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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 
 

 چکیده مقاالت  

 همایش دانشگاهی دومین همایش کشوری و چهارمین 

 «پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سالمت»
 

 1396آذر  9و  8
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 سخن سردبیر

 تماام  قیمات  کااه   ،خادمات  کیفیات  بهباود  انساانی،  مناابع  وریبهاره  افازای   بارای  ساالمت  مراقبات  نظاام  هاای سازمان همه امروزه        

 ساازمانی  و مادیریتی  مختلا   هاای عرصاه  در تحقیقاات  انجاام  باه  نیازمناد  خادمات  گیرنادگان  و دهنادگان ارائاه  منادی رضاایت  افازای   و شده

 نامحادود  نیازهاا  و محادود  مناابع  ساالمت  حاوزه  در» کاه  آیاد مای  زباان  سار  بار  مساتمر  طاور  باه  کشاورها  تمامی در تقریبا که ایجمله هستند.

 ایان  اهمیات  حاائز  و مها   بسایار  نکتاه  حاال  .داشات  خواهاد  عملای  مصادا   ها   پزشاکی  علاوم  هایدانشگاه در خصوصا ما کشور در ،«هستند

 باا   اولویات  باا  نیازهاای  باه  یاا  واقعای  نیازهاای  باه  حاداقل  تاا  گیاری   بکاار  مردم نامحدود نیازهای رفع در را محدود منابع این چگونه که ستا

 شاواهد  جساتجوی  و علمای  مساتمر  تحقیقاات  نجاام ا باه  نیااز  مها   ساووال  ایان  باه  پاساخ  کاه  اسات  طبیعی شود؟ داده منطقی و مناسب پاسخ

 هااایرشااته محتاارم دانشااجویان و اجرایاای هااایحااوزه محتاارم کارشناسااان و ماادیران کلیااه ،علماای هیااات محتاارم ضااایاع همااه و دارد معتباار

 پزشاکی  علاوم  دانشاگاه  باشاند.  داشاته  فعاال  و مساوو نه  مشاارکت  کااربردی  راهکارهاای  ارائاه  و آن هاای پاساخ  یاافتن  در توانناد می مدیریتی

 ساال  از اجرایای  هاای حاوزه  کارشناساان  و مادیران  مادیریتی  مهاارت  و دانا   ارتقاای  و اربردیکا  هاای پاووه   توساعه  و ترویج منظور به بابل

 یااک منطقاه  کااالن پزشاکی  علااوم هاای دانشااگاه مشاارکت  بااا ایمنطقاه  همااای  یاک  و دانشااگاهی ساا نه  همااای  ساه  حااالباه  تاا  1393

 توسااعه در و نماوده  برگاازار ساالمت  نظاام  مااالی اداری هاای حاوزه  در پااووه  عناوان  تحاات (شااهرود  و سامنان  گلسااتان، گایالن،  مازنادران، )

 گاارم اسااتقبال و هحاصاال تجااار  بااه توجااه بااا دانشااگاه ایاان گردیااد. برگاازار شاااهرود پزشااکی علااوم دانشااگاه در کشااوری همااای  اولااین آن

 منظژژا منژژابع و مژژدیریت توسژژعه در پژژژوهش» دانشااگاهی همااای  چهااارمین و کشااوری همااای  دومااین کارشناسااان، و ماادیران

 خصوصاا  پزشاکی  علاوم  هاای دانشاگاه  از زیاادی  تعاداد  همکااری  و متباو   وزارت مناابع  و مادیریت  توساعه  معاونات  مشاارکت  باا  را «سالمت

 ضاامن تااا نمایاادماای برگاازار 1396 آذرماااه 9 و 8 تاااریخ در اجرایاای و علماای مراکااز سااایر و یااک منطقااه کااالن پزشااکی علااوم هااایدانشااگاه

 سراساار در دانشااگاهی بااین پووهشاای دسااتاوردهای و تجااار  انتقااال باارای مناساابی زمینااه دانشااگاهی، داخاال هااایظرفیاات از بهینااه اسااتفاده

 نظاام  محتارم  دانشاجویان  و اجرایای  هاای حاوزه  محتارم  کارشناساان  و مادیران  علمای،  هیاات  محتارم  اعضاای  اسات  امیاد  گاردد.  فراه  کشور

 بااه روزمرگاای از نگاارش تغییاار جهاات در را مااویری گااام ،همااای  ایاان در خااود علماای حضااور و کاااربردی مقااا ت ارسااال بااا کااه سااالمت

 روحیااه بااا همااواره برداشااتند، شااواهد مبتناای بهبااود هااایبرنامااه واجاارای تاادوین و گیااریتصاامی  سااازی،سیاساات آن آینااده کااه مساایری

  باشند. داشته سالمت مراقبت هایسازمان پویایی در بسزایی سه  محوری پووه  و پرسشگری

 

                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پیشگفتار

 
 و تخصیص تامین، راهبری و ریزیبرنامه گذاری،سیاست ماموریت با پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت منابع و مدیریت توسعه معاونت      

 همواره راستا این در دارد. عهده به را جامعه سالمت ارتقای و حفظ تامین، در سالمت حوزه عالی اهداف تحقق از  زم پشتیبانی منابع، کنترل

 سرلوحه مدیریتی نوین هایروش از فادهاست با اطالعاتی و فیزیکی مالی، انسانی، منابع ایربخ  و کارا مدیریت و سازمان تعالی و توسعه راهبردهای

-اولویت به توجه با با دستی اسناد سایر و توسعه شش  برنامه اهداف تحقق در آفرینینق  برای حوزه این اساس همین بر است. بوده حوزه این کار

 تدوین هایبرنامه از تعدادی که نیست شکی ست.ا نموده تدوین پزشکی علوم هایدانشگاه و ستاد سطح در را عملیاتی برنامه هاده شده تعیین های

 را زیر موارد جمله از دلیل چند یا یک شاید کنی  بررسی را د یل اگر که باشند نکرده حاصل را انتظار مورد اهداف یا و نتایج است ممکن شده اجرا و

 برخوردار کننده کنترل الزامات و قوانین از است، نداشته آمدیکار و صحیح کارهای و ساز است، نبوده سازمان یا جامعه نیاز بر مبتنی باشد: داشته

 تاکید آینده به هوشمندانه نگاه ضرورت طور همین و هابرنامه از برخی ناکامی د یل است. بوده ارزشیابی و پای  مطلو  نظام فاقد نهایتا و نبوده

 شدت به حوزه این مختل  هایبرنامه ترمطلو  اجرای و تدوین تر،یحصح بندیاولویت برای حوزه این کارشناسان و مدیران همه که نمایدمی

 و مدیریت توسعه حوزه در ما اگر بنابراین بود. خواهند کشوری سطح در جامع بسیار تحقیقات تا محلی و سازمانی مستمر تحقیقات انجام به نیازمند

 آنها از یکی که دهی  انجام را پایدار و اساسی اقدام چندین باید داری ، تولید لعوام وریبهره افزای  و عملکرد بهبود برای راسخ عزم سالمت منابع

 جنب  مدیریت علوم در که شده پراهمیت آنقدر اخیر هایدهه در علمی شواهد تولید است. علمی شواهد تولید و کاربردی هایپووه  انجام

 شناسایی آن بارز خصوصیات از که باشی  می شاهد را nagement)ma based-(Evidence شواهد بر مبتنی مدیریت عنوان تحت ینوظهور

 آن متعاقب و کارکنان مشارکت تشویق جدید، هاییافته در عمیق اندیشیه  ،شواهد و حقایق کش  ،تحقیق هایتی  تشکیل ،مشکالت دقیق

 و مهارت دان ، که داری  شدیدی نیاز مدیریت بهبود و سازمانی پویاسازی در ما جهت همین به است. بهبود یا ایمداخله هایبرنامه اجرای و تدوین

 برگزاری کنی . ایجاد را جدید نیازهای با متناسب ظرفیت و دهی  ارتقاء شواهد بر مبتنی مدیریت کردن عملیاتی راستای در را خودمان نگرش حتی

 همای  است. سالمت نظام اجرایی هایحوزه در کاربردی هایپووه  توسعه و ترویج جهت در مهمی گام و رهاراهکا از یکی سا نه همای 

 شد داده تسری کشوری سطح در و برگزار بابل پزشکی علوم دانشگاه در 1393 سال از که سالمت نظام منابع و مدیریت توسعه در پووه  سا نه

 در را هاییپروپزال خود، پووهشی تجار  گذاشتن اشتراک با دانشگاهی تحقیقاتی هایتی  نزدیک آینده در که شود هدایت مسیری در باید بتدریج

 گذاران،سیاست همه استفاده مورد کشوری و ایمنطقه مستند یک عنوان به آن محصول که نمایند اجرا و طراحی کشوری و مناطق کالن سطح

 انجام هایپووه  نتایج شدن ترکاربردی برای نمود خواهی  سعی نیز ما بهداشت وزارت ستاد طحس در گیرد. قرار کارشناسان و مدیران محققین،

 باشی . داشته را اجرایی و فنی های حمایت کشوری، و مناطق کالن دانشگاهی، سطوح در شده

 پشتکار با که شده یاد دانشگاه محترم سانکارشنا و مدیران کلیه و بابل پزشکی علوم دانشگاه محترم رییس ربیعی دکتر آقای جنا  از دارد جا

 علمی هایمساعدت از که متبو  وزارت توسعه معاونت ستادی حوزه کارشناسان و مدیران کلیه از اند، نموده تالش همای  این برگزاری در مضاع 

 چه هر غنای موجب خود مقا ت ارایه با که میاسال میهن سراسر از سالمت حوزه کارشناسان و مدیران محققین، کلیه از اند،نکرده دریغ اجرائی و

 اجرایی و علمی کیفیت افزای  و ایجاد در که اجرایی و داوری گذاری،سیاست علمی، هایکمیته محترم اعضای از همچنین و اندشده همای  بیشتر

 و نوگرایی مسیر در شما همه نق  تعالی حق قدسم ذات به اتکال با امیدوارم نمای . قدردانی و تشکر شدند، متحمل را زیادی زحمات همای  این

 یابد. توسعه همواره سازمانی پویایی

 

 دکتر سیدعلی صدرالسادات                                                

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت                                                            
 

 
 

 

 



  گذاری )به ترتیب حروف الفبا(اعضای کمیته سیاست 

 معاون مرکز مطالعات و تحقیقات منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر محبوبه بیات

 معاون اداره کل امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی عبداله جوادی نژاد

 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابلدکتر محمود حاجی احمدی 

 یریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیرییس اداره اعتبارات دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مد مریم خواجه

 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجرایی اداره کل منابع انسانی معاونفهیمه ربانی خواه 

 پزشکیرئیس گروه مطالعات اقتصاد سالمت مرکز بودجه و پای  عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش  مریم رمضانیان

 معاون مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی علی اکبر عابدی

 مشاور معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جلیل کاوه

 توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمعاون مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری معاونت  دکتر بهرام محقق

 استادیار گروه آموزش عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل پور شیروانیدکتر سید داود نصراهلل 

 کارشناس ارشد ذیحسابی و مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ونداکبر یوسف 

 

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحاول اداری معاونات توساعه مادیریت و      دکتر محمد حسین ساالریان زاده: گذاریسیاست دبیر کمیته 

 منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 

 اعضای کمیته علمی )به ترتیب حروف الفبا(

 مازندران دانشگاه عضو هیات علمی دکتر حسنعلی آقاجانی کاسگری

 ر کل دفتر منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیمدی علی ابرازهدکتر 

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر حسین ابراهیمی پور

 و آموزش پزشکی رییس مرکز بودجه و پای  عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان دکتر مسعود ابوالحالج

 تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر علی اکبری ساری

 شاهرود پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی  دکتر محمد امیری

 نگلستا یپزشک علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر عباس بدخشان

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر امید براتی

 یزد پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو بهرامی دکتر محمدامین

 بابل پزشکی علوم دانشگاه تحقیقاتی مراکز هماهنگی و تحقیقات ارزیابی پووه ، توسعه مدیر دکتر علی بیژنی

 نوشیروانی صنعتی دانشگاه عضو هیات علمی دکتر محمدمهدی پایدار

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت منابع و مدیریت توسعه معاونت رفاهی و پشتیبانی امور کل مدیر و توسعه معاونت مقام قائ  دکتر مصطفی پریدار

 اهواز پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر امین ترابی پور

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر علی جنتی

 بابل پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر محمدعلی جهانی

 یاسوج پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی رضا چمن دکتر

 بابل پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر محمود حاجی احمدی

 و تدوین برنامه جامع حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طراحی کمیته مسوول دکتر غالمرضا خاکی

 بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر احمد خالق نژاد طبری

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر رضا دهنویه

 پزشکی بابل علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر سیدمظفر ربیعی

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر صمد روحانی

 دشاهرو پزشکی علوم هدانشگا عضو هیات علمی دکتر علی اکبر رودباری

 مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مهندس امیر ساکی



 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت منابع و مدیریت توسعه معاونت اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز رئیس دکتر محمد حسین ساالریان زاده

 بابل پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر علی شبستانی منفرد

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر جعفر صادق تبریزی

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر سید علی صدراسادات

 تهران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر ژاله عبدی

 تهران پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر محمد عرب

 بابل پزشکی علوم دانشگاه بودجه کارشناس و سالمت منابع و مدیریت توسعه فصلنامه مدیر دکتر سیما عطاریان

 شگاه علوم پزشکی مازندراندان علمی هیات عضو  دکتر رضا علیزاده نوا

 بابل پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی دکتر عبداالیمان عمویی

 بابل پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو  دکتر رضا قدیمی

 شیراز پزشکی علوم دانشگاه عضو هیات علمی  دکتر زهرا کاووسی

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر محمدجواد کبیر

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو اهلل کلهر دکتر روح

 ذیحسا  و مدیر کل امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر اصغر کوهی

  مجلس حقوقی امور اجرایی معاون و مشاور احمد ماهی

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت منابع و مدیریت توسعه معاونت اداری تحول و مدیریت توسعه مرکز معاون دکتر بهرام محقق

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان علمی هیات عضو دکتر محمداسماعیل مشیری

 ایران پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر محمدرضا ملکی

 موزشی دانشگاه علوم پزشکی بابلآ معاونت اجرایی مدیر دکتر سیمین موعودی

 انسانی منابع مطالعات و تحقیقات مرکز سرپرست یدکتر علیرضا میرزاصادق

 بابل پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر نوین نیک بخش

 زابل پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو هدایتی دکتر سید پوریا

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن عضو هیات علمی همایی راد دکتر عنایت اله

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر محمد حسین یارمحمدیان

 بابل پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو دکتر موسی یمین فیروز

 

 بابل پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو شیروانی پوردکتر سید داود نصراهلل دبیر کمیته علمی: 

 

  ()به ترتیب حروف الفبا یداوراعضای کمیته 
 دانشگاه علوم پزشکی بابلدکتر افسانه ارزانی 

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود محمد امیریدکتر 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دکتر عاطفه اسفندیاری

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دکتر محبوبه بیات

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر امین ترابی پور

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر آرام تیرگر

 علوم پزشکی شیرازدانشگاه دکتر ناهید حاتم 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر کریم ا.. حاجیان

 دانشگاه علوم پزشکی بابلدکتر سیدرضا حسینی 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر محمد علی جهانی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر ایمان جهانیان

 سازمان بیمه سالمت ایرانمهدی خاکیان 

 ه علوم پزشکی تبریزدانشگادکتر رحیم خدایاری زرنق 



 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دکتر محمد خمرنیا

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمریم خواجه 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتر لیال دشمنگیر 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران، سازمان بیمه سالمت ایراندکتر محسن دهقانی 

 دانشگاه علوم پزشکی همدانتقی ربانی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ه ربانی خواهفهیم

 دانشگاه علوم پزشکی یزددکتر محمد رنجبر 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر رامین روانگرد

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر صمد روحانی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  قنبر روحی

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود دکتر علی اکبر رودباری

 سازمان بیمه سالمت ایرانویدا روزبهانی 

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دکتر هدایت ساالری

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر پروین سجادی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر حانیه سادات سجادی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر جالل سعیدپور

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان محبوبه سلیمانیان

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر سید سعید طباطبایی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر ژاله عبدی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر پروین عزیز نژاد

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر سیما عطاریان

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر رضا علیزاده نوائی

 دانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتر رعنا غالمزاده نیکجو 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر زینب غالم نیا

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر رضا قدیمی

 دانشگاه علوم پزشکی تبریزدکتر کمال قلی پور 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر زهرا کاوسی

 ندانشگاه علوم پزشکی سمنا دکتر مهدی کاهویی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین دکتر روح اله کلهر

 دانشگاه علوم پزشکی زابل فاطمه محبتی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر بهرام محقق

 دانشگاه علوم پزشکی گلستانسید محسن منصوری 

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگاندکتر علی موصلی 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر سیمین موعودی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر سعید مهدوی عمران

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن دکتر فردین مهرابیان

 سازمان بیمه سالمت ایرانصالح مهرداد 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران دکتر آذین نحوی جو

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتر لیال والی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهددکتر علی وفایی نجار 

 دانشگاه علوم پزشکی زابل ید پوریا هدایتیس

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران  دکتر اکبر هدایتی زاده عمران

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن دکتر عنایت اله همائی راد



 دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتر وحید یزدی فیض آبادی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر موسی یمین فیروز

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاکبر یوسف وند 
 

 بابل پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات عضو شیروانی پوردکتر سید داود نصراهلل : داوریدبیر کمیته 

 

  )به ترتیب حروف الفبا( کمیته اجرائی اعضای

 کارشناس امور اداری دانشگاه علوم پزشکی بابل نژاد آقاجان حسین

 اداره پرسنلی دانشگاه علوم پزشکی بابلرئیس  زاده ابراهیم مهدی

 مسوول دفترمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل موسی احسان زاده

 معاون مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل امیری ماندانا

 انمدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی سمن بینایی تقی

 مدیر امور پشتیبانی و خدمات رفاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل مهندس حسن تقی زاده

 بودجه دانشگاه علوم پزشکی بابلامور رایانه کارشناس مدیر داخلی فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سالمت و  حاتمی شیرین مهندس

 دانشگاه علوم پزشکی بابل رئیس اداره دریافت و پرداخت پور حسین حسین

 کارشناس آموزش دانشگاه علوم پزشکی بابل خانی حسین شهال

 کارشناس بودجه دانشگاه علوم پزشکی بابل سیروس رجبی

 کارشناس امور رایانه دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر وبگاه فصلنامه توسعه مدیریت و منابع سالمت و  رمضانی رویا مهندس

 کارشناس امور رایانه گزین  دانشگاه علوم پزشکی بابل زاده اله سیف محمد مهندس

 کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل شاهمردانی علی محمد

 دانشگاه علوم پزشکی بابلاداری کارشناس تحول  محمدهادی شکری

 کارشناس حراست دانشگاه علوم پزشکی بابل مهدی صادقی آهنگرکالیی

 متصدی دبیرخانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مریم طهوری

 کارپرداز دانشگاه علوم پزشکی بابل پور عباسعلی جواد

 مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی بابل حسن علیزاده افروزی

 سرپرست اداره خدمات دانشگاه علوم پزشکی بابل عموزاده امیر

 لوم پزشکی بابلمار و فناوری اطالعات دانشگاه عاپراتور اداره آ عمونیا هاجر

 بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی بابلرئیس گروه آموزش و طبقه  قریب فریده

 کارشناس طبقه بندی مشاغل دانشگاه علوم پزشکی بابل زاده قلی نرگس

 رئیس گروه تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی مازندران اوریمی گوران ارسطو

 نشگاه علوم پزشکی بابلمدیر بودجه و پای  عملکرد دا محمدرضا محسنی

 توسعه سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود مدیر موسوی حسین سید

 مدیر منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان نوذری محمد

 رئیس اداره اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی بابل یدالهی معصومه

 

 سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بابلمدیر توسعه  دکتر ایمان جهانیان :اجراییدبیر کمیته 
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 17 علوم پزشکی لرستان حشمت اله اسدی یرانراهکارهای مواجهه با مهاجرت نیروی انسانی متخصص در بخش سالمت ا

 18  علوم پزشکی شیراز یوسفی علی رضا  فیهای مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیچالش

رای برهایی اهکاشناسایی مهارتها و توانمندی های مورد نیاز مدیران بیمارستان: ر
 ارتقاء

 19 علوم پزشکی اسفراین صادقی احمد

غلی یری شمنابع شغلی روزانه و درگبررسی روابط ساختاری میان خودمدیریتی، 
 پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران

محمدعلی پور  عباس
 کناری

 20 علوم پزشکی مازندران

 21 علوم پزشکی شیراز مریم غالمی یسونبیین فرهنگ سازمانی بیمارستان نمازی شیراز با بکارگیری مدل دنت 

 
 رمان وشت، داستراتژیک مدیران سطوح مختلف ستاد وزارت بهدابررسی میزان تفکر 

 پزشکی آموزش
 22 وم پزشکی تهرانعل مرادی رضا

 23 علوم پزشکی تهران بابازاده مریم بررسی ارتباط سازماندهی افراد با رضایت شغلی و عملکرد سازمانی 

 
ن پرستارابررسی ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی بر  فرسودگی شغلی 

 (1395ی )بیمارستان های دولتی شهر بابل با استفاده از مدل معادالتساختار
 24 علوم پزشکی شهید بهشتی جعفرپور حسنعلی

 
گاه ن دانشرکنابررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با مسئولیت پذیری اجتماعی کا

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
 25 پزشکی بابلعلوم  احمدزاده بیژن

 
 سرسختی و شده ادراک استرس شناختی، –رابطه بین خود تنظیمی هیجانی 

 1396 بابل بیمارستان پرستاران شغلی فرسودگی با روانشناختی
 26 علوم پزشکی بابل طالب نیا روشن یزدان

 27 پزشکی تربت حیدریهعلوم  شریفی طاهره ارتباط توانایی آینده پژوهی با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان 

 
ان یمارستان ببررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکن

 های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
 28 علوم پزشکی مشهد  عسکرزاده الهه

 
د لوروهای ارتباطی بین فردی دستیاران تخصصی پزشکی جدیداارزیابی مهارت

 1396بابل سال دانشگاه علوم پزشکی 
 29 علوم پزشکی بابل شعبانی میترا

 
وم ه علنگاهی بر چابکی سازمانی از منظر هوش رهبری)مطالعه موردی:دانشگا

 پزشکی بابل(
 30 علوم پزشکی بابل نقوی محمد باقر

 
ر دهر قم ای شهرابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران در بیمارستان 

 1395سال 
 31 علوم پزشکی بابل آقاجانپور فائزه

 
مت شبکه های ارتباطی موثر بر مهاجرت نیروی انسانی متخصص در بخش سال

 ایران
 32 علوم پزشکی لرستان اسدی حشمت اله

 
ای تان همندی مراقبین سالمت شاغل در برنامه پزشک خانواده شهری اسرضایت
 و مازندرانفارس

 33 علوم پزشکی بابل حسینی سیدی سادات

 
ی ناوربررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران حوزه ی آموزش و تحقیقات و ف

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 34 علوم پزشکی تبریز غالمزاده نیکجو رعنا

 
شکی لوم پزعگاه شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در سازمان مرکزی دانش

 مشهد
 35 علوم پزشکی تهران محق میترا سادات

 
ولتی نهای درستارهبری تحول آفرین و ارتباط آن با رفتارشهروندی سازمانی در بیما

 وخصوصی استان گلستان
 36 علوم پزشکی گلستان ملوندی عباس

 
امبر اهی پیانشگدبررسی رابطه بین وجدان کاری و تعهد سازمانی  در کارکنان مجتمع 

 اعظم )ص( دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 37 علوم پزشکی مازندران طرودیباهو  تقی

 
اغل شتاران پرس بررسی ارتباط  جو سازمانی بادلبستگی شغلی وتعهد سازمانی در بین

 در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 38 لوم پزشکی قزوینع کلهر روح اله

 39 علوم پزشکی بابل جعفریان سمیه ابلبتان ارزیابی مخاطرات شغلی و سالمت کارکنان بیمارستانهای خصوصی شهرس 

 40 آزاد بابل ثریایی علی اهش آنکرای بررسی علل تاثیرگذار بر بحران رفتار دانشجویی و ارائه راهکار ب 

 
کنان ین کاربدر  بررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر میزان بهره وری نیروی انسانی

 بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل
 41 دانشگاه علوم پزشکی بابل زادهحسین  حامد

 
ای ستان هیماربررسی رابطه ی بین یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان ب

 1395آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 
 42 علوم پزشکی مازندران  حیدری گرجی علی مراد

 
ن بیمارستابررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان بخشهای درمانی 

 شهیدرجایی تنکابن
 43 آزادواحد چالوس  رفیعی راد سوده
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Relationship between Safety Attitude and Occupational 

Accidents among Nurses: A Survey Study in Iran 
 44 علوم پزشکی بابل  سمائی سید احسان

لوم عنشگاه ن دابررسی ارتباط هوش هیجانی، فرهنگ سازمانی با کارآفرینی درکارکنا
 پزشکی بندرعباس

 45 علوم پزشکی بندرعباس  جمالی زاده زهرا

ظام نتدوین چارچوب ارزیابی عملکرد مدیریت شبکه بهداشت شهرستان برای 
 سالمت ایران

 46 علوم پزشکی تبریز  قلی پور کمال

د ارش آموختگان مقطع کارشناسیترسیم کارراهه ارتقای دانش و مهارت دانش
 بندی مشاغلخدمات بهداشتی و درمانی مبتنی برطرح طبقهمدیریت خدمات 

 47 معاونت درمان وزارت بهداشت خمسه علی

 
راکز ران مپرستابررسی رابطه بین توانمند سازی،فرسودگی شغلی و استرس شغلی  

 اموزشی ،درمانی رشت
 48 علوم پزشکی گیالن  مهرابیان فردین

 49 گنابادعلوم پزشکی   زهرا آقالری بررسی دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی کارکنان بخش سالمت 

 
 ارکنانو ک بررسی رابطه بین سرمایه فکری و هوش سازمانی در اعضای هیئت علمی

 1394پزشکی بابل در سال ستادی دانشگاه علوم 
 50 علوم پزشکی بابل  حسین زاده حامد

 
ی یدرجائی شهبررسی نیمرخ هرم نیروی انسانی شاغل  در مرکز پزشکی و پرتودرمان

 95در سال 
 51 علوم پزشکی بابل  عباسپور فاطمه

 
اه دانشگ نتخببررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بیمارستان های م

 پزشکی تهرانعلوم 
 52 علوم پزشکی مشهد  عسکرزاده الهه

 
 درمان شت وبررسی میزان بهره وری و عوامل مرتبط با آن درکارکنان شبکه بهدا

 1392شهرستان بردسکن در سال 
 53 علوم پزشکی مشهد  زمردی نیت هادی

 54 علوم پزشکی گلستان  قربانی عافیه بدکاوسی گنبررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان شهید مطهر 

 
 شکدهتاثیر برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت خود مراقبتی برکارکنان دان

 96پیراپزشکی بابل در سال 
 55 علوم پزشکی بابل  قلی زاده پاشا نرگس

 56 علوم پزشکی بابل  ابراهیمیان سیده رقیه 1396سال   درمیزان آگاهی کارکنان از مدیریت خطر در بیمارستان کودکان امیرکال 

 
 هرستانده شتاثیر افزایش حقوق بر عملکرد پزشکان شاغل در برنامه پزشک خانوا

 مالیر
 57 علوم پزشکی همدان زنگنه محرم

 
ت، بهداش زارتوبررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر استقرار شایسته ساالری در 

 درمان و آموزش پزشکی
 58 وزارت بهداشت بگلوشیخ  زین العابدین

 
ی تان هامارسرابطه بین فرهنگ ایمنی بیمار با سطح استرس شغلی در پرستاران بی

 1395دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
 59 علوم پزشکی قزوین  کلهر روح اله

 
د ل درآمس مدبررسی تاثیر انتظارات مالی پزشکان عمومی بر کارکرد آنان بر اسا

 هدف
 60 علوم پزشکی شیراز  بیاتی محسن

 
با  گیالن زشکیپتأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم 

 معادالت ساختاری
 61 علوم پزشکی گیالن  عظمیان مقدم لیلی

 62 علوم پزشکی کرمان  ایرانمنش مهال طراحی الگوی ارزیابی نیروی انسانی بخش سالمت 

 
ی تان هایمارسمدیریت دانش با اجرای فراموشی سازمانی هدفمند در ببررسی رابطه 

 دولتی شهرستان شاهرود
 63 علوم پزشکی شاهرود  صدیقی مریم

 64 علوم پزشکی شاهرود  یحیایی محمد عوامل جلب رضایت و افزایش عالقمندی کارکنان به شغل 

 65 علوم پزشکی گناباد  اقالری زهرا انزندراستان مابررسی  قابلیت کارآفرینی دانش آموختگان بهداشت محیط در  

 
شکی لوم پزعگاه بررسی رابطه مهارتهای مدیران با عملکرد سازمان )مطالعه موردی در دانش

 تبریز(
 66 علوم پزشکی تبریز  عباسی بهارک

 
. یت ا..ان آهای مراقبت ویژه بیمارستبررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران بخش

 بابلروحانی
 67 علوم پزشکی بابل  منعم طبری پونه

 68 علوم پزشکی شاهرود  یحیایی محمد هرودی شاتاثیر جو ایمنی بر عملکرد کارکنان بخش درمان دانشگاه علوم پزشک 

 
ا بومی انطباق دروس اختصاصی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته بهداشت عم

 بهداشتینیازهای شغلی و وظایف مورد انتظاردرسیستم 
 69 بیمه سالمت تبریز شیرجنگ احمد

 
وردی طاله می )مبررسی موانع تاثیرگذار بر نقش آفرینی دانشجویان در توسعه فرهنگ

 دانشکده پیراپزشکی ساری(
 70 علوم پزشکی مازندران  باهو طرودی تقی

 
وم ه علبررسی رابطه بین سالمت معنوی وخودکارآمدی کارکنان ستادی دانشگا

 1396بابل پزشکی 
 71 علوم پزشکی بابل  بابایی شیروانی حاتمه



 فهرست          

 صفحه دانشگاه محل خدمت/تحصیل نویسنده مسئول عنوان مقاله 

 
ان ر کارکندنی  بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازما
 مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص( دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 72 علوم پزشکی مازندران  طرودیباهو  تقی
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 لفی دریک دتعیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با تکن
 کارت امتیازی متوازن

 73 علوم پزشکی مشهد زمردی نیت هادی

ل و قبران ازندممقایسه کارایی نسبی بیمارستانهای وابسته به علوم پزشکی بابل و 
 بعد از طرح تحول سالمت با تکنیک تحلیل  پوششی داده ها

 74 علوم پزشکی بابل  عموزاده اباذر

 وستاد  نابعطراحی الگوی برنامه ریزی عملیاتی برای معاونت توسعه مدیریت و م
 دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 کفاشی مجتبی
وارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
75 

ت سالم بین کیفیت زندگی کاری با وضعیت اقتصادی اجتماعی ومطالعه رابطه 
 1394 سال عمومی درمیان کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در

 76 علوم پزشکی تهران  مختاری سهیل

 77 علوم پزشکی مشهد  وفایی نجار علی تدوین نقشه راه اجرای استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

 
An Evidence-Based Framework for Improvement of Evidence-

Based Management in Healthcare Organizations 
 78 علوم پزشکی تبریز  حسن پور ادریس

 
اقبت فیت مرر کیبدیدگاه سرپرستاران در رابطه با تاثیر اجرای برنامه اعتباربخشی 

 زدانشگاه علوم پزشکی شیراخدمات درمانی در بیمارستان های آموزشی 
 79 علوم پزشکی شیراز  شاه محمدی جواد

 80 علوم پزشکی گلستان قربانی عافیه وسنبدکاوگهری موانع اجرای آموزش به بیمارازدیدگاه پرستاران بیمارستان شهیدمط 

 مختارزاده سوده سنجش بلوغ مدیریت دانش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
بهداشت درمان و آموزش وزارت 

 پزشکی
81 

 Health care managers’.... 82 علوم پزشکی تبریز  ادریس حسن پور 

 
کال در ن امیرودکاوضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان درمانی بیمارستان ک

 1396سال 
 83 علوم پزشکی بابل  سمیه حسن پور 

 
شهر  ان هایارستپرستاران شاغل در بیم موانع اجرای نظام مبتنی بر شواهد در میان

 قزوین
 84 علوم پزشکی قزوین موسوی سعیده

 85 علوم پزشکی بابل  عباسی فاطمه بیگم بررسی رضایتمندی بیماران بخش های بستری از خدمات ارائه شده 

 
-1395ای تحلیل کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی سال ه

1391 
 86 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پورترابی  امین

 87 علوم پزشکی بابل  مهدی زاده حکیمه مفهوم کیفیت مراقبت نزد بیماران سرطانی 

 
م اه علوانشگتاثیر آموزش ضمن خدمت مبتنی بر مورد بر آگاهی کارکنان آموزشی د

 جربیپزشکی بابل  در زمینه آیین نامه های آموزشی : یک مطالعه نیمه ت
اوالدی  سمیه

 قادیکالیی
 88 علوم پزشکی بابل 

 
رد ا رویکبنان تاثیر فرهنگ سازمانی و منابع انگیزش فردی بر فرسودگی شغلی کارک

 (SEMمدلسازی معادالت ساختاری )
 89 دانشکده علوم پزشکی اسفراین صادقی احمد

 
عدیل قش تنمقایسه رفتار شهروندی در بیمارستان های منتخب استان گلستان با 

 گری رسته شغلی
 90 علوم پزشکی بابل  جهانی محمد علی

 
ن مارستار بیمقایسه میزان فراوانی ترخیص با رضایت شخصی و علل مرتبط با آن د

 های منتخب مازندران قبل و بعد اجرای طرح تحول نظام سالمت
 91 علوم پزشکی بابل  جهانی محمد علی

 
ال امیرک ودکانشاغل در بیمارستان کارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان 

 بابل
 92 علوم پزشکی بابل  شیرکش سمیه

 
ن ت درماهداشبتبیین نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد نظام جانشین پروری در وزارت 

 و آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی
 93 علوم پزشکی اردبیل  مهرتک محمد

 
زشکی لوم پکارکنان دانشگاه عبررسی رابطه ابعاد سالمت سازمانی و بهره وری 

 مازندران
 94 علوم پزشکی مازندران  کارگر رضا

 95 داشگاه علوم پزشکی گیالن اسدی نژاد مریم نشواهد تاثیرات استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایرا 

 96 آزاد اسالمی، تهران  حسینی سیدمجتبی تحلیل شکاف کیفیت مراقبت های اولیه سالمت در بخش خصوصی و دولتی 

 
 نتخبرابطه سبک رهبری تحول آفرین و فرسودگی شغلی در بیمارستان های م

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 97 علوم پزشکی ایران  رشیدپناه مریم
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زشکی نشگاه علوم پ( ابزاری نوین در ارزیابی برنامه راهبردی داBSC)کارت امتیازی متوازن 

 گیالن
 98 علوم پزشکی گیالن  جاوید هاجر

 99 علوم پزشکی بابل  صاحبیان فاطمه ل. روحانی بابارزیابی ریسک سقوط بیماران بستری درمرکز آموزشی درمانی آیت ا..

 درمانی-بیمارستان آموزشیعلل مراجعات مجدد بیماران به بخش عفونی 
 امیرالمومنین )ع( شهرستان زابل

 100 علوم پزشکی تهران  محبتی فاطمه

 101 علوم پزشکی تهران  منوچهری سحر بررسی وضعیت چابکی معاونت های دانشگاه علوم پزشکی تهران

ر وردی دعه ممقایسه سطوح پاسخگویی اجتماعی بیمارستان  بر حسب مالکیت : مطال
 ایران

 102 علوم پزشکی بابل  جهانی محمد علی

 
زشکی وم پرتبه بندی شاخصهای کلیدی صالحیت مدیران رده عملیاتی دانشگاه عا

 تهران مبتنی بر روش چند معیاره تاپسیس فازی
 103 علوم پزشکی تهران  جعفری پویان ابراهیم

 104 علوم پزشکی تبریز  غالمزاده نیکجو رعنا اعتبارسنجی مدل حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه کشور ایران 

 105 علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  عسکری روح اهلل طراحی ابزار ارزیابی بهره وری در بیمارستانهای ایران: روش دلفی 

 106 سازمان بیمه سالمت ایران فهیمی جواد آینده نگاری نظام سالمت در دولت دوازدهم 

 
ده دانشک غل دررهبری تحول آفرین و توانمند سازی کارکنان شابررسی رابطه ابعاد 

 های دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 107 علوم پزشکی مازندران  بریمانی خدیجه

 108 علوم پزشکی گیالن علیزاده اسماعیل میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 
گاه دانش دنیسون در سازمان مرکزیبررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل 

 علوم پزشکی مشهد
 109 علوم پزشکی تهران  محق میترا سادات

 
ی تان هامارسمقایسه فرسودگی شغلی و ادراک عدالت سازمانی در  پرسنل مختلف بی

 شهرستان
 110 علوم پزشکی سمنان  حیدریان نسیبه

 111 بوعلی سینا همدان   عزت اهلل عباسیان وازنابی مترزیابا رویکرد  بندی مراکز آموزشی، درمانی رشتارزیابی عملکرد و رتبه 

 
ای تانهبررسی رابطه سبک های رهبری با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارس

 1394علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سالدانشگاه آموزشی منتخب 
 112 علوم پزشکی کرمان  حقیقتی محمدعلی

 
 ه علومانشگامقاالت فارسی و التین از دیدگاه محققین  دعوامل موثر بر نگارش 
 1396پزشکی بابل در سال 

 113 علوم پزشکی بابل  آقاجانپور فائزه

 
خب منت های عمومی و ویژه بیمارستانحسابرسی ثبت گزارشات پرستاری در بخش

 1396وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 
 114 علوم پزشکی بابل  یوسفی روشن حوریه

 
دکان تان کومارستأثیر استفاده از شبکه های اجتماعی در توانمند سازی کارکنان بی

 1396امیرکال در سال 
 115 علوم پزشکی بابل  نوروزی رقیه

 
 یهی شهرهای نمازی و فقبررسی رابطه بین جوسازمانی و پاسخگویی در بیمارستان

 شیراز
 116 علوم پزشکی بابل  علیجان پور شایان

 117 علوم پزشکی فسا  نامدار اعظم سافارزیابی سطح قابلیت یادگیری سازمانی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی  

 
المت ( در اداره کل بیمه سISO9001بررسی استقرار سیستم مدیریت کیفیت )

 استان ایالم )تجربه موفق(
 118 بیمه سالمت استان ایالم نصری مراد

 
 ا بیمهاع بمقایسه رضایتمندی بیمه شدگان طرح نظام پزشک خانواده و نظام ارج

 انشدگان سایر صندوق های بیمه در طرح تحول نظام سالمت استان خوزست
 119 بیمه سالمت بهبهان اسدی حسین

 120 علوم پزشکی بابل  درخور شکوفه بلشکی بام پزهای وابسته به دانشگاه علوبررسی وضعیت عملکرد یکی از بیمارستان 

 121 علوم پزشکی تبریز  قلی پور کمال انایر طراحی چارچوب مدیریت بهداشت شهرستان برای سیستم بهداشت و درمان 

 
 تانهایمارسوری کارکنان بیبررسی تاثیر اجرا ی طرح تحول نظام سالمت بر بهره

 1394وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 
 122 علوم پزشکی جهرم  زارعیان جهرمی حامده

  



 فهرست          
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 123 علوم پزشکی بابل  شهمیرزادیاسدی ژاله 1396ارزیابی هوش سازمانی کارکنان بیمارستان کودکان امیرکال در سال  

 
 های بیمارستانبررسی روند تغییرات ده ساله تخت ها وشاخص های عملکردی 

 ( 1395الی 1386دولتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل ) سال های 
 124 علوم پزشکی بابل  اسماعیلی طیبه
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 انشگاهدشتی مقایسه هزینه ساالنه وسایل نقلیه دولتی و خصوصی در معاونت بهدا
 1391-1395علوم پزشکی بابل:  

 125 علوم پزشکی بابل زاده ملک رحیم

ه دیدگا اشد؟بآیا همه خدمات قابل ارایه در برنامه پزشک خانواده شهری رایگان 
 مدیران و مجریان

نصراهلل پور  سیدداود
 شیروانی

 126 علوم پزشکی بابل 

یر و تاث شده بررسی رضایتمندی سفیران سالمت از بسته آموزشی خودمراقبتی توزیع
 هزینه هاآن بر اثربخشی 

 127 علوم پزشکی بابل علوی سیده عالیه

منظر  تی؛ ازقاومبررسی آگاهی و عمل در راستای بازیافت فرآیندی همسو با اقتصاد م
 پرسنل بیمارستانی منتخب

 128 علوم پزشکی بابل جعفریان سمیه

لوم عنشگاه ی:دابهبود عملکرد مالی از طریق پیاده سازی هوش سازمانی)مطالعه مورد
 پزشکی بابل(

 129 علوم پزشکی بابل  نقوی محمد باقر

گین ر مشبررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعص

 )ارزیابی مناسبت بستری( AEPشهر با استفاده از پروتکل 
 130 اداره کل بیمه سالمت استان اردبیل قاسمی برقی حمید

 
 وثر برامل موضعیت های مختلف سالمت و بررسی عوبرآورد تمایل به پرداخت برای 

 آن؛ روش ارزش گذاری مشروط
 131 علوم پزشکی ایران  جوان نوقابی جواد

 
آن در  تاثیر بل وتاثیر استفاده از پروتکل های دارویی در بیمارستان یحیی نژاد با

 کاهش میزان مصرف دارو
 132 علوم پزشکی بابل  اکبری فاطمه

 133 علوم پزشکی گلستان  بای وحید شواهدی از نظام سالمت ایران ;بیماری سلهزینه درمان  

 
ر  سال  ستان دکرد هزینه تمام شده  دیالیز  در بیمارستان های  دانشگاه علوم پزشکی

1395 
 134 علوم پزشکی کردستان  غریبی فردین

 
 انشگاهد در بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب  استقالل مالی و استقالل حقیقی

 علوم پزشکی بابل از دیدگاه خبرگان دانشگاهی
 135 علوم پزشکی بابل  آقاتبار رودباری جمیله

 
بعد از  قبل و بابلمقایسه هزینه درمان مراجعین  به مرکز ناباروری فاطمه الزهرا)س(

 اجرای طرح حمایتی دولت در شش ماهه اول و دوم
 136 علوم پزشکی بابل  مهدی نژاد گرجی ندا
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The Identification and Prioritization of Competitive Factors 

Affecting the Performance of Private and Public Hospitals 

Based on Porter’s Generic Strategies 

 137 آزاد اسالمی، تهران ماهر علی

زشکی لوم پعبعد داروخانه های برون سپاری شده ی دانشگاه بررسی وضعیت قبل و 
 شیراز

 138 آزاد اسالمی، تهران نجیبی مریم

 139 علوم پزشکی شاهرود  غالمی رضا مشارکت بخش دولتی و خصوصی: فرصت ها و چالش هانقش 

 مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی نظام سالمت و تاثیر آن بر شاخص
 «سالمت خوب»

 عاطفهسیده 
 میرابوطالبی

 140 علوم پزشکی گیالن 

 اولیه های اصالحات نظام سالمت در ایران : مطالعه موردی برون سپاری مراقبت
 سالمت

 141 آزاد اسالمی، تهران  ماهر علی

 
ر دازاد  ای مبررسی عوامل  توانمند سازی و ارتقاء امنیت شغلی در پذیرش نیروه

 بهداشتی درمانی شاهروددانشگاه علوم  پزشکی و خدمات 
 142 علوم پزشکی شاهرود  کمیاب زهرا

 
مه ازی بیند سبهره برداری ازظرفیت های سازمانی و محلی موجود  درراستای توانم

 شدگان اداره بیمه سالمت شهرستان هشترود
 143 بیمه سالمت شیرجنگ احمد
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 وهداشت بشکده استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات کارکنان دانبررسی وضعیت 
 داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 144 علوم پزشکی بابل  آقاتبار رودباری جمیله

س و رضایت مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سالمت استان های فار
 مازندران از سامانه سیب

 145 علوم پزشکی بابل  حسینی سیدی سادات

 146 علوم پزشکی بابل سیف اله زاده محمد شینی ماهای درمانی با استفاده از روش های یادگیراستخراج ارزش از سیستم

 147 علوم پزشکی بابل حاتمی شیرین رای بهبود تشخیص سرطان پستانب تصمیم یار پزشکی طراحی یک سیستم

 148 علوم پزشکی بابل  حاتمی شیرین یمارب المتسسیستم نظارت از راه دور بر  در بهینه سازی شبکه حسگر بیسیم بدن
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( TTSRمد )درآ بندی عوامل مؤثر در توسعه شبکه نرم افزارآمار وشناسایی و رتبه
لسله سحلیل مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای استان گلستان با رویکرد تدر 

 (  فازیAHPمراتبی )
 149 علوم پزشکی گلستان  احمدی جواد

ای ز اجرعد اهزینه های مدیریت قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل و ب
 1396سامانه  الکترونیک رشد در سال 

 150 علوم پزشکی ایران  تیموری زاد عابدین

 151 علوم پزشکی بابل  رمضانی رویا  پیشنهاد بهترین وب سایت به کاربران با کمک سیستم های توصیه گر

 152  قزوین علوم پزشکی  روح اله کلهر تشخیص سرطان معده با استفاده از روش های داده کاوی

 153 علوم پزشکی بابل  رمضانی رویا  رهای توصیه گافزایش آمار بازدید کاربران با بهره گیری از سیستم 

 
اکز ن مربررسی تاثیر سامانه مکان محورتحت وب رشدکودکان برآگاهی کارکنا

 سال منطقه تحت پوشش 5بهداشتی درمانی از وضعیت رشد کودکان زیر 
 154 علوم پزشکی گلستان  هنرور محمدرضا

 155 علوم پزشکی  سمنان  رفعت مصطفی سیستم نوبت دهی کلینیکفرهنگ سازی و ترغیب مردم در استفاده از  

 
مت مه سالن بیتاثیر عوامل ساختاری بر توسعه الکترونیکی بیمه درمان در سازما

 ایران
 156 بیمه سالمت نظری معصومه

 157 علوم پزشکی گیالن  غمگسار آرزو هستفادای و مدیریت منابع اطالعاتی در کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران: آگاه 

 
ی یستمستعیین آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به استفاده از نرم افزار ثبت 

 دستورات پزشک در فرآیند درمان
 158 علوم پزشکی اردبیل  زندیان حامد

 
بع ی مناه وررابطه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات با مدیریت دانش و بهر

 استان گلستانانسانی در سازمان بیمه سالمت 
 159 علوم پزشکی گلستان  گلبینی عطیه
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در  ماعیبررسی ارتباط ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با پاسخگویی اجت
 1395بیمارستان های منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

 160 علوم پزشکی شیراز  یوسفی علی رضا

ر بررسی کیفیت خدمات بخش جراحی  بیمارستان های خصوصی و دولتی شه

 Servuseمشهد بر اساس مدل 
 161 علوم پزشکی مشهد  وفایی نجار علی

 حرفه خالقهای رفتاری با ااثر بخشی همایندی مدل اطالعات، انگیزش و مهارت
 بیماران دیابتیهای درمانی ای در میزان پیروی ازرژیم

 162 آزاد اسالمی واحد ساری  اکبرنتاج بیشه کلثوم

یان من در ختمابررسی رفتارهای خودمراقبتی به منظور پیشگیری از بروز سندرم سا
 کارکنان اداری

 163 علوم پزشکی گناباد  اقالری زهرا

 164 علوم پزشکی تهران  هدایتی پوریا بلارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های شهرستان زا

 165 علوم پزشکی گیالن  مهرابیان فردین ترضایتمندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در شهر رش 

 
وم ای علهگاه مقایسه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دانش

 پزشکی کشور، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت
 166 علوم پزشکی بابل  آل احمد عطیه

 167 علوم پزشکی گناباد  اقالری زهرا بررسی انواع خشونت علیه زنان در محیط شغلی 

 168 علوم پزشکی شیراز  غالمی مریم میزان اخذ رضایت آگاهانه از بیماران توسط محققین پزشک 

 مختاری پیام مهدی ی خدمات سالمت؛ مصادیق و راهکارهاتعارض منافع در ارائه 
پژوهی و مطالعات ی سیاستپژوهشکده

 راهبردی حکمت
169 

 
د مور بررسی  نگرش و عملکرد کارکنان مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در

 اهدای عضو پس از مرگ
 170 علوم پزشکی بابل  امامی مهستی

 
 تلف،ی مخبررسی میزان اثر بخشی آموزش به بیمار توسط پرستاران در بخش ها

 بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل
 171 علوم پزشکی بابل  طاهری مریم

 172 علوم پزشکی بابل  ذبیحی علی اخالق حرفه ای در پرستاری و حمایت از بیمار 
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لوم ای عهارزیابی عملکرد مدیریت کاخداری مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه 
 پزشکی استان مازندران

 173 علوم پزشکی بابل  جهانی محمد علی

 174 علوم پزشکی همدان  وحدتی منش زهرا ی همدانم پزشکعلو ارزیابی ابعاد بیمارستان سبز در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه

نواده زشک خاپامه بررسی الگوی تجویز دارو و سرانه دارویی قبل و بعد از اجرای برن
 درمانی استان گیالن-در مراکز بهداشتی

 175 علوم پزشکی گیالن  قهرمانی حمید

ی راپزشکه پیبررسی وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی در آزمایشگاه های دانشکد
 1396سالبابل در 

 176 علوم پزشکی بابل  عادل مشهدسری فرشته

های تانر اسدتامین منابع فیزیکی و الزامات اجرای برنامه پزشک خانواده شهری 
 فارس و مازندران: از تئوری تا عمل

 177 علوم پزشکی بابل  نصراهلل پور سیدداود

 
ت هداشبسازمان تحلیل وضعیت خدمات جراحی ضروری در ایران بر اساس برنامه 

 جهانی در جهت ارتقای سالمت جامعه
 178 علوم پزشکی قزوین  کلهر روح اله

 
ل در سا سبز ارزیابی بیمارستان های استان همدان بر اساس معیارهای بیمارستان

1394 
 179 علوم پزشکی قزوین  کلهر روح اله

 
ا ابله بر مقدبابل ارزیابی سطح ایمنی و آمادگی مراکز بهداشتی درمانی شهرستان 

 بالیا
 180 علوم پزشکی بابل  جعفریان سمیه

 
رسال ابل دبدانشکده پیراپزشکی های بررسی منابع فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاه

1396 
 181 علوم پزشکی بابل  تیمورزاده بابلی آزاده

 



 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 17 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 17 

 

 راهکارهای مواجهه با مهاجرت نیروی انسانی متخصص در بخش سالمت ایران

 

 6، مجتبی حسومی5، عبداله الماسیان کیا4، علی گراوند3، ابوالقاسم پوررضا2، بتول احمدی1حشمت اله اسدی

 

 بهداشتی درمانی، استادیار، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان دکتری مدیریت خدمات -1

 دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -2

 دکتری اقتصاد سالمت، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران -3

 مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشجوی دکترای  -4

 گروه اقتصاد سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دکتری اقتصاد سالمت -5

 شهید بهشتی پزشکیفوق لیسانس اقتصاد سالمت، سرپرست دفتر بهبود کیفیت، بیمارستان نگاه، دانشگاه علوم  -6

 

 خالصه

در سالهای اخیر مهاجرت متخصصان سالمت بطور مداوم افزایش یافته است. مهاجرت متخصصان موجب  کبا ش سبری      مقدمه و هدف:

شود. ایران جزو کشور ای است که میزان مهباجرت ببا ی دارد.  بد      دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی در کشور ای درحال توسعه می

 باشد.این مطالعه تعیین را کار ای مواجهه با مهاجرت نیرو ای انسانی متخصص در بخش سالمت ایران می 

نیروی انسانی و  ی ی پژو ش شامل تصمیم گیرندگان و افراد سیاستگذار در حوزه این مطالعه یک پژو ش کیفی بود. جامعه روش بررسی:

 ای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی ببود. ببرای   مهاجرت بودند. این افراد شامل صاحبنظران و خبرگان وزارت بهداشت و دانشگاه 

عه حاضر اشباع ی تحصیلی( استفاده گردید. در مطال گیری  دفمند و با حداکثر تنوع )از نظر رشتهکنندگان در مطالعه از نمونه انتخاب مشارکت

 بای ببود کبه      ا مصاحبه ا از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ابزار گردآوری داده مصاحبه مشا ده شد. برای تحلیل داده 14 ا با انجام داده

 انجام شد. MAXQDA10 ا با استفاده از نرم افزار   بصورت نیمه ساختار یافته انجام گرفت. تجزیه تحلیل داده

 ای مطالعه در رابطه با مواجهه با مهاجرت شبامل دو دسبته را کبارا را کار بای مبدیریت جریبان مهباجرت و را کار بای         فتهیا ها:یافته

را کار را شامل شد. ده را کار اصلی شبامل اصبالحات آموزشبی، اصبالحات پژو شبی،       10پیشگیری از مهاجرت بود. این دو دسته مجموعاً 

اجتمباعی، بکبارگیری روش   -ل شایسبته سبا ری، را کار بای اقتصبادی و مبالی، را کار بای سیاسبی        ای محیط کار، مداصالح نابرابری 

 پراکندگی، صادرات نیروی انسانی متخصص، بکارگیری روش برگشت و تاسیس سازمان مدیریت و سیاستگذاری مهاجرت نیروی انسانی بود.

تحصیلی، ا میت فردی  وجود در کشور )مانند میزان تقاضا برای  ر رشتهمسئو ن و سیاستگذاران بایستی با توجه به شرایط م گیری:نتیجه

که قصد مهاجرت دارد، د یل مهاجرت و ...( نسبت به بکارگیری ترکیبی از این مجموعبه را کار با اقبدام نماینبد. مهمتبرین را کبار جهبت        

ختلف از قبیل آموزش، پژو ش، درآمبد و موقعیبت شبغلی     ای مدر حوزه  " ااصالح نابرابری"پیشگیری از مهاجرت در بخش سالمت ایران 

 است.

 

 بخش سالمت، مهاجرت، نیروی انسانی  های کلیدی:واژه

                                                      
  :مسئول مقاله 
 iranomid64@yahoo.comEmail:  

mailto:iranomid64@yahoo.com


  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 18 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 18 

 

 های مدیریت بهینه منابع انسانی در بیمارستان: یک مطالعه کیفی چالش

 

 4مریم رادین منش، 3علی رضا یوسفی ،1میرقائدی، مسعود طاهری 2آرش شیردل، 1محمد کشوری

 

 تهران، دانشجوی دکترای تخصصی سیاست گذاری سالمت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، -1

 ایران

 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، -2

 ایران  ان،تهر

دانشگاه علوم  دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، -3

  ایران شیراز، پزشکی شیراز،

 ایران  تهران، علوم پزشکی تهران،گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سالمت،  -4

 

 خالصه

مدیریت بهینه مناب  انسانی به عنوان یکی ازاساسی ترین مبانی مدیریت در خدمات سالمت مدنظر می باشد. چراکه نیروی  مقدمه و هدف:

  انسانی از مهم ترین مناب  سازمانی به شمار می رود.  د  پژو ش حاضر، شناسایی چالش  ای مدیریت بهینه متاب  انسانی در بیمارستان بود.

ش کیفی، محیط پژو ش را بیمارستان  ای دانشگاه علوم پزشکی تهران و جامعه پژو ش را کارشناسانی که در این پژو  :روش بررسی

شرکت کننده با روش نمونه گیری  19مدیریت مناب  انسانی داشتند، تشکیل دادند.   ای برنامه اجرای ی نحوه از اطالعات بیشترین

از، مصاحبه نیمه ساختاریافته جم  آوری شد. جهت تحلیل داده از تحلیل محتوای کیفی  غیرتصادفی  دفمند انتخاب شدند. داده  ا با استفاده

 استفاده گردید.

به روز »گردید. عوامل سازمانی  "عوامل سازمانی، انگیزشی و دانشی"تجزیه و تحلیل داده  ا منجر به تولید سه درون مایه اصلییافته ها:

کارکنان، فقدان فر نگ کار تیمی، و فر نگ  گزینش و انتخاب در بیمارستان محدودیت و دانشگاه سوی از نبودن شرح وظایف، استخدام

فقدان سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد، »، عوامل انگیزشی «نگرش فرآیندی، عدم استقرار کامل سالمت شغلی، و نقص در سیستم ارزشیابی

وجود »و عوامل دانشی«انگیزه و بی اعتمادی کارکنان در زمینه رف  مشکالتعدم برقراری ارتباط بین ارزیابی و سیستم تشویقی، و فقدان 

 را دربرگرفتند.« نیرو ای قدیمی و مقاومت در برابر تغییر، ضعف دانشی کارکنان، و یادگیرنده نبودن محیط بیمارستان

عملکرد،  مبنای بر پرداخت شفا  سازی شرح شغل، پیاده سازی فر نگ پویای سازمانی، شرایط محیطی ایمن و سیستم نتیجه گیری:

  دایت بیمارستان  ا به سمت سازمان  ای یادگیرنده نقش بسزایی در کا ش چالش  ای مدیریت بهینه مناب  انسانی دارد.

 

 ارستانچالش، مدیریت، منابع انسانی، بیم واژه های کلیدی:

                                                      

  :مسئول مقاله 

، ساختمان الماس، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 29شیراز، خیابان قصرالدشت، حدفاصل سه راه فلسطین و چهارراه مالصدرا، کوچه آدرس: 

  Email: alirezayusefi67@gmail.com       بهداشتی درمانی شیراز
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 : راهکارهایی برای ارتقاءمارستانیب رانیمد ازیمورد نی های توانمندو  مهارتهاشناسایی 

 

 4، جواد جوان نوقابی3، محمد خمرنیا2امید براتی ،1احمد صادقی

 

 دکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران -1

 ، استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایراندکترای مدیریت بهداشت و درمان -2

 ، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زا دان، زا دان، ایراندکترای مدیریت بهداشت و درمان -3

 د سالمت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایراندانشجوی دکترای اقتصا -4

 

 خالصه

با توجه به اینکه در سال  ای اخیر توجه سیاستگذاران و مدیران حوزه سالمت به جایگاه  ای مبدیریتی و توانمنبدی  بای     :مقدمه و هدف

بیشتر شده است و از سویی دیگر کمببود دانبش و مهارتهبای مبدیریتی  زم در ببین مبدیران         زم برای اخذ پست  ای مدیریت بیمارستانی

مبدیران بیمارسبتان و ارا به      با  یتوانمنبد  و  ا مهارت، این مطالعه با  د  شناسایی بیمارستانی کشور به یک دغدغه مهم تبدیل شده است

 را کار ایی برای ارتقای این مهارت  ا انجام شده است.

پژو ش حاضر یک مطالعه کیفی می باشد که به روش تحلیل محتوا انجبام شبده اسبت. جامعبه پبژو ش شبامل مبدیران         ررسی:روش ب

بیمارستان  ای آموزشی و درمانی، مدیران ستادی دانشگاه، اعضای  یئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

د آغاز گردیده و تا اشباع داده  ا ادامه یافت. داده  ا با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافتبه و  بوده است. نمونه گیری به صورت  دفمن

 بحث گرو ی متمرکز گردآوری شد.

ی، دانبش  تجرببه کبار  ، تعامل و ارتباطبات تم اصلی  ) 7در این مطالعه مهارت  ا و توانمندی  ای مورد نیاز مدیران بیمارستان در  یافته ها:

تبم فرعبی طبقبه     24ی( و و اخالق مدار یتیشخص ی ا یژگیوو حل مساله،  کیستمیتفکر س، و عالقه زهیانگ، مارستانیشناخت بیتی، مدیر

تصدی پست مدیریتی  و پبس از  قبل از  یتوانمندسازمضمون اصلی ) 2بندی گردید. برای ارتقای این مهارت  ا و توانمند سازی مدیران نیز 

 مضمون فرعی شناسایی گردید. 8تصدی پست مدیریتی ( و 

تصمیم  ضروری استوابسته است. ان توانایی مدیر بیش از  ر ارگان دیگری به چگونگی نگرش و عملکرد و سطح بیمارستان نتیجه گیری:

در بحث آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای تصدی پست مدیریت بیمارستانی  کشور گیران و سیاستگذاران حوزه سالمت

بگونه ای بازنگری بعمل آورند تا فارغ التحصیالن رشته  ای مدیریت خدمات بهداشتی برای تصدی پست  ای فوق، واجد آمادگی  زم 

 باشند.  

 

 بیمارستان، مطالعه کیفی، مدیر و توانمندی مهارت واژه های کلیدی:

 

                                                      
 مقاله  مسئول: 
 ahmadsadeghi1363@gmail.com 
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بررسی روابط ساختاری میان خودمدیریتی، منابع شغلی روزانه و درگیری شغلی پرستاران 

 بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

  2شیال امیردهی ،1عباس محمدعلی پور کناری

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قا مشهر، ایران.،  امدیریت تشکیالت و روشکارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش  -1

 قا م شهر، ایران. ا، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش مدیریت تشکیالت و روش -2

 

 خالصه

 سالمت سنجش از شاخصی عنوان به شغلی درگیریبوده و  سازمان  ا اثربخش مدیریت اساسی پیش نیاز خودمدیریتی، مقدمه و هدف:

بررسی اثرات خودمدیریتی روزانه بر درگیری شغلی و مناب  شغلی ،  د  از پژو ش حاضر. قرار دارد معیار ای مرسوم سایر در کنار سازمانی،

 پرستاران می باشد.روزانه 

بیمارستان  ای منتخ  پرستاران  ،جامعه آماریپیمایشی می باشد.  -تحقیق حاضر، کاربردی و از حیث روش، توصیفی روش بررسی:

تن از آزمودنی  ا،  297آوری شده از  ای جم اساس داده بر تحقیقنفر و  1275به تعداد  1396، در بهار سال دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 تحلیل و LISRELو   SPSSافزار ای  نرم طریق از داده  اگردید. انجام  بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی

 گردید.استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تا یدی  آزمون فرضیه  ابرای 

و  09/0(، بازخورد روزانه )ضری  استاندارد t 80/17و مقادیر  28/0)ضری  استاندارد خودمدیریتی روزانه بر تنوع مهارت  ای روزانه ها:یافته

)ضری  استاندارد تنوع مهارت  ای روزانه (، متغیر ای t 92/18و مقادیر  31/0( و فرصت  ای رشد روزانه)ضری  استاندارد t 35/4مقادیر 

پرستاران و در نهایت بر درگیری شغلی ( t 02/5و مقادیر  10/0( و فرصت  ای رشد روزانه )ضری  استاندارد t 86/10و مقادیر  28/0

بازخورد روزانه بر درگیری است.  دارای تاثیر معنادار بوده، (t 58/19و مقادیر  30/0)ضری  استاندارد شغلی خودمدیریتی روزانه بر درگیری 

 .نبود، موثر (-t 05/0و مقادیر  -001/0پرستاران)ضری  استاندارد شغلی 

 بهبود وضعیت خودمدیریتی و مناب  شغلی روزانه در بین پرستاران، درگیری شغلی آنان را بهبود می د د. گیری:نتیجه

 

خودمدیریتی، منابع شغلی روزانه، درگیری شغلی، پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم  کلیدی:ای واژه

 .پزشکی مازندران
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 با بکارگیری مدل دنیسونتبیین فرهنگ سازمانی بیمارستان نمازی شیراز 

 

 ، 2، فاطمه بهاری2، زهرا نوروزی2، پریسا جان قربان3، عظیمه قربانیان2کمالیر منظ 1مریم غالمی

 4، ساره روستا1، میترا کیانی2پریوش رنجخو

 

  ، شیراز، ایرانعلوم پزشکی شیرازکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز توسعه پژو شهای بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه  -1

       ، شیراز، ایرانکارشناس پرستاری، مرکز توسعه پژو شهای بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز -2

علبوم پزشبکی   دانشجوی دکترای مدیرت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، کمیته تحقیقبات دانشبجویی، دانشبگاه     -3

       ، شیراز، ایرانشیراز

       ، شیراز، ایرانارشناس ارشد آمار زیستی، مرکز توسعه پژو شهای بالینی، بیمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شیرازک -4

 

 خالصه

اثرگذاری را در بهبود یا پسبرفت  آید و بیشترین پتانسیل   ا بشمار می فر نگ از مهمترین عوامل موفقیت و شکست سازمان :و هدف مقدمه

که فر نگ سازمانی یکی از مفا یم مهم در زمینه توسبعه سبازمانی اسبت،  بد  پبژو ش حاضبر ارزیبابی فر نبگ          سازمانی دارد. از آنجایی

 باشد.  ای کلینیکی، پاراکلینیکی و اداری بیمارستان نمازی شیراز می سازمانی بخش

گیبری در دسبترس     ای مختلف بیمارستان نمازی شیراز که به روش نمونبه  ر از کارکنان بخشنف 230پژو ش بر روی این روش بررسی: 

. جهت سنجش فر نگ سازمانی این بیمارستان از پرسشنامه فر نگ سازمانی دنیسون استفاده شد. روایی این انجام گرفت انتخاب شده بودند،

 SPSS15 ا از نبرم افبزار    تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده96/0اخ توسط کارشناسان و پایایی آن با ضری  آلفای کرنب نامه پرسش

 استفاده شد.

 ای این مطالعه بعد رسالت فر نگ سازمانی بیمارستان نمازی شیراز نسبت به سایر ابعاد بیشترین امتیاز را کس  نمود  براساس یافته ها: یافته

پذیری و مشارکت به ترتی  پس از این بعد قرار گرفتنبد. ببه عبالوه تفباوت      درصد نمره قابل اکتساب( و دیگر ابعاد سازگاری، انطباق 36/50)

 ای مختلف کلینیکی، پاراکلینیکی و اداری بیمارستان نمازی شیراز مشا ده نشد.  آماری معناداری بین میانگین نمرات فر نگ سازمانی بخش

ن متا ل و افراد با رده شغلی قراردادی نسبت به کارکنان مجرد و افراد رسمی امتیازات بیشتری به فر نگ سازمانی بیمارستان  مچنین کارکنا

 دادند.

باشبد و در   نتایج این مطالعه نشان داد که وضعیت فر نگ سازمانی بیمارستان نمازی شبیراز در حبد متوسبط مبی     به طور کلی گیری: نتیجه

 بویژه توسعه قابلیت، توانمندسازی،  ما نگی و یکپارچگی نیازمند بهبود و توجه بیشتری است.  ا  بعضی از شاخص

 

 ها فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، بیمارستان های کلیدی:واژه
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ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران سطوح مختلف 

 پزشکی

 

 4، امیر کاظمی بلبلوئی3، فاطمه منافی3رضا مرادی، 2ربانی خواه، فهیمه 1احمد ماهی جاغرق

 

 دانشجوی دکتری مدیریت مناب  انسانی، مدیر کل مناب  انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -1

مدیریت و اصالحات در نظام سالمت، معاون اجرایی اداره کل مناب  انسانی وزارت بهداشت، درمان و  MPHکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و  -2

 آموزش پزشکی

 دانشجوی دکتری تخصصی سیاستگذاری سالمت، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -3

 ی، ر یس گروه ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو بهره ور ستمیس تیریمد شیگرا  یصنا یارشد مهندس یکارشناس -4

 

 خالصه

  ا سازمان مدیران تفکر روش در تغییر به نیاز سازمانی ا دا  جهت در برداشتن گام و روزافزون تغییرات با  ما نگی برای مقدمه و هدف:

 تفکر توانایی میان این در د ند. می دست از را خود کارایی قدیمی حلهای راه شود، می مواجه جدید مشکالت با سازمان وقتی باشد و می

است. لذا  د  مطالعه حاضر بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران سطوح  نیاز مورد مختلف سطوح در مدیران برای فزاینده بطور استراتژیک

 ی می باشد.مختلف ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

انجام گرفت. جامعه پژو ش کلیه مدیران سطوح مختلف وزارت  1396که در سال  باشدمقطعی می -مطالعه حاضر توصیفی روش بررسی:

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل مدیران کل، مشاوران وزیر، مشاوران معاونین  و معاونین اداره بودند که به روش سرشماری وارد 

ابزار گردآوری داده  ا پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک بر اساس مدل لیدکا بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تا ید  مطالعه شدند.

 جهت تحلیل داده  ا استفاده شد.sppss-20 شده بود. از نرم افزار

دمتوسط بود. از بین ابعاد تفکر استراتژیک، با ترین از صد و با تر از ح 68میانگین نمره تفکر استراتژیک مدیران سطوح مختلف،  یافته ها:

و کمترین میانگین نمره به ترتی  مربوط به تفکر سیستمی و تفکر در زمان بود که نشان د نده تفکر سیستمی اغل  مدیران وازرتخانه می 

نوع استخدامی تفاوت آماری معنادار نداشت. تفکر استراتژیک و تمام ابعاد آن بر حس  جنس، گروه سنی، سابقه کار، معاونت، سمت و باشد. 

 میانگین نمره تفکر در زمان بر حس  تحصیالت اختال  آماری معنادار داشت و در افرادی که تحصیالت آنان دکترا و با تر بود، بیشتر بود.

عاد آن در مدیران، پیشنهاد می گردد با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر با تر از حد متوسط بودن تفکر استراتژیک و اب گیری:نتیجه

اقداماتی نظیر برگزاری کارگا های آموزشی، استفاده از مشاوران متخصص در زمینه مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی مناس  جهت تقویت 

 ابعاد تفکر استراتژیک صورت گیرد.

 

 نظام سالمتتفکر استراتژیک، مدیران، وزارت بهداشت، تفکر سیستمی،  های کلیدی:واژه
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 سازمانی عملکرد و شغلی رضایت با افراد سازماندهی ارتباط بررسی

 

 مریم بابازاده

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت توسعه و مدیریت مناب ، کارشناس ارشد مدیریت،کارشناس امور مالی،

 

 خالصه

 میان از شده اند، شناخته شغلی و عملکرد سازمانی رضایت روی تاثیر برای فردی و ما یتی، سازمانی متغیر دسته سه :مقدمه و هدف

گرفته اند.  قرار بررسی مورد و عملکرد شغلی رضایت بر پیچیدگی و تمرکز، رسمیت یعنی آن ابعاد سازماند ی سازمانی و سازمانی، متغیر ای

 سازمانی است.  عملکرد و شغلی رضایت با افراد  د  پژو ش تعیین رابطه سازماند ی

 نفر 450 که باشند می تهران پزشکی علوم دانشگاه کارکنان آماری، جامعه . مبستگی است -نوع توصیفی از حاضر تحقیق :بررسیروش 

 و و  رسی سوتا رابینز، مینه پرسشنامه از گردآوری داده  ا جهت. شدند به عنوان نمونه تعیین ساده گیری تصادفی نفر با نمونه 160.  ستند

  شدند. تحلیل و و آزمون  مبستگی پیرسون تجزیه   Spss افزار نرم از استفاده با  ا داده شد. استفاده گلداسمیت،

رضایت شغلی و عملکرد کارکنان رابطه منفی وجود دارد، و براساس سطح معنی  یافته  ا نشان داد بین سازماند ی پیچیده افراد با :یافته ها

با رضایت شغلی و عملکرد کارکنان رابطه معنی دار وجود ندارد. اما براساس سطح معنی داری  ( بین تمرکز در سازماند ی افراد<01/0Pداری )

(01/0P< .بین رسمیت در سازماند ی افراد با رضایت شغلی و عملکرد کارکنان رابطه مثبت وجود دارد ) 

با  .بود متفاوت قبل مطالعات با پژو ش نتیجه چندین و نبوده عمومی قبلی مطالعات در مطرح شده روابط که داد نشان نتایج :نتیجه گیری

بهبود توجه به یافته  ا، پیشنهاد می شود، سازماند ی افراد در سازمان  ا به سمت رسمیت پیش رود تا موج  افزایش رضایت شغلی و 

 عملکرد کارکنان شود.

 

 پزشکی علوم دانشگاهسازماندهی افراد، رضایت شغلی، عملکرد سازمانی،  :واژه های کلیدی
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بررسی ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی بر  فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی 

 (1395ی )ساختار با استفاده از مدل معادالتشهر بابل 

 

 3، حسنعلی جعفرپور2، محمود صادقی حداد زواره1سمائی سیداحسان

 

 مرکز تحقیقات اختالل در حرکت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران. ،یا بهداشت حرفه یارشد مهندس یکارشناس -1

 .رانیا بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل،  قاتیمرکز تحق ،عفونی  ای بیماری اریاستاد -2

 ی، تهران، ایرانشتبه دیشه یدانشگاه علوم پزشک ،ییو ماما یدانشکده پرستار ی،پرستار یدکترا یدانشجو -3

 

 خالصه

کاری خود در معرض فرسودگی  توجه محیط مستمر با استرس  ای قابل مواجهو  گستردگی حیطه فعالیتیپرستاران به دلیل  مقدمه و هدف:

فاکتور ای شغلی قرار دارند. فرسودگی شغلی به عنوان یکی از معضالت مهم با پیامد ای ناگوار بسیار در شغل پرستاری  شناخته شده و 

فردی، روانی واجتماعی مختلفی در بروز آن دخیل  ستند. از این رو  این مطالعه با  د  بررسی ارتباط  وش  یجانی و استرس شغلی بر  

 دولتی شهر بابل انجام گرفت.   ای فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان

 روی بر تصادفی، طبقه ای نمونه گیری روش و مقطعی صورت به که تحلیلی است-توصیفی مطالعات نوع از حاضر پژو ش بررسی: روش

 . شد استفاده استاندارد  ای پرسشنامه از اطالعات گردآوری برای. شد شهر بابل انجام  ای پرستاران بیمارستان از نفر 300

ییدی جهت سنجش مدل  ای معاد ت ساختاری و تحلیل عاملی تا تحلیل و از مدل AMOSو SPSSافزار ای  نرم ا به وسیله  داده

 پژو ش استفاده شد.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد  وش  یجانی و استرس شغلی بر فرسودگی شغلی پرستاران اثرگذار  ستند. مچنین بین  :ها یافته 

به طوری که  افزایش  وش  یجانی منجر به کا ش  (.p<001/0 وش  یجانی و استرس شغلی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت)

 شد..  استرس شغلی می

با توجه به ا میت فرسودگی شغلی و ا میت پیامد ای ناشی از آن در میان  و  مطالعه نیحاصل از ا ی ا افتهیبر اساس  گیری: نتیجه

بر بهبود   تواند تمرکز در پرستاران می شغلی کا ش سندرم فرسودگی یبرا یا مداخله ی ا از برنامه کیی که گرفت جهیمیتوان نتپرستاران، 

 کاری از جمله  وش  یجانی و  استرس شغلی  باشد. روانی محیط-فاکتور ای فردی

 

 پرستار ،یدل معادالت ساختارشغلی، م شغلی، هوش هیجانی، استرس فرسودگی های کلیدی: واژه
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 پذیری اجتماعی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابلرابطه بین کیفیت زندگی کاری با مسئولیت 

 

 6، حکیمه گلعلی پور5، نرجس تقی مشایی4زهرا حدادی ،3، سعیده کاکوان2، ندا احمد زاده*1بیژن احمدزاده

 

 دانشکده پرستاری رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل فوق لیسانس مدیریت آموزشی، مسئول آموزشی دانشجویی فر نگی،  -1

 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقا سالمت -2

 مالی، حسابدار امین اموال، دانشکده پرستاری رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -فوق لیسانس مدیریت دولتی -3

 لیسانس  مشاوره و را نمایی، دانشکده پرستاری رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4

 دانشکده پرستاری رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل ، فوق لیسانس مدیریت آموزشی، کارگزین -5

 لیسانس روانشناسی بالینی، مسئول تایمکس، دانشکده پرستاری رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل -6

 

 خالصه

ی در  ای سازمان  ستند که نقش محور ترین سرمایه زندگی سازمانی و شخصی  زم و ملزوم یکدیگرند. کارکنان مهم مقدمه و هدف:

شد، اما امروزه بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان به عنوان  کنند. در گذشته فقط بر زندگی شخصی کارکنان تأکد می تحول سازمان ایفا می

پذیری اجتماعی  ترین ا دا  سازمان تبدیل شده است. پژو ش حاضر با  د  بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با مسئولیت یکی از مهم

 دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شده است. کارکنان

روش پژو ش توصیفی از نوع  مبستگی بوده است. جامعه آماری پژو ش متشکل از کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  روش بررسی:

مرد و  105نفر ) 183بود که برحس  جدول کرجسی و مورگان  1395-96نفر زن( در سال تحصیلی  150مرد و  200نفر ) 350بابل برابر با 

 ای معتبر کیفیت   ا از پرسشنامه ای به عنوان نمونه پژو ش انتخاب شدند. برای گردآوری داده گیری تصادفی طبقه زن( به روش نمونه 78

( استفاده شد. روایی صوری و محتوایی 1392پذیری اجتماعی کارکنان حقیقتیان و  مکاران ) ( و مسئولیت1973زندگی کاری والتون )

 ای  به دست آمده است. فرضیه 86/0و  85/0اده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتی  پرسشنامه به تأیید متخصصان رسیده و پایایی آنها با استف

  ای  مبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  پژو ش با استفاده از آزمون

 ای آن )قانونی،  کارکنان و زیر مقیاس پذیری اجتماعی  ای پژو ش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری با مسئولیت یافته ها: یافته

درصد  7/35(.  مچنین، کیفیت زندگی کاری از توانایی تبیین P≤05/0دوستانه( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ) اقتصادی، اخالقی و نوع

 (. P≤05/0پذیری اجتماعی کارکنان برخوردار است ) از تغییرات مربوط به مسئولیت

 ر چه کیفیت زندگی کاری کارکنان با تر باشد، میزان ی این پژو ش نشان د نده این واقعیت است که  ا یافته گیری: نتیجه

گردد که مدیران برای افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان در محیط کار و  شود. بنابراین پیشنهاد می پذیری اجتماعی آنها بیشتر می مسئولیت

 ا، صداقت، قابل اعتماد بودن، یکپارچگی  ته باشند و ادراکات کارکنان در مورد نحوه پرداختشغل، شفافیت بیشتری در امور کارکنان داش

 ای خاطر نسبت به کارکنان را تعدیل نمایند تا تمایل به  رفتاری یا به عبارت دیگر،  مسانی رفتار و گفتار مدیران و نشان دادن دغدغه

 د. ای اجتماعی در کارکنان افزایش یاب پذیرش مسئولیت

 

 پذیری اجتماعی، کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی کیفیت زندگی کاری، مسئولیت های کلیدی: واژه

                                                      
  : مسئول مقاله 

 Ahmadzadeh1396@ yahoo.com             پرستاری رامسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل آدرس: دانشکده
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شناختی، استرس ادراک شده و سرسختی روانشناختی با  –رابطه بین خود تنظیمی هیجانی 
 1396فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان بابل 

 

 2یزدان طالب نیا روشن ،1ابوالقاسمی شهنام

 

 اسالمی واحد تنکابن، تنکابن، مازندران، ایران. آزاد دانشگاه روانشناسی، استادیار تخصصی دکتری -1

 بالینی، بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، مازندران، ایران. کارشناس ارشد روانشناسی -2

 

 خالصه

 دراز درگیری از ناشی پیاپی و ثابت  یجانی فشار اثر در که است روانی - فیزیکی خستگی از فرآیندی شغلی فرسودگی :هدفمقدمه و 

این پژو ش  .گردند می فعالیت کم و عالقه کم کارشان در برند می رنج شغلی فرسودگی از که شود. کارکنانی می ایجاد  ا انسان در مدت

شناختی، استرس ادراک شده و سرسختی روانشناختی با فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان بابل  –بررسی رابطه بین خود تنظیمی  یجانی 

 .باشدمی

نفر از پرستارانی که در  623جامعه آماری این پژو ش را  انجام گردید. 1396است که در سال توصیفی از نوع  مبستگی  بررسی:روش 

پرستار با استفاده از 120باشند را تشکیل دادند که از این بین تعداد  شهر بابل مشغول به کار می ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی  بیمارستان

) افمن و کاشدان( سر سختی ا واز و   یجانی ای خودتنظیمی نامهپرسش بوسیله ا داده ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. خوشه

 مبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و نرم افزار  آزمون شد و به وسیله استرس ادراک شده )کو ن( فرسودگی شغلی جم  آوری

spss20  .تجزیه و تحلیل شدند 

بین  (=p<،336/0-r 01/0شناختی با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه منفی و معناداری وجود داشت ) –بین خود تنظیمی  یجانی  :ها یافته

بین سرسختی روان شناختی با فرسودگی  (. =p<،248/0r 01/0مثبت و معناداری وجود داشت )استرس ادراک شده با فرسودگی شغلی رابطه 

 (. =p<،203/0-r 05/0شغلی رابطه منفی و معناداری وجود داشت )

شناختی، استرس  –اینکه بین خود تنظیمی  یجانی  بر مبنی پژو ش فرضیه شده محاسبه رابطه شدن معنادار به توجه با نتیجه گیری:

شناختی،  –شد و متغیر خود تنظیمی  یجانی  ادراک شده و سرسختی روان شناختی با فرسودگی شغلی پرستاران رابطه وجود دارد، تأیید

 سرسختی روان شناختی و استرس ادراک شده بهترین پیش بینی کننده برای فرسودگی شغلی است.

 

تی، سر سختی روانشناختی، استرس ادراک شده، فرسودگی شغلی شناخ –خود تنظیمی هیجانی  های کلیدی: واژه

 پرستاران

 

                                                      
  مسئول مقاله 

yazdan_taleb@yahoo.com 
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 ارتباط توانایی آینده پژوهی با کیفیت تجارب یادگیری دانشجویان

 

 4، محسن محمدی3، مریم تاتاری2، فائزه صداقت1طاهره شریفی

 

 .ایران حیدریه، تربت حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده عمومی، بهداشت گروه مربی، -1

 .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران -2

 .ایران حیدریه، تربت حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه ،کارشناس ارشد آمار زیستی مربی، -3

 ایران. ،کرمانشاه ،کرمانشاه پزشکی علوم دانشجوی دکترای تخصصی، دانشگاه -4

 

 خالصه

  ا عنوان یکی از وظایف دانشگاه آنان نیز بهتوانایی آینده پژو ی  مناب  انسانی آینده ی نظام سالمت بوده و دانشجویان مقدمه و هدف:

. از کیفیت تجارب یادگیری است آنیکی از متغیر ای مهم و تاثیرگذار بر  لذا ای تحصیل بهبود یابدا  تواند از طریق آموزش در طی سال می

 انجام شد. تعیین ارتباط توانایی آینده پژو ی و کیفیت تجارب یادگیری در دانشجویانبا  د  این رو پژو شی 

 370بود.  1395-96 تحصیلی سال در مشهد پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان کلیه ،تحلیلی -توصیفیاین مطالعه  جامعه :بررسی  روش

 ای روا و پایای توانایی آینده  وارد مطالعه شدند. ابزار جم  آوری اطالعات شامل پرسشنامه ای طبقه گیری نمونه صورت به دانشجویان از نفر

و با  20 نسخه SPSS افزار نرم با کمک  ا داده تحلیل و بود. تجزیه Neumannپژو ی پارسا و  مکاران و کیفیت تجارب یادگیری 

 .شد انجام اسپیرمن  مبستگی و چندگانه رگرسیون آنالیز واریانس یکطرفه،  ای آزمون استفاده از

 ( و میانگین5/138±5/24متوسط ) حد از کمی بیشتر دانشجویان تحت مطالعه پژو ی آینده توانایی میانگین یافته  ا نشان داد ها: یافته

پژو ی و ابعاد کیفیت تجارب یادگیری  مبستگی مستقیم و معناداری ( بود. بین ابعاد آینده 2/34±1/7در حد متوسط ) یادگیری تجارب کیفیت

 (.<01/0P< ،0rباشد ) وجود داشت که شدت این ارتباط متوسط می

تواند موج  رشد توانایی آینده پژو ی دانشجویان شود، لذا ضروری  با توجه به اینکها بهبود کیفیت در تجارب یادگیری می گیری: نتیجه

 بر دانشجویان با خود روابط در توانند نیز می  ا گنجانده شودا  مچنین اساتید تمرکز بر آینده در برنامه درسی دانشگاه ای م است، فعالیت

 .بیافزایند آینده شناخت به آنان مندی عالقه به و بگذارند بیشتری تأثیر آینده تحو ت بررسی و بینی پیش لحاظ از آنان تمایل و نگرش

 

 آینده پژوهی، کیفیت تجارب یادگیری، دانشجویان. واژه های کلیدی:

                                                      
   :مسئول مقاله 

 ایران حیدریه، تربت حیدریه، تربت پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکدهآدرس: 
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بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 6الهه عسکرزاده ،5محسن محمدی ،4المیرا حقیان ، 3،زهرا نبی زاده2فریما اسدی نسب ،1سهیل مختاری

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -1

 .لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان افضلی پور کرمان، کرمان، ایران -2

 . داشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات به -3

 . ، ایرانمازندران ،مازندراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی  -4

 مانشاه، کرمانشاه، ایراندانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کر -5

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران -6

 

 خالصه

جایگاه امروزه رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی دو مقوله مهم و بین رشته ای  ستند که در حوزه مدیریت از  مقدمه و هدف:

 ا و تعامالت پرستاران را در جهت ارا ه  تواند رفتار ا، نگرش ترین عواملی است که می ویژه ای برخوردارند. رفتار شهروندی سازمانی از مهم

اب  رچه بهتر کیفیت خدمات به کار گیرد. سرمایه اجتماعی می تواند جایگزین مطلوب برای سرمایه مالی و اقتصادی باشد از این رو در غی

سرمایه اجتماعی سایر سرمایه  ا اثربخشی خودرا از دست می د ند.  د  اصلی این پژو ش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار 

 .شهروندی سازمانی در کارکنان بیمارستان  ای منتخ  دانشگاه علوم پزشکی تهران است

تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بوده و نمونه گیری در  -این تحقیق از نظر  د  کاربردی روش بررسی:

نفر و  250حجم نمونه براساس فرمول کوکران  .دش انجام( سینا و فارابی خمینی، امام) تهران پزشکی علوم دانشگاه منتخ  بیمارستانهای

 .در نظر گرفته شد 05/0استفاده شد سطح معنی داری  22نسخه   spss برای تحلیل داده  ا از نرم افزار

 که طوری به شد ارزیابی اجتماعی مستقیم سرمایه با سازمانی شهروندی رفتار بین رابطه که  است نشان داده پژو ش نتایج یافته ها:

 (.p<0/01داشت ) خوا د سازمانی شهروندی رفتار به گرایش یا کا ش افزایش بر مستقیم تاثیر اجتماعی  ای سرمایه کا ش یا افزایش

نایی کارکنان و رابطه مستقیم و معنی توا شکوفایی و  با توجه به ا میت رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء بهره وری سازمانها نتیجه گیری:

بنابراین بیمارستان  ا برای اینکه بتوانند جایگاه دار آن با سرمایه اجتماعی که باعث افزایش  مکاری و مشارکت اجتماعی کارکنان می شود، 

 .م کنندخود را حفظ کنند و آن را ارتقا د ند، باید با تعیین را کار ایی مناس ، زمینه بروز سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی را فرا 

 

 ، بیمارستانسازمانی رفتارشهروندی اجتماعی، سرمایه ه های کلیدی:ژوا

 

                                                      
 :مسئول مقاله 

 asgarzadehe951@mums.ac.ir پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم آدرس: 
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های ارتباطی بین فردی دستیاران تخصصی پزشکی جدیدالورود دانشگاه علوم  مهارتارزیابی 

 1396پزشکی بابل سال 

 

 2میترا شعبانی ،1جمیله آقاتباررودباری

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل -معاونت آموزشی -  کارشناس مسئول دبیرخانه تحول -کارشناس ارشد مدیریت اجرایی-1

 دانشگاه علوم پزشکی بابل –دانشکده پزشکی  –مسئول آموزش تحصیالت تکمیلی  –کارشناس ارشد مدیریت آموزشی -2

 

 خالصه:

شود که عامل مهمی در موفقیت اشخاص است . با توجه   ای مهم زندگی محسوب می روابط بین فردی جزء یکی از مهارت مقدمه و هدف:

 ای ارتباطی   است .این پژو ش با  د  بررسی مهارت  ای اصلی موردنیاز آن امل با بیمار از مهارتتع، به زمینه شغلی دستیاران تخصصی

 گرفته است . انجام 1396بین فردی دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 

ی به روش سرشماری تصادفی ساده نفر 60دستیار تخصصی از جامعه آماری  55تحلیلی حاضر بر روی  –پژو ش توصیفی  روش بررسی:

پرسش پنج  19انجام گرفت که دارای  73/0 ای بین فردی با پایایی  انجام پذیرفت. اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد مهارت

 صورت گرفت . Anova و T-test  ای آماری  ا با استفاده از آزمون وتحلیل داده است . تجزیه 95تا  19ای با دامنه  گزینه

 ای ارتباطی بین فردی  بودند . میانگین مهارت 31±8با میانگین سن  ،% آقا27نفر (  15) ،% خانم73نفر (  40) ،نفر 55از مجموع  ها: یافته

اری با % در حد خوب ارزیابی گردید که ارتباط معناد7/66بخش و  % در حد رضایت 3/33نمره( بود که در بین دستیاران  95) از کل  9±76

سطح تحصیالت پدر و مادر و تأ ل تأثیری ،(.  مچنین جنس =P 0001/0 ای ارتباطی و سابقه کار آنان داشت )  ای مهارت گذراندن کارگاه

 (. P> 05/0 ای ارتباط بین فردی نداشتند )  بر مهارت

 ای ارتباطی دستیاران است . به  هم و مؤثر بر مهارت ای ارتباطی و سابقه کار از عوامل م  ای آموزشی مهارت برگزاری کارگاه گیری: نتیجه

 د د . عملکرد آنان را در برقراری ارتباط بهبود می ،آموزشی دستیاران رسد تجربه نظر می

 

 های ارتباطی. مهارت –دستیاران تخصصی پزشکی  –ارتباط بین فردی  های کلیدی: واژه
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 shabani.mitra@gmail.com    دانشگاه علوم پزشکی بابل –دانشکده پزشکی آدرس: 

mailto:shabani.mitra@gmail.com
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 )مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی بابل( نگاهی بر چابکی سازمانی از منظر هوش رهبری

 

 4معصومه یدالهی ،3محمد باقر نقوی، 2، حسن علیزاده افروزی1جواد حسین زاده گروی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، معاون مالی، معاونت توسعه مدیریت و مناب ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1

 بازرگانی، مدیرمالی، معاونت توسعه مدیریت و مناب ، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد مدیریت  -2

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، کارشناس مالی، معاونت توسعه مدیریت و مناب ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

 مناب ، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، ر یس اداره رسیدگی و اعتبارات، معاونت توسعه مدیریت  -4

 

 خالصه

ای  ستند تا آنها را قادر سازد تصمیمات استراتژیک در محیط پیچیده و مهم ر بران سازمانی نیازمند  وشمندی چندگانه مقدمه و هدف:

انشگاه علوم پزشکی بابل دنیای کس  و کار فعلی اتخاذ کنند.  د  اصلی این پژو ش نگا ی بر چابکی سازمان از منظر  وش ر بری در د

 است.

 ا، جزو تحقیقات توصیفی و از لحاظ روابط بین متغیر ا از نوع تحقیق  مبستگی تحقیق حاضر براساس نحوه گردآوری داده :روش بررسی

مورد به عنوان  72موردی کارکنان دانشگاه مذکور، تعداد  157است. مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی بابل است و از میان جامعه آماری 

نامه استاندارد چابکی سازمانی جعفرنژاد،  وش اجتماعی  ای مورد نیاز با استفاده از پرسشآوری دادهنمونه آماری انتخاب و سپس با جم 

ترومسو،  وش فر نگی مرکز سنجش  وش فر نگی آمریکا،  وش مصنوعی کینگ،  وش  یجانی و ویزینگر،  وش سازمانی آلبرشت به 

 اسمیرنو ،  مبستگی پیرسون پرداخته شده است. - ای آماری کلوموگرو فرضیات تحقیق توسط آزمونآزمون 

 6فرضیه اصلی تحقیق )) وش ششگانه ر بری بر چابکی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل تاثیر دارد(( می باشد که  به  مراه ها: یافته

گانه ر بری ) وش استراتژیک، سازمانی، معنوی، اجتماعی، ن تمامی ابعاد  وش ششفرضیه فرعی مورد تأیید قرار گرفتند و مشخص شد بی

 0.001و در سطح  0.3فر نگی،  یجانی( و چابکی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ضری   مبستگی بین کلیه متغیر ا بزرگتر از 

 معنی دار است. 

گانه ر بری با چابکی سازمانی رابطه ارا ه شده نشان داد که تمامی ابعاد  وش شش نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون گیری:نتیجه

مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین مستند به ادبیات موضوعی تحقیق، توجه به  وش ر بری به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد و 

گانه ر بری باعث افزایش چابکی سازمانی و تقویت ابعاد  وش شش تقویت چابکی سازمانی از ا میت به سزایی برخوردار است و شناخت

  . شودمی

 

  وش معنوی ،گانه ر بری وش شش ، وش سازمانی ، وش استراتژیک ،چابکی سازمانیهای کلیدی: واژه

                                                      

  :مسئول مقاله 

 Mohammad_Naghavi20@yahoo.com     مناب عاونت توسعه مدیریت و م ،دانشگاه علوم پزشکی بابلآدرس: 
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 1395رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران در بیمارستان های شهر قم در سال 

 

 *4، فائزه آقاجانپور 3، سید مجتبی حسینی2خلیل علی محمدزاده  ،1 امیرجعفر نظری

 

 فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -1

 پزشکی تهراندکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشیار، مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سالمت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -2

 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال -3

 ، کارشناس مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان، پژو شکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابلپرستاری لیسانس -4

 

 خالصه

بهره روری پرستاران یکی از ا دا  ارزشمند سازمان برای دستیابی رشد است. یکی از پیش نیاز ای افزایش بهره وری،  و هدف: مقدمه

بهبود کیفیت زندگی است.  د  از این مطالعه بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری میان کارکنان پرستاری بیمارستان  ای قم 

 .باشد می 1395در سال 

مین اجتماعی شهر قم أنفر از پرستاران بیمارستان  ای دولتی، خصوصی و ت 250تحلیلی با مشارکت -این مطالعه توصیفی :رسیبرروش 

انجام شد. تعداد نمونه  ا با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده  ا با استفاده از پرسشنامه  ای  1395در سال 

در مطالعات قبلی توسط متخصصان و   ا ری مصدق راد و بهره روی د قان نیری گردآوری شد. روایی پرسشنامهمعتبر کیفیت زندگی کا

در مطالعه ای پایلوت با ضری  ترتی   بهبهره وری و کیفیت زندگی کاری  پرسشنامه یید قرار گرفته و  مچنین پایاییأصاح  نظران مورد ت

 بکارگیری آزمون  ای کروسکال والیس،و  SPSS 22فزار  استفاده از نرم داده  ا با. شده است دو تأیی گزارش 84/0 و 91/0آلفای کرونباخ 

 .ندمن ویتنی، و ضری   مبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد

یز در سطح ( و بهره وری آن  ا ن 4/2 ±37/0)  ا پایین ن بیمارستاناکیفیت زندگی کاری پرستارنتایج این مطالعه نشان دادند که  ها: یافته

(.  مبستگی معنی دار بین بهره وری پرستاران و ابعاد مشارکت، ارتقای شغلی، کنترل اضطراب، 95/3±35/0) ه استمتوسط به با  بود

(.  مچنین ضری   مبستگی اسپیرمن نشان داد که =001/0p) ارتباطات، انگیزه برای کار، امنیت شغلی و استرس شغلی وجود داشت

 (.=001/0pو  =469/0rبین کیفیت زندگی کاری و بهره وری وجود دارد )  مبستگی معنی دار

با توجه به نتایج این پژو ش در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاری پرستاران به منظور بهبود بهره وری و عملکرد آن  ا ا میت  گیری: نتیجه

 تقای کیفیت زندگی کاری و بهره وری پرستاران اتخاذ کنند.دارد.  مچنین مدیران بیمارستان و پرستاری باید سیاست  ای مناسبی برای ار

 

 قم وری، پرستاران، بیمارستان کیفیت زندگی کاری، بهره کلیدی: های واژه

 

                                                      

 مسئول مقاله:   *

 faezeaghajanpour@yahoo.com          پژو شکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل
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 های ارتباطی موثر بر مهاجرت نیروی انسانی متخصص در بخش سالمت ایرانشبکه

 

 6علی گراوند ،5، عبداله الماسیان کیا4، مجتبی حسومی3، ابوالقاسم پوررضا2، بتول احمدی*1حشمت اله اسدی

 

 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان-1

 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران -2

 کده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهراندکتری اقتصاد سالمت، استاد، دانش -3

 فوق لیسانس اقتصاد سالمت، سرپرست دفتر بهبود کیفیت، بیمارستان نگاه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -4

 دکتری اقتصاد سالمت، گروه اقتصاد سالمت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران -5

 مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشجوی دکترای -6

 

 خالصه

. بررسی ابعباد مختلبف   به خود اختصاص داده است در مهاجرت نخبگان رتبه اول را ،کشور 91ایران در بین  2011در سال  مقدمه و هدف:

 بای ارتبباطی مبوثر ببر     ی حاضر تعیین شببکه ی است.  د  مطالعهمهاجرت برای پیشگیری از خروج نیرو ای انسانی متخصص بسیار حیات

 باشد.خروج نیرو ای انسانی متخصص در بخش سالمت ایران می

ی مهاجرت یا  ای علوم پزشکی در آستانهآموختگان رشتهی پژو ش دانش  ی حاضر یک پژو ش کیفی است. جامعهمطالعه روش بررسی:

گیری  دفمند و تکنیک گلوله برفی استفاده گردید. در مطالعبه حاضبر   کنندگان در مطالعه از نمونهمشارکتمهاجرت کرده بودند. برای انتخاب 

 ای داخل کشور بصبورت   ای نیمه ساختار یافته بود که مصاحبه ا مصاحبهمصاحبه مشا ده شد. ابزار گردآوری داده 24 ا با انجام اشباع داده

 ا از روش تحلیل محتبوا و نبرم افبزار    از کشور از طریق نرم افزار اسکایپ انجام گرفت. برای تحلیل داده ای خارج چهره به چهره و مصاحبه

MAXQDA10 .استفاده شد 

نفر سباکن   11نفر مصاحبه انجام گرفت. سیزده نفر از مصاحبه شوندگان در ایران سکونت داشتند و  24در این مطالعه در مجموع با  ها:یافته

 ای ارتباطی موثر بر مهاجرت نیرو بای  نفر( بودند. شبکه 1نفر، بلژیک، ایتالیا، کانادا و  لند  ر کدام  3نفر، آمریکا  4استرالیا  خارج از کشور )

 ای اجتماعی، موسسات مشاوره مهاجرتی و کاریابی، اقوام و آشنایان سباکن در خبارج از   انسانی در پنج درونمایه اصلی شامل اینترنت و شبکه

 وستان و  مکاران و مشا ده مستقیم قرار گرفتند.کشور، د

تواند ببه عنبوان    ای فراملی اجتماعی شکل گرفته است و میی این موضوع است که شبکه ای این مطالعه نشان د ندهیافته گیری:نتیجه

اطی با نخبگبان ایرانبی در داخبل     ای ارتبعامل مهمی در مهاجرت کارکنان نقش بازی کند. مهندسی معکوس، پشتیبانی و سازماند ی شبکه

گیبری از خبدمات نخبگبان و کبا ش میبزان      تواند جهت بهره ای پراکندگی و روش برگشت( میکشور و مقیم خارج از کشور )در قال  مدل

 مهاجرت کمک کننده باشد.

 

 های ارتباطی، مهاجرت، نیروی انسانی بخش سالمت، شبکههای کلیدی: واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

   :iranomid64@yahoo.comEmail      دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستانآدرس: 

mailto:iranomid64@yahoo.com


  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 33 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 33 

 

 خانواده شهری ایرانپزشک مندی مراقبین سالمت شاغل در برنامه رضایت

 

دکتر  ،5آناهیتا  کشاورزی، 4، سیدمظفر ربیعی3، حسن اشرفیان امیری2محمد جواد کبیر ،1پور شیروانیسیدداود نصراهلل

 *9سادات حسینی سیدی، 8، رسول ظفرمند7، رضا ممتهن6سهیال  حسینی

 

 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژو شکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل  -1

 استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان -2

 دانشگاه علوم پزشکی بابلمتخصص داخلی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژو شکده سالمت،  -3

 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4

 معاون مدیر عامل، سازمان بیمه سالمت ایران  -5

 ایمعاون مرکز مطالعات و محاسبات بیمه -6

 مدیر کل بیمه سالمت استان فارس -7

 مدیر کل بیمه سالمت استان مازندران -8

 داشت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس به -9

 

 خالصه

مراقبین رضایت رساند. مراقبین سالمت به عنوان دستیار، پزشک خانواده شهری را در ارا ه خدمات سالمت یاری می مقدمه و هدف:

مراقبین سالمت این مطالعه به منظور بررسی سطح رضایت  تر نقش مهمی خوا د شد.تر و کیفیسالمت در ماندگاری و ارا ه خدمات جام 

 انجام گرفت. شهری پزشک خانوادهاز برنامه  فارس و مازندران ای استان

بصورت تصادفی  فارس و مازندران ای استاندرصد مراقبین سالمت  15 انجام گرفت. 1395زمستان مقطعی در  مطالعهاین  بررسی: روش

منبدی از  سئوال باز و بسته و رضبایت  16 ا پرسشنامه خودساخته شامل متغیر ای فردی با آوری دادهدند. ابزار جم منظم انتخاب و مطالعه ش

 مورد تا ید قرار گرفت.که روایی و پایایی آن سئوال بسته در مقیاس لیکرت بود  13برنامه پزشک خانواده شهری با 

درصد( زن بودند. میانگین رضایت  1/96نفر) 219درصد( شاغل استان فارس و  3/58) نفر 133مراق  سالمت مطالعه شده،  228از  ها:یافته

درصد مراقبین سالمت ببا تر   8/54بود. رضایت کلی  22/3±0/1و از جمعیت تحت پوشش  90/3±9/0نمره،  5از پزشکان خانواده شهری از 

 8/7نفبر)  7ندگاری در برنامه پزشک خانواده شهری با  مین شرایط فعلبی،  نمره( بود. از نظر تمایل به ما 5از کل  5/3از حد متوسط )با تر از 

 60درصبد( تمایبل زیباد و     7/25نفر) 56درصد(، تمایل در حد متوسط،  4/29) نفر 64درصد( تمایل کم،  6/9) نفر 21درصد( تمایل خیلی کم، 

را داشتند. بین رضایت مراقبین سالمت و استان محل خبدمت   درصد( تمایل خیلی زیاد برای ماندن در برنامه پزشک خانواده شهری 5/27نفر)

(. بین رضایت کلی مراقبین سبالمت و تمایبل ببه مانبدگاری     p>05/0دار وجود نداشت)کدام از موضوعات مورد بررسی اختال  معنیدر  یچ

 (.r & 000/0=p=197/0دار وجود داشت)رابطه مستقیم معنی

مندی مراقبین سالمت از عملکرد پزشکان خانواده با تر از حد متوسط و از جمعیت داد که رضایت نتایج این مطالعه نشان گیری:نتیجه

  ای طراحی و اجرا گردد. ای مداخلهمندی، برنامهگردد برای ارتقای رضایتتحت پوشش در حد متوسط بود. پیشنهاد می

 

 فارس، استان مازندران شهری، استان پزشک خانوادهمندی، مراقبین سالمت، رضایت های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 E-mail: s.hosseini1059@gmail.com            -باغ فردوس، معاونت بهداشتی بابل، آدرس:
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بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران حوزه ی آموزش و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 

 1395پزشکی تبریز در سال 

 

 *2، فاطمه صمدپور1، علی جنتی1رعنا غالمزاده نیکجو

 

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، قط  علمی آموزشی مدیریت سالمت ایران،  -1

 درمانی

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -2

 

 خالصه

 استراتژیک تفکر ر سازمان و رویارویی با تحو ت آینده محیط پیرامونیمهارت  ای اساسی مدیران برای اداره موث از یکی مقدمه و هدف:

این مطالعه با  د  بررسی وضعیت تفکر استراتژیک در مدیران  است. حیاتی و  زم سازمانی سطوح کلیه ی در تفکر وجود این نوع باشد.می

 انجام شده است. 1395حوزه آموزش وتحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در سال 

تحلیلی بوده که بصورت مقطعی انجام گردید.جامعه مورد مطالعه تمامی مدیران ارشد و میانی  -این پژو ش مطالعه توصیفی روش بررسی:

جزیه حوزه آموزش و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک است.برای ت

مستقل، من ویتنی، واریانس یک طرفه، توکی و  Tویلک،  -از آزمون  ای شاپیرو spss23 افزار و تحلیل داده  ا پس از وارد کردن به نرم

 والیس استفاده شده است. –کروسکال

ارای تفکر استراتژیک ضعیف می ( د89.5(و حوزه تحقیقات و فناوری)88.2نتایج نشان داد اکثر مدیران ارشد و میانی حوزه آموزش) یافته ها:

( و در حوزه تحقیقات و 28.9آن) بر تمرکز و اینده باشند.بیشترین نمره در عناصر تفکر استراتژیک در حوزه آموزش مربوط به عنصر تصور

متغیر زمینه ای ( میباشد. مچنین مشا ده شد بین وضعیت تفکر استراتژیک با 28.8سازی) فرضیه مبنای بر گیری فناوری مربوط به تصمیم

 که رابطه ای معکوس میباشد. (=0.03pسابقه کاری ارتباط معنی داری وجود دارد)

 زم است برای بهبود وضعیت تفکر استراتژیک، اقدامات جدی در زمینه  ای آموزش و مهارت آموزی  با توجه به نتایج نتیجه گیری:

 ش و ارزشیابی صورت پذیرد. مدیران دانشگاه و انتخاب این مهارت به عنوان معیار گزین

 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز -مدیران میانی -مدیران ارشد -تفکر استراتژیک واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطالعآدرس: 
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 مشهد شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

 

 5، امین عادل4منوچهری، سحر 3، سید ابوالفضل رحمانی2، محسن صادقپور*1میترا سادات محق

 

لیسانس مدیریت خبدمات بهداشبتی و درمبانی دانشبگاه علبوم پزشبکی تهبران، کارشبناس مهندسبی سبازمان، معاونبت توسبعه مبدیریت و منباب ،                -1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

معاونببت توسببعه مببدیریت و منبباب ، دانشببجوی دکتببری مببدیریت آموزشببی دانشببگاه آزاد واحببد نیشببابور، مببدیر توسببعه سببازمان و تحببول اداری،    -2

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فوق لیسبانس مبدیریت صبنعتی دانشبگاه فردوسبی، ر بیس گبروه مهندسبی سبازمان، معاونبت توسبعه مبدیریت و منباب ، دانشبگاه علبوم پزشبکی                  -3

 مشهد

 دانشجوی فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران -4

 لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارشناس اقتصاد درمان، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد وقف -5

 

 خالصه 

 است، نیرو ایی ساخته ملزم ما ر و متخصص نیرو ایی داشتن به را  ا سازمان کنونی، رقابت پر و نامطمئن محیط در بقاء مقدمه و هدف:

زیادی دارد در ایجاد این روحیه در میان  بستگی نیرو ا این وجود به  ا سازمان موفقیت زیرا نمایند، عمل خود تکلیفی وظایف از فراتر که

در  مین راستا این مطالعه با  د  شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی در سازمان مرکزی  .دارند نقش متعددی عوامل کارکنان

 وم پزشکی مشهد انجام گرفته است.دانشگاه عل

میدانی می باشد. جامعه  -تحقیق حاضر به لحاظ  د ، کاربردی بوده و از جهت نحوه گردآوری اطالعات بصورت توصیفی روش بررسی:

به  مورد بررسی در این پژو ش کارکنان شاغل در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است. در این پژو ش از روش دلفی

عنوان روش مناس  جهت شناسایی عوامل موثر بر بی تفاوتی سازمانی استفاده شده است. در این پژو ش جهت بررسی عوامل شناسایی شده 

در بین کلیه کارکنان سازمان مرکزی از روش پرسشنامه به عنوان ابزار جم  آوری اطالعات استفاده شده است که این پرسشنامه  ا در میان 

پژو ش که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند، توزی  گردید. پایایی ابزار پژو ش با استفاده از ضری  آلفای کرونباخ  اعضای جامعه نفر از 250

 مورد بررسی قرار گرفته است. 

 عامل بی تفاوتی نسبت به سازمان در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است. 11نتایج پژو ش حاکی از شناخت  یافته ها:

نتایج یافته  ا نشان می د د بیشتر عوامل شناسایی شده مرتبط با سبک مدیریت در سازمان بوده و روابط داخلی از جمله  نتیجه گیری:

 عوامل محیطی سهم کمتری در بی تفاوتی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد دارد.روابط با  مکاران و  مچنین 

 

 بی تفاوتی سازمانی، روش دلفی، سازمان مرکزی علوم پزشکی مشهد واژه های کلیدی:

                                                      
 مقاله مسئول:  *

 moheghm3@mums.ac.irدانشگاه علوم پزشکی مشهد، آدرس : 

mailto:moheghm3@mums.ac.ir
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خصوصی  شهروندی سازمانی در بیمارستانهای دولتی و رهبری تحول آفرین و ارتباط آن با رفتار

 استان گلستان

 

 3، محمد علی جهانی2قهرمان محمودی ،*1ملوندیعباس 

 

 ر یس گروه گسترش شبکه، مرکز بهداشت استان گلستان،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی-1

 دانشگاه آزاد واحد ساری،دانشکده علوم پزشکی،دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،استادیار-2

 دانشکاه علوم پزشکی بابل،دانشکده پزشکی،ری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،استادیاردکت -3

 

 خالصه

  تشویق را آنان و برقرار با زیردستان مثبتی ی ای نوین ر بری است  که ر بر رابطهآفرین یکی از سبکتحولر بری مقدمه و هدف :

ر بری پژو ش حاضر با  د  بررسی ارتباط بین کنند.  سازمان کار و گروه تمایالت زمینه در و بروند فراتر نیاز ای شخصی از که کندمی

 سازمانی و مچنین تاثیر ر بری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان انجام شد.تحول آفرین و رفتارشهروندی

 ای  وجامعه تحقیق، مدیران و کارکنان شاغل در  بیمارستانروش تحقیق،توصیفی تحلیلی مقطعی از نوع  مبستگی است  روش بررسی:

سوالی سنجش  24( بس و آوولیو و پرسشنامه MLQدولتی و خصوصی  استان گلستان است . از پرسشنامه استاندارد چند عاملی ر بری)

 ای دولتی و خصوصی  استان  رستانبیمانفر از کارکنان و مدیران  488( استفاده شد.1990رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و مکاران)

وجهت قضاوت درموردفرضیات پژو ش با توجه به   SPSS 17برای تحلیل داده  ا ازنرم افزارکمیل کردند.گلستان پرسشنامه  ا را ت

 غیرنرمال بودن داده  ا برای بررسی  مبستگی بین متغیر ا از ضری   مبستگی اسپیرمن استفاده شد.

داری وجود ن داد بین سبک ر بری تحول آفرین با رفتارشهروندی سازمانی و مولفه  ای آن ارتباط مثبت ومعنی ا نشایافته یافته ها:

 داری داشتند.. مچنین، مه مؤلفه  ای ر بری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنیدارد

ر بری تحول آفرین در بیمارستانها می تواند سطح رفتار شهروندی توان نتیجه گرفت که بکارگیری سبک بطورکلی می نتیجه گیری:

 سازمانی را دراین سازمان افزایش د د ودرنهایت بهروری وعملکرد آن را بهبود بخشد.

 

 بیمارستان،گلستان ،رهبری تحول آفرین،  رفتار شهروندی سازمانی واژه های کلیدی:

 

                                                      
 مسول مقاله:  *

      a.malvandi@goums.ac.ir        مرکز بهداشت استان گلستان،دانشگاه علوم پزشکی گلستانآدرس: 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 37 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 37 

 

مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم )ص( در کارکنان بررسی رابطه بین وجدان کاری و تعهد سازمانی 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 3، علی گل افشانی*2، تقی باهو طرودی1رضا یوسفی سعید آبادی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری   -استادیار گروه  مدیریت آموزشی  -1

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه مدیر مناب  انسانی، عالی، آموزش تخصصی مدیریت دکترا دانشجوی -2

 مازندران علوم پزشکی دانشگاه. دستیاری آموزش دانشجوی دکترا تخصصی مدیریت آموزش عالی، کارشناس -3

 

 خالصه

تبوان امیبد   کنند بنبابراین مبی  با توجه به اینکه وجدان کاری و تعهد سازمانی در تحقق ا دا  سازمانی نقش مهمی ایفا می مقدمه و هدف:

آیا بین وجدان کاری و   ا را فرا م کرد. سوال اصلی پژو ش حاضر این است کهکه با مطالعه این مباحث بتوان زمینه پیشرفت سازمانداشت 

  تعهد سازمانی در کارکنان رابطه وجود دارد

کلیبه  این پژو ش از نظر  د ، کاربردی و در ردیف تحقیقات توصیفی و تحقیقات  مبستگی اسبت. جامعبه آمباری آن را     روش بررسی:

ای ببه عنبوان   طبقبه  –گیری تصبادفی نفر با روش نمونه 210دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد نفر تشکیل می 450به تعداد کارکنان 

( 1990یبر ) نامه تعهد سازمانی آلن و میسوال و پرسش 60( با 1376نامه وجدان کاری سلطانی ) ا، پرسشآوری داده جم  نمونه آماری می باشند. ابزار

ببا   سوال و در سه بعد )تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد  نجاری( است. روایی صوری و محتوایی ابزار ا به تایید متخصصان رسید و پایایی آنهبا  24با 

بدست آمبد. جهبت تجزیبه و     α=883/0نامه تعهد سازمانی و پرسش α=959/0نامه وجدان کاری زمون ضری  آلفای کرونباخ برای پرسشاستفاده از آ

 را ه( استفاده شده است.مستقل و تحلیل واریانس یک t ای  مبستگی پیرسون،  ا از آمار توصیفی و آمار استنباطی )آزمونتحلیل داده

سطح معناداری برای آزمون رابطه بین وجدان کاری و تعهد سازمانی در  =05/0گیری % و خطای اندازه95اطمینان چون در سطح  یافته ها:

بین وجدان کاری و تعهد سازمانی در کارکنان رابطه  توان نتیجه گرفت کهدرصد اطمینان می 95محاسبه شده است، بنابراین با  Sig<05/0کارکنان 

 .یابد و بالعکسیعنی با افزایش وجدان کاری، میزان تعهد سازمانی در کارکنان نیز افزایش می و معناداری وجود دارد مثبت

شود. لذا ارتباط وجدان کاری با تعهد در افراد می وظیفه انجام حس و در کار نظم ایجاد کاری، باعث در نهایت وجدان نتیجه گیری:

 رسد. سازمانی منطقی به نظر می

 

 تعهد سازمانی، وجدان کاری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران واژه های کلیدی:

 

                                                      
 taghi.bahoo@yahoo.com ;(مسئول نویسنده)مازندران پزشکی علوم دانشگاه *
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بررسی ارتباط  جو سازمانی بادلبستگی شغلی وتعهد سازمانی در بین پرستاران شاغل در 

 بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

، مهسا 6، کیمیا خراسانی5عبداله کشاورز ،4، سعید شهسواری3، سعیده موسوی2امید خسروی زاده ،1حسن حبیبی

 *8، روح اله کلهر7مرآتی

 

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، قزوین، ایران -1

 ایراندانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین،  -2

 کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران -3

 مربی، مربی، عضو  یات علمی گروه آمار و اپیدویولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. قزوین.ایران. -4

 شکی و خدمت بهداشتی درمانی قزوین، قزوین، ایرانمتخصص ط  سنتی، معاون درمان، معاونت درمان دانشگاه علوم پز -5

 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ،دانشجوی دندانپزشکی عمومی -6

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ،دانشجوی کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -7

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت ،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیاستادیار  -8

 

 خالصه 

به  .دارد ایویژه ا میت مدیریت در نیروی انسانی رفتار شناخت رواین  ستند، از سازمان دارایی ارزشمندترین کارکنانمقدمه و هدف: 

 آموزشی  ایبیمارستان در شاغل پرستاران بین در سازمانی وتعهد شغلی با دلبستگی سازمانی جو ارتباط بررسی این پژو ش با،  مین دلیل

 . اده استمورد سنجش و ارزیابی قرار د ،این جامعه آماری از دیدگاه قزوین این ارتباط را پزشکی علوم دانشگاه

 ا و اطالعات مورد نیاز تحقیق از جهت گردآوری داده. تحلیلی و از نوع تحقیقات پیمایشی است -توصیفی روش تحقیق روش بررسی:

مشتمل بر چهار قسمت الف: سوا ت  ایگیری متغیر ای تحقیق پرسشنامهو ابزار اندازهای و میدانی استفاده شده،  ردو روش کتابخانه

باشد. میکرافت، ج: پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو، د: پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر پرسشنامه جو سازمانی  الپین و عمومی، ب: 

 باشند.می نفر 1280به تعداد  1395در مراکز آموزشی درمانی قزوین در سال شاغل  پرستاران جامعه مورد بررسی دراین پژو ش یافته ها:

 استفاده شده است.  AMOS 24سازی معاد ت ساختاری در نرم افزار ش مدلبرای آزمون کردن فرضیات از تحلیل عاملی تاییدی و رو

گری دلبستگی شغلی رابطه معناداری نتایج حاصل از این پژو ش نشان داد که بین جو سازمانی و تعهد سازمانی با میانجی نتیجه گیری:

-میبا پرداختن به بهبود جو سازمانی بنابراین  گذارد.ی تاثیر میوجود دارد. بدین معنا که جو سازمانی از طریق دلبستگی شغلی بر تعهد سازمان

 بر میزان دلبستگی شغلی و در نهایت بر میزان تعهد سازمانی تاثیر گذاشت.توان 

 

 جو سازمانی، دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی، پرستاران،  بیمارستان آموزشی، قزوین واژه های کلیدی:

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 r.kalhor@gmail.comپست الکترونیک: آدرس: قزوین، بلوار شهید با  نر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی. 
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کارکنان بیمارستانهای خصوصی شهرستان بابل در سال مخاطرات شغلی و سالمت  یبررس

1395 

 

  5رستم عباس زاده ،4، داوود رحیمی3، محسن میرزایی2بهرام میرزایی ،1زهرا آقالری

 *7سمیه جعفریان ، 6حمحمد فال

 

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط -1

 پزشک ط  کار واحد بهداشت حرفه ای، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران -2

 کارشناس مسوول واحد بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران -3

 کارشناس ارشد واحد بهداشت حرفه ای، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران -4

 سی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایرانکارشناس مهند -5

 کارشناس بهداشت حرفه ای، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران -6

 کارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران-7

 

 خالصه 

بیمارستانها در ارتباط مستقیم با سالمت بیماران و مراجعه کنندگان می باشد. لذا پژو ش حاضر با  د  سالمت کارکنان  مقدمه و هدف:

 انجام پذیرفت. 1395بررسی سالمت شغلی کارکنان بیمارستانهای خصوصی شهرستان بابل در سال 

نفر مورد  250تحلیلی حاضر، میان کارکنان دو بیمارستان خصوصی شهر بابل بصورت سرشماری با فراوانی -مطالعه توصیفیروش بررسی: 

بررسی قرار گرفتند. جهت گرد آوری اطالعات از فرم معاینات شغلی که توسط معاینات پزشک ط  کار و بررسی  ای کارشناسان بهداشت 

طریقه جم  آوری اطالعات به صورت معاینه، مشا ده و مصاحبه بود. جهت تجزیه و تحلیل داده  ا از  حرفه ای تکمیل شده بود استفاده شد.

 (می باشد.>05/0pو آمار ای توصیفی استفاده گردید و سطح معنی داری )SPSS15نرم افزار آماری ورژن  

نفر  168بود. معاینات ادواری کارکنان نشان داد که }سال  66و  21نتایج نشان دادند حداقل و حداکثر سن کارکنان به ترتی   یافته ها:

درصد({دارای مشکالت شغلی بودند که از طریق رعایت شرایط ویژه  مچون استفاده از وسایل حفاظت فردی و اصالحات  2/67)

ترتی  نشان داد ارگونومیکی ادامه کار آنها توصیه شد. آزمایشات پاراکلینیکی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی و اسپیرومتری به 

 89درصد( {نفر از کارکنان دارای مشکالت سالمتی بودند.  مچنین}8/4)12درصد(، 2/5)13درصد(، 2/39)98درصد(، 2/33)83که}

درصد({ از بیماریهای اسکلتی عضالنی، دیابت، آلرژی و آسم، بیماری  ای قلبی، بیماری  ای اعصاب و روان و استرس و اضطراب 6/35نفر)

(. اما میان جنس و p>05/0د. آزمون  ای آماری نشان داد میان سن و ابتال به بیماری  ای شغلی ارتباطی وجود نداشت )رنج می بردن

 (.p=001/0خطرات شغلی ارتباط معنی داری یافت شد بطوریکه میزان ابتال در زنان بیشتر از مردان بود )

زشی مستمر و توجه به سالمت شغلی کارکنان و در اختیار قرار دادن وسایل پیشنهاد می شود از طریق برگزاری کالسهای آمو  نتیجه گیری:

 سالمت کارکنان ارتقا یابد که  این امر باعث افزایش سطح سالمت مردم جامعه نیز خوا د شد. ،حفاظتی

 

 سالمت شغلی، کارکنان، بهداشت، بیمارستان. واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

      :jafarian.s51@gmail.comEmailعلوم پزشکی بابل، ایران      ومعاونت بهداشتی، دانشگاه آدرس: 

mailto:jafarian.s51@gmail.com
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 دانشجویی و ارائه راهکار برای کاهش آنبررسی علل تاثیرگذار بر بحران رفتار 

 

 *2، علی ثریایی1مجید قنبری بورخیلی

 

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مدیر اموراداری پردیس خودگردان دانشگاه )واحد بین الملل( -1

 عضو  یئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل،مازندران -2

 

 خالصه

دانشجویان با ورود به دانشگاه  ا محیط جدیدی را تجربه کرده و با بحران  ای فراوانی مواجه می شوند که ممکن است  هدف: مقدمه و

 رفتار آنان را تحت تأثیر قرارد د.  د  این تحقیق بررسی علل موثر بر بحران رفتار دانشجویی وارا ه را کار برای کا ش آن می باشد.

نظر  د  کاربردی و از نظر اجرا توصیفی )پیمایشی( است. جامعه آماری دانشجویان مشغول به تحصیل در  این پژو ش از روش بررسی:

نفر بود. انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بوده است.  382دانشگاه آزاد بابل می باشد. حجم نمونه مطابق جدول مورگان 

وفریدمن و تحلیل  tدر طیف پنج درجه ای لیکرت و روش تحلیل عاملی از آزمونهای  ،سؤال 39ابزار گردآوری داده  ا پرسشنامه مرک  از 

 واریانس استفاده شده است.

% معنا دار و نشان می 1بوده که در سطح  279/2792و  735/0و آماره باتلت به ترتی    kmoمقدار  ،براساس نتایج اولیه تحلیل یافته ها:

بیشترین مقدار مربوط به عامل اول یعنی عوامل  ،عامل استخراج شده 11عاملی مناس   ستند. براساس بررسی  داد که داده  ا برای تحلیل

مشخص  ،درصد از کل واریانس تبیین شده به این عامل مربوط می شود. بر حس  ویژگیهای جمعیت شناختی 416/6( بود که 08/3سیاسی )

 % معنادار نیست. 5سطح  در بقیه عوامل در ،گردید که بجز عامل اجتماعی

نتیجه این پژو ش مشخص ساخته بیشترین واریانس تبیین به عوامل سیاسی و سپس عوامل اجتماعی و بعد عامل اشتغال و  نتیجه گیری:

 زینه زندگی و تحصیل  و  مچنین ساختار دانشگاه محل تحصیل و عوامل فر نگی مربوط می شود، لذا پیشنهاد می شود فضای مناس  

ی فعالیتهای سیاسی و پاسخگویی به مسا ل دانشجویان در چارچوب قوانین مصوب فرا م و مقررات اداری افراطی و ناکارآمد در دانشگاه برا

 کا ش ومدیران منعطف دردانشگاه  ا به کارگیری گردند.

 

 دانشگاه آزاد اسالمی. ،دانشجو ،رفتار بحرانی ،بحران واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل،مازندرانآدرس: 
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 تیآ مارستانیب کارکنان نیب در یانسان یروین یور بهره زانیم بر دانش تیریمد ابعاد ی تاثیربررس

 بابل یروحان اهلل

 

  3*، حامد حسین زاده2، همت قلی نیا آهنگر1سیده صدیقه سلیمانیان

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل. بابل. ایران  ،بیمارستان آیت اله روحانی،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی  -1

 کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران -2

 کارشناس ارشد علم اطالعات ودانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران -3

 

 خالصه

 اهلل تیآ مارستانیب کارکنان نیب در یانسان یروین یور بهره زانیم بر دانش تیریمد ابعاد تعیین تاثیر  د  با مطالعه نیا :هدفمقدمه و 

  .است شده انجام بابل یروحان

میزان بهره وری نیروی  بر مؤثر مدیریت دانش چهار عامل قال  در اولیه پیشنهادی مدل موضوع، ادبیات بررسی از پس بررسی: روش

آن  پایایی و روایی از اطمینان کس  از پس و گردید، طراحی مزبور عوامل براساس سؤال 25 بر مشتمل ای سپس پرسشنامه. شد ارا ه انسانی

بابل در سال  یا... روحان تیبیمارستان آ نفر از کارکنان 350 بین  ا پرسشنامه کرونباخ، آلفای ضری  محاسبه و خبرگان براساس قضاوت

 بین روابط بررسی و پژو ش مدل برازش منظور آزمون به. بودند شده انتخاب تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با که شد توزی 1396

 .شد گیری بهره لیزرل نرم افزار از استفاده با ساختاری معاد ت یابی مدل روش از آن، متغیر ای

 و بکارگیری دانش ،تسهیم دانش ،خلق دانش)  مدیریت دانش چهارگانه ابعاد در میزان بهره وری کارکنان، از آمده بدست نمرات :ها افتهی

 مختلف سطوح از کی چی  در که دادند نشان 2انسیوار لیتحل و 1مستقل یا نمونه دو -ی تی ا آزمون جینتا ،( خدمات ذخیره دانش

 مشا ده یدار یمعن اختال  ،وضعیت استخدامی و پست سازمانی ی،کار سابقه ،التیتحص ،تا ل ،تیجنس از اعم جمعیت شناختی  یر ایمتغ

 جهینت در و( p >05/0) بوده شتریب 3 از چهارگانه ابعاد  نیانگیم که داد نشانی ا نمونه تک -تی آزمون جهینت مقابل در(. <p 05/0) نشد

 .است بوده برخوردار یقبول قابل تیمطلوب از مذکور چهارگانه ابعاد به نسبت میزان بهره وری نیروی انسانی

 یروین یور بهره زانیم بر دانش تیریچهارگانه مد ابعاد اکثر کارکنان این مرکز معتقدند که کهمطالعه نشان داد این  نتایج  :یریگ جهینت

 بیمارستان عالوه بر افزایش کیفیت خدمات کارکنان موج  کا ش  زینه بیمارستان  م می شود.  کارکنان نیب در یانسان

 

 کارکنان ،بهره وری ،دانش مدیریت :واژه های کلیدی

                                                      
 مسئول منقاله:  *

 hamedhamedya@yahoo.com   4717641367کدپستی: -کتابخانه بیمارستان -بیمارستان آیت اله روحانی -آدرس: خیابان گنج افروز

mailto:hamedhamedya@yahoo.com
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کارکنان بیمارستان های آموزشی دانش در  مدیریت و سازمانی یادگیری بین ی بررسی رابطه

 1395دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 

 

 4غالمرضا پرکان، 3محمد قنبری، 2ارسطوگوران اوریمی ،*1علی مراد حیدری

 

 ( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندرانEDCعضو  یات علمی)استادیار -1

  وخدمات بهداشتی درمانی مازندران، دانشجوی دکتری رییس گروه تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی -2

 کارشناس مسئول آموزش سالمت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل،کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -3

 زندرانما لوم پزشکیکارشناس تحول اداری دانشگاه عکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، -4

 

 خالصه

با توجه به اینکه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش از برنامه  ای مهم بهسازی سازمانی می باشند،لذا این پژو ش به  هدف:مقدمه و 

 1395بررسی رابطه بین مولفه  ای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی دربیمارستان  ای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 

 پرداخت.

صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای ازبین کارکنان بیمارستان نفر به 320بودکه تعداد  مبستگیازنوع توصیفیپژو ش روش بررسی:

 ای آموزشی انتخاب شدند. جهت جم  آوری اطالعات از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش بهاتو پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی 

 مبستگی و رگرسیون و با استفاده از توصیفی و آزمون  ایه از این پرسش نامه  اتوسط آماره  ایداده  ای بدست آمد.مارکوارت استفاده شد

 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. SPSSنرم افزار آماری 

کاربرد دانش، انتقال  ،به دست آمد  و میانگین مولفه کس  دانش، خلق دانش 74/80± 3/2میانگین نمره کلی  مدیریت دانش  یافته ها:

  29/90 ±41/3شد . میانگین نمره یادگیری سازمانی  م  65/23،86/21، 67/12 ،23/13، 34/12دانش و ثبت دانش به ترتی   

با متغیر وابسته یادگیری انتقال دانش و ثبت دانش (  ،کاربرد دانش ،خلق دانش ،کس  دانش مبستگی مولفه  ای مدیریت دانش )شد.

بیشترین تاثیر و مولفه ثبت دانش کمترین تاثیر را در پیش بینی یادگیری سازمانی داشتند.مدیریت کاربرد دانش مولفه شد . نادارمعسازمانی 

 . (p<0.05)زنان بیشتر بود با  تفاوتی نداشت ولی سازمانی مردان از (p>0.05) دانش و مردان با یکدیگربا

 برنامه و یادگیری سازمانی در سطح متوسطی ارزیابی شد باید مدیران این بیمارستان  ااز آنجایی که نمره مدیریت دانش  :یریگ جهینت

 .باشند داشته سازمان در آن انتقال و نشر و دانش و یادگیری ایجاد جهت رد  ایی

 

 مدیریت دانش،بیمارستان های آموزشی،یادگیری سازمانی واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Alifar_2004@yahoo.com               دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندرانآدرس: 
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 کارکنان بخشهای درمانی بیمارستان شهیدرجایی تنکابنبررسی عوامل موثر در رضایت شغلی 

 

 4، فاطمه هویدا 3،زهراعسگرپورگزافرودی2، بنفشه محمدی زیدی *1سوده رفیعی راد 

 

 کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بیمارستان شهیدرجایی تنکابن،دانشجوی دکتری مدیریت رفتارسازمانی -1

 عضو  یات علمی دانشگاه آزاد تنکابن،یدانشجوی دکتری مامای -2

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد مدیریت، بیمارستان شهید رجایی تنکابن -3

 فوق لیسانس، کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان شهید رجایی تنکابن -4

 

 خالصه 

وری این سازمان است. پژو ش  رضایت شغلی کارکنان بخشهای درمانی بیمارستانها از عوامل موثر در افزایش میزان بهره مقدمه و هدف:

بپردازد.  1396اخیر درصدد است به بررسی عوامل ایجاد رضایت شغلی درکارکنان بخشهای درمانی بیمارستان شهیدرجایی تنکابن درسال 

 ین عوامل فردی وسازمانی بارضایت شغلی و قصدترک خدمت کارکنان درمانی بوده است .  د  از این پژو ش، بررسی رابطه ب

مطالعه حاضر ازنوع توصیفی  مبستگی است و به صورت مقطعی برروی پرسنل بخشهای درمانی بیمارستان دولتی شهید روش بررسی: 

نفر  200فی ساده، در  ر شیفت کاری انجام گردیده و مجموعاً صورت تصاد رجایی تنکابن انجام گردیده است. انتخاب افراد مورد مطالعه به

 مورد مطالعه قرارگرفته اند. جهت جم  آوری اطالعات، از  پرسشنامه ای پایا و روا مشتمل بر اطالعات فردی و شغلی و برای تجزیه و تحلیل

استفاده   00/0درسطح معناداری ،18نسخه   SPSSار آماری از محاسبه ضری   مبستگی با استفاده از آزمون استقالل خی دو، از نرم افز

 گردید .

درصد({ پاسخ د ندگان، مونث بودند. ارتباط معناداری بین عالقه  5/86نفر) 173عدد عودت داده شد.} 200پرسشنامه،  220ازبین  یافته ها:

%(، احساس ارزشمندی 22.1ار و وضعیت تأ ل )%(، احساس ارزشمندی از ک47.9%(، تأ ل با قصدترک خدمت )89.4به شغل و نوع استخدام )

% (وجود داشت 88%(ورضایت شغلی و رعایت عدالت مسئول واحد ) 36%(، تعداد شیفت ش  و عالقه به شغل )26.3ازکار و سابقه خدمت )

(P Value=0.00). 

ردی و سازمانی، برروی رضایت شغلی و درصد بود. عوامل ف 8/48.میزان متوسط رضایت شغلی در کارکنان بخشهای درمانی،  نتیجه گیری:

کا ش قصد ترک خدمت در کارکنان درمانی، تاثیرگذار ستند. مدیران با درنظرگرفتن تفاوتهای میان کارکنان و حمایت از آنها ازطریق ایجاد 

  شیفتهای کاری متناس  با شرایط آنها،  قادر خوا ند بود که برروی میزان رضایتمندی افراد اثر بگذارند . 
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Abstract 

Background: Various aspects of work and occupational diversity and complexity of nursing staff have 

a significant impact on the unintended incidence of unsafe actions and consequently the accident. One 

affective factor in this regard is the presence of safety attitude and culture among nursing staff.  

Objectives: The present study aimed to investigate the relationship between safety attitude and 

occupational accidents of nurses in hospitals of Babol University of Medical Sciences. 

 Methods: This study is an analytical cross-sectional study which was performed in 2015 on a sample 

of 249 nurses in hospitals affiliated to Babol University of Medical Sciences. The tools used for this 

study were a questionnaire included three parts: demographic characteristics, safety attitudes 

questionnaire consists of 28 items in six fields and occupational accidents questionnaire consisting of 

19 questions. SPSS.21 software and descriptive statistics and ANOVA test was used to analyze the 

data. 

Findings: the highest and lowest mean and standard deviation related to Teamwork climate (3.94±.76) 

and Perception of management (3.43±.94), respectively. Chemical splash in the eyes, in the accident 

frequency more than 3 times, had the lowest percentage (1%), and Exposure to blood or other body 

fluids, had the highest percentage, (37.1%). There was a significant relationship between Exposure to 

blood or other body fluids and Traumatic backache while changing patients` positions with safety 

attitude (P<0.05).  

Conclusion: With regard to the relationship between safety attitude and occupational accidents, 

increased awareness of managers and employees on safety knowledge, improved incentive system, 

Collaborative management, employee safety and dealing with occupational stress and finding the 

affective causes of patient safety can develop employees' attitude to safety. 

 

Key words: Accident, Occupational, Safety, Nurses, Iran 
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 یدانشگاه علوم پزشککارکنان در  ینیفرآکار با یفرهنگ سازمان ی وجانیارتباط هوش هبررسی 

 بندرعباس

 

  4سیده محدثه علوی، 3عذرا ساالرحسینی ،2فرنگیس جمالی زاده دکتر ،*1زاده زهرا جمالی

 6، الناز زارعی5مهری دوانی

 

 کارشناس تحول اداری، مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس– فوق لیسانس -1

  مرکز آموزشی و درمانی ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ،دکترا،کارشناس روانشناسی بالینی -2

   مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ،کارشناس فناوری اطالعات،فوق لیسانس -3

 مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ،فوق لیسانس،کارشناس سیستمها و روشها-4

   مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ،فوق لیسانس،کارشناس مهندسی سیستمها -5

   اسمدیریت توسعه سازمان و تحول اداری، دانشگاه علوم پزشکی بندرعب ،لیسانس،کارشناس مهندسی مشاغل -6

 

 خالصه

ستادی دانشگاه علوم  نکنارکادر  فرینیرآکا با مانیزسا فر نگ و  یجانی ش و بطهرا سیربر  شوپژ ینا کلی   د مقدمه و هدف:

 . ه استدبوپزشکی بندرعباس 

 فیدتصاگیری نفر از جامعه کارکنان ستادی دانشگاه است که به روش نمونه  103 تعداد نمونهاز نوع  مبستگی است.  روش بررسی:

 رفتاو ر ،سونیدن مانیزسا فر نگ شرینگ و   یجانی ش و پرسشنامة سه از تحقیق ا  دا به ستیابید ایبر. شدند بنتخاای اطبقه

نرم افزار   از دهستفاا با همتغیر چند نگرسیوو ر  مبستگیروش  از  اداده برای تجزیه و تحلیل . شد دهستفاا نزیکرامر و راب رس،یپ فرینانهرآکا

SPSS   استفاده شد. 20ورژن 

ش  و  ،متغیراین دو  بیندارد و از  دجودار و معنی بطهرا مانیزسا فرینیرآکا با  یجانی ش وو  مانیزسا فر نگ بین که نشان داد یافته ها:

 .ستا رداربرخو فرینیرآکا بینی پیش ایبر یبیشتر رتقداز   یجانی

 یجانیدادن  وش   شیافزاو  شیزموآ ی ادوره اریبرگز با ایبا تر  یجانیبا  وش   یبا انتخاب افراد شودیم هیتوص نتیجه گیری:

 .کمک کرد یسازمان فرینیرآکا تیکارکنان به تقو

 

 بندرعباس پزشکی علوم دانشگاه کارکنان ،کارآفرینی،سازمانی فرهنگ ی،جانیهوش ه واژه های کلیدی:
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مدیریت بهداشت شهرستان برای نظام چارچوب طراحی نظام توانمند سازی مدیران مبتنی بر 

 سالمت ایران

 

 ، 3، مصطفی فرحبخش1جعفر صادق تبریزی ،*1،2کمال قلی پور

   4، شهین تقوی نژاد1،2شبنم ایزدی

 

 تبریز، ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، زیتبر یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد قاتیتحق مرکز -1

  قط  علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران -2

 ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرانپیشگیری از حوادث جاده ای قاتیتحق مرکز -3

 ایران ش و پرورش استان اردبیل، اردبیل،ادراه کل اموز ،آموزشیمدیریت  کارشناسی ارشد -4

 

 خالصه

 می باشد. رانینظام سالمت ا یشبکه بهداشت شهرستان برا مدیریتعملکرد  یابیچارچوب ارز نیتدو د  از این مطالعه  مقدمه و هدف:

نفر از مدیران منتخ  شبکه  ای بهداشت و درمان و مدیران  45در اختیار م  یعملکرد یشاخص  ابه منظور شناسایی  روش بررسی:

شاخص گروه  ای کارشناسی مراکز بهداشت استان  ای آذربایجان شرقی، اردیبل و زنجان قرار گرفت. پس از تحلیل نتایج و شناسایی لیست 

 ن به منظور بررسی روایی ابزار ارزیابی عملکرد مدیران ازمدیران شبکه  ای بهداشت و درمان شهرستان از دیدگاه صاحبنظرا یعملکرد ی ا

 است. شده استفاده محتوا روایی نسبت روایی محتوا و شاخص

 تیریشبکه بهداشت و درمان شهرستان بر اساس چارچوب مد یتیریعملکرد مد یابیارز ی اولیه ا شاخصمطالعه نشان داد  جینتا یافته ها:

 سؤال 68برابر با  7/0با تر از  ازیامت یدارا ی ا شاخصمطالعه تعداد  نیا جیاساس نتا بر. بود شاخص 81بهداشت و درمان شهرستان شامل 

 یمحتوا ییرواشاخص  نیانگیم نی مچن .بود حذ  شدند 7/0کمتر از   ا آن ییمحتوا ییکه شاخص روا سؤال 13 . در این مطالعه تعدادبود

(S-CVI/Ave) مناب ، تیریسازمان و مد اصولشامل:  دسته 11ی در تیریعملکرد مد یابیارزی  ا شاخص. آمد دست به 84/0 یینها ابزار 

ی، ادار سالمت، تیفیبهبودک، سالمت منطقه شناخت، مناب  و اقتصاد سالمت تیریمدی، ابیو ارزش یزیر برنامه، تیریمد یو روانشناس یانسان

 دسته بندی شدند. سالمت یداده  ا تیریمدو  شهرستان سیستم سالمتی، بهداشت ی ا ستمیدر س قیتحقی، جامعه و توانمندساز مشارکت

ی وزارت بهداشت در سطح شهرستان بوده و متولی سیستم سالمت  ندهینماعنوان  با توجه به اینکه شبکه بهداشت و درمان بهنتیجه گیری: 

ی  ا شاخصیکی از   ا آنرستان و نظارت بر عملکرد خدمات سالمت در سطح شه کنندگان ارا هباشد، آگا ی از خدمات و  در شهرستان می

 ارزیابی عملکرد مدیریت سالمت شهرستان در نظر گرفته شد. 
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مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات  آموختگان دانشدانش و مهارت ترسیم کارراهه ارتقای 

 بندی مشاغل مبتنی برطرح طبقه یدرمان خدمات بهداشتی و

 
 4پروین ابراهیمی ،*3علی خمسه ،2نیوشا شهیدی صادقی ،1حسن ابوالقاسم گرجی

 

آموزشی مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده مدیریت قط  علمی  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،، دانشیار دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، -1

 رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و اطالع

رسانی پزشکی،  دانشجوی دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع -2

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بهداشتی درمانی،دکتری مدیریت  -3

گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و  استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، -4

 دانشگاه علوم پزشکی ایران رسانی پزشکی، اطالع

 

 خالصه
ارشد مدیریت خدمات  مقط  کارشناسی آموختگان دانش و مهارت دانشارتقای  ای جهت کاررا هپژو ش حاضر به ارایه  مقدمه و هدف:

 پردازد. می بندی مشاغل طرح طبقه بر مبتنی یودرمان بهداشتی

زمان است. اطالعبات ازطریق مصاحبه عمیق   م-فرایند اجرا پژو شی ترکیبیای توصیفی و ازنظر  تحقیق حاضر مطالعه بررسی:  روش
بندی مشاغل گردآوری گردید. روایی  درسی رشته و طرح طبقه بر برنامه ساختاریافته مبتنی ساخته نیمه پرسشنامه محقق3بااستفاده از 

نفعان اصلی شامل  بازآزمون استفاده گردید. جامعه پژو ش ذی-منظور پایایی از آزمون  نفر از خبرگان رسید و به10 ا به تایید  پرسشنامه

 صورت سرشماری در آموختگان شاغل وکارفرمای شاغلین دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند، که به بعد، دانش به 3اساتید، دانشجویان ترم
 و  SPSSافزار استفاده از نرم با ای پژو ش  پرسش قرار گرفتند. داده کارفرما مورد 29شاغل و  51دانشجو،  41علمی،   عضو  یات 8نهایت 

 تحلیل محتوا تحلیل شد.

بودن دروس   عناوین پیشنهادی جایگزین دروس و پیشنهادات افزایش دروس ارایه گردید. حفظ یا تغییر واحد ای درسی و کاربردی ها: یافته
به کارآموزی  درسیا تناس  کاربست دروس در شغل و نیاز   ای شغلی تاثیرپذیر از برنامه دیدگاه دانشجویان و اساتید بیان گردید. مهارت از

راستای افزایش  درسی فعلی در  تفکیک سطوح سازمانی مر وس ارایه شد. بیشترین تناس  برنامه  برای دروس ازدیدگاه کارفرمایان به

( عنوان شد. 2.71)میانگین= ارشد سوی شاغلین سطح مدیر کمترین از و( 3.4)میانگین= میانی سوی شاغلین سطح مدیر  ای شغلی از مهارت
 به شاغلین سطح کارشناسی  کمترین مربوط ( و3.42)میانگین= میانی آن شاغلین سطح مدیر دیدگاه کارفرمایان بیشترین میزان مهارت از از

 37) بر ارزیابی فردی  آموختگان رشته غالباً مبتنی  بکارگماری دانشگیری مسئو ن برای  داد مبنای تصمیم  ( بود. نتایج نشان3.18)میانگین=

 ای  داری بین نظرات گروه گویه اختال  معنی 6آموختگان رشته در  مدیریت موثر بر اشتغال دانش و  باشد. نتایج عوامل سازمان درصد( می
 میانگین(.  =2.42±0.42) اند تری دانسته پایین ( که گروه دانشجویان این عوامل را در سطح>001/0Pد نده نشان داد )  پاسخ

درمانی نیاز به  و  ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی  درسی مقط  کارشناسی  منظور پاسخگویی به نیاز بازار کار، برنامه  به گیری: نتیجه

 جمله دروس مورد تاکید جهت افزایش به برنامه  ای کاربردی مدیریت و بیمه سالمت از بخشیا مدیریت کیفیتا مهارت بازنگری دارد. اعتبار
 درسی بودند. توجه به جنبه کاربردی و عملیاتی عناوین کارورزی و افزایش مهارت دانشجویان، ایجاد  ما نگی در آموزش و مهارتهای مورد 

  مدیر و مدیرکشیک ازجمله پیشنهادات بود. قال  مشاور نیاز در شغل آتی و اجرای کاروزی در

 
 ، ارتقای دانش و مهارت.بندی مشاغل طبقه، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،کارشناسی ارشدهای کلیدی: واژه 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Alih_khamseh@yahoo.comمعاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،آدرس:  
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بین توانمندسازی با فرسودگی شغلی و استرس شغلی پرستاران مراکز آموزشی، درمانی   رابطه

 رشت

 

 *2، فردین مهرابیان1زاده کیهانه باقی 

 

 اسالمی واحد   یجان، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد -1

 دانشکده بهداشتفدانشگاه علوم پزشکی گیالن،رشت،ایران گروه اموزش بهداشت و ارتقا سالمت، -2

 

 خالصه

پرسبتاران سبطوح ببا یی از ایبن دو متغیبر را تجرببه        . ای امروزی است فرسودگی و استرس شغلی مشکل عمده سازمان مقدمه و هدف:

 شود. ی ضعیف آنان باشد. افزایش فرسودگی و استرس شغلی موج  کا ش بهره وری می ا یتوانمندتواند ناشی از  کنند که می می

 و استرس شغلی پرستاران مراکز آموزشی درمانی رشت. بررسی رابطه بین توانمندسازی، فرسودگی شغلی د : 

انجام شبد. جامعبه و    1396لغایت تیرماه  1395از بهمن ماه  ی و مقطعی بوده وفیتوص پژو ش از دسته مطالعات  مبستگی، بررسی:  روش

ی انتخاب شدند. ا طبقهگیری تصادفی  نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی، درمانی رشت بودند که با استفاده از نمونه 316محیط پژو ش 

و  spss22 ا ببا اسبتفاده از نبرم افبزار      و تحلیل داده هیزتج ی لیکرت امتیازد ی شد.ا نهیگز 5ابزار پژو ش پرسشنامه استاندارد که با مقیاس 

Smart pls .انجام شد 

میانگین نمره فرسودگی و استرس شغلی کمتر از متوسط ببود. رابطبه ببین     .درصد مرد بودند 6/6درصد جامعه پژو ش زن و  4/93: ها افتهی

معنی دار بود اما بین توانمندسازی و فرسودگی شغلی رابطه، معنی  توانمندسازی با استرس شغلی و رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی

 داری وجود نداشت. استرس شغلی بین توانمندسازی و فرسودگی شغلی نقش میانجی داشت.

 بای    بای رشبد و ارتقباء و حمایبت     استرس شغلی،  مزمان با افزایش توانمندی و ایجاد فرصبت  فرا م کردن زمینه کا شنتیجه گیری: 

. شفا  سازی اختیار و مسئولیت پرستاران موج  افزایش انگیبزه و کبا ش اسبترس شبغلی و در نهایبت      شود یمسازمانی از پرستاران توصیه 

 افزایش توانمندی  ای آنان خوا د شد.

 

 توانمندسازی، فرسودگی شغلی، استرس شغلی واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 دانشکده بهداشتفدانشگاه علوم پزشکی گیالن،رشت،ایرانآدرس: 
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 نان بخش سالمتبررسی دانش، نگرش و رفتارهای زیست محیطی کارک

 

 *2آقالری  زهرا، 1جعفریان  سمیه

 

 ایران  بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی، معاونت محیط، بهداشت مهندسی لیسانس، کارشناس -1

  ایران گناباد، گناباد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی انشجوید -2

 

 خالصه

 چالش بر فا ق آمدن برای مطلوب را کار ای از یکی محیطی، و ایجاد نگرش مناس  زیست آگا ی از آنجا که گسترش و هدف: مقدمه

شود، لذا پژو ش حاضر با  د  بررسی دانش، نگرش و  محسوب می محیطی زیست پایدار توسعه به دستیابی و محیطی زیست  ای

 شد. رفتار ای زیست محیطی کارکنان دانشگاه انجام

 انجامبصورت آسان  نفر از کارکنان یک دانشگاه علوم پزشکی 100 میان 1395پاییز و زمستان  در مقطعی مطالعه این روش بررسی:

با پرسشنامه ای روا و پایا حاوی )اطالعات دموگرافیک، سوا تی جهت سنجش دانش، نگرش و رفتار ای زیست  اطالعات گردآوری .پذیرفت

 و میانگین  مچون مرکز به گرایش  ای شاخص جمله از توصیفی آمار  ای شاخص از  ا داده تحلیل و تجزیه برای محیطی(انجام شد.

 .شد استفاده دو کای آماری آزمون نظیر استنباطی آمار از و معیار انحرا 

بودند.  خانواده مادر یا پدر و متأ ل  ا  مگی نمونه و بودند زن کنندگان مشارکت درصد({ از62نفر) 62جنسی} توزی  نظر از یافته ها:

درصد({ مربوط به این سوال 89نفر) 89متوسط به با ست. بطوریکه بیشترین پاسخ درست} افراد مورد بررسی  محیطی زیست دانش سطح

 ذوب اثر در ای نهگلخا درصد({مربوط به این سوال )تأثیرات14نفر) 14می شوند(و کمترین پاسخ صحیح } تجزیه دیر پالستیکی بود که )مواد

درصد 68دانش، نگرش و رفتار ای افراد به ترتی ،  اند( بود. در مجموع میزان نیامده وجود به مرکزی اروپای در طبیعی یخچالهای

 درصد ضعیف بودند.52درصد متوسط  و 50،خوب

محیطی ضعیف داشتند. پیشنهاد می شود مشخص شد که اکثر افراد سطح دانش خوب، ولی رفتار ای زیست  اساس نتایج بر نتیجه گیری:

زاید از  مواد دف  و  وا آلودگی و فاضالب، آب  ای حوزه از یک  ر علوم بهداشتی در راستای آموزش صحیح و مستمر در متخصصین

 ز بپردازند.زیست محیطی به ارتقاء سالمت مردم جامعه نی مشکالت حل به ضمن کمک ابزار ای اطالعاتی خصوصا رسانه  ا بهره گرفته تا

 

 محیط زیست. ،دانش، نگرش، رفتارواژه های کلیدی: 
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  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 50 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 50 

 

 ستادی کارکنان و علمی هیئت اعضای در سازمانی هوش و فکری سرمایه بین رابطه بررسی

 1394 سال در بابل پزشکی علوم دانشگاه

 

 *4حامد حسین زاده ،3، محمود صادقی 2، علی هرسینی1سیده صدیقه سلیمانیان

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل. بابل. ایران ،بیمارستان آیت اله روحانی ،دکتری مدیریت آموزشیدانشجوی  -1

 دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران،بیمارستان آیت اله روحانی ،کارشناس ارشد مدیریت تحول -2

 دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایراناستادیار گروه عفونی،  -3

 اطالعات ودانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایرانکارشناس ارشد علم  -4

 

 خالصه

 در بابل پزشکی علوم دانشگاه ستادی کارکنان و علمی  یئت اعضای در سازمانی  وش و فکری سرمایه بین رابطه تعیین :هدفمقدمه و 

 .آورد دست به بررسی مورد جامعه در یکدیگر با آنها ارتباط و متغیر ا این وضعیت از درکی آن واسطه به بتوان تا باشد می1394 سال

 کلیه شامل آماری، جامعه. باشد می پیمایشی نوع از تحلیلی - توصیفی روش، حیث از و کاربردی  د ، نظر از پژو ش :بررسی روش

 جم  داد های اساس بر پژو ش. میباشد نفر 713 تعداد به 1394 سال در بابل پزشکی علوم دانشگاه ستادی کارکنان و علمی  یئت اعضای

 کوکران، فرمول از استفاده با و بوده ساده تصادفی روش گیری، نمونه روش و شده انجام نظر مورد جامعه اعضای از نفر 254 از شده آوری

 و تجزیه مورد SPSS افزار نرم طریق از و آوری جم  استاندارد،  ای پرسشنامه از استفاده با اطالعات. گردید انتخاب نمونه گروه تعداد

 آزمون و پیرسون  مبستگی آزمون ای، نمونه تک تی آزمون اسمیرنف، - کولموگرو  آزمون از  ا فرضیه بررسی برای. قرارگرفت تحلیل

 . شد استفاده فریدمن

در خصوص آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، با توجه به مقادیر میانگین، انحرا  معیار، مقدار آماره تی و مقدار احتمال،  نتایج، :ها افتهی

فرضیه صفر در خصوص تمام متغیر ای پژو ش به شرح مدیریت سرمایه فکری،  وش سازمانی و مولفه  ای آن رد شده، لذا، وضعیت 

 ای پژو ش در ارتباط با فرضیه  ای اصلی و ویژه نشان داد، از دیدگاه اعضای  یئت علمی و کارکنان متغیر ای مذکور، مطلوب است. یافته 

 .ستادی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بین مدیریت سرمایه فکری و  وش سازمانی و مولفه  ای آن، رابطه معنادار مثبتی وجود دارد

وضعیت  وش سازمانی و مولفه  ای آن از طریق مدیریت سرمایه فکری، توجه به نتایج حاصل، به منظور بهبود با  :یریگ جهینت

 پیشنهاداتی کاربردی ارا ه شده است

 

 .بابل پزشکی علوم دانشگاه سازمانی، هوش هوش، فکری، سرمایه مدیریت: واژه های کلیدی

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 hamedhamedya@yahoo.com           4717641367کدپستی: -کتابخانه بیمارستان -بیمارستان آیت اله روحانی -ابان گنج افروزخی -بابل  آدرس: 
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 95بررسی نیمرخ هرم نیروی انسانی شاغل در مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهیدرجائی در سال 

 

 4، علی شبستانی منفرد3، موسی رضایی2، حمید شفیعی*1فاطمه عباسپور

 

 اداری مرکز پرتودرمانی شهیدرجا ی بابلسر کارشناس ارشد مدیریت مالی، مسئول امور -1

 دکترای روانشناسی، مدرس دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 مدیر مرکز پرتودرمانی شهیدرجا ی بابلسر -3

 پزشکی، فیزیست رادیوتراپی وعضو  یات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابلدکترای تخصصی فیزیک  -4

 

 خالصه

در بخش سالمت، نیروی انسانی از مهم ترین مناب  و سرمایه  ا به حساب می آید و کمبود ا و مازاد آن می تواند موج   :هدفمقدمه و 

به عنوان مهم ترین مفاد ارا ه کننده خدمات در نظام  ای سالمت،  کا ش کیفیت ارا ه خدمات به بیماران گردد. اکثر مشکالت بیمارستان  ا

ناشی از کمبود، مازاد نیروی انسانی یا توزی  نامناس  آن می باشد. لذا  د  اصلی این پژو ش بررسی نیمرخ  رم نیروی انسانی شاغل در 

 مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهیدرجا ی می باشد.

در سال  توصیفی و جامعه پژو ش، نیروی انسانی شاغل در مرکز پزشکی و پرتودرمانی شهیدرجا ی مطالعه حاضر از نوع :بررسی روش

مورد آوری اطالعات نیروی انسانی  ر بخش، از سامانه آذرخش و برای مشخص نمودن استاندارد نیرو ایمنظورجم  بوده است. به 1395

 از بخش،  رشاخص نیروی انسانی استفاده شد. متبوع وزارت انسانی نیروی ندارد ایاستا جدول و دانشگاه از تشکیالت مصوب بخش،  رنیاز

-افزایش یا و کا ش استاندارد میزان بیانگر1عدد  با شاخص برابری گردید. حاصل استاندارد نیاز مورد نیروی به تقسیم نیروی انسانی موجود

 نیروی انسانی بود. برای نمایش داده  ا به صورت مقایسه ای از نمودار استفاده شد.یا مازاد  شاخص به ترتی  نمایانگر کمبود و

که نمایانگر کمبود نیرو و  8/0وخدمات68/0پرستاری  ،7/0نتایج نشان داد که شاخص نیروی انسانی در بخش  ای آزمایشگاه  یافته ها:

که طبق استاندارد  ،1ی پذیرش، فیزیک رادیوتراپی، رادیولوژی و پشتیبانی که نمایانگر مازاد نیرو و بخش  ا 4/1رادیوتراپی  ،5/1داروخانه 

 باشد .نیروی انسانی می

 ایبه گونه بایست براساس استاندارد ای مشخص شده وزارت بهداشت باشد د  گذاری در جذب نیروی انسانی این مرکز می گیری:نتیجه

استاندارد  از کمتر  ایبخش در صرفاً و گردند ای مطلوب بکارگیریتحقق نتیجه درست جهت شغل جایگاه در کارکنان از مناس  تعداد که

از بخش  ای بیمارستان جنرال  جذب نیرو صورت پذیرد. نظر به این که مقادیر استاندارد نیروی انسانی مورد استفاده در تحقیق حاضر

و لذا در بیمارستان  ای تک تخصصی مانند این مرکز نیاز به مقایسه با استاندارد استخراج شده است، این مورد از محدودیت  ای مطالعه بوده 

 تا بر صحت قضاوت بر نتایج بیفزاید. بیمارستان  ای تک تخصصی احساس می شود

 

 درمانی شهید شاخص استاندارد نیروی انسانی، مرکز پزشکی و پرتو ،نیمرخ هرم نیروی انسانی :های کلیدی  واژه

 رجائی

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 مرکز پرتودرمانی شهیدرجا ی بابلسرآدرس: 
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بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 

 *6، الهه عسکرزاده5، محسن محمدی4المیرا حقیان ، 3،زهرا نبی زاده2،فریما اسدی نسب 1سهیل مختاری

 

 بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت،کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده  -1

 .لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان افضلی پور کرمان، کرمان، ایران -2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -3

 . ، ایرانمازندران ،مازندرانارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی دانشجوی ک -4

 دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران -5

 بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات  -6

 

 خالصه

ا میت رفتار شهروندی سازمانی در  .سازمان  ا نیازمند کارکنانی  ستند که فراتر از تکالیف شغلی خود فعالیت نمایندمقدمه و هدف: 

 ای سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی دستیابی به ا دا   در فعالیت بیمارستان، افزایش روابط مثبت بین کارکنان و درگیر کردن آن  ا

د د.  د  اصلی این پژو ش بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در  نماید و عملکرد بیمارستان را ارتقا می سازمانی را تسهیل می

 .کارکنان بیمارستان  ای منتخ  دانشگاه علوم پزشکی تهران است

 منتخ  بیمارستانهای مقطعی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بوده و نمونه گیری ادر -ن مطالعه تحلیلیای روش بررسی:

نفر و برای تحلیل داده  ا از  250حجم نمونه براساس فرمول کوکران  .دش انجام( سینا و فارابی خمینی، امام) تهران پزشکی علوم دانشگاه

 .در نظر گرفته شد 05/0استفاده شد سطح معنی داری  22نسخه  spss  نرم افزار

برای بررسی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان  ای منتخ  دانشگاه علوم پزشکی تهران از آزمون ویلکاکسون یافته ها: 

ر بیمارستان  ای فارابی و سینا در استفاده شد )متغیر ای کمی غیر نرمال(. بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت رفتار شهروندی سازمانی د

 .حد متوسط و در بیمارستان امام خمینی ضعیف ارزیابی گردید

ا توجه به اینکه رفتار شهروندی سازمانی باعث میل و انگیزه کارکنان در فراتر رفتن از الزامات رسمی شغل به منظور یاری بنتیجه گیری: 

 ای کلی سازمان می  ا و مأموریتسازمانی و داشتن عالقه ای واقعی نسبت به فعالیتکردن یکدیگر،  مسو کردن مناف  فردی با مناف  

شود، توصیه می شود مدیران مراکز مراقبت بهداشتی و درمانی و بیمارستانها سیاست  ا و را کار ای مناسبی جهت ارتقاء این مقوله اتخاذ 

 .نمایند

 بیمارستان سازمانی، رفتارشهروندی شغلی، رفتارهای واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 asgarzadehe951@mums.ac.irآدرس: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران    
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وری و عوامل مرتبط با آن درکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بررسی میزان بهره

 1392 بردسکن در سال

 

 3، حسین امامیان2خلیل محمودی ،*1هادی زمردی نیت
 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد.، دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت -1

 ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.دانشجوی ارشد آموزش بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت -2

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد.کارشناس ارشد آموزش بهداشت، معاون بهداشتی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن،  -3

 

 خالصه

تواند رفتار ترین ابزار ای دستیابی به ا دا  سازمان است و رضایت شغلی مینیروی انسانی ما ر و کارآمد یکی از مهم مقدمه و هدف:

وری و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار د د. این مطالعه با  د  بررسی میزان بهره

 گرفت.  شهرستان بردسکن انجام

نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن با استفاده از  179وری در این مطالعه توصیفی و مقطعی، بهره :روش بررسی

 ا به صورت میدانی گردآوری شده و با استفاده  در سه سطح طبقه بندی گردید. داده (Goldsmithوری )پرسشنامه استاندارد سنجش بهره

 تحلیل شد. SPSS16صیفی مشتمل بر فراوانی، درصد، میانگین و انحرا  معیار و ضری   مبستگی پیرسون به کمک نرم افزار از آمار تو

(، سازگاری با محیط 0/753±2/96بررسی نتایج در  فت حیطه نشان داد که بهره وری کارکنان در شاخص توانایی ) یافته ها:

(، حمایت سازمانی 0/715±2/57(، درک و شناخت )0/89±2/67اعتبار )(، 0/825±2/68(، بازخورد )2/89±0/906)

( که بیشترین بهره وری در شاخص توانایی و کمترین P<0.05( در سطح متوسط بوده است )0/732±2/29(، انگیزش )2/43±0/739)

 معناداری مشا ده نشد. ارتباط متوری با جنسیت، سنوات خدمت، وضعیت تا ل، وضعیت سکونت و محل خددر انگیزش بود. اما بین بهره

نتایج حاکی از آن است که در مجموع بهره وری کلی افراد در حد متوسط بوده است که با وجود توانایی و قابلیت  ای  :نتیجه گیری

 کارکنان اگر حمایت سازمانی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان اتفاق بیافتد، بهره وری کارکنان افزایش خوا د یافت.

 

 وری، رضایت شغلی، کارکنانبهره :کلیدی واژه های

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Zomorrodinh1@mums.ac.ir      ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشتآدرس: 

mailto:Zomorrodinh1@mums.ac.ir
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 بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان شهید مطهری گنبدکاوس

 

 5حمیده یوسفی ،4 ، عبدالرسول یارعلی3، امید بهروش2محمد علی حدادی ،*1عافیه قربانی 

 

 ایران ) نویسنده مسئول( ،مطهری گنبد، دانشگاه علوم پزشکی گلستانکارشناس ارشد مدیریت اطالعات سالمت بیمارستان شهید  -1

 ایران ،ریاست بیمارستان شهیدمطهری گنبد،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،پزشک عمومی -2

 ایران  ،کارشناس ارشد آموزش پرستاری بیمارستان شهیدمطهری گنبد،دانشگاه علوم پزشکی گلستان -3

 پرستاری بیمارستان شهیدمطهری گنبد،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران   کارشناس پرستاری، ر یس خدمات -4

 ایران  ،کارشناس بهداشت محیط بیمارستان شهیدمطهری گنبد،دانشگاه علوم پزشکی گلستان -5

 

 خالصه

لقای کارکنان برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرای ا انگیزش یکی از ابزار ای مهم در  و هدف: مقدمه

بینی شده است. فقدان انگیزش در کا ش میزان حضور در محل کار، و کمیت و کیفیت کار تأثیر دارد. نامشخص   ای پیش آمیز برنامه موفقیت

وری رضایت شغلی و  تواند در افزایش بهره  ایی است که می از ضرورت پرستارانبودن شناخت عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش شغلی 

عوامل موثر بر انگیزش  تعیین  د  ازانجام این پژو شکننده باشد  کمکبیمارستان و مفید در  سالمریزی موفق در ایجاد محیطی  برنامه

 می باشد.1396درسال شغلی پرستاران بیمارستان شهید مطهری گنبد 

تحلیلی است. جامعه پژو ش را کلیه پرستاران شاغل در بخش  ای مختلف  –یک مطالعه توصیفی پژو ش حاضر  :بررسیروش 

نفر به صورت تصادفی از بین  89نفر می باشدو باتوجه به فرمول برآورد حجم نمونه کوکران، 120بیمارستان تشکیل می د ندکه تعداد آنها 

ساس نظریه دو عاملی  رزبرگ با توجه به انگیزش درونی )ذ نی( پرستاران انتخاب گردید.ابزار  جم  آوری داده  ا پرسش نامه تنظیم شده برا

مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته  SPSS17و عوامل بهداشتی )خارجی یا بیرونی( می باشد واطالعات گردآوری شده  با استفاده از نرم افزار 

 است.

%(نسبت به سایرعوامل از ا میت 3/84یط محیط کار )%( و شرا3/93نتایج نشان دادکه دربین عوامل بیرونی حقوق ودستمزد) :یافته ها

%( در درجه ا میت با تری در مقایسه با 2/65%( وموقعیت شغلی )7/78بیشتری برخوردار ستند.در بین عوامل درونی نیز ما یت کار)

شغلی پرستاران نسبت به عوامل  %( ا میت بیشتری در ایجادانگیزش7/81سایرعوامل قرار دارند.نتایج بیانگر این است که عوامل بیرونی) 

 .(P<05/0 مچنین بین سن و جنس افرادجامعه با برخی عوامل انگیزشی رابطه معنی داری وجوددارد)%( دارد. 6/58درونی )

 شرایط محیط کار،وجود تجهیزات،این پژو ش نشان داد که متناس  بودن حقوق دریافتی با میزان و نوع کارو نیاز ای زندگی :نتیجه گیری

رضایتمندی پرستاران از کارکردن و ارتقاء در مسیرشغلی می تواند از  ،قدردانی و ستایش از پرستاران از طر  جامعه ،و امکانات وابزارکارمناس 

 عوامل تاثیرگذار در افزایش انگیزه شغلی پرستاران باشد.

 

 گنبد کاووس پرستار، انگیرش شغلی،لیدی: واژه های ک

                                                      
 مسئول مقاله:  *

  :fh71287@yahoo.comEmail           بیمارستان شهیدمطهری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،آدرس: د گنبدکاوس

mailto:fh71287@yahoo.com
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وزشی ضمن خدمت خود مراقبتی برکارکنان دانشکده پیراپزشکی بابل در سال تاثیر برگزاری دوره آم

96 

 

 4شهال حسینخانی روشن ،3فریده قریب ،2سید علی میری ،1مائده پور حسین

 *5نرگس قلی زاده پاشا ،؛6احمد غالم نیا روشن

 

 پزشکی بابلکارشناسی ارشد پرستاری، عضو  یئت علمی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم  -1

 کارشناس مبارزه با بیماریها، مدیر اداره، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 ر یس گروه تشکیالت، آموزش و طبقه بندی مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و مناب ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

 معاونت توسعه مدیریت و مناب ، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناسی ارشد تحقیقات آموزش، کارشناس آموزش ضمن خدمت،  -4

 کارشناس ارشد، کارشناس امور اداری، دانشگاه علوم پزشکی بابل -5

 کارشناسی ارشد مدیریت، ر یس اداره، واحد مهندسی مشاغل، معاونت توسعه مدیریت و مناب ، دانشگاه علوم پزشکی بابل -6

 

 خالصه

اینکه سود ای محسوس و نامحسوس حاصل از برگزاری دوره  ای آموزش ضمن خدمت کارکنان باعث با توجه به  :هدفمقدمه و 

افزایش عملکرد شغلی آنان می شود و نیز ارتقا سالمت جسمی و روانی کارکنان از ضروریتهای  ر سازمان می باشد. لذا،  د  از این مطالعه 

 اقبتی بر کارکنان دانشکده پیراپزشکی بابل می باشد.بررسی تاثیر دوره آموزشی ضمن خدمت تحت عنوان خود مر

کارمند دانشکده پیراپزشکی بابل که در  45تجربی( است. جامعه مورد پژو ش ای)نیمهپژو ش حاضر یک مطالعه مداخله روش بررسی:

 15نفره و  30سوال در دو کارگاه 8 و 10کارگاه آموزشی خودمراقبتی شرکت کرده اند. ابزار گردآوری داده  ا دو پرسشنامه محقق ساخته با 

د. نفره )موضوع کارگاه اول: آشنایی با مقوله خودمراقتبتیا تغذیه صحیح و نمایه توده بدنی(ا )موضوع کارگاه دوم: تغذیه صحیح و دیابت( بو

رگزاری آزمون گرفته شد. یافته  ا توسط روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط کارشناسان مرتبط مورد تا ید قرارگرفت. از افراد قبل و بعد ب

 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت. SPSSv.23نرم افزار آماری

میزان آگا ی افراد شرکت کننده در خصوص آشنایی با خودمراقبتی و تغذیه صحیح در کارگاه اول آموزشی با میانگین نمره قبل  یافته ها:

درصد( طبیعی بوده است. در دوره  7/46نفر) 14( و میزان توده بدنی -=74/3Tو  =006/0p)78/0±08/0بعد از کارگاه  49/0±19/0کارگاه 

و  =000/0p) 57/0±13/0و بعد  15/0±05/0دوم آموزشی درباره مقوله تغذیه صحیح و دیابت، با میانگین نمره میزان آگا ی قبل ازکارگاه 

10/8T=-ان افزایش یافته است. ( بوده است که نشان می د د میزان آگا ی کارکن 

این مطالعه نشان می د د، برگزاری این دو دوره آموزشی به طور معنی داری تاثیر مثبتی بر افزایش آگا ی کارکنان در زمینه  نتیجه گیری:

آموزشی در این زمینه  خودمراقبتی داشت. لذا، جهت ارتقا سالمت کارکنان و به تبعه آن ایجاد مدیریت سالم و پویا، نیاز به برگزاری دوره  ای

 با وسعت بیشتر برای سایر کارکنان به شدت احساس می شود.

 

آموزش ضمن خدمت؛ خود مراقبتی؛ کارکنان واژه های کلیدی: 
                                                      

 مسئول مقاله:  *
 nghpasha@gmail.comآدرس: دانشگاه علوم پزشکی بابل    
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 امیرکال کودکان بحران در بیمارستان در خطر مدیریت از کارکنان آگاهی میزان
 1396سال  در 

 نویسندگان:

 4سپیده صالحی دون ،3لیال مسلمی ،2منیژه جلیلی ،*1سیده رقیه ابراهیمیان

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل،بیمارستان کودکان امیرکال ،مسئول واحد مدیریت خطر و ایمنی،لیسانس -1

 دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بیمارستان کودکان امیرکال،پرستار اورژانس،فوق لیسانس -2

 دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بیمارستان کودکان امیرکال،دانشجوی دکترای تخصصی پژو ش،فوق لیسانس -3

 دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بیمارستان کودکان امیرکال ،کارشناس بهداشت حرفه ای ،لیسانس -4

 

 خالصه

سازمان را مدیریت خطر شامل مراحل شناسایی،ارزیابی،کنترل و پیشگیری از خطرات است که به طور نامطلوبی توانایی یک  هدف: مقدمه و

در دستیابی به ا دافش تحت تاثیر قرار می د د.پژو ش حاضر با  د  میزان آگا ی کارکنان از مدیریت خطردر بحران در بیمارستان امیرکال 

 .انجام شد

شده  پرسشنامه توزی  150%  ر واحد از کارکنان بیمارستان بوده که از 50پژو ش حاضر از نوع توصیفی و جامعه پژو ش  روش بررسی:

پرسشنامه پاسخ دادند که به روش تصادفی انجام شد.ابزار گردآوری داده  ا پرسشنامه آگا ی پرسنل از مدیریت خطر برگرفته از  80به 

متغییر تنظیم شد و پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت و جهت تجزیه تحلیل  6گویه و  41پرسشنامه آقای زارع زاده که در 

 .استفاده شدSPSSه  ا از نرم افزار داد

، وضعیت 79/3±76/0، وضعیت سازمان د ی مدیریت خطر امتیاز 69/3±67/0میزان شناخت کارکنان از مدیریت خطر امتیاز  یافته ها:

، نظارت 06/3±67/0، جایگاه مدیریت خطر امتیاز 18/3±66/0، وضعیت آموزش مدیریت خطر امتیاز 23/3±61/0سیاست  ا وروش  ا امتیاز

 .رابه خود اختصاص دادند 15/3±60/0بر تحلیل، ارزیابی و کنترل خطر امتیاز 

متغیر با ترین میانگین مربوط به متغییر وضعیت سازمان د ی مدیریت خطر و کمترین  6پژو ش حاضر نشان داد که در بین  نتیجه گیری:

حاصی از این پژو ش می تواند به مدیران ارشد حوزه سالمت در جهت تدوین میانگین مربوط به متغییر جایگاه مدیریت خطر می باشد.نتایج 

 .برنامه  ایی برای ارتقای آگا ی کارکنان از مدیریت خطر در محیط  ای کاری کمک کند
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 پزشک خانواده شهرستان مالیرتاثیر افزایش حقوق بر عملکرد پزشکان شاغل در برنامه 

 

 4، مریم گذریان*3، محرم زنگنه2، فرزانه دوستی1بهرام دلگشایی

 

 یران. تهران، ایرانا یدانشگاه علوم پزشکدانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی  -1

 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران -2

 یدرمان یخدمات بهداشت یریتمد یدکترا یدانشجو یران مدان. ا یدانشگاه علوم پزشک -3

 دانشگاه علوم پزشکی  مدان، کارشناس بهداشت عمومی مرکز بهداشت مالیر -4

 

 خالصه

حقوق پزشکان می  ینباشد. بنابر یپزشک خانواده م ،به ا دا  سالمت یدنرس یبرا یبهداشت یبرنامه  ا یناز مهمتر یکی :و هدف مقدمه

تاثیر افزایش حقوق پزشکان  پژو ش این اصلی  د  زینه  ا و کیفیت ارایه خدمات سالمت داشته باشد.  ،عملکردتواند اثرات محسوسی بر 

 خانواده بر عملکرد آنان در مناطق روستایی شهرستان مالیر بود.  

مقطعی انجام شد. داده  ای عملکرد پزشکان خانواده شهرستان  شیوه به که است کاربردی مطالعات نوع از پژو ش این  روش بررسی:

جم  آوری شدند. ابزار گردآوری اطالعات، جداول لیست حقوقی و قرارداد ای  1393و  1392مالیر در بازه زمانی مرداد تا اسفند ماه در سال 

برای مقایسه تفاوت عملکرد از جدول استخراج اطالعات  بود وطرح پزشک خانواده  15 و  14ه  شمار ییدستورالعمل اجراپزشکان براساس 

مورد  استفاده در این مطالعه جدول  ابزار بودند، استفاده گردید . فعالیت مشغول طرح مجری درمانی -بهداشتی مراکز در که پزشکان عملکرد

و  EXCELستخراج و توسط نرم افزار ای ( برگ بود که داده  ای آن ا800بیمه روستایی به تعداد ) 3استخراج اطالعات فرم شماره 

SPSS  آزمون ناپارامتری ویلکاکسون مورد آزمون قرار گرفت.  از استفاده با و  19ورژن  

و  1393پزشک خانواده مشغول به کار بودند که این تعداد در سال  نفر 30پزشکان خانواده در شهرستان مالیر، تعداد  1392در سال یافته ها:

تعداد کل بار  ،(p=.006)نفر افزایش یافت. عملکرد پزشکان با تعداد بیماران ویزیت شده 38بعد از افزایش حقوق) بیش از دوبرابر( به 

ارتباط معنی دار داشت ولی (p=.021)و تعداد کل موارد ارجاع به متخصص و فوق تخصص  (p=.001)مراجعه بیمه روستایی ثبت نام شده

تعداد مراجعه جهت (p=.627)1، تعداد بار مراجعه به رادیولوژی سطح(p=536)1ارتباط معنی داری با تعداد مراجعه به آزمایشگاه سطح

 مشا ده نشد. (p=.432)و سایر خدمات انجام شده(p=.864)سونوگرافی

نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش حقوق پزشکان شاغل در برنامه پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان  گیری: تیجهن

بیمه روستایی و موارد ارجاع به متخصص و فوق تخصص شده  ،مالیر باعث افزایش عملکرد پزشکان از منظر تعداد کل بار مراجعه به پزشک

 و سونوگرافی تاثیر نداشته است.1، رادیولوژی سطح1بار مراجعه به آزمایشگاه سطحاست اما در تعداد 

 

 یرشهرستان مال ،عملکرد پزشک ،حقوق، پزشک خانواده :یدیکلواژه های 
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بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر استقرار شایسته ساالری در وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

 

 2ثاره حضرتی آشتیانی، *1زین العابدین شیخ بگلو

 

 سازمان غذا و دارو مناب ، و تیریمد توسعه معاونت ،یادار تحول اداره سیر  -1

 یپزشک آموزش و درمان بهداشت، ،وزارتمرکز توسعه مدیریت و تحول اداری،یادار تحول کارشناس -2

 

 خالصه 

 سمت به حرکت در کشور ا موفقیت عوامل از و اساسی اصول از یکی جامعه کارآمد نیرو ای از استفاده و سا ری شایسته مقدمه و هدف:

بررسی تاثیر  که این مساله در تحقیقات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا این تحقیق با  د  است تحول و پویایی

  توانمندسازی کارکنان بر استقرار شایسته سا ری در وزارت بهداشت انجام شده است.

باشد که  آماری شامل تمام کارکنان و مدیران ستادی وزارت بهداشت می روش پژو ش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعهروش بررسی: 

گیری تحقیق به  نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده است.  مچنین روش نمونه 310نفر است. بر مبنای فرمول کوکران  1295تعداد آنها 

 ا از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه اول که مربوط به سنجش شایسته  است. برای گردآوری دادهصورت تصادفی ساده 

سوال می سنجد. روایی آنها توسط اساتید و پایایی با استفاده از  14سوال و پرسشنامه دوم متغیر توانمندسازی را با  42سا ری می باشد دارای 

گردید که مورد تایید قرار گرفته محاسبه  0.749و برای پرسشنامه دوم  0.821نفر  30امه اول در پیش آزمون برای آلفای کرونباخ برای پرسشن

 spss آوری شده از راه آزمونهای مرب  کای )خی دو( و آزمون ضری   مبستگی رتبه ای اسپرمن با استفاده از نرم افزار   ای جم  است. داده

 مورد تحلیل قرار گرفت.

درصد است و تغییرات شایسته  62.2د ند که ضری   مبستگی بین توانمندسازی کارکنان و شایسته سا ری   ا نشان می یافته ها:یافته

 درصد وابسته به تغییرات توانمندسازی کارکنان در وزارت بهداشت می باشد.  38.69سا ری با ثابت بودن بقیه متغیر ا 

داد ها در این پژو ش نشان می د د که توانمندسازی کارکنان بر استقرار شایسته سا ری در وزارت  به طور کلی نتایج تحلیل گیری:نتیجه

توانمند ای منطقی بین  رابطه بهداشت موثر می باشد و پیشنهاد می گردد جهت توانمندسازی کارکنان ، تمام مشاغل نیازسنجی آموزشی شده و

 .و ارتقاء شغلی کارکنان برقرار شود بودن

 

 ، توانمندسازی کارکنان،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیشایسته ساالریشایستگی، های کلیدی:  واژه
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 علوم دانشگاه هایبیمارستان پرستاران در شغلی استرس سطح با بیمار ایمنی فرهنگ بین رابطه

 1395مازندران  پزشکی

 

 *4کلهر، روح اله 3، محمد مهدی گیوه کی2سعید آصف زاده ،1محمد تیر

 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت،  -1

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایراناستاد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت،  -2

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایراندانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت،  -3

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت ،استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -4

 

 خالصه

درمانی است و عدم رعایت آن آسی   ای جبران نا  خدمات ارا ه در ضروری امری بیمار جزو حقوق اولیه و  ایمنی به توجه :مقدمه و هدف

د د.  ا را در نیز در معرض خطر قرار میباشد که سالمت آناسترس می  ااز عوامل موثر بر عملکرد افراد در سازمان کند.پذیری ایجاد می

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه  ای بیمارستان پرستاران در شغلی استرس سطح با بیمار ایمنی فر نگ بین بررسی رابطه مطالعه این از  د 

 می باشد.1395در سال 

  ای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندرانبیمارستاناز نوع توصیفی تحلیلی است که بصورت مقطعی در مطالعه حاضر  :بررسی روش

ای انتخاب شدند.  ا بودند که به روش طبقه ای چند مرحلهنفر از پرستاران شاغل در این بیمارستان 380نمونه آماری  انجام شد. 95در سال 

(  بود. پس از جم  HSOPSCابزار تحقیق پرسشنامه  ای استاندارد استرس شغلی استاینمتز و ارزیابی فر نگ ایمنی بیمار در بیمارستان)

داده  ای پژو ش  (ANOVA , T. STUDENT ای آماری توصیفی و تحلیلی )پیرسون و شو رو SPSS23آوری اطالعات با 

  مورد تحلیل قرار گرفت.

کنند. از بین ابعاد مختلف فر نگ درصد پرستاران استرس متوسط و با تر از آن را تجربه می 75که   ای پژو ش نشان دادیافته :ها یافته

 کمترین نمره را به خود اختصاص دادند. 5/24با نمره  و انتقال اطالعات تبادلبیشترین نمره و بعد  5/72ایمنی، بعد یادگیری سازمانی با نمره 

داد که بین ابعاد مختلف فر نگ   ای حاصل از آزمون  مبستگی پیرسون نشانیافتهبود.  52/51میانگین ابعاد فر نگ ایمنی در این مطالعه 

 (.≤P 05/0وجود دارد) 05/0ایمنی در پرستاران مورد مطالعه با سطح استرس رابطه معنادار مستقیم و ضعیف تا  متوسط، در سطح معنی داری 

نین استرس شغلی  ا نشان داد سطح استرس شغلی پرستاران و میانگین ابعاد فر نگ ایمنی در حد متوسط است.  مچیافته :گیری نتیجه

قرار  در پرستاران با فر نگ ایمنی بیماران ارتباط دارد. ایمنی بیمار باید به عنوان یک الویت استراتژیک برای مدیران ارشد نظام سالمت کشور

انند بیمارستان  ا گیرد. به منظور ارتقای  ایمنی بیمار، مدیران باید به ارزیابی فر نگ ایمنی در سازمان  ای ارا ه د نده خدمات سالمت م

 ا میت ویژه ای د ند. 

 

 های مازندران، بیمارستان بیمار، ایمنی فرهنگ استرس شغلی پرستاران،: واژه های کلیدی
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 بررسی تاثیر انتظارات مالی پزشکان عمومی بر کارکرد آنان بر اساس مدل درآمد هدف

 

 2آرش رشیدیان ،*1محسن بیاتی

 

دانشگاه علوم  ،مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و مناب  انسانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیدکتری تخصصی اقتصاد سالمت، استادیار،  -1

 پزشکی شیراز، شیراز، ایران

وم پزشکی تهران، تهران، دکتری تخصصی مدیریت و سیاستگذاری سالمت، استاد، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه عل -2

 ایران.

 

 خالصه

بر اساس تئوری درآمد  د ، پزشکانی که درآمدی کمتر از درآمد مورد انتظار خویش دارند برای افزایش درآمد یا ساعات  مقدمه و هدف:

مطالعه حاضر بررسی این است که بیشتری کار می کنند و یا سعی می کنند با راه  ای مختلف درآمد ساعتی خویش را افزایش د ند.  د  از 

 آیا درآمد  د  بر ساعات عملکرد پزشکان عمومی مط  دار در ایران تاثیر گذار بوده است؟

مطالعه حاضر، پژو شی مقطعی و کاربردی بود. مطالعه پایلوت جهت نهایی سازی، و بررسی روایی و پایایی ابزار مطالعه  روش بررسی:

پرسشنامه  359روش نمونه گیری اسان جهت جم  آوری داده  ا انجام شد. از پرسشنامه  ای جم  آوری شده انجام شد. مطالعه پیمایشی با 

برای  STATA12تکمیل شده وارد مرحله تحلیل شد. در نهایت با استفاده از رگرسیون مقطعی و بصورت منقط  مدل برآورد شد. نرم افزار 

 انجام تحلیل استفاده شد.

 157/0با ضری   و معنادارمد  د  بر ساعات کارکرد پزشکان عمومی که درآمدشان کمتر از درآمد  دفشان است مثبت تاثیر درآ یافته ها:

(p<0.05 ) 182/0با ضری  و معنادار است و این تاثیر برای پزشکان عمومی که درآمدشان بیشتر از درآمد  دفشان است منفی- 

(p<0.05ب )بت، و قرارداد داشتن با سازمان  ای بیمه از متغیر ای اثرگذار بر ساعات کارکرد پزشکان .  مچنین جنسیت، سابقه طبارآورد شد

 ( بود.p<0.01عمومی )

رفتار )ساعات کارکرد( پزشکان مورد بررسی متمایل به رفتار مبتنی بر تئوری درآمد  د  است. پزشکان عمومی با درآمد  نتیجه گیری:

پایین تر از درآمد  د  با افزایش ساعات کارکرد خود سعی در کا ش فاصله بین درآمد واقعی و درآمد مورد انتظار خود دارند. را کار ای 

 پزشکان باید مورد توجه قرار گیرد. تعدیل کردن انتظارات مالی

 

 انتظارات مالی، پزشکان عمومی، ساعات کارکرد پزشکان، فرضیه درآمد هدفواژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 bayatim66@gmail.com              . دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیآدرس:



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 61 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 61 

 

تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن با معادالت 

 ساختاری

 

 3،سید علی حزنی* 2، فاطمه عظمیان مقدم1لیلی عظمیان مقدم

 

 کارشناس اسناد، معاونت توسعه مدیریت و مناب ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن -1

 دانشجوی دکتری شیمی الی، مسئول ازمایشگاه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن-2

 معاونت توسعه مدیریت و مناب ، دانشگاه علوم پزشکی گیالن -3

 

 خالصه

و رمز بقای  مطرح رقابتی جهانیه صتعیین کننده میزان موفقیت در عر عاملبه عنوان مهمترین  عملکرد امروزه کیفیت و هدف: مقدمه

عدم توجه به مناب  انسانی عواق  ناخوشایندی دارد. چون قابلیت انطباق با  نیروی انسانی باارزش ترین دارایی  ر سازمان است. است. سازمانها

حیطی کا ش می یابد و کارکنان خود را در زندان سازمانی می یابند که برای استعداد ا و شایستگی  ای آنان ارزشی قایل تغییرات سری  م

 نیستند لذا باعث نارضایتی و بی انگیزگی نیروی کار می شود و عملکرد ضعیف سازمان را به  مراه دارد

کارمندان دانشگاه علوم آماری پژو ش  جامعه،  ا توصیفیآوری داده تحقیق از لحاظ  د ، کاربردی و از لحاظ جماین : بررسیروش 

  اآوری داده ا، میدانی و ابزار جم ، روش گردآوری داده380، حجم نمونه روش تصادفی سادهگیری با ، نمونه1395 پاییز درپزشکی گیالن 

افزار نرماستفاده از با با روش حداقل مربعات جز ی ساختاری روش تجزیه و تحلیل اطالعات مدلسازی معاد ت  ،استاندارد پرسشنامهدو 

Smart PLS2 باشدمی . 

توسعه و حفظ به عنوان تمامی ابزا ای مناب  انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت  و قوی دارد. 68/0با توجه به ضری  مسیر  یافته ها:

 ( مشخص شدند.80/0(روابط مدیر و کارکنان )89/0نیروی انسانی)جذب  (،91/0( و پس از آن آموزش )960/0مهمترین عامل )

توجه به مسایل مناب  انسانی تاثیر به سزایی در بهبود عملکرد سازمانی دارد. لذا مدیران و سیاست گذاران بخش سالمت باید  نتیجه گیری:

 .ا تمام بیشتری برای اجرایی کردن ابزار مناب  انسانی داشته باشند

 

دانشگاه علوم  ،مشارکت ،حفظ و توسعه جذب، آموزش، عملکرد سازمانی، ابزار منابع انسانی، :کلیدیواژه های 

 پزشکی گیالن

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 lazimian92@gmail.comدانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن        آدرس: 

mailto:lazimian92@gmail.com


  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 62 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 62 

 

 طراحی الگوی ارزیابی نیروی انسانی بخش سالمت

 

 *3، مهال ایرانمنش2، محمدرضا امیراسماعیلی1محمدحسین مهرالحسنی

 

در سالمت، دانشگاه علوم پزشکی  پژو ی آیندهمرکز تحقیقات مدیریت ارا ه خدمات سالمت، پژو شکده دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،  -1

 کرمان، ایران

 در سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران پژو ی آیندهتحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژو شکده  دانشیار، مرکز -2

در سالمت، دانشگاه علوم  پژو ی آیندهمرکز تحقیقات مدیریت ارا ه خدمات سالمت، پژو شکده کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،  -3

 پزشکی کرمان، ایران

 

 خالصه

ر ای استاندارد، شاخص نیروی انسانی به عنوان عامل کلیدی در تحقق ا دا  توسعه  زاره شناخته شده است. فقدان ابزا مقدمه و هدف:

 ا، تعاریف و نظام  ای طبقه بندی کارکنان سالمت، محدودیت  ایی را در به کارگیری اطالعات نیروی انسانی بخش سالمت در جهت 

تحقق ا دا  ایجاد نموده است لذا این مطالعه با  د  تدوین شاخص  ای ارزیابی مناب  انسانی در بخش سالمت، با طراحی یک چارچوب 

 هومی جهت تدوین شاخص  ا صورت گرفت.مف

مرحله مستقل  3انجام گرفت جهت انجام این مطالعه،  1395پژو ش کیفی حاضر به روش مقطعی و با فن دلفی، در سال  بررسی: روش

از طریق چک لیست شامل بررسی مفا یم نظری، تهیه شاخص  ای اولیه ارزیابی نیروی انسانی و ایجاد اجماع، انجام شد. داده  ای مورد نیاز 

 نفر از صاح  نظران بود.  12 ای طراحی شده جم  آوری گردید. جامعه پژو ش در مرحله ایجاد اجماع شامل 

معیار اصلی به قرار زیر تهیه گردید: در مرحله ورود به نیروی  13شاخص در  45لیست نهایی شاخص  ای ارزیابی نیروی انسانی از  یافته ها:

 معیار مورد تایید قرار گرفت. 2معیار و در مرحله خروج از کار  6له حین کار معیار، در مرح 5کار 

با وجود پیچیده بودن ارزیابی نیروی انسانی باید سه مرحله مختلف چرخه حیات نیروی کار)ورودی، نیروی کار فعال و  نتیجه گیری:

پژو ش، امکان ارزیابی نیروی کار بخش سالمت را فرآ م می  خروجی( در  ر ارزیابی مورد توجه قرار گیرد، شاخص  ای ارا ه شده در این

 کند.  

 

 شاخص ها، نیروی انسانی، بخش سالمت، ارزیابی، دیده بانی واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 mahlairanmanesh1991@gmail.com                 در سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران پژو ی آیندهپژو شکده آدرس: 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 63 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 63 

 

 ی دولتیها مارستانیب در هدفمند یسازمان یفراموش یاجرا با دانش تیریمد رابطه یبررس

 شاهرود شهرستان

 

 4، رضا آریائی3عظیم زارعی، *2، مریم صدیقی1صدیقه رضوانی

 

 فوق لیسانس، سرپرستار، مرکزآموزشی درمانی امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شا رود -1

 فوق لیسانس، مسئول کارگزینی و کارشناس امور اداری، مرکزآموزشی درمانی امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شا رود -2

 سمناندکتری مدیریت دولتی، استادیار، دانشگاه  -3

 لیسانس، کارگزین، مرکزآموزشی درمانی امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شا رود. -4

 

 خالصه

امروزه دنیای تجارت با پیچیدگی روزافزون شرکتهای جهانی، انفجار اطالعات و لزوم سرعت در تصمیم گیری  مراه است.  مقدمه و هدف:

ات  مگام کنند نه تنها باید قابلیتهای جدید را کس ، بلکه اغل  باید دانش قدیمی که بنابراین شرکت  ایی که می خوا ند خود را با تغییر

ر آنها را در دام گذشته گرفتار می کند فراموش نمایند. بنابراین پدیده فراموشی سازمانی  دفمند به عنوان چالشی فراروی مدیریت دانش قرا

مدیریت دانش با اجرای فراموشی سازمانی  دفمند در بیمارستان  ای دولتی شهرستان . از اینرو تحقیق حاضر با  د  بررسی رابطه دارد

 شا رود انجام گرفته است.

تحقیق حاضر از نظر  د  کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی است. روش جم  آوری اطالعات میدانی، و ابزار گردآوری  روش بررسی:

بود که در نهایت نمونه ای متشکل نفر  450بیمارستان  ای دولتی شهرستان شا رود به تعداد  جامعه آماری کارکناناطالعات پرسشنامه بود. 

به جداول توزی  فراوانی و   spss18نفر  به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمد. داده  ای تحقیق با استفاده از نرم افزار 212از 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. t-testیدمن، و  یستوگرام تبدیل و با آزمون  ای  مبستگی پیرسون، فر

بین مدیریت دانش و ابعاد آن با اجرای فراموشی سازمانی  دفمند رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که شدت  مبستگی بین  یافته ها:

 + درصد بدست آمد.71مدیریت دانش و فراموشی سازمانی  دفمند 

ک عامل مهم در مدیریت مؤثر فرآیند ای فراموشی سازمانی است. پیشنهاد می گردد دانش جدید به توسعه مدیریت دانش ی نتیجه گیری:

 سرعت خلق و در اختیار کارکنان قرار گیرد.

 

 مدیریت دانش، فراموشی سازمانی هدفمند واژه های کلیدی: 

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

   maryam.sedighi2020@gmail.com مرکزآموزشی درمانی امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شا رود    آدرس: 

mailto:maryam.sedighi2020@gmail.com


  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 64 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 64 

 

 عوامل جلب رضایت و افزایش عالقمندی کارکنان به شغل

 

 3سید محسن موسوی ،2کاوه درویشی فر ،*1محمد یحیایی

 

 عضو دبیرخانه  یات امناء دانشگاه ،دانشجوی دکترای مدیریت مناب  انسانی، مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شا رود -1

 بهداری و بهداشت صنعت نفت ،دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی، مسئول تجهیزات پزشکی،  بیمارستان نفت ا واز -2

 مدیر توسعه سازمان و تحول اداری، دانشگاه علوم پزشکی شا رود ،دانشجوی دکترای مدیریت رفتار سازمانی -3

 

 خالصه

تداوم فعالیت سازمانها، به چگونگی انگیزش کارکنان بستگی داردو انگیزش ازمفا یم اساسی مدیریت سرمایه انسانی  مقدمه و هدف:

 است.اینکه چه عواملی باعث عالقمندی کارکنان به شغل وبرآورده شدن ا دا  سازمانی می گردد،سوال اصلی این مطالعه است.

 واژه فارسی و کلید با google scolar  و SID مقا ت ایندکس دراین مطالعه مروری، از مناب  کتابخانه و اینترنت  :بررسیروش 

ارزیابی  تحلیل جام   مه نظریه  ا و امکان ورود و بدلیل گستردگی موضوع، ریت مناب  انسانی انجام شد.مدی انگلیسی بهره وری، انگیزش و

 35 پایگاه  ای مذکورمطالعه گردید. 2017 تا 2013مقا ت  تمامی و (and) جستجو بصورت ترکی  واژه  ای کلیدی آنان وجود نداشت.

 مقایسه  م با ارزیابی و داده  ا به روش علم سنجی و شیوه فیش برداری وتحلیل اسنادی، کیفیت سپس کتاب از داده  ا گردآوری و مقاله و

 استخراج گردید. مقاله که ارتباط نزدیکی با مطالعه داشت 8بین  از نهایی شد. اطالعات

غلی، امکانات رفا ی و ارزیابی  ای نظام پرداخت،  د  گذاری،اشتراک مساعی،اصالح رفتار، عدالت در پرداختها، ارتقاء شمولفه یافته ها:

دستمزد از عوامل اساسی ایجاد انگیزش است. پرداخت  عملکرد بر افزایش انگیزه مناب  انسانی، افزایش بهره وری تاثیر چشمگیری دارد.

وریات نگهداری دستمزد پاسخگوی بخشی از نیاز ای پرسنلی بوده ولی بمنظور کارآمدی بیشتر نیروی انسانی،اجرای طرحهای تشویقی از ضر

  است.

پیشنهاد می شود  برای بالفعل ساختن قابلیتها،کارکنان باید انگیزش با یی داشته باشند.وظیفه مدیران تقویت انگیزه آنهاست. نتیجه گیری:

نتایج ارزیابی در ارزیابی بهره وری توجه به سابقه کار و میزان تحصیالت در پرداخت دستمزد مدنظر باشد. دادن پاداش مالی، مبتنی بر 

عملکرد وحصول رفتار ای مورد انتظار در طول یک دوره زمانی معین و استفاده از سیستم  ای انگیزشی دیگر مچون انواع پاداشهای نقدی 

 و غیرنقدی در افزایش انگیزه پرسنل وبهره وری موثر است.

 

 انگیزش، بهره وری، مدیریت منابع انسانی واژه های کلیدی:

 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه              

 65 محور؛ مدیریت منابع انسانی

 65 

 

 بهداشت محیط در استان مازندراندانش آموختگان  قابلیت کارآفرینیبررسی 

 

 *2آقالری  زهرا ،1جعفریان سمیه

 

 ایران  بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی، معاونت محیط، بهداشت مهندسی لیسانس، کارشناس -1

  ایران گناباد، گناباد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -2

 

 خالصه

  مراه  زم تالش و زمان اختصاص توسط با ارزش جدید چیز ایجاد فرآیند از است عبارت که تعریف کارآفرینی به توجه با مقدمه و هدف:

 از توسعه حال در استقالل، کشور ای و شخصی رضایت پولی،  ای پاداش دریافت نتایج با اجتماعی و فیزیکی مالی،  ای ریسک با پذیرش

توسعه ی  به ملزم آن نظایر و بیکاری مانند عمومی جامعه مشکالت و مسا ل حل و رقابتی  ای مزیت به دستیابی برای نیز ایران جمله

 انجام پذیرفت. مازندران استان در محیط بهداشت آموختگان دانش کارآفرینی قابلیت   ستند. لذا پژو ش حاضر با  د  بررسی کارآفرینی

درجه ای انجام شد.  4گویه با مقیاس لیکرت  74حاضر از نوع توصیفی مقطعی، با پرسشنامه ای روا و پایا شامل  مطالعه :روش بررسی

 ای  نفر از فارغ التحصیالن رشته بهداشت محیط ساکن استان مازندران، انجام شد. داده 85نمونه گیری بصورت در دسترس و آسان میان 

 .گردیدند تحلیل واریانس آزمون جم  آوری شده از طریق آمار توصیفی و

درصد({ دارای شغل موقت بودند. 6/37نفر)32درصد({ در مقط  کارشناسی، }7/84نفر)72} ،درصد({ زن6/57نفر)49}یافته ها: 

ر موفق به ادامه کس  وکار خود شدند. در مولفه درصد({راه اندازی یک کس  وکار مستقل را تجربه کرده بودند که تنها دو نف7/11نفر)10}

درصد({ ضعیف بودند.  از نظر قابلیت 9/92نفر)79درصد({ و خالقیت}2/95نفر)81درصد({، استقالل طلبی}1/94نفر)80 ای کار آفرینی}

 (.>p 05/0کارآفرینی میان دو جنس ارتباط معنی داری یافت شد) 

قابلیت  بر مؤثر  ای مؤلفه تقویت به بیشتر توجه و ریزی برنامه ضرورت نمایانگر آموختگاندانش  کارآفرینی قابلیت ضعف نتیجه گیری:

 .در دوره دانشجویی است آموزشی کمک و آموزشی  ای برنامه در کارآفرینی

 

 بهداشت محیط، دانش آموختگان، کارآفرینی.واژه های کلیدی: 

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Email: z.aghalari@gmail.comایران       گناباد، گناباد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکدهآدرس: 
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 سازمان عملکرد با مدیران هایمهارت رابطه بررسی

 پزشکی تبریز علوم دانشگاه موردی: مطالعه

 

 2امیر نقیلی ،*1یعباس بهارک

 

  زیتبر یپزشک علوم دانشگاهمناب ،  تیریمد وتوسعه  معاونتکارشناس مهندسی مشاغل،  -1

 زیتبر یپزشک علوم دانشگاهمدیریت آمار و فن آوری اطالعات  ،کارشناس فناوری اطالعات -2

 

 خالصه:

 ای خاصی   ای متعددی را بپذیرند و برای ایفای آنها به مهارت امروزه مدیران برای توفیق در انجام وظایف خود باید نقشمقدمه و هدف: 

 ای اصلی پیش روی مدیران ارشد و به ویژه مدیران   ای مدیریتی از چالش  ا در پست نیاز دارند. لزوم اطالع کافی از اولویت این مهارت

جدید   ای مهارت مداوم طور به و باشند معلومات کس  به دنبال که بیاورند دوام پیشرفته فناوری دنیای در توانندمی مدیرانی  است. دانشگاه

  باشد. مدیران با عملکرد سازمان می  ای مهارت د  کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه . را فرا گیرند

آوری اطالعات، به منظور آزمون فرضیه  ا جهت یافتن  پیمایشی است. پس از جم  –روش انجام پژو ش حاضر توصیفی روش بررسی: 

و آزمون پیرسون استفاده شده   ای مدیران و عملکرد سازمان از آزمون کولموگرو  اسمیرنو  میزان و درجه ارتباط بین دو متغیر مهارت

 است. 

اند که طبق استعالم سان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل دادهجامعه آماری تحقیق مورد نظر را کارکنان و کارشنا یافته ها:

محقق با تکیه بر  نفر تعیین گردیده است. 196باشد و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران برابر با   نفر می 400از سازمان مربوطه  شامل 

را بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورد بررسی قرارد د. بدین  ای مدیریتی  کاتز برآن شد تا تاثیر فراگیری مهارت ال نظریه رابرت

  سوال طراحی شد و در اختیار نمونه آماری قرارگرفت. 39ای با  منظور پرسشنامه

و بین  با یی  ستند فنی( در سطح و  ای مدیریتی )ادراکی، انسانی د د که اکثر مدیران دارای مهارتنتایج تحقیق نشان می نتیجه گیری:

 ای ادارکی،   ای مدیریتی مدیران با عملکرد سازمان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز رابطه مثبت وجود داشته،  مچنین بین مهارت مهارت

 داری وجود دارد. انسانی و فنی مدیران با عملکرد سازمان رابطه معنی

 

 پزشکی تبریزدانشگاه علوم های مدیران، عملکرد سازمان،  مهارتواژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 abbasi_16@yahoo.com، زیتبر یپزشک علوم دانشگاهمناب ،  تیریمد وتوسعه  معاونتآدرس: 

mailto:abbasi_16@yahoo.com
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 های مراقبت ویژه بیمارستان آیت اهلل روحانی بابلبررسی میزان فرسودگی شغلی پرستاران بخش

 

 4فاطمه صاحبیان ،3،سیداحسان سمایی2راحله حاجی آقابزرگی ،*1پونه منعم طبری

 

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی  -مسئول بهبودکیفیت -کارشناس ارشد مدیریت اجرایی -1

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی -مسئول اعتباربخشی-کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -2

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی  -مسئول بهداشت حرفه ای -کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای -3

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی -کارشناس ایمنی بیمار-کارشناس پرستاری -4

 

 خالصه

 ای مراقبت باشد. این سندرم در پرستاران بخش ای مهم در حرفه پرستاری میچالش از یکی شغلی امروزه، فرسودگی مقدمه و هدف:

شود.  این مطالعه با  د  بررسی میزان فرسودگی شغلی زای متعدد بیشتر تجربه میویژه، به علت نقش پرا میت و مواجهه با عوامل تنش

  ای مراقبت ویژه صورت گرفت.بخشپرستاران 

نفر از پرستاران بخش  ای ویژه  55تعداد   مطالعه این در است مقطعی نوع از تحلیلی -توصیفی مطالعه یک حاضر پژو ش روش بررسی:

Maslach (1996 ) ای دموگرافیک و فرسودگی شغلی پرسشنامه از  ااداده ی گردآور جهت شماری وارد مطالعه شدند.به صورت تمام

  ای توصیفی و تحلیلی مورد آنالیز قرار گرفت.و آماره SPSSافزار  ا به وسیله نرم استفاده شد. داده

سال بود. براساس نتایج شدت فرسودگی شغلی )سطح  فرسودگی متوسط و زیاد(  83/32±58/5میانگین سنی پرستاران مورد مطالعهها: یافته

نفر( بدست آمد. 53%)3/96نفر( و در بعد عدم کفایت فردی 53%)3/96نفر( و 22%)40به ترتی  در بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیت 

 .(p≥0.05)داری یافت شد مچنین بین ابعاد فرسودگی شغلی و برخی مشخصات جمعیت شناختی از قبیل سن و تا ل رابطه معنی

 عوامل مسئو ن به بیشتر توجه لزوم بیانگر حاضر، مطالعه در فردی کفایت عدم دربعد پرستاران شغلی فرسودگی با ی میزان گیری:نتیجه

 در آنها و رف  پایین وحمایتی رفا ی خدمات  ا، گیر تصمیم در پرستاری کارکنان ندادن شرکت کاری، ثبات عدم قبیل از شغلی فرسودگی

 .باشد می پرستاران

 

 مراقبت ویژه فرسودگی شغلی، پرستاران، بیمارستان، بخش های کلیدی: واژه

  

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانیآدرس: 
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 تاثیر جو ایمنی بر عملکرد کارکنان بخش درمان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 2مهدی جاللی، *1محمد یحیایی

 . دانشجوی دکترای مدیریت مناب  انسانی، مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شا رود، عضو دبیرخانه  یات امناء دانشگاه1

 مدیریت دولتی و کارشناس مسئول آموزش دانشکده مهندسی صنای  و مدیریت دانشگاه صنعتی شا رود. کارشناس ارشد 2

 

 چکیده

مدیریت ایمنی از اصول تعیین کننده سازمانهای امروزی بخصوص بیمارستانها ومراکز درمانی است.پژو ش حاضر،بدنبال مقدمه وهدف:

 ردکارکنان درمانی دانشگاه علوم پزشکی شا رود است.بررسی اثر جو ایمنی و شدت عوامل تاثیرگذار برعملک

پیمایشی،روش تجزیه و تحلیل داد ها،از نوع  مبستگی معاد ت  -این پژو شی براساس روش گردآوری داد ها،توصیفیروش بررسی:

دید. داد ها از طریق دو نفر بروش تصادفی انتخاب گر 362ساختاری است.جامعه آماری،کارکنان درمانی دانشگاه که نمونه ای به تعداد 

مورد  آیموس spssجم  آوری شد.داد ها با استفاده از نرم افزار  "آندرسون-سنجش عملکرد شغلی ویلیام"و  "جو ایمنی نوردیک"پرسشنامه 

در نمونه مورد مطالعه  دارند که روایی آزمون را0.3تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد تمامی مولفه  ا بار عاملی بیش از 

بیشتر است.لذا اثر معنی دار بهداشت  شغلی بر عملکرد تایید شد.  مچنین با  1.96نشان می د د. مچنین بررسی پایایی پرسشنامه، از مقدار 

 باشد.0.68توجه به ضری  اثر مثبت و معنی دار، استنباط می گردد میزان اثر معادل 

ی، نتایج اثر مثبت و معنی دار بین ابعاد  فتگانه جو ایمنی)متغیر ای مستقل(وعملکرد کارکنان)متغیر بااستفاده از رگرسیون خط:ها یافته

 ایمنی درصد(قضاوت51نفر)184مدیریت ایمنی درصد(قدرت54نفر)195مدیریت ایمنی وتوانایی وابسته(را نشان داد.بنحوی که اولویت

نفر 213توانایی در درصد(یادگیری واعتماد61نفر)220کارکنان ایمنی د(اولویتدرص54نفر)195کارکنان درصد(تعهد ایمنی48نفر)173مدیریت

 0.68ضری  مسیر  9.441از آماره آزمون با مقدارعددی   (ودر میانگیندرصد58نفر )210ایمنی  ای سیستم بخشی اثر به درصد(اعتماد59)

 بدست آمد.

رقابتی،بهبود کیفیت و اثر بخشی بیمارستانها بسیارمهم است.لذا توجه به ضرورت توجه به نیروی انسانی جهت کس  مزیت نتیجه گیری:

ای کارکنان،مشارکت   ای ایمنی حرفه ای کارکنان،توجه به جو ایمنی و لحاظ آن در ارتقاء مدیران،ایجاد پرونده محیط کار،ایجاد ایمنی حرفه

 ی گردد.کارکنان در سازمان،ارتباطات مثبت ودخالت در تصمیم گیری پیشنهاد م

 

 بهداشت شغلی، بیمارستان، جو ایمنی، سالمت حرفه ایهای کلیدی:  واژه

 

 

 
                                                      

 مسئول مقاله:  *
 yahyaei@shmu.ac.ir    دانشگاه علوم پزشکی شا رودآدرس: 
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 و نیازهای شغلی با عمومی بهداشت رشته کارشناسی دوره درسی دروس اختصاصی برنامه انطباق

 بهداشتی سیستم در انتظار مورد وظایف

 

 5ابوالفضل جدی ،4جعفرآبادی، محمد اصغری 3فتحیه مرتضوی  ،2مهستی علیزاده ،*1احمد شیر جنگ

 

 دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ر یس اداره بیمه سالمت  شترود، سازمان بیمه سالمت -1

 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشیار و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز -2

 روه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانکارشناس ارشد آموزش پزشکی، مربی گ-3

 دکترای آمار زیستی، استادیار مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز -4

 یزدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شبستر، دانشگاه علوم پزشکی تبر -5

 

 خالصه

جرای برنامه  ای بهداشتی مراکزبهداشت کشورایفامی نمایند. نظرات اکارشناسان بهداشت عمومی، سهم عمده ای در :و هدف مقدمه

باشد،  یشاغلین این رشته درخصوص این که دروس برنامه آموزشی این رشته تاچه حدپاسخگوی نیاز ای شغلی دانش آموختگان م

برنامه کارشناسی رشته بهداشت عمومی  ی د  این مطالعه بررسی میزان انطباق دروس اختصاص درشناسایی کمبود اکمک می کند.

 بانیاز ای شغلی کارشناسان این رشته ازدیدگاه شاغلین این رشته است.

بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی نفرازکارشناسان دانش آموخته وشاغل 95این مطالعه توصیفی مقطعی برروی :بررسی روش

تبریزانجام شد. افرادبانمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارجم  آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته رواوپایابودکه باسؤا تی 

بررسی می کرد. دروس اختصاصی برنامه آموزشی رشته کارشناسی بهداشت عمومی رادرراستای وظایف شغلی شان  حتوایمیزان کاربردم

 ازآمار توصیفی جهت تجزیه وتحلیل داده  ااستفاده شد.

درصد کاربرد(،کاربردمتوسط رادرمجموع دروس ارا ه شده به  40-9/59درصد واحد ای درسی با)34/43دروس اختصاصی بادارابودن :یافته ها

درصددروس صرفاًدرسطح 72داشتند. مطال  نزدیک بهاکثردروس باکاربردزیاددرگروه دروس اختصاصی قرار یاین کارشناسان داشتندازطرف

اندک است وبیشترین سهم پیشنهادات مربوط به اریارا ه دانش واطالعات به دانشجویان عرضه می گرددو تغییرات نگرش و رفتاردرآنان بس

 درصدبوده است.50/59به دروس اختصاصی با یدروس برنامه درس شیافزا

مربوط به رشته بهداشت عمومی بانیاز ای شغلی دانش آموختگان این رشته کامالًمنطبق نیست  یمحتوای دروس اختصاص گیری: نتیجه

باتوجه به اینکه کاربرددرحدمتوسط برای دروس اختصاصی نمی تواندرضایت بخش باشد. بنابراین انجام اصالحاتی برای بهبود وارتقای کیفیت 

 نگرش ورفتاردرآینده شغلی این کارشناسان تأکیدمی شود.رییوکارایی این برنامه  ادرجهت تغ یبرنامه آموزش

 

 بهداشت عمومی ،برنامه درسی، نظام سالمت ،یدروس اختصاص های کلیدی: اژهو

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 سازمان بیمه سالمت ر یس اداره بیمه سالمت  شترود،آدرس: 
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 بررسی موانع تاثیرگذار بر نقش آفرینی دانشجویان در توسعه فرهنگی

 )مطاله موردی دانشکده پیراپزشکی ساری(

 

 4تقی باهو طرودی ،*3علی گل افشانی، 2اشلقیسید محمود حسینی ، 1فرشیده ضامنی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری -دانشیار گروه  مدیریت آموزشی  -1

 کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی ساری –کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  -2

 دانشجوی دکترا تخصصی مدیریت آموزش عالی، کارشناس آموزش دستیاری. دانشگاه علوم پزشکی مازندران)نویسنده مسئول( -3

 دانشجوی دکترا تخصصی مدیریت آموزش عالی، مدیر توسعه و مناب  انسانی. دانشگاه علوم پزشکی مازندران -4

 

 خالصه

 ا نقش زیادی در توسعه و اعتالی فر نگی جامعه جهت رشد و توسعه فر نگ علمی، حفظ، انتقال و باز اندیشی  دانشگاه مقدمه و هدف:

 ا در عرصه  رسد مان  نقش آفرینی دانشگاه سنتها و میراث فر نگی گذشته و تجدید حیات جامعه بر عهده دارند یکی از مسا لی که به نظر می

 نسلی است.  توسعه فر نگی است شکا  بین

است، جامعه آماری کلیه   د  از این  پژو ش بررسی موان  تاثیرگذار بر نقش آفرینی دانشجویان در توسعه فر نگی بوده روش بررسی:

نفر در نظر گرفته شده است و از روش  285دادند. حجم نمونه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی ساری مشغول به تحصیل  ستند را تشکیل می

سوال  24ساخته با ای بر حس  جنسیت برای انتخاب افراد استفاده شد. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محققگیری تصادفی طبقهنمونه

اسمیرنف استفاده تک متغیره و آزمون کای دو و  مچنین آزمون کالماگرو  tبوده است. برای تجزیه و تحلیل داده  ای پرسشنامه از آزمون 

 گردید.

در این  پژو ش چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته یافته نشان داد فاصله بین نسلی در میان عقاید و آرا مان  نقش آفرینی  :یافته ها

م(. تمرکز گرایی دولت در مسا ل فر نگی مان  نقش آفرینی دانشجویان در توسعه فر نگی 2χ=626/4دانشجویان در توسعه فر نگی است)  

م(. عدم =71/119tآفرینی دانشجویان در توسعه فر نگی است)ف در قوانین و مقررات موجود یکی از موان  نقشم(. ضع2χ=911/5می گردد)

 م(. =60/118tگردد)آفرینی دانشجویان در توسعه فر نگی می ما نگی در زمینه سیاسی اجتماعی اقتصادی موج  ممانعت نقش

نوعی تضاد فکری وجود دارد و این امر موج  شده تا دانشجویان فرصت ایفای نقش  ا با نسل دوم به بین نسل اول دانشگاه نتیجه گیری:

 ا با تحمیل عقاید خود  به عنوان تفکر قال  امکان  ای توسعه فر نگی از دست د ند. به طوری که نسل اولیخود به عنوان یکی از قط 

 ا شده تا دانشجویان  یان و فاصله گرفتن آنان از نسل قدیم دانشگاهرغبتی دانشجوشکوفایی نسل جدید را کا ش دادند و در نتیجه موج  بی

 از نقش آفرینی در توسعه فر نگی ممانعت کنند.

 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،توسعه فرهنگی، نقش آفرینیواژه های کلیدی: 

                                                      
  :مسئول مقاله 

   :آدرس adel.golafshani58@gmail.com 
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 1396 کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بابل وخودکارآمدی معنوی سالمت بین رابطه بررسی

 

 3زهرا گرائیلی ،*2حاتمه بایایی شیروانی ،1حسینعلی اصغرنیا

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل، ادانشکده پیراپزشکی اگروه مهندسی بهداشت محیط،ا دکتری مهندسی بهداشت محیط-1

 روان شناسی ا گروه بهداشت محیطا دانشکده پیراپزشکیا دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد -2

  لکارشناس ارشد آمارزیستیا گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده پزشکیا دانشگاه علوم پزشکی باب -2

 

 خالصه

 معنویت و خودکارآمدی باور ای دارند،به طوریکه یکدیگر با تنگاتنگ ارتباطی خودکارآمدی و معنوی از آنجای که سالمت مقدمه و هدف:

 معنوی سالمت بینباشد. بنابراین  این مطالعه با  د  بررسی رابطه  زندگی کیفیت بهبود درجهت قدرتمند بسیار انگیز ای می تواند

 می باشد. کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل وخودکارآمدی

نفر از مجموع کارکنان ستادی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی  88بر روی  1396این مطالعه توصیفی و  مبستگی و درسال  روش بررسی:

 استفاده شرر خودکارآمدی و الیسون و پولوتزین معنوی سالمت پرسشنامة از وخودکارآمدی معنوی سالمت شد. جهت تعیین رابطه بینانجام 

تحلیل  post Hocتی تست و آزمون زوجی  ،گردیده و با روش  مبستگی پیرسون SPSS 22نرم افزار اطالعات به دست آمده  وارد .شد

 گردید. 

( ارتباط خودکارآمدی با سابقه  R=0.155)،P= o.150معنی دار نبوده،  وخودکارآمدی، مستقیم ولی معنوی سالمت بین ارتباطیافته ها: 

˂=R=0.456)،Pکار معنی داربوده ولی ارتباط معکوس داشته است   40/2( خودکارآمدی در سطح تحصیالت با میانگین ) 0.001 

˂pvale( ارتباط معنی دار) 13/67± 49/12( و در زنان )  41/54± 72/7نگین ) ودر رابطه با جنسیت در مردان با میا ،( ±68/71 0.001 )

  داشته است.

اجتماعی و حرفه یی کارکنان در اولویت قرار دارد. بنابراین مدیران با برنامه  –سالمت جسمی و بخصوص سالمت روانی  نتیجه گیری:

ریزی در با  بردن سطح سالمت معنویی و خودکارآمدی کارکنان باعث تحقق ا داقف سازمانی می شوند. باعث تا سازمان در رسیدن به 

 ا دا  خود از جمله تامین رضایت مشتریان موفق باشند. 

 

 کارکنان ،دانشگاه علوم پزشکی ،خود کارآمدی ،سالمت معنوییی: واژه های کلید

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 hbabaei72@yahoo.com                   دانشگاه علوم پزشکی بابلآدرس: 
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مجتمع بررسی رابطه تعهد سازمانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان 

 دانشگاهی پیامبر اعظم )ص( دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 3، تقی باهو طرودی*2، علی گل افشانی1مریم تقوایی یزدی

 

  ساری واحد اسالمی آزاد دانشگاه ،آموزشی مدیریت  گروه استادیار -1

 (مسئول نویسنده)مازندران  علوم پزشکی دانشگاه. دستیاری آموزش دانشجوی دکترا تخصصی مدیریت آموزش عالی، کارشناس -2

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه. مدیر توسعه و مناب  انسانی عالی، آموزش تخصصی مدیریت دکترا دانشجوی -3

 

 خالصه

 این است. سازمانی شهروندی رفتار با متغیر دو این ارتباط و سازمانی تعهد و شغلی رضایت توصیف پژو ش این د   مقدمه و هدف:

 شهروندی رفتار با شغلی رضایت متغیر ای و سازمانی شهروندی رفتار با سازمانی تعهد  ای متغیر بین خوا د نمود که مشخص پژو ش

 . خیر یا دارد وجود رابطه سازمانی

 450به تعداد کلیه کارکنان این پژو ش از نظر  د  و روش کاربردی، توصیفی از نوع  مبستگی است. جامعه آماری آن را  روش بررسی:

نمونه آماری می باشند.  ای به عنوانطبقه –گیری تصادفینفر با روش نمونه 210دادند که براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد نفر تشکیل می

( و رفتار شهروندی سازمانی 1951( و رضایت شغلی بری فیلد و روث)2004نامه تعهد سازمانی آلن و میر ) ا از سه پرسشآوری دادهجهت جم 

آزمون ضری  آلفای از  با استفاده آنها ییپایانظران رسید و وایی صوری و محتوایی ابزار ا به تایید صاح . ر( استفاده گردید2000پادساکف )

جهت بوده.  α=74/0سازمانی  نامه شهروندیو پرسش α=/. 93 شغلی نامه رضایتپرسش ،α=0% 75 سازمانی تعهد برای  پرسشنامهکرونباخ 

  استفاده شد.تک نمونه  t مبستگی پیرسون و  ای از آزمون  ادادهتجزیه و تحلیل 

رابطبه  مثببت و معنبادار وجبود دارد و ببین      ( 0001/0P≥ ،63/0=R) ای تعهد سازمانی و رفتبار شبهروندی سبازمانی    بین متغیر یافته ها:

اخبتال    .شبود  مبی  رد پبژو ش  فرضبیه  انتظبار  خال  بر لذا متغیر ای رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنا دار وجود ندارد.

 است. 4/11( و مقدار این اختال  برابر با p≥9/14=t,0001/0ماری معنادار است )( از لحاظ آ4/71میانگین رفتار شهروندی )

 ارتباط عدم بیانگر دوم فرضیه از حاصل نتایج و است سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی تعهد بین رابطه بیانگر حاضر نتایج نتیجه گیری:

 کارکنان بین در متغیر ا این شفا  سازی و ارتقا صدد در سازمان شودمی  پیشنهاد باشد می سازمانی شهروندی رفتار و شغلی رضایت بین

 .آورند فرا م را سازمانی شهروندی رفتار ای بیشتر چه  ر بروز و متغیر ا ارتقاءاین زمینه و باشند

 

 سازمانی شهروندی شغلی، رفتار سازمانی، رضایت تعهد واژه های کلیدی:

 
 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 adel.golafshani58@gmail.comمازندران        علوم پزشکی آدرس:دانشگاه
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زی تعیین و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بیمارستان با تکنیک دلفی در کارت امتیا

 متوازن

 

 *4هادی زمردی نیت ،3الهه هوشمند ،2حسین ابراهیمی پور ،1علی وفایی نجار
 

 هد.، دانشگاه علوم پزشکی مشعوامل اجتماعی موثر بر سالمتمرکز دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استاد،  -1

 شهد.م، دانشگاه علوم پزشکی عوامل اجتماعی موثر بر سالمتمرکز دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار،  -2

 مشهد. ، دانشگاه علوم پزشکیعوامل اجتماعی موثر بر سالمتمرکز دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار،  -3

 د.زشکی مشه، دانشگاه علوم پدانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت -4

 

 خالصه

ل اندازه گیری و ها را قابست که آناهداف استراتژیک مندرج در نقشه استراتژی، الزم ابرای بهبود بخشیدن به  بیمارستان ها مقدمه و هدف:

 بی عملکردای ارزیاههدف این پژوهش تعیین شاخص استراتژیک انجام می شود.  شاخص هایسنجش نمایند. این کار با استفاده از 

 تکنیک دلفی است.بیمارستان منتصریه براساس الگوی کارت امتیازی متوازن با استفاده از 

شد. جامعه ی آماری  انجام 1394این تحقیق از نوع پژوهش های کیفی بود که در بیمارستان منتصریه مشهد در سال  روش بررسی:

به عنوان  وهر انتخاب فرد ما نفر از مدیران ارشد بیمارستان و اساتید خبره بهداشت و درمان بودند که به روش نمونه گیری 12پژوهش 

سپس تشکیل  ینترنتی وایت های مدارک کتابخانه ای، جستجو در سای شدند. ابتدا با بررسی متون، اعضای تیم کارت امتیازی متوازن معرف

ص شاخ 34له ی طی دو مرحشاخص در مناظر کارت امتیازی متوازن قرار داده شد. سپس با استفاده از روش دلف 68جلسات بحث گروهی، 

یق و روایی ر تیم تحقی با نظایی صوری و محتوایی آن با چند بار بازنگراین شاخص ها در قالب یک چک لیست ارایه و رونهایی گردید. 

 ی آن با دسته بندی شاخص ها محرز گردید.سازه

علولی مورد بطه علّت و مبا شاخص های سه منظر دیگر، در یک را بیمارستان ، عالوه بر شاخص های مالی، وضعیتپژوهشدر این  ها:یافته

منهاظر کهارت  قالهب در مارسهتانیب کیاسهتراتژ یزیهربرنامهه براساس عملکرد یابیارز یها شاخص نیمهمتر. گرفتسنجش و ارزیابی قرار 

 .4و مشتری4، مالی6، فرآیندهای داخلی4امتیازی متوازن انتخاب شدند: منظر رشد و یادگیری

ه تا با ک کردیری را درندازه گعلم ا مدیران باید اصول سازمان تعریف می شوند باالی حوها در سطبا توجه به اینکه شاخص  نتیجه گیری:

ریق طارستان از یش مستمر بیمجلوگیری کنند. پا احتمالیهای از هزینه ،هاشاخص از  موثراستفاده ضمن  کنترلی متغیرهای انتخاب درست

 شاخص های پیشنهادی مدل می تواند سبب ارتقای عملکرد گردد.

 

 تکنیک دلفی، شاخص های ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازنبیمارستان،  :کلیدی هایواژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Zomorrodinh1@mums.ac.ir      ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشتآدرس: 
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 طرح از بعد و قبل مازندران و بابل پزشکی علوم به وابسته بیمارستانهای نسبی کارایی مقایسه

 ها داده پوششی  تحلیل تکنیک با سالمت ولحت

 

 3بالف رضایی فرزاد ،2وردی شاه رضا ،1*عموزاده اباذر

 
 ارشد ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات،دانشگاه آزاد ساری دانشجوی کارشناسی -1
 دانشگاه آزاد قائمشهر،گروه آموزش ریاضی -2

 دانشگاه آزاد قائمشهر،گروه آموزش ریاضی -3

 

  خالصه

ژه ای برخوردار می اهمیت وی از ،متتوجه به کارایی بیمارستانها به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام سال مقدمه و هدف:

رح تحول سالمت می طو بعد از  قبلدران بیمارستانهای وابسته به علوم پزشکی بابل و مازنهدف از این مطالعه مقایسه کارایی باشد . بنابراین 

 باشد.

ه ردید.جامعنجام گت ااین مطالعه به صورت کاریردی به روش مقایسه ای گذشته نگر قبل و بعد از طرح تحول سالم روش بررسی:

رم های داده ها ف مع آوریجابزار  بیمارستان مشمول طرح تحول سالمت دانشگاههای علوم پزشکی بابل و مازندران بوده است. 21پژوهش 

رودی خص های وشااده ها وششی دپ. جهت محاسبه کارایی نسبی و رتبه بندی بیمارستانها از روش تحلیل  فعالیت ماهانه وزارت بهداشت بود

 مورد سنجش قرار گرفته است . CCRو شاخص های خروجی با مدل ریاضی 

حول تبعد از طرح  1394در سال  ( از بیمارستانهای مورد مطالعه کارا و%9/61قبل از طرح تحول سالمت ) 1392و  1391در سال  ها:یافته

ضرایب عداد شده است. مجموع واحدهای کارا از نظر ت %10( از بیمارستان ها کارا بوده اند. طرح مذکور موجب افزایش %45/71سالمت )

رصدی ارتقاء ضرایب کارایی را در د 25افزایش  ،بوده است که به این ترتیب 45برابر با  1394و در سال  5/34کارایی قبل از طرح برابر با 

 سال بعد از تحول سالمت مشاهده گردید . 

افزایش یافته  حول سالمتتد از طرح بیمارستانهای دانشگاه های علوم پزشکی بابل و مازندران بعمیزان کارایی و رتبه کارایی گیری: نتیجه

 است.

 

 تحلیل پوششی داده ها،طرح تحول سالمت،رتبه بندی،بیمارستان ها،کارایی کلیدی:های واژه
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های معاونت توسعه مدیریت و منابع ستاد و دانشگاه  برای عملیاتی برنامه ریزی الگوی طراحی

 علوم پزشکی کشور

 

 *مجتبی کفاشی

 

 بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت منابع و مدیریت توسعه معاونت عملکرد مدیریت و ریزی برنامه گروه رئیس

 

 خالصه

 و سهتاد منهابع و تمهدیری توسهعه معاونهت در عملیهاتی  ریهزی برنامه نظام اجرایی  الگوی طراحی منظور به پژوهش این مقدمه و هدف:

 است شده انجام کشور پزشکی علوم دانشگاههای

ورد اسهتفاده دگاه خبرگان مهکاربردی، ترکیبی از بررسی تطبیقی، مرور اسناد  و تکالیف باالدستی و تحلیل دی مطالعه این در :بررسی روش

ی پنج سهاله توسهعه، برنامه ها قرار گرفت. سه کشور آلمان، استرالیا و ترکیه در بخش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. اسناد باالدستی شامل

گویهه ههای  های کلی و حول اصالح نظام اداری مرور و از دیدگاه خبرگان به منظور استخراج حیطهسیاست های کلی نظام سالمت و سند ت

 22ویرایش  SPSS فزار آماریاطراحی الگوی برنامه ریزی عملیاتی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اطالعات به منظور تایید الگو توسط نرم 

 مستقل تک نمونه ای استفاده شد.  tو آزمون 

قرار گرفت. سه حیطه اصلی  عامل در طراحی و تدوین برنامه عملیاتی مورد توافق 15حیطه کلی و  3بر اساس یافته های پژوهش، ها: هیافت

 وزیرسهاخت هها  فتن منهابع،ر شامل در نظر گرمعاونت توسعه مدیریت و منابع ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی کشوبرنامه ریزی عملیاتی در

و صهاحب نظهران در  های خبرگان استفاده از تجارب و دیدگاه ن برنامه عملیاتی، در نظر گرفتن قوانین و مقررات باالدستی وامکانات در تدوی

د تاییهد قهرار گرفتنهد درصهد، مهور 80طراحی الگوی برنامه عملیاتی بودند. تمامی گویه های استخراج شهده بها در نظهر گهرفتن حهد توافهق 

(05/0>pبرنامه عملیاتی با .) رد پهایش و ارزشهیابییت بایستی مهودر نظر گرفتن اهداف و استراتژی ها، در قالب اقدام و پروژه ابالغ و در نها 

 قرار گیرد.

وسهعه مهدیریت و منهابع تمعاونت  عملکردی شاخصهای بهبود به میتواند پیشنهادی عملیاتی برنامه ریزی الگوی از بهره گیری گیری:نتیجه

 .گردد منجر وزارت بهداشت

 

 ومعاونت توسعه مددیریت و مندابع، وزارت بهداشدت درمدان  عملیاتی، برنامه ریزی برنامه ریزی،  :کلیدی هایواژه

 آموزش پزشکی
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میان  مطالعه رابطه بین کیفیت زندگی کاری با وضعیت اقتصادی اجتماعی و سالمت عمومی در

 1394کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

 

 *6سهیل مختاری ،5زهرا نبی زاده ،4فریما اسدی نسب  ،3المیرا حقیان  ،2، محسن محمدی1الهه عسگرزاده

 

 ایران. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، -1

 ن.نشاه، ایرانشاه،کرمادرمانی،کمیته تحقیقات دانشجویی،دانشگاه علوم پزشکی کرمادانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و  -2

 لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران، ایران -3

 .ان، کرمان، ایرانلیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناس بهبود کیفیت بیمارستان افضلی پور کرم -4

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران . -5

 .ران، ایرانیران، تهادانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی  -6

 

 خالصه 

و روانی افراد، بر سمیجها بر سالمت سواد، درآمد و وضعیت شغلی و تاثیر آناقتصادی مانند سطحاهمیت متغیرهای اجتماعی مقدمه و هدف:

رفته از نها منشاگا نه تهای سالمتی رگذاران سالمت پوشیده نیست. اکثر مطالعات افزایش امیدبه زندگی و بهبود سایر شاخصسیاست

اط بین عیین ارتبتا هدف دانند. بنابراین این تحقیق باقتصادی میهای اجتماعیا ناشی از بهبود شاخصهای پزشکی بلکه عمدتپیشرفت

تهران موثر لوم پزشکیشگاه عکاری کارکنان دانعمومی و پیامدهای ناشی از بیماری که بر کیفیت زندگیاجتماعی و سالمتوضعیت اقتصادی

 است، تدوین شده است.     

 1238های دانشگاه علمی دانشکدهتحلیلی است، جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان غیرهیاتلعه مقطعی از نوع توصیفیمطاروش بررسی: 

آوری و نیز سالمت عمومی، جمع(SESاقتصادی)کاری، وضعیت اجتماعیزندگیباشد. اطالعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه کیفیتنفر می

های موجود س با استفاده از روشمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سپ SPSS18های آمار توصیفی در نرم افزارها ابتدا از طریق تکنیکداده

 تحلیلی آنالیز گردید. –در آمار توصیفی 

نفر  109(، متوسط53%/3نفر)179اقتصادی کارکنان مورد مطالعه در سطوح پایینمطالعه نشان داد که فراوانی وضعیت اجتماعی ها:یافته

رصد(، متوسط د 3/3نفر ) 10یین (می باشد و فراوانی کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه در سطوح پا%2/6نفر ) 19( و باال 5/35%)

اقتصادی عمومی و وضعیت اجتماعیدهد که بین سالمتباشد. نتایج آزمون فیشر نشان می( می%1/61نفر) 185( و باال %6/35نفر ) 108

 .(p=071/0وجود ندارد) داریرابطه معنی

افتی با حقوق دری ر تناسبشود که مواردی نظیاقتصادی پیشنهاد میکاری و وضعیت اجتماعیزندگیبا توجه به اهمیت کیفیت گیری:نتیجه

آوردن فراهم کارایمن و بهداشتی، در زمینه محیط کار فیزیکی محیط شرایط به استانداردهای جامعه درزمینه پرداخت منصفانه و کافی، توجه

خودشان از  تخصصی زمینه در پیشرفت هایدستیابی به فرصت و شخصی امکاناتی برای کارکنان جهت پرورش هرچه بیشتر استعدادهای

 کردنمهیا و دادنقاللنین استتشویق کارکنان، به خالقیت در جهت اعتالی سازمان در زمینه تامین فرصت رشدو امنیت مداوم و همچ طریق

 انسانی، مورد توجه قرارگیرد.هایقابلیت توسعه زمینه دارند در نیاز بدان خود کاریدر محیط کارکنان که مهارتی و طالعاتا نوع هر

 

 کیفیت زندگی کاری، وضعیت اقتصادی اجتماعی، سالمت عمومی، کارکنان دانشکدههای کلیدی: واژه
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  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             

 

 77 و بهبود سازمانی... محور؛ تحول اداری

 77 

 

 متوازنتدوین نقشه راه اجرای استراتژی با رویکرد کارت امتیازی 

 

 *4علی وفایی نجار ،3الهه هوشمند ،2حسین ابراهیمی پور ،1هادی زمردی نیت
 

 د.زشکی مشه، دانشگاه علوم پدانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت -1

 شهد.م، دانشگاه علوم پزشکی موثر بر سالمتعوامل اجتماعی مرکز دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار،  -2

 مشهد. ، دانشگاه علوم پزشکیعوامل اجتماعی موثر بر سالمتمرکز دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استادیار،  -3

 هد.، دانشگاه علوم پزشکی مشعوامل اجتماعی موثر بر سالمتمرکز دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استاد،  -4

 

 خالصه

. درک نماینهد ورا فهمیهده  اجرای موفقیت آمیز استراتژی های سازمان، بستگی به این دارد که افراد سازمان، استراتژی هها مقدمه و هدف:

نقشهه  درک نماینهد نهد و آن راتمامی افراد سازمان بتوانند در یک نمای کلّی و کالن، استراتژی ههای سهازمان را بفهم ابزاری که بوسیله آن

 ت. ی متوازن اسهدف از این تحقیق تدوین نقشه استراتژی در بیمارستان منتصریه با رویکرد کارت امتیاز تراتژی نام دارد.اس

 شد. ابتدا در جلسات بحث در بیمارستان منتصریه مشهد انجام 1395این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که در سال  روش بررسی:

هار منظر چراتژیک در با برنامه است فهرستی از اهداف مرتبط و یاستراتژ نیمضام انداز، چشم: مارستانیب کیژاسترات برنامهگروهی با تحلیل 

کارشناسان و  ندی نظراتبا جمع کارت امتیازی متوازن یعنی مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری دسته بندی و ارایه شد. ب

رتباط مختلف از ا 22دود اهداف مشخص و روابط بین اهداف در مناظر تکمیل شد. در نهایت حبازنگری های مختلف، چگونگی تحقق این 

 یم شد.رستان ترسی بیمااثرگذاری اهداف مناظر بر یکدیگر تا رسیدن به اهداف نهایی و چشم انداز ایجاد گردید و نقشه استراتژ

ناظر مالی، مبه ترتیب  واالترین سطح باهداف آنها، منظر مشتریان در بهین ارتبهاط و  ظر کارت امتیازی متوازنامنبازنگری در با  ها:یافته

االترین سطح بدر  "یانرضایت مشتر"و ترین هدف  زیربناییبعنوان  "کسب توانمندی ها مورد نیاز"فرآیندها و رشد و یادگیری قرار گرفتند. 

 مناظر مشخص گردید. هداف سایرابهبود  وا یکدیگر و تاثیر آنها در ارتقا گرفت. با ترسیم نقشه، ارتباط اهداف هر منظر بقرار  استراتژی نقشه

 می کند لذا می تواند مکک آن درک در کارکنان به از آنجایی که ترسیم نقشه استراتژی، استراتژی سازمان را توصیف و نتیجه گیری:

 آوردن چشم انداز ایفا نماید.بیمارستان در جهت بر های استراتژی با های سازمانی سرمایه سازی همسو و تیمی کار تقویت در نقش مهمی

 

 برنامه استراتژیک، بیمارستان، کارت امتیازی متوازن، نقشه استراتژی :کلیدی واژه های
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Abstract 

Background: Evidence-based management (EBMgt) is a growing literature concept in management 

sciences which claims that management decision making must be based on the best available evidence. 

The aim of this paper is to present and provide an evidence-based framework for EBMgt to improve 

decision-making in healthcare organizations.  

Methods: A two-round Delphi survey was used to collect the factors affecting EBMgt. A purposive and 

snowball sampling was used to identify experts in both round. In round 1, we conducted a systematic 

review and a series of semi-structured interviews (n=45). The systematic review was conducted on 

seven electronic databases. In addition, three websites were searched. In round 2, a specific 

questionnaire with four main parts was designed. The experts (n=21) were asked to rate on a 9-point 

Likert scale the importance of each factor. 

Findings: Overall, 126 factors were selected in round 1. Factors were classified into 4 categories: 

facilitators, barriers, the sources of evidence and EBMgt process that consisted of 48, 46, 22 and 10 

factors, respectively. In round 2, based on median scores, many factors (n=114) were found to be very 

important. Therefore, 46 barriers, 42 facilitators, 20 sources of evidence and 6 factors related to EBMgt 

process were confirmed. 

Conclusions: Confirmed factors have played significant roles in affecting the practice of EBMgt among 

healthcare managers. We tried to facilitate interaction between these factors in framework. Depending 

on the type of problem, using six steps of EBMgt process, managers will select the best evidence among 

six sources of evidence.  

Keywords: evidence-based management, evidence-based framework, healthcae managers, healthcare 

organizations. 
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 شی بر کیفیت مراقبت خدمات درمانیدیدگاه سرپرستاران در رابطه با تاثیر اجرای برنامه اعتباربخ

 در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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 پزشهکی علهوم دانشهگاه ،پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشجویی، دانشکده تحقیقات کمیته دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشجوی -2
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 ایران شیراز، شیراز، شکیپز علوم دانشگاه پزشکی، رسانی اطالع و مدیریت دانشجویی، دانشکده تحقیقات کمیتهکارشناس ارشد اقتصاد بهداشت،  -4

 هران، ایرانتریزی منابع، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سالمت، معاونت توسعه مدیریت و برنامه  -5

 

 خالصه

ارای سازوکارهای اثربخش دتمامی کشورها باید  1990سازمان جهانی بهداشت هدفی تعیین کرد که تا سال  1985در سال  :و هدف مقدمه

ک سال از آغاز یه بیش از کذا حال لبیمار باشند. برای تضمین کیفیت مراقبت ها با توجه به چهار بعد ایمنی، کیفیت فنی، کارایی و رضایت 

یفیت از دیدگاه هار بعد کا در چپیاده سازی برنامه اعتباربخشی در مراکز درمانی کشور می گذرد بر آن شدیم تاثیر اجرای این برنامه ر

 سرپرستاران مورد بررسی قرار دهیم.

لوم پزشکی شیراز انجام در بیمارستان های آموزشی دانشگاه ع 1392این پژوهش از نوع مطالعات کیفی بود که در سال  :روش بررسی

یری هدفمند ش نمونه گاز رو پذیرفت. جامعه مورد بررسی سرپرستاران بیمارستان های مذکور بودند که جهت تعیین حجم نمونه مورد نظر

ری و با رمند جمع آواحبه نیمه ساختاسرپرستاران انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. اطالعات از طریق مصنفر از  26استفاده شد. بدین ترتیب 

 استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی آنالیز گردید. 

ریت  مدی نل، بهبودلکرد پرساز دیدگاه مشارکت کنندگان در این پژوهش برنامه اعتباربخشی باعث بهبود دانش، مهارت و عم ها:یافته

مارستان، مکانات بیازات و مراقبت ها، تقویت سیستم های گزارش دهی و مدیریت خطاها، اصالح فرایندهای پرخطر، بهبود مدیریت تجهی

 ست.ات گردیده شکایا بهبود مطلوبیت خدمات، افزایش اطالعات و آموزش های ارائه شده به بیماران و بهبود فرایند رسیدگی به

ا گردیده است اما مراقبت ه ود کیفیتنندگان در این مطالعه بر این اعتقادند که اگر چه برنامه اعتباربخشی باعث بهبمشارکت ک :گیرینتیجه

گردد با ایجاد  یشنهاد میپ. لذا با طراحی و اجرای بهتر برنامه اعتباربخشی می شد با صرف منابع بسیار کمتر به نتایج موجود دست یافت

 یم.راهم نمائت را فاربخشی و نحوه اجرا و ارزیابی آن ها زمینه بهبود بیش از پیش کیفیت خدماتغییراتی در سنجه های اعتب

 

 اعتباربخشی، ایمنی، بیمارستان، رضایت بیمار،کیفیت،کارایی :های کلیدیواژه
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 موانع اجرای آموزش به بیمارازدیدگاه پرستاران بیمارستان شهیدمطهری گنبدکاووس

 

 4، عایشه جرجانی4،حسن سعیدی 3، امیدبهروش2محمد علی حدادی  *1عافیه قربانی 

 

 ایران،کارشناس ارشد مدیریت اطالعات سالمت بیمارستان شهید مطهری گنبد، دانشگاه علوم پزشکی گلستان -1

 ایران ،ریاست بیمارستان شهیدمطهری گنبد،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،پزشک عمومی -2

 پرستاری بیمارستان شهیدمطهری گنبد،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایرانکارشناس ارشد آموزش  -3

 کارشناس پرستاری بیمارستان شهیدمطهری گنبد،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران -4

 

 خالصه 

مام بیماران آید و تی ه شمار مببه عنوان وظیفه ای مهم و یکی از استانداردهای کیفیت مراقبت پرستاری  به بیمار آموزش مقدمه و هدف:

وانع آموزش به ف تعیین مبا هد پیشگیری از بیماری ها و ارتقاء برخوردارند. لذا مطالعه حاضر ،ازحق دریافت آموزش در جهت حفظ سالمت

 و بیمار و همراهان از دیدگاه پرستاران انجام گردید.فردی مراقبتی  ،بیمار در ابعاد مدیریتی

ه به صورت نمونه کپرستار شاغل در بیمارستان شهیدمطهری گنبدکاووس 140مقطعی با مشارکت  این مطالعه توصیفی روش بررسی:

حیطه  ه سئواالت آن در سهابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه است ک انجام گردید. 1396گیری سهمیه ای وارد پژوهش شدند در سال 

ا ا با محاسبه فراوانی نسبی پاسخ ههداده (امتیاز بندی شده است. 1 – 5کرت) با مقیاس لیفردی مراقبتی و بیمار و همراهان موانع مدیریتی، 

 در هر گویه و فراوانی وزنی دربین حیطه ها تحلیل گردید.

 75.8رصد(و بیمار و همراهان) د 37.2درصد(، فردی مراقبتی )77.8اغلب پاسخ دهندگان با نقش بازدارنده هر سه بعد مدیریتی ) ها:یافته

 د بیماران با تعدادناسب تعدا، عدم تاجرای برنامه آموزش به بیمار موافق بودند. مهمترین موانع آموزش به بیمار در بعد مدیریتیدرصد( در 

درصد( ودر بعد بیمار و همراهان  63.6درصد(، در بعد فردی و مراقبتی دراولویت قرار ندادن آموزش در شرح وظایف پرستاری )85پرستاران )

نوع  ،ستاران در بخش های مختلفبین نظرات پر همچنین درصد( بود. 81.5قش پرستاران به عنوان معلم نزد بیمار و جامعه )شناخته نشدن ن

 p ) .< 0.05شیفت و سن رابطه معنی داری وجود دارد )

کمبود  رفع معضل در واندمدیریت صحیح و مناسب نیروی پرستاری و استفاده از پرسنل مخصوص جهت آموزش به بیمار می ت گیری:نتیجه

ادن آموزش دمیت جلوه با اه پرستار جهت آموزش به بیمارمفید واقع گردد.ازسوی دیگر ارزش گذاری برامر آموزش از طرف مسئولین موجب

 و شناسایی نقش آموزشی پرستاران در جامعه می شود. به بیمار

 

 گنبدکاووس ،پرستاران ،آموزش به بیمار های کلیدی:واژه
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 بلوغ مدیریت دانش در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیسنجش 

 

 . 4، احسان افریده ثانی3نوشین دانش دهکردی ،*2سوده مختارزاده ،1محمد حسین ساالریان زاده

 

 زشکیپآموزش  پزشک عمومی و کارشناس ارشد بهداشت عمومی، رییس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، وزارت بهداشت درمان و -1

رمان وآموزش د ارت بهداشت،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی،کارشناس مدیریت دانش، مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری، وز کارشناسی ارشد -2

 پزشکی

 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مسئول دبیرخانه مدیریت دانش، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی -3

 نداک یعامل شرکت مشاوره مهندس یرمدیع، صنا یارشد مهندس یکارشناس -4

 

 خالصه

هش . در پژوودشیحسوب ممدانش  تیریها در مدها توان آنآن هیسرما نیترعمده و هاسازمان یرقابت تیمز نیتریاصل مقدمه و هدف:

نتایج  بر هیتکو با  شدهییناساشحاضر، سعی بر این است که با تحلیل موقعیت وزارت بهداشت از دیدگاه مدیریت دانش نقاط قوت و ضعف آن 

 سازی پروژه مدیریت دانش در این سازمان مبادرت شود.حاصله به پیاده

ین تحقیق، کلیه ا موردنظرجامعه است.  1396-1395ی در سال تحلیلی به صورت مقطع-مطالعه حاضر از نوع توصیفی روش بررسی:

نفر از  207 توسطبلوغ  ارزیابی سنجش ،ستیلچکشده و با استفاده از مصاحبه، پرسشنامه استاندارد بومی .دنباشمیوزارت بهداشت کارکنان 

باشد. همچنین بهش مییریت دانهای ساختمانی مدبرای این پروژه مدل پایه اتخاذشدهانجام شد. مدل کارشناسان و مدیران وزارت بهداشت 

هایت بلوغ است. در ن شدهاستفاده KMMMمدل بلوغ و  CMM مدل بر مبنایی ترکیبی الگومنظور سنجش بلوغ مدیریت دانش 

 معیار ارزیابی تحلیل گردید. 8مدیریت دانش با ترسیم نمودار عنکبوتی در 

 ل حاضر درشت، در حازارت بهداتوان گفت که وحلیل زیرمعیارهای مدل ترکیبی بلوغ مدیریت دانش در نمودار عنکبوتی میبا تها: یافته

(، افراد، 52/1(، محیط، شراکت ها)79/0ها(؛ نتایج در معیار استراتژی، اهداف دانش )بلوغ مدیریت دانش است )تکرار روندها و روش 2سطح 

(، فرایندها، 19/2لوژی،زیرساخت)(، تکنو16/1های دانشی)(، ساختارها، فرم71/1(، رهبری، حمایت)59/1فرهنگ) (، مشارکت،61/1شایستگیها)

 ( است. 10/1نقش ها، سازمان)

رخهی از با بهرای توسهعه بایست برنامهه مهدونی ردستیابی به جایگاه مناسب بلوغ مدیریت دانش می منظور بهوزارت بهداشت  گیری:نتیجه

محیط " و "های دانشیفرم ساختارهای دانش و"، "ها و سازمانفرآیندها، نقش"، "استراتژی و اهداف دانش"سنجش بلوغ از قبیل های حوزه

اجهرای  منظوربهه ریهزی جهامعهنسبت به سایر معیارها، تدوین نماید. همچنین وزارت بهداشت )ستاد وزارتخانه(، نیازمنهد برنامه "هاو شراکت

 باشد. های سازمانی میها و واحدها و الیهزیربنایی در کلیه معاونت صورتبهدانش  منسجم سیستم مدیریت
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Abstract  

Background: Evidence-based management (EBMgt) has been developed as a management framework 

for improving the quality of management decisions. To use that, we need to identify the source of 

evidence in decision-making. So, the purpose of this study was to identify the sources of evidence in 

managing hospitals.   

Methods: Qualitative methods were used to explore the sources of evidence and to identify hospital 

managers’ attitudes to Evidence-based hospital management. A series of semi-structured interviews 

(n=48), with a purposive sample of 48 participants, were conducted in 2016. Also, four focus group 

discussions (FGDs) were conducted with health managers and specialists in the field of management. 

The questionnaire was used for collection of demographic characteristics and managers’ perspectives.  

Findings: Six main themes emerged from the interviews, including: scientific and research evidence, 

facts and information of hospital, political-social development plans, managers’ professional expertise 

and ethical-moral evidence. Also, the results showed that majority of participants believed to use the 

evidence-based hospital management (95.83%).  

Conclusion: Our study suggests that a full evidence-based hospital manager someone who is using all 

the sources of evidence in hospital decisions. Using hexagon of evidence sources, managers can 

identify the best available evidence for hospital decisions and they make the best decision in the process 

of evidence-based decision making.   
 

Keywords: Evidence-based management, management decisions, hospital managers, health sector 
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 1396بیمارستان کودکان امیرکال در سال  درمانیبیمار از دیدگاه کارکنان  ایمنی فرهنگ وضعیت

 

 *5سمیه حسن پور، 4، مهری عمو اقلی طبری3، حسن حسن نتاج2، طیبه اسماعیلی1رضوانه میرزایی

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل بیمارستان کودکان امیرکال،کارشناس پرستاری، سوپروایزر بالینی،  -1

 کارشناسی ارشد، مسئول آمار دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی بابل-2

 دانشگاه علوم پزشکی بابل بیمارستان کودکان امیرکال،دکترای عمومی، مدیر بیمارستان، -3

 دانشگاه علوم پزشکی بابل بیمارستان کودکان امیرکال،کارشناس پرستاری، مدیر خدمات پرستاری، -4

 دانشگاه علوم پزشکی بابل  بیمارستان کودکان امیرکال، مسئول بهبود کیفیت، کارشناسی ارشد پرستاری، -5

 

 خالصه

 سالمت تهایمراقب ارائه حین بیمار در به صدمه هرگونه شدن وارد از پرهیز معنای به بیمار ایمنی مقدمه و هدف:

بیمار از  ایمنی فرهنگ یتوضع بررسی است. فرهنگ ایمنی سازنده، شرط کلیدی برای بهبود ایمنی بیمار می باشد. پژوهش حاضر با هدف

 .انجام شد 1396درمانی بیمارستان کودکان امیرکال در سال دیدگاه کارکنان

 گیری مونهن از استفاده باال کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان کودکان امیرک از نفر 120مقطعی -توصیفی پژوهش این درروش بررسی: 

 بود، گانه 12 ابعاد دارای رکهبیما فرهنگ ایمنی پیمایش استاندارد پرسشنامه از بیمار ایمنی فرهنگ بررسی برای شدند. انتخاب تصادفی

تجزیه و تحلیل  20نسخه  SPSSرم افزار نداده هها بها استفاده از آمار توصیفی با . پاسخ دادندنفر از کارکنان به پرسشنامه  71 .شد استفاده

 .شد

کار تیمی  نان باالترین امتیاز را به بعدبعد پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار کارک 12پرستار بودند. از بین  %71زن،  %89نمونه  71از  ها:یافته

شها و ابجایی اطالعات مهم بیمار بین بخو کمترین امتیاز را به بعد ج (5از حداکثر نمره  37/4 ±62/0با میانگین و انحراف معیار) درون بخشها

ز ا %63ی بیمار را قابل قبول دانستند. از کارکنان ایمن %48دادند. (5از حداکثر نمره  67/2 ±78/0با میانگین و انحراف معیار)شیفتهای کاری 

 کارکنان هیچ گزارشی در زمینه حوادثی که در یکسال اخیر رخ داد به مسئول بخش گزارش نکردند. 

 بهبود منظوره ب تشویقی یاستهایسارائه ، بیمارستان در بیمار به اطالعات مربوط ایمنی، تبادل بهبود برای مدیران اقدامات گیری:نتیجه

  .گردد ایمنی بیمار فرهنگ بهبود به منجر تواند می خطا دهی گزارش
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 موانع اجرای نظام مبتنی بر شواهد در میان پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر قزوین

 

 6، کیمیا خراسانی5، محمد مهدی گیوه کی4، محمد ازمل3*، سعیده موسوی2ذکریا کیایی، محمد 1روح اله کلهر

 

 نقزوین، ایرا کی قزوین،دانشگاه علوم پزش ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت ،استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -1

 ران.زوین.ایمربی، عضو هیات علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ق -2

 کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران -3

 ایران،معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر،بوشهر -4

 راندانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ای ،دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -5

 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ،دانشجوی دندانپزشکی عمومی -6

 

 خالصه:

ها و  یافته بر مبتنی و یفیک و کمی دهای استاندار حد با باالترین را مراقبتی خدمات که رود می انتظار پرستاران از مقدمه و هدف:

زوین در ن های شهر قران بیمارستادهند. هدف این مطالعه شناسایی موانع اجرای نظام مبتنی بر شواهد در میان پرستا تحقیقات علمی ارائه

 می باشد. 92سال 

در شش بیمارستان شهر  نفر از پرستاران شاغل 260مطالعه مقطعی حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که در میان  روش بررسی:

و همکاران استفاده گردید. این  Funkانجام گردید. از سنجه موانع استفاده از تحقیقات در پرستاران  1392قزوین به صورت مقطعی در سال 

 صیفی و تحلیلی برایز آمار تونجد. اشواهد)شامل ویژگی های گیرنده، سازمان، نوآوری و ارتباطات( را می س ابزارچهارمانع عملکرد مبتنی بر

 تحلیل داده ها استفاده شد.

ان، بعد سازمان و گیرنده به ترتیب بود. در این می  07/3در میان پرستاران  ددر کل میانگین کلی موانع عملکرد مبتنی بر شواه ها:یافته

اما میان بعد  .شتوجود ندا نی داریبیشترین و کمترین میانگین بودند. میان موانع عملکرد مبتنی بر شواهد و جنسیت رابطه آماری معدارای 

 سازمان با سن، نوع استخدام و سابقه کار رابطه آماری معنی داری مشاهده گردید.

ذاران و گد، سیاست ی شناخته شاستفاده از تحقیق در عملکرد پرستاربه عنوان مهمترین مانع  "سازمان"با توجه به اینکه  گیری:نتیجه

ان کافی برای اختصاص زم وناسب  ممدیران باید به استفاده از تحقیق در عملکرد، استقرار فرهنگ تحقیق در سازمان، ایجاد زیر ساخت های 

 دسترسی به شواهد برای پرسنل پرستاری توجه نمایند.

 

 شواهد، عملکرد مبتنی بر شواهد، استفاده از تحقیق، پرستار موانع، های کلیدی:واژه

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 Moosavisaiedeh.sm@gmail.com              . بهداشت حرفه ایقزوین، بلوار شهید با هنر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت، گروه  :آدرس



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             
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 مرکز آموزشی درمانی بررسی رضایتمندی بیماران بخش های بستری از خدمات ارائه شده

 1395آیت ا...روحانی  بابل  

 

 4خیزران عباسی، 3احسان سمایی  ،2 ، راحله حاجی آقا بزرگی*1فاطمه بیگم عباسی

 

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی-پرستار-پرستاریکارشناس  -1

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی-مسئول اعتباربخشی  -کارشناس مدیریت بهداشتی ودرمانی -2

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی-مسئول بهداشت حرفه ای-کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای -3

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی -پرسنل واحد بهبود کیفیت-کاردان مدیریت وبرنامه ریزی -4

 

 خالصه

دی ه رضایتمنکآنجائی  میزان رضایتمندی بیماران،یکی از شاخص های اصلی برای سنجش اثربخشی نظام سالمت است.از هدف: مقدمه و

ه شده ئدمات  اراخماران از تمندی بیتعیین میزان رضایپژوهش حاضر با هدف لذا قرار دارد،بیماران مناطق مختلف تحت تاثیر عوامل گوناگونی 

 مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی بابل انجام گرفته است.در 

انی آیت ا... روحانی در بخشهای بستری مرکز آموزشی درم 1395ی توصیفی تحلیلی حاضر در مقطع زمانی سال  مطالعه :روش بررسی

ت ای با مراقبهاورژانس وبخش  نمونه براساس محاسبات جدول مورگان و به صورت تصادفی ساده از بیماران)بجز 254بل انجام شد.تعداد با

اپس از . داده هسایرخدمات انجام شدسوال در چهارحیطه شامل خدمات پزشکی،پرستاری،هتلینگ و12با استفاده از پرسشنامه استاندارد با ویژه(

و با در نظر گرفتن  ANOVAو T Testبا استفاده از آمارهای توصیفی )فراوانی،درصد( و آزمونهای 21SPSSنرم افزار جمع آوری با

 مورد تحلیل قرارگرفت. p<0.05سطح معنی داری 

خدمات از  درصد(،86.73)نفر 220رضایتمندی از خدمات پزشکی ، درصد(82.93)  نفر 210رضایتمندی بیماران از کل خدمات ها:یافته

همچنین در بین  وده است.درصد( ب78.63) نفر 199 خدمات سایر درصد( و62.35) نفر 158 درصد(، از هتلینگ 89.29) نفر 226پرستاری

 ( P<0.05د.)شرقرار بمتغیرهای جمعیت شناختی رابطه ای معنی داری بین نحوه بستری و میزان تحصیالت با رضایتمندی بیماران 

مهیا نمودن وه هتلینگ ب در زمینرضایتمندی بیماران در حد مطلوب بوده است که با برنامه ریزی مناسالعه میزان در این مط گیری:نتیجه

 امکانات رفاهی جهت بیماران ومراجعین می توان در افزایش هرچه بیشتر رضایتمندی گام برداشت.

 

 رضایتمندی،مرکز آموزشی درمانی آیت ا...روحانی،بیماران های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Rahlhhajy@gmail.comمرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی    آدرس: 
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 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      
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 1391-1395های  های دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی سال حلیل کارایی بیمارستانت

 

 *3، امین ترابی پور2، منصور ظهیری1پیرانی گسرن

 

دی شاپور درمانی جن هداشتیبدانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات -1

 اهواز، خوزستان، ایراناهواز، 

دمات بهداشتی خم پزشکی و شگاه علومدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استاد یار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دان دکتری-2

 درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

دمات بهداشتی خم پزشکی و شگاه علوت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانمدیریت خدمات بهداشتی درمانی، استاد یار، گروه مدیری دکتری-3

 درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایران

 

 خالصه

 ر همواره مورد توجه سیاستگذارانکا نیروی وری بهره افزایش ارزیابی عملکرد بیمارستان ها به عنوان عاملی تأثیر گذار در مقدمه و هدف:

 1391-1395های  السهای دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی  حلیل کارایی بیمارستانسالمت بوده است. پژوهش حاضر با هدف ت بخش

 انجام گرفت. 

 طی بیمارستان 17 بینس کارایی مطالعه این در است. تحلیلی -توصیفی ماهیتاً و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش روش بررسی:

 -خروجی ماهیت با و وششیپفرم  ه ها، داد پوششی تحلیل تکنیک از منظور این به گرفت. قرار ارزیابی مورد 1395 تا  1391 سال های

  ده گردید.استفا Deap2.1جهت تحلیل داده ها از نرم افزار  شد. استفاده مقیاس به نسبت متغیر بازده فرض با محور

 ،230/0ب به ترتی 1391-1395ای کارایی مقیاس بیمارستان های مورد مطالعه طی سال همیانگین کارایی فنی، کارایی مدیریتی و  ها:یافته

سال مطالعه نشان داد که به  5به دست آمد. نتایج حاصل از ارزیابی وضعیت بازده نسبت به مقیاس بیمارستان ها در طول  /732و  272/0

قیاس و م، بازده ثابت نسبت به ها دارای بازده کاهشی نسبت به مقیاسمورد( بیمارستان  2) %12مورد( و  4) %24مورد(،  11) %65ترتیب 

خصصی، تک تهای چند  ارستانبازده افزایشی نسبت به مقیاس بودند. همچنین میانگین کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس به ترتیب در بیم

)کارایی  808/0و  873/0 ،419/0ی مدیریتی( و )کارای 316/0 ،353/0 ،089/0 ،)کارایی فنی( 272/0و  331/0 ،032/0تخصصی و عمومی 

 مقیاس( درصد بدست آمد.

 ی فنی بیمارستانهاییی، کارایواع کارانتایج نشان داد عملکرد و کارایی همه بیمارستان های مورد مطالعه پایین بود. در بین انگیری: نتیجه

 ند.تری داشت ی پایینبیمارستانهای تک تخصصی و عمومی کارایمورد مطالعه پایین تر بود. بیمارستان های چند تخصصی نسبت به 

 

 بیمارستان، کارایی فنی، کارایی مدیریتی، کارایی مقیاس، تحلیل فراگیر داده هاهای کلیدی:  واژ

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 amintorabipoor@gmail.com                    دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، خوزستان، ایراندانشکده بهداشت، آدرس: 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             
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 سرطانی: یک مطالعه کیفی بیماران نزد مراقبت کیفیت مفهوم

 

 3، آزیتا معیری 2، قاسم عابدی * 1هحکیمه مهدی زاد

 

 بیمارستان شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل  ،کارشناس آمار و مدارک پزشکی –1

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،استادیار –2

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه ،بیمارستان امام خمینی ساری ،کارشناس مامایی -3

 

 خالصه

ان یکی دگاه بیمارررسی از دیاز طروق مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بکیفیت، الزم است که  مفهومبرای درک ریشه ای  : هدف و مقدمه

 .است رفتهگ صورت سرطانی نبیمارا نزد کیفیت مراقبت مفهوم بیان هدف با مطالعه این .از مهمترین راه تبیین مفهوم کیفیت می باشد

 2) نفر 21 مشارکت با فهد بر مبتنی گیری نمونه که به روش شد انجام محتوا تحلیل روش با کیفی نوع از مطالعه این :بررسی روش

 از استفاده با ها داده آوری جمع. گرفت صورت( سرطان بخش در شاغل پرستار 4 بیمار، همراه نفر5 سرطانی، بیمار 10 رادیوتراپی، پزشک

 اجاستخر کد 604 اولیه کدگذاری که در شدند کدگذاری و طبقه بندی شده، ضبط های مصاحبه. شد انجام مصاحبه بصورت و باز سواالت

 گرفت.  قرار تحلیل و تجزیه مورد محتوا تحلیل روش گردید سپس کدهای استخراج شده به

 همراهان و بیمارانبه  روانی و یرفاهی، حمایت خدمات " محور شامل 5 در حیطه 36 نهایت در گویه استخراج شده از کدها 132از  :هایافته

درمانی و تشخیصی  تجهیزات و ات(، وجود امکان%5/11بیمار ) تکریم (،%8/29) بموقع و صحیح خدمات ارائه و اولیه اصول رعایت (،%41وی)

 .گردید حاصل "(%3/7) انسانی نیروی ( و مدیریت4/10%)

زات نات و تجهیز به امکامجرب در بخش های سرطانی مجه ارائه خدمات در محیط آرام و مطلوب با پرسنل آموزش دیده و: گیرینتیجه

در راه اندازی و  یمارستانیبسولین مبیمارستانی به همراه حمایت مالی و روانی نشان دهنده کیفیت مراقبت نزد بیماران سرطانی می باشد که 

 تجهیز بخش سرطان باید مد نظر قرار دهند.

 

 مفهوم کیفیت ،بیمار سرطانی ،کیفیت مراقبت های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 آدرس:بیمارستان شهید رجائی بابلسر، دانشگاه علوم پزشکی بابل



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        
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در   تاثیر آموزش ضمن خدمت مبتنی بر مورد بر آگاهی کارکنان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

 زمینه آیین نامه های آموزشی: یک مطالعه نیمه تجربی
 

غالم نیا ، زینب 4امیری ، مریم قائمی3، سیده الهه رسولی نژاد*2، سمیه اوالدی قادیکالیی1زهرا رضاپور طوری

 7، آسیه نوری5و6شیروانی

 

 کارشناسی، کارشناس اداره برنامه ریزی و امتحانات، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران-1

 یراناکارشناسی ارشد، کارشناس اداره برنامه ریزی و امتحانات، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، -2

 رانول اداره برنامه ریزی و امتحانات، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایکارشناسی ارشد، مسئ-3

 دانشجوی دکترای تخصصی، مدیر امور آموزشی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران-4

عاونت آموزشی، دانشگاه م(، EDCه آموزش علوم پزشکی )دکترای تخصصی، کارشناس توانمندسازی استاد و برنامه ریزی درسی، مرکز مطالعات و توسع-5

 علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

 دکترای تخصصی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسالمی، بابل، ایران-6

 بابل، ایرانکارشناسی، کارشناس اداره برنامه ریزی و امتحانات، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، -7

 

 خالصه

سهت. آمهوزش اههای محولهه هدف از آموزش ضمن خدمت، ارتقای سطح آگاهی کارکنان به منظور اجرای بهتر مسهئولیت مقدمه و هدف:

گهاهی کارکنهان ورد را بهر آمهای مناسب در این زمینه می باشد. این مطالعه تاثیر آموزش ضمن خدمت مبتنی بر مبتنی بر مورد یکی از روش

 کند.های آموزشی بررسی مینامهآموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص آیین

برنامه  نفر( انجام شد. 38)( بر روی کلیه کارشناسان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل 1396تجربی )این مطالعه نیمه روش بررسی:

ز اها . دادهوارد مختلف اجرا گردیدمکارگاه و پرسش و پاسخ با ارائه ساعت و در طی دو روز بصورت  16ها بمدت نامهآموزشی در زمینه آیین

آوری ز برنامه( جمعقبل و بعد ا)ها نامهساخته روا و پایا در زمینه آگاهی از آیینای و پرسشنامه محققشناختی و زمینهطریق متغیرهای جمعیت

تجزیه و تحلیل ( P<0.05)مستقل و زوجی ای توصیفی و آزمون تیهبا استفاده از شاخص SPSS 21افزار گردید. اطالعات توسط نرم

 شدند.

( دارای سطح تحصیالت %5/89)نفر  34( مونث و %8/86نفر )33سال(،  26/10±95/8از بین کارکنان )با میانگین سابقه کاری  ها:یافته

ع دکترای عمومی، کارشناسی و یا رتیب کارشناسان مقاطت( به%9/28نفر ) 11( و %6/31) 12(، %5/59) 15لیسانس و باالتر بودند. همچنین 

( تفاوت آماری معناداری مشاهده 07/15±06/3( و بعد از آن )77/10±60/2هردو بودند. بین میانگین نمره آگاهی کارکنان در قبل از آموزش )

( در سطح خوب %5/10نفر ) 4( متوسط و %1/42)نفر 16( ضعیف، %4/47نفر )18آزمون آگاهی عبارتی در ارزیابی پیش. به(P<0.05)شد 

ن بین آگاهی با حیطه کاری ارتباط ( تغییر یافت. همچنی%9/57نفر ) 22( و %6/31) 12(، %5/10) 4ترتیب به آزمون بهقرار داشت که در پس

 (.P=0.029) های مختلف، آگاهی باالتری داشتندکه کارشناسان مسئول مقطع لیسانس رشتهمعناداری یافت شد بطوری

-این روش می ستفاده ازاوثر بود. های آموزشی منامهآموزش به روش مبتنی بر مورد بر افزایش آگاهی کارکنان در زمینه آیینگیری: نتیجه

 تواند گامی موثر در جهت بهبود آموزش ضمن خدمت کارکنان باشد.

 

 آموزش ضمن خدمت، آموزش مبتنی بر مورد، آگاهیهای کلیدی: واژه
                                                      

 مسئول مقاله:  *
 somayeoladi@gmail.comمعاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل   آدرس: 
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منابع انگیزش فردی بر فرسودگی شغلی کارکنان با رویکرد مدلسازی و  تاثیر فرهنگ سازمانی

 (SEMمعادالت ساختاری )

 

 3، جواد جوان نوقابی*2، احمد صادقی1عظیمه قربانیان

 

 انز، ایرادانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیر -1

 راندکترای مدیریت بهداشت و درمان، استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ای -2

 یرانهران، ادانشجوی دکترای اقتصاد سالمت، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ت -3

 

 خالصه

مطلوب روز اثهرات نهاکه می تواند منجهر بهه به از عوامل موثر بر کاهش کیفیت عملکرد کارکنان می باشدفرسودگی شغلی  مقدمه و هدف:

وزه نیهروی حهصمیم گیهران تکه الزم است مدیران و  گردد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر فرسودگی شغلی کارکنان، فرهنگ سازمانی می باشد

 رداخته شده است.نگیزش فرد پدر این پژوهش به بررسی رابطه فرسودگی شغلی با فرهنگ سازمانی، و منبع ا. انسانی به آن توجه ویژه نمایند

امل شامعه آماری جتحلیلی است، که با هدف کاربردی و به صورت مقطعی انجام شده است.  -این مطالعه پژوهشی توصیفیروش بررسی: 

سهودگی شهغلی از نفر بصورت تصهادفی انتخهاب گردیهد. جههت سهنجش فر 211ه که کلیه کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود

 ت بررسی منبع انگیهزشبرای بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی پرسشنامه استاندارد دنیسون، و جه  ،)MBI( پرسشنامه فرسودگی شغلی مزالچ

و همچنهین جههت  16PSS Sده ها از نرم افهزار آمهاری ( استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داMSI) فردی نیز پرسشنامه منابع انگیزش

 استفاده گردید. Lisrel 8.5مدلسازی معادالت ساختاری نرم افزار 

ی معنهی دار بهود. رسهودگی شهغلرابطه تمام ابعاد به کار رفته در مدل جهت تبیین متغیر نهفته مربوط، به جز بعد خستگی هیجانی ف ها:یافته

سهاس مهدل امجمهوع بهر  رسودگی شغلی و رابطه منابع انگیزش فردی با فرسودگی مورد تایید قهرار گرفهت و دررابطه فرهنگ سازمانی با ف

 لی کارکنان را تبیین نمایند. درصد تغییرات فرسودگی شغ 32معادالت ساختاری دو متغیر فرهنگ سازمانی و منابع انگیزش فردی توانسته اند، 

شهود زمینهه تقویهت  مهی فرهنگ سازمانی و منابع انگیزش فردی بر فرسودگی شغلی کارکنان، توصهیهبا توجه به نحوه تاثیر  :گیرینتیجه

ارکنان تاثیر دارد، فراهم کپذیری و رسالت که در کاهش فرسودگی شغلی  کار، سازگاری، انطباق در شدن فرهنگ سازمانی در چهار بعد درگیر

 گردد. 

 یزش فردی، فرسودگی شغلی، مدلسازی معادالت ساختاری. فرهنگ سازمانی، منابع انگ های کلیدی:واژه
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 مقایسه رفتار شهروندی در بیمارستان های منتخب استان گلستان با نقش تعدیلگری رسته شغلی

 

 *4، محمد علی جهانی4حسینعلی نیکبخت ،3حکیمه مهدی زاده ،2قهرمان محمودی ،1فاطمه حسینی

 

 گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،ودرمانیمدیریت خدمات بهداشتی  کارشناسی ارشد-1

 ساری،دانشیارمرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری-2

 بابل،دانشگاه علوم پزشکی بابل،کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی -3

 بابل،دانشگاه علوم پزشکی بابل،کارشناسی ارشداپیدمیولوژی -4

  بابل،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پژوهشکده سالمت،رکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمتم دانشیار -5

 

 خالصه:

این مطالعه می باشد. اقبتخدمات مر کیفیت ارتقاء کننده تسهیل عوامل از در بخش سالمت رفتار شهروندی سازمانی یکی مقدمه و هدف:

 است. غلی بودهشسازمانی در بیمارستان های منتخب استان گلستان با نقش تعدیلگری رسته مقایسه رفتار شهروندی با هدف 

ردید. جامعه پژوهش گ انجام 1395 که به صورت توصیفی وتحلیلی در مقطعی از سال حاضر از نظر هدف کاربردی پژوهش :بررسی روش

 فرمول کوکران جمعا ستفاده ازانه با شامل کارکنان درمانی و غیر درمانی شاغل در بیمارستان های منتخب استان گلستان بوده است. تعداد نمو

 18وری در نرم افزار آ س از جمعپده ها نفر بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف بود. دا 320

SPSS  .وارد شده و با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت 

ر بین د،( بوده است98/93 ± 36/9نی )( بیشتر از میانگین نمره کارکنان درما94 /38 ± 57/7میانگین نمره کارکنان اداری ومالی)  ها:یافته

( باالترین نمره 87/20 ± 09/2وجدان کاری ) ،و در کارکنان اداری ومالی ،( باالترین87/20 ± 75/2کارکنان درمانی حیطه نوع دوستی)

ف میانگین حیطه های نوع دوستی فقط اختال،( 28/14 ± 03/2)است، پایین ترین نمره اکتسابی مربوط به حیطه رفتار مدنیاکتسابی را داشته 

 .(p-value= 0.039)درمانی مثبت و اختالف آن معنی دار  بوده  استرفتار شهروندی کارکنان درمانی نسبت به غیر 

نگ سازی ند با فرهمی توان رسته شغلی تاثیرقابل توجهی در رفتار شهروندی سازمانی ندارد. ولی مدیران مراکز درمانی گیری:نتیجه

 ارتقا دهند. سطح رفتار مدنی سازمانی کارکنانشان را ،ایجاد انگیزه کاری و رضایت شغلی سازمانی،

 

 بیمارستان ها،رفتار مدنی،رسته شغلی ،رفتار شهروندی سازمانیهای کلیدی: واژه
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مقایسه میزان فراوانی ترخیص با رضایت شخصی و علل مرتبط با آن در بیمارستان های منتخب مازندران قبل 

 و بعد اجرای طرح تحول نظام سالمت

 

 *4، محمدعلی جهانی3،شهربانو محمودجانلو2دباغی، فاطمه 2قهرمان محمودی ،1علیرضا شاملی

 

 ساری ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی -3

 ساری،دانشیارمرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری -4

 ساری،پزشکی مازندراندانشگاه علوم ،کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی -3

  لببا،ابلبدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ،پژوهشکده سالمت،دانشیارمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت -4

 

 خالصه

 رسهتانبیما در مجهدد بسهتری احتمهال افهزایش موجهب درمهان، دوره نشهدن کامهل علهت به شخصی رضایت با ترخیص مقدمه و هدف:

در  شخصهی رضایت با صترخی میزان بر سالمت نظام تحول طرح اجرای بررسی تأثیر به پژوهش این لذا. می گردد درمانی هایکاریودوباره

 مازندران پرداخت. استان منتخب های بیمارستان

 ابهزار. گردیهد انجهام سهالمت تحهول اجهرای از و بعهد قبل نگر گذشته توصیفی روش به که بوده کاربردی نوع از پژوهش :بررسی روش

 کلیهه شهامل مهاریآ جامعهه. اسهت بهوده درمان وآموزش پزشکی،شخصی وزارت بهداشت رضایت با ترخیص استاندارد فرم ها داده گردآوری

 و 1392 سهال دوم ماههه شهش در نفر از بیمارانی که 2630های منتخب استان مازندران بوده اند که به صورت سرشماری بیمارستان بیماران

 تحلیهل مهورد مرتبط آماری های آزمون وبا شده SPSS افزار نرم وارد آوری جمع از پس ها با رضایت شخصی ترخیص شده اند،داده 1394

 .شد واقع

 رضهایت درصد ترخیص با.بوده است %11/4بعد ازطرح  و در %5/4در قبل از طرح میزان رضایت شخصی نسبت به بستری شدگان  ها:یافته

اختالف معنهاداری نداشهته  سالمت نظام تحول طرح اجرای مازندران در قبل و بعد پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بیمارستان در شخصی

-p)سهنی، بخشههای بیمارسههتان درگروههههای شخصهی رضهایت بهها تهرخیص میهزان در معنههاداری اخهتالف .(p-value=0/889)اسهت

value=1)،  جنس(p-value=0/57) (وایام تعطیلp-value=0/73) نداشته است. وجود 

پیشهنهاد ،هثیرگهذار نبوداجرای طرح تجول نظام سالمت بر میزان فراوانی ترخیص با رضایت شخصی و عوامل مرتبط با آن  تا گیری:نتیجه

نامهه ریهزی بر گ کشوریمی گردد در خصوص تامین امکانات، تجهیزات و افزایش فضای فیزیکی و تامین پرسنل مورد نیاز در این طرح بزر

 جامعتری صورت پذیرد.

 

 ترخیص با رضایت شخصی، رضایتمندی بیمار، تحول نظام سالمت، بهبودی بیمار های کلیدی:واژه
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 ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل در بیمارستان کودکان امیرکال بابل

 

 2، فائزه آقاجانپور1سمیه حسن پور ،*1سمیه شیرکش

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل،بیمارستان کودکان امیرکال کارشناسی ارشد پرستاری، -1

 دانشگاه علوم پزشکی بابل ،کارشناس پرستاری، بیمارستان کودکان امیرکال -2

 

 خالصه

 کارکنان سازمانی هدتع ارتقای نهایت در و درون سازمانی ارتباطات جهت گسترش مهم عاملی عنوان شادکامی،به و هدف: مقدمه

 نجام شد.ان امیرکال ان کودکاین ارتباط شادکامی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل در بیمارستیاین مطالعه با هدف تع.محسوب می شود

به روش 1395اهه اول سال م 3در نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان کودکان امیرکال  90مقطعی در این مطالعه توصیفی  روش بررسی:

 زیر 3با  هد سازمانی آلن و مایرتعاستاندارد  پرسشنامه ،دموگرافیک اطالعات پرسشنامه ابزار مورد استفاده،شاملانتخاب شدند.سرشماری 

و  21spss زار آمارینرم اف بود.بعد از تکمیل پرسشنامه ها،داده ها بامقیاس)عاطفی،مستمر و هنجاری(و پرسشنامه شادکامی آکسفورد 

  تنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.آزمون های توصیفی و اس

 .بر طبقبودند( 5/43±6/11نگین)( دارای نمره شادکامی متوسط با میا%1/51نفر)46نشان داد که اکثریت واحدهای پژوهش،نتایج  ها:یافته

ره در (و کمترین نم5/28±3/5)(بود.باالترین نمره اتخاذ شده تعهد در زیرمقیاس عاطفی 6/80±1/10تعهد سازمانی) نتایج،میانگین نمره

عاطفی و مستمرتعهد همبستگی  زیر مقیاس2سازمانی و  تعهد و شادکامی (بود.همچنین نتایج نشان داد که بین4/25±8/2زیرمقیاس مستمر)

 نشد. ی تعهد مشاهدههنجار وزیرمقیاس شادکامی بین رابطةمعناداری که است حالی در (اینP<01/0معنادار و مثبت وجود داشت.)

مرکز  مدیران توسط ملیاتیع های برنامه ارائهاز آن جائیکه،اکثریت واحدهای پژوهش دارای نمره شادکامی متوسط بودند، گیری:نتیجه

 شادکامی افزایش برای ییراهکارها کارگیری به اساس، آنان پیشنهاد می شود.براین شادکامی افزایش و کارکنان روحیه جهت ارتقای

 سازمان،می تواند سبب افزایش تعهد سازمانی و عملکرد بهینةسازمان شود. کارکنان
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  :پزشکی آموزش و درمان بهداشت پروری در وزارت جانشین روی سازمانی فرهنگ تاثیر تبیین

 کیفی مطالعه یک

 

 3، حامد زندیان2، عزیز کامران*1محمد مهرتک

 

 دبیلزشکی ارپاستادیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم  -1

 بیلشکی ارداستادیار آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی خلخال، دانشگاه علوم پز -2

 یلکی اردبر، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشدکتری سیاستگذاری سالمت، استادیا -3

 

 خالصه

. نندک نمی رشد آن در آینده رهبران باشد، نداشته وجود سازمان در تجارب رشد برای مساعدی و مناسب محیط که زمانی تامقدمه و هدف: 

 نقش ینین مطالعه با هدف تبیداد. ا نخواهد نتیجه جدید های دانایی هدایت و ایجاد نگردد، متحول سازمان بر حاکم سازمانی فرهنگ تا

 انجام شد. پزشکی آموزش و درمان بهداشت پروری در وزارت جانشین نظام ایجاد برای سازمانی فرهنگ

ت ای آنها از ستاد وزراون هنفر از مدیران کل و روسای دفاتر و معا 23در این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوای کیفی،  روش بررسی:

حلیل داده های ترم افزار ا از نهبهداشت درمان و آموزش پزشکی به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب و مصاحبه شدند. برای تحلیل داده 

 استفاده شد. برای استخراج کدها از شیوه استقرایی و قیاسی استفاده شد. MAXQDA-10کیفی 

تبط با مرفرهنگی عوامل  در قالب سه تم پزشکی آموزش و درمان بهداشت پروری در وزارت جانشین برفرهنگی موثر  عوامل یافته ها:

 ند. شناسایی و طبقه بندی شد  زیر تم 10سیستم  و مرتبط با فرهنگی پرسنلی؛ عوامل  فرهنگی مدیران؛ عوامل

ی فراوان آن از مزایا مان رامساعد نبودن فرهنگ جاری سازمانی برای پیاده سازی یک نظام جامع جانشین پروری، این ساز نتیجه گیری:

اال، برای یستگی و توانمندی بدارای شا مدیران ارشد انتصاب و انتخاب در دقت مشکل، این تعدیل جهت آید می نظر محروم خواهد کرد. به

 افکار و ها دهای اید بابمدیریتی  فرهنگی که این اعتقاد را در سازمان نهادینه سازد که پست های. است ضروریفرهنگ سازی در این زمینه، 

شت درمان و زارت بهداروری در وپیافته های مطالعه نشان می دهد ایجاد و نهادینه شدن جانشین   .شوند جایگزین روزتر و خالقانه تر به

ان را از اند  سازممی تو های فرهنگ سازمانی است. بر این اساس مساعد نبودن فرهنک سازمانی آموزش پزشکی تحت تاثیر عمیق مولفه

 مزایای متعدد جانشین پروری محرروم کند. 

 

 فرهنگ سازمانی، جانشین پروری، مدیریت استعداد، شایسته ساالری، وزارت بهداشتواژه های کلیدی: 
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 دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارکنان وریبهرهبا  سالمت سازمانی رابطه ابعاد

 

 3، رجا عمیدی*2، رضا کارگر1مسعود احمدی

 

 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ، دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت دولتی استادیار -1

  ایران مازندران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت ساری، دانشکده حسابدار، دکتری مدیریت دولتی، دانشجوی -2

  ایران مازندران، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت ساری، ، کارگزین، دانشکدهکارشناس ارشد مدیریت دولتی -3

 

 خالصه

 ،نگیزشاافزایش  الم باعثسازمان های س ،ها دارای جایگاه ویژه و با اهمیتی استسالمت سازمانی در سازمانامروزه  مقدمه و هدف:

از مطالعه  هدفشود. سوب میوری سازمان محاین امر خود به عنوان عامل مهمی در افزایش بهره .می شوداثر بخشی در افراد و  کارایی

 بود.  1395علوم پزشکی مازندران در سال  دانشگاه کارکنان وریسالمت سازمانی با بهرهابعاد حاضر شناخت رابطه 

غیر هیئت علمی  جامعه آماری آن کارکنان .بود کاربردی هدف حیث از و همبستگی_حاضر توصیفی پژوهش روش بررسی:

ای با باشد، که بر اساس جدول مورگان نمونهنفر می 320به تعداد واقع در مجتمع پیامبر اعظم)ع(های دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشکده

هوی و سازمانی ) دارد سالمتپرسشنامه استاندو نوع ها از نفری به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده 175حجم 

 94/0تیب برابرها نیز به تریایی آنو پابوده روایی مناسبی ها دارای پرسشنامه ،استفاده شده است( آچیو) وری نیروی انسانیفیلدمن( و بهره

 ه است.تیل قرار گرفمورد تجزیه و تحل( های در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی )اسپیرمنداده بود. 83/0و

(. p<05/0ارد )اری وجود دمعناده وری کارکنان رابطها نشان داد که بین ابعاد سالمت سازمانی و بهرهیافته ها حاصل از فرضیه یافته ها:

ابطه معناداری رنیز  کنانوری کاربهرهگری، روحیه، یگانگی نهادی، نفوذ مدیر و حمایت از منابع با همچنین بین ابعاد ساخت دهی، مالحظه

 وجود دارد.

ایی در جهت ابزارهکارگیری تواند با بهمیمدیران  ،وری کارکنانابعاد سالمت سازمانی و بهره با توجه به وجود رابطه بین :نتیجه گیری

 وری کارکنان را نیز افزایش دهند.بهره ،افزایش سالمت سازمانی

 

 سازمانی، علوم پزشکی مازندرانوری کارکنان، سالمت بهره واژه های کلیدی:
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Evidence of the Effects of Iranian Hospitals National Accreditation 

Standards 

 

Maryam Asadinejad1*, Sara MasourGhanaei2, Reza Talebkhani3 

Ramon Akhtar Tale4 

 

1- MSc, Quality Improvement Office, Arya Hospital, Rasht, Iran. 

2- BSc, Quality Improvement Office, Porsina Hospital, Guilan Medical Sciences University, Rasht, 

Iran. 

3-MSc, Health Information Department, Dr.Heshmat Hospital, Guilan Medical Sciences University, 

Rasht, Iran. 

4-MSc, Quality Improvement Office, Arya Hospital, Rasht, Iran 

 

Abstract 

Background: Accreditation is a systematic process to improve the quality of health services, increase 

patient safety, reduce costs and focusing on efficiency and effectiveness of services. The purpose of this 

study was to identify and analyze the evidence of accreditation effects on Iranian hospitals. 

Methods: This study was conducted in 2017 as a systematic review. Articles were extracted from 

database of Google Scholar, Scopus and Pub Med. The initial search utilized the broad keywords” 

Hospital Accreditation”, ”National Accreditation Standards”,” the Effect of Accreditation on Hospital 

in Iran”. Within the results obtained ,a further narrowing was undertaken by searching for those 

references associated with “ Iranian National Accreditation Standards” and other papers related to other 

quality and accreditation models ( such as JCI, ACI, EFQM, Clinical Governance ,TQM and ISO) were 

deleted from final assessment. 

Findings: The effect of accreditation on Hospital classified into 2 categories: Qualitative Effects (10 

subcategories) and Patient Safety Effects (8 subcategories) 

Conclusion: It concluded that overall implementation of accreditation program has positive effect on 

the quality of services, continuous improvement, patient safety and patient satisfaction. Further study is 

needed to assess short term and long term effects of applying accreditation in hospitals around different 

provinces in Iran. 

 

Keywords: Accreditation, Effect, Evidence, Hospital, Standard. 
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 دولتیتحلیل شکاف کیفیت مراقبت های اولیه سالمت در بخش خصوصی و 

 

 5، فائزه رجبی 4، فاطمه تجری3، سیدجالل مروجی2، ابوالفضل رعیت محتشمی*1سیدمجتبی حسینی

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد استادیار، گروه -1

 رانی، اعلوم پزشکی کاشان، کاشاندانشگاه  ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد ی،دکتر یدانشجو -2

 رانیا زد،ی زد،ی یدانشگاه علوم پزشک ،یحرفه ا یبهداشت یارشد، مهندس یکارشناس -3

 رانی، اعلوم پزشکی گلستان، گرگاندانشگاه  ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد ی،دکتر یدانشجو -4

 رانی، اعلوم پزشکی کاشان، کاشاندانشگاه کارشناسی، بهداشت عمومی،  -5

 

 خالصه

خش یتها به بونسپاری فعالبخشی ازخدمات درقالب خریدخدمت وبر رانیابهداشتدرحوزهسالمتنظامدربرنامه اصالحات مقدمه و هدف:

 خدمات،دسترسی بهمت ازنظرخدمت،عدالت درسالگیرندگان وارائه دهندگانشاخصهای سالمت،افزایش رضایتمندیخصوصی وبا اهداف ارتقاء

 ویدولت سالمت هایایگاهپ دمات درخ تیفیک یابیارزهدف  با پژوهش حاضر گرفت. سالمت صورت قیمت خدمات و کنترل کیفیت بهبود

 است. گرفته کاشان صورتدانشگاه علوم پزشکی در مستقر خصوصی

-اههای م نیبمقطعی صورت ببوده که تحلیلی -تحقیق، توصیفیروش  و از حیثنظر هدف، کاربردی  حاضر از تحقیقروش بررسی: 

 وی شهر سالمت جامع خدمات مراکز در خدمات کنندگانافتیدر نفر 471 شده از یآورجمع یبراساس داده ها و 1396سال ریت تا بهشتیارد

 ابعاد (α= 0.901) ختهشنامه محقق ساپرس نیاز با استفاده از کاشان انجام شده است. اطالعات موردپزشکی علومدانشگاه  سالمت یهاگاهیپا

ها نامهوزیع پرسشت ردیده وگجمع آوری  تهیه شده، های اولیه سالمت که با بهره گیری از پرسشنامه پاراسورامانکیفیت خدمات مراقبت

 یو صورت گرفته است. ویتنی یلکاکسون و من های وآزمون و SPSSنرم افزار  استفاده از با هابصورت تصادفی بوده است. تحلیل داده

ولیه ا هایبتت خدمات مراقکل شکاف کیفی وجود دارد. نمرهکیفیت مجموعا درهمه ابعادشکاف دهدکه نتایج پژوهش نشان می یافته ها:

قابل  تفاوت معناداری ین موردا در و است (-44/1) دولتیهایکمتر از پایگاه (-3/1) های خصوصیپایگاه ابعاد هشتگانه، در سالمت در

های یگاهمراکز و پا ت دراولیه سالم هایتوان نتیجه گرفت کیفیت ارایه خدمات مراقبتاین اساس می (. بر>P 001/0) مشاهده است

  خدمات شده است. سبب بهبود کیفیت سپاری از دولتی بوده و برون خصوصی بهتر

 .رددگنمیدمات اصالح خ نشود، مشخصکیفی یازهایتا ن رایز است کیفیتبهبود  یشرط اساس شیپ خدمات، کیفیت سنجش نتیجه گیری:

 هایشکاف یسبت به شناساین نظام سالمتمدیران  های تحلیل کیفیت خدمات،مدل نتایج پژوهش حاضر و ازبا استفاده  می شود پیشنهاد

 ریزیهبه برنام وم اقداسالمت  یهاو پایگاهمراکز  ارایه دهندگان خدمات در و خدمت گیرندگانیعنی  دو وجه ارائه خدمت، شده بین ایجاد

 خدمات بپردازند. مطلوب جهت ارائه

 

ت جامع برونسپاری، پایگاه سالمت، کیفیت، مدل سروکوال، مراقبتهای اولیه سالمت، مرکز خدماهای کلیدی: واژه

 سالمت
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های منتخب دانشگاه بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و فرسودگی شغلی در بیمارستان

 پزشکی ایرانعلوم

 

 2، مریم رشیدپناه*1فاطمه نانکلی

 

 شکی ایران اه علوم پزی، دانشگکارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشک -1

 پزشکی ایرانعلوم  دانشگاه بهداشت، دانشکده آمار زیستی، کارشناس ارشد آمار زیستی، گروه -2

 

 خالصه 

بینی یشپنیز ینده را آهای نیعالوه بر هماهنگی با تحوالت، تغییرات و دگرگو موفق هایسازمان ،در محیط پویای کنونی مقدمه و هدف:

فرین و آرهبری تحول  بررسی رابطه سبک، پژوهشاین هدف از  فرین محقق خواهد شد.آکه این امر با وجود رهبران تحول  کنندمی

  .باشدهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران میفرسودگی شغلی در بیمارستان

مالی به روش -ل رسته ادارینفر از پرستاران و پرسن 75پیمایشی است. جهت انتخاب نمونه، -پژوهش حاضر از نوع کاربردیروش بررسی: 

رسودگی شغلی ( و ف2000آولیو ) ه سبک رهبری تحول گرا باس وها با استفاده از پرسشنامهنمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. داد

ها یل دادهاست. تحل ار گرفتهها توسط صاحب نظران و متخصصان مورد تایید قر( جمع آوری گردید. روایی و پایایی پرسشنامه1981مسلش )

 انجام شد. 05/0ی ودر سطح خطا 22 نسخه SPSSافزار از طریق آزمون پارامتری پیرسون و رگرسیون خطی و با استفاده از نرم

شغلی  و فرسودگی ی مالحظه فردیداری بین مولفهبر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، رابطه معنا ها:یافته

چنین طبق تحلیل حاصل شد. هم -22/0. ضریب همبستگی پیرسون بین رهبری تحول آفرین و فرسودگی شغلی، p=value)<05/0(بود

 . p=value)<05/0(بر فرسودگی شغلی اثر معناداری داشت مالحظه فردیی خطی، مولفه رگرسیون

ی شغلی با فرسودگ های آنلفهمورهبری تحول آفرین و های حاصل از این پژوهش حاکی از ارتباط منفی یا معکوس بین یافته گیری:نتیجه

 ها، حایز اهمیت است.ل بیمارستانبود. همچنین اثر مالحظه فردی بر کاهش میزان فرسودگی شغلی پرسن

 

 سبک رهبری تحول آفرین، فرسودگی شغلی، پرسنل بیمارستانهای کلیدی: واژه
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 ابزاری نوین در ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالنBSC)  (کارت امتیازی متوازن

 
 4عبدالرسول سبحانی، دکتر 3، دکتر محمدرضا فرحناک2، لیلی عظیمیان*1هاجر جاوید

 

 کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمان، دبیرخانه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -1

 کارشناس ارشد مدیریت مالی، کارشناس دبیرخانه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -2

 دکترای حرفه ای، مدیر داخلی دبیرخانه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -3

4- Phd  فارماکولوژی، دبیر شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 

 خالصه

میباشهد. پهس از  کارت امتیازی متوازن مهمترین ابزار اجرای استراتژی دردهه اخیر است که به مرور زمهان درحهال توسهعه مقدمه و هدف:

ناکارآمدی روشهای ارزیابی عملکرد در گذشته که فقط به سنجه های مالی متکی بود امروز صاحب نظران علوم مدیریت معتقدندکه فعالیتهای 

اوری ارزش آفرین سازمان ها فقط دارایی های مشهود نیست بلکه دانش و قابلیتهای کارکنان، روابط با مشتریان، کیفیت محصول وخدمات، فن

 ) (BSC. ههدف از ایهن مطالعهه بکهارگیری کهارت امتیهازی متهوازن های ارزشمند بهه شهمار مهی رونهداطالعات و فرهنگ سازمانی، دارایی

Balanced Score card -.در ارزیابی برنامه راهبردی است 

ارشناس و مهدیران ک 150ی بیش ازبا جلسات وکارگاههای متعدد و بهره گیری از نظر تخصصاین مطالعه به روش توصیفی  روش بررسی:

زار گزارشهات چهراغ از ابه در راستای ساده کهردن در پهایش سهنجه هها در کمیتهه کهارت امتیهازی متهوازنانجام گردید.  1395خبره در سال

ی ا درماه ههااست که عملکرد واقعی سنجه ه سازمانBSC( استفاده می شود که درواقع همانReports TLR-Traffic Lightراهنمایی)

رصهد بهه ههدف( و قرمهز) د 90-100زرد) دستیابی،مختلف سال را ارزیابی کرده و مطلوبیت آنها را بارنگهای سبز)دست یافتن کامل به هدف(

 درصد به هدف( نشان می دهد.  90دستیابی کمتر از

ذینفعان،  امهای وجهتژیک بناسترادرجلسات تدوین اهداف دانشگاه بدلیل ماهیت خدمتی سه وجه اصلی برای دسته بندی اهداف  یافته ها:

و شخص شد. ممورد(  18اتژیک)وجه فرآیندهای داخلی و وجه ظرفیت های سازمانی در نظرگرفته شد. درهریک از وجوه مهمترین اهداف استر

م در دست اقدا %8سبز و  %44 زرد، %4 قرمز،  %44سنجه در اهداف فوق تعریف شده است. که نتایج در وجه فرایندهای داخلی 49در مجموع 

 ،سبز %0 ،% زرد 29 ،قرمز %0عاندست اقدام و در وجه ذینف در %19 سبز و %45 ،زرد %10 ،% قرمز 26های سازمانیدر وجه ظرفیت باشد،می

 باشد.دست اقدام می در 71%

  .سریع  و ساده در ارزیابی عملکرد دانشگاه در برنامه راهبردی است،یک روش توسعه BSC :گیرینتیجه

 

 اهداف استراتژیک  ،وجوه ،BSC،شورای راهبردی ،سنجه ،کارت امتیازی متوازن های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 دبیرخانه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالنآدرس: 
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 ارزیابی ریسک سقوط بیماران بستری درمرکز آموزشی درمانی آیت ا... روحانی بابل

 

 3خیزران عباسی ،*2فاطمه صاحبیان  ،1محمود صادقی حداد زوارده

 5، پونه منعم طبری4سپیده بابانژاد

 

 استادیار گروه بیماری های عفونی و گرمسیری، مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی -1

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی -کارشناس ایمنی بیمار-کارشناس پرستاری -2

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی -پرسنل واحد بهبود کیفیت-کاردان مدیریت -3

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی  -مسئول حقوق گیرنده خدمت-تربیتی کارشناس ارشد روانشناسی -4

 مرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی -مسئول بهبودکیفیت -کارشناس ارشد مدیریت اجرایی -5

 

 خالصه

 ت پیشگیریشود. جهیاد ممدها قلسقوط بیماران به عنوان یک چالش و  تهدید مهم در خصوص ایمنی بیمار در بیمارستان مقدمه و هدف:

وط ی ریسک سقف ارزیابشود. براین اساس پژوهش حاضر باهدهای ارزیابی مختلفی از جمله روش مورس استفاده میاز سقوط از روش

 بیماران بستری انجام شد.

...روحانی اانی آیتشی درمکاربردی بر روی تمامی بیماران بستری سقوط کرده در مرکز آموز-مطالعه حاضر ازنوع توصیفی روش بررسی:

مورس  ت استاندارد ارزیابیهای حاصل از ارزیابی سقوط براساس چک لیس( انجام گرفت.داده1393-1395بابل در مقطع زمانی سه ساله )

 و باانجام آزمون توصیفی وتحلیلی مورد آنالیز قرار گرفت. spss21جمع آوری گردید و با نرم افزار 

بوط به زن گزارش شد. میانگین ( مر%4/30مورد ) 14( مربوط به مردان و %6/69مورد )32موردسقوط، 46براساس نتایج حاصل از  ها:یافته

قوط را به خود اختصاص داد. بیشترین فرآوانی س  صبح( 1-6برآورد شد. شیفت شب )ساعت  70±3/3سن و انحراف معیار افراد سقوط کرده 

سطح فعالیت نسبی بودند. براساس  ( دارای%8/34مورد ) 16( از افراد سقوط کرده داروهای آرامبخش استفاده کرده بودند و %3/54مورد ) 25

 فت.قرارگر (ریسک باال%4/30مورد )14( در سطح ریسک کم و %7/58مورد )27نتایج حاصل از روش ارزیابی مورس، 

باشد  ده این میان دهندر این مطالعه سقوط در افراد با ریسک کم درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است که نش گیری:نتیجه

یماران با ریسک کم ه اینکه بتوجه بپرستاران برای بیماران با ریسک باال جهت پیشگیری از سقوط  راهکارهای بیشتری را بکار می بندند. با

ییر  سطوح ورس با تغمزیابی رزیابی اولیه، در طول مدت بستری ممکن است دچار تغییر سطح وضعیتی شوند لذا پیشنهاد می گردد اردر ا

 وضعیتی بیمار مجدداً انجام گرددو اقدامات الزم جهت پیشگیری از سقوط صورت پذیرد.

 

 رسمو،ارزیابی ریسک، سقوط، بیماران بستری، بیمارستان های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

    Rahlhhajy@gmail.comمرکز آموزشی درمانی ایت ا... روحانی. ایمیل:آدرس: 

mailto:Rahlhhajy@gmail.com
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درمانی امیرالمومنین )ع( -علل مراجعات مجدد بیماران به بخش عفونی بیمارستان آموزشی 

 شهرستان زابل

 

 4، محدثه میری4، فاطمه سارانی عاشوری3، سمیه باقری*2و1، سید پوریا هدایتی2و1فاطمه محبتی

 

 گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل  مربی عضو هیات علمی -1

پزشکی  نشگاه علوماشت، دادانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهد -2

 تهران

 ده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل مربی، عضو هیات علمی گروه بهداشت و آمار، دانشک -3

 کارشناس مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشکده بهداشت -4

 

 خالصه

یماران و باهدف براقبت از یفیت ماین پژوهش باتوجه به تاثیرمنفی مراجعه مجدد بیماران به بیمارستانها بر هزینه ها و ک مقدمه و هدف:

 انجام شد. 1392جعات مجدد بیماران به بخش عفونی بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرستان زابل درسال شناسایی علل مرا

منین )ع( در امیرالمو مارستانتحلیلی جامعه مورد پژوهش کلیه بیمارانی است که به بخش عفونی بی -در این مطالعه توصیفی روش بررسی:

شده  ست که توسط پژوهشگر تهیهنفر می باشد. ابزار گرداوری اطالعات چک لیستی ا 70مراجعه مجدد داشته اند . نمونه آماری  1392سال 

م استفاده از نر با  فته و سپسورت گرورد تایید قرار گرفته است. جمع آوری داده ها با بررسی پرونده بیماران صاست و روایی و پایایی آن م

 . ،  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندT  testو  فیشر ANOVAو آزمون های آماری   SPSS افزار

ری مربوط شخیص بیماوم با تطور یکسان در نوبت اول و د عمده ترین علل مراجعه به بخش عفونی بر حسب تشخیص بیماری  به ها:یافته

بت چهارم با درصد، در نو 10ن درصد، در نوبت سوم با تشخیص بیماری مربوط به دستگاه تنفسی به میزا 7/55به دستگاه تنفسی به میزان 

 ه دستگاه تنفسی، گردشباری مربوط درصد، و در نوبت پنجم با تشخیص بیم 9/2تشخیص بیماری مربوط به دستگاه گردش خون به میزان 

عنی داری لل مراجعات اختالف مدرصد می باشد. بین میانگین مدت اقامت نوبت اول، دوم، سوم و ع 4/1خون و ایمنی با میزان های برابر 

 . وجود دارد. بین میانگین مدت اقامت در نوبت چهارم و علل مراجعه اختالف معنی داری وجود ندارد

ستری بدرزمینه  ت موجودطالعات به دست امده از این پژوهش می تواند به مدیران و سیاستگذاران درجهت رفع مشکالا نتیجه گیری:

  .مجدد بیماران و ارتقاکیفیت خدمات بهداشتی درمانی کمک شایانی نماید

 

 بیمارستان    ،بستری مجدد، پذیرش مجددواژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

  Email:Poria2005@gmail.com      زابلدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی آدرس: 
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 علوم پزشکی تهرانوضعیت چابکی معاونت های دانشگاه  

 

 4امین عادل ،3، میترا سادات محق2حجت رحمانی ،*1سحر منوچهری

 

  نرایهران، اتهران، ت یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک ،یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد دانشجوی فوق لیسانس -1

و خدمات  یشکگاه علوم پزدانشی، دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،دانشکده پیراپزشک -2

 رانیتهران، تهران، ا یدرمان یبهداشت

انشگاه علوم دو منابع،  مدیریت نت توسعهلیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناس مهندسی سازمان، معاو -3

 پزشکی مشهد، ایران

زشکی مشهد، پشگاه علوم مان، دانفوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارشناس اقتصاد درمان، معاونت در -4

 ایران

 

 خالصه:

 های جدید،شنیازها و چال پیدایش و و فنون علوم پیشرفت بهه توجهه بها رود،در عصر حاضر هرچه زمان بهه جلهوتر می مقدمه و هدف:

حیطی وفق یط متغیر مباید با شرا ها برای حفظ توان رقابتی خوددر چنین شرایطی سازمان. شودمی ترمشکل هاآن اداره و ترپیچیده هاسازمان

 هافرصت عنوانبه تغییرات آن از برداریبهره و محیط تغییرات بت بهنس اصطالح چابک شوند. چابکی به معنی واکنش سریعداده شوند و به

 رفت.انجام گ 1395ر سال های دانشگاه علوم پزشکی تهران دچابکی سازمانی معاونت بررسی وضعیت شده است. لذا این مطالعه بابیان

نفر  231پژوهش شامل  انجام گرفت. نمونه 1395در سال  صورت مقطعیبوده که به تحلیلی-پژوهش حاضر از نوع توصیفی روش بررسی:

از پرسشنامه  هادادهردآوری ی انجام شد. جهت گاطبقهی ریگنمونه صورتبه ؛ کهتهران بود پزشکی علوم دانشگاه معاونت 10از کارکنان 

 پیرسون تحلیل شد. ی ضریب همبستگیی آمارهاآزمونو  23نسخه  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهگلدمن استفاده گردید. 

وضعیت خوب چابکی  دهندهنشانبود که  15/3( یعنی 3متوسط )میانگین نمره چابکی سازمانی در کل دانشگاه باالتر از حد  :هاافتهی

مانی چابکی ساز نظراز 81/2انگین بیشترین میزان و معاونت غذا و دارو با می 56/3سازمانی در دانشگاه است. معاونت فرهنگی با میانگین 

 جود دارد.معکوسی و نادار وتنها بین چابکی سازمانی و سطوح شغلی از متغییر های دموگرافیک رابطه مع و ؛دارای کمترین میزان است

اتخاذ  هاعاونتمارتقای چابکی  منظوربه و ی دانشگاه دارای وضعیت خوب چابکی سازمانی بودندهامعاونتمیانگین  طوربه ی:ریگجهینت

ای کارکنان و حرفه ار، توسعهه انجام کبتوجه ویژه به نیروی انسانی، ایجاد انگیزه و تمایل تدوین برنامه استراتژیک پویا، ه، ازجملتدابیری 

 آمادگی برای مواجهه با تغییرات محیطی الزم است.

 

 چابکی سازمانی، تغییر، تحول، دانشگاه علوم پزشکی تهران واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

  Sahar_manuchehri@yahoo.comنرایتهران، تهران، ا یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشک دانشگاه علومآدرس: 

mailto:Sahar_manuchehri@yahoo.com
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 مقایسه سطوح پاسخگویی اجتماعی بیمارستان بر حسب مالکیت: مطالعه موردی در ایران 

 

 5، حسینعلی نیکبخت4، شهربانو محمود جانلو*3محمد علی جهانی ،2قهرمان محمودی ،1فاطمه حسینی

 

 گرگان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی -1

 ساری،دانشیارمرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری -2

  لباب،ابلبدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ،پژوهشکده سالمت،دانشیارمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت -3

 ساری،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،کارشناسی ارشدمدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی -4

  بابل،دانشگاه علوم پزشکی بابل،کارشناسی ارشداپیدمیولوژی -5

 

 خالصه

دف می شود، ه مت محسوبپاسخگویی به عنوان یک استراتژی موثر در جهت بهبود کیفیت و عملکرد ارائه دهندگان سال :و هدفمقدمه 

 مالکیت بوده است.از مطالعه حاضر، مقایسه سطوح پاسخگویی اجتماعی بیمارستان ها بر حسب نوع 

ن های منتخب استان بیمارستاجامعه آماری پژوهش بیماران بستری . انجام گردید1395 در سال،این مطالعه کاربردی :بررسی روش

سنجش  یمطالعه برا نیدر ا ید.نفر تعیین گرد 361 ،% 95کوکران با ضریب اطمینان بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول  گلستان

 SPSS  22رم افزارآوری در ن گردید.داده ها پس از جمعاستفاده  سازمان جهانی بهداشتپرسشنامه استاندارد نسخه فارسی از  ییپاسخگو

( Tukeyوآزمون تعقیبی  ANOVAو آزمون   tاسمیرنف، آزمون-وارد گردیده و سپس با استفاده از آزمون های آماری )آماره کولموگروف

 مورد تحلیل قرار گرفت.

 است بوده میانگین ترینبیش دارای خصوصی بیمارستان در پاسخگویی کل نمره متفاوت های مالکیت با ها بیمارستان بین در :هاتهیاف

. ارتباط (p-value<0/001)  است بوده داری معنی مالکیت حسب بر ها بیمارستان بین در پاسخگویی نمرهو اختالف  (55/15±55/135)

 حسب بر ها بیمارستان در ییپاسخگو های مؤلفه تمامی بین داری معنی اختالف اجتماعی با مالکیت بیمارستان،های پاسخگویی  مؤلفهبین 

 .است دهدیگربو بیمارستان نوعدو با خصوصی های بیمارستان بین اختالف بیشترین، (p-value<0/05)شت دا وجود مالکیت

 ست کهاماعی داشته نسبت به بیمارستان های دانشگاهی وتامین اجتپاسخگویی در بیمارستان خصوصی وضعیت بهتری  :گیرینتیجه

لیه م نمودن امکانات اوام و فراهد واحترمشارکت بیماران در تصمیم گیری و برخورد با اعتما،ایجاد ارتباط موثر،توان باخدمت رسانی به موقعمی

 در جهت پاسخگویی بهتر گام بردارند.

 

 خصوصی آموزشی، مالکیت، پاسخگویی اجتماعی،بیمارستان ها،  کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 بابل،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ،پژوهشکده سالمتآدرس: 
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رتبه بندی شاخصهای کلیدی صالحیت مدیران رده عملیاتی مبتنی بر روش چند معیاره تاپسیس  

 فازی

 

 3، رسول یاراحمدی*2، ابراهیم جعفری پویان1علی مرادی

 

 بهداشت و درمان اسدآباد، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایرانشبکه  -1

 رانیاتهران، تهران،  یدانشگاه علوم پزشکگروه علوم مدیریت، دانشکده بهداشت،  -2

 رانیاتهران، ، ایران یدانشگاه علوم پزشکگروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت،  -3

 

 خالصه

شود. الزم  ناشی را ازمانس دیگر موارد در ناصحیح های انتخاب مدیر ممکن است. حتی یک نادرست انتخاب از آنجائی که مقدمه و هدف:

همیت ابا توجه به  ته باشند.لف داشاست سازمانها به این مسئله مهم توجه نمایند و ساز و کارهای مدونی برای انتخاب مدیران در سطوح مخت

انجام ران ته یزشکپ گاه علومدانش دررتبه بندی شاخصهای کلیدی مرتبط با صالحیت مدیران رده عملیاتی این موضوع این مطالعه با هدف 

   شد. 

بهینهه وسعه مدل روند منطقی و سیستماتیک برای ت (fuzzy TOPSISتاپسیس فازی) با استفاده از روشدر این مطالعه  روش بررسی:

لوم پزشکی تهران، عیانی دانشگاه انتخاب مدیران رده م معیارهای تأثیرگذار در ارائه مدلبرای دستیابی به  شد.تهیه برای رتبه بندی شاخصها 

سهپس  وتخاب گردیده انکه از مرور متون شناسائی شده بودند،  مربوطهها توسط خبرگان از میان فهرست مبسوط شاخص های  صابتدا شاخ

 رتبه بندیدهی و  سبت به وزنن SMARTانتخاب مدیران تهیه شد و در نهایت با کمک معیارهای شاخص های کلیدی در ارتباط با لیست 

 .اقدام شدشاخص ها 

نحهراف معیهار سهن شهرکت ا( نفهر زن بودنهد. میهانگین و %26)13( نفر آنها مرد و %74)37نفر در این مطالعه شرکت کردند.  50 یافته ها:

شهاخص کهه بها  48جمهوع مینهه در سال بود. با مرور منابع و مطالعات انجهام شهده در ایهن زم 06/7و  68/41کنندگان در مطالعه به ترتیب 

برگان علوم مهدیریت و شاخص بر اساس نظر اساتید و خ 36صالحیت مدیران تناسب داشتند، شناسائی شد. از میان شاخصهای شناسائی شده 

ند. نتهایج شهد یدی انتخهابمدیران ارشد که دارای اهمیت و تناسب بیشتری با صالحیت مدیران رده عملیاتی داشتند، به عنوان شاخصهای کل

ه  ونبهاخ اسهتاندارد شهده آلفای کرتجزیه و تحلیلهای پایائی نشان داد که ابزار طراحی شده دارای ثبات و پایائی مناسبی است. بطوری که انداز

 لی درهای تحصهیالت عهامی باشد. در اکثر موارد همبستگی بین شاخصها مثبت است. بر اساس تجزیه و تحلیلهای فازی شاخص 95/0آیتمها 

 ،203/0 ،204/0 ،205/0 قانون بهه ترتیهب بها ضهرایب نزدیکهی و نظم به اعتقادو  آراستگی، قدرت بیان، رعایت وقت و زمانرشته مدیریت، 

 رتبه های اول الی پنجم را به خود اختصاص دادند.  197/0. و /202

را شامل  ات یک مدیراین مطالعه نشان داد، معیارهای الزم و دارای اهمیت جهت انتخاب مدیران حیطه های مختلف خصوصی گیری:نتیجه

با توجه به دارد.  ژگیها قرارمی شوند. تحصیالت عالی در زمینه علوم مدیریت و تسلط مدیر بر جنبه های فنی مدیریت سازمان در صدر این وی

تهدوین د جههت نهتوانمی یی ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمهانسازمانهادانشگاههای علوم پزشکی و دریافت که  توانمی بدست آمدهنتایج 

 انتخاب مدیران از نتایج این تحقیق استفاده نمایند.دستورالعمهای 

 

 تاپسیس فازیانتخاب مدیران، شاخص، واژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 تهران یعلوم پزشکدانشگاه آدرس: دانشکده بهداشت، 
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 ه کشور ایراناعتبارسنجی مدل حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولی 

 

 2، جعفرصادق تبریزی*1رعنا غالمزاده نیکجو

 

 .نتبریز، ایرا تبریز، ، دانشگاه علوم پزشکیقطب علمی مدیریت سالمت ایران،عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی -1

ه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ، دانشگادرمانی بهداشتیمرکز تحقیقات مدیریت خدمات عضو هیات علمی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، -2

 ایران

 

 خالصه:

 شواهد بر یمبتن یشکه از پزیولا یمراقبت بهداشت یگروه هااستفاده  نیتضمبه دنبال ، هیاول یبهداشت یمراقبت ها تیحاکم مقدمه و هدف:

شده به  هیراخدمات ا دستانداراو ارتقای خدمات سالمت  یامدهایپ یارتقا در جهت هیاول یبهداشت یبه مراقبت ها ینوسانات دسترس کاهش و

 ه است.پذیرفت این مطالعه با هدف اعتبارسنجی مدل حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه  کشور ایران صورت.است مشتریان

ی متون، ل از بررسیه حاصارکان و مؤلفه های حاکمیت مراقبتهای بهداشتی اول این مطالعه از نوع مطالعات کیفی است. بررسی: روش

ه ردیدند.پس از تحلیل پرسشنامنفر از متخصصین واجد شرایط ارسال گ 40جلسات بحث گروهی متمرکز و مصاحبه وارد فرم دلفی شدند و  به 

 پس برای تایید اعتبارسرگزار شد و مدل تایید گردید. جلسه نشست متخصصین ب 4براساس نمره میانه کسب شده، ،های جمع آوری شده

زای ر سایر اجدرکنا مدل، شاخص های سنجش مدل از طریق بررسی متون و نشست متخصصین پیشنهاد گردید و با ارائه این شاخص ها

در هر دو راند  CVI  و CVR های با محاسبه شاخص ،مطالعه به ورود شرایط واجد متخصصین از نفر 30 به دلفی پرسشنامهمدل در قالب  

 مدل نهایی تایید گردید. دلفی،

مشارکت  ت،یفیک تیریمد »یرکن اصل 5مدل پیشنهادی حاکمیت مراقبت های بهداشتی اولیه  با یک رکن زیربنایی رهبری و  :یافته ها

دف کاهش این نقاط ضعف هبا  شاخص سنجش 64مؤلفه  و  22 «یابیو ارزش شیپا ،یانسان یرویاطالعات سالمت، توسعه ن تیریجامعه، مد

 و چالش ها با تکیه بر نقاط قوت وفرصت های موجود در سیستم طراحی شده است.

ر ه ای را  برای تغییاند  زمینه می تواین مدل با ارائه ارکان و مؤلفه های الزم برای بهبود کیفیت و پاسخگویی عالوه بر اینک :نتیجه گیری

توان  ،ناسبمعملکردی  خص هایعملکرد مدیران و ارایه کنندگان مراقبت های بهداشتی کشور فراهم نماید، هم چنین با ارائه شا نگرش و

 یری خواهد نمود.استا جلوگرر این ارزیابی پیشرفت سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه به سمت تعالی را دارا بوده و از قضاوت های ذهنی د

 

 مراقبت های بهداشتی اولیه، حاکمیت، مطالعه کیفی، ایران واژه های کلیدی:

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 Email:gholamzadehr@tbzmed.ac.ir       دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،قطب علمی مدیریت سالمت ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریزآدرس: 
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 Development of a Productivity assessment Tool for Hospital Settings in Iran: 

a Delphi Study 

 

Rohhollah Asgari 

 

 

Abstract 

Background: Measuring organizational performance would be effective and helpful for improvement 

when it is based on a correct and principled system. Such a system uses specific indicators to measure 

the productivity and performance of organizations. In fact these indicators act as useful tools for 

strategic planning in managerial levels. Given the importance of the issue, this study aimed to develop 

key productivity indicators for hospitals affiliated by Isfahan University of Medical Sciences to be 

applied in evaluation, implementation and improvement processes of under study organizations. 

Methods: This was a qualitative study which has been conducted in hospitals affiliated by Isfahan 

University of Medical Sciences in 2015. We used purposive sampling method and selected study 

participants through snowballing. Then the participants were organized in a focus group consisted of 

sixteen experts in the field of hospital performance and efficiency indicators to achieve research 

objectives through use of indexing matrix method. Finally the validity of developed indices were 

approved using Delphi method. 

Finding: A total of 42 productivity indicators were formulated of these nine indices were input 

(structural) and included financial, human resources and energy consumption indicators, 29 indices 

were output and mainly belonged to financial, efficiency and quality area and ultimately four of them 

were process indicators consisted of length of stay in emergency department, waiting time for out of 

hospital counseling and waiting time for the presence of resuscitation team at the patient bedside during 

cardiopulmonary resuscitation (CPR).  

Conclusion: Developing indicators in three areas of input, process and output help managers and policy 

makers have access to reliable and valid instrument for measuring organizational productivity. 

 

Keywords: Indicator, performance, efficiency, hospital.   
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 آینده نگاری نظام سالمت در دولت دوازدهم 

 

 2حامد زهره کرمانی، * 1جواد فهیمی علی آباد

 

   کارشناس پرستاری، سازمان بیمه سالمت ایران،کرمان،ایران -1

 کارشناس مهندسی صنایع،سازمان بیمه سالمت ایران،کرمان،ایران-2

 

 خالصه 

ا توجهه ویهژه لت یازدهم بهنظام سالمت در دو،با توجه به اهمیت سالمت و در راستای تامین و برقراری عدالت در این حوزه مقدمه و هدف:

 ،ایهن طهرح سی و حیاتیو نقش اسا  ,و با توجه به اهمیتشاهد اجرای بزرگترین تحول خود) طرح تحول نظام سالمت( بود  ،مسئولین کشور

تها و چالش های ناسایی فرصمی توان گفت آینده نظام سالمت در دولت دوازدهم به نحوه ادامه این طرح بستگی دارد. هدف از این مطالعه ش

 طرح نظام سالمت و ارائه راهکارهای الزم به منظور بهبود اجرای این طرح در دولت دوازدهم می باشد.

اد مهرتبط احبه با افررت کیفی با جمع آوری اطالعات از طریق مطالعه متون تخصصی و مصمطالعه از نوع کاربردی و به صو بررسی: روش

کرد تحلیهل محتهوی مهورد و با روی Maxqdaو به روش یادداشت برداری صورت گرفت و داده های حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

جرای طهرح ی الزم برای اعدم وجود زیر ساختها اده ها چالشهای اساسی طرح به شرح ذیل استخراج شد:پس از تجزیه و تحلیل دها:  یافته

هماهنهگ و ه سهالمت ناو ناکار آمدی زیرساخت های فعلی،نامشخص بودن منابع مالی پایدار طرح و عدم پاسخگویی منهابع فعلی،نظهام بیمه

تبعیض ،پزشکی تعرفه های ،عدم توجه به حوزه بهداشت و پیگیری،افزایش بی رویههمسو با طرح،درمان محوری و ایجاد تقاضای القایی کاذب

 ماننابع در درو نابرابری در تامین مالی کارکنان پزشک و غیر پزشک،توجه نکردن به تامین نیروی انسانی طرح،محوریت صرف م

زمان سا،شت و درمانتی در سه حوزه وزرارت بهداپژوهش پس از شناسایی چاشها،فرصت ها،نقاط ضعف و قوت طرح پیشنهادا گیری: نتیجه

زان در اجرای طرح برنامه ری های بیمه گرپایه و حوزه های مرتبط دیگر ارائه می دهد که امید است راه گشای مناسبی برای سیاست گذاران و

 .تحول نظام سالمت در دولت دوازدهم باشد

 

 سالمت و راهکارهانظام سالمت،چالشهای طرح تحول نظام  واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

   سازمان بیمه سالمت ایران،کرمانآدرس: 
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دانشگاه های شاغل در دانشکده کارکنان سازیتوانمندو  آفرینرهبری تحول بررسی رابطه ابعاد 

 علوم پزشکی مازندران

 

 2، رضا کارگر*1خدیجه بریمانی

 

  مازندران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده دانشجویی، امور کارشناس دکتری، دانشجوی -1

  مازندران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،حسابدار دکتری، دانشجوی -2

 

 خالصه

انگیزه  وشخص سازند ن را منگری، جهت مناسب و مسیر آینده سازماهای موفق به رهبرانی نیاز دارند که با ژرفسازمان مقدمه و هدف:

شاغل در  کارکنان سازیتوانمندو  آفرینرهبری تحول رابطه ابعادایجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند. لذا این پژوهش با هدف بررسی 

 صورت گرفت. دانشگاه علوم پزشکی مازندرانهای دانشکده

لوم پزشکی های دانشگاه عآن کارکنان شاغل در دانشکده . جامعه آماریباشدمی پیمایشی –توصیفی نوع از حاضرپژوهش  روش بررسی:

ارد رهبری ها از دو نوع پرسشنامه استاندنفر انتخاب شده است. برای گردآوری داده 186 بصورت تصادفی سادهکه بوده 1395مازندران در سال 

ده شده است. روایی پرسشنامه مورد استفا سوالی 19اسپریتزر  روانشناختی سازیتوانمند استاندارد پرسشنامهو اولیو و سوالی باس  20تحولی 

 همبستگیها از آزمون لیل دادهبدست آمده است. برای تح 74/0و  79/0ها نیز به ترتیب برابر ت و پایایی آننظران قرار گرفتأیید صاحب

 شده است. استفاده spss18 افزارگیری از نرماسپیرمن با بهره

نی، مالحظات بخش، ترغیب ذههامابعاد آن)نفوذ مطلوب، انگیزش ال و همچنین آفرینتحولرهبری بین  داده است که نشان هایافته ها:یافته

 (. p<0/05کارکنان رابطه معناداری وجود دارد) سازیتوانمند فردی( با

ست. زمان مشهود اتمام ابعاد سادر آن آثار باشد که کارکنان می سازیهای توانمندبهبود عملکرد سازمانی مستلزم بهبود برنامه گیری:نتیجه

گ باشد. ایجاد فرهنآفرین میکارکنان در سازمان افزایش یاید، سبک رهبری تحول سازیشود توانمندکه باعث میاز عواملییکی 

نفس  به مادفزایش اعتاه تشویق و روانی از جملهای استفاده از محرککه مسئولین سازمان، با یک سازمان نیازمند آن است سازی در توانمند

 کارکنان خود رشد و پرورش دهند. ای را درها، روح تازهگیریارکنان و مشارکت آنها در تصمیمک

 

 آفرین، علوم پزشکی مازندرانسازی کارکنان، رهبری تحولتوانمند های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 kh_barimani@yahoo.com مازندران پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکدهآدرس: 

mailto:kh_barimani@yahoo.com
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 دانشگاه علوم پزشکی گیالنمیزان رضایتمندی کارکنان  
 

 5عبدالرسول سبحانی، 4هاجر جاوید، 3عظیمیان ، لیلی2کمحمدرضا فرحنا ،1*اسماعیل علیزاده

 

1- PHD  مدیریت استراتژیک، مشاور برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
 دکترای حرفه ای، مدیر داخلی دبیرخانه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -2
 اه علوم پزشکی گیالنفوق لیسانس مدیریت مالی، کارشناس دبیرخانه شورای راهبردی دانشگ -3
 لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کارشناس دبیرخانه شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -4
5- PHD فارماکولوژی، دبیر شورای راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 

 خالصه

وری رهو به بقا است که یکی از عوامل مهم و مؤثری ترین سرمایه یک سازمان است و رضایت شغلینیروی انسانی اصلیمقدمه و هدف: 

سالمت جسمی  ر، افزایشرد بهتتوان به عملکترین پیامدهای رضایت شغلی میکند. از مهماین سرمایه ارزشمند را در یک سازمان تضمین می

وثر در رضایت تغیرهای من و میت کارکناو روانی، کاهش غیبت، تأخیر و کاهش ترک شغل اشاره کرد. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضا

 شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیالن می باشد. 

. انجام شده است 1394ل نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی درسا  6809این مطالعه بصورت توصیفی تحلیلی بر روی  روش بررسی:

یک  بود که ECSIرسش نامه پشهر/شهرستان انتخاب شده بودند. ابزار جمع آوری اطالعات  16واحد مختلف دانشگاهی در  55کارکنان از 

وسط افراد تایی می باشد. پرسشنامه سوال بودکه برای جامعه ایران دارای روایی و پای 96است و شامل مدل اروپایی اندازه گیری رضایتمندی 

انشگاه بود. در دلکرد محل اره عممجرب تکمیل شد. پرسشنامه شامل دو دسته از سواالت در زمینه عملکرد حوزه اشتغال فرد و گروه دوم درب

 استفاده شده است . 22ویرایش SPSSتجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار 

باشدکه درمحهدوده می %8/37 عدد بوده و میانگین رضایتمندی کل برابر با  6809های گردآوری شده از کارکنان  تعداد پرسشنامه :یافته ها

د و توسهعه رشه-%(6/68) ارتباطهات حیطهه ههای همکهاری و  در اول)سهازمان خودشهان( . نسبتا ناراضی قراردارد.سواالت ومیزان رضهایت

یس ( شایسهتگی رئه%9/42) کار روزانه و محهیط کهار –(%8/69شایستگی مدیر یا سرپرست سازمان )  -(%5/24پاداش ) حقوق و -(3/55%)

باالترین ( میباشد که %9/44وجهه سازمانی ) -(%5/53ماندگاری ) -(%4/62تعهد ) -(%6/55انگیزه ) -(%3/57سازمان )بیمارستان/دانشکده( )

ن همکهاری و روابهط کهاری مطلهوب بهی "ههادر بین شاخص ESI (Index Satisfation Employment)شاخص رضایت کارکنان 

ها در بهین شهاخص ESIترین پهایین  قسمت همکاری و ارتباطات گزارش شهده اسهت. )بسیار راضی( از   %7/78مساوی  ESIبا "همکاران

 باشد.داش می)بسیار ناراضی( از قسمت حقوق و پا  %2/20مساوی  ESIبا  "قدیهای نقدی و غیر نرضایت از میزان و نوع کمک"

عملکرد  -(%7/24ام نوین )کارانه و نظ -(%9/41رشد و توسعه ) -(%9/45سواالت قسمت دوم )دانشگاه( در حیطه همکاری و ارتباطات )

 مربوط بوده  %2/73مساوی ESIبا  "ریاست جدید دانشگاه انتصاب"  ESIکه باالترین  ( میباشد%2/73ریاست جدید ) -( %3/45معاونتها )

که در  باشدمی %7/24ساوی م ESIبا   "ها و نظام نوینکارانه"محدوده راضی قرارداشته و کمترین میانگین رضایتمندی از قسمت  که در

 است. محدوده  بسیار ناراضی قرار گرفته  

لوم پزشکی عدانشگاه  رکارکناندر ارتقاء و تعالی سازمانی و رضایتمندی نسبی موجود دنظر به اهمیت رضایتمندی کارکنان  نتیجه گیری:

 .  رسد اقدامات الزم جهت اصالح متغیرهای موثر در رضایتمندی کارکنان میباید انجام گیردگیالن بنظر می

 ESIنظرسنجی، رضایتمندی، رضایت شغلی،  :واژه های کلیدی

                                                      
 دانشگاه علوم پزشکی گیالنآدرس:       مسئول مقاله:  *
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اساس مدل دنیسون در سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بر 

 مشهد

 

 5، امین عادل4، سحر منوچهری3، سید ابوالفضل رحمانی2، محسن صادقپور1*میترا سادات محق

 

منهابع،  ووسهعه مهدیریت تلیسانس مدیریت خهدمات بهداشهتی و درمهانی دانشهگاه علهوم پزشهکی تههران، کارشهناس مهندسهی سهازمان، معاونهت  -1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

ع، ت و منههابتوسههعه مههدیری دانشههجوی دکتههری مههدیریت آموزشههی دانشههگاه آزاد واحههد نیشههابور، مههدیر توسههعه سههازمان و تحههول اداری، معاونههت -2

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پزشهکی  مدانشهگاه علهو فوق لیسهانس مهدیریت صهنعتی دانشهگاه فردوسهی، رئهیس گهروه مهندسهی سهازمان، معاونهت توسهعه مهدیریت و منهابع، -3

 مشهد

 دانشجوی فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران -4

 زشکی مشهدپانشگاه علوم داشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، کارشناس اقتصاد درمان، معاونت درمان، فوق لیسانس مدیریت خدمات بهد -5

 

 خالصه

مانی و اختار سازسنسانی، فرهنگ سازمانی، سیستمی متشکل از ارزش ها و عقاید است که در تعامل متقابل با نیروی ا مقدمه و هدف:

است که می  ان به حدیضای سازمتاثیر فرهنگ سازمای بر اع هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می نهد.سیستم کنترل بوده و در نتیجه 

نان را در قبال آاحتمالی  واکنش وتوان با بررسی زوایای آن، نسبت به چگونگی رفتار، احساسات، دیدگاه ها و نگرش اعضای سازمان پی برد 

در سازمان  دل دنیسوناساس م این مطالعه با هدف بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی بر ایت کرد.تحوالت مورد نظر ارزیابی، پیش بینی و هد

 مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام گرفته است.

معه باشد. جا نی میمیدا_تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کابردی بوده و از جهت نحوه گردآوری اطالعات بصورت توصیفی روش بررسی:

ز شیوه ی این پژوهش ن در این پژوهش کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است. همچنیمورد بررسی در ا

ر نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. د نفر از کارکنان به عنوان 248نمونه گیری تصادفی جهت انتخاب نمونه، استفاده شده است و بر این اساس 

بزار پژوهش با ا. پایایی ده استارد براساس مدل دنیسون به عنوان ابزار جمع آوری اطالعات بهره گیری شاین پژوهش از پرسشنامه استاند

 استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است.

، در بعد مأموریت 100ز ا 5/53 نتایج حاصله نشان می دهد که سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بعد سازگاری نمره یافته ها:

 را کسب نموده است. 100از  5/57و در بعد درگیر شدن در کار نمره  2/52، بعد انطباق پذیری 7/56

 رند.رار داقیافته ها نشان میدهد که ابعاد فرهنگی براساس مدل دنیسون در وضعیت مطلوبی در دانشگاه  نتیجه گیری:

 

 پزشکی مشهد، فرهنگ سازمانی، مدل دنیسونسازمان مرکزی دانشگاه علوم  واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 mums.ac.ir3moheghm@               عاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی مشهدآدرس: م

mailto:moheghm3@mums.ac.ir
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 مقایسه فرسودگی شغلی و ادراک عدالت سازمانی در  پرسنل مختلف بیمارستان های شهرستان 

 

 2، آمنه معاضدیان1*نسیبه حیدریان

 
 فوق لیسانس روانشناسی عمومی،کارشناس مددکاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان:  -1

 استادیار رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان -2

 

 خالصه

که مستقیما  اشد، زیران می بیکی از مهمترین و حیاتی ترین محیط های کاری و مشاغل، بیمارستان و پرسنل آن بیمارستا مقدمه و هدف:

له گر در زندگی وامل مداخه به عرتبط می باشد، لذا توجبا سالمت و بهداشت جسمی که به مراتب در همه حوزه های زندگی فرد موثر است، م

از  مه مشاغل،هرکنان کاری و کیفیت آن برای پرسنل آن اهمیت خاص دارد. فرسودگی شغلی متغیری نامطلوبی است که ممکن است کا

 و کار به نسبت تعهد گیری ودر سال ها به دنبال عاطفی مفرط خستگی شغلی نشانگان جمله پرسنل بیمارستان ها را درگیر کند. فرسودگی

سمنان  ی شهرستانتان هاهدف این پژوهش مقایسه میزان فرسودگی شغلی و ادراک عدالت سازمانی در  پرسنل مختلف بیمارس مردم است

 بود. 

 فوقخصص و شکان متطرح پژوهش علی مقایسه ای بود. جامعه پژوهش پرسنل پنج گانه کارمندان، پزشکان عمومی، پزروش بررسی: 

فر آنها به روش نمونه گیری در ن 241که  تعداد  تخصص، پرستاران و پیراپزشکان بیمارستان های کوثر و امیرالمومنین شهر سمنان بوند.

دراک عدالت سازمانی ( و پرسشنامه ا1981دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مشلش )

 .د. داده های به دست آمده با روش تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل گردید( بو2001کالکوئیت )

ن بیشتر است. نیز ز پرستاراداری انتایج نشان داد از بین مولفه های فرسودگی شغلی، عملکرد شخصی گروه کارمندان به طور معنا یافته ها:

 عی نیز کارمندان ازدالت توزیولفه عمداری از پرستاران بیشتر است. در در مولفه های عدالت سازمانی، عدالت رویه ای کارمندان به طور معنا

ور طزشکان به پیراپ پرستاران، پزشک عمومی و پزشکان متخصص عدالت توزیعی بیشتر احساس می کنند. در متغیر عدالت بین فردی

 معناداری از پزشکان عمومی باالتر بودند. 

ت پرستاران . الزم اسبی دانستفرسودگی شغلی و عدالت سازمانی در بیمارستان را نسبتا مطلوبین پرسنل بیمارستان وضعیت  نتیجه گیری:

 و پزشکان عمومی را در این متغیر ها ارتقاء داد.

 

 بیمارستان، پزشکان، پرستارا عدالت سازمانی، فرسودگی شغلی، واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 nasirain.heydarian.2849@gmail.com            دانشگاه علوم پزشکی سمنانآدرس: 
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 با رویکرد ارزیابی متوازن ارزیابی عملکرد و رتبه بندی مراکز آموزشی، درمانی رشت 

 

 3ارسالن بدری کوهی ،2فردین مهرابیان ،1*عزت اهلل عباسیان

 

 ایران همدان، دانشیار، گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا،-1

 ایران دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، دانشیار، مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، -2

 ایران،مدیریت اجرایی، پردیس البرز دانشگاه تهران، تهرانکارشناسی ارشد -3

 

 خالصه

سهت تها اها  ضهروری با توجه به اهمیت بخش درمان کشور و سیر فزاینده ورود بخش خصوصی درحوزه درمان و بیمارستان :مقدمه و هدف

بنهدی تبهرعملکهرد و  های دولتی و ارتقای کیفی آن ها اقدام شود لذا پژوهش حاضر بها ههدف ارزیهابینسبت به سنجش عملکرد بیمارستان

 انجام شد.  اه علوم پزشکی گیالن با رویکرد ارزیابی متوازنهای آموزشی، درمانی دانشگبیمارستان

نجهام شهد. جامعهه و ا1396لغایهت مهرداد 1395پژوهش از دسته مطالعات توصیفی و مقطعی بوده ودر بازه زمانی بهمن ماه : روش بررسی

، مسهئول لی و امهور اداریحسهابداری و مهامدیران داخلی و خدمات پرستاری، روسای اداره  معاونین اموزشی، نفر از روسا، 64محیط پژوهش 

گردیهد. ابهزار پهژوهش  موزشی و درمانی رشت بودند. مطالعهه بصهورت سرشهماری انجهامآمرکز  8وایزر آموزشی،  واحد بهبود کیفیت و سوپر

ا بهید شد. امتیهاز دههی ی و تایررسبپرسشنامه استاندارد که روایی ان با بهره گیری از نظرات اساتید و پایایی با محاسبه ضریب الفای کرونباخ 

وصهیفی و اسهتنباطی تجزیهه و و شاخص های آمهار ت SPSSگزینه ای لیکرت انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  5استفاده از مقیاس 

 تحلیل گردیدند.

دگیری بها رویکهرد رشد و یها ی داخلی وعملکردمراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در ابعاد مالی،مشتری،فرایند ها :یافته ها

رکهز شهد و یهادگیری و مر( از وضعیت مطلوبی برخوردار بود.مرکز اموزشهی و درمهانی والیهت در ابعادمشهتری،مالی و BSCارزیابی متوازن )

 ودند.اموزشی و درمانی امیر المومنین در بعد فرایند های داخلی رتبه نخست را در رویکرد ارزیابی متوازن کسب نم

وین برنامهه ههای اتژیک و تهدبا توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد الزم است مدیران، نسبت به ارتقاء رویکردهای استر :نتیجه گیری

یند.بهره گیری از فراهم نما کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه های مختلف کاری همت گماشته و زمینه توانمندی و رشد و یادگیری کارکنان را

 ای اطالعاتی روزامد در حوزه های اداری و مالی وافزایش رضایتمندی مشتریان تاکید می شود. سیستم ه

 

 ارزیابی عملکرد، رویکرد ارزیابی متوازن، رتبه بندی، مدیریت استراتژیک، بیمارستان.: واژه های کلیدی

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 ایران همدان، دانشگاه بوعلی سینا، آدرس:
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 منتخببررسی رابطه سبک های رهبری با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستانهای آموزشی  

 1394دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال

 

 *2 ، محمد امین بهرامی1محمد علی حقیقتی

 

 ایراندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان،  -1

 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشت و درمان، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران -2

 

 خالصه

 تواندمی رهبر فرد راستا این رد .شود می مطرح سازمانی اهداف به دستیابی برای دیگران بر نفوذ توانایی عنوان به رهبری مقدمه و هدف:

 این مهم نکتة .گیرد مدد (راییگ رابطه)افراد میان متقابل روابط به گرایش و (گرایی وظیفه) وظیفه به گرایش رفتاری، اصلی سبک دو از

 .بگیرد قرار مناسب مکان در و مقتضی زمان در شایسته فرد که است این به منوط کارآمد رهبری که است

پرسشنامه است.  2انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها 1394این مطالعه از نوع توصیفی، مقطعی بوده که در سال  روش بررسی:

پرسشنامه دوم مربوط به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان  و پرسشنامه اول مربوط به سبک های رهبری رابطه مدار و وظیفه مدار است

با استفاده از در نهایت جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مطالعه  ه صورت تصادفی تکمیل شده است.نفر ب 200که توسط حجم نمونه میباشد.

-Kruskalآمار توصیفی )جداول میانگین و انحراف معیار( وآمار تحلیلی )در صورت نرمال بودن اطالعات از ضریب همبستگی پیرسون و 

Wallis استفاده شده است.(جهت تحلیل نتایج 

یانگین نمره )با م" دیلت شهرونفضی "بعد ربررسی  میانگین نمرات ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بیشترین امتیاز مربوط به د یافته ها:

نگین امتیاز سبک رهبری در می باشد و همچنین میا( 2/1)با میانگین نمره""نوع دوستی"( و کمترین میانگین نمره مربوط به بعد75/3

ن میانگین سبک رهبری وکمتری(میباشد 28/2با) میانگین  "ccu-icuبخش های بیمارستان و بخش "به  بیشترین میانگین نمره مربوط

 ( میباشد.97/1مربوط به متغیر شغل و شغل رادیولوژی با )میانگین

یت و ارتقاء می ازمند تقووستی نیتقویت ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مانند وظیفه شناسی ونوع د،با توجه به نتایج تحقیق نتیجه گیری:

 .ن فراهم نمایدکارکنا ترلکرد بهتوجه هر چه بیشتر سازمان به ویژگی های شخصیتی افراد می تواند زمینه را برای ایجاد عمباشد همچنین 

 

وزشی دی، بقای سازمان، ویژگی های شخصیتی، بیمارستان های آمسبک های رهبری، رفتار شهرونواژه های کلیدی: 

 یزد

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 آدرس: دانشگاه علوم پزشکی یزد
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دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال  نیعوامل موثر بر نگارش مقاالت فارسی و التین از دیدگاه محقق 

1396 

 

 2فاطمه الماسی  ،*1 فائزه آقاجانپور، 1ساجده حاجی پور 

 

 ابلب پزشکی علوم پژوهشکده سالمت، دانشگاهمرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکان، لیسانس پرستاری، کارشناس -1

 بابل یکودکان، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشک ریرواگیغ یهایماریب قاتیمرکز تحق وتر،یکامپ پلمید-2

 

 خالصه

باشد، اولین شور میهای علمی آن کآورانه و پژوهشهای فنبارزترین شاخص بالندگی و توسعه یافتگی یک کشور توانایی :و هدف مقدمه

به نقاط ضعف و  ز پی بردند و نیهای امکانات موجوگام برای سامان بخشیدن به امر پژوهش در جامعه، دستیابی به درک درستی از توانمندی

ین مطالعه به یت است. ائز اهمروی آن، حاقوت برنامه های تحقیقاتی است. لذا هر اقدامی برای روشن ساختن جایگاه تحقیق و موانع پیش 

انجام  1396ر سال یش رو دپثر بر نگارش مقاالت و موانع ؤدانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص عوامل م محققینمنظور بررسی دیدگاه 

 شد.

روش  با وتابعه  ایبا مشارکت محققین دانشگاه علوم پزشکی بابل و واحدهکه بوده  ای مقطعیپژوهش حاضر مطالعه :بررسی روش

گویه  37ارای د، مکارانفیعی و هردکتر مطالعه گرفته است. ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه استاندارد  انجامتصادفی ساده  گیرینمونه

دانشگاه و  قیننفر از محق 63عداد که روایی و پایایی آن به اثبات رسید و ت هگزینه ای لیکرت بود 5در مقیاس از موانع سازمانی و شخصی 

)میانگین و انحراف  توصیفیمون های با استفاده از آز SPSS 19ورود به نرم افزار واحدهای تابعه آن را تکمیل نموده اند. اطالعات پس از 

 .فتندگرقرار تجزیه و تحلیل معیار( مورد 

دریس و یا تر آموزش، زیاد د به نگارش مقاالت به ترتیب عبارت بودند از مشغله محققینعلل عدم گرایش  و کمترین بیشترین یافته ها:

شتر از موانع شخصی ( بی59/3±53/0( و نیز وجود موانع سازمانی )49/2±30/1بی عالقگی به امر پژوهش ) ( و04/4±97/0)درمان 

 ( استنتاج شد.75/0±22/3)

ل رش و ارساب در نگاها، معرفی افراد مجرطرحو تسویه حساب با کاهش ساعات تدریس، کوتاه نمودن فرآیند تصویب  نتیجه گیری:

 افزایش داد. االت علمیگارش مقتوان گرایش اعضا را به نچاپ مقاالت می تامراحل بررسی  و برخورد منطقی مقاالت التین و کوتاه نمودن

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابلمحقق، ارش مقاالت، نگ ،عوامل موثر :یکلید هایواژه

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 faezeaghajanpour@yahoo.com                 4731741151 یکودکان. کد پست ریرواگیغ یهایماریب قاتیکودکان، مرکز تحق مارستانیب رکال،یبابل، ام :آدرس
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های عمومی و ویژه بیمارستان منتخب وابسته به حسابرسی ثبت گزارشات پرستاری در بخش 

 1396دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 

 

 4، شکوفه درخور3آرش رهبر ،*2، حوریه یوسفی روشن1سید جلیل سیدی اندی

 

 سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، مازندران، ایران.دکترای آموزش بهداشت و ارتقا  -1

 .ران، ایران، مازندکارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل -2

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، مازندران، ایران. -3

 یران.اان، ربابل، مازند ناس ارشد آموزش پرستاری گرایش بهداشت جامعه، بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل،کارش -4

 

 خالصه

ء اسب یک جزستندات منوضعیت عمومی بیماران است. م یدهندهنشانمستندات قانونی  ترینمهمپرستاران از  گزارشات و هدف: مقدمه

یفیت مراقبت لیدی در کککه یک عنصر  کندمیبهداشتی را تسهیل  هایمراقبت دهندگانارائهاساسی مراقبت از بیمار است، زیرا ارتباطات بین 

قصد  ژوهش حاضرد کرد. پبه آن استنا انتومیدر صورت متهم شدن به قصور  چراکهپرستاری باید کامل و دقیق باشد؛  هایگزارشاست. 

 .پردازدی بابل بعمومی و ویژه بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشک هایبخشپرستاری در  هایگزارشدارد به حسابرسی ثبت 

لیست چک از استفاده با ویژه و عمومی هایبخش در بیماران پرونده بررسی با که است نگرگذشته و مقطعی حاضر، مطالعه :بررسی روش

و گزارش  پرونده بیمار 250ل شام مطالعه مورد آماری جامعه. است شده انجام پرستاری گزارشات ارزیابی جهت بهداشت وزارت اعتباربخشی

 نفر آقا بودند. 19نفر خانم و  105که  بود پرستار 124پرستاری نیز مربوط به 

معناداری  طوربه کارشناسی ارشد مدرک با پرستاران. بود 54/77پرستاران  بین در گزارشات نمرات میانگین داد نشان حاصل نتایج ها:یافته

 در پرستاری گزارش نمرات که ددا نشان ویتنی من آزمون (. نتایجp=047/0کردند ) دریافت کارشناسی مدرک با پرستاران از بیشتری نمرات

است  سایرین از بیشتر الس 10 زیر کاری باسابقه پرستاران کارایی .نداشت داریمعنی ( اختالفp=187/0عمومی ) و ویژه هایبین بخش

(001/0=p) سال ندارد 30 باالی افراد اختالف معناداری با سال 30 زیر با سن پرستاران این در صورتی است که کارایی (08/0=p) . 

 ریفیت و کمیت باالتر دبا ک آموزش نقش لذا است؛ مشهود نویسیگزارش در دقت و معلومات دانش، سطح رابطه کلی طوربه :گیرینتیجه

 پرستاران ینیجایگز با توانمی ،دادند نشان را خود باالی کارایی و توان جوان نیروی کار کهازآنجایی. است بهبود گزارشات انکارناپذیر

 کرد. جوانشان اعتماد همکاران از طریق بازنشسته

 

 عملکرد دانش، حسابرسی، پرستاری، گزارش :واژه های کلیدی

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 yosefi.roshan@yahoo.comبیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل      آدرس: 
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 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             

 

 115 و بهبود سازمانی... محور؛ تحول اداری

 11
5 

بیمارستان کودکان امیرکال در سال  کارکنان یدر توانمند ساز یاجتماع یاستفاده از شبکه ها ریتأث 

1396 

 

 *3رقیه نوروزی ، 2، فائزه آقاجانپور 1منیژه امامی 

 

  ابلب یدانشگاه علوم پزشک رکال،یکودکان ام مارستانیبفوق لیسانس علم اطالعات و دانش شناسی، مسئول کتابخانه  -1

 بابل یدانشگاه علوم پزشک، پژوهشکده سالمت، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کودکانلیسانس پرستاری، کارشناس  -2

 بابل  فوق لیسانس مطالعات خانواده و حقوق زن، مددکار اجتماعی بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی -3

 

 خالصه

 یبرا یبخشیگاهآو  یاطالع رسان ،سهولت در کارها ی،شغل یهاموزش مهارتآدر  یاجتماع یهااستفاده از شبکه هدف:مقدمه و 

 یتوانمندساز در یاجتماع یهاشبکه استفاده از ریتآثبررسی به منظور  قیتحق نیباشد. ایمورد توجه م یدرمان-یکارکنان بهداشت یتوانمندساز

 صورت گرفت. 1396در سال  رکالیام کودکان مارستانیکارکنان ب

 آنان انیم ساده از یفها به روش تصادو نمونه صورت گرفته رکالیکودکان ام مارستانیکارکنان ب بر روی یاین مطالعه مقطع :روش بررسی

متشکل از  رسشنامهپ. ندشد دییتأ ماییاساتید خبره و پایایی آن با روش بازآزنظر  ریآن ز ییرواپرسشنامه محقق ساخته بوده و انتخاب شدند. 

 یقمندعالی، مندسازتوان، های اجتماعیاعتماد داشتن به شبکهی، شبکه اجتماع یتنوع و گستردگشبکه اجتماعی )عد بُ پنجو بوده سوال  33

 ه وپاسخ داد رسشنامهپبه  نفر 103 مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کرتیل یانهیپنج گز فیبراساس ط(، اطالع رسانی و ارتباط آسان، کارکنان

 سپیرمن مورداکای دو، فریدمن و  های)میانگین و انحراف معیار( و آزمون یفیتوص آمار با استفاده ازو  SPSS-19 افزارنرمها توسط داده

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نفر  78ها باالی بیست سال و جنسیت ( از آن%8/40)نفر  42سال، سابقه کار  11/39±61/8در این مطالعه میانگین سنی کارکنان  ها:افتهی

ارتباط ول روز بوده است. ساعت در ط 96/1±73/1های اجتماعی ( از آنها مؤنث بوده و میانگین میزان استفاده آنان از شبکه7/75%)

 توانمندسازی نیب یداریباط معنارت ( ولیp=0.057) وجود نداشت توانمندسازیبا  میزان استفاده کارکنان از شبکه اجتماعی نیب یداریمعن

 .(p<0.05اجتماعی و اطالع رسانی و ارتباط آسان وجود داشت )مندی آنان، اعتماد به شبکهو عالقهکارکنان 

توجه به تواند با تیجه مینده که این توانمندسازی آنان مؤثر نبو ی دراجتماع یهااز شبکه کارکناناستفاده با توجه به نتایج،  :یریگ جهینت

این  مندی آنان درعالقه ا توجه بهب. اما های اجتماعی باشدمیانگین سنی و سابقه کار باالی کارکنان و پایین بودن میزان استفاده آنان از شبکه

 توان برای گسترش این امر برنامه ریزی نمود.خصوص می

 

 رکالیکودکان ام مارستانی، بارستانبیم کارکنانتوانمند سازی کارکنان،  ،یشبکه اجتماع :یدیکل یها واژه

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 norozi1348@gmail.com                   بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل آدرس: 
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در سال  رازیشهر ش یهیو فق ینماز هایمارستانیو پاسخگویی در ب یرابطه بین جوسازمان یبررس 

1393 

 

 4سعید حاجیان ،3مصطفی مصطفی زاده بورا ،*2شایان علیجان پور ،1علی مرادی فرد

 

 پزشکی شیرازکارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم  -1

 کارشناس اتاق عمل،مرکز حوادث وفوریت های پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل،ایران -2

 کارشناسی ارشد پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران -3

 کارشناس ارشد اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران -4

 

 خالصه

خصوص بیمارستان به سنجش سازمان یهابرعملکرد سازمان دارد و پاسخگویی از شاخصه یتوجهقابل ریتأث یجوسازمان مقدمه و هدف:

  د.گرد ،است تهانی بهداشسازمان ج دافاه نیترارتقاء پاسخگویی که از مهم این دو عامل می تواند منجر بهرابطه بین  بررسی .است

 360 انجام گرفت. 1393در سالرازیش یهیو فق ینماز یآموزش یهامارستانیب تحلیلی در -صورت توصیفی مطالعه به این روش بررسی:

 t-test,chi آزمونو  یرسونو ضریب همبستگی پ دیگرد لیکارکنان تکمبیماران وتوسط  یجوسازمان یی وپاسخگواستاندارد پرسشنامه 

squre  توسطSPSS 21 ستفاده گردید.ا برای تحلیل داده ها 

امتیاز باالتر از بدست آمد که  (13/62±47/11( و در بیمارستان نمازی) 15/10±53/62) یهیفق مارستانیدر ب یجوسازمان ازیامت یافته ها:

  ن()مرد،زتینسبا ج "هدف ینوضوح و روش "حیطهفقط  آن نشان داد در بیمارستان نمازیو ابعاد  یجوسازمانبود. رابطه بین  (60معیار)

(01.0P =13,32/13)  مرد،زن(تیبا جنس "از پاداش تیرضا "فقط بعد یهیفق مارستانیدر ب ورابطه معنادار( (01/0, 8/13,8/12 = P رابطه )

با  یو جوسازمان .شتمعنادار دا ( رابطهr , 02/0=P=23/0  ) یی در بیمارستان نمازیبا پاسخگو "از پاداش تیرضا" حیطهشتند. معنادار دا

 "از پاداش تیارض" حیطه در بیمارستان فقیهی .(=r= 17 /0p ,14/0معنادار نداشت)رابطه  ینماز مارستانیدر ب ییپاسخگو

(85/0,r=001.0 > P) ییبا پاسخگو یو جوسازمان (22/0, r= 03/0 =Pرابطه معن )داشت.دارا 

ها باطات و پاداشارت ،هدافبطه با اسازمان در را اتاقدام ،کارکنان دگاهیاز دنمره جوسازمانی در هردوبیمارستان متوسط بود.  :یریگجهینت

خگویی و رتقای پاساش برای اختصاص منابع بیشتر، ایجاد انگیزه و پادا ،پیشنهاد می گردد با تشکیل کمیته تخصصی بهبود است. قابل

 جوسازمانی اقدامات الزم صورت گیرد.

 

 یمارستانب ،ییپاسخگو ،یجوسازمان :واژه های کلیدی

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 بابل، یعلوم پزشک ی،دانشگاهپزشک یها یتمرکز حوادث وفورآدرس: 
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 ارزیابی سطح قابلیت یادگیری سازمانی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 

 4مجتبی ذوالقدر ،*3اعظم نامدار ،2، مجید نجفی کلیانی1بیتاسادات زگردی

 

گاه علوم پزشکی دانشنابع، مدیریت و مکارشناس ارشد ارزیابی فناوری سالمت، مسئول دفتر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد دانشگاه، معاونت توسعه  -1

 ن.فسا، فسا، ایرا

 .انسا، ایرف ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا دکتری آموزش پرستاری، معاونت توسعه مدیریت و منابع، -2

 .یرانافسا،  ،اکارشناس ارشد آموزش بهداشت، مربی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فس -3

 .فسا، ایران ،مانی فسادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در ،سوپروایزر آموزشی، معاونت درمان ،کارشناس ارشد مدیریت آموزشی -4

 

 خالصه

 های سازمان در سازمانی یاست و یادگیر اثربخش یادگیرنده های سازمان به شدن تبدیل سازمان هر وظیفه اصلی امروزه مقدمه و هدف:

 هدف با مطالعه ایناست.  رخوردارباالیی ب اهمیت تغییرپذیر از سالمت به دلیل پیشرفت سریع در علم و محیط و خدمات مراقبت کننده ارائه

 .شد انجام 1396 شاغل در دانشگاه علوم پزشکی فسا سال پرسنل در سازمانی یادگیری قابلیت های تعیین

به روش  وم پزشکی فسا پرسنل شاغل در دانشگاه علنفر از  286تحلیلی بود که بر روی-یک مطالعه مقطعیپژوهش حاضر  :روش بررسی

 .(/87کرونباخ  ضریب آلفای )گومز سازمانی یادگیری قابلیتانجام شد. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد سهمیه ای نمونه گیری 

از آمار توصیفی و  هبا استفاد SPSS21. اطالعات حاصله از طریق نرم افزار رت بودسوال با درجه بندی لیک17و  مؤلفه 4شامل 

 آنالیز شد. ./05ریبا درنظر گرفتن سطح معنی دا تحلیلی)میانگین،انحراف معیار،آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تی تست(

 نسبتاً مطلوب سطح در که بود 4/3 6/0پزشکی فسا  در پرسنل دانشگاه علوم سازمانی یادگیری قابلیت کل نمره میانگین :یافته ها

و  بین جنس( P=0.006,P=0.0001)بین مدرک تحصیلی و سابقه شرکت کنندگان با تعهد مدیریت برای یادگیری سازمانی داشت.قرار

ید ( بین سابقه و سمت شرکت کنندگان با دP=0.002,P=0.039)سابقه شرکت کنندکان با فضای باز و آزمایشگری

بقه و فضای باز و و بین سا (P=0.04)و بین سمت شرکت کنندگان با مؤلفه انتقال و یکپارچگی دانش (P=0.04,P=0.018)سیستمی

 رابطه آماری معنی داری وجود داشت.( P=0.002)آزمایشگری

یت برای یادگیری االی مدیربسبتاً نسطح قابلیت یادگیری در این مطالعه درحد نسبتاً مطلوب ارزیابی گردید با توجه به تعهد  نتیجه گیری:

ه را ارتقا و با داف دستگابه اه سازمانی و ارج نهادن به کسب، خلق و انتقال دانش در دانشگاه باید دید سیستمی پرسنل حوزه های مختلف

اضح تری ورسنل دید پود تا ایجاد فضای بازو آزمایشگری، محیط را برای آزمایش ایده های جدید، یادگیری خالق وکارتیمی، مناسب نم

 نسبت به اهداف سازمان و راهکارهای توسعه آن داشته باشند.

 

 سازمانی دید سیستمی، فضای باز، یادگیری، انتقال دانش، تعهد مدیریت :کلیدی واژه های

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 yahoo.com421hila@گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا          آدرس: 

mailto:hila421@yahoo.com
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( در اداره کل بیمه سالمت استان ایالم )تجربه ISO9001بررسی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ) 

 موفق(

 

  نصریمراد 

 

 استان ایالم، ایران ، اداره کلبیمه سالمتسازمان کارشناس ارشد، 

 

 خالصه

، د مستمربهبو، مدیریت رویکرد سیستمی به، رویکرد فرآیندی، مشارکت کارکنان، رهبری، مداریمشتری ،تضمین کیفیت :مقدمه و هدف

المللی ناندارد بیدر است از اصول مدیریت هستند که کنندگانروابط دوطرفه سودمند با تامینو  گیریگرایانه در تصمیمرویکرد واقع

ISO9001 های خود و جلب عالیتالذکر در فبه آنها تأکید شده است. اداره کل بیمه سالمت استان ایالم به منظور نیل به اهداف فوق

ه نحوه استقرار، مزایا و آثار مود. این مقال( نISO9001:2000رضایت مشتریان اقدام به طراحی، استقرار و اجرای سیستم مدیریت کیفیت)

 ست.در اداره کل بیمه سالمت استان ایالم را مورد بررسی قرار داده ا (ISO9001:2000سیستم مدیریت کیفیت)

یت یستم مدیرسستندات ای با استفاده از سوابق و منگر و توصیفی است که به روش کتابخانهمقاله یک مطالعه گذشتهروش بررسی: 

آوری و نتایج مورد نظر جمع ها به روش مشاهدهفیت اداره کل بیمه سالمت استان ایالم به عنوان جامعه مورد مطالعه تهیه شده است دادهکی

 نمودارها و جداول تهیه گردیدند.  Excle2007افزاراستخراج شدند و با استفاده از نرم

د. فرآیندهای بوجود آم ه سالمتش سنتی گردید و نوعی دگرگونی سازمانی در بیمتفکر سیستمی و رویکرد فرآیندمحور جایگزین رو ها:یافته

، 91در سال  %14/89به  83در سال  %83/77احصاء شده در مسیر طراحی شده خود به جریان افتاد. افزایش رضایتمندی ارباب رجوع از 

 تند.های مقاله هساستان از یافته یت به کمتر از نیم ساعت درروز قبل از استقرار سیستم مدیریت کیف 5کاهش زمان صدور دفاتر درمانی از 

ایش بعدی آن در اداره کل بیمه سالمت استان ایالم و ویر (ISO9001:2000استقرار سیستم مدیریت کیفیت)گیری: نتیجه

(ISO9001:2008 باعث بهبود فرآیندها و افزایش میزان رضایتمندی ارباب رجوع گردید. اجرای ویرایش )یستم سیی آن نها

(ISO9001:2015توصیه می ).شود 

 

 ، بیمه سالمت، ایالمISOمدیریت کیفیت،واژه های کلیدی: 
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مقایسه رضایتمندی بیمه شدگان طرح نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع با بیمه شدگان سایر  

 صندوق های بیمه در طرح تحول نظام سالمت استان خوزستان

 

 *حسین اسدی

 گری و درآمد بیمه سالمت شهرستان بهبهانمسئول بیمه 

 

 خالصه

ی بیمه در صندوق ها ان سایرمقایسه رضایتمندی بیمه شدگان طرح نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع با بیمه شدگهدف از پژوهش حاضر، 

مبستگی است. از نوع ه تغیرهامین این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی؛ و از نظر ارتباط بطرح تحول نظام سالمت استان خوزستان بود. 

نفر به روش نمونه  121آن ها  بیمه شدگانی است که به مراکز درمانی مراجعه کرده اند که از میانجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه 

رای سنجش بهمکاران  وندروم در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد هالیس الگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. 

تغیرها از آزمون مون توزیع ای آزما استفاده از تجزیه و تحلیل استنباطی، فرضیه های پژوهش مورد آزمایش قرار گرفت که براستفاده شد. ب

« نبودن توزیعمال نر»یانگر خالف بماسمیرنف استفاده شد. در این آزمون ها فرضیه های صفر بیانگر نرمال بودن توزیع و فرضیه  -کالموگروف

ه شده اری محاسبدمعنی  است. تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش آزمون با توجه به سطح معنی داری محاسبه شده انجام گرفت. سطح

زمون های یرها از آه به نوع متغباشد، فرضیه صفر رد نشده و نتیجه گیری می شود، که توزیع نرمال است. همچنین با توج 05/0بزرگتر از 

نتایج  .فتگرصورت  .19SPSSفزار تجزیه و تحلیل داده ها با نرم ا و شد استفاده تک نمونه( tمقایسه میانگین یک متغیری )آزمون  آماری

ضه کننده بل لمس عربعاد قاابین شالوده خدمت، عوامل انسانی عرضه کننده خدمت، عوامل غیر انسانی عرضه کننده خدمت، نشان داد که 

ه شدگان اع با بیمظام ارجنطرح پزشک خانواده و اعی عرضه کننده خدمت، قیمت )حق بیمه( و رضایت بیمه شدگان خدمت، مسئولیّت اجتم

طح انتظارات سمی شود  یشنهادپرابطه معنی داری وجود دارد. در نهایت  سایر صندوق های بیمه در طرح تحول نظام سالمت استان خوزستان

 یرد.ت خدمات مقایسه گردد تا شکاف های موجود مورد شناسایی قرار گبیمه شدگان با سطح ادراک شده از کیفیّ

 

 رضایتمندی، بیمه، پزشک خانواده، نظام ارجاع.واژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Email: Egsan9212@gmail.coآدرس: خوزستان، شهرستان بهبهان، بیمه سالمت       
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 بابل پزشکی علوم دانشگاه به وابسته هاییکی از بیمارستان عملکرد وضعیت بررسی 

 

  *2شکوفه درخور ،1نیازی شکراله

 

 ان، مازندرپرستاری، گرایش بهداشت جامعه، بیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد آموزش  -1

 یران.مازندران، ا بابل، پزشکی علوم دانشگاه نژاد، یحیی شهید کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان، بیمارستان -2

 

 خالصه

ند. باش مطرح می یمارستانب خدمات از استفاده عملکرد و دهنده نشان عامل ترین به عنوان مهم بیمارستانی های شاخص :هدف و مقدمه

  .رسید نجاما بهبابل  یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیاز ب یکبیمارستان ی عملکرد وضعیت بررسی با هدف پژوهش این

 های بیمارستان از یکی پژوهش جامعه .شد انجام 1396 سال در مقطعی صورت به که است توصیفی نوع حاضر از پژوهش :روش بررسی

 انتخاب بابل شهر در دانشگاه به ستهواب دولتی -عمومی بیمارستان 3 بین از قرعه قید به که بود بابل پزشکی علوم دانشگاه به وابسته دولتی

 یکی" hospital performance indicator" بیمارستان عملکردی های شاخص فرم"پژوهش  این در ها داده گردآوری ابزار گردید.

ه ببا مراجعه  عملکردی هایشاخص با مرتبط هایشده و داده تأیید آن اعتبار کارشناسان، توسط بود که بهداشت وزارت استاندارد های فرم از

 به دست آمد. مارستانیب یپزشک مدارکواحد آمار و 

ه برگ و میر یزان مهای درصد اشغال تخت، مدت اقامت بیمار، میزان گردش تخت، فاصله گردش تخت و ممیانگین شاخص یافته ها:

های میزان مرگ و میر، درصد اشغال درصد بود. در مجموع شاخص 1روز در سال و  2/1بار  در ماه،  6روز،  9/3درصد،  77.2ترتیب برابر با 

گردش  ط و میزاند متوسل اعالم شده توسط وزارت بهداشت، در حد مطلوب و مدت اقامت بیمار در حتخت و فاصله گردش تخت طبق جدو

 تخت نامطلوب بود.

 نشان ار منابع از کارا و هینهب استفاده میزان بیمار، اقامت مدت و تخت گردش میزان مانند عملکردی هایشاخص که آنجا از :گیری نتیجه

 باید لذا. رود می رشما به( تخت از برداری بهره) بهداشتی مرکز خدمات از برداری بهره های شاخص جز ها شاخص این و دهد می

 .گیرد قرار اقدام اولویت در ندارند قرار خوبی وضعیت در که هاییشاخص

 

 علوم دانشگاه بیمارستان، عملکرد، وضعیت بیمارستانی، های شاخص عملکردی، هایشاخص :کلیدی های واژه

 بابل پزشکی

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 shokofe.darkhor@yahoo.comبیمارستان شهید یحیی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی بابل،              آدرس: 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             
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 رانیبهداشت و درمان ا ستمیس یبهداشت شهرستان برا تیریچارچوب مد یطراح 

 

 4، حسن جهانبین3، مصطفی فرحبخش1جعفر صادق تبریزی، *2، 1کمال قلی پور

 

 ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرانزیتبر یدرمان یخدمات بهداشت تیریمد قاتیتحق مرکز -1

 ایران ز، تبریز،سالمت ایران، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریقطب علمی و آموزشی مدیریت  -2

 ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرانپیشگیری از حوادث جاده ای قاتیتحق مرکز -3

 ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایرانمعاونت بهداشتی -4

 

 خالصه

شت مدیران بهدا یتوانمندسازو تدوین برنامه شهرستان بهداشت  تیریچارچوب مد یطراحی حاضر مطالعههدف از  مقدمه و هدف:

 . باشدیمی ارزیابی عملکرد مدیریت مبتنی بر چارچوب مدیریت هاشاخصشهرستان و 

علوم پزشکی تبریز و با استفاده از  دانشگاهدر  1395تا  1393که در سالهای  باشدیمی تلفیقی مطالعهی حاضر یک مطالعه بررسی:روش 

ن امل مدیراشمطالعه  انجام شد. جامعه هدف مطالعه در مراحل مختلف هادادهی و تحلیل آورجمعی تحقیق کمی و کیفی برای هاروش

ردبیل، اتبریز، ی لوم پزشکی کارشناسی مراکز بهداشت استان در دانشگاه های عهاگروه، مدیران هاشهرستانی بهداشت و درمان هاشبکه

 ی علوم پزشکی کشور بودند. هادانشگاهزنجان و مراغه و معاونین بهداشت 

محیط  ی سازمان،ی، طراحسازمانفرهنگی پنج بنیاد استراتژیک شامل: رهبری، رندهیدربرگچارچوب مدیریت بهداشت شهرستان  :هاافتهی

، فناوری یت عملکردنابع، مدیرمالی، تولید م نیتأمهمچنین منابع انسانی، . باشدیمی بین بخشی و مشارکت اجتماعی هایهماهنگسیاسی و 

و  یمنای سخگویی،پا ،التعد شش عنصر ساختاری چارچوب مدیریت بهداشت شهرستان در نظر گرفته شدند. عنوانبه هارساختیزاطالعات و 

مات ارائه خد ستان برایتحت عنوان اهداف استراتژیک مدیریت بهداشت شهر مزمن یهایماریب مراقبت مالی و حفاظت ، دسترسی،تیفیک

در نظر  المت مردمسای سطح ، حفظ و ارتقنیتأمی و تسکینی برای بخشتوانادغام یافته شامل: خدمات ارتقای سالمت، پیشگیری، درمان، 

 53ساس نتایج مطالعه روایی عنوان آموزشی بود. بر ا 54دوره و  11ی رندهیدربرگگرفته شدند. برنامه آموزش مدیریت سالمت شهرستان 

 ار گرفت. قر دیتائی نهایی چارچوب ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت شهرستان مورد هاشاخصحیطه بعنوان  11شاخص در 

د در مع نیازمنخدمات جا دستیابی به اهداف سیستم سالمت و ارائه منظوربهی بهداشت و درمان شهرستان هاشبکهمدیریت  ی:ریگجهینت

. در این باشندیمت م سالمنظر گرفتن اهداف استراتژیک و مدیریت عناصر ساختاری سیستم سالمت با هدایت بنیادهای استراتژیک سیست

 . باشندیمدیریت سیستم پشتیبان م ی آموزش مدیریت و دسترسی بههادورهراستا مدیران سالمت شهرستان نیازمند مشارکت در 

 

، آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان، مدیران شهرستانبهداشت  تیریچارچوب مد :یکلیدواژه های 

 ی ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت شهرستانهاشاخصمدیریت، ارزشیابی آموزشی، 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Email: kqolipour@gmail.com                 دانشگاه علوم پزشکی تبری« آدرس



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             
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بیمارستانهای وابسته به دانشگاه بررسی تاثیر اجرای طرح تحول سالمت بر بهره وری کارکنان  

 1394علوم پزشکی جهرم در سال 

 

 2، محمد مهدی اصغری*1حامده زارعیان جهرمی

 

 معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی جهرم  ،فوق لیسانس،کارشناس مسئول بودجه -1

 بیمارستان پیمانیه جهرم  ،سوپروایزر لیسانس پرستاری. -2

 

 خالصه

ردی و فر عملکرد باجرای طرح تحول نظام سالمت به عنوان یکی از پیچیده ترین بخش های سالمت آثار بسیاری  هدف: ومقدمه 

ق، محقق درصدد ر این تحقیباشند دمدربهره وری سازمان موثر  ارزش سازمانی داشته و از آنجا که کارکنان بعنوان بزرگترین سرمایه های با

و تجزیه و  ورد بررسیالمت مسکنان بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جهرم را پس از اجرای طرح تحول برآمد تا میزان بهره وری کار

 تحلیل قرار دهد 

فر(، که با ن1012رم )های جهجامعه آماری شامل کلیه کارکنان بیمارستان ،پژوهش از نوع توصیفی، کاربردی و مقطعی بوده روش بررسی:

س جمع آوری داده ها براسا ،یدهنفر(به عنوان نمونه انتخاب گرد278ادفی هدفمند وبراساس جدول مورگان )استفاده از روش نمونه گیری تص

دشت آمده . تجزیه و تحلیل ب %86پرسشنامه محقق ساز انجام شده که روایی آن توسط متخصصان تاییدو پایایی از طریق آلفای کرونباخ 

ررسی فرضیات از ریق آزمون بجهت بررسی نرمال جدول داده ها و  ksستفاده از آزمون اطالعات به وسیله شاخصهای آماری توصیفی وبا ا

 ه شده است.در نظر گرفت%5محاسبه و  سطح معنی دار  SPSSتی تک نمونه ای و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار 

ر ب( p-value=0.360دارد )نکارکنان اثر معنی داری نتایج آزمون تی تک نشان میدهد طرح تحول نظام سالمت بر بهره وری  یافته ها:

 ( دارد .p-value=0.001(و بر کارایی کارکنان اثر معنی دار ) p-value=<0.001اثر بخشی کارکنان اثر معنی دار )

د رم در حهای جهنتایج این پژوهش نشان میدهد پس از اجرای طرح تحول سالمت، بهره وری کارکنان بیمارستان نتیجه گیری:

ولی  (47/2نگین نمره ایجاد نماید)میا ( بوده است ولی اجرای طرح نتوانسته است در کارکنان بیمارستانها انگیزه02/3استاندارد)میانگین نمره

( 29/3فته است)میانگین نمره ( همچنین اعتبار بخشی کارکنان افزایش یا38/3باعث ارائه بازخورد از طرف کارکنان شده)میانگین نمره 

اعث ایجاد تعهد و مسئولیت در بین ب(بوده  واجرای طرح تحول سالمت  22/3شی کارکنان بیمارستانها در حد استاندارد  )میانگین نمره اثربخ

ی کارکنان در (.کارای18/3انگین نمره ( ارتباط بیشتری بین کارکنان و مشتریان ایجاد کرده)می28/3کارکنان بیمارستانها شده )میانگین نمره 

تند ( لیکن کارکنان براین باور هس67/3( انتصاب کارکنان براساس شایستگی هایشان بوده)میانگین نمره 09/3ندارد بوده)میانگین نمره حد استا

 ت . (اس52/2از طریق سازمان حمایت نشده و عملکردشان تاثیر زیادی در روند سازمان نداشته )میانگین نمره 

 

 کارایی  ،طرح تحول نظام سالمت ،بهره وری ،اثر بخشی واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 h.zareian52@gmail.com             معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه علوم پزشکی جهرم آدرس: 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             
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 1396هوش سازمانی کارکنان بیمارستان کودکان امیرکال در سال  ارزیابی 

 

 4 ، فائزه آقاجانپور3 مهری عمو اقلی طبری ،*2 ژاله اسدی شهمیرزادی، 1 حسن حسن نتاج

 

 بابل پزشکی علوم امیرکال، دانشگاه کودکان بیمارستانمدیر دکترای حرفه ای، پزشک عمومی،  -1

 سوپروایزر آموزشی بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابل فوق لیسانس مدیریت آموزشی، -2

 بابل پزشکی علوم امیرکال، دانشگاه کودکان مدیر خدمات پرستاری بیمارستانلیسانس پرستاری،  -3

 بابل پزشکی علوم پژوهشکده سالمت، دانشگاهدکان، مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر کولیسانس پرستاری، کارشناس  -4

 

 

 خالصه:

هت رسیدن به شمند در جبع ارزهوش سازمانی ترکیبی از هوش انسانی و ماشینی بوده و نیروی انسانی هوشمند به عنوان من :مقدمه و هدف

هداشتی بازمانهای سمات در نقش کارکنان بیمارستان به عنوان عضو کلیدی در هماهنگ ساختن و اجرای ارائه خد و نیزرسالت سازمانی 

می  1396ال سیرکال در ودکان امبیمارستان کگروه پرستاری هوش سازمانی کارکنان  ارزیابیباشد. هدف از این تحقیق درمانی قابل توجه می

 باشد.

ادفی ها به روش تصنمونه وبیمارستان کودکان امیرکال بوده  کارکنان جامعه آماری پژوهش شامل ،طعیاین مطالعه مقدر  روش بررسی:

ی و پایایی شده و )روایرخت ارل آلبکو پرستاران بیمارستان انتخاب شدند. پرسشنامه هوش سازمانی استاندارد  مدیران پرستاریساده از میان 

شده توسط  آوریهای کمی و کیفی جمعپرسنل به آن پاسخ دادند. داده 107 بوده کهفت بعد سوال و دارای ه 49متشکل از (، طیف لیکرت

 و روش توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSS 19نرم افزار آماری 

های مؤلفهمیانگین االتراست. ب ،یعنی ازحدمتوسط ،3از میانگین نظری60/3±50/0 هوش سازمانی جامعه مورد مطالعه با میانگین :هایافته

 روحیه، 62/3±63/0 ، کاربرد دانش64/3±64/0 ، فشار عملکرد66/3±49/0راهبردی چشم انداز ، 71/3±47/0 سرنوشت مشترک

 بوده است. 48/3±56/0 و میل به تغییر 51/3±62/0 ، اتحاد و توافق66/0±59/3

وش سازمانی هن، وضعیت د، بنابراینباشباالتر ازمیانگین نظری می های آنتوجه به اینکه میانگین هوش سازمانی و مؤلفه با :گیرینتیجه

وش سازمانی و ارتقاء آن، در بررسی وضعیت و سنجش ه .بیمارستان کودکان امیرکال وضعیت مطلوب و مناسبی داردگروه پرستاری کارکنان 

 قدام نمایند.ت خدمات ای کیفیعاد آن در جهت ارتقاثیر بسزایی دارد و مدیران می توانند با توجه به ابأها تبهبود خدمات بیمارستان

 

 هوش سازمانی، کارکنان بیمارستان، بیمارستان کودکان امیرکال های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 zhalehashahmirzadi@yahoo.com     بیمارستان کودکان امیرکال، دانشگاه علوم پزشکی بابلآدرس: 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             
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های دولتی تابعه  بررسی روند تغییرات ده ساله تخت ها و شاخص های عملکردی بیمارستان 

 ( 1395الی  1386دانشگاه علوم پزشکی بابل ) سال های 

 

 *طیبه اسماعیلی 

 

 بابل،ایران ،مسئول آمار دانشگاه علوم پزشکی بابل،کارشناسی ارشد

 

 خالصه 

امت بیمار اق متوسط ال تخت وشاخص های درصد اشغتخت های بیمارستانی مهمترین منابع بیمارستانها به شمار می آیند .  مقدمه و هدف:

های مهم  خت ها و شاخصتبررسی تغییرات ده ساله د. بنا به اهمیت این شاخص ها نبیمارستانها می باش عملکردی های مهم از شاخص

 عملکردی در بیمارستانهای دولتی انجام  گرفت.

بیمارستانهای دولتی  شاخص عملکردی در مقطعی می باشد داده های مربوط به تخت ها و –این بررسی از نوع توصیفی  روش بررسی:

ی ساس فرم های تابعه دانشگاه برامورد بررسی قرار گرفت. اطالعات مورد نیاز از بیمارستانها 1395الی  1386دانشگاه بابل در سال های  

 . گردید نظام نوین آماری و سایت آمار واطالعات بیمارستانی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار اکسل بررسی

 زایش داشت.% اف 79تخت بوده که  1044؛ 1395در سال ،تخت 583؛ 1386تعداد تخت های فعال بستری در سال  :یافته ها

 %19،  1386بت به سال نس 1395بود . که سال  %76؛ 1395و در سال  %57؛ 1386در بیمارستانهای دولتی در سال درصد اشغال تخت 

 افزایش داشت. 

 روز افزایش مشاهده شد. 4/0.  که  روز بود 2/4؛  1395روز، و در سال 8/3؛ 1389متوسط اقامت بیمار در بیمارستانهای دولتی بابل در سال 

در سال  و  ICUمربوط به بخش 1386بود.بیشترین مدت اقامت بیمار درسال  ICUمربوط به بخش درصد اشغال تخت بیشترین

  مربوط به بخش پیوند مغز استخوان بود .1395

یزی و رر برنامه د ملکردیعشاخص های با توجه به اینکه تخت های بیمارستانی مهمترین منابع بیمارستانها می باشند و گیری: نتیجه

اشت که اجرای طرح تحول نسبت به ده سال قبل افزایش د 1395تصمیم گیری مدیران نقش مهمی ایفا می نماید. این شاخص ها در سال 

ملکرد عستانی موجب ارتقاء مات بیمارع و خدبراین مدیران بیمارستانها می توانند با استفاده بهینه از منابسالمت تاثیر زیادی برآن گذاشت . بنا

 بیمارستان ها و مانع هدر رفتن منابع بیمارستانی گردند.

 

  متوسط اقامت بیمار، شاخص های عملکردی ،درصد اشغال تخت ،تخت های بستری کلیدی:واژه

 
 

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 Esmaeilima@yahoo.com         بابل،ایران ،دانشگاه علوم پزشکی بابلآدرس: 

mailto:Esmaeilima@yahoo.com
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ی مقایسه هزینه ساالنه وسایل نقلیه دولتی و خصوصی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشک 

 1391-1395بابل: 

 

رحیم ، 5جان بابازاده، هادی 4، فتح اله رحمتی3حسین هدایتی، 2پور شیروانی، سیدداود نصراهلل1حسن اشرفیان امیری

 *6ملک زاده

 

 بابل م پزشکیمتخصص داخلی، معاون بهداشتی، مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علو -1

 استادیار، مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 ای، معاون اجرایی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلبهداشت حرفهكارشناس  -3

 كارشناس حسابداری، مسئول حسابداری، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -4

 مسئول نقليه، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -5

 ه علوم پزشکی بابلكارشناس مبارزه با بيماریها، معاونت بهداشتی، دانشگا -6

 

 خالصه

ه اسدت  بل تجربه شددها سال قواگذاری خدمات پشتيبانی یکی از راهکارهای كاهش هزینه در نظام سالمت است كه از ده مقدمه و هدف:

نقليه دولتی یل ساالنه وسا های متداول، ارائه خدمات ترابری توسط بخش خصوصی است  این مطالعه به منظور مقایسه هزینهیکی از واگذاری

 و خصوصی انجام گرفت 

تدا  1391ز سدال انجام گرفت  جامعه پژوهش كل وسایل نقليده دولتدی وخصوصدی ا 1396این مطالعه توصيفی در تابستان  روش بررسی:

اری و نقليده ده اداره حسداببنددی شددها با استفاده از فرم محقق ساخته از اسناد طبقدهبودند كه بصورت سرشماری انتخاب شدند  داده 1395

 مركزی توصيف شد  افزار اكسل وارد و با شاخصاستخراج گردید و در نرم

داد با بخش خصوصی در سال های طرف قراردستگاه ولی اتومبيل 19سال مورد بررسی، به طور ثابت  5های دولتی در طول اتومبيل ها:یافته

ک دستگاه اتومبيل دولتی در دستگاه بودند  ميانگين كل هزینه ساالنه ی 47 دستگاه و به طور متوسط 53، 1395دستگاه و در سال  41، 1391

ریال مربدوط  377/686/25ده، ریال مربوط به حقوق رانن280/408/149ریال بوده كه از این ميزان  552/179/241ساله، ساالنه  5بازه زمانی 

ریدال مربدوط بده بيمده  263/171/4ریال مربوط به هزینه بنزین و  315/818/13ریال مربوط به هزینه تعميرات،  557/641/26كار، به اضافه

ریدال و در سدال  837/748/59هزینه قرارداد ساالنه با اتومبيل بخش خصوصی به ازای هدر دسدتگاه  1391شخص ثالث بوده است  در سال 

 ریال بوده است  937/016/107ساله آن  5ریال و ميانگين 038/366/161هزینه قرارداد  1395

باشدد  خصوصی می له نقليه بخشاین مطالعه نشان داد كه هزینه ساالنه وسيله نقليه دولتی بيش از دو برابر هزینه ساالنه وسي گیری:نتیجه

خدش ببده ات ترابدری خددمبه بخش خصوصی واگذار گردد و در واگذاری خدمات ترابری گردد تا جایی كه ممکن است كليه لذا پيشنهاد می

   د ایجاد نمایدرابطه برد بربخش خصوصی معاونت بهداشتی و رانندگان ای محاسبه گردد كه بين اگذاری به گونهخصوصی هزینه و

 

 نقلیه دولتی، نقلیه خصوصی، واگذاری نقلیه، هزینه ساالنه، معاونت بهداشتی بابل   های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 E-mail: rahim.malak@yahoo.com                            بابل، باغ فردوس، معاونت بهداشتی آدرس: 
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 باشد؟ دیدگاه مدیران و مجریانآیا همه خدمات قابل ارایه در برنامه پزشک خانواده شهری رایگان  

 

 5سهیال حسینی ،4آناهیتا کشاورزی، 3، سیدمظفر ربیعی2امیریحسن اشرفیان ، 1محمد جواد کبیر

 8سول ظفرمندر، 7ممتهن ، رضا*6شیروانیپور سیدداود نصراهلل

 

 استادیار، مركز تحقيقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان -1

 متخصص داخلی، مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 دانشيار، گروه بيهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -3

 معاون مدیر عامل، سازمان بيمه سالمت ایران   -4

 ایمحاسبات بيمهمركز مطالعات و معاون  -5

 ، مركز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابلاستادیار -6

 مدیر كل بيمه سالمت استان فارس -7

 مدیر كل بيمه سالمت استان مازندران  -8

 

 خالصه

آن برای  ارایه در مات قابلخدهای فارس و مازندران اجرا شده كليه پزشک خانواده شهری كه فعال در استاندر برنامه  مقدمه و هدف:

برنامه  خدمات در رایگان باشد  این مطالعه به منظور شناخت دیدگاه مدیران و مجریان در خصوص ارایهجمعيت تحت پوشش رایگان می

 پزشک خانواده شهری انجام گرفت 

 هریشنامه پزشک خانواده یان اجرای برجامعه پژوهش مدیران  و مجر انجام گرفت  1395زمستان در مقطعی  مطالعهاین  بررسی: روش

تغيرهای فردی و دیدگاه افراد در بخش م 2ها پرسشنامه محقق ساخته شامل آوری دادهبودند كه به صورت سرشماری انتخاب شدند  ابزار جمع

 خصوص رایگان ماندن خدمات بوده كه روایی و پایایی آن مورد تائيد قرار گرفت  

استان مازندران بودند  در كل دو  درصد( شاغل 2/44نفر) 279درصد( شاغل استان فارس و  8/55نفر) 356مورد بررسی، نفر  635از  ها:یافته

موافقين  ایگان باشد د باید رگرددرصد( موافق بودند كه همه خدماتی كه توسط پزشک خانواده و مراقب سالمت ارائه می 7/7نفر) 49استان، 

درصد، ویزیت پایه و معاینات  7/63های مزمن بيماری مراقبترایه در برنامه پزشک خانواده به تفکيک برای به رایگان مورد خدمات قابل ا

درصد،  8/22صد، ویزیت درمانی در 2/35درصد، انجام پانسمان  8/36درصد، انجام سرم درمانی  4/40درصد، انجام تزریقات  1/48ای دوره

د بود  ميانه دیدگاه مدیران درص 7/15درصد و خدمات رادیولوژی و سونوگرافی  3/17ایشگاهی درصد، خدمات آزم 6/22داروهای نسخه شده 

، ، مقطع تحصيلی، رشته تحصيلیدرصد فرانشيز بود  بين استان محل خدمت 10های مزمن، پرداخت و مجریان به جز در مورد مراقبت بيماری

ار وجود داشت دباط معنیهری ارتشنشيز ویزیت درمانی در برنامه پزشک خانواده شان در خصوص فراسمت یا جایگاه سازمانی افراد و دیدگاه

(05/0>P   ) 

 شهری انوادهپزشک خ مهه در برناعمده مدیران و مجریان مخالف رایگان بودن همه خدمات قابل ارایاین مطالعه نشان داد كه گیری: نتیجه

 م گردد  نی و اقداات بازبيت مالی )فرانشيز( مردم حداقل برای بعضی از خدمگردد در خصوص تعيين سهم مشاركباشند  پيشنهاد میمی

 

 دیدگاه مدیران.مشارکت مالی، فرانشیز، پزشک خانواده، پزشک خانواده شهری،  های کلیدی:واژه

                                                      
 مسول مقاله:  *

 E-mail: dnshirvani@gmail.com             عمومی آموزش گروه پزشکی، دانشکده پزشکی، علوم دانشگاه بابل، آدرس:
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بررسی رضایتمندی سفیران سالمت از  توزیع بسته آموزشی خودمراقبتی و تاثیر آن بر اثر بخشی  

 هزینه ها

 

 5مریم آور، 4حدیقه کریم زاده ،3هدی خورسندی ثانی، 2آتوسا معیری ،*1سیده عالیه علوی

 

  مازندران پزشکی علوم آباد،دانشگاه عباس شهرستان درمان و بهداشت شبکه ای، حرفه دكترای -1

  مازندران پزشکی علوم آباد،دانشگاه عباس شهرستان درمان و بهداشت شبکه سالمت، آموزش ارشد كارشناسی-2

  مازندران پزشکی علوم آباد،دانشگاه عباس شهرستان درمان و بهداشت شبکه تغذیه، علوم ارشد كارشناسی -3

  مازندران پزشکی علوم آباد،دانشگاه عباس شهرستان درمان و بهداشت شبکه سالمت، آموزش ارشد كارشناسی -4

  مازندران پزشکی علوم تنکابن،دانشگاه شهرستان درمان و بهداشت شبکه مامایی، كارشناسی -5

 

 خالصه

بود كيفيت ز خود، بهاراقبت مامروزه بحث خودمراقبتی در جهت كاهش هزینه های درمان، افزایش توانمند سازی افراد در  مقدمه و هدف:

كه به صورت  ودمراقبتیخموزشی آزندگی بسيار مورد توجه می باشد از این رو در این پژوهش به بررسی ميزان رضایتمندی سفيران از بسته 

  ده استير آن بر افزایش توان خود مراقبتی این افراد و عوامل وابسته پرداخته شرایگان توزیع شده است و تاث

فر به صورت نمونه ن 270سفير شهرستان عباس آباد  2616این پژوهش یک مطالعه توصيفی تحليلی است كه از ميان  روش بررسی:

ا با استفاده از آزمون های همع آوری شد و سپس داده سوالی ج 21گيری تصادفی انتخاب شدند و اطالعات مورد نياز از طریق پرسشنامه 

 گرفتند  مورد تجزیه و تحليل قرارspss آماری كولموگروف اسميرنوف و یو من ویتنی و وان وی آنوا و نرم افزار 

 یدگا محل زنبمراقبتی  رضایتمندی سفيران سالمت از توزیع بسته آموزشی خود در بررسی اطالعات دموگرافيک، یافته ها:

((pvalue=0.006شغل ، (pvalue=0.022)درآمد ، ((pvalue=0.048زندگی مندی از، و رضایت (pvalue=0.001)  رابطه

شکر و  كاهش مصرف غذاهای پر افراد افزایش تقریبی فعاليت بدنی و %53و در بررسی تاثير بسته آموزشی مشاهده شد در  معناداری داشت

 رف ميوه و سبزی ایجاد شد افراد افزایش مص %3/46و در  چرب پر

كاهش بار  ه زندگی وصالح شيومراقبتی در بين سفيران سالمت منجر به افزایش آگاهی، بهبود و ا توزیع بسته آموزشی خودنتیجه گیری: 

رات مثبت آن اثيموزشی و تهای آ مراجعات به پزشک و مراكز درمانی و هزینه های ناشی از آن گردیده است  با توجه به رایگان بودن بسته

 می توان به نقش موثر این طرح در مدیریت منابع مالی خانواده ها پی برد 

 

 سفیران سالمت، خود مراقبتی، بسته آموزشی،اثر بخشی واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *
 مازندران پزشکی علوم آباد،دانشگاه عباس شهرستان درمان و بهداشت شبکهرس: دآ
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بررسی آگاهی و عمل در راستای بازیافت فرآیندی همسو با اقتصاد مقاومتی؛ از منظر پرسنل  

 بیمارستانی منتخب

 

 * 3سمیه جعفریان ،2زهرا آقالری ،1پورمجتبی حسن 

 

 دكترای مدیریت، ریيس حسابداری بيمارستان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ایران -1

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران ،دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط -2

 دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایرانكارشناس مهندسی بهداشت محيط، معاونت بهداشتی،  -3

 

 خالصه

پژوهش  ومتی نيز می باشد  لذادرصدی انرژی، از مصادیق اجرایی سازی اقتصاد مقا 40بازیافت كاغذ عالوه بر صرفه جویی  و هدف: مقدمه

 حاضر با هدف بررسی آگاهی و عمل در راستای بازیافت از منظر پرسنل بيمارستانی انجام پذیرفت 

های شمال كشور بصورت نفر از كاركنان یکی از بيمارستان 151ميان  ،1396 سال در كه بوده تحليلی توصيفی حاضر مطالعه :روش بررسی

بافت و اقتصاد ر راستای بازددر چهار بخش اطالعات دموگرافيک، ميزان آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل  پرسشنامه ای روا و پایا سرشماری،با

 انجام شد    05/0، با سطح معنی داری كمتر از 16Spss با ها داده يزآنال  انجام شد مقاومتی

 69يسدانس و }لدرصدد({  8/66نفدر) 101درصدد({ پرسدتار، }49نفدر) 74درصد({ پرسنل مدورد بررسدی زن، } 6/59نفر ) 90} :یافته ها

درصدد({  72نفر) 109تند و }قاومتی آشنایی داشدرصد({ با مفهوم اقتصاد م1/76نفر) 115سال داشتند  } 10درصد({ سابقه كار تا  6/45نفر)

د({ بازیافت را از مصادیق اقتصاد درص 75نفر) 113معتقد بودند اقدامات انجام شده در راستای اقتصاد مقاومتی در جامعه تاكنون ناكافی بود  }

 {درصدد(  3/54نفر) 82د و}افت كاغذ داشتندرصد({در محل كارخود سطل زباله ای جداگانه برای بازی 4/85نفر) 129مقاومتی می دانستند  }

درصدد({  1/78نفدر) 118درصد({در محل زندگی خود تفکيک كاغذ را انجام می دهندد  } 8/70نفر)  107 }تفکيک كاغذ را در محل كار و 

اد به اقتصداد الت و اعتقبيان كردند حاضر به خرید محصوالت حاصل از بازیافت كاغذ هستند  آزمون های آماری نشان داد ميان سطح تحصي

( ارتباط معندی داری وجدود =001/0P) ت در محل كار و آشنایی با مفهوم اقتصاد مقاومتی( و انجام بازیاف=002/0P) مقاومتی و بازیافت كاغذ

 داشت 

دها ازیافدت پسدمانبا توجه به نتایج حاصله پيشنهاد می شود آموزش و افزایش سدطح آگداهی كاركندان در خصدوص فوایدد ب :گیری نتیجه

 وضعيت اقتصادی كشور انجام شود   بخصوص كاغذ، برای حفاظت از محيط زیست و تالش در راستای بهبود

 

 بازیافت، پرسنل بیمارستان. اقتصاد مقاومتی، :کلیدی های واژه

 

                                                      

 مسئول مقاله:  *

      :gmail.com51jafarian.sEmail@و               معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابلآدرس: 

mailto:jafarian.s51@gmail.com
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 سازی هوش سازمانیبهبود عملکرد مالی از طریق پیاده 

 )مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی بابل(

 

 *3محمدباقر نقوی، 2زاده گروی، جواد حسین1حسن علیزاده افروزی

 

 ارشد مدیریت بازرگانی، مدیرمالی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلكارشناس  -1

 ی بابلدانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، معاون مالی، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشک -2

 یت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلكارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، كارشناس مالی، معاونت توسعه مدیر -3

 

 خالصه

به معنای داشتن دانش فراگير از همه عواملی كه بر سازمان موثر است  هوش سازمانی شما را برای  1(OIهوش سازمانی ) مقدمه و هدف:

های هوش سازمانی، افزایش سيستم سازد  مهمترین منفعت استفاده ازها توانمند میها و شركتگيری در همه عوامل موثر بر سازمانتصميم

سازی هوش سازمانی )مطالعه موردی: گيری است  هدف اصلی این پژوهش بهبود عملکرد مالی از طریق پيادهاثربخشی در فرآیند تصميم

 دانشگاه علوم پزشکی بابل( است 

جامعه باشد می كاربردی ظر هدف یک تحقيقباشد و از نروش تحقيق در این مقاله از نوع تحقيقات توصيفی پيمایشی می روش بررسی:

ون اده ها از طریق آزمدبرای تحليل  نفر به آن پاسخ داده اند  48پرسش نامه توزیع و  121آماری كاركنان مالی علوم پزشکی بابل می باشند 

پرسشنامه یوه  ازمانی ازسهوش  نجشكلموگروف اسميرنوف و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پارامتریک استفاده می كنيم  جهت س

 و كرونيوس استفاده شده است  

ست آمده در مبستگی بدهتا و ضریب داری دارد  مقدار بدهد كه ابعاد هوش سازمانی بر عملکرد مالی تأثير معنینتایج نشان می ها:یافته

 معنی دار بوده است   0.001سطح 

أیيد شد و اما عوامل اصلی ت %99دهد كه تمامی فرضيات عملی در فاصله اطمينان نشان مینتایج حاصل از آزمون فرضيات  گیری:نتیجه

( 4( هوشمندی تکنولوژیک 3ماعی ( هوشمندی اجت2( هوشمندی ساختار سازمانی 1تأثيرگذار بر عملکرد مالی به ترتيب اولویت عبارتند از: 

 هوشمندی بازار 

 

 ، هوشمندی تکنولوژیک، هوش ساختاریعملکرد مالی، هوش تجاری های کلیدی:واژه

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 Mohammad_Naghavi20@yahoo.com     معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی بابلآدرس: 
1 - Organizational intelligence 
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بررسی میزان پذیرش و روزهای بستری غیرمقتضی در بیمارستان ولیعصر مشگین شهر با استفاده  

 )ارزیابی مناسبت بستری( AEPاز پروتکل 

 

 3فرهاد عظیمی ،2، بابک عالی*1حمید قاسمی

 

 كارشناس مسئول نظارت و ارزشيابی، اداره كل بيمه سالمت استان اردبيل ،د كارشناس پرستاری1

 اداره كل بيمه سالمت استان اردبيل ،كارشناس ناظر مقيم بيمارستانها ،د كارشناس ارشد روانشناسی2

 لاداره كل بيمه سالمت استان اردبي ،مسئول سيستم مدیریت كيفيت ،د كارشناس مهندسی صنایع د تحليل سيستم ها3

 

 خالصه

 هدر رفت بالثمر و زینه هایهبيمارستانی به عنوان گرانترین بخش خدمات سالمت، به ایجاد نابجا از تخت های  استفاده مقدمه و هدف:

نامه های اجرای بر م اول درشناسایی ميزان استفاده نابجا از خدمات سالمت در بخش بستری قدمنجر می شود  منابع مالی نظام سالمت 

روزهای  وان پذیرش جش ميزتحدید هزینه های نظام سالمت بدون آسيب به كيفيت این خدمات می باشد  این مطالعه با هدف سن كنترل و

ولتی انجام یافته مارستان دیک بي بستری غير مقتضی بيمه شدگان  و ميزان هزینه های وارده ناشی از این پدیده به سازمان بيمه سالمت در

  است 

وز اقامت بيمارستان مورد ر 1079بيمه شده بستری با مجموع  330پژوهش یک مطالعه توصيفی و كاربردی است  تعداد  این روش بررسی:

  (Evaluation Protocolپروتکل ارزیابی مناسبتارزیابی قرار گرفتند  برای تعيين ميزان پذیرش و روزهای بستری غير مقتضی از 

(AEP: Appropriateness   وزهای بستری غير مقتضیتعيين درصد پذیرش و ر برای توصيف داده ها و آمار توصيفیاز استفاده گردید 

 استفاده شد  

 66رمقتضی در بخش داخلی با درصد( غير مقتضی بود  باالترین پذیرش غي 39مورد )  129پذیرش ارزیابی شده  330مجموع  از یافته ها:

درصد(  7/35روز )  385، روز بستری 1079درصد بوده است  از مجموع  12حی با درصد  و كمترین ميزان پذیرش غيرمقتضی در بخش جرا

درصد كمترین ميزان را  7/11درصد باالترین و در بخش جراحی با  5/52غيرمقتضی بود  روزهای بستری غيرمقتضی در بخش داخلی با 

ت منابع مالی برای نظام ریال هدر رف 3076920000مبلغی برابر  1395داشت  بابت هزینه تخت روز روزهای بستری غيرمقتضی در سال 

 تختخوابی غير آموزشی ایجاد شده است    115سالمت فقط در این بيمارستان 

یجاب می این پدیده شی از ادرصد قابل توجهی از پذیرش ها و روزهای بستری غير مقتضی می باشد  هزینه های  باالی نا نتیجه گیری:

فت منابع مالی ری از هدر جلوگير وو سازمانهای بيمه گر پایه در راستای هدف راهبردی مدیریت وكنترل هزینه  متوليان نظام سالمتكند كه 

آن، نظام پایش و مدیریت استفاده  و بازخورد نتایج   AEPكشور با پزشکان و روسای بيمارستانها وارد تعامل شده و با استفاده از پروتکل

 تدوین و عملياتی نمایند  منطقی از تخت های بيمارستانی را 

 

 پذیرش غیر مقتضی، روزهای بستری غیرمقتضی ، )AEP( پروتکل ارزیابی مناسب :کلیدی واژه های

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 H.bargi11@gmail.com    اداره كل بيمه سالمت استان اردبيل  آدرس: 
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برآورد تمایل به پرداخت برای وضعیت های مختلف سالمت و بررسی عوامل موثر بر آن؛ روش  

 ارزش گذاری مشروط

 

 5، سجاد رامندی4احمد صادقی، 3، زهرا کاوسی2، عزیز رضاپور*1جواد جوان نوقابی

 

 دانشجوی دكتری اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -1

 مركز تحقيقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران -2

 استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شيراز -3

 استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین -4

 دانشجوی دكتری اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران -5

 

 خالصه

ه توسدعه یافتد روش ارزش گذاری مشروط از روش های رجحان های بيان شده است كه در چارچوب تحليل هزینه منفعتمقدمه و هدف: 

رزش ا اسدتفاده از روش این مطالعه باگذاری روی كاال ها و خدماتی كه نمی توانند در بازار مبادله شوند را امکان پذیر نماید  در است تا ارزش 

 دید گذاری مشروط، تمایل به پرداخت افراد برای درمان از وضعيت های سالمت فرضی با سطوح شدت متفاوت برآورد گر

عه با استفاده از مطال در شهر شيراز انجام شد  برای ارزش گذاری خدمات سالمت، ابتدا 1393ل  یک مطالعه ی مقطعی درسا روش بررسی:

ن شدروط، ميدزام، شش وضعيت سالمتی فرضی با سطوح شدت متفاوت در نظر گرفته شد  سپس با استفاده از روش ارزش گذاری Nordی 

یق و از طر Stata13زار از نرم اف يدیم  داده های این مطالعه نيز با استفادهتمایل به پرداخت افراد را برای بهبود از هر وضعيت سالمتی سنج

 و مدل حداقل مربعات معمولی تحليل شدند  tآزمون های 

ه پرداخت دارندد بطوریکده درصد افراد برای سطوح مختلف سالمت تمایل ب 80یافته های كليدی پژوهش نشان دادند كه بيشتر از  یافته ها:

 1620000مت برابدر بدا سدال 6دالر آمریکا( و برای وضدعيت  294تومان ) 798200سالمت برابر با  1به پرداخت در وضعيت  ميانگين تمایل

موثر بر تمایل    بررسی عواملدالر امریکا( می باشد و مقدار تمایل به پرداخت با بدتر شدن وضعيت های سالمت افزایش می یابد 596تومان )

داخت ارتباط مایل به پرتختلف سالمت نشان ميدهد كه در تمام وضعيت های سالمت سطح درآمد افراد با مقدار به پرداخت در وضعيت های م

 آماری معنی داری دارد 

بایدد  ی دارندد لدذایافته های پژوهش نشان داد كه مشاركت كنندگان برای وضعيت های شدیدتر تمایل بده پرداخدت بيشدترنتیجه گیری: 

 به سمت وضعيت های سالمت شدیدتر تخصيص دهند سياست مداران منابع را 

 

 تمایل به پرداخت، هزینه منفعت، ارزشگذاری مشروطواژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 آدرس: دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
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تاثیر استفاده از پروتکل های دارویی در بیمارستان یحیی نژاد بابل و تاثیر آن در کاهش میزان  

 مصرف دارو
 

 6 علی نیا ،5، رئیسی*4اکبری  ،3، حسینی2، محضری 1رضازاده 

 

 معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل -1
 مدیر داروی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بابل -2
 مسئول فنی داروخانه بيمارستان شهيد یحيی نژاد -3
 كارشناس دارویی معاونت غذا و دارو انشگاه علوم پزشکی بابل -4
 انشگاه علوم پزشکی بابلكارشناس دارویی معاونت غذا و داروی د -5
 كارشناس دارویی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بابل -6

 

 خالصه

ا می باشد  كشور نخست دني 20طبق آمارهای سازمان جهانی بهداشت، كشور ما به لحاظ مصرف دارو، جزو  مقدمه و هدف:

كشور  ظام سالمتنفتی به مصرف بی رویه دارو و تحميل هزینه هنگتجویزغيرمنطقی دارو ازسوی برخی از پزشکان از مهم ترین دالیل 

 رف  بيمارستانی گامه و پر مصر هزینميباشد  از این رو سازمان غذا و دارو بر آن شد با تهيه و ارائه پروتکل های دارویی برای داروهای پ

رویی بيمارستان هزینه دا ر كاهشنطقی كردن تجویز دارو بموثری برای كاهش مصرف بی رویه دارو بردارد  وهدف از این مقاله بررسی اثر م

 می باشد 

ساس اها را بر  جویز آنتداروی پرمصرف و پرهزینه بيمارستان یحيی نژاد بابل انتخاب شد و از پزشکان خواسته شد  6 روش بررسی:

 ( و بعد30/10/95الی  1/8/95ای پروتکل )هه  قبل از اجرما 3پروتکل ارائه شده توسط سازمان غذا و دارو انجام دهند  نتایج در دو بازه زمانی 

 ( ثبت و بررسی شد 30/1/96الی  1/11/95از آن )

 یافته ها: 

هزینه خرید دارو قبل از اجرای  نام دارو

 پروتکل )ریال(

هزینه خرید دارو قبل از اجرای 

 پروتکل )ریال(

 درصد کاهش

 500mg 139040000 56760000 8/40ویال ایمی پنم 

 500mg 90450000 58590000 8/64ویال مروپنم 

 4/29 205700000 699900000 %20ویال آلبومین 

 200mg 137750000 87790000 9/63ویال سیپروفلوکساسین 

 2/71 317197900 44660000 آپوتل

 8/50 1388532000 2310330000 مجموع

 د شریال رسيد و افزایش مصرف مشاهده  1198530000به  947700000هزینه از   1grتنها در مورد ویال مروپنم

درصدی  51بب كاهش زشکان سيه پروتکل های دارویی و تصویب آن در كميته های بيمارستانی و الزام اجرای آن توسط پته نتیجه گیری:

زینه های گيری در هاهش چشمآن به سایر داروها سبب كهزینه خرید داروهای مذكور گردیده است  بدیهی است ادامه این روند و تعميم 

 بيمارستان خواهد شد 

 پروتکل دارویی، تجویز غیر منطقی، داروی پر مصرف و پر هزینه، مصرف بی رویه واژه های کلیدی:
                                                      

 مسئول مقاله:  *
 آدرس: معاونت غذا و دارو انشگاه علوم پزشکی بابل
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 Cost of tuberculosis treatment; Evidence from Iran’s health system 
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Abstract 

Background: Insight into the costs of health services is essential for efficient resources allocation and 

healthcare financing. This study aimed to estimate the cost of smear-positive drug-susceptible 

pulmonary tuberculosis (TB) treatment of the patients in the Azadshahr district, Golestan Province, 

Iran. 

Methods: In this retrospective and cross-sectional study, all new smear positive pulmonary TB patients 

who had been registered at the district’s health network between April, 2013 and April, 2016 and had 

successfully completed their treatment were entered into the study (62 patients). Treatment costs were 

estimated from the provider's perspective using an activity-based costing (ABC) method. 

Findings: The cost of treating a new smear-positive pulmonary TB patient was USD 1,394.00 (IRR 

46,287,206), which can be divided into direct and indirect costs (USD 1,219.00 [87%] and USD 175.00 

[13%], respectively). The highest cost (58.7%) was related to care and management of TB patients 

(including 48.4% human resources costs and 10.3% directly-observed treatment, short course 

implementation) and then respectively related to hospitalization (12.3%), supportive activity centers 

(11%), transportation (6.7%), medicines (3.9%), and laboratory tests and radiography (3%).  

Conclusion: Using disease-specific cost studies can help the healthcare system management to have 

correct insight into the financial burden created by the disease. This can subsequently be used in 

prioritization, planning, operational budgeting, economic evaluation of programs, interventions, and 

ultimately in disease management.  

 

Keywords: Disease-specific costing, Tuberculosis, Activity-Based Costing (ABC) method 

                                                      
 *Correspondence: 

Email:  aramiyan3@yahoo.com 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             

 

 134 …و اقتصاد مدیریت مالی، بودجهمحور؛ 

 13
4 

 1395هزینه تمام شده  دیالیز  در بیمارستان های  دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال   

 

 4، مژده زارعی3، صالح الدین فرشادی2اهلل مرادی، سیف *1فردین غریبی

 

 كارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان  مدیریت بودجه دانشگاه علوم پزشکی كردستان  سنندج   ایران  -1

 دكترای مدیریت كسب و كار   معاون توسعه منابع دانشگاه علوم پزشکی كردستان   سنندج  ایران -2

 اشت و درمان   اداره اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی كردستان  سنندج   ایرانكارشناس ارشد مدیریت بهد -3

 كارشناس پژوهش   معاونت تحقيقات و فناوری  دانشگاه علوم پزشکی كردستان  سنندج  ایران -4

 

 خالصه 

ملياتی عدجه ریزی دوین بوتجزیه و تحليل هزینه قدم اول برای تحليل هزینه منفعت و هزینه اثر بخشی و در نهایت ت مقدمه و هدف:

انجام  1395ر سال ردستان  دزشکی كاست  این مطالعه با هدف محاسبه بهای تمام شده خدمات دیاليز در بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پ

 گردید  

دوم و سوم  ر سه ماههزشکی  دپعه به روش مقطعی  بر روی  واحدهای دیاليز   بيمارستانهای تابعه دانشگاه علوم این مطال روش بررسی:

یم  هزینه های تخاب نمودرشماری انسموارد دیاليز انجام شده در مدت مورد مطالعه  را به روش  انجام شد  در هر بيمارستان همه  1395سال 

املهای انرژی حزینه های فی و همحلول و پودرمواد و وسایل مصر ،دارو و لوازم مصرفی پزشکی و صافی ،لیتمام شده شامل هزینه های پرسن

ی پزشکی جمع وازم مصرفیی و لقاصدک، حواله های دارو ،بود كه بر اساس  اسناد و مدارک موجود در سامانه  سيستم اطالعات بيمارستان

ئه صورت ميانگين، و عدد مطلق ارا داده های جمع آوری شده محاسبه و به   excelنرم افزار اوری گردید  جهت ارائه نتایج با استفاده از 

 شد   

ر ریال بيشترین درامد و قروه با هزا 656205از نظر درامد ناخالص بخش به تعداد تخت همودیاليز فعال بخش دیاليز دهگالن با  یافته ها:

باالترین و بيمارستان توحيد با  هزار ریال 3033مد جلسه دیاليز نيز شهرستان بيجار با هزار ریال كمترین، از نظر ميانگين درا 296216

 هزار ریال كمترین درامد را داشت  1500

ال باالترین را داشت   از نظر دارو و ری 1317022ریال كمترین و بيجار با  621.299ميانگين پرداختی پرسنلی به ازاء هر جلسه  كامياران با 

ز نشان داد لسه دیاليجمد هر فی دیواندره باالترین مقدار مصرف و بو علی كمترین مقدار مصرف را دارد  محاسبه هزینه درالوازم مصر

 دیواندره و دهگالن ضرر ده هستند   ،سقز ،بيمارستانهای توحيد

با هم  فه سازمانهای بيمه گر تعر ميزاندر واحدهای دیاليز بيمارستانهای استان كردستان و  دیاليز خدمت شده تمام بهای گیری:نتیجه

 مدیریت گردد   شده های تمام خدمات همودیاليز افزایش یابد یا هزینه  لذا  دو راهکار وجود دارد یا  تعرفه فاصله دارند 

 

 هزینه یابی بر مبنای فعالیت  ،همو دیالیز ،هزینه واحد خدماتهای کلیدی: واژه

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 Fardin.gharibi135@gmail.com     مدیریت بودجه دانشگاه علوم پزشکی كردستان   سنندج   ایران آدرس: 
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استقالل مالی و استقالل حقیقی در دانشگاه علوم پزشکی  بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب 

 از دیدگاه خبرگان دانشگاهی بابل

 

 4، خدیجه بریمانی3، طاهره آقامیرزایی*2جمیله آقاتباررودباری، 1دکتر مصطفی جوانیان

 

 مدیر برنامه تحول و نوآوری، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل -1

  بابلپزشکیعلومآموزشی، دانشگاه، معاونتونوآوریتحولدبيرخانهمسئولكارشناس -2

 مسئول اداره آموزش  دانشگاه علوم و فنون مازندران -3

 كارشناس دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران -4

 

 خالصه

  شود ایجاد تغييراتی دانشگاه ها قاللاست و اختيارات در ت،اس الزم ا،هدانشگاه به اجتماعی نگاه امروزه با توجه به تغييرنوع مقدمه و هدف:

 م شد انجا بابل پزشکیعلوم دانشگاه این پژوهش به منظور بررسی شکاف وضعيت موجود و مطلوب استقالل مالی و حقيقی در

ها از دو آوری دادهمعجاست  برای نفربوده  25پيمایشی وجامعه آماری خبرگان دانشگاه به تعداد -پژوهش توصيفی این روش بررسی:

ویه(استفاده شد  روایی گ 11گویه( و استقالل حقيقی ) 7ساخته )وضعيت موجود و مطلوب ( شامل بعد استقالل مالی )پرسشنامه محقق

  به دست آمد  برای /81قالل حقيقی ، است76/0نظران و پایایی ابعاد با ضریب آلفای كرونباخ بعد استقالل مالی پرسشنامه مورد تایيد صاحب

 استفاده شد  spss18گيری از نرم افزارها از آزمون ویلکاكسون با بهرهتحليل داده

بجز   ( است-15/1ستقالل مالی )( و بيشتر از شکاف ا-24/1عد استقالل حقيقی)بدر هردو بعد استقالل، شکاف وجود دارد  شکاف  ها:یافته

دربعد ست  اضع مطلوب مرات ونمرات وضعيت موجودكمتر از ن كه ميزان شکاف معنادار نبوده،"زشیهای آمواختيار اعتبارسنجی دوره"گویه

يار معرفی رشته آموزشی جدید ( و گویه اخت-47/1های آموزشی دارای بيشترین شکاف)اختيار تدوین و ارایه برنامه استقالل حقيقی، گویه

بيشترین  ختصاصی دارایایه اختيار نگهداری درآمد مازاد حاصل از درآمد ( و در بعد استقالل مالی، گو-8/0دارای كمترین شکاف)

 اند ( كمترین شکاف را داشته-66/0( و گویه اختيار مالکيت بر ساختمان ها)-87/1شکاف)

هت ج دانشگاه در آینده های ریزی برنامه برای تواند دانشگاهی، می استقالل مطلوب و موجود وضعيت بين فاصله تشخيصگیری: نتیجه

يارات فزایش اختدرآمدی و ا آید  در این راستا، كاهش وابستگی به بودجه دولتی، وجود منابع متنوع بکار دانشگاهی استقالل به نيل

 گيری در دانشگاه ضروریست تصميم

 

 استقالل مالی، استقالل حقیقی، آموزش عالی، شکافواژه های کلیدی: 

  

                                                      
 مسئول مقاله:  *

  j.aghatabar@yahoo.com                  بابل پزشکی علوم آموزشی، دانشگاه، معاونتآدرس: 

mailto:j.aghatabar@yahoo.com
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ز ابعد  مرکزدرمانی ناباروری حضرت فاطمه الزهرا)س( بابل قبل و مقایسه هزینه درمان مراجعین به 

 1395اجرای طرح حمایتی دولت در شش ماهه اول و دوم سال 

 

، زینب 1، صدیقه قاسمی آالشتی1شراره عابدی فیروزجایی ،2، طیبه اسماعیلی 1، موسی علی زاده 1فاطمه حاجی تبار

 *1ندامهدی نژادگرجی ،1محبوبه نیکخصال ،1پورمریم قلی  ،1کبری قربانیان ،1حاج آقازاده

 

 مركز تحقيقات باروری و ناباروری، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران  -1

 مسئول آمار دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران   -2

 

 خالصه

است    وریرضامری بسيار  حل معضل ناباروری و حمایت از زوجين نابارور، ،در راستای سياست های كلی افزایش جمعيتمقدمه و هدف: 

ماهه دوم  ت را درششتی دولهزینه باالی درمان ناباروری موجب شده تا وزارت بهداشت برای حمایت مالی از زوجين نابارور طرح حمای

ز اجرای طرح انجام ل و بعد ابابل قب ناباروری فاطمه الزهرا اجرایی كند  این مطالعه با هدف مقایسه هزینه درمان مراجعين به مركز  95سال

 شد  

از  95ال زهرا در ساطمه الفمقطعی بود   اطالعات كليه مراجعين به مركز درمانی ناباروری -این مطالعه از نوع توصيفی روش بررسی:

( قبل و بعد از اجرای IUIی)( و سرپایIVF,ICSIی)استخراج گردید  هزینه های درمان بيماران بستر HISپرونده بيماراران و نرم فزار 

 گرفت  كسل مورد بررسی قرار( با هم مقایسه شد  داده ها با استفاده از نرم افزار ا 95ماهه اول و دوم سال  6طرح حمایتی دولت )

نفر  492يمه دوم سال بودند  از نر د (%65نفر ) 589نيمه اول و  ( در%35نفر ) 323نفركه   912، 95 كل بيماران بستری در سال یافته ها:

طرح  مراجعين قبل و بعد از اجرای ( در نيمه دوم سال درمان شدند  بيشتر%61نفر) 300( در نيمه اول و %39نفر )192 ،(IUIبيمار سرپایی )

از هزینه  %15ز اجرای طرح عد ابو  %58(  قرار داشتند  بيماران بستری قبل از اجرای طرح %58و  %56سال )به ترتيب  28-37گروه سنی در

جرای اسط بيماران سرپایی )قبل از كاهش پرداخت داشتنه اند  پرداخت هزینه تو %43های درمان را پرداخت نموده اند كه بعد از اجرای طرح 

 كاهش مشاهده شد   %68بوده كه  %26و بعداز اجرای طرح  %94 طرح(،

بنابراین طرح حمایتی  اشت افزایش د 56%( IUIو بيماران سرپایی ) %82بستری شده با اجرای طرح حمایتی تعداد بيمار  گیری:نتیجه

شابه برای مطرح های  ی گرددموثر بود  لذا پيشنهاد م ،دولت در افزایش مراجعه جهت درمان ناباروری به علت كاهش هزینه های درمان

 درمان سایر بيماران مصوب و اجرا گردد  

 

 مرکز درمانی ناباروری فاطمه الزهرا)س( ،هزینه درمان ،طرح حمایتی دولت های کلیدی:واژه

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 n.mahdinejad@yahoo.com         دانشگاه علوم پزشکی بابل،پژوهشکده سالمتآدرس: 
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 The Identification and Prioritization of Competitive Factors Affecting the 

Performance of Private and Public Hospitals Based on Porter’s Generic Strategies 
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ABSTRACT 

Background: If managers used suitable methods of investing to increase their power,the key results of 

organization operations would visibly expand.The aim of this study was to identify and prioritize 

effective competitive factors in private and public hospitals in Kashan based on the general strategies of 

Porter. 

Methods: The current research is descriptive-analytical and the participants consisted of 93 

managers,heads of various departments,and experienced nurses in private and public hospitals in 

Kashan.The required information was gathered by using a researcher created questionnaire(α=0.867) 

analyzed via SPSS and Lisrel software.In order to understand the results of the study,the Kolmogorov-

Smirnov test,Kaiser-Meyer,and Bartlett’s tests were used as well as an exploratory factor analysis.  

Findings: The results showed that focus strategies(Factor load14.27),differentiation strategies(Factor 

load9.48),and cost control strategies(Factor load6)ranked in order respectively from one to three.On the 

basis of the results of the current study,the competitive factors in the operation of private and public 

hospitals were identified and classified.In the concentrated strategies12,separation14and in control 

strategy controlling cost10competitive factors were identified and prioritized. 

Conclusion: Focusing on Identified cases and applying these factors in the strategic programs of the 

hospitals might be an effective way to improve competitiveness and hospital operations that the 

improvement of any one of which could result in increasing competitive advantages compared with 

other competitors.Therefore,any one of these factors in relation to importance,weakness,and 

strength,required speculation and consideration by the hospital managers. 

 

Key words: Competitiveness, Cost Control Strategy, concentrated strategies, Kashan’s Public and Private 

Hospitals, Porter’s Generic Strategies 

                                                      

 * Corresponding Author:  
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 شیراز پزشکی علوم دانشگاه شده ی سپاری برون داروخانه های بعد و قبل وضعیت بررسی 

 

 5، مریم رادین منش*4مریم نجیبی، 3، علی رضا یوسفی2، هاجر دهقان1امید براتی

 

 خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایراندانشیار، گروه مدیریت  -1

 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران -2

 دانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران -3

 کترای تخصصی، اقتصاد سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایراندانشجوی د -4

 

 خالصه

ظام سالمت ناصالحات  ها، از برون سپاری به عنوان یکی از مفاهیم استراتژیک برای بهبود خدمات، کیفیت و کاهش هزینه :مقدمه و هدف

 علوم گاهشده دانش اریسپ برون داروخانه های بعد و قبل توضعی در بسیاری از کشورها محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی

 شیراز انجام پذیرفت.   پزشکی

 1393در سال  ولتیدمقطعی و گذشته نگر از دیدگاه بخش  صورت به که است تحلیلی-توصیفی مطالعه یک حاضر پژوهش :روش بررسی

نه اتمامی داروخ راج گردید.شاخص نهایی با استفاده از مطالعات قبلی و تکنیک دلفی جهت بررسی وضعیت برون سپاری استخ9انجام شد. 

سترسی به خدمات و از نظر شاخص های اقتصادی، د 91-1389داروخانه در محدوده زمانی سال های  5های برون سپاری شده شامل 

 مورد بررسی قرار گرفتند.  شاخص های کیفیت 

د پرسنل افزایش ود و تعداسمیزان  پس از واگذاری، در تمامی داروخانه ها به جز یک مورد، میزان زیان برای بخش دولتی،کاهش و :یافته ها

ه های برون وخانر داریمار دبداشته است. تعداد مراجعین پس از واگذای برای تمامی واحدها افزایش یافته است. همچنین میزان رضایت 

 بدست آمد. %60%، و میزان رضایت کارفرما از پیمانکار 2/73سپاری شده به صورت میانگین 

وفق ستراتژی مان یک ابر اساس نتایج مطالعه واگذاری خدمات سالمت به صورت استیجاری برای داروخانه ها به عنو :نتیجه گیری

د، مدیران و هاد می شو. پیشناثربخش بوده است. به نحوی که اکثر واحدها با افزایش سود و ارتقاء شاخص های دسترسی همراه بوده اند

سبی را ایجاد رسازی منامت بستاز مکانیزم برون سپاری به عنوان راهکار اصالحات در نظام سال سیاست گذاران نظام سالمت جهت استفاده

 نمایند.  

 

 برون سپاری، داروخانه، شاخص :واژهای کلیدی

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

، ساختمان الماس، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و 29استان فارس، شیراز، خیابان قصرالدشت، حدفاصل سه راه فلسطین و چهارراه مالصدرا، کوچه  آدرس:
 :M.najibi90@gmail.com , stud5149961841@sums.ac.ir Email                خدمات بهداشتی درمانی فارس

mailto:M.najibi90@gmail.com
mailto:M.najibi90@gmail.com
mailto:stud5149961841@sums.ac.ir
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 ها فرصت و ها چالش سالمت؛ نظام ارتقاء در خصوصی -دولتی بخش مشارکت نقش 

 

 *3غالمی رضا ،2 پور امیر پریا ،1نصیری مجتبی

 

 nasirimed@yahoo.comایران،  ،شاهرود شاهرود، پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی 14 ترم دانشجوی -1

 dentygums92@gmail.comایران،  ،رشت ،گیالن پزشکی علوم دانشگاه ،دندانپزشکی 8 ترم دانشجوی -2

 Gholamireza2015@gmail.comایران،  ،بابل ،بابل پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی 10 ترم دانشجوی -3

 

 :خالصه

ظام های نعرصه  دولتی را به -سیاستگذاران با توجه به روند افزایش هزینه های سالمت، مشارکت بخش خصوصیمقدمه و هدف: 

باالی  اییایه و کارذب سرمجسالمت وارد کردند. تفاوتهای اساسی سالمت با سایر بخشها سبب شد کارشناسان دریابند این رویکرد ضمن 

و  رزیابی دقیق چالشهال طرحها این قبیاخدمات، پتانسیل طوالنی کردن و افزایش هزینه نهایی پروژه ها را دارا است. بهترین مداخله برای بقا 

 زیم.ها قبل از آغاز آن است. لذا در این مطالعه به فرصتها و چالشهای بر سر راه این طرحها می پردافرصت

صی، مورد ارزیابی قرار خصو-با موضوع مشارکت دولتی 2017-1990مقاالت منتشر شده طی سالهای  ,ر نقادانهدر این مروروش بررسی: 

مقاله ابتدایی،  147از  الصهخو  وانننامرتبط بر اساس ع بعد از جستجو بر اساس کلیدواژه در پایگاه های داده، حذف مقاالت تکراری و گرفت.

 مقاله گزینش شد. 26

سی زایش دسترمات، افکت بخش خصوصی می تواند سبب برطرف شدن مشکالت مالی بخش دولتی، بهبود کیفیت ارائه خدمشاریافته ها: 

ولتی فراهم یتی بخش دقش تولنمردم به خدمات و برقراری عدالت شود. رویکرد مشارکت در ضمن نقش اجرایی، شرایط را برای ایفای بهتر 

ست. مناقشه بر اقابل شده ماد متقوانین است. اهداف و منافع متفاوت دو بخش،  باعث عدم اعت می کند. پایه ای ترین چالش پیشرو ضعف در

جتماعی مانند ا -قتصادیرایط اسر پذیرفتن پاسخگویی در قبال پروژه، نبود زیر ساخت مناسب و عدم طراحی مشارکتها بر اساس بودجه و ش

 نرخ جمعیت از جمله چالشهای مشارکت خواهد بود. 

جرا طرحها کاهش ی را در اخش دولتبتمرکز بر فرصتها عالوه بر افزایش کارایی و اثر بخشی پروژه ها، میتواند فشارهای مالی  گیری: نتیجه

اعتمادسازی  وا نیازها بتناسب مدهد. در مقابل بخش دولتی می تواند با تصویب قوانین مبتنی بر شواهد، خلق اطالعات، طراحی پروژه ها 

 را برطرف کند. چالشهای موجود

 

 خصوصی، فرصت، چالش-مشارکت دولتی واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Gholamireza2015@gmail.com           ، بابل پزشکی علوم دانشگاهآدرس: 
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 «سالمت خوب»مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی نظام سالمت و تاثیر آن بر شاخص 

 

 5، سید داوود نصراهلل پور شیروانی4راداهلل همایی، عنایت3، فاطمه قابل 2سارا صالحیان  ،*1میرابوطالبی سیده عاطفه

 

 ایران شاهرود، شاهرود،پزشکیعلومدانشگاه تحقیقات دانشجویی،کمیته پزشکی، دانشجوی-1

 ایران بابل، بابل،پزشکیعلومدانشگاه تحقیقات دانشجویی،دانشجوی پزشکی،کمیته-2

 ایران رشت، گیالن،پزشکیدانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم-3

 رشت، ایران گیالن،پزشکیدانشگاه علوم دانشکده پزشکی، عضو هیأت علمی،-4

 ایران بابل، بابل،پزشکیعضو هیأت علمی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم-5

 

 خالصه

سالمت امعملکرد نظ مالی، برخصوصی در تامینمشارکت عمومیی حاضر پاسخ به این سوال است که هدف از مطالعه :مقدمه و هدف

  گذارد؟خوب( چه تاثیری می)شاخص سالمت

(، میزان LEندگی)زبهشاخص امید 3ی سالمت خوب، اطالعات مربوط به سالمت در زمینهعملکرد نظامبرای سنجش  :روش بررسی

و نیز ، 2015در سال   $GDP per capita usمختلف بر اساسبندی کشورهایمیر مادر، تقسیمومیر شیرخوراران و میزان مرگومرگ

اکسل  وارد جدول وجهانی استخراج سالمت هر کشور، از سایت بانکهای مربوط به خصوصی در هزینهشاخص درصد مشارکت عمومی

(excel)  افزار با استفاده از نرمهای حاصل دادهگردید. در نهایتStata گرفتند.راروتحلیل قو اکسل مورد تجزیه  

های ثبت بوده و باعث بهبود شاخصمقشدرصد دارای ن 40تا  30خصوصی در تامین مالی تا حدود ورود بخشداد که ها نشان یافته :هایافته

میر ورگهای ماخصشار شده و زندگی دچار افت معنادشاخص امیدبه ،است. اما در درصدهای باالتری سالمت خوب شدهعملکردی در زمینه

-نهایی تضمینتتواند به نمی خصوصی،مالی توسط بخشتامینها حاکی از آن بود که اند. بطور کلی یافتهگیری افزایش داشتهنیز به طور چشم

-ت، شاهد افظام سالمتخصوصی در نمالی بخشخصوصی باشد چرا که با افزایش نقش مشارکتهای مشارکت دولتیکننده موفقیت پروژه

  عملکرد خواهیم بود.

طور خوب را ب ای سالمتهتوانند شاخصقراردادهای مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی، در درصدهای مشارکت باال، می :گیرینتیجه

ه بیشتری نموده شارکت توجای دیگر مهسالمت منجر شوند. لذا بهتر است مدیران بر جنبهعملکرد نظامتاثیر قرار داده و بهافتنامناسب تحت

 نمایند.خصوصی در دیگر کارکردها، کاهش عملکرد احتمالی را جبرانو با کاراتر نمودن حضور بخش

 

عمومی، تامین مالی،عملکرد نظام سالمت، خصوصی، بخشخصوصی، بخشارکت عمومیمش :واژه های کلیدی

 سالمت خوب

                                                      
 مسئول مقاله: *

 شاهرودپزشکیعلومدانشگاهآدرس: 
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 سپاری مراقبت های اولیه سالمت اصالحات نظام سالمت در ایران : مطالعه موردی برون 

 

 6، فائزه رجبی5، سیدجالل مروجی4، فاطمه تجری3، راضیه مالمیر*2، ابوالفضل رعیت محتشمی1دکترعلی ماهر

 

 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.1

 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.2

 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.3

 ی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایراندانشجوی دکتر.4

 کارشناسی ارشد، مهندسی بهداشتی حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران.5

 کارشناسی، بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.6

 

 خالصه

دین ب. شود یم المت  شناختهسی مراقبتهادر  ییوکارآ تیفیعدالت،ک،یدسترس شیافزا یبرای عنوان راهبردبه یسپاربرونمقدمه و هدف: 

ارتقاء هدافی مانند با ا94لاصالحات نظام سالمت در حوزه بهداشت،برونسپاری مراقبتهای اولیه سالمت در پایان ساترتیب در راستای

ر حوزه دیه سالمت های اولپژوهش حاضر،تحلیل وضعیت برونسپاری مراقبتسالمت اجرا گردید.هدف ازعدالت درو افزایش  سالمت هایشاخص

 کاشان می باشد.دانشگاه علوم پزشکی

مشاهدات  گزارشات، واردادها ای و بررسی اسناد قرپژوهش حاضر بصورت کیفی بوده که داده ها از طریق مطالعات کتابخانهروش بررسی: 

راکز و م کاشانیمعاونت بهداشت یتادو افراد صاحب نظر در حوزه س رانیمدنفر از  26افته که با یهای نیمه ساختارمستقیم و انجام مصاحبه

چوب حلیل چهاروش کیفی تها با رگردیده است. دادهآورریه،جمعوپرسنل انجام شد یخصوصبخش مانکارانیپ نیبهداشت شهرستان همچن

 جمع بندی و تحلیل گردیدند. 

 میمشکالت مربوط به تنظ ،ع(زیرموضو 6) تیریمدموضوع اصلی شامل  6اولیه سالمت دربرونسپاری مراقبتهایعوامل مرتبط با یافته ها: 

و در  زیرموضوع( 3ی)استگذاریو س زیرموضوع( 6)نظام پرداخت ،زیرموضوع(4ی)، منابع انسانزیرموضوع(4)وکنترل،نظارتزیرموضوع(5)قراردادها

 زیرموضوع مشخص شدند.  26مجموع

د توسعه د، نیازمندقراردامشارکت میان بخش خصوصی و دولتی از طریق عقنتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که  یری:نتیجه گ

به اهداف  ظام سالمتتیابی ننسبت به دس باشد تااین فرآیند می موثربه منظور هدایت و اداره صحیح و  ربخشمستمر ظرفیت مدیریتی اث

مدیران دولتی یوانمندسازمچنین تگردد، سیاستگذران نظام سالمت نسبت به ارتقای فرآیندها ه. پیشنهاد میداطمینان حاصل گرد تعیین شده

 و شرکتهای خصوصی در مورد مشارکت موثر در اجرای مراقبتهای اولیه سالمت برنامه ریزی نمایند.

 

 سالمتاصالحات نظام سالمت،ایران، برونسپاری، مراقبت های اولیه واژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 آدرس: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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 علوم دانشگاه در پذیرش نیروهای مازاد در شغلی امنیت توانمند سازی و ارتقاء بررسی عوامل 

 شاهرود درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی

 

 1، اشرف حسینی1، فهیمه ملکی3، عفت عامریون، پیراسته نوروزی2، اسیه عجم اکرامی*1، سید علی حبیبی*1زهرا کمیاب

 

 علوم پزشکی شاهروددانشگاه کارشناسان  -1

 کارشناس ارشد دانشگاه علم پزشکی شاهرود -2

 کارشناس ارشد آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود -3

 

 خالصه 

داری، مکملی دامات نگها که اقباشد. از آنجهای اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند میکی از رسالتی مقدمه و هدف:

مندسازی و ارتقاء، امل  توانسائی عوبا توجه به این مهم  تحقیق حاضر با هدف شناهای مدیریت منابع انسانی است،اقدامات و فرایندبر سایر 

 شاهرود آغاز گردید. پزشکی  علوم دانشگاه امنیت شغلی  در پذیرش نیروهای مازاد 

از کارکنان مازاد دانشگاه  270ا استفاده از جدول مورگان تعدادپیمایشی میباشد، جامعه آماری ب-روش پژوهش حاضرتوصیفی روش بررسی:

رصد و روایی تامین شده با د 77ی به عنوان نمونه انتخاب و برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته امنیت شغلی با میزان پایای

خش آمار استنباطی، از آزمونهای و در ب SPSS 18افزار  بهره گیری از نظر خبرگان و جهت  تجزیه و تحلیل داد ه ها در این تحقیق از نرم

 اسمیرنوف، آزمون رگرسیون ساده و آزمونهای پارامتریک استفاده گردید.  –کولموگروف 

 ا زنان تشکیل می دهند...ر{ پاسخ دهندگان %62,8نفر)130{پاسخ دهندگان را مردان و}%37,2نفر)140 {نتایج نشان داد که ها:یافته

، شرایط یهای شغلیان، ویژگجبران خدمات، آموزش و توانمندسازی، فرهنگ سازم ،با توجه به نتایج مثبت مؤلفه های زیر ی:گیرنتیجه

 محیطی در توانمندسازی وارتقاء امنیت شغلی در پذیرش نیروهای مازاد دانشگاه است،. 

 

 امنیت شغلی، آموزش وتوانمند سازی،  جبران خدمات، ویژگیهای شغل، ویژگیهای سازمان  های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرودآدرس: 
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درراستای توانمند سازی بیمه شدگان اداره   موجود محلی و سازمانی های ازظرفیت برداری بهره 

 بیمه سالمت شهرستان هشترود

 

 4، نگار نژاد ابیض3نیره باقری ،2، دکتر وحید مجیدی*1احمدشیرجنگ

 

ی،  سازمان بیمه شرق بایجانستان اذردانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، رئیس اداره بیمه سالمت هشترود، اداره کل بیمه سالمت ا -1

  سالمت

 سازمان بیمه سالمت بیمه سالمت استان آذربایجانشرقی،دکترای پزشکی، مدیرکل  -2

 المتس بیمه سازمان شرقی، آذربایجان استان سالمت بیمه کل اداره ،انشدگ بیمه توانمندسازی کمیته دبیر کارشناس، -3

  سالمت بیمه سازمان شرقی، آذربایجان استان سالمت بیمه کل اداره ،مطالعات کمیته کارشناس، دبیر -4

 

 خالصه

 شده بیمه اغلب هک افرادجامعه یعنی نظام این اصلی وموثربازیگران کشورتنهاباحضورواقعی سالمت بهبودنظام :هدف و مقدمه

 نموده ایفاء ودرمان سالمتدر گیری درفرآیندتصمیم تری فعال نقش خود، باحقوق آشنایی ببینندتاضمن آموزش بایستی که هستندمیسراست

 مشاوره دماتخ ئهوارا وآموزش انیرس اطالع بایدنقش شدگان بیمه وکیل عنوان گربه بیمه سازمانهای. نمایند راکسب مطالبات بیان وتوانایی

 بیمه دگانش بیمه وانمندسازیت برای درهرمنطقه ومحلی موجودسازمانی ازظرفیتهای استفاده امکان بررسی تجربه این دهندهدف راانجام ای

 . بود سالمت

 صندوق شده بیمه رسیموردبر شدگان بیمه بودواغلب شدگان بیمه وتوانمندسازی آموزش ،رسانی اطالع اصلی هدف: موفق تجربه شرح

 خیلیوساختار بوده واجهم انسانی نیروی و فیزیکی فضای بویژه شدیدمنابع بامحدودیت سالمت بیمه وعشایربودندوازطرفی روستائیان

 ریزی امهبرن موضوع اهمیت به یتعنا با فلذا هست غیرممکن عمالً داخلی موجود منابع با ها برنامه این اجرای پس داراست محدودتشکیالتی

 یبرا که گردد اقدام شدگان بیمه رسانی اطالع و آموزش جهت در محلی و سازمانی موجود های ظرفیت از استفاده با تا گرفت صورت هایی

 –هورزانب -بهداشت ابطینر -دهیاران –اسالمی شوراهای گردیدندکه عبارت بودند از اعضای شناسایی موجود ساختارهای ابتدا اینکار

 برای یریز برنامه سپس دیداخذگر هادستگاه مسئولین از گروهها همکاری این سپس مجوز و آموزان دانش –بسیجیان –روحانیون –معلمین

 باا هآموزش این تاثیر نهایت در گردید اجرا هافعالیت گانت جدول براساس گرفته صورت هاگروه این هماهنگی و آموزشی جلسات در حضور

 .قرارگرفت ارزشیابی و پایش مورد توصیفی آمار و ساخته محقق پرسشنامه از استفاده

 یسازمان و مردمی موجود ایهظرفیت از ایجادهماهنگی با توان می شدگان بیمه به رسانی اطالع جهت داد نشان تجربه این گیری:نتیجه

 برد. بهره ممکن شکل بهترین به منطقه هر در

 

 ای منطقه های ظرفیت، شده بیمه، توانمندسازی :کلیدی هایواژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 shirjangahmad@yahoo.comآدرس: اداره کل بیمه سالمت استان اذربایجان شرقی،  سازمان بیمه سالمت     
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های بهداشت و داروسازی  بررسی وضعیت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات کارکنان دانشکده 

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 3، طیبه اسماعیلی*2جمیله آقاتبار رودباری ،1خدیجه بریمانی

 

 دانشجوي دکتري تخصصي مديريت آموزش عالي، کارشناس دانشجويي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي مازندران  -1

  انشجوي دکتري تخصصي مديريت آموزش عالي،کارشناس مسئول دبیرخانه تحول و نوآوري، معاونت آموزشي، دانشگاه علوم پزشکي بابلد -2

 ، مسئول آمار دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکي بابل کارشناس ارشد آمار و مدارک پزشکي -3

 

 خالصه

ها که در گرو بکارگیري موثر فناوري اطالعات و  ها به مزيت رقابتي و توان مالي و چابکي آن امروزه، موجوديت سازمان مقدمه و هدف:

اطالعات و ارتباطات کارکنان دانشکده بهداشت و باشد، بستگي دارد. اين مطالعه به منظور بررسي وضعیت استفاده از فناوري  ارتباطات مي

 داروسازي دانشگاه علوم پزشکي مازندران انجام شد.

ازکارکنان دانشکده بهداشت و داروسازي  درصد(50) نفر 65اين بررسي توصیفي مقطعي بوده، پرسشنامه استاندارد در اختیار  روش بررسی:

بررسي   spss22افزار ها با استفاده از نرم درصد(به پرسشنامه پاسخ دادند. داده86نفر) 56دانشگاه علوم پزشکي مازندران قرار گرفت که 

 گرديد.

%( و در 41نفر)23%( مرد بودند. بیشتر کارکنان داراي مدرک کارشناسي ارشد 43نفر ) 24%( زن و 57نفر) 32نفر کارکنان،  56از  ها: یافته

%( به طور 38نفر ) 21%( زياد و 60نفر) 33سال داشتند.  20ن رسمي و سابقه کار باالي سال قرار داشتند. بیشتر کارکنا 30-40گروه سني 

%( از 87نفر )46%( از اينترنت و 62نفر )  32افزارهاي کامپیوتري و  %( از نرم70نفر ) 37متوسط از کامپیوتر استفاده کردند. بیشتر کارکنان 

افزارهاي کاربردي، ورد، جستجوي اطالعات تخصصي و موتورهاي  مودند. از نرمهاي مختلف اينترنتي به طور متوسط استفاده ن سرويس

 استفاده کمي داشتند. پاورپوينت و پیج، اکسل ويديويي، فرونت جستجوگر مثل گوگل بیشترين و ازکنفرانس

رساني در خصوص  نمايند. بنابراين اطالع افزار تايپ و جستجوگر گوگل استفاده مي افزارهاي ورد و ديگر نرم بیشترکارکنان از نرم :گیری نتیجه

هاي  افزارهاي مختلف و سرويس گردد، دوره هاي آموزشي مستمر در رابطه با نرم رسد؛ پیشنهاد مي افزارها الزم به نظر مي کاربرد ساير نرم

 ي آگاهي کارکنان برگزار گردد. ت ارتقااينترنتي جه

 

 افزار، فناوری اطالعات، استفاده از کامپیوتر نرم های کلیدی: واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

  j.aghatabar@yahoo.com                   معاونت آموزشي، دانشگاه علوم پزشکي بابلآدرس: 

mailto:j.aghatabar@yahoo.com


  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             

 

 145 محور؛ توسعه دولت الکترونیک و ...

 14
5 

 سامانه سیباز های فارس و مازندران شهری و مراقبین سالمت استان مندی پزشکان خانوادهرضایت 

 

 ،5آناهیتا کشاورزی، 4سیدمظفر ربیعی ،3، حسن اشرفیان امیری2محمد جواد کبیر، 1پور شیروانیسیدداود نصراهلل

 *9سادات حسینی سیدی ،8، رسول ظفرمند7، رضا ممتهن6سهیال  حسینی

 

 استاديار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکي بابل  -1

 علوم پزشکي گلستاناستاديار، مرکز تحقیقات مديريت سالمت و توسعه اجتماعي، دانشگاه  -2

 متخصص داخلي، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکي بابل -3

 دانشیار، گروه بیهوشي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بابل -4

 معاون مدير عامل، سازمان بیمه سالمت ايران  -5

 ايبیمه معاون مرکز مطالعات و محاسبات -6

 مدير کل بیمه سالمت استان فارس -7

 مدير کل بیمه سالمت استان مازندران -8

 کارشناس بهداشت، معاونت بهداشتي، دانشگاه علوم پزشکي بابل -9

 

 خالصه

-ارايهباشد که توسط مي« دفر يك حیات طول تمام»اطالعات  الکترونیکي آوريجمع سالمت، الکترونیك يپرونده مقدمه و هدف:

-با راه 1394. ايجاد پرونده الکترونیك سالمت از سال شودمي گذاشته اشتراک به مختلف هايمکان در و ثبت بهداشتي مراقبت دهندگان

هاي علوم پزشکي کشور ابالغ و بکارگیري آن در برنامه پزشك خانواده شهري و روستايي الزامي شد. اين اندازي سامانه سیب به همه دانشگاه

 سامانه سیب انجام گرفت.از هاي فارس و مازندران مندي شاغلین برنامه پزشك خانواده شهري در استانرضايتعه به منظور تعیین مطال

شهري و مراقبین سالمت بودند که به  جامعه پژوهش پزشکان خانواده انجام گرفت. 1395زمستان در مقطعي  مطالعهاين  بررسی: روش

سئوال باز و  8بخش متغیرهاي فردي با  2ها پرسشنامه محقق ساخته شامل آوري دادهخاب شدند. ابزار جمعصورت نمونه گیري منظم انت

 سئوال بسته در مقیاس لیکرت بوده که روايي و پايايي آن مورد تائید قرار گرفت.  7بسته و رضايتمندي در خصوص سامانه سیب با 

درصد( شاغل  8/59نفر) 273درصد( مراقب سالمت و  1/49نفر) 228درصد( پزشك و  9/50نفر) 236نفر مورد مطالعه،  464از  ها:یافته

مندي افراد %( زن و مابقي مرد بود. میانگین رضايت 5/65نفر) 304درصد( شاغل استان مازندران بودند. جنس  2/41نفر) 191استان فارس و 

بود.  03/3±7/0و در استان مازندران  89/2±8/0، در استان فارس 94/2±8/0نمره( در کل دو استان  5سامانه سیب )از از مورد مطالعه 

هاي محل خدمت و بود. بین نوع شغل، استان 04/3±8/0و مراقبین سالمت  75/2±7/0مندي پزشکان خانواده شهري میانگین رضايت

-مندي در خصوص آشنايي با واژهن سطح رضايت(. باالتريP(،)012/0=P=000/0دار وجود داشت)سامانه سیب تفاوت معنياز مندي رضايت

 مندي در خصوص متناسب بودن حجم و تعداد سئواالت موجود در سامانه بود.ترين سطح رضايتهاي تخصصي و پايین

گردد . پیشنهاد ميتر از حد متوسط بوددر برنامه پزشك خانواده شهري پايینمندي شاغلین اين مطالعه نشان داد رضايتگیری: نتیجه

 دهندگان و به منظور کاربرمحور و کاربردي شدن بازطراحي شود. ساختار سامانه سیب متناسب با نیازهاي ارايه

 

 مراقبین سالمت.پرونده الکترونیك، سامانه سیب، پزشك خانواده، پزشك خانواده شهري،  های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 E-mail: s.hosseini1059@gmail.com         فردوس، معاونت بهداشتيباغ  ابل،آدرس: ب
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 ینماش یادگیری یبا استفاده از روش ها یدرمان های یستماستخراج ارزش از س 

 

 3، ماریه صفری2، هومن کاشانیان*1محمد سیف اله زاده 

 

 *، هسته گزينش، دانشگاه علوم پزشکي بابل، ايرانITکارشناس  -1

 دانشکده مهندسي کامپیوتر و الکترونیك، دانشگاه آزاد اسالمي واحد فردوس، ايران -2

 پزشکي بابل، ايرانکارشناس آموزش، دانشکده پیراپزشکي، دانشگاه علوم  -3

 

 خالصه

 يها جزو چالش یمارانتوسط ب يافتيخدمات در یفیتاز ک يتمنديرضا یزانو م یمارانب يدرمان يها ينهکاهش هز يربازاز د مقدمه و هدف:

 يها چالش يدر راستا« بر ارزش يمبتن» يو درمان يبهداشت هاي مراقبت يدجد يکرد. روگرديد يصنعت بهداشت و درمان محسوب م يرو یشپ

 یستمبه عنوان هدف برتر در س« ارزش». امروزه شود يم یمارب يدستاوردها یفیتک يشو موجب افزا باشد يبه صرفه م قرونم یارشده، بس ذکر

 يدانش الزم برا یزاستخراج آن و ن يها ، روش«ارزش. »باشد يحوزه م ينا ينفعانهمه ذدهنده  یوندعامل پ ینبهداشت و درمان و همچن

داده در بهداشت و درمان استفاده  يحجم باال یدو تول يتکنولوژ یشرفتبه آن پاسخ داده شود. با پ يداست که با ياز جمله مسائل ينيآفر ارزش

 .رسد يبه نظر م يضرور یشاز پ یشحوزه باين  يها از کالن داده« ارزش»جهت استخراج  يکاو و داده ینماش يادگیري يها از روش

يادگیري »،«بهداشت و درمان»،«ارزش محور»فارسي  هاي واژه کلید از استفاده با تشريحي، مروري مطالعه اين در بررسی:   روش

 Google و، SID، Scopus،PubMed، Springer ،Elsevier اينترنتي پايگاههاي در آنها انگلیسي معادل و« کاوي داده»و « ماشین

Scholar  مقاله از نويسندگان مقاله حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفت 6همچنین  شد. بررسي مربوطه مقاالت. 

هاي مختلفي مانند  بندي داده هاي دسته ، روشمقاالت مزبور حاصل شد يجنتا يکه از بررسهاي اين تحقیق  براساس يافته ها: یافته

Decision Tree ،ID3 ،C4.5 ،CART ،K-Nearest Neighbor ،SVM ،Naive Bayesian ،Neural Networks 

ها )در اين مورد خاصي بیماري  بیني بیماري % به پیش90با هم مقايسه و مشخص گرديد شبکه عصبي مصنوعي با دقت بااليي در حدود 

 قلبي( و درمان زودرس آن پرداخت.

بیني و پیشگیري  ني به پیشهاي هوش مصنوعي و يادگیري ماشین کمك شايا استفاده از روش مطالعه، اين نتايج براساس گیری: نتیجه

نمايد که در  ها و در نتیجه باالرفتن سطح رضايتمندي بیماران از خدمات انجام شده و ارتقاء سطح کیفي خدمات مراقبت بهداشتي مي بیماري

 گردد. نهايت سبب ارزش آفريني مي

 

 ی.کاو داده ،ینماش یادگیریارزش محور، بهداشت و درمان،   کلیدی: های واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 هسته گزينش، دانشگاه علوم پزشکي بابلآدرس: 
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 طراحی یک سیستم تصمیم یار پزشکی برای بهبود تشخیص سرطان پستان 

 

 2شیرین حاتمی ،1مرتضی بابازاده

 

  يرانبابل، بابل، اي دانشگاه آزاد اسالم فني و مهندسي، دانشکده  -1

 کارشناسي ارشد، کارشناس تجهیزات پزشکي، معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي بابل -2

 

 خالصه 

است.با ورود تکنولوژي اطالعات به حوزه  باال مرگ ومیر نرخ با سرطان شايع در بین زنان ايراني10يکي ازسرطان پستان  مقدمه و هدف:

تحقیقات سرطان، امکانات جديدي براي استخراج ويژگیهاي تومور بوجود آمده که پزشکان مي توانند بااستفاده از اين ويژگیها تشخیص 

ند. استفاده از ابزار يادگیري ماشین در تشخیص پزشکي، بتدريج درحال افزايش است و براي تشخیص بیماري ها، به بهتري داشته باش

 .باشدميبر اساس ويژگي هاي تومور  باکامپیوتر سرطان پستاننوع هدف از اين پژوهش، تشخیص  متخصصین کمك میکند.

تشخیصي سرطان پستان  اده کاوي روي مجموعه داده هاي مرکزتحلیلي است.اين د-ن پژوهش از نوع توصیفياي روش بررسی:

براي استخراج اطالعات مفید ايروين بدست آمده، انجام شده است. –کالیفرنیاکه از مخزن ماشین يادگیري دانشگاه (WDBC) ويسکانسین

باره 10نهادي با اعتبارسنجيروش پیشتوسعه داده شده است. شبکه هاي عصبي،و  K-meansو تشخیص تومور، ترکیبي از الگوريتم 

 سنجیده و تايید شد.

استاندارد خطا و ماکزيمم محاسبه شد با  گروه ويژگي تومور بود که براي هر کدام سه مقدار میانگین، 10مجموعه داده شامل یافته ها:

 خوشه3خوش خیم و بدخیم ويژگي،براي هرکدام از داده هاي 4کاهش تعداد بهینه خوشه ها)ويژگیهاي جديد( با K-meansالگوريتم 

نرون رسانديم. تابع خروجي طبقه بندي 14ارزيابي شد.در آموزش شبکه عصبي تعداد بهینه نرون هاي اليه مخفي را با هرس کردن آنها به

داده ها با شبکه عصبي، خطي و تابع اليه مخفي سیگموئید حاصل شد.میانگین صحت و حساسیت را محاسبه کرديم براين اساس با يك 

 بدست آمد.  ٪97.8%و حساسیت 97.44درصد ارتقاء، صحت تشخیص سرطان 

نتیجه مقاله نشان داد که از شبکه هاي عصبي نیز میتوان در مسائل طبقه بندي پزشکي به خوبي استفاده کرد.بسیاري از  نتیجه گیری:

عدد، درآينده مي توان بااستفاده از روشهاي 6استفاده کردند.با توجه به کم شدن ويژگیهاي ديتاست به  SVMمقاالت پیش از اين از روش 

ANFIS  وfuzzy-type2 .در ضمن بهینه سازي مکان شيء نمادين میزان صحت طبقه بندي را تغییر داد 

 

 یپزشک اری میتصم ستمیسسرطان پستان،  ،یعصب یشبکه ها ،یداده کاو ،k-means تمیالگور های کلیدی: واژه

                                                      
  :مسئول مقاله 

  shirin_hatami@yahoo.com             آدرس: معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي بابل

mailto:shirin_hatami@yahoo.com
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 بهینه سازی شبکه حسگر بیسیم بدن درسیستم نظارت از راه دور بر سالمت بیمار 

 

 3شیرین حاتمی ،2، مهدی گلسرخ تبار1زهرا احمدی خطیر

 

 يرانبابل، بابل، اي دانشگاه آزاد اسالم فني و مهندسي، دانشکده -1

  يرانبابل، بابل، اي دانشگاه آزاد اسالم فني و مهندسي، دانشکده -2

 کارشناسي ارشد، کارشناس تجهیزات پزشکي، معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي بابل -3

 

 خالصه 

امروزه به کمك نصب حسگرهاي بیسیم روي بدن بیمار، میتوان از راه دور نظارت دائمي بر وضعیت سالمت او اعمال کرد.  مقدمه و هدف:

در حسگرها بزرگترين چالش در سیستم شبکه بدن میباشد. هدف از اين پژوهش ارائه روش بهینه اي است که با مصرف  میزان مصرف انرژي

 کمتر انرژي عمر شبکه حسگر بدن را طوالني تر کرده و قابلیت اعتماد آن را افزايش دهد.

که  براي کاهش مصرف انرژي استفاده میشودروش مسیريابي تحلیلي و کاربردي است. از -اين پژوهش از نوع توصیفي روش بررسی:

روي يك شبکه حسگر بدن فرضي باپارامترهاي از پیش تعیین شده اعمال شد و زمان مردن اولین گره، نیمي از گره ها و تمام گره ها را 

 باره سنجیده و تايید شد.10جيبدست آورديم. براي ارسال بسته ها از توپولوژي سلسله مراتبي استفاده شد و اين روش پیشنهادي با اعتبارسن

مرد،که نسبت به ديکر روشها بهبود نسبي را نشان داد.درضمن تعداد بسته هاي ارسالي  4000نتايج نشان داد اولین حسگر، در دور  یافته ها:

ف انرژي موجب در همه دورها نسبت به روشهاي پیشین افزايش يافته است.همکاري حسگرها در زمان ارسال بسته به چاهك باکاهش مصر

هاي دورتر براي ارسال  گره افزايش طول عمر شبکه حسگر بدن گرديد.استفاده از توپولوژي جديد و مسیريابي چند مرحله اي باعث شد

 .طي نکنند اطالعات فاصله زيادي را

 ارتقاء منظور به حل ما ان،راهکودک و بیمار مسن، افراد براي هوشمند درماني و بهداشتي خدمات اهمیت موضوع به باتوجه نتیجه گیری:

باشد. با روش پیشنهادي میتوان با کاهش مصرف  مي سرويس کیفیت و دوام گرفتن نظر در دور، راه از اجتماعي هاي مراقبت و ارائه سالمت

داد.درنتیجه کنترل و نظارت انرژي در حسگرها. هزينه نگهداري شبکه را کاهش داده و نیز قابلیت اعتماد در سیستم پايش سالمت را افزايش 

 دقیق تر و طوالني تري با هزينه کمتر روي سالمت بیمار درخارج از بیمارستان به صورت دائمي داشت.

 

 ، پزشکی از راه دورTreeطول عمر شبکه شبکه حسگر بیسیم بدن، سالمت بیمار، های کلیدی: واژه

 

                                                      
  :مسئول مقاله 

 shirin_hatami@yahoo.com     معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي بابل  : آدرس

mailto:shirin_hatami@yahoo.com
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( در مراکز   TTSRزارآمار و درآمد )بندی عوامل مؤثر در توسعه شبکه نرم اف شناسایی و رتبه 

 (  فازیAHP بهداشتی درمانی شهرستانهای استان گلستان با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی ) 

 

 3، شیرعلی میرداروطن2*، محمد جواد احمدی1محمود رضا مستقیمی

 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علي آبادکتول  ،ي، استاديارو علوم رفتار يرشته رهبر يدکتر -1

 سیستم اطالعاتي، دانشگاه علوم پزشکي گلستان –کارشناسي ارشد مديريت دولتي  -2

 دانشگاه علوم پزشکي گلستان  ،کارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني -3

 

  خالصه

( TTSRاطالعات سازمان را تعیین  مي کند. نرم افزارآمار و درآمد )ريزي استراتژيك فناوري اطالعات معماري  برنامه و هدف: مقدمه

براي برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح خدمات و ضرورت دقت در ثبت و تهیه آمار مراجعین مراکز و درآمد طراحي گرديده و اين پژوهش با 

 وم پزشکي گلستان به انجام رسیده است.بندي عوامل مؤثر بر توسعه شبکه نرم افزارفوق در دانشگاه عل هدف شناسايي و رتبه

مرکز بهداشتي درماني و ابزار گردآوري 135باشد که جامعه آماري آن کل  پیمايشي مي-پژوهش حاضريك مطالعه  توصیفيروش بررسی: 

تانها بوده و مصاحبه با متصديان تعرفه و روساي مراکز و درآمد شهرس AHPاطالعات پرسشنامه مخصوص با فرمت تحلیل سلسله مراتبي

انجام وعوامل اصلي وفرعي مؤثر بر توسعه شبکه  Excelو   Expert Choice Teamها به کمك نرم افزارهاي  وتجزيه و تحلیل داده

 بندي شدند. گذاري و رتبه ارزش 9الي 1نرم افزار طراحي و اين عوامل نسبت به هم براساس مقیاس 

عامل اصلي دسته  5عامل مؤثر در قالب  20( فازي درخت تصمیم سلسله مراتبي شامل AHPبا رويکرد تحلیل سلسله مراتبي )   یافته ها:

 Expert Choice Teamبندي شدند .با پرسشنامه ماتريسي وزن هريك از عوامل تعیین و با تلفیق نظرات صاحب نظران با نرم افزار 

تجهیزات  ،229/0فضاي فیزيکي و سخت افزار با وزن نسبي  ،370/0فرآيندهاي اداري با وزن نسبي ،740/0عوامل انساني با وزن نسبي

( در رتبه هاي اول تا  پنجم اهمیت قرار TTSRبراي توسعه نرم افزار)0/ 168و عامل جغرافیايي با وزن نسبي  229/0پزشکي با وزن نسبي

 گرفتند.

ار تجهیزات پزشکي داراي قابلیت شبکه اي شدن استقر،توجه به فضاي فیزيکي مناسب براي رضايتمندي بیشتر ارباب رجوعگیری: نتیجه

نقش قابل توجهي ايفا مي نمايد. پیشنهاد  TTSRمهارت کار با نرم افزار جهت توسعه شبکه اي نرم افزار  ،براي تسهیل خدمات به مراجعین

 بکارگیري شوند ITن آمار وشود در برنامه ريزي و ساماندهي نیروي انساني تشکیالت سازمان در قسمت پذيرش از فارغ التحصیالمي

 

 TTSRنرم افزار  ،مرکز بهداشتی درمانی، منطق فازی ،شبکه ،تحلیل سلسله مراتبی های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 آدرس: دانشگاه علوم پزشکي گلستان
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هزینه های مدیریت قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل و بعد از اجرای سامانه  

 1396الکترونیک رشد در سال 

 

 3فهیمه ربانی خواه، *2، عابدین تیموری زاد1احمد ماهی

 
 مدير کل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيفوق لیسانس،  -1

 ه مديريت و اطالع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايراندانشجوي دکتري اقتصاد سالمت، دانشکد -2
 آموزش پزشکيفوق لیسانس، معاون اجرايي مدير کل منابع انساني وزارت بهداشت، درمان و  -3

 

 خالصه 

بیشتر سازمان ها براي کاهش هزينه هاي مديريت منابع انساني، اقدام به الکترونیکي کردن فرآيند ها بر اساس سیستم  مقدمه و هدف:

اقدام به راه اندازي سامانه رشد کرده  سالمت يانسان يروین عيکارآمد توز تيريمد اطالعات منابع انساني مي کنند. وزارت بهداشت نیز، جهت

است. هدف مطالعه حاضر مقايسه هزينه هاي مديريت قانون طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان، يك ماه قبل و بعد از سامانه رشد در سال 

 مي باشد.  1396

عنوان جامعه پژوهش، به روش  دانشگاه علوم پزشکي کشور به 60مقطعي است. از بین  -مطالعه حاضر از نوع توصیفي روش بررسی:

نفر  مشمول و   680  ،دانشگاه انتخاب و بر اساس تعداد پرونده هاي ماهیانه پذيرش و آرشیو شده  مشموالن 20نمونه گیري چند مرحله اي 

نفر کارشناس اداره طرح انتخاب شدند. سپس هزينه هاي مديريت طرح، با استفاده از چك لیست هزينه اي محقق ساخته و  20همچنین

زوج در سطح  t مصاحبه تلفني به تفکیك دو ديدگاه مشموالن و کارشناسان ادارات طرح  برآورد گرديدند.  براي تحلیل نتايج از آزمون 

 استفاده شد.  STATA 12درصد و نرم افزار  95طمینان ا

که تفاوت بوده   الير1/385053و  الير 7/807325 به ترتیب قبل و بعد از سامانه رشد مشموالنماهیانه  يها نهيهز نیانگیم یافته ها:

برابر  بیو بعد از سامانه رشد به ترت قبلاين هزينه ها از ديدگاه کارشناسان ادارات طرح  نیانگیم  .(P<001/0مشاهده شد ) يمعنادار

  (P=755/0مشاهده نشد ) يباشد که که تفاوت معنادار يم الير 51582840و  الير 56199500

نشان دهنده  به دلیل اجراي سامانه رشد،  هزينه هاي مديريت قانون طرح پزشکان و پیراپزشکان کاهش يافته است کهنتیجه گیری: 

    باشد.کارايي سامانه رشد مي 

 

 سالمت، سامانه رشد، منابع انسانی، هزینه واژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 teimouriz@gmail.com                  آدرس: دانشکده مديريت و اطالع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 
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 گرهای توصیهپیشنهاد بهترین وب سایت به کاربران با کمک سیستم 

 

 *2، رویا رمضانی1میثم یداله زاده طبری

 

 هیات علمي گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بابل -1

 زشکي بابلپشگاه علوم وسعه، دانکارشناس کامپیوتر، معاونت تدانشگاه آزاد اسالمي، واحد بابل، کامپیوتر،  دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي -2

 

 خالصه 

طالعات به ائه اين ادي و اربنهاي وب سبب شده که اگر راهبرد مناسبي براي دستهامروزه حجم زياد اطالعات در پرتال مقدمه و هدف:

توان گر ميوصیهتهاي یستماده از سگردد. با استفيافتن اطالعات مناسب ميکاربران وجود نداشته باشد اين امر منجر به سردرگمي آنها در 

در  گروصیهتهاي یستمسري از گیمواردي را به کاربران توصیه کرد که داراي مقبولیت خوبي براي کاربر باشد. هدف از اين پژوهش بهره

 مطابق خواست آنها بود. بیني عاليق کاربران و ارائه بهترين پیشنهاد، هاي وب جهت پیشپرتال

استفاده شد که   Collaborative filtering datasetاين مطالعه از نوع توصیفي کاربردي بوده و در آن از ديتاست روش بررسی:

فحات صودند و در اين پژوهش ي وب بود. صفحات از رنج يك تا ده امتیاز دهي شده بصفحه 157542شامل امتیازات کاربران براي تعداد 

ترين همسايه و درخت تصمیم پیچیده هاي نزديکاز الگوريتم ب با امتیاز باالتر از هشت، جهت توصیه به کاربران در نظر گرفته شد. همچنینو

توسط برنامه  شنهادي رایستم پیسهاي پیشنهادي در توصیه صفحات با باالترين امتیاز، مورد سنجش قرار گرفت. استفاده نموده و دقت روش

Matlab سازي کرديم.یادهپ 

 وهاي جديد را تعیین ها، کالسگذاري کالسبندي و  برچسببا استفاده از طبقهDecision Tree و  KNN دو الگوريتم ها:یافته

، دقت رستي تشخیص داده استها دسته واقعي آنها را به دالگوريتم براساس رکوردهايي که   Confusion matrixکنند. بابیني ميپیش

مشخص شد. در معیار  72بند نزديکترين همسايه %درصد و دقت طبقه 100ها به کاربران %گیري در پیشنهاد وب سايتتصمیمدرخت 

AUC  که نشان دهنده سطح زير نمودارROC  براي نرخ تشخیص صحیح دسته است، مساحت زير منحنيAUC هاد وب در پیشن

 بود.   (AUC=0.85) نزديکترين همسايه و براي (AUC=1) ها به کاربر براي درخت تصمیمسايت

زديکترين همسايه، لگوريتم نبت به اسايت به کاربر در مورد درخت تصمیم نسنتايج اين مطالعه نشان داد الگوريتم پیشنهاد وب نتیجه گیری:

 باشد. نتايج بهتري دارد و درخت تصمیم، معیار بهتري براي پیشنهاد وب سايت به کاربران مي

 

 گر، کاربران اینترنت، وب سایتسایت، سیستم توصیه پرتال وب، پیشنهاد وب کلیدی: واژه های

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 معاونت توسعه، دانشگاه علوم پزشکي بابلآدرس: 
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 تشخیص سرطان معده با استفاده از روش های داده کاوی 

 

 6، محمد مهدی گیوه کی5، سعید شهسواری4، عبداله کشاورز3سعیده موسوی ،*2روح اله کلهر، 1اصغر مرتضی قلی

 

کامپیوتر، دانشکاه آزاد اسالمي  گروه اطالعات، آوريفن و رايانه برق، مهندسي کامپیوتر گرايش هوش مصنوعي، دانشکدهکارشناس ارشد مهندسي  -1

 واحد قزوين، قزوين، ايران

  دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي موثر برسالمت ،استاديار مديريت خدمات بهداشتي و درماني -2

 کارشناس بهداشت حرفه اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران -3

 متخصص طب سنتي، معاون درمان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي و خدمت بهداشتي درماني قزوين، قزوين، ايران -4

 ، دانشگاه علوم پزشکي قزوين. قزوين.ايران.مربي، مربي، عضو هیات علمي گروه آمار و اپیدويولوژي، دانشکده بهداشت -5

 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، قزوين، ايران ،دانشجوي کارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني -6

 

 خالصه 

پزشکي با استفاده از داده هاي يك مجموعهبندي نمونهکاوي، طبقهيکي از مسائل مهم در حوزه يادگیري ماشین و دادهمقدمه و هدف: 

ها در میان افراد است، به شدت ترين نوع بیماريهاي يادگیري است. اهمیت اين مسئله در بیماران سرطان معده که يکي از شايعروش

ا ناپذيري به دنبال خواهد داشت. هدف از اين مطالعه تشخیص سرطان معده بيابد و در صورت تشخیص نادرست، خسارات جبرانافزايش مي

 استفاده از روش هاي داده کاوي مي باشد. 

هاي موجود در عداد ويژگينمونه از دو کالس بیمار و سالم از دو بیمارستان رجايي و بوعلي انتخاب شدند. ت 405تعداد روش بررسی: 

از جنسیت، سن، کاهش وزن، درد شکم، استفراغ، بي اشتهايي، مشکل در بلعیدن غذا، کم خوني  بود که عبارت بودندويژگي  11داده پايگاه

. در اين پژوهش از چهار روش يادگیري ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم، مدل بیزين حاد، مدفوع تیره و يا آغشته به خون، و توده شکمي

بیماران سرطان معده  استفاده شده است تا با بررسي اين چهار روش تعیین شود که بندي ترين همسايگي به منظور طبقهو الگوريتم نزديك

 آورد. هاي سرطان معده بدست ميبندي نمونهها در طبقههاي يادگیري ماشین دقت باالتري را نسبت به ساير روشکدام يك از روش

 :هاي ارزيابي عبارتند ازداده بیماران سرطان معده، معیاربه منظور ارزيابي مدل بر روي پايگاه

 Recall ،Precision ،F-score  ،Accuracy و   Confusion Matrix (CM)   .  

(  کمترين میزان مربوط به روش الگوريتم 99/91مربوط به روش ماشین بردار پشتیبان ) Fيافته ها نشان داد که باالترين میزان یافته ها: 

 08/90س نتايج ارزيابي چهار روش فوق میزان دقت در  روش يادگیري ماشین بردار پشتیبان ( مي باشد.  براسا17/87ترين همسايگي)نزديك

 درصد بود.  60/87ترين همسايگيدرصد و الگوريتم نزديك 60/87درصد، مدل بیزين  89/87درصد، درخت تصمیم

دهد. از اين نرم ها ي تست نشان ميبندي نمونه س شده، ماشین بردار پشتیبان بهترين نتايج را در کالبر اساس نتايج ارائه  نتیجه گیری:

افزار مي توان به عنوان دستیار پزشك در بیمارستا ن هاي آموزشي درماني که عملیات تشخیص توسط دانشجويان رشته پزشکي  انجام مي 

 شود استفاده کرد.

 

 کاوی.، ماشین یادگیری، دادهبندیطبقه ،سرطان معده کلیدی:واژه های 

                                                      

 مسئول مقاله: *

 r.kalhor@gmail.com         3419759811گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني. کدپستي: قزوين، بلوار شهید با هنر، دانشگاه علوم پزشکي قزوين، دانشکده بهداشت، آدرس: 
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 افزایش آمار بازدید کاربران با بهره گیری از سیستم های توصیه گر 

 

 *2، رویا رمضانی1میثم یداله زاده طبری

 

 هیات علمي گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بابل -1

 بابلزشکي پشگاه علوم وسعه، دانکارشناس کامپیوتر، معاونت تدانشگاه آزاد اسالمي، واحد بابل، دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي کامپیوتر،  -2

 

 خالصه:

ها، ا از مهمترين چالشلذ ستیم.ههاي وب با حجم انبوهي از اطالعات نامتجانس و نامرتبط با هم روبرو امروزه در پرتال مقدمه و هدف:

بسیاري از د. شورتبط ميگر موصیههاي تي سیستمباشد. چگونگي اين ارائه، به حوزهترين اطالعات جهت ارائه به کاربران مييافتن مناسب

ند. هدف اين مطالعه طراحي يك نمايبراي افزايش مشتريان و بازديدکنندگان خود استفاده مي گرهاي توصیههاي آنالين از سیستمسیستم

 گر و استفاده از آن در پرتال وب جهت افزايش آمار بازديد کاربران بود.سیستم توصیه

  csvه شامل فايلهايکبهره برديم  Movielens 20Mبوده و در آن از ديتاست اين مطالعه از نوع توصیفي کاربردي  روش بررسی :

ار هز460( و ratingsبران )فايل میلیون امتیاز داده شده از طرف کار20هزار رکورد، اطالعات مربوط به بیش از 27در سه بخش، مشتمل بر 

و  فاز پیشنهاد اولیه 2ي شامل کاربر بود. الگوريتم پیشنهاد هزار138از آوري شده (، جمعTagsبرچسب داده شده از سوي کاربران)فايل 

 ستفاده گرديد.ا #Cافزار نرم سازي روش پیشنهادي نیز ازپیشنهاد با در نظر گرفتن درخواست کاربران بود. براي پیاده

ها ز واژها استفاده ابروش پیشنهادي  دقت مدل مختلف، جهت ارزيابي الگوريتم پیشنهادي انجام گرديد. در ارزيابي 4در اين مطالعه  :هایافته

درصد  70.03صد بود، بدين معني که در در 70.03ي موارد پیشنهاد شده و پیشنهاد نشده، نتايج پیشنهاد شده برابر و تقسیم نتايج به دو دسته

با استفاده از  پیشنهادي قت روشکه چندمین پیشنهاد سیستم باشد، درست بوده است. بررسي دموراد پیشنهاد شده توسط سیستم، فارغ از اين

 تايج دو مدل ديگر با کمي تفاوت از ايندرصد بود. و ن 86.18، نشان داد که نتايج پیشنهاد شده برابر وسط کاربرمشاهده شده ت ها و مطالبواژه

 دو مدل بودند.

بولي دست قیجه قابل اي وب به نتهگر با پرتالتوصیه نتايج اين پژوهش نشان داد که روش پیشنهادي ما با تلفیق يك سیستم گیری:نتیجه

 ربران گردد.تواند سبب افزايش تعداد بازديد کاگر ميهاي توصیههاي وب مجهز به سیستماز پرتاليافت و استفاده 

 

 گر، خوشه بندیبازدید کاربران، پرتال وب، سیستم توصیههای کلیدی: واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 معاونت توسعه، دانشگاه علوم پزشکي بابلآدرس: 
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بررسی تاثیر سامانه مکان محورتحت وب رشدکودکان برآگاهی کارکنان مراکز بهداشتی درمانی از  

 سال منطقه تحت پوشش 5کودکان زیر وضعیت رشد 

 

 خدیجه سرایلو، معصومه غالمی، حسن خورشا، مهدی عباسی، *1محمدرضا هنرور

 

 مرکز تحقیقات مديريت سالمت و توسعه اجتماعي گلستان -1

 

 خالصه 

با توجه به وجود تجربه میداني وزيرساخت موجود ما بدنبال طراحي ساختاري بوديم که براساس آن بهورزان و کاردان ها  :مقدمه وهدف

سال قادر به ورود داده هاي مراقبت در سامانه مکان محور به ساده ترين شکل ممکن باشند . تاثیر سامانه مورد 5درحین مراقبت کودکان زير

 منطقه تحت پوشش مورد بررسي قرار مي گیرد . نظر بر آگاهي کارکنان در 

سال ثبت  داده ها بصورت مکان محور و 5پس از طراحي سامانه مورد نظر با خصوصیات با نحوه مراقبت از کودکان زير  روش بررسی:

 ربوطه طراحي شد . گزارش گیري در سطوح مختلف و الگوريتم م ،بانك اطالعاتي مناسب تولید شد. نقشه مکاني بصورت ديجیتالي تهیه

مراکز روستايي مینودشت بعنوان مداخله وگالیکش بعنوان شاهد انتخاب و آگاهي تیم سالمت از وضعیت سوء تغذيه کودکان تحت پوشش و 

ماه  6توزيع جغرافیايي آن در ابتداي مداخله ارزيابي شد. پزشکان وکارشناسان مراکز مینودشت در دوره آموزشي شرکت و مراقبت رشد بمدت 

اجرا و داده ها بصورت مکان محور در سامانه وارد شده وآنالیز شد. سنجش آگاهي وزمان دستیابي به اطالعات گروه مداخله و گروه شاهد در 

پايان دوره مجددا انجام شد. اطالعات قبل و بعد از مداخله مورد با استفاده چك لیست محقق  ساخته با استفاده از  آزمون آماري تجزيه 

 لیل قرارگرفت.وتح

محور ارائه مي نمايد. اين سامانه قابلیت نمايش خالصه  GISسامانه مراقب تحت وب، طراحي گرديد. نرم افزار، خروجي مناسب  یافته ها:

 وزن و دور سر نوزاد دارا است.  ،اي از وضعیت پرونده هر نوزاد و نمايش نموداري قد

برابري رانشان داد. پیش از مداخله  2یت سوءتغذيه ورشد کودکان تحت پوشش افزايش آگاهي پزشکان وکارشناسان مینودشت درمورد وضع

 مدت زمان الزم براي پاسخگويي اختالف زماني با شهرستان گالیکش معني دار شد

 مراقب در کاهش زمان پاسخگويي و افزايش آگاهي کارکنان مراکز بهداشتي درماني کامال موثر است. نتیجه گیری: 

 

 سوءتغذیه، مراقبت ،(GISسیستم اطالعات جغرافیایی) ،سامانهواژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 مرکز تحقیقات مديريت سالمت و توسعه اجتماعي گلستانآدرس: 
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 فرهنگ سازی و ترغیب مردم در استفاده از سیستم نوبت دهی کلینیک 

 

، 6، حمیدرضا خواجه ها5، علی معصومی4، محمدحسین همتیان3، مرتضی قبادی2، داریوش پهلوان1*مصطفی رفعت

 7علی شامبیاتی

 
  ارشد کامپیوتر)هوش مصنوعي(،کارشناس نرم افزار، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنانکارشناس  -1

 متخصص طب کار، دانشیار، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان -2

 نکارشناس پرستاري، کارشناس مسئول نظارت و اعتباربخشي مراکز درماني، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکي سمنا -3

 کارشناس تحلیل گر سیستم، مدير آمار و فناوري اطالعات، حوزه رياست، دانشگاه علوم پزشکي سمنان -4

 کارشناس حسابداري، کارشناس مالي، کلینیك هاي تخصصي و فوق تخصصي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان -5

 ه رياست، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود)هوش مصنوعي(، کارشناس مسئول فنآوري اطالعات، حوز کارشناس ارشد کامپیوتر -6

 کارشناس نرم افزار، کارشناس رايانه، بیمارستان بهار، دانشگاه علوم پزشکي شاهرود -7

 

 خالصه

با اجراي طرح تحول نظام سالمت و برنامه ارتقاي ويزيت در دانشگاه هاي تابعه وزارت بهداشت، شاهد بهبود حضور کمي و  مقدمه و هدف:

در کلینیك هاي دانشگاه علوم پزشکي سمنان بوديم و با استقبال بسیار خوب مردم از اين طرح، ارتقاي سامانه نوبت دهي کیفي پزشکان 

تالش گرديد  1395کلینیك هاي سمنان و دامغان مورد توجه جدي قرار گرفت. لذا با وجود بستر مناسب اطالعاتي و ارتباطي، از مهرماه سال 

  مل اطالعاتي بهتري بین کلینیك ها و شهروندان برقرار گردد.با برانگیختن نوآوري، تعا

با اقداماتي نظیر ارتقاي سیستم رزرو تلفني و کیوسك در جهت کاربرپسندي بیشتر و راحتي استفاده، بارگذاري سايت شرح تجربه موفق: 

يد و ايجاد امکان پذيرش اتباع بیگانه، توان و دسترسي راه اندازي ربات تلگرام نوبتدهي، ساخت نرم افزار موبايل اندرو جديد رزرو اينترنتي،

هاي شهروندان در ارتقاي سالمت شان به صورت عادالنه و برابر در جامعه افزايش پیدا نمود. توسعه خدمات و ابزارهاي رزرو نوبت فراتر از مرز

ست و اين ايجاد تنوع در روش هاي رزرو نوبت، منتج به جغرافیايي، با اختراعات و ابداعات جديدي در حوزه فنآوري و ارتباطات همراه شده ا

افزايش کارايي و خدمات باکیفیت بهداشت و درمان همراه با کاهش هزينه ها شده است و جهت ترغیب مردم در استفاده از اين ابزارهاي 

 جديد، اقدامات مناسبي بعمل آمده است.

زارهاي رزرو نوبت و وجود اين ابزارها در زندگي روزمره مردم با هر میزان درآمد و با آسان سازي و بهبود دسترسي مردم به ابنتیجه گیری: 

 دانش، موفق به اجراي عدالت در نظام سالمت شديم و افزايش تعداد مراجعین، بیانگر استقبال خوب مردم از خدمات الکترونیك ارائه شده

سیستم هاي نوبت دهي گرمسار و مهديشهر نیز استفاده نمايیم و از جمله باشد و در تالش هستیم از اين تجربه موفق، در راه اندازي مي

 ابزارهايي که در آينده اي نزديك قصد پیاده سازي آن وجود دارد، نوبتدهي از طريق کدهاي دستوري مي باشد.

 

 مردم تحول نظام سالمت، ارتقای ویزیت، رزرو نوبت، سالمت الکترونیک، آگاه سازی و ترغیبواژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 m.rafat@semnan.ac.ir دانشگاه علوم پزشکي سمنان،آدرس: دانشکده پزشکي، 
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 تاثیر عوامل ساختاری بر توسعه الکترونیکی بیمه درمان در سازمان بیمه سالمت ایران 

 

 5کسری آقاجانی، 4حمید رضا احمدیان، 3منصوره زاغری تفرشی، 2معصومه السادات ابطحی، *1معصومه نظری

 ،7صغری نظری، 6نسرین پرونیان

 

  اداره کل بیمه سالمت استان قزوين، سازمان بیمه سالمت ايران بويین زهرا،فوق لیسانس، ريیس اداره بیمه سالمت شهرستان  -1

 . استاد دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،دکتري مديريت -2

 دکتري مديريت پرستاري، دانشیار دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي. -3

 . ارتباطات و فناوري اطالعات مدير کل دفتر ارزيابي و حمايت از نو آوري وزارت، دکتري دانش  و اطالعات -4
 دانشجوي مهندسي.  -5

 کارشناس مسئول داروخانه ها، اداره کل بیمه سالمت قزوين، سازمان بیمه سالمت.  ،فوق لیسانس -6

 فوق لیسانس، کارشناس هماهنگي و مسئول روابط عمومي، اداره آب منطقه اي بابل، سازمان مديريت منابع آب -7

 

 خالصه:

تواند تاثیر بسیار زيادي در بهبود و اعتالي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم داشته باشد، لذا بايد  توسعه الکترونیکي مي هدف:مقدمه و 

آن را محور تمام راهبردهاي توسعه قرار داد با توجه به گستردگي بیمه درمان در کشور، توسعه الکترونیکي نقش اساسي و کلیدي در تسهیل 

تبادل اطالعات ايفا مي کند و يکي از ابزار هاي مهم برنامه ريزي و تصمیم سازي مديران است. هدف اين پژوهش بررسي  ارائه خدمات و

 عوامل ساختاري موثر بر پیاده سازي توسعه الکترونیکي بیمه درمان در سازمان بیمه سالمت ايران بود.

رگتر است که با طرح فرضیه ها واستفاده از پرسشنامه محقق ساخته مقطعي، بخشي از يك مطالعه بز-اين مطالعه توصیفيروش بررسی: 

نفر از مديران وکارشناسان ادارات فني وخدمات ماشیني ادارات کل  280که روايي و پايايي آن مورد تايید قرار گرفت، انجام شد. به اين منظور،

ري شامل نیروي انساني، ساختار اجرايي، فنآوري درون سازماني و سوال در زمینه چهار حیطه عامل ساختا 15، به   بیمه سالمت در سطح کشور

 05/0داري و سطح معني SmartPLS2.0.3بودجه پاسخ دادند. براي بررسي فرضیات از تحلیل مسیر استفاده و نرم افزار مورد استفاده 

 بود.

ه الکترونیکي در بیمه درمان وجود دارد. عوامل ساختاري درصد( پاسخ دهندگان معتقد بودند امکان پیاده سازي توسع 8/81اکثريت) یافته ها:

، اهمیت بسیار زيادي در توسعه الکترونیکي بیمه درمان دارد. همچنین بین عامل ساختاري و چهارحیطه 5از حداکثر  397/2با کسب میانگین 

عوامل (.که مبین تايید فرضیه تاثیر P<0.05مد)زير مجموعه آن با پیاده سازي توسعه الکترونیکي در بیمه درمان رابطه معناداري بدست آ

فنآوري درون "بیشترين اهمیت و"بودجه"از میان عوامل ساختاري، سازي توسعه الکترونیك بیمه درمان بود.ساختاري بر پیاده

 کمترين اهمیت را در بین عوامل ساختاري داشتند. "سازماني/تکنولوژي

بیمه درمان در سازمان بیمه سالمت امکان پذير است و پیشنهاد مي شود به زيرساخت  پیاده سازي توسعه الکترونیکي نتیجه گیری:

ساختاري چون تامین بودجه کافي، آموزش کاربردى کارکنان، مديريت شايسته منابع و بکارگیري مناسب امکانات و تجهیزات فناورى 

 اطالعات توجه ويژه شود.

 

 توسعه الکترونیکی، سازمان بیمه سالمت، عوامل ساختاریبیمه درمان، پیاده سازی  واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 nazari_purya@yahoo.com        اداره کل بیمه سالمت استان قزوين، سازمان بیمه سالمت ايرانآدرس: 

mailto:nazari_purya@yahoo.com
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 کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران: آگاهی و استفاده مدیریت منابع اطالعاتی در 

 

  *4آرزو غمگسار ،3، مهشید لطفی 2، سیدجواد قاضی میرسعید1محمد اسماعیل پور بندبنی

 

1- PhD. ايران رشت، گیالن، پزشکي علوم دانشگاه ،پرستاري 

2- PhD. ايران تهران، تهران، پزشکي علوم دانشگاه دانشکده پیراپزشکي، سالمت، اطالعات مديريت تحقیقات مرکز پزشکي، اطالع رساني و کتابداري 

 .ايران.تهران.تهران پزشکي علوم .دانشگاه و اطالع رساني پزشکي کتابداري فوق لیسانس، -3

  ايران رشت، گیالن، پزشکي علوم دانشگاه پزشکي، اطالع رساني و کتابداري فوق لیسانس، -4

 

 خالصه

هاي ديجیتال بسترهاي مناسب را در زمینه استفاده از منابع اطالعاتي الکترونیك مهیا مي کنند. فراهم آوري و پس  کتابخانه مقدمه و هدف:

اي با هدف  بنابراين مطالعه از آن معرفي منابع اطالعاتي الکترونیك به گروه هاي هدف از چالش هاي پیش روي مسئوالن مربوطه است؛

 ايران صورت گرفت. پزشکي ديجیتال کتابخانه در عاتياطال منابع تعیین مديريت

دستیار بالیني دندانپزشکي  267مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردي و از نوع مقطعي بود. جامعه آماري شامل تمامي  روش بررسی:

ها پرسشنامه  ار گردآوري دادهگیري از نوع سرشماري صورت گرفت.  ابز بهشتي و شاهد بود. نمونه هاي علوم پزشکي تهران، شهید دانشگاه

/. تأيید  88معادل  Cronbach`s alphaرساني پزشکي و پايايي با ضريب  محقق ساخته بود. روايي آن توسط اعضاي هیات علمي اطالع

 گرديد. استفاده آنالیز واريانس و آمارتوصیفي معیار، انحراف و هاي آماري میانگین شاخص از ها داده تحلیل شد. براي

پاسخ دهندگان از منزل از  ايران آگاهي داشتند. بیشتر پزشکي ديجیتال درصد( دستیاران دندانپزشکي از وجود کتابخانه 80نفر )180 ها: یافته

کردند. دلیل استفاده از کتابخانه ديجیتال پزشکي ايران به ترتیب انجام تحقیق و نگارش پايان  استفاده مي کتابخانه ديجیتال پزشکي ايران

 میزان رضايت از آن در حد متوسط بود. .کردند منبع در هفته مطالعه مي 2-1امه بود. بیشتر دستیاران دندانپزشکي بین ن

هاي بالیني دندانپزشکي،  هاي آموزشي در بخش برگزاري دورهبا توجه به میزان آگاهي از وجود کتابخانه ديچیتال پزشکي،  نتیجه گیری:

تواند سهولت دستیابي به مقاالت و منابع الکترونیکي را تسريع بخشد و  تنها مي نه  WIFIدر بالین از طريق ها  سهولت دستیابي به پايگاه

کردند را نیز به استفاده بیشتر اين  پزشکي که از اين منابع اطالع نداشته و استفاده نمي درصد دستیاران دندان 20تواند آن تعداد از  لیکن مي

در بین دستیاران دندانپزشکي محسوب  نه ديجیتال پزشکي ايران به عنوان يك درگاه اطالعاتي شناخته شده،کتابخامنابع ترغیب نمايد. 

شود، بنابراين تدوين برنامه منسجم از سوي مديران باال دستي در سطح دانشگاه ها و در نظام سالمت کشور، میزان آگاهي و استفاده از آن  مي

 .را افزايش خواهد داد

 

 آگاهی، استفاده، دستیاران دندانپزشکی، کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران  یدی:واژه های کل

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 a-ghamgosar@gums.ac.ir         ايران رشت، گیالن، پزشکي علوم آدرس: دانشگاه
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تعیین آگاهی و نگرش پزشکان نسبت به استفاده از نرم افزار ثبت سیستمی دستورات پزشک در  

 فرآیند درمان

 

 *4، عزیز کامران3، محمد مهرتک2، تلما ظهیریان مقدم1حامد زندیان

 
 استاديار گروه پزشکي اجتماعي، دانشکده پزشکي و پیراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اردبیل، اردبیل، ايران.  -1

 گروه مديريت خدمات بهداشتي، دانشکده مديريت و اطالع رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران. -2

 پزشکي و پیراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اردبیل، اردبیل، ايران. آوري اطالعات، دانشکده  استاديار گروه مديريت و فن -3

 استاديار گروه بهداشت عمومي، دانشکده علوم پزشکي خلخال، اردبیل، ايران.  -4

 

 خالصه

فن آوري اطالعات به ويژه در حیطه نظام سالمت در دنیاي امروز اهمیت روز افزوني يافته است. فن آوري هايي نظیر نرم  مقدمه و هدف:

افزار ثبت سیستمي دستورات پزشك از جمله فن آوري هايي هستند که در حیطه نظام سالمت وارد شده و جريان کار را دگرگون ساخته اند. با 

بويژه پزشکان در نظام سالمت و اهمیت آشنايي و استفاده ايشان از نرم افزارهاي ياد شده جهت ارتقاء کارايي و  توجه به نقش تیم درمان و

اثربخشي، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهي و نگرش  پزشکان نسبت به استفاده از نرم افزار ثبت سیستمي دستورات پزشکان انجام 

 يافته است.

نفر از پزشکان )عمومي، متخصص و فوق تخصص( بیمارستان  279ضر يك مطالعه مقطعي است که با شرکت مطالعه حا روش بررسی:

هاي شهر اردبیل که بصورت تصادفي طبقه بندي شده انتخاب شده بودند، انجام يافته است. ابزار گرد آوري داده ها شامل چك لیست ارزيابي 

آگاهي و نگرش  پزشکان بود که روايي و پايايي آن مورد سنجش قرار گرفت تجهیزات غیر پزشکي بیمارستان و پرسشنامه سنجش 

(834/0α= .) 

درصد متخصص بودند  7/52سال و  50الي  40درصد در دامنه سني  6/46شرکت کنندگان زن،  7/52نتايج مطالعه نشان داد که  یافته ها:

برآورد شد. میانگین امتیاز ارزيابي تجهیزات غیر پزشکي  92/45و امتیاز نگرش ايشان  57/45که میانگین امتیاز کل آگاهي پزشکان 

بود. اختالف معناداري از نظر امتیاز ارزيابي بین بیمارستان ها مشاهده نشد ولي امتیاز آگاهي کل پزشکان در بین  25/22بیمارستان ها نیز 

نظر نگرش  پزشکان اختالفي در بین بیمارستانها مشاهده  ( ولي ازF ،001/0>p=676/3بیمارستان هاي مختلف داراي تفاوت معناداري بود )

نشد. سطح تحصیالت و جنسیت شرکت کنندگان دو عامل تأثیر گذار بر امتیاز کل نگرش و آگاهي پزشکان نسبت به نرم افزار ثبت سیستمي 

 دستورات پزشك شناخته شدند.

نگرش  پزشکان نسبت به نرم افزار ثبت سیستمي دستورات پزشك بر مبناي نتايج مطالعه حاضر، مشخص شد که آگاهي و  نتیجه گیری:

در حد متوسط رو به پايین قرار داد لذا مقتضي است به منظور افزايش آگاهي و نگرش  ايشان اقداماتي نظیر برگزاري کارگاههاي آموزشي و 

گردد و نظر به تأثیرگذار بودن مولفه تحصیالت بر امتیاز کل توجیحي پیرامون مزايا استفاده از نرم افزار در فرآيند کاري ايشان تدوين و ارائه 

 آگاهي و نگرش  پزشکان، به نظر مي رسد تأکید اصلي مي بايست بر آموزش پزشکان عمومي باشد.

 

 ثبت سیستمی دستورات پزشک، آگاهی پزشکان، نگرش  پزشکان، ارزشیابی بیمارستان واژه های کلیدی:

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 دانشکده علوم پزشکي خلخال، اردبیلآدرس: 
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اطالعات و ارتباطات با مدیریت دانش و بهره وری منابع انسانی در سازمان رابطه کاربرد فناوری  

 بیمه سالمت استان گلستان

 

 3حسن خورشا، 2محمدرضا ابومردانی، *1مفرد عطیه گلبینی

 

 دانشگاه علوم پزشکي گلستان ،ITکارشناس فناوري اطالعات، کارمند مديريت  -1

 گلستانکارشناس ارشد بیمه سازمان بیمه سالمت  -2

 دانشگاه علوم پزشکي گلستان ،ITکارشناس آمار، کارمند مديريت  -3

 

 خالصه 

 هاي داشته ارزش اينترنت، زمینه در حاصله پیشرفتهاي و (ITفناوري اطالعات)زمینه  در گسترده تحوالت به توجه با مقدمه و هدف:

 دانش مديريت سامانه ساختن حال در سازمانها از بسیاري لحاظ بهمین است؛ يافته افزايش توجهي قابل سازمانها  بنحو در دانش بر مبتني

. اين مطالعه رابطه کاربرد فناوري دهند سامان و سر وکاررا کسب علمي هاي دانسته و نموده مديريت را خود سازماني آموخته هاي تا هستند

 اطالعات و ارتباطات با مديريت دانش و بهره وري منابع انساني در سازمان بیمه سالمت استان گلستان نشان مي دهد . 

ز در اين تحقیق ابزار قابل استفاده پرسشنامه محقق ساخته که با همکاري مقاالت ديگر به آن دست پیدا کرده است پس اروش بررسی: 

درصد مي باشد . جامعه آماري اين تحقیق کارکنان سازمان بیمه سالمت داستان  80کسب  روايي الزم  و پايايي اين پرسشنامه باالي 

 گلستان مي باشند. 

 اين تحقیق نشان مي دهد يعني با افزايش کاربرد فناوري اطالعات اثر مثبت در افزايش مديريت دانش در سیستم مي گردد. ها:یافته

(P-Value<0.05 )يعني با کاربرد فن آوري اطالعات میزان بهره وري در سیستم افزايش  تايید مي گردد 0.435 همبستگي بین دو متغیر

در حالت سوم  مديريت دانش و بهره وري نیروي انساني مي باشد  0.0245( و میزان همبستگي برابر   P-Value<0.05پیدا مي کند. ) 

 مي باشد.  0.35( و میزان همبستگي بدست آمده برابر   P-Value<0.05) د همبستگي مثبت وجود دار

حال با توجه به نتايج بین متغیرها کاربرد فناوري اطالعات، مديريت دانش و بهره وري نیروي انساني همبستگي وجود دارد گیری: نتیجه

 بدست آمده کمتر مي باشدولي مقدار همبستگي بین کاربرد فناوري و بهره وري نیروي انساني مقادير 

 

 وریبهره ،مدیریت دانش ،فناوری اطالعاتهای کلیدی: واژه
 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 ،دانشگاه علوم پزشکي گلستانITمديريت آدرس: 
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نتخب مبررسی ارتباط ادراک کارکنان از عدالت سازمانی با پاسخگویی اجتماعی در بیمارستان های  

 1395آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

 

 4مریم رادین منش، *3علی رضا یوسفی، 1، مسعود طاهری میرقائدی2، عباس همایونی1محمد کشوری

 

 یراناکی ایران، لوم پزشعدانشجوی دکترای تخصصی سیاست گذاری سالمت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه  -1

هران، تلوم پزشکی عانشگاه دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، د -2

 ایران 

 پزشکی، طالع رسانیریت و ادانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدی -3

 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

 یران اتهران،  گروه مدیریت و اقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکیدانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد سالمت،  -4

 

 خالصه

ویتهه ای  رمتانی اهمیتتعدالت سازمانی، به دلیل اثرات مهم بر نگرش و رفتارهای کارکنان در سازمان های بهداشتتی و د مقدمه و هدف:

. این پهوهش با اهمیت است گذاران و مدیران سالمت بسیار بادارد. پاسخگویی نیز یکی از مسائل مهم هر نظام سالمت بوده که برای سیاست

هران در سال تلوم پزشکی انی و مولفه های آن با پاسخگویی اجتماعی در بیمارستان های منتخب دانشگاه عهدف بررسی ارتباط عدالت سازم

 انجام شد.  1395

جش عتدالت بیمارستان منتخب بصورت مقطعی انجام شد.  نمونته پتهوهش جهتت ستن 5تحلیلی در -این مطالعه توصیفی روش بررسی:

ز پرسشنامه بیوگر برای بررسی انفر از بیماران بستری بود.  228ان و به منظور بررسی پاسخگویی نفر از کارکنان بیمارست 245سازمانی شامل 

ی آمار توصیفی و ازشاخص ها عدالت سازمانی و از پرسشنامه سازمان جهانی بهداشت برای بررسی پاسخگویی استفاده شد. داده ها با استفاده

 . شد تحلیل α=%5عنی داری ضریب همبستگی پیرسون در سطح م،ANOVAآزمون های 

. بین عدالت سازمانی بتا بدست آمد 90/77 ± 62/11و  10/58 ± 56/11میانگین عدالت سازمانی و پاسخگویی اجتماعی به ترتیب  ها:یافته

 (. r ،03/0 =p= 5/0پاسخگویی اجتماعی ارتباط معناداری وجود داشت)

دارک ارایط عتدالت وضعیت عدالت سازمانی و پاسخگویی به ترتیب در سطح متوسط و خوب ارزیابی شد. لذا جهتت بهبتود شت گیری:نتیجه

صمیم گیتری رآیندهای تهای پرداخت و تخصیص نتایج به کارکنان، تجدید نظر در فها و مکانیسمهایی نظیر اصالح روششده، اتخاذ سیاست

 ردد.گیشنهاد می کارکنان که منجر به ارتقاء هرچه بیشتر سطح پاسخگویی نیز خواهند شد، پ و نیز بهبودارتباطات سرپرستان با

 

 بیمارستان، پاسخگویی، عدالت سازمانی های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

  یراز، ایران.ش، 29وچه گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، ساختمان دیاموند )الماس(، خیابان قصرالدشت، ک آدرس: 
alirezayusefi67@gmail.com 

mailto:alirezayusefi67@gmail.com
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بر اساس مدل  بررسی کیفیت خدمات بخش جراحی  بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد 

Servuse 

 *5علی وفایی نجار ،4امیرعباس آذریان ،3هوشمند، الهه 2، علیرضا رمزی1محمد علوی

 
 رئیس اداره بیمه گری بیمه سالمت، اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی، مشهد، ایران  -1

 اداره کل بیمه سالمت خراسان رضوی، مشهد، ایران ،مدیر کل بیمه سالمت استان خراسان رضوی -2

 مشهد،ایران  مشهد، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز ،استادیار -3

 دانشجوی دکتری آمار، گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران -4

 مشهد، ایران  مشهد، پزشکی علوم دانشگاه سالمت، بر موثر اجتماعی عوامل تحقیقات مرکز ،استاد -5

 

 خالصه

ز این پهوهش ود. هدف اار می رارائه خدمات برتر از طریق حفظ کیفیت باال، پیش نیاز موفقیت سازمان های خدماتی به شمو هدف:  مقدمه

 ت.وده اسبارزیابی کیفیت ارائه خدمات به بیماران بستری بخش جراحی در بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر مشهد 

تی مشهد در سال بیمار بستری در بیمارستان های خصوصی و دول 400روی پهوهش حاضر به صورت توصیفی مقطعی بر بررسی:روش 

، همدلی و قابلیت ویی، تضمین، پاسخگانجام گرفت. این پرسشنامه شامل ابعاد ملموسات، قابلیت اعتماد سرویوزبا استفاده از پرسشنامه  1396

توسط  SPSSرم افزار نتفاده از با اس است. داده های جمع آوری شده استفاده است. روایی و پایایی ابزار مذکور در سایر مطالعات سنجیده شده

 آزمون های ناپارامتریک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 از بیمارن را %41.72است،  ( مربوط به بیمارستان های دولتی بوده%42.8یافته های پهوهش نشان می دهد بیشترین پذیرش ) ها:یافته

ت ادراک ورد انتظار و کیفیمدر این پهوهش بین کیفیت % از بیماران شهر مشهد  بوده است.  73.1مردان تشکیل می دادند و محل سکونت

یمارستان های بدمات  در خکیفیت  اختالف بین ادراکات و انتظارات بیماران ازانی شکاف وجود داشته است. شده بیماران از خدمات بیمارست

(، پاسخگویی -1.79، تضمین )(-1.81قابلیت اعتماد )  ،(-1.87(، ملموسات )-1.98دولتی به ترتیب اولویت در ابعاد قابلیت استفاده )

(، -0.66لموسات )م(،همدلی و -0.74ستانهای خصوصی در ابعاد قابلیت استفاده )( و در بیمار-1.78( و در بعد همدلی )-2.1)

 ( بوده است .-0.45( و تضمین )-0.58(، اعتماد )-0.64پاسخگویی)

شته است. به ا وجود داهمارستان نمرات منفی کیفیت خدمات نشانگر آن است که نیاز به بهبود این ابعاد کیفیت خدمات در بی گیری:نتیجه

 ی نمایند.وجه بیشتردمات تخن دلیل پیشنهاد می شود مدیران برای کاستن شکاف کیفی موجود، به نیازهای بیماران و ارائه مطلوب همی

 

 بیمارستان ، جراحی، سرویوز ،کیفیت خدمات های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Vafaeea@mums.ac.irدانشکده بهداشت    -18دانشگاه -خیابان دانشگاه–مشهد  آدرس: 



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل        

 1396 -ویژه نامه             
 

 

 162 سالمت...، محور؛ اخالق حرفه ای

 16
2 

 

ناپیروی ازتوصیه های درمانی همواره یک مشکل مهم وچندوجهی درحوزه سالمت بوده است .پهوهش حاضربا هدف اثر  سابقه و هدف:

میزان های رفتاری به عنوان یک مداخله روانی آموزشی درهمایندی با رعایت ارزش های اخالقی برمهارت و بخشی مدل اطالعات، انگیزش

 شد.انجام  دیابت مازندرانمهار  وپیشگیری انجمن  بهکننده مراجعه2نوعدیابتی بیماران  دردرمانی شده توصیه هایرژیمازپیروی 

ورت تصادفی ساده صگیری دردسترس انتخاب وبه به روش نمونه2بیماردیابتی نوع72دراین پهوهش نیمه تجربی تعداد روش بررسی:

ک پرسشنامه اطالعات نفر تخصیص یافتند و به کم36وکنترل،هرکدام به طورمساوی منطبق باجدول اعداد تصادفی دردوگروه آزمایش

 (=α 87/0ی اختصاصی)(و پیرو=81/0αهای پیروی کلی)(و مقیاس=87/0α)های رفتاری مرتبط باپیروی بیماران دیابتیانگیزش ومهارت

.گروه رارگرفتندقسنجش  فترانجمن دیابت بابل مورددرسه مرحله پیش آزمون،پس آزمون )یک ماه بعد(وپیگیری )سه ماه بعد(درمحل د

قی ایت ارزش های اخالآموزشی براساس مدل مربوطه همایند بارع-نفره مداخله روانی9هایای درگروهدقیقه80آزمایش طی چهار جلسه

 spssرنرم افزاردوواریانس حلیل کتها توسط آمار توصیفی و دریافت نمودند و گروه کنترل فقط ازمداخالت معمول انجمن برخورداربودند.داده

 تحلیل گردید. 20نسخه

آزمون( )پس 50/22، 12/15ادیر)پیش آزمون( به مق75/13،12/18پس ازمداخله میانگین پیروی کلی واختصاصی به ترتیب ازمقادیر ها:یافته

 (.p<05/0گروه آزمایش افزایش یافت))پیگیری( به طورمعناداری در 50/22، 16 /25و     

 

 بیمار دیابتیاخالق حرفه ای،  ،های رفتاریش، مهارتدرمانی، مدل اطالعات، انگیزرژیم  ازپیروی  :های کلیدیواژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Akbar2536@gmail.comآدرس: دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 

های رفتاری با اخالق حرفه ای در میزان اثر بخشی همایندی مدل اطالعات، انگیزش و مهارت

 های درمانی بیماران دیابتیپیروی ازرژیم

 

 3،محمد حسین شیرافکن2، رمضان حسن زاده*1کلثوم اکبرنتاج بیشه

 

 استادیار، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری،دکتری روان شناسی -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،دانشکده علوم انسانی ،استاد ،دکتری روان شناسی -2

 دانشجوی دکتری عمومی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل -3

 

 خالصه

ه عنوان بین اخالقی رفتاری  با موازهای مهارتو رسد همایندی مدل اطالعات، انگیزشهای پهوهش، به نظرمیبراساس یافته گیری:یجهنت

 بایست مورد توجه قرارگیرد.یک مداخله مؤثردرارتقاءپیروی بیماران دیابتی می
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 بررسی رفتارهای خودمراقبتی به منظور پیشگیری از بروز سندرم ساختمان در میان کارکنان اداری 

 

 *2آقالری  ، زهرا1جعفریان  سمیه

 

 ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی، معاونت محیط، بهداشت مهندسی لیسانس، کارشناس -1

  ایران گناباد، گناباد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -2

 

 خالصه

ه بتروز بتمنجر  مان هاساکنین ساخت در که سندرم ساختمان یکی از بیماریهای ناشی از آلودگی هوا در فضاهای بسته است مقدمه و هدف:

 نظتورم به دمراقبتیخو رفتارهای شود. هدف از این پهوهش، بررسی های عصبی، تحریکی، تنفسی، پوستی و حسی میمجموعه ای از نشانه 

 اداری می باشد.    کارکنان میان در ساختمان سندرم بروز از پیشگیری

انجتام شتد. جمتع  1396 بستاننفر از کارکنان دو اداره دولتی شهرستان بابل در تا 150مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر میان روش بررسی: 

ندورم ساختمان انجتام سسوالی جهت سنجش رفتارهای مراقبتی کارکنان در پیشگیری از  20آوری اطالعات به روش آسان، با پرسشنامه ای 

 ر گرفته شد. ( در نظ>p 05/0شد. داده ها از طریق آزمون های آماری تی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد و سطح معنی داری) 

رد و قرمتزی چشتم، درصد({ کارکنان بیان کردند که عالئم بیماری سندروم ساختمان همچون سوزش چشم، سترد7/66نفر)100} ها:یافته

این عالئتم تشتدید  د می مانندسرفه های مکرر را تجربه کردند، این افراد بیان نمودند روزهایی که بیش از دو ساعت در محیط بسته اتاق خو

ی ختود احستاس درصد({ از حضتور در محتیط شتغل32نفر) 48درصد({ از فضای محیط شغلی خود رضایت نداشتند.}6/34نفر) 52می شود.}

ه تهویت طریتق ستاختمان از درصد({ اظهار نمودند که رفتارهای خود مراقبتی مانند تامین هتوای تتازه در3/39نفر) 59افسردگی می کردند. }

طح تحصیالت و سکنند. میان  ی از نور کافی در فضای اتاق ها و محیط های بسته را اجرا میدرب و پنجره ها و بهره مند و باز کردن طبیعی

 (. >p 05/0انجام رفتارهای خود مراقبتی ارتباط معنی دار یافت شد) 

بهداشتتی وزش مستائل درصد کارکنان عالئم سندروم ساختمان را داشتتند، لتذا پیشتنهاد متی شتود آمت 50از آنجاکه بیش از  گیری:نتیجه

 توصیه می شود.،بخصوص بهداشت محیط و کنترل آلودگی هوای محیط های بسته

 

 مراقبتی، سندرم ساختمان، کارکنان اداری. خود های کلیدی:واژه

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 Email: z.aghalari@gmail.com    ایران گناباد، گناباد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، آدرس: دانشکده
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 های شهرستان زابل مارستانیدر ب ماریب یمنیفرهنگ ا تیوضع یابیارز 

 

 4، سامان دهقان نژاد4پیری، عاطفه 3، سمیه باقری2و1فاطمه محبتی ،*2و1پوریا هدایتیسید

 

 مربی، عضو هیئت علمی، گروه مدیریت خدمات بهدشتی و درمای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل -1

 زشکی تهرانپشگاه علوم ت، دانده بهداشکدانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت واقتصاد سالمت، دانش -2

 مربی، هضو هیات علمی گروه بهداشت و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل -3

 کارشناس مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشکده بهداشت -4

 

 خالصه

یت بررسی وضع با هدف منظور ایجاد یک فرهنگ ایمنی، ارزیابی فرهنگ فعلی ضروری می باشد. لذا مطالعه حاضربه  مقدمه و هدف:

 می باشد. 1392فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان بالینی بیمارستان های شهرستان زابل در سال 

 یمارستانیب شیمایپرسشنامه پ یمطالعه نسخه فارس نیها در اداده یابزار گردآور این پهوهش کاربردی مقطعی است . :روش بررسی

د در قالب لیکرت است که روایی آن با استفاده از نظر صاحبنظران و پایایی آن از طریق آزمون در چهار حیطه و ده بع ماریب یمنیفرهنگ ا

نفر می باشد. جامعه مورد پهوهش کارکنان بالینی شاغل در بیمارستان های  250آلفای کرونباخ به تایید رسید . تعداد کل نمونه برابر با  

-tهای آماری های توصیفی و آزمونو آماره spssتایج حاصل از این پهوهش، از نرم افزار شهرستان زابل می باشد. و برای تجزیه و تحلیل ن

test،ANOVA    .و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است 

ا بعد جابجایی و انتقاالت در بیمارستان بیشترین امتیازو ب 3.75کار تیمی درون بخشی با میانگین ،در بین ابعاد فرهنگ ایمنی بیمار ها:افتهی

نی بیمار و فرهنگ ایم بعاد مختلفاپایین ترین میزان امتیاز را به خود اختصاص داده است . نتایج مطالعه نشان دادکه بین  2.36میانگین 

 نند.کر عمل می طا بهتخزنان در ارتقا مستمر یادگیری و ارتباطات باز و گزارش  جنسیت رابطه معنی دار وجود دارد به نحوی که

ب بطه با خطاها، تناوورد در رائه بازخارتباطات و ارا نهیدر زم ماریب یمنیفرهنگ ا یبه ارتقا شتریمطالعه ضرورت توجه ب جیتان گیری:نتیجه

 داد. نبه خطا  را نشا یهینبت ریو پاسخ غ یبخش نیب یمیحوادث، بهبود کار ت یگزارش ده

 

 ایمنی بیمار ،فرهنگ ایمنی بیمار، بیمارستان های کلیدی:واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Email: mohabatif@gmail.comگروه علوم مدیریت واقتصاد سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران       آدرس: 
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 رضایتمندی بیماران از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در شهر رشت 

 

 3باتریلیال عزت پنا ا ،*2علی فیض ثابت ،1فردین مهرابیان

 

 ایران کی گیالن، رشت،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزش بهداشت و محیط زیست،مرکز تحقیقات  گروه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، -1

 مرکز فوریتهای پزشکی گیالن، رشت، ایران  -2

 ایران ،رشت ،مرکز آموزشی درمانی پورسینا -3

 

 خالصه

ارستانی س پیش بیمات اورژانموید کیفیت خدم ،خدمات ارائه شده به بیماران پیش بیمارستانی و میزان رضایتمندی آنها: و هدف مقدمه

 لذا سنجش رضایتمندی بیماران به عنوان شاخص کلیدی نحوه عملکرد سازمان شناخته میشود. .است

 نجام شده است. یتمندی بیماران ازخدمات اورژانس پیش بیمارستانی شهررشت ا هدف: این مطالعه با هدف بررسی میزان رضا

نس پیش بیمارستانی رشت پایگاه شهری وجاده ای اورژا  9نفر از بیماران منتقل شده توسط 216یفی حاضر درپهوهش توصروش بررسی: 

رسشنامه پداده ها با استفاده از وتصادفی انتخاب -با استفاده از نمونه گیری سهمیه ای ،95خرداد31لغایت  94 به بیمارستان ازاول اسفند

وال در س 23وم ددو بخش که بخش اول حاوی اطالعات فردی و دموگرافیک و بخش  استاندارد  سنجش میزان رضایتمندی و شامل

 تیم ،پیرسون یهمبستگ و شاخص هایspss19 افزار نرم با آمده بدست اطالعات. خصوص میزان رضایتمندی بود، جمع آوری شدند

 یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند.  واریانس آنالیز،ستقل

 ش بیمارستانی با میانگین پی اورژانس کارایی به مربوط رضایتمندی بیشترین ،رضایتمندی های حیطه ازبین نتایج نشان داد ها:یافته

 پیش اورژانس از مارانبی رضایتمندی کلی میانگین. میباشد4.04تکنسینها با میانگین  عملکرد به مربوط رضایتمندی کمترین و4.43

 براساس بیمارستانی یشپ اورژانس ازخدمات رضایتمندی بین. است رضایتمندی یا مطلوب سطح دهنده نشان که میباشد 4.49 بیمارستانی

 داری معنی اختالف داشتیبه مراقبت سیستم به وابستگی وداشتن مأموریت زمان ،اورژانس پیش بیمارستانی ازخدمات استفاده سن،سابقه

 .است غیراورژانسی زافرادباالترا تکنسینها بودن ای حرفه و تکنسینها برخورد از اورژانسی افراد رضایتمندی میانگین. وجود ندارد

 هایو برگزاری دوره نساورژا های تکنسین وتوانمندی مهارتها سطح افزایش ،بیماران رضایتمندی سطح منظورافزایش به گیری:نتیجه

 آمبوالنس وتمیزی رنمد پزشکی تجهیزات به ها آمبوالنس نمودن مجهز.  ضروری میباشد اورژانس هایتکنسین ویهه توجیهی آموزشی

 میشود. تاکید اورژانس پرسنل بودن ومرتب یونیفرم آراستگی ها،

 

 رضایتمندی بیماران، اورژانس پیش بیمارستانی، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی کلیدی:های واژه

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 E-mail:feyzmed@gmail.com  رشت             : ،مرکز فوریتهای پزشکی گیالنآدرس: 
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 پزشکیعلوم هایدانشگاه هایبیمارستان به کنندهمراجعه بیماران مندیرضایت مقایسه 

 سالمت نظام تحول طرح اجرای از بعد و قبل کشور،

 

 *5، عطیه آل احمد4پور، سمیرا طهماسبی3، زینب پورهاشم2، مریم خلیل ارجمندی1امیتیس جزایری

 
نشگاه علوم داالمت، دانشجوی دکتری تخصصی، کارشناس پزوهشکده سالمت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پهوهشکده س -1

 پزشکی بابل، بابل، ایران

 ، ایرانابل، بابلبمرکز تحقیقات اختالل حرکت، پهوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی  فوق لیسانس، کارشناس پزوهشکده سالمت، -2

 ، ایرانابل، بابلبمرکز تحقیقات مواد دندانی، پهوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی  فوق لیسانس، کارشناس پزوهشکده سالمت، -3

 دانشجوی کارشناسی ارشد پهوهش علوم اجتماعی، موسسه آموزش عالی سبز، آمل، ایران -4

 ل، ایرانبابل، باب لوم پزشکیعمرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و ملکولی، پهوهشکده سالمت، دانشگاه  فوق لیسانس، کارشناس پزوهشکده سالمت، -5

 

 خالصه

 با المتس نظام تحول حشود. طرمیدرنظر گرفته بهبود و توسعه نظام سالمت شاخصمندی بیماران به عنوان رضایت  مقدمه و هدف:

 اهماردیبهشت از هامارستانبی در خدمات کیفیت ارتقای و سالمت خدمات به دسترسی در عدالت ایجاد مردم، از مالی حفاظت کلی رویکرد

 پیش شور،ک پزشکیعلوم هاینشگاهدا هایبیمارستان به کنندهمراجعه بیماران رضایت به مربوط مستندات حاضر مطالعه در شد. آغاز 93 سال

 .گرفتقرار مقایسه و بررسی مورد سالمت نظام تحول طرح اجرای از پس و

-کلیدواژهبا PubMed  و magiran پایگاه داده دو درمروری بر روی مقاالت فارسی و انگلیسی این مطالعه به روش  روش بررسی:

 پرداختی، میزان) بسته 4 سالمت، نظام تحول طرح در پیشنهادی بسته 8 میان از انجام شد.  "بیمارستان"و "بیماران" ،"رضایت"های 

  .قرارگرفت بررسی مورد( ویزیت خدمات کیفیت هتلینگ و حضور پزشک متخصص مقیم، کیفیت

و پس از اجرای طرح تحول نظام  مقاله که در دو سال پیش 25ورود و خروج جمعاً در این پهوهش مروری پس از اعمال معیارهای  یافته ها:

 بود؛ تفاوتم زمانی ازهب دو در مارانبی رضایت میزان حاضر، مطالعه نتایج بودند، مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند. براساسسالمت اجرا شده

ی ا بازه زمانویزیت در مقایسه ب خدمات نیاز و نیز کیفیت مواقع در پزشک به دسترسی پرداختی، میزان از مندیمیانگین رضایت کهطوریبه

 یافت. افزایش پیش از اجرای طرح

ین خدمات با ت و هرچه اهاسستانمندی متاثر از کیفیت و تنوع خدمات اقامت بیمار و رفتار کارکنان بیمارسهم عمده رضایت نتیجه گیری:

ا در پی خواهد مت کشور رنظام سال یافتگیتوسعهرضایت بیماران و شدن دوران نقاهت تسهیل پروسه درمان و کوتاهکیفیت بهتر ارائه شود، با 

 .داشت

 بیماران، بیمارستان، رضایت، طرح تحول نظام سالمت کلیدی:واژه های 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 *atiyeh_aleahmad@yahoo.comآدرس: مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و ملکولی، پهوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل      

mailto:*atiyeh_aleahmad@yahoo.com
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 بررسی انواع خشونت علیه زنان در محیط شغلی  

 

 *2آقالری ، زهرا1جعفریان  سمیه

 

 ایران  بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه بهداشتی، معاونت محیط، بهداشت مهندسی کارشناس لیسانس، -1

  ایران گناباد، گناباد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،محیط بهداشت مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -2

 

 خالصه

 یمنیا و که سالمت است نیسازما و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،ابعاد  بر مشتمل وجهی چند و پیچیده محیطی کار، محیط مقدمه و هدف:

کار می  محیط در ر به خشونتاجتماعی که منج -روانی مطابق با گزارش سازمان جهانی بهداشت تنش .دهد می قرار تاثیر تحت را کارمند

 زنان لیهع خشونت انواع بررسی هدف بررسیاست که زنان بیشتر در معرض آن هستند. لذا پهوهش حاضر با  جهانی مشکل خطر و یک شود،

 انجام پذیرفت. ادارات دولتی شهر بابل در

جام شد. ان 1396ر تابستان دنفر از زنان شاغل در دو اداره دولتی شهرستان بابل  100مطالعه توصیفی مقطعی حاضر میان  :روش بررسی

تهدید، خشونت کالمی و  یک،دموگراف مشخصات سوال شامل 43دارای  جمع آوری اطالعات به روش آسان، از طریق پرسشنامه ای روا و پایا

 خشونت فیزیکی، انجام شد. داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد. 

داشتند. همگی سال  10ر باالی درصد({ سابقه کا29نفر) 29سال و } 30تا  20درصد({ در سنین 43نفر) 43بیشتر پرسنل اداری } یافته ها:

ودند. عی از خشونت را تجربه کرده بدرصد({ بیش از یکبار در محیط شغلی خود نو35نفر) 35افراد مورد مطالعه اذعان نمودند حداقل یکبار و}

 67ده بودند.}درصد({ تهدید را تجربه کر8نفر) 8درصد({ خشونت فیزیکی و }5نفر) 5درصد({ خشونت کالمی و }92نفر) 92}

در  یا اختالل جهیزات و{ بیان کردند که عامل محرک خشونت عقب افتادن کارهای اداری ارباب رجوع به دلیل کمبود تدرصد(67نفر)

 سیستمهای رایانه ای بوده است.

 ندنرسا حداقل به جهت . لذاهمگی افراد شاهد حداقل یکبار خشونت در محیط شغلی بودند مطالعه این در نشان داد نتایج نتیجه گیری:

 کننده محافظت اماتصحیح، اقد مدیریت اجرای مناسب، پیشگرانه راهبردهای امر، مسئوالن سوی از محیطهای شغلی باید ت درخشون

 .شود گرفته نظر در همگانی آموزش و مناسب

 

 پرسنل اداری، خشونت، زنان. های کلیدی:واژه

                                                      

 مسئول مقاله:  *

 Email: z.aghalari@gmail.com         گناباد، پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، دانشکدهآدرس: 
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 میزان اخذ رضایت آگاهانه از بیماران توسط محققین پزشک 

 

 4، مرجان غالمی3پریسا چمن پرا *2، مریم غالمی1نیکنامرامین 

 

 استادیار، فوق تخصص گوارش و کبد، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران -1

 انهای بالینی بیمارستان نمازی، شیراز، ایرارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز توسعه پهوهشک -2

 های بالینی بیمارستان نمازی، شیراز، ایرانکارشناس ارشد آمارزیستی، مرکز توسعه پهوهش -3

 های بالینی بیمارستان نمازی، شیراز، ایرانکارشناس ارشد زبان انگلیسی، مرکز توسعه پهوهش -4

 

 خالصه

یابد که آسیب پذیری بیمار، زمانی اهمیت میدر مراقبتهای بهداشتی تاکید بر حفظ حقوق اساسی انسان بویهه حفظ شأن  مقدمه و هدف:

ترین حقوق بیماران، تصمیم دهد. یکی از اساسیبیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف سیستم بهداشتی و اجتماعی قرار می

میزان اخذ رضایت آگاهانه از رسی به برباشد، لذا در این مطالعه قصد داریم داوطلبانه ایشان نسبت به شرکت یا عدم شرکت در پهوهش می

 بیماران توسط محققین پزشک بپردازیم.

، 1395تحقیقاتی که طی سال  پروژه 511پهوهش حاضر یک مطالعه توصیفی، از نوع مقطعی است. در این پهوهش از بین  روش بررسی:

مورد  100مازی شیراز ارجاع داده شده بودند، تعداد توسط محققین پزشک برای آنالیز آماری به مرکز توسعه پهوهشهای بالینی بیمارستان ن

بصورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شد و طی تماس تلفنی با مسئولین اجرای پروژه، اطالعاتی در مورد میزان پایبندی محققین بر پر کردن 

 فرم رضایت آگاهانه از بیماران کسب شد. 

درصد ایشان اعالم کردندکه  45فرم رضایت آگاهانه از بیماران اخذ نموده بودند.  درصد محققین15نتایج مطالعه نشان داد که  :هایافته

درصد باقی مانده بدون کسب رضایت آگاهانه از بیماران اطالعات خود را جمع آوری  40رضایت بیماران را بصورت شفاهی جلب نموده اند و 

 نموده بودند.

م همکاری داوطلبانه بیماران در مداخالت درمانی طرحهای تحقیقاتی، طوالنی شدن آموزشی بودن بیمارستانها، ترس از عد گیری:نتیجه

آوری نمونه، اعتراض بیماران، منفی بودن دیدگاه عام جامعه نسبت به تحقیقات پزشکی از جمله عوامل تأثیرگذار بر اخذ رضایت مدت جمع

ها اخذ رضایت های اساسی اعتباربخشی بیمارستاناخیر یکی از خط و مشیآگاهانه توسط محققین پزشک بود. لذا با توجه به اینکه در سالهای 

و کالسهای آموزشی به ارتقاء  آگاهانه از بیماران است، پیشنهاد میگردد، مسئولین و کادر درمانی بیمارستانها، با اطالع رسانی و برگزاری کارگاه

 شی تالش مستمر نمایند.سطح آگاهی اساتید، دانشجویان و محققین در زمینه اخالق پهوه

 

 رضایت آگاهانه، پزشک، بیمار، بیمارستانهای کلیدی: واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 ghom5@yahoo.com                         های بالینی بیمارستان نمازی، شیراز، ایران مرکز توسعه پهوهشآدرس: 
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 ی خدمات سالمت؛ مصادیق و راهکارهاتعارض منافع در ارائه 

 

 3، داریوش چیوایی2پیاممهدی مختاری ،*1حسین بوذرجمهری

 

 پهوهی و مطالعات راهبردی حکمتسیاستی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، پهوهشگر پهوهشکده-1

 پهوهی و مطالعات راهبردی حکمتی سیاستگذاری سالمت، عضو هیئت علمی پهوهشکدهدانشجوی دکترای سیاست-2

 پهوهی و مطالعات راهبردی حکمتی سیاستکارشناس ارشد اقتصاد بهداشت، پهوهشگر پهوهشکده-3

 

 خالصه 

ض میان منافع عنای تعارمصه به شود که به طور خالهای فساد یاد میعنوان یکی از مهمترین ریشهامروزه از تعارض منافع ب مقدمه و هدف:

ی طالعهاز این م د. هدفشخصی افراد با منافع عمومی است. تعارض منافع در نظام سالمت بعنوان یک بخش عمومی اهمیت بسیاری دار

 ت.بررسی مصادیق تعارض منافع و راهکارهای مقابله با آن اس

 Healthبه همراه  Conflicts of Interestهای ها عمدتاً کلیدواژهاین مطالعه مروری است. برای یافتن داده روش بررسی:

Service Dlivery  های اطالعاتی پایگاهدرCochrane،Scopus،Web of science، Proquest، WHO، NIH، 

PubMed موتور جستجوی  وGoogle Scholar هایو پایگاهSID، Magiran، IRANDOC اند. منابع مورد جستجو شده

 به بعد بودند.  1988استفاده به زبان فارسی و انگلیسی و مربوط به سال 

گزاران و بانی خدمتور، تمنظ-مجری، اتحاد ناظر-گذاردهند که انواعی از تعارض منافع همچون اتحاد قاعدهشواهد نشان می ها:یافته

ادی است. یک امر ع ه آنهاها با پزشکان و ارسال هدیه بر نظام سالمت وجود دارند. مالقات نمایندگان فروش شرکتاشتغال همزمان د

و  ی پزشکانلوابط ماروجود دارد که  ییهاینگراناشتغال همزمان مسئولین در بخش خصوصی و دولتی مسائلی را ایجاد کرده است. 

قرار  مارانیافع بخود و من منافع نیانتخاب ب یکه پزشک در دوراهیقرار دهد؛ بطور ریرا تحت تأثآنها  یا، قضاوت حرفهعیبا صنا پهوهشگران

 .ردیگ

تقسیم  ال محدودیتی شفافیت و اعمتوانند تعارض منافع را اصالح کنند که به دو بخش عمدهتغییرات سیاستی متعدد می گیری:نتیجه

یکی دیگر  جود دارد.وزشکان پهای دارو و تجهیزات پزشکی به شوند. در کشورهای پیشرفته الزامات قانونی برای شفافیت پرداخت شرکتمی

جود ندارد وین زمینه اصی در ساز بین بخش عمومی و خصوصی است. متأسفانه در ایران قانون مشخابط مشکلاز راهکارها، حذف برخی از رو

 بنابراین نیازمند تهمیدات نهادی برای مقابله با تعارض منافع هستیم.

 

 ی خدمت، تعارض منافع، شفافیت، فسادارائه :های کلیدیواژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 h.bouzarjomehri@gmail.comپهوهی و مطالعات راهبردی حکمت        ی سیاستآدرس: پهوهشکده

mailto:h.bouzarjomehri@gmail.com
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نگرش و عملکرد کارکنان مراکز آموزشی درمانی شهر رشت در مورد اهدای عضو پس از   بررسی 

 مرگ

 

 2کبری سالمی کهن،*1مهستی امامی

 

 مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت، ایران و دانشکده پرستاری، کارشناسی ارشد آموزش پرستاری -1

 ایران رشت،یالن، گدانشگاه علوم پزشکی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه پرستاری ) داخلی جراحی(،  -2

 

 خالصه 

گ و کتاهش متر ،متفراهم آوری عضو جهت حفظ سال بعاعضا و بافتهای سالم بیماران مرگ مغزی به عنوان مهمترین من :و هدف مقدمه

ایش ست انتظارپیوند افتزیماران  لیمیروهزینه های درمانی بیماران با نارسایی پیشرفته عضو استفاده می گردند. تقاضا برای پیوند عضو در در ب

ی عضتو بته ه اهدانی  نسبت بیافته اما تعداد اعضای اهدایی به طور نسبی ثابت باقی مانده است. نگرش مخالف کارکنان مراکز آموزشی درما

 گردد. محسوب می از موانع مهم،دلیل نقش مهم آنها در این فرایند از شناسایی اهداکننده بالقوه تا مرحله برداشت اعضا ونسوج

پتس از  اهتدای عضتو نسبت به شهر رشت شاغل در مراکز آموزشی درمانیهدف از این مطالعه تعیین نگرش و عملکرد پزشکان و پرستاران 

 بود.مرگ  

 انتخاب شدند. پرسش نامه محقق ساخته پس از ورود در   1393در آذر  نمونه گیری طبقه بندی تصادفینفر به روش  423 :رسیبر روش

 spss  با آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و کای اسکوآر تحلیل شد.  ازنظر آماریP<0/05  .معنی دار بود 

رادی که بستگانشتان دارای ، اف(P<0/058)برخورداربودند. افراددارنده کارت اهدای خون درصدنمونه ها ازنوع نگرش بی نظر5/62 ها:یافته

تند. بتین نگترش و نگرش موافق تری داش( P=0/084)و افرادی که دهنده عضو درنزدیکان خود داشتند(P<0/035)کارت اهدای عضوبودند

 )..P=0/0001) ری معنی دار وجود داشترابطه آما( دارابودن کارت اهدای عضو)  عملکرد نمونه های موردپهوهش

دامات اقتمتی باشتد. نقش پزشکان و پرستاران در ترغیب مردم به اهدای عضو جهت ارتقا سالمت جامعه در ستطح مطلتوبی ن گیری:نتیجه

وی ست اقبتتی ازاساسی برای اصالح فرهنگ و نگرش موافق نسبت به  اهدای عضو پس از مترگ در زمینته هتای متدیریتی، پهوهشتی و مر

 ضروری به نظر می رسد.   سیاست گذاران بهداشتی

 

 اهدای عضو، پیوند اعضا، نگرش، عملکرد: ی کلیدیهاواژه

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Email:mahastiemami1@gmail.com         مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشت و دانشکده پرستاریآدرس: 
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بررسی میزان اثر بخشی آموزش به بیمار توسط پرستاران در بخش های مختلف، بیمارستان آیت  

 اهلل روحانی بابل

 

 3جلودار صدیقه طالشیان،2، کلثوم دانش1*مریم طاهری، 1زهره برزگر

 

کارشناس ارشد پرستاری، بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی، بابل، بابل، ایران -1

کارشناس اتاق عمل، بیمارستان روحانی، دانشگاه علوم پزشکی، بابل، بابل، ایران -2

ایران بابل، بابل، پزشکی، علوم دانشگاه روحانی، بیمارستان کارشناس هوشبری، -3



 خالصه

 در او شنگتر و عملکترد آگاهی، بر مثبت تأثیری تا شود می فراهم بیمار برای که است تجربیاتی مجموعه بیمار به آموزش و هدف: مقدمه

ن آیتت ا  ختلتف بیمارستتاهدف از این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش به بیمار توسط پرستاران در بخش های م.باشد داشته خود از مراقبت

 روحانی بابل انجام شد. 

فی انتخاب و مورد بررسی از بیمارستان به طور تصاد نفر از بیماران در مرحله بستری و ترخیص 400در این مطالعه مقطعی،  بررسی:روش 

آوری و با ده بود، جمعشینان حاصل که به همین منظور تدوین و از اعتبار و اعتماد علمی آن اطم ،ها با استفاده از چک لیستدهقرار گرفتند. دا

 ≥05/0Pداری ی( در ستطح معنتChi-Squareهای آمتار توصتیفی و استتنباطی )آزمتون گیری از شیوهو بهره SPSSافزار استفاده از نرم

 تجزیه و تحلیل شدند.

ت راهنمتایی و متوستطه و دارای تحصتیال %69( متأهل، %6/70زن بودند. بیشتر آنها ) %6/42از افراد مورد پهوهش مرد و  %4/57 ها:یافته

ی داری داشتت. تفاوت معنت شده در بخش های مختلفآموزشهای ارائه،سایر آنها فاقد سواد یا در سایر سطوح تحصیلی بودند. میزان اثربخشی

ر بیمار و بخش هتای ، قلب اطفال و چشم دارای بیشترین اثربخشی آموزش بCCUبخش های آنهیوگرافی، زنان، زایشگاه،  بدین صورت که

 عفونی، گوارش،قلب و مغزو اعصاب دارای کمترین اثربخشی آموزش بر بیمار بودند. 

 یاعتبار بخش استانداردهای و بالینی حاکمیت طرح راستای در بیمار به آموزش اجرای داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج :گیرینتیجه

 فرایند بهبود جهت می توان دهافراین تغییر با و آن نواقص و مشکالت ریشه یابی و با شناخت لذا .داشت ای مالحظه قابل نقش بیمارستان

 گام برداشت. بیمار به آموزش

 

 اثربخشی  ،بیماران ،آموزش :ی کلیدیهاواژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 hamedhamedya@yahoo.com      دفتر پرستاری بیمارستان روحانی،آدرس: بابل 

mailto:hamedhamedya@yahoo.com
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 پرستاری و حمایت از بیماراخالق حرفه ای در  

 

 1 ، سیده رقیه جعفریان امیری* 1علی ذبیحی

 

 گروه پرستاری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل -1

 

 خالصه

خالق عیارهای ام. رعایت های اخیر می باشدانگیزترین موضوعات حرفه پرستاری در دههحمایت از بیمار یکی از بحث مقدمه و هدف:

متعددی مواجه  چالش های بیمار با گردد. پرستاران در ایفای نقش حمایت ازعملکرد پرستاری منجر به بهبود خدمات پرستاری میای در حرفه

 اشد. بشده، می انجام هستند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر حمایت از بیماران در حرفه پرستاری بر اساس مطالعات

(، بانک اطالعات نشریات و مجالت SIDهای الکترونیکی جهاد دانشگاهی)وری از پایگاهدر این مطالعه مر :بررسی روش

با کلیدواژه های اخالق حرفه ای، حمایت از بیمار، کادر  (Iranmedexبانک اطالعات مقاالت علوم پزشکی ایران) ،(Magiranایرانی)

 Google ،Googleهای اطالعاتی خارجی مانند ن از پایگاهپرستاری، بیمارستان و بیماران بستری مورد جستجو قرار گرفت. همچنی

Scholar ،Elsevier های با کلیدواژهEthics Professional ، Patient Advocacy ،Nursing Staff ،Hospital، 

Inpatients  .استفاده شد 

دید. از عوامل ستفاده گراه و مصاحبه غالباً از پرسشنامآوری اطالعات صورت توصیفی و مقطعی بودند. برای جمعبیشتر مطالعات به ها:یافته

ستاران، شناخت ایت از پر، عدم حمکاری پرستاران، کمبود پرسنلپذیری پرستاران، کمبود وقت و فشارمؤثر بر حمایت از بیماران، مسئولیت

 گیزه بیان شد.ساالری، ارتباط محدود، مخاطرات حمایت و کمی انناکافی پرستاران از نقش حمایتی، پزشک

یت هش و مدیرموزش، پهوهای آای در بخشبا توجه به نتایج مطالعات بررسی شده، ضرورت دارد، اقدامات هماهنگ شدهگیری: نتیجه

 ر کامل ایفا کنند،طورا به ایتی خودکه پرستاران بتوانند نقش حمای نمودن نقش حمایت از بیمار به عمل آید و برای آنپرستاری برای حرفه

هداشتی درمانی مراقبت ب در نظام یافته برای رفع موانع شناسایی شده و تقویت عوامل تسهیل کنندههای جمعی و سازمانالزم است تا تالش

 انجام شود.

 

 ای، حمایت از بیمار، کادر پرستاری، بیمارستان، بیماران بستریاخالق حرفههای کلیدی: واژه

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Email: Zabihi_alii@yahoo.com        آدرس: مازندران، بابل، خیابان گنج افروز، دانشکده پزشکی، گروه آموزشی پرستاری
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 انارزیابی عملکرد مدیریت کاخداری مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندر 

 

 4 جمشید یزدانی چراتی ،3قهرمان محمودی ،*2محمدعلی جهانی ،1سحر عموزاده 

 

 واحد ساری، ساری، ایراندانشگاه آزاد اسالمی  -1

 دانشیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،پژوهشکده سالمت،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران -2

 دانشیار مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان واحد ساری،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، ساری، ایران -3

 یستی،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مازندران،ساری،ایراندانشیارگروه آمار ز -4

 

 خالصه

سیار بندی آنان رضایتم وخدمات کاخداری به عنوان یکی از مهمترین خدمات پشتیبانی در کیفیت مراقبت از بیماران  مقدمه و هدف:

استان مازندران  لوم پزشکیه های عمدیریت کاخداری در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاموثراست. لذا این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد 

 انجام گرفته است.

ی دانشگاه های علوم در مراکز آموزشی و درمان 1395تحلیلی ومقطعی در سال توصیفی،این مطالعه کاربردی به روش  روش بررسی:

انی مرکز آموزشی ودرم 8ری از نفر از  مدیران و مسئولین مرتبط با کاخدا 190 پزشکی استان مازندران انجام گردید.جامعه پژوهش شامل

ده وارد شجمع آوری  ایا بود.داده هاینفر در پژوهش شرکت نمودند.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه روا و پ 171بودندکه به صورت داوطلبانه 

 ت.( مورد تحلیل قرار گرفp>05/0معنی دار )گردید و با آزمون های مرتبط در سطح 23ورژن   SPSSنرم افزار

 میانگین حیطهبوده است. 31/44±86/5% از آزمون شوندگان زن و میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه  4/68نتایج نشان داد که یافته ها:

،روش 33/3±07/0،تجهیزات79/2±08/0منابع انسانی،32/3±07/0های کاخداری در دانشگاه علوم پزشکی مازندران )برنامه ریزی

 منابع،46/3±06/0برنامه ریزی)( و در دانشگاه علوم پزشکی بابل 02/3±09/0و ارزیابی 02/3±09/0،ایمنی38/3±07/0زباله ،34/3±08/0کار

(بوده و بین دو دانشگاه  3±07/0و ارزیابی 07/3±07/0،ایمنی4±06/0زباله ،42/3±06/0روش کار،39/3±06/0تجهیزات،75/2±08/0انسانی 

 (. p>05/0مدیریت کاخداری اختالف معنی داری وجود داشته است) از نظر

لذا در این  مناسب بود . نسانی،عملکرد مدیریت کاخداری در مراکز آموزشی و درمانی استان، به غیر ازحیطه تامین نیروی ا نتیجه گیری:

، به عملکرد مطلوب سازی آنانوانمندراستا پیشنهاد می گردد با جذب و حفظ کارکنان متعهد، فنی و ماهر و برگزاری دوره های آموزشی برای ت

 کاخداری دست یابند.در حیطه های مختلف 

 

 عملکردکاری بیمارستان ها، کاخداری بیمارستان، تجهیزات،واژه های کلیدی: 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

  المتمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر س -پژوهشکده سالمت -دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی بابل -میدان گنج افروز-بابلآدرس: 
 E-mail:drmajahani@yahoo.com 
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 در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان سبز ارزیابی ابعاد بیمارستان 

 

 *5، زهرا وحدتی منش4، امیر ویانچی3، فریبرز نیاستی2، رشید حیدری مقدم1تقی ربانی

 

 زشکی همدانپ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم بودجه ، رئیس گروه کارشناسانMPH کارشناسی ارشد اقتصاد و  -1

 دکترای تخصصی ارگونومی، دانشیار، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی همدان -2

 ی همدان، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکبودجه و منابعی زیر برنامه ریمد MPH دکترای عمومی و  -3

 زشکی همدان، معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پبودجه رئیس گروه ارزیابیدارو،  تیریو مد اقتصاد یدکترا -4

 علوم پزشکی همدان معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، کارشناس بودجه، -5

 

 خالصه

 خود سهم حذف و زیستمحیط بر بیمارستان اثرات در کاهش سبز توانند با اجرای استانداردهای بیمارستانها میبیمارستان مقدمه و هدف:

های آموزشی بیمارستاندر  سبز بیمارستان استانداردهای نقش مهمی ایفا کنند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت استقرار هابیماری بار در

 بود. 1395تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 

انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه مراکز آموزشی تحت  1395مطالعه تحلیلی حاضر به صورت مقطعی و کاربردی در سال  روش بررسی:

 "راهنمای بیمارستان سبز"ای بیمارستان سبز کتابهلیستپوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان بود. به منظور گردآوری اطالعات از چک

ها شامل دو لیستآوری گردید. اطالعات مربوط به چکها از طریق مشاهده و مصاحبه جمعانجمن مدیریت سبز ایران استفاده شد و داده

ی بود. در نهایت از آمار توصیفی بخش بیمارستان 12متغیر بیمارستان سبز از بررسی  8قسمت، اطالعات دموگرافیکی و اطالعات مربوط به 

 برای تحلیل اطالعات استفاده شد. spss16 )مشتمل بر فراوانی، میانگین و ... ( در نرم افزار 

درصد( و کمترین امتیاز مربوط  89) "مدیریت و رهبری"های مطالعه حاضر، باالترین امتیاز کسب شده مربوط به بعد براساس یافته ها:یافته

درصد( بوده است. در بین بیمارستانهای تحت مطالعه بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به  67) "جویی در مصرف آب صرفه"به بعد 

  درصد( بوده است. 71درصد( و کمترین امتیاز مربوط به بیمارستان بعثت ) 82بیمارستان بهشتی )

مدیریت و رهبری و مدیریت دارو، اجرای استانداردهای اعتبار که استقرار مناسب ابعاد  داد نشان پژوهش این حاصل از نتایج گیری:نتیجه

زیست از نقاط قوت؛ مدیریت مصرف آب، انرژی و پسماندها در بیمارستان، عدم رعایت  محیط حفظ راهبردهای به بخشی و توجه

علوم  دانشگاه پوشش تحت بیمارستانهای در سبز استانداردهای بیمارستان به دستیابی موانع استانداردهای بیمارستان سبز در زمان ساخت از

مداوم  و آموزش زیستی در قالب استانداردهای اعتباربخشینمودن استانداردهای محیط رسد الزام به اجراییباشد. به نظر میمی همدان پزشکی

 تواند راهگشا باشد.می سبز بیمارستانی استانداردهای به دستیابی در جهت این استانداردها

 

 های آموزشی، مدیریت مصرف انرژیاستانداردهای زیست محیطی، بیمارستان سبز، بیمارستان کلیدی:های واژه

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Email: zvm.6788@gmail.com .1 آدرس: معاونت توسعه مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی همدان



  توسعه مدیریت و منابع سالمت فصلنامه 

 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      

 دانشگاه علوم پزشکی بابل         

 1396 -ویژه نامه               
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یی قبل و بعد از اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز بررسی الگوی تجویز دارو و سرانه دارو 

 درمانی استان گیالن-بهداشتی

 

 4آسوده، فرشید 3، مهران احسانی2، حسین رحیمی*1حمید قهرمانی

 

 کارشناس مسئول داروئی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن,دکترای داروسازی و ام پی اچ -1

 معاون فنی مرکز بهداشت,دکترای داروسازی و ام پی اچ -2

 معاون اجرایی مرکز بهداشت,دکترای پزشکی و ام پی اچ -3

 مرکز بهداشت استان گیالنکارشناس مسئول برنامه پزشک خانواده ,دکترای پزشکی -4

 

 خالصه

صرف من مطالعه بررسی روند در روستاهای کشور اجرا گردیده است.هدف از انجام ای 1384برنامه پزشک خانواده از سال  مقدمه و هدف:

 دارو و تعیین شاخصهای داروئی قبل و بعد اجرای برنامه بود.

مانی استان گیالن انجام در-در سطح کلیه مراکز بهداشتی 1395که در سال  تحلیلی است-یک مطالعه توصیفی ,ین مطالعها روش بررسی:

ی به شهرستانها و دجه تخصیصی و بوگردید.در این مطالعه با بررسی نسخ داروئی و اقالم تجویزی و قیمت نسخ و همچنین آمار و ارقام درآمد

امه در شهرهای زیر بیست هزار )گسترش برن 1395بعد برنامه (و )شش سال  1390)سال قبل از اجرای برنامه( و  1383اسناد مالی در سال 

 نفر(جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 1383د نسخه ی صادره در سال برابر افزایش داشته است.سرانه تعدا 1383,95/1نسبت به سال  1390نسخ صادره در سال  تعداد یافته ها:

نفر(بود.از این رو سرانه  100نسخه به ازای هر  64) 644/0معادل  1390نفر جمعیت(و در سال  100نسخه برای هر  8/28) 288/0معادل

معادل  1383ر نفر در سال هسرانه دارو به ازای  افزایش داشت.هزینه 1383برابر نسبت به سال  2/2بیش از  1390صدور نسخه در سال 

برابر نسبت به هزینه های  5/4, 1390ریال بود.بعبارتی سرانه هزینه های دارویی هر نفر در سال  17201معادل  1390ریال ودر سال  3775

 .(داشت2.8به  3افزایش داشت.میانگین اقالم داروئی نیز سیر نزولی)از  1383سرانه دارویی در سال 

ن و بیماران ای مراجعییالت برافزایش سرانه ی نسخ داروئی در مناطق اجرای برنامه ی پزشک خانواده حاکی از افزایش تسه نتیجه گیری:

انواده بیانگر پزشکان خ ه توسطبه واحد های ارایه دهنده ی خدمات سالمت روستایی می باشد.از طرف دیگر کاهش میانگین اقالم نسخ صادر

 تجویز منطقی دارو توسط آنان می باشد.رعایت اصول 

 

یریت دارو مد، عدالت در توزیع منابع، سرانه مصرف دارو، برنامه پزشک خانواده، شاخصهای داروئی واژه های کلیدی:

 و تجهیزات

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 Hamidghahremani45@yahoo.com آدرس: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن    
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 یت و منابع یرمعاونت توسعه مد      
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بررسی وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی در آزمایشگاه های دانشکده پیراپزشکی بابل در سال  

1396 

 

 3آسیه خلیل پور، *2فرشته عادل مشهدسری ،1علمیمریم میترا 

 

 دانشکده پیراپزشکی بابل، دانشیار، عضو هیئت علمی، دکتری بیوفیزیک -1

 دانشکده پیراپزشکی بابل، کارشناس آزمایشگاه، کارشناسی ارشد فیزیک -2

 دانشکده پیراپزشکی بابل، عضو هیئت علمی، دکتری شیمی -3

 

 خالصه

مایشگاه برای دها در آزستاندارااستانداردهای ایمنی قبل از شروع و راه اندازی هر کار بسیار ضروری است. رعایت  رعایت مقدمه و هدف:

هش بررسی ز این پژوا. هدف دستیابی به حفظ سالمت پرسنل آزمایشگاه، مراجعین و نیز حفاظت از تجهیزات بسیار حائز اهمیت می باشد

یزات زیکی، تجهضای فیآزمایشگاه های موجود در دانشکده پیراپزشکی بابل در حیطه های ف وضعیت رعایت استانداردهای ایمنی در

 آزمایشگاهی و پرسنل می باشد.

 آزمایشگاه 6بابل شامل آزمایشگاه موجود در دانشکده پیراپزشکی 12توصیفی،  -طی این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی روش بررسی:

( باروش 8/0یب پایایی ساخته )ضر د بررسی قرار گرفت و اطالعات الزم با استفاده از پرسشنامه محققآزمایشگاه آموزشی مور 6تحقیقاتی و 

 تحلیل گردید.   spssمصاحبه و مشاهده گردآوری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار 

ه متفاوت بود ی، تجهیزات و پرسنلی فضای فیزیکآزمایشگاه مورد مطالعه درصد رعایت مولفه های ایمن 12نتایج نشان داد که در  یافته ها:

نمره 13 )از کل 67/8±27/3بطوری که میانگین و انحراف معیار نمره کسب شده در بخش ایمنی فضای فیزیکی آزمایشگاه های آموزشی

انگین و انحراف معیار ایمنی . میp)= 05/0بود که تفاوت آن ها از لحاظ آماری معنی دار بود ) 83/4±89/2قابل اخذ( و آزمایشگاه تحقیقاتی

به شد و نیز میانگین و انحراف محاس 5/5±95/2نمره قابل اخذ( و آزمایشگاه تحقیقاتی 16)از کل 17/9±31/3تجهیزات در آزمایشگاه آموزشی

نمره قابل اخذ(بود که تفاوت 9ل ک)از  5/4±76/1و  5/5±38/1معیار استانداردهای ایمنی پرسنل در آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی به ترتیب

 .p)= 4/0آن ها از لحاظ آماری معنی دار نبود )

ایتمندی میزان رض کمترین وبر طبق نتایج به دست آمده بیشترین رضایتمندی در حیطه ایمنی تجهیزات آزمایشگاهی بوده  نتیجه گیری:

مطالعه از  های مورد ایشگاهوضعیت رعایت استانداردهای ایمنی در آزم درحیطه استانداردهای ایمنی پرسنل گزارش شده است. بطور کلی

ی در بخش های یریت ایمندرن مدموضعیت نیمه مطلوب برخوردار بوده و تا رسیدن به شرایط کامال مطلوب بایستی با استفاده از شیوه های 

 گوناگون آزمایشگاه اقدام نمود.

 اه آموزشی و تحقیقاتی، ایمنی تجهیزات، ایمنی پرسنلاستاندارد ایمنی، آزمایشگ واژه های کلیدی:

 

                                                      
 مسئول مقاله:  *

 fe.adel95@yahoo.comدانشکده پیراپزشکی بابل آدرس: 
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 ایران: از تئوری تا عملدر شهری پزشک خانواده تامین منابع فیزیکی و الزامات اجرای برنامه  

 

 ،5سهیال  حسینی ،4آناهیتا کشاورزی، 3، سیدمظفر ربیعی2، حسن اشرفیان امیری1محمد جواد کبیر

 8، رسول ظفرمند7رضا ممتهن ،*6پور شیروانیسیدداود نصراهلل

 

 استادیار، مرکز تحقیقات مدیریت سالمت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان -1

 متخصص داخلی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -2

 علوم پزشکی بابلدانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه  -3

 معاون مدیر عامل، سازمان بیمه سالمت ایران.  -4

 ایمحاسبات بیمهمرکز مطالعات و معاون  -5

 استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، پژوهشکده سالمت، دانشگاه علوم پزشکی بابل -6

 مدیر کل بیمه سالمت استان فارس -7

 ن مازندران مدیر کل بیمه سالمت استا -8

 

 خالصه 

باشد. این ز میمورد نیا مکاناتبرنامه پزشک خانواده شهری به عنوان یک برنامه جدید تندرستی، مستلزم تامین منابع و ا مقدمه و هدف:

 انجام گرفت. مازندران وفارس  هایمطالعه به منظور بررسی وضعیت منابع فیزیکی و الزامات مرتبط در برنامه پزشک خانواده شهری استان

ی مرکز و پایگاه خصوص 98 با توجه به برآورد حجم نمونه انجام گرفت. 1395زمستان در  کهبوده مقطعی از نوع  مطالعه روش بررسی:

ند. ابزار ونه پژوهش انتخاب شدمرکز و پایگاه در استان فارس بصورت تصادفی منظم به عنوان نم 135طرف قرارداد در استان مازندران و 

سئوال در خصوص وضعیت  17ته، سئوال باز و بس 8ها پرسشنامه محقق ساخته حاوی چهار بخش شامل: متغیرهای سازمانی با وری دادهآجمع

رداری مراکز و پایگاه از تجهیزات و سئوال در خصوص برخو 38سئوال در خصوص تامین الزامات مراکز و پایگاه و  14ای مراکز و پایگاه، سازه

ی مجذور کا آزمون و والیس کروسکال با آزمونها اداری و رفاهی بوده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. داده ملزومات پزشکی،

    .شدتحلیل 

ی فضای فیزیکی اوضعیت سازه درصد( بیش از یک پزشک مستقر بودند. 3/45واحد) 105مرکز و پایگاه مطالعه شده، در  233از  ها:یافته

مات در برنامه پزشکی درصد( مطلوب بود. نصب مشخصات ارایه کنندگان خد 1/78واحد) 178درصد( و نظافت عمومی   9/79واحد) 183

درصد( دارای  5/85احد)و 195سالم،  EKGدرصد( دارای  8/45واحد) 104درصد کامل بود.  70درصد تا بیش از  1/42خانواده شهری از 

 125ای تخت ژنیکولوژی سالم، درصد( دار 7/77) واحد178درصد( دارای لب تاب یا کامپیوتر سالم،  4/97) واحد 227سالم، آفتالموسکوب 

ت در بع فیزیکی و رعایت الزامادرصد( دارای هیسترومتر بودند. بین تامین منا 2/46واحد) 103درصد( دارای اتوکالو سالم و  8/58واحد)

 (.P<05/0دار وجود داشت)ی مجری تفاوت معنیهابسیاری از موارد و استان

باید اقدامات  تامین آن که برای نتایج نشان داد بعضی از امکانات و الزامات در تعدادی از واحدهای مجری تامین نشده است گیری:نتیجه

 موثرتری بعمل آید.

 

 الزامات شک خانواده، امکانات وپزشک خانواده شهری، تامین منابع، منابع فیزیکی، الزامات پزهای کلیدی: واژه
                                                      

 مسئول مقاله:  *
 E-mail: dnshirvani@gmail.com        عمومی آموزش گروه پزشکی، دانشکده پزشکی، علوم دانشگاه بابل،آدرس: 
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در  یبر اساس برنامه سازمان بهداشت جهان رانیدر ا یضرور یخدمات جراح تیوضع لیتحل.

 سالمت جامعه یجهت ارتقا

 

 6*روح اله کلهر ،5عبداهلل کشاورز، 4، سعیده موسوی3ییایک ایمحمد ذکر، 2یغالم الی، سه1نسترن کشاورز محمدی

 

 یرانادانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران،  دکتری ارتقای سالمت، -1

 یرانان، قزوین، شکی قزوی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزکارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی -2

 ، ایراندانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشکده بهداشت ،مربی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -3

 کارشناس بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران  -4

 یرانامتخصص طب سنتی، معاون درمان، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، قزوین،  -5

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشکده بهداشت ،مات بهداشتی و درمانیدکتری مدیریت خد -6

 

 خالصه

اد از افر %10وری، حداکثراز بیماری ها، قابل درمان با جراحی اند. در صورت عدم وجود خدمات جراحی ضر %11حدود   :و هدف مقدمه

 ی جراحی درضعیت مراقبت هااین پژوهش با هدف تعیین و از زایمانها به مرگ مادران منجر خواهد شد. %5بخاطر جراحت خواهند مرد و 

 بیمارستان های شهرستان در ایران انجام گرفت.

 یآموزش ریو غ یولتد ،یبیمارستان عموم 42این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی بوده و جامعه مورد مطالعه شامل  :بررسیروش 

 یجراح یها تیو فور هیاول یخدمات جراح تیوضع لیداده ها، پرسشنامه استاندارد تحل یشهرستان(کشور بود. ابزار گردآور مارستانی)ب

دمات خ ،یجراح یانسان یورین ،یهوشیو ب یجراح یرساختهایشامل ز یسوال و چهار قسمت اصل 138با  شتبهدا یشده سازمان جهان یطراح

 ت.انجام گرف یفیها با کمک آمار توص داده لیو تحل هیبود. تجز یدر خدمات جراح اءیو اح زاتیو تجه یجراح

ان ها دارای بخش حوادث و فقط بیمارست %100از آن بود که در ارتباط با زیر ساختارهای خدمات جراحی،  ینتایج مطالعه حاک ها: یافته

ین طور میانگ خدمات جراحی، به هیراابانک خون بودند. در زمینه نیروی انسانی دخیل در  یدارا %66.71آنها دارای اکسیژن سانترال و  64.3%

 د. بیشترینه وجود داشتنمتخصص زنان و زایمان به صورت تمام وقت در بیمارستان های مورد مطالع%77متخصص بیهوشی، %75جراح، 75%

(، %64.3) اهشابریپ ید کردن تنگ(، گشا%85.7) یو خارج کردن جسم خارج یدتومیروئیکوتیموارد ارجاع به ترتیب مربوط به خدمات درمان کر

 موجود بود.  شهی( هم%85 یباال) مارستانهایب شتریخدمات در ب هی( بود. تجهیزات مورد نیاز برای ارا%31) ب(، شکاف ل%38.1حاد) یسوختگ

 یسطح بند ا توجه بهبشند. با یرا دارا م یضرور یخدمات جراح هیارا ییتوانا رانیشهرستان در ا یها مارستانیاکثر ب گیـری: نتیجه

 یات گسترده ترفته و خدمورت گرص یاساس فیباز تعر کی مارستانهایب نیارائه شده توسط ا یتوان در ارائه خدمات درمان یم یدمات درمانخ

متخصص  یانسان یروین عیوزت یست ولانسبتا مناسب  رساختهایامکانات و ز عیرسد توز یهدف به نظر م نیبه ا دنیرس ی. براداددر آنها ارائه 

 شده به افراد گردد. هیارا یسطح خدمات جراح یصورت موجب ارتقا نیبر عدالت شود، تا بد یمبتن دیبا

 

 ،یسازمان بهداشت جهانابزاربیمارستان شهرستان،  ،ی ضروری و اورژانسیخدمات جراح :یدیکل یهاهواژ

 رانیا یها مارستانیب
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 1394بیمارستان سبز در سال  هایارزیابی بیمارستان های استان همدان بر اساس معیار 

 

 5*، روح اله کلهر4، محمد زکریا کیایی3، محمد ازمل2، فاطمه زنگنه1رفعت محبی فر

 
  اندانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایردانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت،  -1

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایرانمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، فوق لیسانس  -2

 یران ا بوشهر، بوشهر، پزشکی دانشگاه علوم درمان، معاونت نظارت اداره مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دکتری  -3

  .رانیا ن،یقزو ن،یقزو یدانشگاه علوم پزشک -دانشکده بهداشت -یو درمان یخدمات بهداشت تیریگروه مد یمرب: -4

  یران، قزوین، اکی قزویندانشگاه علوم پزش ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسالمت ،استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی -5

 

 خالصه

ستن ببا بکار  دیده و بیمارستان سبز به بیمارستانی اشاره دارد که محیط را بخشی از فرایندهای کیفیت خدماتش و هدف:مقدمه 

مدان بر اساس های استان ستان هرویکردهایی موثر به دنبال آن است که به خود و دیگران آسیبی نرساند. هدف این مطالعه ارزیابی بیمار

 می باشد. 94معیارهای بیمارستان سبز در سال 

 ان انجام شده است. ابزاربیمارستان دولتی و خصوصی استان همد 18تحلیلی است که در  -ای توصیفیاین پژوهش، مطالعه روش بررسی:

ارزیابی می  ان سبز رایمارستجمع آوری داده ها چک لیستی است که توسط مرکز علوم زیست محیطی آگسبورگ آلمان ابداع شده و ده بعد ب

 .دشی تجزیه و تحلیل داده ها استفاده مستقل وآنالیز واریانس برا t مارهای توصیفی و تحلیلی شامل میانگین، انحراف معیار، آزمونکند. از آ

ین ن سبز در اابل کسب ابعاد بیمارستاغیر آموزشی( استان وارد مطالعه شدند.کل امتیاز ق 12آموزشی و  6بیمارستان ) 18در مجموع  یافته ها:

ارستان سبزشد. بعد مدیریت زیست (درصد از امتیاز بیم 11/52امتیاز ) 1801بودکه درآن جامعه مورد مطالعه موفق به دریافت 3456مطالعه 

 محیطی  باالترین و بعد مصارف بیرونی آب پایین ترین نمره را به خود اختصاص دادند. 

وزش مستمر به افتند. آمیته دست حدود نیمی از امتیاز اختصاص یاف بر اساس یافته ها بیمارستان های مورد مطالعه تنها به نتیجه گیری:

ز استانداردهای در لی و یا ان الملکلیه کارکنان و تالش برای دریافت مجوز رسمی بیمارستان سبز و دریافت گواهینامه از موسسات معتبر بی

 حال تدوین ملی توصیه می شود.  

 

 دان ارهای بیمارستان سبز، مدیریت زیست محیطی، بیمارستانهای همارزیابی بیمارستان، معی واژه های کلیدی:
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 بابل در مقابله با بالیا شهرستان درمانی ارزیابی سطح ایمنی و آمادگی مراکز بهداشتی 

 

 *4، سمیه جعفریان3، حسن اشرفیان امیری2، علی خدادادی1زهرا آقالری

 

  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران -1

 کارشناس مسول واحد بالیا شهرستان بابل، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران -2

 معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، ایران  -3

 کارشناس مهندسی بهداشت محیط، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران  -4

 

 خالصه

یمنی و ا میزان وری استضر بحرانی، شرایط در مراکز بهداشتی درمانی توسط اولیه بهداشتی خدمات در راستای ارائه و هدف: مقدمه

 حسط رزیابیدف اهش حاضر با هلذا پژ. .خواهند داشت قبولی قابل بحرانی عملکرد شرایط در شود حاصل اطمینان تا سنجیده آمادگی مراکز

 بالیا انجام پذیرفت. با مقابله در بابل شهرستان درمانی بهداشتی مراکز آمادگی و ایمنی

 بهداشتی درمانی هنگام ایمنی مراکز وضعیت بررسی منظور به 1395 سال در که بوده مقطعی توصیفی نوع از مطالعه این :روش بررسی

شهایی جهت ک لیست دارای بخچ. شد انجام مشاهده، مصاحبه و چک لیست از واحد بهداشتی شهرستان بابل با استفاده 232 در بالیا، وقوع

 ی هر مرکز،مع آوری داده هاجپس از . تدوین شده بود ای غیرسازه و ای سازه عملکردی، ایمنی حیطه سه سنجش ایمنی و آمادگی مراکز در

 و آمار توصیفی انجام شد.  18Spssاز استفاده با ها داده آنالیز

 های حیطه یارزیابد. اطرات بوتجزیه تحلیل داده ها نشان داد احتمال وقوع مخاطرات آب و هوایی در مراکز بیش از سایر مخ :هایافته

 ط،محی بهداشت خدمات ارائه به مربوط ترتیب به بعدی درجه در و حریق اطفاء به مربوط عملکرد بهترین داد نشان مراکز عملکرد مختلف

 ای سازه غیر عناصر سطح به ( مربوط49/37امتیازات) میانگین بیشترین .بود واگیر های بیماری مدیریت خدمات ارائه و ساختار، و سازماندهی

 بود.100از   27/9ای سازه عناصر ، سطح76/21عملکردی امتیازات سطح و

و  ضعف قاطن حذف جهت در ررمک و های دوره ای پایش و مناسب ریزی برنامه با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می شود با :گیری نتیجه

مات ا یکسری اقداب بتوان تا شود ارزیابی مکررا   عملکرد و ایمنی سطوح ساالنه صورت مراکز بهداشتی درمانی تالش و به ایمنی سطح ارتقاء

 جهانی یعنی سطح کامال مطلوب رسید. استاندارد سطح مقتضی به

 

 بالیا، مراکز بهداشتی درمانی آمادگی، ایمنی، :کلیدی هایواژه
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 1396دانشکده پیراپزشکی بابل درسال های و تجهیزات آزمایشگاهبررسی منابع فیزیکی  

 

 2، زهرا نادریان*1یآزاده تیمورزاده بابل

 

 ابلبشناسی دانشکده پیراپزشکی بابل،  دانشگاه علوم پزشکی فوق لیسانس، کارشناس آزمایشگاه، آزمایشگاه میکروب -1

 لشناسی دانشکده پیراپزشکی بابل،  دانشگاه علوم پزشکی بابفوق دیپلم، مسئول آزمایشگاه، آزمایشگاه میکروب -2

 

 خالصه

 است. هاایمنی آزمایشگاه تأمین جهت نیاز مورد و شرایط الزم انسانی نیاز، نیروی با ها منطبقفیزیکی آزمایشگاه تجهیزات مقدمه و هدف:

 های آزمایشگاهتجهیزات فیزیک اییکار افزایش با استاندارد وزارت بهداشت، هاهدف از انجام این مطالعه،بررسی تجهیزات فیزیکی آزمایشگاه

 است. در دانشکده پیراپزشکی

است. برای نجام شدهادر دانشکده پیراپزشکی بابل  1396این مطالعه از نوع توصیفی است که بصورت مقطعی در سال  روش بررسی:

 8از  ات فیزیکی به کارشناسان هرکدامدر ارتباط با کیفیت و چگونگی تجهیزکه  9/0ها، از پرسشنامه خودنگار با روایی و پایاییآوری دادهجمع

با استقاده از آمار توصیفی  spss 18زار  بعد از جمع آوری اطالعات و ورود آنها به نرم افاستفاده شد.  شد،دانشکده پیراپزشکی داده آزمایشگاه

 گردید.( تحلیل T_Test)جدول فراوانی درصد( و آمار تحلیلی )آزمون

ها در فیت به روز بودن تجهیزات آزمایشگاهکی (. p<03/0)های دانشکده پیراپزشکی با استاندارد متزاژ برای هر نفر مطابقت داردآزمایشگاهمتراژ  ها:یافته

وارد م %5/37زمایشگاه در یزات آموارد در وضعیت خوب قرار دارد. سرویس تجه %25موارد در وضعیت متوسط و  %5/62موارد در وضعیت ضعیف ،  5/12%

دام از هر ک %100هیزات  درها در وضعیت خوب، قرار دارد. برگه شناسنامه فنی تجآزمایشگاه %5/12در وضعیت متوسط و   %50در وضعیت ضعیف، 

طبق استاندارد وزارت بهداشت،  هاهاز آزمایشگاه %100های دانشکده پیراپزشکی، در کنار هر تجهیز، قرار دارد. تعداد المپ فلورسنت در آزمایشگاه

در   %5/62ها در وضعیت خوب و آزمایشگاه  %5/37کیفیت سیستم روشنایی آزمایشگاه برای عملکرد کارشناسان و رویت واکنشها در  .(p<0/0است)

در  %5/12غیت خیلی ضعیف و از سیستم گرمایش وسرمایش آزمایشگاه های دانشکده پیراپزشکی بابل در وض %5/12وضعیت خیلی خوب قرار داردند. 

 راپزشکی بابلشگاه دانشکده پیدر وضعیت خوب قرار دردند. اتاق استراحت برای تمامی کارشناسان آزمای%25در وضعیت متوسط و  %50وضعیت ضعیف، 

 فراهم شده است.

تجهیز با  ی برای هرنامه فنهای دانشکده پیراپزشکی بابل از نظر متراژ، سیستم روشنایی و وضعیت داشتن شناسآزمایشگاهگیری: نتیجه

 مینه است.زر این رد وزارت بهداشت مطابقت دارد.در سایر موارد ذکر شده نیازمند رسیدگی بیشتر مسئولین محترم داستاندا

 

 منابع فیزیکی، های دانشکده پیراپزشکی، بابل، تجهیزات آزمایشگاهآزمایشگاههای کلیدی: واژه
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