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هاي دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل جایزه ملی تعالی ارزیابی عملکرد بیمارستان
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ه ملی تعالی سازمانی ایران یکی از جوایز کیفیت است که به عنوان یک ایزاز مدیریتی براي اندازه گیري عملکرد جایز و هدف:سابقه 
سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان هاي دانشکده علوم پزشکی آبادان بر اساس مدل 

  جام گرفت. جایزه ملی تعالی سازمانی ایران ان

 7انجام گرفت. نمونه پژوهش  1393این مطالعه کاربردي، از نوع توصیفی تحلیلی بود که به صورت مقطعی در تابستان  روش کار:

بیمارستان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی آبادان بودند که به صورت سرشماري انتخاب شدند. مدیران و کارشناسان با شرکت در 
یی با ساختار مدل و منطق رادار در قالب کار گروهی اقدام به خود ارزیابی کردند. ابزار جمع یکی از سه کارگاه دو روزه و بعد از آشنا

بندي شده بر اساس معیارها و زیرمعیارهاي مدل بود. امتیازات صفحه طبقه 54سئوال در 135آوري داده ها چک لیست استاندارد مدل با 
 مورد تحلیل قرار گرفت.  18ي نسخه SPSS افزار افزار اکسل وارد و در نرمداده شده در نرم

و امتیاز سه بیمارستان کمتر  200–300، دو بیمارستان بین 300بیمارستان مورد ارزیابی، امتیاز دو بیمارستان باالتر از  7از یافته ها: 
 1000یاز بیمارستان ها (از امتیاز) و میانگین کل امت 500محاسبه شد. میانگین امتیاز بخش توانمندسازها و بخش نتایج (از  200از 

تخت فعال با  64بود. بین امتیاز توانمندسازها و اندازه بیمارستان (زیر  6/222±4/71و  8/112±9/47، 8/109±6/32امتیاز) به ترتیب 
مورد بیمارستان هاي  ).P=02/0) رابطه معنی دار وجود داشت(9/119±5/23تخت فعال با میانگین  64و باالي  5/96±4/43میانگین 

) را در معیار نتایج %1/15) را در معیار نتایج کلیدي عملکرد و کمترین امتیاز (%4/42مطالعه از بین نه معیار اصلی مدل، بیشترین امتیاز (
 ).P) ،(03/0=P=04/0جامعه کسب نمودند. بین امتیاز معیار رهبري، معیار فرایندها و اندازه بیمارستان ها رابطه معنی دار وجود داشت(

  بین امتیاز سایر معیارهاي اصلی و اندازه بیمارستان ها رابطه معنی دار وجود نداشت.

یافته ها نشان می دهد بیمارستان هاي مورد ارزیابی بین سازمان هاي مبتدي و سازمان هاي بهبود یافته قرار دارند و نتیجه گیري: 
  نیازمند به بهبود و توسعه عملکرد سازمانی هستند. 

    ایران   سازمانی تعالی ملی ارزیابی عملکرد، عملکرد بیمارستان، جایزهکلیدي: واژه هاي 
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