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 چکیده
ن مراکز ملکرد ایعارکان نظام سالمت در هر کشوری هستند. اصالح نظام سالمت بدون بهبود ترین مهممراکز بیمارستانی از 

های از رویکرد ستفادهادلیل محدودیت و دیربازدهی منابع و ضرورت ارائه خدمات مطلوب،  ها بهمقدور نخواهد بود. در بیمارستان

قق ت. زیرا تحکرد اسها مستلزم داشتن مدلی مناسب برای ارزیابی عملبهبود کیفیت، حیاتی است. از طرفی بهبود عملکرد سازمان

توانند بدون ها نمیمانپذیر نبوده و سازها امکانری برنامهها بدون وجود یک مدل جامع به منظور ارزیابی و بازنگاهداف سازمان

عملکرد  مورد بهبود های مختلفی درها اعمال نمایند. مدلمدیریت موثر خود را بر اجرای برنامه ،هاتوجه به نتایج حاصل از فعالیت

را به دلیل  EFQMضر، مدل تعالی ها مطرح شده است که هر کدام دارای نقاط ضعف و قوتی هستند. در پژوهش حابیمارستان

ل این مد ستایراهای کشور را در های کشور، در نظر گرفته و بهبود عملکرد بیمارستانجامعیت آن در استفاده و کاربرد سازمان

  بررسی خواهیم کرد.
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ABSTRACT 

The hospital centers are of the most important elements of the health system in every country. The 

health reform would not be possible without improving efficiency of these centers. Due to the limited 

resources, slow efficiency of the resources and the necessity of desired services, implementation of the 

improved approaches is vital. On the other hand, improvement of organizational performance requires a 

suitable model for performance appraisal. The goals would not achieve without a comprehensive model 

to assess and review the approaches and process, and effective management would not execute without 

paying attention to the results. Various models have proposed to improve hospitals’ efficiencies, each of 

them has their pros and cons. In this research, first, nations’ hospitals challenges have been discussed, 

then through presenting a conceptual model, the role of EFQM Model in these challenges has been 

evaluated, thus, the improvement of the efficiency of the nations ‘ hospitals will be discussed.  
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 مقدمه -1

درمانی از اهمیت خاصیی  -های بهداشتی کیفیت خدمات در سازمان

ی خییدمات دهنییدههای ارائه. از جملییه سییازمان[1]برخییوردار اسییت

ها به لحیا  تعیداد ها هستند. بیمارستانبهداشتی درمانی بیمارستان

های تولییدی و ها، نیروی انسانی و تجهیزات با دیگر سیازمانتخصص

. موضوع ارتقای کیفیت عملکرد [2]های آشکاری دارندخدماتی تفاوت

. [3]شییودمحسییوب می سییازمان جییزی رویکردهییای مهییم در توسییعه

بیمارستان کارکردهایی دارد که در رابطه با جامعه و محیط اجتماعی 

هایی ها سیازمانزیستی الینفکی دارند. بیمارستانباشد و با آن هممی

هستند که جهت پاسخ به نیازهای بهداشتی و درمانی مردم تاسیی  

بهینه بیین اند. توجه به انتظارات مردم در جهت تداوم ارتباط گردیده

کننده خیدمات و متقاضییان خیدمات موجیب بهبیود کیفیییت عرضیه

. خودارزیابی و بیازنگری یکیی از [4]گرددهای بیمارستانی میفعالیت

های ها در هر سازمان است و اصالح فرآیندها و رویهترین فعالیتمهم

پیذیر نخواهید بیود. انجام کیار بیدون بررسیی نتیایج و مطالعیه امکان

فرآینییدی میینظم، سیسییتماتیک و جییامع در خصییو   خودارزیییابی

هیا و فرآینیدهای سیازمان اتوانمندسیازهان و نتیایج ی فعالیتمقایسه

حاصله بر اسیاس معیارهیای میدل بنییاد اروپیایی میدیریت کیفییت 

. با اجرای یک الگوی برتری سازمانی، امکان خودارزییابی و [5]است

ی با یکدیگر و ارائیه های موسسات بهداشتی درمانیی فعالیتمقایسه

 .[6]بازخورد وجود خواهد داشت

گیرند، باید هایی که برای خودارزیابی مورد استفاده قرار میروش

ها، فرآیندها و ی ورودینگاهی جامع و سیستماتیک به کلیه

هایی های سازمان داشته باشند. به این دلیل، ایجاد روشخروجی

ره مورد توجه بوده است. درمیان ها هموابرای ارزیابی عملکرد سازمان

های سرآمدی کسب و کار از جایگاه های مختلف ارزیابی، مدلروش

های سرآمدی راهی برای شناسایی ای برخوردارند. مدلویژه

ها هستند. این های سرآمد و معیارهای حاکم بر رفتار آنسازمان

عمل  کنند که در ایده وها الگویی از یک سازمان را ارائه میمدل

های دیگر بوده است و در راستای رشد و سرآمدی سرآمد سازمان

کنند. امروزه اکثر کشورهای دنیا با تکیه بر تغییرات الزم را ایجاد می

اند که از ای ایجاد کردهها، جوایزی را در سطح ملی و منطقهاین مدل

ی دمینگ، جایزه مالکوم بالدریج و توان به جایزهآن جمله می

 .[7]ی اروپایی کیفیت اشاره نمودجایزه

های تعالی بیان شده و مورد استفاده در در کشور ما در میان مدل

بیشتر  EFQMسطح جهان، به دالیل مختلف مدل جایزه اروپایی 

گیرد. بنابراین در این پژوهش تاثیر مدل تعالی مورد استفاده قرار می

EFQM شود.ها نشان داده میبر بهبود عملکرد بیمارستان 

 EFQMمدل تعالی سازمانی  -2

هر سازمانی به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت 

های پیچیده و پویا نیاز مبرم به های خود باالخص در محیطفعالیت

نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان نظام ارزیابی و کنترل در یک 

بیرون سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و 

گردد، که پیامدهای آن کهولت و نهایتا مرگ سازمان تلقی می

 .[8]سازمان است

در همه کشورها بدون توجه به وسعت یا ثروت، سالمتی مردم و شیوه 

شود و های بهداشتی و درمانی موضوع مهمی تلقی میارائه مراقبت

منابع کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی در تالشند با توجه به ارائه

دهند. در  موجود، در باالترین سطح کیفیت، خدمات خود را ارائه

های های بهداشتی، درمانی از طریق شاخصگذشته عملکرد سازمان

شد و کیفیت خدمات تنها با دانش فنی کارکنان درمانی ارزیابی می

های بهداشتی و شد ولی امروزه سازمانای پزشکی تضمین میحرفه

ای هستند که نیاز مبرم به حمایت قوی ای پیچیدههدرمانی، سازمان

 .[9]مدیریت در زمینه ارزیابی عملکرد دارند

به چند دلیل در بخش بهداشت و درمان ارزیابی عملکرد از اهمیت به 

باشد. از جمله اینکه نسبت تخت فعال به ثابت سزایی برخوردار می

کاهش د درص 78های اخیر به درصد در سال 86وزارت بهداشت از 

 85یافته است. این شاخص در بخش غیر دولتی نیز طی این دوره از 

گر کارا نبودن درصد کاهش یافته است که این امر بیان 81درصد به 

چنین باید بیان کرد که در باشد. هماستفاده از منابع بخش درمان می

درصد و در کشورهای  40ها حدود یافته، بیمارستانکشورهای توسعه

های بخش بهداشت را به خود درصد هزینه 80ل توسعه تا در حا

. بنابراین چگونگی انجام ارزیابی و اجرای [10]دهنداختصا  می

تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. فقدان ارزیابی نتایج حاصله می

انجامد بلکه غفلت در ارائه های درمانی مینه تنها به افزایش هزینه

اشتی سالمت جامعه را شدیدا به مخاطره های اولیه بهدمراقبت

اندازد. در نهایت الزم به ذکر است که در حال حاضر ارزیابی می

یابی های ایران اساسا بر الزامات قانونی و دستعملکرد در بیمارستان

باشد و ها متمرکز میبه اهداف و استانداردهای ارزشیابی بیمارستان

ردی و بر اساس نیاز خا  و یا های درونی به صورت موسایر ارزیابی

در  شود وها انجام میهای مختلف بیمارستانبه طور پراکنده در بخش

های ارزیابی عملکرد بیمارستانحقیقت یک سیستم یکپارچه برای 

 .[10]دولتی وجود ندارد

مراکز درمانی از ارکان نظام سالمت در هر کشوری هستند و بسیاری 

کند و کز تبلور میاه سالمت در این مرهای حاکمیت در حوزاز دغدغه

مقدور نخواهد  آن ها بهبود و ارتقای عملکرداصالح نظام سالمت بدون 

ها که حاکمیت در نظام چنین مصداق بسیاری از ارزیابیبود. هم
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یابد و وزارت بهداشت، سالمت ملزم به آن است در این مراکز ظهورمی

است مت در کشور کی که متولی نظام سالدرمان و آموزش پزش

ها اهتمام جدی داشته بایستی نسبت به ارزیابی این مجموعه

 .[11]باشد

، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا، گروه هدایت بخش 1994در سال 

عمومی را تاسی  کرد. سپ  گروه بهداشت و درمان بنیاد اروپایی 

ایجاد شد تا رسالت خود را به انجام رساند که عبارت  1998در سال 

های بهداشتی کننده برتری پایدار در سازماناز: عامل هدایتبود 

درمانی اروپا. تقریبا در تمام کشورهای اروپایی رویکرد بنیاد اروپایی 

های بهداشتی درمانی برای انجام خودارزیابی به کار در سازمان

بخشی و مراقبت های توانرود. خدمات بستری و سرپایی، درمانگاهمی

صی و موسسات مراقبت اولیه این رویکرد را مورد حاد، خدمات تخص

مفهومی  8. مفاهیم بنیادین سرآمدی، [12]انداستفاده قرار داده

ها بنا شده است. فلسفه مدل سرآمدی هستند که مدل بر آن

EFQM گانه مبتنی بر مدیریت کیفیت فراگیر بنیان بر مفاهیم هشت

گرایی، مشتری مداری، نهاده شده است که عبارتند از: مفاهیم نتیجه

ها، رهبری و ثبات در مقصد، مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت

نوآوری و بهبود مستمر،  توسعه و مشارکت کارکنان، مفهوم یادگیری،

ن 1. در شکلا[13]مسئولیت اجتماعیفهوم ها و متوسعه شراکت

 نشان داده شده است. EFQMشمای گرافیکی مفاهیم بنیادین مدل 

 

 EFQM مدل نیادیبن میمفاه .1شکل 

 

سه سطح دارد، در سطح اول نه معیار شامل پنج  EFQMمدل تعالی 

معیار توانمندساز و چهار معیار نتایج در نظر گرفته شده است که 

های بنیادین در سازمان به سازی مفاهیم و ارزشبرای ارزیابی و پیاده

جزی معیار برای تبیین معانی  32روند. در سطح دوم تعداد کار می

در نهایت در سطح سوم فهرستی از معیارهای سطح اول وجود دارد و 

نکات راهنما برای تشریح بیشتر جزی معیار آورده شده است. کل مدل 

امتیاز دارد که سهم امتیازات در توانمندسازها و نتایج برابر  1000

امتیاز دارند. نه معیار مدل عبارتند از: رهبری،  500است و هر کدام 

و منابع، فرآیندها، نتایج ها خط مشی و استراتژی، کارکنان، مشارکت

 .[14]ایج جامعه و نتایج کلیدی عملکردمشتریان، نتایج کارکنان، نت

 

 EFQM. مدل تعالی 2شکل 

شود با استفاده با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش سعی می

از معیارهای اصلی عملکرد، امکان ارزیابی عملکرد، در یک قالب 

مند در بخش بهداشت و درمان فراهم شود و توسعه اصولی و نظام

های مدیریتی را در زمینه ارزیابی عملکرد را به همراه داشته مهارت

باشد. به وسیله این پژوهش این امکان برای مسئولین و مدیریت 

شود تا آگاهی و شناخت کامل از وضعیت موجود بیمارستان ایجاد می

هایی را در جهت حرکت به ت آورند و گامسازمان خود را به دس

 سمت تعالی سازمانی بردارند.

 های تعالی در بیمارستانمدل -3

وجود نظام ارزیابی اثربخش را  ،تحوالت شگرف دانش مدیریت

ای که فقدان ارزیابی ابعاد مختلف ناپذیر نموده است. به گونهاجتناب

ات، کارکنان، اهداف و سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکان

های سازمان قلمداد ها به عنوان یکی از عالئم و بیماریاستراتژی

 و ها سازمان بین در شدید رقابتی جو بروز با امروزه .[15]شودمی

 پاسخ محصوالت، خدمات، کیفیت بهبود جهت در آنها مستمر تالش

 در ها سازمان که است شده باعث مشتریان، نیازهای و انتظارات به

 برای پذیرانعطاف و استراتژیک اعتماد، قابل جامع، روشی جستجوی

 بتوانند آنان که شودمی موجب اقدام این. باشند خود عملکرد ارزیابی

 در خود عملکرد و جایگاه موقعیت، مورد در جامعی و دقیق اطالعات

 با و آورند دست به خا  طور به رقبا میان و عام طور به جامعه بین

 بیشتر خطاهای جلوی گذشته، در خود ضعف و قوت نقاط به توجه

؛ [25]نمایند تضمین را خود حیات وسیله این به و بگیرند را آینده در

 در کارآمد نظارت و ارزیابی های نظام نقش امروزه دیگر، عبارت به

 .است شده شناخته کامل طور به ها، سازمان تعالی و بهبود

 از بسیاری در که می دهد نشان شده انجام مطالعات

 تأمین از پ  عمومین، بخش در ویژه ایرانیابه بزرگ هایبیمارستان

 در نظارت و ارزیابی های نظام تحول، و ریزیبرنامه کارآمد های نظام
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 سازمانی، بهبود و تعالی در ارزیابی های نظام نقش. دارند قرار اولویت

 انجام بر سازمان نیروهای اراده و عزم که گرددمی آشکار بیشتر زمانی

 که است اساس این بر .[16]باشد استوار شده ریزی برنامه های تحول

 شیوه به عملکرد، معیارهای معرفی با سازمانی تعالی الگوهای

 خرد، و کالن سطح در را سازمان ارزیابی امکان منطقی، و سیستمی

 فراهم به توان می اقدام، این دستاوردهای دیگر از. سازند می فراهم

 ایجاد متفاوت، و مشابه ماهیت با ها سازمان مقایسه امکان نمودن

 بهتر اداره برای مشترك زبان ایجاد سطوح، همه در افراد مشارکت

 با افراد ارتباط نحوه و بهبود قابل های زمینه شناسایی سازمان،

 مشکالت نمودن مرتفع و نیازها سازی برآورده هایشان، مسؤولیت

 اشاره سازمانی تعالی و کیفیت بهبود جهت در حرکت و هابیمارستان

 .[17]نمود

 نقش سازمانی، برتری یا تعالی الگوهای مثبت های ویژگی جمله از

 تالش آنها .است گرایی تعالی و کیفیت ترویج و تشویق در آنها مهم

 بازارهای در رقابت و فراملی شهرت تقویت در را کشور یک های

 .[18]رسانند می ظهور منصه به جهانی

هایی که از بیمارستانتحقیقات پیشین در مورد برخی از در ادامه 

مورد اند، شان استفاده کردهبرد اهدافهای تعالی در راستای پیشمدل

 .بررسی قرار گرفته است

عملکرد خود را با  1387بیمارستان نفت و امام خمینی اهواز در سال 

در این خود ارزیابی پرسش نامه  .ارزیابی کردند  EFQMمدل

استاندارد و معتبر خود ارزیابی سازمان فدراسیون مدیریت کیفیت 

نفر از مدیران تکمیل شد و با استفاده از نرم افزار  50اروپا توسط 

SPSS   تحلیل ها صورت گرفت. پ  از امتیاز دادن به معیارها نقاط

بهبود را فراهم  قوت و نواحی بهبود مشخص شد تا مدیران زمینه های

 .[21]کنند

و به  EFQMاز مدل  1389بیمارستان شهید رجایی قزوین در سال 

کمک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها برای ارزیابی عملکرد 

بیمارستان خود استفاده کرد. پرسشنامه ها توسط مدیران مرکز 

تکمیل شد و امتیازهای توانمند سازها و نتایج بر اساس آن محاسبه 

توجه به  شد و در نهایت عملکرد بیمارستان مور ارزیابی قرار گرفت.

انی و نتیجه گرایی از جمله د های سازمفرآینمدیریت مبتنی بر 

ل تعالی دهای این بیمارستان از تجربه استفاده از این میافته

 .[19]بود

بیمارستان بقیه اهلل برای ارزیابی کیفیت نظام آموزشی خود در سال 

از مدل مالکوم بالدریج استفاده کرد. در این ارزیابی چک  1390

نقر از  12توسط  2010-2009سخه لیست استاندارد مدل بالدریج ن

پ  از آن با تحلیل داده ها  نفر از کارکنان تکمیل شد. 20مدیران و 

. معیار امتیازات همه  سطوح محاسبه و سطوح قابل ارتقا تعیین شد

ترین معیار در رهبری سازمانی بهترین معیار و نتایج عملکردی ضعیف

 .[20]بررسی صورت گرفته مشخص شدند

ارزیابی خود را با مدل  1391بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 

انجام داده است به طوری که نمونه گیری  EFQMتعالی سازمانی 

نفر از کارکنان بخش های مختلف صورت  302طبقه ای از  -تصادفی

گرفته و پرسشنامه استاندارد با روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و 

دهد که بیمارستان نتایج پژوهش نشان می تحلیل قرار گرفته است.

در نظر گرفته توانمندسازهای  امتیاز 500شهید صدوقی شهر یزد از 

امتیازگردیده است. این  41/185، به اخذ EFQM شده در مدل

امتیاز بیانگر این مطلب است که بیمارستان از وضعیت مطلوب تعریف 

ه اینکه عملکرد این گیری: با توجه بشده، فاصله زیادی دارد. نتیجه

گیرد، توجه هر چه بیشتر بیمارستان در رده متوسط به پایین قرار می

به مدیریت درمان در این بیمارستان الزامی است. بنابراین، تدوین 

ای کارا و اثربخش جهت ارتقای عملکرد در این بیمارستان برنامه

تواند رسد، مدل تعالی سازمانی، میضروری است. در ضمن به نظر می

ها مورد استفاده به عنوان مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد بیمارستان

 .[22]قرار گیرد

با خود ، 2001در سال مولر و همکاران در مطالعات التین نیز، 

 9 بیمارستان پیشتاز به این نتایج دست یافتند: 17ارزیابی در 

 400-301بیمارستان امتیاز بین  5، 300-201بیمارستان امتیاز بین 

امتیاز را کسب کردند و تنها یک  200بیمارستان کمتر از  2و 

 .[24]را کسب نمود 400بیمارستان امتیاز باالی 

با هدف شناخت نیروها و  2007در سال  وهشیپژ ،ورنو و همکاران

های مورد نیاز برای بهبود و برانگیختن فرهنگ کیفیت در عرصه

بر اساس این پژوهش، . اند ایتالیا انجام داده UDIN بیمارستان

ها و منابع در  معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مشارکت

سطح باالیی ارزیابی شدند، در صورتی که معیارهای نتایج کارکنان، 

شده ارزیابی  ترینتایج جامعیه و نتایج مشیتریان در حیدود پایین

 . [23]اند

 های کشورهای بیمارستانبررسی چالش -4

ترین حقوق هر جامعه و محور توسعه از اساسیسالمت یکی 

است. تنها در یک جامعه سالم به لحا  جسمی، روانی، اجتماعی و 

توان انتظار داشت آحاد مردم از نعمت رفاه و خوشبختی معنوی می

ها به رقابت با مند شوند. در جهان امروزی که تمامی سازمانبهره

رآیندی و سیستمی در پردازند و رویکردهای مختلف فیکدیگر می

گیرد، در فضای بیمارستانی نیز ها مورد استفاده قرار میسازمان

عدم  .تاثیر به سزایی دارنداستفاده از این رویکردها در حل مشکالت 

ها، یکی از علل ها در بیمارستانوجود افراد متخصص در این رشته
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این مشکالت ترین برخی از مهم باشد.شکالت میبروز ممهم 

 شود.معضالت فضای بیمارستانی کشور در ادامه بیان میو

 مدیریت بیمارستان 

های کشور عدم وجود ترین مشکالت بیمارستانیکی از مهم

باشد. طبق آمار به دست آمده از مدیران با دانش و توانایی کافی می

درصد از روسای  90ون وزیر بهداشت، اعالم شد که امصاحبه با مع

دانش کافی جهت مدیریت برخوردار نیستند. یکی از ها از بیمارستان

دالیل این مورد نبود مکانیزم صحیحی برای انتخاب مدیران، تشویق، 

 . [26]باشدتنبیه، نظارت و ارزشیابی می

  نیروی انسانی 

، کمبود نیروهای مورد نیاز از جمله مشکالت دیگر بیمارستانی     

هزار تخت و  80ی کشور، های دولتی و دانشگاهاست. در بیمارستان

هزار پرستار موجود است و به ازای هر تخت بیمارستانی یک  80

پرستار موجود است؛ این در حالی است که نسبت تخت بیمارستانی 

 .[26]است 7/2به پرستار در دنیا، 

ها یکی عدم وجود نیروی انسانی توانمند و مورد نیاز بیمارستان

باشد. می بخش بیمارستانی کشور نیروی انسانی در دیگر از مشکالت

در چند سال گذشته، برای استخدام نیروهای جدید سیستم و 

ای هدفمند و جامع که مطابق با نیازهای امروزی بیمارستان برنامه

ها برای تامین باشد؛ به همین دلیل بیمارستاناست موجود نمی

 ، نیروی انسانی را خارج از ساختار تعریف شده بهخود نیازهای

بنابر این خالی یک سیستم کارآی استخدامی و  آورند.استخدام در می

 توانمند سازی شاغلین موجود احساس می گردد.

  منابع 

منابع در بیمارستان های کشور شامل  یکی از بزرگترین چالش

از جمله کمبود  دو بخش کمبود و نحوه تخصیص منابع می شود.

شاره تخت بیمارستانی امنابع می توان به عدم کافی بودن تعداد 

نفر جمعیت  1000. میزان تخت بیمارستانی کشور به ازای هر نمود

، 5/7، اروپا 5/10، کره جنوبی 5/13تخت است. این عدد در ژاپن  5/1

ی ما، بیش از آمار کشور ما و در اکثر کشورهای منطقه 7/2ترکیه 

در  به عنوان مثال در یکی از زیر بخش های درمانی، کشور .اشدبمی

تخت بیمارستانی ویژه بیماران اعصاب و  40000حال حاضر نیاز به 

 8000های موجود یک پنجم یعنی روان دارد در حالیکه تعداد تخت

ها، نحوه تخصیص کی از معضالت دیگر بیمارستانی .تخت می باشد

ها از دو محل ر حال حاضر منابع بیمارستانباشد. دها میمنابع به آن

شود؛ از ردیف بودجه عمومی و عمرانی و بخشی هم از تامین می

ها که این موارد به خوبی دریافت نشده و تخصیص داده طریق بیمه

 .[26]نشده است

 های بیمارستانی های بخشسپاریبرون 

آن  دهند در فضایها ارائه میبخشی از خدماتی که بیمارستان

ها و موسسات دیگر دریافت بیمارستان نیست. این خدمات از سازمان

عدم تامین منابع مورد نیاز،  شوند. در کشور ایران، به دلیلمی

های غیر دولتی اند برخی خدمات را از بخشها ناچار شدهبیمارستان

درخواست کنند. این امر در برخی مراکز باعث پیدایش مشکالتی 

مله این مشکالت افزایش پرداخت از جیب مردم و شده است که از ج

 . [26]باشدتحت تاثیر قرار گرفتن کیفیت خدمات می

 آوری اطالعاتمستندسازی و جمع 

امری بسیار  ها،مستندسازی و ممیزی اطالعات در بیمارستان

ناپذیر است ولی در کشور ما این مورد بسیار ضعیف مهم و اجتناب

مستندسازی اطالعات و سوابق بیمار با مشکالت شود. سازی میپیاده

افزارها و بسیاری مواجه است. در راستای حل این مشکل نرم

سازی شده های مختلفی در فضای بیمارستانی کشور پیادهسامانه

چنان به قوت خود باقیست. است، با این حال مشکالت مذکور هم

شوند عدم وجود ها به خوبی اجرا نمییکی از دالیلی که مستندسازی

نیروهای متخصص در این زمینه و نبود شرایط تنبیهی و تشویقی 

بایست اطالعات را ثبت کنند. بنابراین طبق برای افرادی که می

مواردی که بیان شد، یکی از معضالت فضای بیمارستانی کشور، 

 .  [26]باشدمبحث مستندسازی اطالعات بیمار می

 فرآیندهای بیمارستانی 

های صورت گرفته در نظام سالمت، تغییر و تحول مطابق با

بایست به روز شده و ها، میفرآیندهای تعریف شده در بیمارستان

ها و اینکه مطابق با الگوی مورد نظر اجرا شوند. طبق بررسی

چون مشاهدات صورت گرفته، بسیاری از فرآیندهای بیمارستانی هم

یند کنترل عفونت و ... فرآیند پذیرش بیمار، فرآیند دارودهی، فرآ

تر دارای الگوهای ناقصی هستند که نیاز به بررسی و شناخت دقیق

ها دیده رساند. از طرفی دیگر، در بسیاری از بیمارستانفرآیند را می

ها شود که فرآیندهای موجود نیز مطابق با الگوهای مستند آنمی

 .[26]است از موارد الزامی هانظارت و بررسی آن شوند واجرا نمی

 های بیمارستاناستراتژی 

و  ها، چالشها و ماموریتعدم تدوین مناسب و درست استراتژی

های کاری ها و حوزههای ایرانی در تمامی رشتهمعضل اکثر سازمان

ها نیز، عدم تعیین استراتژی شفاف و دقیق، باشد. در بیمارستانمی

ها و معیارهای سویی و الحاق بین اهداف، استراتژیمشکل در هم

های عملکردی کمی و کیفی و ... از عملکردی، عدم وجود شاخص

بایست یک بیمارستان می جمله مواردی است که در تبیین استراتژی

های کشور مورد توجه قرار گیرد که توجه به این موارد در بیمارستان

 .[26]از ارزش کمی برخوردار بوده است

های فضای بیمارستانی ترین چالشمهممواردی که در باال ارائه شد، 
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کشور است که از طریق مصاحبه با مسئولین مربوطه، مشاهده 

فضاهای بیمارستانی و مطالعه اخبار و منابع مربوطه به دست آمده 

 EFQMهای تعالی و باالخص مدل تعالی است. استفاده از مدل

اید. تواند در راستای حل این معضالت و مشکالت کمک شایانی نممی

سازی هر کدام از معیارهایی که در راستای حل و برطرف 1در جدول 

چنین در ادامه، باشند نشان داده شده است. هممشکالت فوق می

 شود.ارائه می 3در شکل  مدل مفهومی آن نیز

 های بیمارستانیهای تعالی در بهبود چالشنقش مدل -5
ه ارائیمارستانی در کشور ایران های بقبل عمده چالش در قسمت

ست. اها به وجود آورده شد که مشکالت و معضالتی را در بیمارستان

ها ل این چالشدر بهبود و ح EFQMتعالی  در این بخش نقش مدل

 .مورد بررسی قرار می گیرد

های کشور، عدم های کنونی فضای بیمارستانیکی از چالش

صحیح، به خصو  در  دیریتباشد. ممدیریت درست و صحیح آن می

 فضای بیمارستانی میتواند نقش مهمی در حل معضالت و چالش ها

 ومعیار رهبری  ،EFQMیکی از معیارهای مدل تعالی داشته باشد. 

سازی و اجرای صحیح نکات و باشد که در صورت پیادهمدیریت می

ودی ها رو به اصالح و بهبزیر معیارهای آن، این معضل بیمارستان

لش تمامی زیرمعیارهای رهبری، در بهبود و اصالح چارود. یش میپ

 مذکور موثر هستند.

 های ایران است. ازنیروی انسانی معضلی دیگر در بیمارستان

طرفی عدم وجود نیروی متخصص و از طرف دیگر کمبود نیرو 

توان با ها است که میمشکالتی اساسی و همیشه همراه بیمارستان

، و نکات آن ارکنان و توجه و عمل به زیر معیارهارجوع به معیار ک

یر زا، در این راست مشکل نیروی انسانی فضای بیمارستانی را حل کرد.

که در خصو  ارتقای دانش و تخصص نیروی انسانی  2-3معیار 

 دهد. کارها را نشان میاست، راه

سپاری نادرست و عدم تخصیص صحیح منابع و برون کمبود و

ی های بیمارستانی از دیگر معضالت عمدهبرخی فعالیتکیفیت بی

و  21با توجه به شرایط کسب و کار در قرن  باشد.ها میبیمارستان

ت عالیفلزوم انجام تخصصی امور بیمارستان ها ناچار به برون سپاری 

ارد ها و فرآیند های خود می باشند. نظر به جایگزین شدن استاند

ازی ای استانداردهای پیشین، پیاده سبه ج 2015ویرایش  9001ایزو

. کند این استاندارد بستر مناسبی برای تعالی سازمان ها فراهم می

 وور این  استاندارد بر کنترل صحیح و قابل شناسایی و ردیابی ام

 در برون سپاری درستهای مناسب جهت ارکتاکید و راهفرآیند ها 

 اختیار سازمان ها قرار می دهد. 

مارستانی و مستندسازی اطالعات در تمامی فرآیندهای بی

ها، از جمله معضالت دیگری است که در قسمت قبل شرح قسمت

ش و اطالعات در دنیای امروز، با توجه به اهمیت دان داده شد.

های اجرایی سازی روشد کمتری بر روی مستندهای تعالی تاکیمدل

دارد. در این دارد، در مقابل بر مستند کردن اطالعات کلیدی سازمان 

در سازی مدیریت دانش که راستا چنانچه بستر فراهم گردد، پیاده

می تواند  اشاره شده است، EFQMتعدادی از زیرمعیارهای مدل 

اگر معیار فرآیندها، . [27]عامل موثری در حل مشکل مذبور باشد

بررسی شود، دیده  EFQMمحصوالت و خدمات در مدل تعالی 

ها و نکات آن، این مشکل بیمارستانی زیر معیار سازیشود با عملیمی

 رود.نیز رو به اصالح و بهبود پیش می

ر باشد دهای ایرانی میاستراتژی نیز که از مشکالت اکثر سازمان

عالی تاستراتژی مدل رهبری و شود. معیار ها نیز دیده میبیمارستان

EFQMبرخی از باشد. کاری جهت اصالح این مشکل می، راه

رفتن ها اشاره شده است، در نظر گبه آن 1معیارها که در جدول یرز

 ها را بیانها و بازبینی اهداف و استراتژیموقعیت شرایط سازمان،

کند که از جمله وظایف اصلی مدیران است؛ لذا مشکل عدم می

د ها، این مشکل را نیز به وجومدیریت صحیح و تخصصی بیمارستان

  آورد.  می

 پیشنهاداتنتایج و  -6

و ها های بزرگ دولتامروزه مشکالت بیمارستانی به شکل دغدغه

یان بها در این پژوهش ترین چالشبرخی از مهمشوند. جامعه بیان می

ن شد. در دنیای کنونی که مباحث کیفیتی بسیار مهم است، حل ای

 کند.ها نمود پیدا میسازی آنمعضالت و برطرف

 ای صورت گرفته در این پژوهش دیدههبنابراین مطابق با بررسی

 به EFQMهای تعالی و باالخص مدل تعالی شود، استفاده از مدلمی

ی تواند این مشکالت را اصالح کرده و سازمان را به سوخوبی می

شود استفاده از مدل بیان شده، باعث می تعالی سوق دهد.

اعث بکه بل ها نه تنها به بهبود عادی مشکالت خود بپردازندبیمارستان

 ودر صدد به دست آوردن امتیاز بیشتر به سوی تعالی شود که می

 ارتقای هر چه بیشتر پیشروی کنند.

گردد در تحقیقات آتی، نتایج حاصل از این پژوهش در پیشنهاد می

در  EFQMقالب یک پژوهش کمی بررسی شده و نقش مدل تعالی 

برطرف سازی مشکالت و معضالت بیمارستانی با استفاده از 

 های آماری مورد بررسی قرار گیرد.تحلیل
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 زیرمعیارهای مربوطه معیار معضل و مشکل بیمارستان

 رهبری مدیریت بیمارستان

1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 

 2-3 کارکنان نیروی انسانی
 2-4 ها و منابعشراکت تخصیص منابع

 1-4 ها و منابعشراکت های بیمارستانیبخش سپاریبرون
 2-4 ها و منابعشراکت کمبود منابع

 آوری اطالعاتمستندسازی و جمع
 ها و منابعشراکت

 فرآیندها، محصوالت و خدمات
4-5 

5-1 
 1-5 فرآیندها، محصوالت و خدمات فرآیندهای بیمارستانی

 های بیمارستاناستراتژی
 استراتژی
 رهبری

2-1 
2-3 
2-4 
1-2 
1-1 
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