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 هچکید
مدیریت و رهبری سازمان است. پـژوهش حاضـر  تعهد اعتباربخشی، موفق اجرای ارکان تریناصلی از یکی

ـگیدر اعتباربخشی بیمارستانهای دولتی  و مدیریت بـا هـدف بررسی جایگاه رهبری -با در نظر گرفتن ویژ

در  است که صیفیوتپژوهش این  انجام گرفت. لوبطراحی مدل مط های استانداردهای اعتباربخشی جهت

ـفت. 86 باحجم نمونههای دولتی استان کرمان در بیمارستان 1400سال  ـجام گر ـفر ان ـباار ن ـم  ا آوری ج

ـستاندارد  ـهاییژگیوساخته جهت محقق مهناشپرس ها دوداده ـبری ا ـمدیریت و ره ـطه و  9در و   49حی

ـستفاده از نرمهتجایه و تحلیل دادهبود. استاندارد  ـبا ا ـهاا  ـست  AMOSو  SPSSی افاار  PLSو  23ویرا

ـشد. 05/0داری شد و سطح معنیانجام ـیه یـبرا در نظر گرفته  ـیل و تجا ـمار  ـهایروش از ـهاداده تحل آ

ـستنباطاریو انحراف مع نیانگیدرصد، م ،ی)فراوان یفیصوت ـمون  ی( و ا ـنه t)آز ـعاملی ـت  نمو ـیل  ای، تحل

ـیار  میانگین ،یفیمربوط به آمار توص جنتای اساسساختاری( استفاده شد. برتأییدی و معادالت  و انحراف مع

ـسبت  بیـضر جینتا .دوب 17/4±41/0 و 22/4±35/0 مدیریت و رهبری به ترتیب های استاندارد وویژگی ن

p،717/0 β =001/0) سازی معادالت ساختاری( و نتایج مدل= 717/0=2R ،432/11t) tو آماره  یبحران

است. بر اساس مقدار ضریب  و مدیریت یاستاندارد بر رهبر یهایژگوی نادارعم و مثبت اثر دهنده( نشان=

)2R( ،51% ـیین میـسا یهایژگیتوسط و تیریو مد یاز تغییرات رهبر ـصل از تاندارد تب ـتایج حا ـشود. ن

 قرار دارد. عالیدر سطح ها نشان داد، مدل پیشنهادی در محور رهبری و مدیریت اعتباربخشی تحلیل داده

ـقش می بیمارستان رهبری و مدیریت اعتباربخشی استانداردهای اجرای با هابیمارستان انمدیر ـند ن  توان

 .نمایند ایفا کیفیت دبهبو و ایمنی بیمار تأمین در مهمی

 

 ولتی بیمارستان های د ،های استاندارد، ویژگیاعتباربخشی، رهبری، مدیریت، استاندارد :یکلید ناگواژ
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 مقدمه -1

 رانیـمد راـیکنند؛ ز تیریخود مد مارستانیرا در ب یاعتباربخش ندیفرا دیبرنامه هدفمند با  ی نیبا تدو اتانهمارسیب رانیمد

ـضوعات یکیدر مراقبت سالمت  تیفیک دارند. یشکست برنامه اعتباربخش ای تیدر موفق ییاانقش بس مارستانهایب ـکه  یاز مو ـست  ا

ـفاا تیفیبه ک یجهان کردیوگردد. ریبرخوردار م یشتریب تیروزبه روز از اهم ـسالمت و ا ـبت  ـبرا شیمراق ـتالش  ـبه  ـجر   یآن، من

ـقابت یاـیـها، ماانهیها شیمؤثرتر مناب  و خدمات با در نظرگرفتن افاا تیریمد ـنیو ا یر ـست. در س ـماریب یم ـسرـشده ا ـهان  را ج

ـبود  تـیفیا، کنهآ نیمختلف و استمرار بهتر یشهارو یریبا به کارگ کنندیتالش م یمراقبت بهداشت نیمتخصص ـبت را به ـئه مراق ارا

 .(45:1388، محقق و امامی رضوی)است  مارانیب یبرا ایماا شیتالشها، افاا نیببخشند. هدف تمام ا

ـسال  یمتماد انیسال ـصوب  ـشیابی م وزارت بهداشت ایران برای سنجش کیفیت مراقبت های بیمارستانی، از برنامه ملی ارز

نامه کامل و جام  نیست و دارای اشکاالت عمده ذهنی و ابهام در نشان داده استانداردهای این براستفاده می نمود. تحقیقات  1376

تحول تدوین استانداردها در کشورهای مختلف، ضرورت بکارگیری  سیر گری(. از طرف د9:1391، یبیغرو یایتبراستانداردها است )

ـمامداد فیت را نشان میی مستمرکیفیت و مدیریت جام  کیاستانداردهای متکی بر ارتقا ـضو ی)محقق و ا  یهیـبد (.50:1388، یر

ـمد نینو یتیریمد یهاوهیاز ش یریگههرب نیاست. همچن یطیها و شراساخت ریز جادیا ازمندیامر ن نیاست تحقق ا ـبا  یرانیو  ـکه 

ـبر تیهدا ،یکاف تیو درا اهیو انگ یامکانات، دانش، توانمند ارات،یاخت ـکا را بر نـیا یو ره ـهده گمرا ـندیع ـشر ـبرد  ی. اعتباربخ راه

ـست یمارستانیخـدمات ب یو اثربخشـ یمنـیا ت،یفیک یارتقا یبرا یمناسب ـهداف تع یابیو د ـب دهـش نـییـبه ا ـناو   یابـیارز یه مع

ـشاعتبار(. 523:1399، مصدق راد و همکاران)مشخص است  یسالمت با استانداردها تمراکا ارائه خدما  یستماتیس ـل یبخ ـبا  یم

ـموده و  فایمذکور را ا یو به روز آن، قادر است نقش محور یعلم کردیکشور و رو یهامارستانیپنجاه ساله در ب یسازمان ی پشتوانه ن

ـشگر ماران،یخدمات ارائه شده به ب یمنیو ا تیفیسطح ک ریچشمگ یارتقار عالوه ب ـخار گرد ـپر افت ـسالمت در  یکشور را به قطب 

 (.14:2014، هاشمی دهزا)قاضی دینما لیو جهان، تبد منطقه

ـمل و نیترمهم تیریهر سازمان، مد یعناصر اساس انیم از ـسازمان، تعا ـهداف  ـبا ا از  یاریـسدارد. ب یاژهـیرکن آن است و 

ـضو  تیریراکر مدد تریبه اعتقاد پ یدانند و حتیآنها م یتیریمد وهیها را تفاوت در شو شکست سازمان تینظران علت موفقصاحب ع

ـسب،  یتیریـمد یـهاها و سب وهیاصول، ش یریبه کارگ نیا(. بنابر24:1398، نعمتی و همکاران) ازمان استبخش هر س اتیح منا

ـخدمات  نیها به عنوان بارگترمارستانیکند. اداره مطلوب بیم فایموسسه ا و بهبود عملکرد وبدر اداره مطل ینقش مهم ـئه  مراکا ارا

و  یـگذارهیبودن مناب  سرما حدودبخش بوده است. به لحاظ م نیگذاران ااستیو س همواره مورد توجه متفکران ،یاندرم -یبهداشت

 یروـیو کمبود ن ااتیتجه یگران مارستان،یگااف احداث ب نهیچون ها یاملعو نیآن در بخش بهداشت و درمان و همچن یربازدهید

ـست، کند و دش اریبس یمارستانینات ببخش، گسترش امکا نیماهر و متخصص در ا یانسان ـنابراوار ا ـناب   نیب ـستفاده از م ـحداکثر ا

ـست ) یضرور یتیریبرتر مد یاز راهکارها یریگبا بهره وجودم ـکارانا ـبی و هم ـنـندگان اداره ـگـرید یـسـو از (.55:1382، طبی ک

ـب ،یو خارج یداخل طیمح ـندهیفاا یدر برابـر فشـارها دیها بامارسـتانیب ـچه  ـظـرشیـهر  ـبـا ن ـخـود را   یـهـاو روشا ـهـهیـتـر 

ـصـا ـنی(. بنابرا59:1392، عامریون و همکارانآشـنا شوند ) ـنینو یهـاهیمنطـبق سـازند و بـا نظـر یتیریمد ـظـران و حبهمـه  ن

ـنـد، ا یتـیریمطلوب مد یهاروش یریاندرکاران نظام بهداشـت و درمـان در بـه کارگـدسـت ـظـر دار ـها در اتفـاق ن ـختالف آن ـما ا

ـشرا وهیش نیترو مناسب ـنیبهتر نشیگا ـساختار و  ـست. از م نـیا یـهاـسازمان یـطیمح طیبا  ـخش ا ـها انـیب ـلف  یمحور مخت

 یتیریمد یهااز سب  یریدارد و با بهره گ مارستانیراه ب قشهن میکه در ترس یلحاظ نقش محور هب یو رهبر تیریمد یاعتباربخش

ـندیـم ـفایـخدمات آن ا تـیفیک یو ارتقا یازمانعملکرد س در بهبود ی، نقش مهممارستانیب کارا و اثربخش در اداره  و یاـیتبر) ک

 .(9:1391، یبیغر
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ـم یالدیـم 1970ـتا  1960 ههبه اواسط د کایدر آمر یراهبرد تیریظهور مد ـط ـگردد،یبر ـما  ـهه اخ یا ـخ رـیدو د از  یبر

ـند ) دـیکتأ یدرمان -یبهداشت یهاسازماناز آن در  یریگبهره تیپژوهشگران جهان غرب، بر اهم ـسیننمود ـشتی روی و ح ، زادهبه

 جیموضوع در نتا نیمات دارد اخدرهبری قوی و حمایت مدیران نقش حیاتی در اجرای برنامه اعتباربخشی و بهبود کیفیت  (.1395

ـبرر. ـستا دهیبه اثبات رس ای( ن1399) زاده و همکاران( و حسن2014)ن و همکارا یپژوهش الجردل ـح ه ـست م ـقد ا ـثر  طیمعت اک

ـکارگ یاست. و افتهی شیآنها افاا نیرو به رو شده و رقابت ب یاعمده راتییها با تغمارستانیب ـبرد تیریـمد یریبه  ـنار یراه  را در ک

ـبررداند )یها ممارستانیب رانیمد تیساز موفقنهیزم ،یو توجه به مسائل اقتصاد یمدار یچون مشتر یواملع ـعه  در (.1998، ه مطال

ـح دیبا تأک یراهبرد تیریمد یریگرکا به ایمارس و همکاران ن ـل یـخارج طیبر م ـستانیب یو داخ ـنوان مار ـبه ع ـتداب یـکیها،   ریاز 

 .ستا مورد توجه قرار گرفته یاصالح

ـیتغ ازمندین ،یمراکا درمان یهایها و کاستضعف شیدر نما یناکارآمد لیبه دل یاعتباربخش ـسانو به ری ـست، یروزر ـکه از  ا

ـضعف ا یالمللنیو ب یسالمت مل یهاو مطالعه نظام یدرمان یبهداشت مراکا مستمر یهایابیارز قیطر ـسا ـستمیس نـینقاط   ییشنا

ـلنیـب یهاسنجه یبا برخ رانیا یاعتباربخش یدهااستاندار سهیبا مقا (.64:1392 ،نعامریون و همکارا)است  دهیگرد ـشاهده  یالمل م

ـسب ستیبرخوردار ن یفکا تیاز جامع ادیز تیا بودن کمرغم داریشود که علیم ـبازخورد منا ـم یو  ـفراهم ن ـند.یرا  ـبه  ـبا ک ـجه  تو

 تیریمد طهیدر ح رانیوزارت بهداشت ا یاعتباربخش یردهاانداستا یپژوهش با هدف بررس نیا یاشکاالت عمده در مدل اعتباربخش

 ی ایران انجام گرفت.ر شواهد علمی برای بیمارستانهامبتنی ب دیمدل جد نیها و تدودر چهار نسل چالش یو رهبر

 

 ها مواد و روش  -2

ـسادیانجام گرد 1400حاضر در سال  یمقطع -یفیتوص پژوهش ـهت یـمدلها یی. به منظور شنا ـتر ج ـگوبردارا بر ـتدا  ،یل اب

ـستجو یو موتورها SID ،PubMed ،civilicaداده  یهاگاهیجستجو و مرور نظام مند در پا ـبا  Google scholar ،Google یج و 

ـفت.  accreditation ،accreditation models ،health care ،Leadership ،Management یها دواژهیکل استفاده از ـجام گر ان

 و ماایا به اشاره و اعتباربخشی مدلهای بررسی ،مقاالت بودن زبان فارسی و انگلیسی ،مطالعه این در التاقم خروج و ورود اریــــــمع

 ی. تعدادنمود استفاده مرج  مدل انتخاب و هامدل مقایسة برای آنها از بتوان ریکهوط به بود اعتباربخشی مختلف ایهبرنامه معایب

ـشدند.  رمرتبطیو غ یاعتباربخش یه مدل هاب بودن، عدم اشاره یارتکر لیاز مقاالت به دل ـخارج  ـعه  بودن با اهداف پژوهش از مطال

ـمد یمحور رهبر یشنهادیمدل پ ت،یدر نها .دیدارائه مدل مناسب استفاده گر یدر سه مرحله برا یپس از آن از فن دلف در  تیریو 

ـهادـیگرد نییاستاندارد تع 49و  طهیح 9 ـپس از ن ـمدل قابل یی.  ـتر یـیاجرا تـیـشدن  ـسط به ـظ نیآن تو  هـیکل در رانـصاحب ن

 قرار گرفت. یمقدمات یاستان کرمان مورد بررس یدولت یمارستانهایب

ـمد یرهبر گاهیپژوهش شامل جا هیاول یو الگو یچارجوب مفهوم مرحله اول در ـمدل تیریو  ـش یـهادر   رانـیا یاعتباربخ

ـلنیمشترک ب تهیکم یمارستانیب یاعتباربخش ی( و الگوهایآموزش ینسل و اعتباربخش 4در  یدرمان ی)اعتباربخش ـنوان  یالمل ـبه ع

ـمة  3یشرق ترانهیدو کشور منطقة مدمصر و لبنان به عنوان  یباربخشبرنامة اعت ودر جهان، و د یبرنامة اعتباربخش نیتریمیقد و برنا

  ه قرار گرفت.استفادد مور یبه عنوان مناب  اطالعات افتهیتوسعه  یاز کشورها یاکشور فرانسه به عنوان نمونه

 

 
3 EMRO 
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ـغام  یآموزش یاربخشو با اعتب دیگرد نییتع رانیدر ا یاعتباربخش تیریو مد یرهبر طهیموجود ح تیمرحله دوم وضع در اد

ـستاندارد تعر 71و  ـطهیح 14 هـیاول یـشنهادی. مدل پدیگرد هیته ستیچ  ل  یآن در قالب  سینوشیو پ دیگرد  درـشد.  فـیا

ـکه مع یروش دلفز مرحله سوم جهت اجماع ا ـشدند  ـخاب  ـهایاستفاده شد. افراد به صورت هدفمند انت ـنش  یار ـشامل دا ـخاب  انت

ـشرکت در ا یو عالقه مند نهیزم نیدر ا تیمسئولسابقه کار و  ،یاعتباربخش نهیمو تجربه افراد در ز یتخصص ـبود.  نـیـبه  ـعه  مطال

ـش یکشور ابانیسه نفر از ارز ت،یریمد دینفر از اسات ارمختلف انتخاب شدند )چه یانفر از حوزه ه 16منظور تعداد نیبد  ،یاعتباربخ

ـبود کسه و  تیفیبهبود ک نینفر از مسئولمعاونت درمان چهار  یاعتباربخش نیدو نفر از مسئول ـسان به ـفر کارشنا ـبل از تـیفین (. ق

ـش ونقاط قوت  ،یاعتباربخش یکارگروه الگوها  ی یشروع راندها ط ـمدل اعتباربخ ـضع نراـیا یـضعف  ـبر ـگاهیو جا تیو و و  یره

ـفراد پ نیداده شد. در ا حیتوض یفعل یدر استانداردها تیریمد ـله ا ـهت ـشنهاداتیمرح ـضافه و ترک ـخود را ج ـکردن  بـیـحذف ا

 ها ارائه کردند.جهداردها و سناستان

-یـب هـنقط انوـعن بهرا  5 نقطه باید الذ دبو یادرجه 9 سمقیا ی  ،مطالعه یندر ا دهستفاا ردمو سمقیا که ینا به توجه با

حــ 3 یدارا مطالعه حالت ین. در ایمدکرمی بنتخاا خنثی اـیــ فرـطــ  ودهمحد، 6تــا  4 ؛فقتامو معد، 3 ات 1 ودهمحد: دبو ودهدـم

 هــنایم اـب یهااردتاندـسحذف شدند؛ ا 4تر از  پایین زمتیاا هـمیان با یهااردستاندا ،ترتیب ینا به. فقتامومحدوده  9-7و از  یـخنث

 وارد شدند.   لفید یبعددور  7 تا4  زمتیاا میانه با یهااردستاندو ا شدند شپذیر 7یباال زاـمتیا
 

 یلفپرسشنامه در دور اول د لیتحل جینتا -1 جدول

 دور دوم دور اول  

 استاداردها هاحیطه استاداردها هاحیطه 

 26 0 71 14 تعداد کل

 4 0 45 9 پذیرفته شده

 22 0 26 5 هپذیرفته نشد

   26 0 ورود به دوره بعد

 

ـجدول  جیاساس نتا بر ـعداد 1موجود در  ـمره ا 26، ت ـستاندارد ن ـسب کرد 7-4 نیـب یا  جدید پرسشنامه ی  قالبـند در ک

 با اننظر صاحب مرحله ین. در ادبودر دور اول  نظرصاحب هر هنمر نیاو  اننظر صاحب اتنمر میانه ویحا کهشــــدند  یـحــــاطر

تــه نمااز دادن ز پس. نددنمو هااردستاندا به دمجد هیدهنمر به امقدا ارد،وـمــ نـیــا مالحظه گــ هـبــ یادو هف هــ ناـخبر  تـج

خدمات  تیریمد ت،یفیو بهبود ک تیری)مد طهیح 9در قالب  یشنهادیمدل پ تی. در نهادیگرد یآورها جم مهپرسشنا ،خگوییـپاس

 تیریـمد ،یـمال تیریـمد ،یپرستار اتخدم تیریمد ا،یخطر، حوادث و بال تیریدم ،یو رفتار سازمان یمناب  انسان تیریمد ،یپاشک

ـنا تیریمد ،یپاشک ااتیتجه ـمد یوراطالعات سالمت و ف ـعات،  ـستاندارد تع 49و ( ییـغذا تیریاطال  ییاـیو پا ـییـشد. روا نـییا

ـس ـییاجرا تـیقابل تیمورد سنجش قرار گرفت و در نها ییشنامه نهاسپر ـمورد برر ـقد یآن  ـفت. روا یماتم ـتوا ـییـقرار گر  ییمح

ـگرا ـییروا اریمعدو  توسطها پرسشنامه ییقرار گرفت. روا دیمورد تائ ینظران حوزه اعتباربخشپرسشنامه، توسط صاحب ـگرا و و هم ا

ـس ـییشد. روا دهیسازی معادالت ساختاری است سنجکه مختص مدل ـبه برر ـگرا  ـستگ اانـیم یهم ـسؤاالت  یهمب ـبا  ـسازه  ـهر 

ـشده انسیوار نیانگیاز شاخص م ،یریگندازها یاباارها یهمگرا ییروا یبررس ی. براپردازدید مخو ها()شاخص ـستفاده  4استخراج  ا

 برخوردار است. یمناسب یهمگرا ییاستفاده شده از روا ( نشان داد که پرسشنامه0.473) انسیوار نیانگیم جیتاشد. ن

 
4 AVE: Average Variance Extraction 
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واگرای  ییقبول بودن روادهنده قابل، نشان2جدول  ریمقادکه  شداده ستف( ا1981روش فورنل و الرکر ) از واگرا ییدر روا

 ها است.سازه
 (1981ر،روش فورنل و الرک)هاپرسشنامه یواگرا ییروا -2جدول 

 2 1 رغیمت

  0/ 785 های استانداردویژگی

 0/ 688 0/ 613 رهبری و مدیریت

 

ـباخ  یآلفا بیضرشد. کرونباخ استفاده  یآلفا یهااز شاخص ییایسنجش پا یبرا ـشان 0.963کرون ـسب  ییاـیدهنده پان منا

ـفت  یدولت یمارستانهایب هینظران در کل صاحب نیبهتر اریمرحله پرسشنامه در اخت نیا در بود. قیتحق ریمتغ استان کرمان قرار گر

ـمدیریت  هیکلامل پژوهش ش نیا یو سعی شد در انتخاب آنان ترکیبی از دانش و تجربه مدنظر قرار گیرد. جامعه آمار اساتید رشته 

ـمان ب مانکر یخدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پاشک ـستانهایو بم، معاونین در ـت یمار ـشگاه یدول ـبه دان ـسته  ـلوم  یهاواب ع

ـمد رفت،یکرمان، جپاشکی  ـش رانیبم و رفسنجان،  ـظارت و اعتباربخ ـحد ن ـسان وا ـمد یو کارشنا ـمان،  ـنت در ـسا رانیمعاو  یو رؤ

ـستانیب یاعتباربخش یکشور ابانیارز هیاستان، کل یهامارستانیب ـت یهامار ـستان، م یدول ـبود ک نیـسئولا ـسان به  تـیفیو کارشنا

ـعادل  نفر بود 110ها برابر با آناستان کرمان بود که تعداد  یهامارستانیب ـنه م ـجم نمو ـکوکران ح ـفر  86که با استفاده از فرمول  ن

ـعدد 1فم )خیلی کم( )عدد که به گاینه کامالً مخالبود صورت کدگذاری بدین نحوهتعیین گردید.  ـتا (، بی2(، مخالفم )کم( ) ـظر ) ن

شده د. هر ی  از عددهای نسبت دادهش( نسبت داده 5زیاد( )عدد  ( و کامالً موافقم )خیلی4دد (، موافقم )زیاد( )ع3حدودی( )عدد 

ـشد. این برای ساخت متغیر مورداسنابرشدند؛ بدر نظر گرفته  هها به عنوان نمره آن گاینبه گاینه تفاده از شاخص میانگین استفاده 

ـضر  انجام PLSو  23ت ویراس AMOSو  23ویراست  SPSSافاارهای ها با استفاده از نرمتجایه و تحلیل داده ـپژوهش حا ـشد. در 

 شد.اده استف دمنیاز آزمون فر هشپژو هیدر نظر گرفته شد. برای بررسی فرض 05/0داری سطح معنی
 

 نتایج -3

ـستاندارد تعر 49و  ـطهیح 9در  یو رهبر تیریمحور مد یفعل یشنهادیمدل پ در ـته. دـیگرد فـیا ـصل از ا ـهاییاف ـین حا

ـتهدر بخش دوم  شناسیاطالعات جمعیت ،د. در بخش اولشبخش ارائه  سهپژوهش در  ـخش یاف ـیر و در ب ـصیفی متغ م ـسوهای تو

ـشامل نفر از گروه 86بررسی در این پژوهش  نمونه مورد .بررسی قرار گرفتورد از تحلیل م های استنباطی حاصلیافته های مختلف 

ـمان، رؤسای و مدیران نهای دولتی استان کرمان،رستابیما درمان معاونین درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت رشته اساتید  معاون در

ـستان دولتی هایانی بیمارستربخشاعتبا و بهبود اداره کارشناسان و درمان، رؤسا معاونت کارشناسان ـمان و ا ـبان کر ـشوری ارزیا  ک

 ارائه شده است. 3ل وشناسی در جدمتغیرهای جمعیت شاغل در بیمارستانهای دولتی بودند. نتایج حاصل از اعتباربخشی

 
 

رفت در سال کرمان، رفسنجان، بم، جیلتی در بیمارستانهای دو شاغلگویان پاسخ های جمعیت شناختیفراوانی ویژگی توزی  فراوانی و درصد -3 جدول

1400 

 درصد فراوانی فراوانی نوع متغییر 

 3/73 63 آموزشی درمانی نوع بیمارستان

 7/26 23 درمانی

 0/100 86 کل 

 4/17 15 کارشناسی مرتبه علمی
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 4/38 33 ارشدکارشناسی

 1/15 13 ایدکترای حرفه

 1/29 25 دکترای تخصصی

 0/100 86 کل 

 3/52 45 مرد جنسیت

 7/47 41 زن

 0/100 86 کل 

 3/16 14 سال 1-5 سابقه کار

 1/22 19 سال 20-6

 9/27 24 سال 15-11

 2/30 26 سال 20-16

 5/3 3 سال 25-21

 0/100 86 کل 

 5/3 3 معاون درمان سمت

 5/10 9 کارشناس درمان

 8/12 11 رئیس بیمارستان

 0/14 12 نمدیر بیمارستا

 4/17 15 مسئول بهبود

 1/15 13 کارشناس بهبود

 0/7 6 کارشناس ایمنی

 5/10 9 ارزیاب

 3/9 8 استاد مدیریت

 1/15 13 کارشناس بهبود

 100 86 کل
 

 

ـمدیریت امتغیر  و سؤال 18های استاندارد از متغیر ویژگی ـبری و  ـنه 5ـسؤال  49ز ره ـشکیلگای ـندهـشد ای ت ـیانا  گین. م

ـمدی و (35/0های استاندارد )ویژگیانحراف معیار ، (17/4) ( و رهبری و مدیریت22/4) های استانداردویژگی ـبری و   (41/0) ریتره

و بر اساس  (17/4میانگین تجربی )های استاندارد و برای ویژگی (22/4با توجه به میانگین تجربی ) بود که 5 و بیشترین 3کمترین 

 .انددر سطح قوی قرار گرفتههای فوق توان نتیجه گرفت که متغیران«، میمکارمقیاس »بازرگان و ه

 

 یبرو ره تیریمدهای متغیر توصیف مؤلفه -3-1

ـجدول تغیر مدیریت و رهبری شامل مهای ماطالعات توصیفی مؤلفه ـئه  4یانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین در   ارا

 تیریـمدی هامؤلفهتوان نتیجه گرفت ن و همکاران«، میو براساس مقیاس »عباس بازرگا جربیهای تبا توجه به میانگین شده است.

ـخدمات  تیریـمد ،اـیخطر، حوادث و بال تیریمد ،سازمانی فتارو ر یمناب  انسان تیریمد ی،پاشکخدمات  تیریمد ،تیفیو بهبود ک

ـقوی ـغذا تیریمد و اطالعات یفناور مت واطالعات سال تیریمد ی،پاشک ااتیتجه تیریمد ی،مال تیریمد ی،پرستار ـسطح  یی در 

 اند.قرار گرفته
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 گویانمدیریت در میان پاسخهای متغیر رهبری و های توصیفی مؤلفهآماره -4جدول 

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانگین تعداد فهمؤل

 5/ 00 3/ 00 0/ 54 4/ 20 86 رهبری و مدیریت کیفیت

 5/ 00 3/ 00 0/ 57 4/ 12 86 زشکیات پمدیریت آموزش، پژوهش و خدم

 5/ 00 3/ 00 0/ 59 4/ 10 86 یو رفتار سازمان یمنابع انسان تیریمد

 5/ 00 3/ 00 0/ 65 4/ 00 86 ایو بالخطر، حوادث  تیریمد

 5/ 00 3/ 00 0/ 53 4/ 16 86 یخدمات پرستار تیریمد

 5/ 00 3/ 00 0/ 64 4/ 04 86 یمال تیریمد

 5/ 00 3/ 00 0/ 54 4/ 47 86 یپزشک زاتیتجه تیریمد

 5/ 00 3/ 00 0/ 42 4/ 34 86 فناوری و مدیریت اطالعات سالمت

 5/ 00 3/ 00 0/ 58 4/ 10 86 ییغذا تیریمد

 
 

 

 

های دولتی یطه رهبری و مدیریت در بیمارستانستاندارد با اعتباربخشی در حهای افرضیه فرعی. بین ویژگی -3-2

 استان کرمان رابطه وجود دارد؟

ـقدار استفاده شده است و  5خص نیکویی برازشالگوی پیشنهادی، از شا کلی برای ارزیابی برازش ـسه م ـبه  ـجه  ، 01/0ـبا تو

نشان از  GOFبرای  812/0 رمعرفی شده است و حصول مقدا GOF ن مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برایکه به عنوا 36/0و  25/0

ـضیه برازش بسیار قوی مدل است ـمون فر ـپژوهش ننتایج حاصل از آز ـیر ویژگیمیـشان های  ـتأثیر متغ ـهد  ـبرد ـستاندارد   ـهای ا

ـضرارصد معنید 5(؛ در سطح p،717/0β= ،11/432=t=001/0متغیرهای رهبری و مدیریت ) ـشدن  ـبت  ـسیر دار است و مث یب م

ـبررات درصد از تغیی 51(، 2Rبر اساس مقدار ضریب تعیین )اند. ها تأثیر افاایشی )مستقیم( داشتههدهند که این سازنشان می  یره

ـکو .شودهای استاندارد تبیین میتوسط ویژگی تیریو مد ـشاخص نی ـشنهادی، از  ـگوی پی ـلی ال ـبرازش ک ـیابی  ـبرازش برای ارز یی 

(GOF استفاده شده است ) ـبرای  36/0و  25/0، 01/0با توجه به سه مقدار ـقوی  ـسط و  ـضعیف، متو ـقادیر  ـنوان م  GOFکه به ع

 (5)جدول نشان از برازش بسیار قوی مدل است GOFی برا 573/0معرفی شده است و حصول مقدار 
 

 فرعیمحاسبه برازش الگو فرضیه  -5جدول 

 (2Rضریب تعیین ) Communality متغیر

 - 963/0 رداستاندا یهایژگیو

 758/0 328/0 رهبری و مدیریت کیفیت

 821/0 189/0 مدیریت آموزش، پژوهش و خدمات پزشکی

 863/0 461/0 سازمانی فتارمدیریت منابع انسانی و ر

 805/0 419/0 و بالیا حوادث مدیریت خطر،

 888/0 363/0 مدیریت خدمات پرستاری

 814/0 324/0 یت مالیمدیر

 730/0 193/0 زشکیمدیریت تجهیزات پ

 
5 GOF 
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 847/0 362/0 فناوری و مدیریت اطالعات سالمت

 815/0 424/0 مدیریت غذایی

 573/0 (GOFشاخص نیکویی برازش )
 

ـبه دهد تأثیر متغیر ویژگیهای پژوهش نشان میایج حاصل از آزمون فرضیهتن ـبوط  ـهای مر ـبر محور ـطه های استاندارد  حی

ـشان یدرصد معن 5رهبری و مدیریت در سطح  ـسازهمیدار است و مثبت شدن ضرایب مسیر ن ـین  ـکه ا ـند  ـشی ده ـتأثیر افاای ـها 

ـناب   تیریـمدبر مؤلفه  های استانداردتوان گفت تأثیر متغیر ویژگیشده میبهمحاساند. با توجه به ضرایب مسیر )مستقیم( داشته م

 (1 شکلو  6)جدول استهای مورد بررسی بوده تر از سایر مؤلفهبیش و رفتار سازمانی یانسان

 
 های فرعی اول پژوهشنتیجه آزمون فرضیه  -6جدول 

 رابطه نوع نتیجه t آماره مسیر ضریب فرضیه

 افاایشی تأیید 772/8** 573/0 کیفیت مدیریت و رهبری ← تانداردسا ایهویژگی

 افاایشی دتأیی 684/3** 434/0 پاشکی خدمات و پژوهش ، آموزش مدیریت ← استاندارد هایویژگی

 افاایشی تأیید 269/13** 679/0 سازمانی رفتار و انسانی مناب  مدیریت ← استاندارد هایویژگی

 افاایشی تأیید 788/10** 647/0 بالیا و حوادث خطر، مدیریت ← رداستاندا هایویژگی

 افاایشی تأیید 637/7** 602/0 پرستاری خدمات مدیریت ← استاندارد هایویژگی

 افاایشی تأیید 697/7** 569/0 مالی مدیریت ← استاندارد ایهویژگی

 اایشیفا یدتأی 424/5** 439/0 پاشکی تجهیاات مدیریت ← استاندارد هایویژگی

 افاایشی تأیید 793/8** 602/0 سالمت اطالعات مدیریت و فناوری ← استاندارد هایویژگی

 افاایشی تأیید 353/10** 651/0 غذایی مدیریت ← استاندارد هایویژگی

 01/0دار در سطح معنی*، 05/0دار در سطح معنی**  

 

 
 فرعی اول ضرایب مسیر الگوی فرضیه -1 شکل
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 های متغیر مدیریت و رهبریبندی مؤلفه. اولویت2فرعیه ضیفر -3-3

ـمونمقدار  -p به اینکهبا توجه  های متغیر مدیریت و رهبری از آزمون فریدمن استفاده شده است.بندی مؤلفهجهت رتبه  آز

ـفهتر است، لذا فرض صفر رد می( کوچ 05/0داری )از سطح معنی ـبه مول ـبودن رت ـسان  ـعای یک ـته نمیپذیرها شود و اد ـشود و ف

مدیریت »های های مورد مطالعه داشته است و مؤلفهباالترین رتبه را در بین مؤلفه «اشکیمدیریت تجهیاات پ»گفت مؤلفه توان می

ـند. به ترتیب در رده «مدیریت و بهبود کیفیت»و  «ناوری اطالعاتات سالمت و فاطالع ـجدوهای دوم و سوم قرار دار  ـشکلو  7ل )

 دهند.ی مورد بررسی را نشان میهامؤلفه بندیرتبه (2

 
 های متغیر مدیریت و رهبریبندی مؤلفهرتبه -7جدول 

میانگین  مؤلفه

 رتبه

 آماره کای دو رتبه

 803/60 ** 3 5/ 49 یتدیریت کیفرهبری و م

 5 4/ 81 یآموزش ، پژوهش و خدمات پاشک تیریمد

 7 4/ 52 مدیریت مناب  انسانی و رفتار سازمانی

 9 4/ 10 یریت خطر، حوادث و بالیادم

 4 5/ 11 پرستاری مدیریت خدمات

 8 4/ 34 مدیریت مالی

 1 6/ 26 مدیریت تجهیاات پاشکی

 2 5/ 76 سالمت اتاطالع فناوری و مدیریت

 6 4/ 61 مدیریت غذایی

 05/0دار در سطح معنی*، 01/0دار در سطح معنی**           

 

 

 
 یرهبر و تیریمد متغیر هایمؤلفه یبند رتبه یدارار نمودار -2 شکل
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 و بررسی بحث  -4

ـسایم شرویپ یدر کشورها یمارستانیب یاز تجارب اعتباربخش استفاده ـبه شنا ـجر  ـشکاال ییتواند من ـش ت روشا  یاعتباربخ

 یسخت افاار یهاجنبه والًکشور شود. معم یمارستانیب یاعتباربخش ستمیس تیو تقو یاقدامات اصالح یریبکارگ ران،یا یمارستانیب

ـفاارـسخت یهاقابل انتقال هستند. جنبه یها در الگوبردارها و برنامهاستیس یو نرم افاار ـقوان یا ـسات،  ـقررات، ن،یـشامل مؤس  م

 یـعیطب نـیتوان بدست آورد. ایها ماستیاست که از آن س ییرهایها، اصول، تأثدهیشامل ا یافاارنرم یهاها و اباارها و جنبهبرنامه

ـها میابیو در میو از تجارب آنها استفاده کن میتوجه کن اکشوره ریسا یاربخشاعتب یهاها و برنامهاستیاست که به س ـچه کار  ییکه 

ـبین استانداردهای انجام داد. دینبا ییارهاو چه ک انجام داد دیبا ـشترک  ـتة م ـستانی کمی ـستانداردهای اعتباربخشی بیمار ـلی و ا المل

ـستقیماراعتباربخشی ب ـستانداردهای  میستانی مصر به صورت م ـشی و ا ـستانداردهای اعتباربخ ـسه، ا ـستانی فران ـشی بیمار اعتباربخ

ـستانداردها هـیپژوهش کل نیقرار دادند. در ا ظررا مد ن یو رهبر تیریمد محور دهبه طور پراکن (لبنان)بیمارستانی بان  جهانی   یا

 فیاستاندارد تعر 49و  طهیح 9در  یو رهبر تیریمدل محور مد نی. در ادیه گردارائ یشنهادیقرار گرفت و مدل پ یفوق مورد بررس

ـکه  یدر سطح قو ت،یریو مد یبعد رهبر هاهادد لیو تحل هیهای تجربی حاصل از تجامیانگین جی. که با توجه نتادیگرد ـفت  قرار گر

ـیاس »بازرینه میانگبجه تو با .دارد ی( همخوان1398زرگر و همکاران ) یشنهادیمدل با مدل پ نیا ـگان و های تجربی و براساس مق

ـصول  ازشـبر ییکویاساس شاخص ن برقرار گرفته است.  یدر سطح قو تیریو مد یتوان نتیجه گرفت بعد رهبرهمکاران«، می و ح

ـکاران نیمدل است. در ا یقو اریشاخص نشان از برازش بس نیا یبرا 573/0مقدار  ـصدق راد و هم ـستا م ـبر 1399) و( 1396) را  )

ـتر  تیریـمد یـبرا ـستمیس  ـی یو رهبر تیریکردند آنان معتقدند که محور مد دیتاک تیریو مد یرهبر یاستانداردها تیاهم به

ـسازمان یدورنما، ارزشها و اهداف سازمان، طراح ت،یرمأمو نییکه با تع استسازمان  ـبرا یساختار  ـسب  ـست یمنا ـهداف  یابید ـبه ا

سازمان،  یو کارکنان برا رانیازمان، انتخاب و انتصاب مدبه اهداف س یابیدست یبرا یایررنامهرات، بقرم و استهایس نیتدو ،یسازمان

ـست  های اعتباربخشییکی از چالش .عملکرد سازمان مرتبط است یبایشارز ها وبرنامه یاجرا یمناب  برا ینهیبه تیریمد ـکه این ا

ـست و  فیتکالو  فیو اکثر وظا ستندین لیدر آن دخ اانیم یه ب هامارستانیشاغل در ب یاحرفه یهاهمه گروه بر عهده پرستاران ا

ـش یطورکلـبه یآموزش یطرح اعتباربخش یاجرا رغمیپاشکان عل ـش ینق ـل یدر اعتباربخ ـندینم ـفایا یم ـشارکت. کن ـشکان و  م پا

ـش پرستاران و تضمین ـستانداردهای اعتباربخ ـحور  نـیدر ارو  نـیدارد از ای انگیاه آنان اهمیت حیاتی به هنگام اجرای ا ـپژوهش م

ـش ییاستانداردها دیگرد یافاوده شد و سع یبه اعتباربخش یپژوهش و خدمات پاشک آموزش، ـش یکه در اعتباربخ ـما یآموز  ینو در

دارد. ـن یاستانداردها که همخوان ریشود و سا فیتعر استاندارد یهایژگیو بماند و مطابق یباق یدرمان یمشترک است در اعتباربخش

ـجرا مارستانیشاغل در ب یگروهها یمشارکت تمام شیطرح افاا نیا یاز اجرا شوند. هدف فیمحور تعر نیدرا ـش یدر ا  ،یاعتباربخ

و  یـکار یکاهش مواز گردد و یم لیتحم مارستانیبصورت جدا به ب یو درمان یآموزش یاعتباربخش یااز اجر یناش یلکاهش بار ما

 ابید و (1396) یرویو پ یصالح ،(1399) همکاران زاده وموضوع در پژوهش حسن نیا. است یازمانس یو وقت و انرژ یدوباره کار

مدل در  دیگرد فیتعر یبصورت خاص و انحصار یمال تیریمحور مد گریطرف د از .قرار گرفته است دی( مورد تاک2011) و همکاران

ـس فیتعر یرو رهب تیریمحور در مد نیا یدر نسل اول استانداردها نیشیپ یها ـسوم ب ـسل دوم و  ـن اریشد و در ن ـتکمر  یگ و ح

در محور  ییاستانداردها و در نسل چهارم واحد ارتباط نداشتند نیبا ا میبصورت مستق یاعتباربخش ابانیکه ارز یبطور دیحذف گرد

ـمداجرا و نظارت آن بر عهد تیکه مسئول شدیم جادیشبه ا نیمتاسفانه ا که دیگرد فیتعر یو رهبر تیریمد ـسازمان  تیریه  ـشد  ار

 یـمال تیریواحد مد یاستانداردها دیگرد یموضوع سع تیاهم لینداشتند که بدل نهیزم نیدر ا یبه همکار یلیواحد تما نیاست وا

ـنوان  یآموزش ستمیعملکرد س یابیکه برنامه جام  ارز ندافتی( در مطالعه خود در1399) و همکاران یاوالد گردد. فیجدا تعر ـبه ع
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ـتدوردیمراکا مورد استفاده قرار گ ریدر سا یو موثر اعتباربخش یاصول یجهت اجرا ییالگو ـضرورت  ـلذا  ـجام  در ا نی.  ـمه   نـیبرنا

 ا انجام گرفت.راست نیگردد که پژوهش حاضر در ایاحساس م نهیزم نیدر او مناب  الزم  امکانات نیو تام نهیزم

ـسا تریـقو یو رفتار سازمان یمناب  انسان تیریفه مدگفت مؤل توانیشده ممحاسبه ریمس بیتوجه به ضرا با ـفه ریاز   یهامؤل

ـسان مناب  تیبه اهم( در پژوهش خود 1397زاده )یراد و نببوده است. مصدق تیریو مد یرهبر ـش یان ـند  دـیتاک یدر اعتباربخ کرد

ـمد و رانینیازمند تعهد و مشارکت مد یاعتباربخش یاردهااستاند یه اجراداشتند ک انیآنها ب ـست.   دـیبا رانیکارکنان بیمارستانها ا

ـن دـجایرا ا بمناس یکرده، ساختار و فرهنگ سازمان یایربرنامه یاعتباربخش یاسـتانداردها یاجرا یبرا ـموده، کارک ـموزش ن ان را آ

ـقرا ـند و فراداده و مناب  الزم را در اختیار آنهـا  ـبر ـندیر ده ـیر را ره ـم یتغی ـمـان و آ ـشت، در ـند. وزارت بهدا ـشککن و  یوزش پا

ـنـد. ا یاعتباربخش یاجرا یـه پـیش نیازهـاب ـدیبا یعلوم پاشک یدانشگاهها ـجه کن ـشامل  ـنـیدر بیمارستانها تو ـهـا  ـپـیش نیاز

 یاجـرا یبـرا یانگیاشـ یازوکارهانظـر گـرفتن سـ و در یاجرا، اختصـاص زمان کاف یرکنان، تضمین مناب  براو کا رانیزش مدآمو

ـسان تیریمربوط به مد یتوجه قرار گرفت و استانداردهامدل مورد  نیمهم در ا نیبیمارستان است که ااستانداردها در  ـناب  ان و  یم

 .شد دهیتر دقیدق یرفتار سازمان

ـمد یـهاکه مؤلفه نشان دادبندی متغییرهای رهبری و مدیرت در رتبه پژوهش نیا جینتا ـحور  ـبر تیریم  تـیاز اهم یو ره

ـشت  یهامؤلفه نیرتبه را در ب نیباالتر «یاشکپ ااتیتجه تیریگفت مؤلفه »مد توانیدند و مبرخوردار نبو یکسانی مورد مطالعه دا

ـقرار  ـهای¬در رده بیبه ترت ت«یفیو بهبود ک تیریطالعات« و »مدا یمت و فناوراطالعات سال تیری»مد یهاو مؤلفه ـسوم  دوم و 

 یـهاـنهیاز کل ها یمیسوم تا ن  یاند و شده لیمدرن تبد یهامارستانیب نف یاز اجااء ال یکیبه  یپاشک ااتیامروزه تجه داشتند.

 نیاست. ا هودهیب یهانهیها جادیفعال عامل عمده ا ریغ ااتیتجه انیم نیها را به خود اختصاص داده اند. در ا مارستانیب یپروژه ا

ـش ااتـیدرصد تجه 60بهداشت، در حدود  یجهاندارد. طبق اعالم سازمان  یشترینمود ب سعهدر حال تو یله در کشورهامسا  یکپا

ـترـش شنهادیپ یگونگونا یمعضالت راه ها نیرف  ا ی. براستندین یمواق  آماده بهره بردار شتریکشورها در ب نیا ـما به ـست ا  نیده ا

ـیننتایج  (1383، )الفقده و همکاران است یپاشک ااتیر بخش در استفاده از تجهاث تیریمد یریراهکار ممکن، به بکارگ ـپژوهش  ا

 p،439/0β=001/0. )ـستداشته ا یپاشک ااتیتجه تیریتأثیر افاایشی )مستقیم( بر مد ندارداستا یهایژگیدهد متغیر ونشان می

ـسنل  هیااتگرفت داشتن تج جهیتوان نتیشده م نیتدو یه استانداردهابا توجه ب (؛= ـسب پر ـیت منا ـکافی، کیف ـعداد  پاشکی با ت

ـسری  و  ر با دستگاهها، موقعیت مدیر و بیمارستان راکارآزموده برای کا ـصی  ـخدمات تشخی ـشتی و  ـبت بهدا ـترین مراق ـئه به در ارا

ـک اات،ـیتوجه داشت عدم توجه به نگهداری تجه دیبا گریطرف د صحیح در بیمارستان تضمین میکند. از ـبه عمل ـجر  ـضعیمن  فرد 

ـکرنگهداری غیر مؤثر، از درآمدهای بیما تجهیاات پاشکی شده و ـتالف رستان کاسته و بیماران را دچار سردر گمی  ـبه ا ـجر  ده ومن

ـمی را به بیمارست پول و وقت آنها میشود. از طرف دیگر تعویض و تعمیر تجهیاات؛ هاینه هنگفتی ـسئله مه انها تحمیل میکند لذا م

ـباوجود دارد، مدیریت مؤثر تجهیاات پاشکی است. اارستانهکه در اداره امور بیم ـکاران این نتایج  ـنوری و هم ـهای  ـته  ( 1381) یاف

 دارد.همخوانی 

را  ییاستانداردها CCHSA, QHNZ, JCAHO یسازمانها یپاشک یهاپرونده یو محتو یبهداشت یهاداده تیاهم لیبدل

ـصوص بدستورالعمل نیترقراردادن کاملبا مد نظر  JCAHOخصوص لحاظ کرده اند. اما  نیدر ا ـعات مخ ـسمت اطال  ـمار،یها در ق

ـتایج  (1386، یدانـیو م ی)صفدر داشته است. ولمبذ یاشکپ یهاپرونده یرا نسبت به محتو یشتریتوجه ب ـشان  نـیان ـپژوهش ن

ـبا  (؛p،439/0= β=001/0ـست. )داشته ا یپاشک ااتیتجه تیری( بر مدثیر افاایشی )مستقیمتأ استاندارد یهایژگیدهد متغیر ومی

ـعات ـگاهیجا نیتریصلاطالعات سالمت ا تیریبخش مد گرفت جهیوان نتت یشده م نیتدو یتوجه به استانداردها ـصم یاطال -میو ت

ـست ـهایابـیارز یـبرا یمهم اریسالمت و منب  بس ستمیدر س یریگ ـتایج  ا ـکاران انـیمحودن ـکاران یـبیغرو  (1395) و هم  و هم

ـکه  نیا یلیو تحل یفیآمار توص جینتا ین مطلب است.موید ا (1400) ـشان داد  ـفهپژوهش ن ـمدمؤل ـبود ک تیریهای  در  ت،ـیفیو به
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ـبر هایریندارد بر متغاستا یهایژگیمتغیر و دادنشان  ایهای پژوهش ناند. نتایج حاصل از آزمون فرضیهقرار گرفته یسطح قو  یره

ـکاربا مطالعه  جهینت نای اند¬)مستقیم( داشته شیاای(؛ تأثیر اف=p،573/0β=001/0) تیفیک تیریو مد ـجاردالی و هم ( 2008ان )ال

ـست  آنان معتقدندرد در بیمارستانهای لبنان مطابقت دا ـجرای در ـیت و ا که حمایت مدیران بیمارستان مهمترین عامل ارتقای کیف

ـتایج  و همچنین باشد.اعتباربخشی می برنامه ـسنربا ن ـکارانح ـش( ه1399) زاده و هم ـست در پژوه ـشارکت  یمسوا ـبا م ـها  ـکه آن

ـست  ـجهینت نـیبه ا نددادتباربخشی بر کیفیت خدمات بیمارستانی انجام تأثیر اع یپرستاران جهت بررس ـندید ـب افت ـعاد  نیـکه  اب

ـضریب همبستگی میا ینبرقرار است و قویتر یمناسب یهمبستگ یاعتباربخش ـبا  ن بعد نتایج کیفیت و بعد تعهد و حمایت مدیریت 

است.  تیریو تعهد مد تیی کیفیت خدمات بیمارستانی حماهابینی کنندهتوان گفت مهمترین پیشیبرقرار بود و م 7/0 همبستگی

ـباالترنشان د نیا (2014) ( واگنر و همکارانش1397) و همکاران یسنجدر یعباس قاتیتحق جینتا ـم نیاد  ـمدن ـسطح  ، تیریره در 

 ـشوند.یم تیفیباعث بهبود ک ،یاستانداردهای اعتباربخش ت،یریدر سطح مد یعنیست. ا تیفیک تیریمد ستمیمتعلق به شاخص س

است  باتوجه به  یمارستانیخدمات ب تیفیبهبود ک یبرا انهای دولتی مبتنی بر فاکتورهای رهبریطراحی مدل اعتباربخشی بیمارست

ـش ایهستند.پو رییا در حال تغاستانداردها دائم نیا نیاست. بنابرا ایپو ندیفرآ  ی تیفیبهبود ک نکهیا ـحدود یبودن اعتباربخ  تیاز م

ـلوژ رییتغ لیاردها بدلاستاند یهایژگیو رییتغ به طرح پژوهش است. مربوط یها ـسل یدر تکنو ـها،  ـصص  ـصرف قهیخدمات،تخ -م

ـحال تغ تیو ماه یاعتباربخش یاستانداردها یبا توجه به گستردگ. طرح پژوهش است گرید یهاتیاز محدود ایکنندگان ن ـیدر و  ری

ـستانداردها  نـیا رییاز تغقبل  یاعتباربخش یسازیو بوم نیجهت تدو یانزم تیآن توسط وزارت بهداشت محدود یدائم یبروزرسان ا

 پژوهش بود. نیا یهاتیاز جمله محدود
 
 

 یریگ جهینت -5

ـند پ ـستانماریو عملکرد ب یرابطه اعتباربخش نهی( در زم1396) رانشصدق راد و همکاکه م یدر پژوهش ـجام داد  ـشنهادیان

ـشو  ها¬یژگیکردند که باید تغییراتی در و ـبت نوع استانداردها، روش و ارزیابان اعتباربخ ـثرات مث ـشی ا ـتا اعتباربخ ـشود  ـجاد  ی ای

ـتا دیگرد دیاستانداردها، تأک یا و محتواهیژگیوهش بر وپژ نی. در ااشدبیشتری بر عملکرد بیمارستانها داشته ب ـشبختانه ن  جیکه خو

 قرار دارند. ید در سطح قواستاندارد مشخص شده بو یکه برا ییهایژگیپژوهش نشان داد و نیا

ـستانیرا در ب یاعتباربخش ندیبرنامه هدفمند فرا  ی نیبا تدوتوانند می هامارستانیب رانیمد ـمد مار ـن تیریـخود   راـید؛ زکن

ـقش  یدارند. بطور کل یباربخششکست برنامه اعت ای تیدر موفق یینقش بساا مارستانهایب رانیمد ـمدیران ن ـیت  رهبری قوی و حما

ـش ،ینیبال یهاعرصه آموزش نیبه عنوان مهمتر مارستانهایب .ات داردخدم کیفیتاجرای برنامه اعتباربخشی و بهبود حیاتی در   ینق

ـستان نیدر ا. بخش سالمت دارند یانسان یروین میو تعل تیدر عرصه ترب لیبدیب ـغام ا ـش یداردهاپژوهش با اد ـمان یاعتباربخ و  یدر

ـف  جهت در ها¬و کاهش تعداد سنجه یپاشکخدمات  تیریمد طهیو اختصاص ح یآموزش ـش ـشهایچال ر ـمؤثر یاعتباربخ  یـگام 

وقت و  نه،یها مارستانیشود بیامر باعث م نیباشند. ا یبخشاعتبار یاجرا ریدرگ یشغل هایگروه یکه تمام طوری¬برداشته شد. به

ـکارتر شدن چالش عدم هدر کمرنگ گریاز طرف د دیننما یابیصرف ارز یاهدوبار یانرژ ـش یم ـشکان در اعتباربخ ـل یپا ـکه در  یم

ـبودن ا نیا جیبه آن اشاره شده بود مؤثر خواهد بود که نتا یاریعات بسمطال ـسب  ـئد منا ـقوـمد نـیپژوهش مو ـباط   نیـب یل و ارت

  آن است. هایو مؤلفه رهایمتغ

مناسب  یاستانداردها نیباشد لذا تدوترین مایت رقابتی سازمانها مطرح میانسانی کارآمد به عنوان اصلی نظر به اینکه مناب 

ـید. جهت فرا ـمی آ ـشمار  ـبه  ـپژوهش هم نمودن سیستم انگیاشی مناسب و اطمینان از رضایتمندی آنان از نکات اساسی  ـین  در ا

ـس بیتوجه به ضرا باه بصورت کامل تدوین گردید که ستانداردهای مدیریت مناب  انسانی با توجه به وظایف حوزا ـشده محاسبه ریم
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ـسازمان یمناب  انسان تیرید بر محور مداستاندار یهایژگیو ریمتغ ریگفت تأث توانیم ـسا ـشتریب یو رفتار  ـحور  ریاز  ـمورد  یـهام

 ست.بوده ا یبررس

ـست.  یـضرور یثبات، امر نیو تام از آنها بمنظور حفظ جوام  یحوادث و عوارض ناش تیری، مددرحال حاضر ـجها ـبه  باتو

ـبرا یطح آمادگس یارتقا یزارت بهداشت، درمان و آموزش پاشکو یاصل فیاز وظا نکهیا ـسالمت  ـخش  ـبه  نیـتام یب ـمؤثر  ـسخ  پا

ـشت یآمادگ نیتام یشور برادر سطح ک یواحدکه دستورالعمل  ییاست؛ از آنجا ایحوادث و بال ـکا بهدا ـمان یمرا ـندار یدر ـجود  د، و

ـبر  ی مربوطهاستانداردها دیگرد یپژوهش سع نیاست که در ا یضرور تیبه لحاظ اهم طهیح نیا یبرا قیدق یاستاندارادها نیتدو

ن داد این استانداردها در سطح که نتایج نشاد شون فیتعر یاحتمال یهامواجه با بحران یبرا یمارستانیب یدستورالعمل آمادگ ساسا

 مطابقت دارد. (1393) داردها با مطالعات خانکه و همکاراناستان نیا قوی قراردارند

ـفاه یینی روبرو است. شناسافراوا یبا چالشها یخدمات پرستار تیفیهبود کامروزه ب ـبه  میابعاد و م ـند  ـبا آن میتوا ـمرتبط 

ـتا ب یپرستار رانیمد ـمهکم  کند  ـساس آن پامراق یـهارنا ـبر ا ـخود را  ـتی  ـتدو ـپژوهش نـی. در اـندینما یاـیر هـیب ـهت   نیج

ـها یابـیبر ارز تیریدبه اصول م ،یاعتباربخش یاستانداردها ـهارت  ـموم یم ـص ،یع ـباط یاختصا ـستار یو ارت ـمدپر ـسط   رانیان تو

ـعدکار من میو تقس نشیو چ  یو نظارت بر توز یایربرنامه، تیریمد فیاز وظا یکیبعنوان  یپرستار ـهت ت ـبار  لیاسب پرستاران ج

ـش یو بررس ماریموزش به بپرستاران و آ یآموزش یهااستیس یایرو برنامه مارانیو درمان ب بتو نظارت بر روند مراق یکار  یاثربخ

 .دیگرد دیوپرستاران تاک ماریآموزش به ب

-نهیها تیریمد با کنترل آنها است.ها و نهیها حیاثربخش سالمت، درک صح تیریدر مد تیموفق یاتیح یاز فاکتورها یکی

 بود. لذا  دواریمت جامعه امسال جهیبهداشت و درمان و در نت یهاهیسرما بر توانیم یبه سودآور و توجه مارستانیب یها

ـها دیگرد یشد و سع دهیبصورت مجاا د یمال تیریمحور مدپژوهش  نیدر ا ـمال یـچالش  ـحوزه  ـبه  ـبوط  ـتدو یمر  نیدر 

ـمد یـهایژگیشان داد متغیر وهای پژوهش نکه نتایج حاصل از آزمون فرضیه شود دهیطه دمربو یانداردهااست ـبر  ـستاندارد   تیریا

 )مستقیم( داشته است. افاایشی ثیرتأ یمال

ـستا تجهیاات پاشکی داشتن ن با تعداد کافی، کیفیت مناسب پرسنل کارآزموده برای کار با دستگاهها، موقعیت مدیر و بیمار

ـبه  گریبیمارستان تضمین میکند. از طرف دبهترین مراقبت بهداشتی و خدمات تشخیصی سری  و صحیح در را در ارائه  ـجه  عدم تو

ـمدهای  ضعیف تجهیاات پاشکی شده ومنجر به عملکرد  عویض و تعمیر تجهیااتو ت ااتینگهداری تجه ـمؤثر، از درآ نگهداری غیر 

ـم سردر گمی کرده بیمارستان کاسته و بیماران را دچار ـکه در اداره و منجر به اتالف پول و وقت آنها میشود. لذا مسئله مه ـموری   ا

ـشرا یپاشک ااتیتجه یپژوهش استانداردها نیپاشکی است. در ابیمارستانها وجود دارد، مدیریت مؤثر تجهیاات  ـبه  ـجه   طیـبا تو

ـمد یهایژگیداد متغیر وهای پژوهش نشان که نتایج حاصل از آزمون فرضیه گردید نیفوق تدو ـیاات تیریاستاندارد بر   ثیرـتأ تجه

 قیم( داشته است.افاایشی )مست

ـباار  ود.ستفاده صحیح از اطالعات مراقبتی مربوط میشسازی، جریان و امدیریت اطالعات بر تولید، ذخیره اطالعات مناسب، ا

ـستراتژی گیری در امورات روزماساسی مدیران و حتی پرسنل بهداشتی برای تصمیم ـستند ره و ا ـیین  ـخود ه ـساس، تع ـین ا ـبر ا

ـین  بر اساس آنها، یهای اطالعاتها و سامانهی و مدیریتی، طراحی شاخصبالین ینیازهای اطالعات تعیین و آموزش پرسنل درگیر در ا

عات به دست کاربرپسند اطالدهی بهنگام و های مورد نیاز، تحلیل و گاارشایجاد اباارهای قابل اعتماد، گردآوری صحیح دادهحوزه، 

ـموثر از ان و سطح دسترسی هر ی  از کاربران به اطالعات ایجاد شده و نیا اسسازی مناسب اطالعات، تعیین میاذخیره آمده، تفاده 

 .مورد توجه قرار گرفت یمحور اعتباربخش نیا یاستانداردها نیمختلف سازمانی در تدوهای گیریاطالعات در تصمیم
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 ـندیاز فرا ریو امری جدا ناپذ مارانیعوامل در بهبود سالمت ب نیترازمهم یکی مارستانیدر ب ییغذا سیسرو تیفیتوجه به ک

ـیه  موضوع داشته باشند نیای به اژهیها توجه ومارستانیب رانیمد الزم است نیدرمان است. بنابرا ـمدیریت تغذ لذا در این پژوهش بر 

 تاکید گردید.

جــه  بــا نــد یمــ حاضر لمد ،بخشیرعتباا مقوله نوفاروزا همیتا بهتو تـــثو ا یمدرآکا جهتدر  یشمندارز مگاتوا  رـربخش

ـجرای  انمدیر بردارد. مارستانهایخدمات در ب کیفیت مستمر دبهبو متعاقباو  رکشو بخشیرعتباا سیستم دننمو بیمارستاها ازطریق ا

ـمام  ند نقش مهمی درتوانیاستانداردهای اعتباربخشی واحد مدیریت و رهبری بیمارستان م ـشی ت ـستانداردهای اعتباربخ ـستقرار ا ا

ـعات پژوهش، اط نیا جینتا د کیفیت ایفا نمایند.بیمارستان اعم از بالینی و غیربالینی، تأمین ایمنی بیمار و بهبو هایواحدها/بخش ال

ـصیقرار م رانیا یمارستانیب یارشد اعتباربخش رانیو مد استگذارانیس اریرا در اخت یارزشمند ـبه ا ـتا  ـشدهد   یالح روش اعتباربخ

 بپردازند. رانیا یها مارستانیب

 

 یو قدردان کرتش

 یعلوم پاشک یشگاه هاوابسته به دان یدولت یمارستانهایمان و بو پرسنل شاغل در معاونت در رانیمد د،یاسات یتمام از

 نی. الزم به ذکر است امیرا دار ینتشکر و قدر دا کردند کمال یاریپژوهش ما را  نیو رفسنجان که در انجام ا رفتیکرمان، بم، ج

 کرمان است. یعلوم پاشکدانشگاه  ( ازIR.KMU.REC.1400.193اخالق به شماره ) بمه با کد مصوناانیپژوهش حاصل پا

 

 منابع
اه علوم های رهبری مدیران دانشگاه مدیران دانشگشناسایی سب   .(1392) ،م. ،شیرعلی و ،.ر ،فرمحبی  ،.س ،آصف زاده .1

 .62-56 ،8ره اشم های ارتقای عملکرد آنان. قاوین و راهپاشکی 

برنامه  ریو تاث نی. تدو(1399) ،م. ،یجهان و ،ک. ،ایحمدنم ،س. ،یفیشر ،ز. ،رضاپور ،.ی ،پور ییحی ،س. ،ییکالیدقا یاوالد .2

آموزش  ،بابل یتر بهشتدک دیشه ارستانمیب یآموزش یو اعتباربخش یابیارزش جیبر نتا یآموزش ستمیعملکرد س یابیجام  ارز
 .44-47ص ، 2شماره ، 8 دوره ،یپاشک

 نیاول ،یدر برنامه پاش  خانواده مطالعه مورد رییتغ تیریعوامل موثر بر مد(. 1395) ،.زاده، ح نیو حس ،.ب ،یرو یبهشت .3
 .تهران ،یو اقتصاد جهان تیریمد یلکنفرانس م

از  یمارستانیخدمات ب تیفیبر ک یاعتباربخش ری.  تأث(1399) ،م. ،مانچ یخیشو  ،ز. ،یسلطان ،ف. ،یداستار ،.لفا ،زادهحسن .4

 .795-805، ص 10، شماره 18دوره ، ییو ماما یمجله پرستار ،پرستاران شهر تهران دگاهید

 تیرعا اانیم یابی. ارز(1400) ،.ی ،ینیدحسیس یحاجو  ،ح. ،یاکبر ،م. ،آزادچهر ،م. ،فیشر ،م. ،یاوری ،س. ،ازادهیدر .5

توسعه در آموزش  یراهبردها ،یآموزش یها مارستانیدر ب یپاشک انیتوسط دانشجو یآموزش یاعتباربخش ینداردهااستا
 .89-75، ص 2ماره ، ش8دوره  ،یپاشک

 یدرمانگاه ها یاعتباربخش یهااستاندارد نیتدو. (1398) ،ح. ،یمیمحمد ابراه و ،ن.، مقدم یمرکا ،س. ،جم  یزرگر باال .6

 .56-49، ص 25، شماره 7، دوره ار و پاش  در رزمپرست ،آجا یگانپاد

فصلنامه ، مارستانی. بیدلف  یاستفاده از تکن با یاعتبار بخش یمدل مل یطراح .(1391) ،.دیفر ،یبیغرو  ،ج. ،یایرتب صادق .7
 .18-9، ص 2، شماره 11، دوره بیمارستان
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دانشگاه علوم  یها مارستانیدر ب یراهبرد تیریمدامکان کاربرد  (.1382) ،.لفپور، ا یریو نص ،پ. ،یسییر ،س. ،یبیطب .8

 .60-54ص (، 27اپی )پی 3، شماره 7، دوره نیقاو یدانشگاه علوم پاشک یمجله علم ،رانیا یپاشک

 یانهامارستیاداره ب وهیش یبررس .(1392) ،.ع ی،زارچ یمیکر و ،ر. ،یزابل ،ج. ،شکوه ینیحس ،ب. ،یزرنق ی، نجاتلف.، اونیعامر .9

 .68-59، ص 1، شماره 15دوره  ،یمجله طب نظام ،یمارستانیعملکرد ب یو ارتباط آن با شاخص ها مسلح یروهایمنتخب ن

 یبرا تیفیک تیریمد ستمیس سهی. مقا(1397) ،ل. ،یاحیر و ،ک. ،یریجهانگ ،.لفا ،اصل یمسعود ،ز. ،یسنجدر یعباس .10

-144، ص 2ره ، شما28دوره  ،یفصلنامه علوم پاشک ،یباربخشبر اعت یا مبتناروپ یهامارستانیشهر تهران و ب یهامارستانیب

136. 

 یاعتباربخش یاستانداردها یابیارز ی(. راهنما1393) ،م. قان،ردهیو م .،س ،یرضو ،م. ،یآقاجان یحاج ،.ح ،یزاده هاشم یقاض .11

 .یر طوبچاپ دوم، تهران: نشر مه جلد اول، .رانیدر ا مارستانیب یو رهبر تیریواحد مد

واحد  یبرا یمل یاعتباربخش یاستانداردها نیتدو (.1393) ،پ. ،یآباد میسل عابدینو ، .م ،یرمضان ،ل. رانی،آ یکاوسیک .12

 .198-194 ، ص119، شماره 24دوره ، مازندران یمجله دانشگاه علوم پاشک ،رانیا یها مارستانیدر ب یرو رهب تیریمد

 .نتشارات صداچاپ اول، تهران: ا ،یمارستانیب یاعتباربخش یستانداردهابه ا ینگاه (.1399) ،.ح .س ،یورض یو امام .،م محقق، .13

 یاجرا یچالش ها و قوت ها (.1395)، ر. ،یقاسم و ،ن. ،نگار یفارس ،خ. ،افریمیک ،م. ،یمعراج ،ف. ،ییصفا ،س. ،انیمحمود .14

، ص 2، شماره 5دوره  ،مشهد یخشو توانب یاپاشکریم پعلواطالعات سالمت،  تیریکارکنان مد دگاهیاز د یاعتباربخش ندیفرا

33-25. 

 بهداشتی علوم پژوهشکده نشریه ،انریا یمارستانیب یاعتباربخش ستمیس یابیزشار (.1397) ،.، ززاده ینب و ،.ع ،مصدق راد .15
 .629-617، ص 6، شماره 17، دوره دانشگاهی جهاد

مطالعه   ی: هامارستانیب ی(. روش اعتباربخش1399)، س. ،یخان یکو  .،ت، نژاد یوسفی ، الف.،انیپو یجعفر ،م.، مصدق راد .16

 .540-523ص  ،5، شماره 19، دوره نشریه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ،یقیتطب

مجله دانشکده  ،مارستانهایب یروش اعتباربخش یابیارزش .(1396) ،ت. ،ینژاد یوسفیو  ،ع. ،یسار یاکبر ،ع. ،مصدق راد .17
 .298-288، ص 4، شماره 75وره د ،یپاشک

جله دانشکده م: چالش ها و راهکارها، رانیا یمارستانیب یبرنامه اعتباربخش تیکم. حا(1399) ،ف. ،یغضنفرو  ،ع. ،راد مصدق .18
 . 311-332، ص 4، شماره 14دوره  ،سالمت اوردیپ پیراپاشکی دانشگاه علوم پاشکی تهران

 یرقابت تیآن بر ما ریو تاث یمناب  انسان تیریدانش و مد تیریمد ارتباط (.1398)، .ع ،یدریو ح ،.م ،یخدابخش ،.م ،ینعمت .19

 .تهران ،رانیدر ا یسانو علوم ان تیریمد یپژوهش ها یمل شیهما نیششم سازمان ها،

 یاشکپ ااتیمراقبت از تجه نهیو ها ینگهدار تیوضع ی(. بررس1381) ،ح. ،یحقان و ،.ر ،یمحمد  ،ف. ،یدباغ ،تاجر، م. ینور .20

)مجله  یراز یعلوم پاشک ،1379در سال  رانیا یاندرم یو خدمات بهداشت یوابسته به دانشگاه علوم پاشک یهامارستانیب
 .445-454، ص 30، شماره 9، دوره (رانیا یدانشگاه علوم پاشک

 یار بخشاعتب یندارد هااستقرار نسل سوم استا یچالش ها ی. بررس(1397) ،.الف ،یکاووسیکو  ،.لفا ،پور یرینص ،ف. ،یویحی .21

، شماره 3دوره  ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلوم پاشکجله م، شهر تهران ید اسالمتابعه دانشگاه آزا یها مارستانیدر ب رانیا یمل

 .252-257، ص 28
22. Diab, S. M., (2011). The extent to which Jordanian doctors and nurses perceive the accreditation in 

private hospitals, International Journal of Marketing Studies, 3(1), 75-89. 

23. El-Jardali, F., Hemadeh, R., Jaafar, M., Sagherian, L., El-Skaff, R., Mdeihly, R., & Ataya, N., (2014). 

The impact of accreditation of primary healthcare centers: successes, challenges and policy 
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Abstract 

One of the main pillars of successful accreditation implementation is the 

commitment of management and leadership of the organization. The purpose 

of this study was to investigate the position of leadership and management in 

the accreditation of public hospitals by considering the characteristics of 

standards to design an optimal model. This is descriptive study that was 

performed on 86 people in public hospitals of Kerman province in 1400. Data 

collection tool was two researcher-made questionnaires for standard features 

and management and leadership in 9 areas and 49 standards. Data analysis 

was performed using SPSS and AMOS software version 23 and PLS. 

Significance level was considered 0.05. Descriptive statistics (frequency, 

percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (one-

sample t-test, confirmatory factor analysis and structural equations) were used 

to analyze the data. Based on the results of descriptive statistics, the mean and 

standard deviation of standard and management and leadership characteristics 

were 4/17±0/41 and 4/22± 0/35 respectively. The results of critical ratio 

coefficient and t-statistic (R2 = 0.717, t = 11.432) and the results of structural 

equation modeling (p = 0.001, β = 0.717) show a positive and significant 

effect of standard characteristics on leadership and management. Based on the 

coefficient (R2), 51% of leadership and management changes are explained by 

standard features. The results showed that the proposed model of leadership 

and accreditation management is strong. Hospital managers play an important 

role in ensuring patient safety and improving quality by implementing the 

accreditation standards of the management and leadership unit. 

 

Keywords: accreditation, leadership, management, standard, standard 

features, Government hospitals of Kerman province  
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