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  کارشناسی ارشدجهت اخذ درجه نامه  پایان

  رشته مدیریت  خدمات بهداشتی و درمانی

  

  : عنوان 

و شاخص هاي  9001-2008رابطه سطح استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو عیین ت

1391اثربخشی کیفیتی در بیمارستان هاي شهرستان رشت از دیدگاه کارکنان 
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  :مشاوراستاد 

هان آرا ممی خانیجدکتر 

  

  :انشجود

  آگوشیال ل

  

  

  1392اییز پ



ب

چکیده

مروزه تقریبا تمام سازمان ها و من جمله سازمان هاي بهداشتی می کوشند تا با دریافت گواهی استانداردها و ا: مقدمه

از این پژوهش تعیین رابطه هدف . در محصوالت و خدمات خود صحه بگذارند جوایز کیفی بر وجود کیفیت باال

با شاخص هاي اثربخشی کیفی در بیمارستان هاي  9001-2008میان سطح استقرار سیستم مدیریت کیفی ایزو 

  .از دیدگاه کارکنان می باشد شهرستان رشت

تان دارنده گواهی استقرار سیستم مدیریت کیفیت بیمارس 3میان  1391ر سال دحلیلیت-وصیفیتطالعهماین  :روش

رسشنامه خود در شهر رشت انجام پذیرفت، داده هاي این تحقیق از طریق پ 9000بر اساس استانداردهاي ایزو 

. تحلیل شد SPSS21تنظیمی پژوهشگر، با تعیین روایی محتوایی و استانداري آن، جمع آوري و با نرم افزار 

ها با استفاده از مقایسه زوجی میانگین داده . می باشد% 88آلفاي کرونباخ جهت تأیید پایایی داده ها ضریب 

زمون ضریب همبستگی تغییرات شاخص هاي اثربخشی در قبل و بعد از استقرار سنجیده شد و توسط تکنیک آ

یستم مدیریت کیفیت ایزو شاخص هاي اثربخشی کیفی تحلیل و نتایج حاصل از ان ارائه پیرسون رابطه استقرار س

  .گردید

ابطه معنی داري میان سطح استقرار ایزو و برخی شاخص هاي اثربخشی کیفیتی در بیمارستان هاي مورد ر:یافته ها

تفاوت معناداري در میانگین تغییرات متوسط اقامت بیماران بستري . (r=58%)و  (p<0.05). مطالعه وجود دارد

درصد کارکنان با تأثیر سیستم  74. (p>0.05)و  (t=0.08)بیمارستان ها در قبل و بعد از استقرار دیده نشد  در

اقامت درصد آنها با تأثیر استقرار این سیستم بر متوسط  8/83مدیریت کیفی ایزو بر افزایش ضریب اشغال تخت و 

  .بیماران در بیمارستان ها مخالف هستند

سب دیدگاه سیستمیک توسط یک ابزار سیستم ساز قوي مانند سیستم مدیریت کیفی ایزو و کاربرد ک:یرينتیجه گ

بود عملکرد کارکنان عالوه بر تصحیح کارکرد سیستم ها و بهسازمانی  عملی الزامات این سیستم در ممیزي هاي

  .موجب ارتقا برخی از شاخص هاي بیمارستانی خواهد شد

  کیفیت -اثربخشی -دیریت کیفیتم:واژه هاي کلیدي

  

  


