

 777/7 82/.70 - 77/8. ../818 مقدار ثابت

 777/7 ./.77 7/.87 7/.70 5.0/7 اعتباربخشی

 

، معني دار بودن 1/.1و کوچکتر بودن احتمال هاي معني داري ضرایب ثابت و ضریب اعتبار بخشي از مقدار  . با توجه به جدول

 .مورد پذیرش قرار گرفتضرایب ثابت و اعتبار بخشي 

 : بحث

عملکرد بيمارستان هاي دولتي شهر مشهد مورد بررسي قرار گرفت. طبق یافته هاي در این پژوهش ارتباط بين اعتباربخشي و 

بين اعتبار بخشي و عملکرد بيمارستان رابطه مستقيم وجود دارد. بنابراین انتظار مي رود با رعایت استانداردهاي اعتبار  پژوهش

ملکرد بيمارستان)در زمينه هاي مختلف( بهبود بخشي و کسب درجات باالتر در سيستم ارزیابي اعتبار بخشي به همان نسبت ع

                                                           
1R Square 

2 Adjusted R Square 
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 يها ندیو فرا يدرمان جیها و نتا امديپ ياند که اعتباربخش دهيرس جهينت نیبه ا در مطالعه خود 3(3713)وو شا انيآلخزنیابد. 

 يها ستميس يدر اعتبار بخش تيفيعملکرد و توسعه ک تیریبا عنوان نقش مد يگریمقاله د در .بخشدي را بهبود م يمراقبت

کاهش  يبرا يخدمات درمان يها ستميعملکرد در س تیریمد و تيفيبهبود ک تيبه مسئله اهم 7(7118بيکر و همکاران، )يدرمان

 نیبه ا يابیدست  يموفق برا اريبس يها از راه يکی وپرداخته اند  يبه اهداف بلند مدت در سالمت عموم يابيو دست ريم مرگ و

 جیاز اهداف عمده و نتا يو متعاقب آن بهبود عملکرد سازمان تيفيارتقاء ک. عنوان کرده اند ياعتبار بخش يبرنامه ها يرا اجرا منظور

را  مارستانهايب تيفيک جینتا يبر رو ياعتبار بخش مثبت ريتاث زين 1(7117 لديف نی)گر. شده است يمعرف ياعتبار بخش ندیفرا ياصل

هم عملکرد  ياعتبار بخش يها ستميکه س دنديرس جهينت نیبه ادر تایيد این مساله  4(7118برندا و همکاران) کرده است. دیيتا

تحقيقات  کنند. فایرا ا ينقش عمده ا يتوسعه خدمات درمان يبرنامه ها يدر اجرا انندتو يبخشند و هم م يرا بهبود م يمارستانيب

در مطالعه اسميت و  ، نتایج فوق را تایيد مي کنند.8(7131و پومي ) 9(7133، بریت ویت و همکاران ).(7117اسميت و همکاران)

اعتباربخشي با انطباق و ایجاد هماهنگي بين چهار بعد عملکردي شامل دستيابي به اهداف کيفيت، سازگاري با  7(7117همکاران)

 3(7133مکاران )محيط خارجي و ارتباطات انساني مي تواند سازمان را به سمت عملکرد بهتر سوق دهد. همچنين بریت ویت و ه

در تحقيقي که قدرت اعتبار بخشي را در بهبود عملکرد مورد ارزیابي قرار داده اند، تاکيد کرده اند که اعتبار بخشي با سيستم 

ارزیابي و پروسه بازبيني و بهبود مستمر خود، پتانسيل باالیي در بهبود عملکرد، رضایتمندي بيمار و ارتقا کيفيت درمان و استاندارد 

دارا است. همچنين با توجه نتایج حاصل از تحقيق مي توان استنباط کرد که اعتبار بخشي پيامد هاي درماني را نيز تحت تاثير  ها

رابطه مستقيم و معني دار بين اعتبار بخشي و رضایتمندي بيماران)به عنوان یک معيار کيفي( با نتایج تحقيقات  قرار مي دهد.

ومي اعالم کرده است که اعتبار بخشي تاثير مثبت و واضحي در زمينه هاي رهبري کيفيت، ارتقا همخواني دارد. پ 31(7131پومي)

مستمر کيفيت و شتاب بخشيدن به نوآوري دارد. هرچند طبق تحقيقات پومي و بریت وایت در سيستم هاي اعتبار بخشي ، براي 

اعتبار بخشي نياز است و دليل این بازه زماني را هزینه باالي  دستيابي به بهترین نتایج به یک بازه سه تا پنج ساله از زمان شروع

اعتبار بخشي براي پياده سازي کامل ، وسعت فرایند ها و نهادهاي درگير و گستردگي و تنوع فعاليت هاي سيستم هاي درماني 

                                                           
1 Alkhenizian& shaw 
2 Baker 
3 Greenfield 
4 Brenda 
5 Smits 
6 Braitwaite 
7 Pomey 
8 Smits 
9 Braitwaite 
10 Pomey 
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بخشي در ایران بيش از یک سال  اعالم کرده است . وليکن نتایج حاصل از تحقيق حاضر نشان داده است با این که از شروع اعتبار

نگذشته است، اجراي اعتبار بخشي توانسته است پروسه هاي درماني و بيمارستاني را در سطح وسيعي تحت تاثير قرار دهد که در 

 نهایت منجر به افزایش رضایتمندي بيماران گردیده است.

 نتیجه گیری:

 مي توان نتيجه گيري کرد که اعتبار بخشي به صورت مستقل از شرایط بيمارستان هاثير اعتباربخشي بر عملکرد أیيد تأتبا توجه به 

 معناداري روابط به توجه با ثر است.ؤد در همه بيمارستان ها مدر افزایش عملکرو ثير مي گذارد داخلي سازمانها بر روي عملکرد تأ

 بيشتري اهتمام بخشي اعتبار هاي سنجه و معيارها ترعای بر عملکرد بهبود جهت ها بيمارستان شود مي پيشنهاد مشاهده شده

 براي را امکان این ارزیابي هاي معيار و ها شاخص بر تاکيد و دادن قرار اختيار در با بخشي اعتبار رسد مي بنظر .باشند داشته

 پروسه در امر این که نمایند شناسایي کمي و کيفي هاي جنبه همه در را بيمارستان وضعيت که آورد خواهد فراهم ها بيمارستان

 .بود خواهد موثر بيمارستان کيفيت بهبود

 تقدیر و تشکر: 

شوراي تحصيالت تکميلي اداره پژوهش  33/31/.3مورخه  398جلسه  بمصو پژوهشي طرح نتایجبخشي از  براساس حاضر مقاله

 الزم خود بر گرانپژوهش .است شده نگارش گرفته، صورت دانشگاه مالي آن حمایت با که ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آباد کتول

مدیران و پرسنل محترم بيمارستان هاي دولتي  و آزاد اسالمي واحد علي آباد کتول دانشگاه پژوهشي معاونت همکاري از دانند مي

 .نمایند تقدیر و تشکر نمودند، شرکتمطالعه  شهر مشهد که در
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