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Background: Present study has assessed the effect of empowering program on Hospital crisis

management system. Hospitals and health care centers should be a safe place for patients,
hospital staffs and other people; especially in time of crises and accidents. The empowering
program as a quality monitoring and effective managing tool is a globally appreciated
approach in promoting safety and service quality in health care centers.

Material and methods: Navigational approach was used in this research and 92 administrative

and medical staffs of Sabzevar Vasee Hospital were randomly enrolled in this survey
(questionnaire) in 2013. Chronbach’s alpha coefficient was used for determining the
questionnaire reliability and one sample t-test was used for quantitative variables.
Results: The Chronbach’s alpha coefficient was 83 percent in our study. One sample t-test

showed that the relation between education, organizational communication and patient’s
safety in prevention or reduction of crisis was higher than average.
Conclusion: proper training and having sufficient information about work’s issues, respecting

safety and health at work and using proper equipment in crisis are efficient in preventing or
reducing hazards. Empowering program has higher than average effect on crisis management
system.
Keywords: Empowering, crisis management, patient safety, quality improvement,

communication
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مقدمه:

این پژوهش با بهره گیری از برنامه اعتبار بخشي ،به بررسي تاثیر آن در سیستم مدیریت بحران در بیمارستانها پرداخته است؛

بیمارستانها و مراکز بهداشتي درماني ،باید مکان های ایمني ،نه تنها برای بیماران بلکه برای کارکنان و برای عموم مردم علي الخصوص در
زمان بحران و حادثه باشند؛ برنامه اعتبار بخشي به عنوان یک ارزشیابي کیفي و ابزار مدیریتي موثر ،رویکردی است برای ارتقا ایمني و
کیفیت خدمات در مراکز درماني و بهداشتي ،که در تمام دنیا مورد استقبال قرار گرفته است.

مواد و روش ها:

این پژوهش از روش پیمایشي استفاده شده و زمینه یابي(پرسشنامه) در سال 1336بر مبنای نظرات  36نفر از

کارکنان اداری و درماني بیمارستان واسعي سبزوار که به صورت تصادفي انتخاب شده ،مي باشد .و برای تعیین پایایي پرسشنامه از ضریب
آلفای کرونباخ و برای متغیرهای کمي از آزمون تي یک نمونه ای استفاده گردید.

یافته ها:

حاصل این پژوهش نشان مي دهد ضریب آلفای کرونباخ از نظر پاسخگویان 33،درصد مي باشد .یافته های بدست آمده با

استفاده از آزمون تي یک نمونه ای نشان داد که رابطه آموزش ،ارتباطات سازماني ،بهبود کیفیت و ایمني بیمار در جلوگیری از بحران و یا
کاهش بحران ار حد متوسط باالتر مي باشد.

نتیجه

گیری :نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که آموزش صحیح ،اطالعات صحیح و کامل در مورد مسائل کاری ،رعایت

نکات بهداشتي و ایمني ،استفاده از تجهیزات مناسب در برابر بحران ها جهت جلوگیری و یا کاهش مخاطرات تاثیردلرد .و استفرار برنامه
اعتبار بخشي بر سیستم مدیریت بحران تاثیر دارد و از حد متوسط باالتر مي باشد.
واژه های کلیدی:اعتبار بخشي،مدیریت بحران،ایمني بیمار ،بهبود کیفیت،ارتباطات

.1

نویسنده مسئول،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود،شاهرود،ایران

.2

کارشناس ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،شبزوار،ایران

.3

دکترای مدیریت دولتی،استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود،شاهرود،ایران
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سوونمت از منووایگ یگوورغ موورو ق میوور ق ال انسووانی

مقدمه:
کشوو ر ایووران بووه عتووت قسوو تغ م ی یووت

را یووا ی ق

تن و

ایتیمووی ووشو کش و رخاز بنییووش نیاسووت .از 04

نوو

ن ر

بنیوواز یبی ووی وونایته وود غ  13نوو

ایووران اتقووا مووی ا توود )3(.قی و

بیشترز بوه خمورا ی اخد ا وت .ایوب موا فی نیواز بوه
ان ووا راینوودز عتمووی براسوواي امگ خوواز بررسووی وود
م گ نیا ار .

ا و ا ر میوور متریبووه

از رسوووامت خووواز ايوووتی قزارا بهدا وووتغ رموووان ق

م ووخ یسوواراا ووراقان انسووانی ق ایتکووا ز ر کش و ر

موو زب پش وونیغ کووارفرق سوونمت ق مرکووش موودیریت

مووا وود اسووت .ر سووا 2432غ ر هووان  153بوونز

اوو ا ر ق ریتهوواز پش وونی قزارا بهدا ووتغ ارتقوواو

یبی ووی ثبووت وود اسووت .ایووب بنیووا ق اوو ا ر ووان

سوورد مووا فی اوو ز ز سوونمت بووراز توو میب پاسوو

 9555نقوور را فر تووه ق  32025میتیوو ن نقوور از ام ووه

موورثر بووه ا و ا ر ق بنیووا بووه منظ و ر ت و میب بیشووتریب

هووانی را تحووت توواثیر یوورار ا ق من وور بووه 35321

ر کمتووریب زمووانغ قاقووج

میتیار

الر یسارا د است)2(.

یوودمت بووه بیشووتریب ا وورا

پایوودارز قاسووتمرار عمتنوور مراکووش بهدا ووتی رمووانی

عتووی رمووم توونب خوواز بسوویار سووازمان خوواز اموودا ز ق

است)1(.

اضوو ر اقیتبانووه موور غ یوو ق ق یووا قوودان سووامانه

بیمارسووتانها ق مراکووش بهدا ووتی رمووانیغ بایوود منووان

موودیریت بحوورانز سووازماندخی ایووب نیرقخوواغ بهوور قرز

خاز ایمنیغ نه تنهوا بوراز بیمواران بتنوه بوراز کارکنوان

اسووت.

با وودغ ق بووا ت ووه بووه ا تموواعی

مناسووخ از ایووب امنانووااغ خموو ار مشووه بوو

ق بووراز عموو

موور

راا اایور مودیریت او ا ر ق عو ارا نا وی از نهوا

بووو ن ق ام یووووت ن اخمیووووت بیشووووترز ا ووووته

امو ق تو میب ثبوااغ امورز یورقرز

با وووند.کیقیوووت ق ایمنوووی بیمارسوووتان خوووا ق مراکوووش

ق

بهدا ووتی موو ر ت ووه ق عنیووه بسوویارز از نها خوواز

ر سووا تووریب وونزغ نیازمنوود برنامووه ریووشزغ م و زب

یگرغ از مته قمت خواغ سوازمان خواز میور قمتوی موی

پرسونزغ مو زب ام ووه ق تموریب ق ارزیووابی اسوت .ایووب

با وود ق ارزیووابی غ کنتوور ق بهبوو کیقیووت را اموورز

به منظو ر اقوج

است .موا فی از ارکوان ايوتی مودیریت او ا ر بو

مووا فی ر سوورد وور زز بووه ا ووشایب انووبغ بهبوو

ا تنووان ناپوومیر مووی اننوود ق بووه رایو ر یو

نگرب ق کسوخ مهوارا خواز الز غ ر سورد محتویز بوه

محتوویغ اسووتانی ق متووی بووا عن و ان خوواز مختتووق ان ووا

ایووداماتی

تودقیب برنامووهغ تو میب منوواب ق مشووخخ کوور ن سووایتار

ا اند .اعتبار بخشوی بوه عنو ان یوز ارز ویابی کیقوی

موودیریت محتووی ق رسوورد متوویز بووه توودقیب سیاسووتهاغ

ق ابووشار موودیریتی موو ثرغ رقینوور ز اسووت بووراز ارتقووا

سووت رام متها ق راخنماخوواز عمتنوور ز نیازمنوود مووی

ایمنوویغ کیقیووت یوودمااغ بهبوو ینروواراگی موودیریت

با وود .او ز ز سوونمت ر بوویب تموا ارکوواند رفیوور ر

یوودماا سوونمت ق ای ووا بانووز اینعوواتی ر مراکووش

موودیریت ا و ا ر ق بنیوواغ اراز ایگووا قی و از اسووتز
زیوورا اقموویب ق مهمتووریب مرامبووه ق مدمووه ز موور غ
سنمت است .بنابرایب او ز ز سونمت بوه یو ر کوز ق
کتیووه ز مراکووش بهدا ووتی -رمووانی بووه یو ر یووا
اسووت یوو

الز

را بووراز مقابتووه بووا اوو ا ر ق بنیووا مووا

کننوودغ اوورا کووه تنیووه بوور منوواب ق امنانوواا یووار از
منرقووه ز سوویخ یوود ق انتظووار ریا ووت یوودماا
14

رمووانی ق بهدا ووتی کووه ر تمووا

نیووا م و ر اسووتقبا

یرار فر ته است.
از اقاسط یرن نو ز خم کوه ارتبوان منرقوی بویب کیقیوت
مرایبووت پرسووتارز سووربازان زیمووی ق کوواخب موورو ق
میر ت سط م رانس نایتینگوز مرورش ود توا اقایوز سوا
3994غ برنامووه خوواز اعتبووار بخشووی قووط ر کش و رخاز
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پیشر ته ق و

ا وت .اموا ایوب برناموه ر خوه 3994غ

م ر نظور بو

اسوت کوه ام وه موارز ایوب پو قخب

ر بریی از کشو رخاز ر اوا ت سو ه نیوش ا ورا ود ق

 552نقووور ق وووامز کتیوووه کار ناسوووان ق کارکنوووان

تووا سووا 2440غ تقریبووا  54کش و ر یووا ا وورا کننوود ق یووا

پش وونی سووبشقار مووی

بیمارسووتانهاز انشووگا عتوو

ر اووا ان ووا پرقسووه خوواز ای ووا برنامووه خوواز اعتبووار

با وود .بووه منظو ر فوور قرز اینعووااغ پرسشوونامه از بووا

بخشی متی مرایبوت سونمت ب نود .کشو ر ایوران مسویر

 24سو ا بووا مقیوواي مینوورا پوون فشینووه از یرااووی ق

تحووو

ر تووودقیب سوووت رام مز خووواز ارز ووویابی

بیمارسووتانهاز کشوو ر را ر سووه قر پیگیوورز نموو
اسوووت .قر اق از سوووا  3103توووا 3105غ قر ق غ
از سووا 3155تووا 3131غ براسوواي یوویب نامووه ا را ووی
موووا  8یوووان ن تشووونیز قزارا بهدا وووتغ رموووان ق
مووو زب پش ووونی مکووو ن (3150ايووونااا )3155ق
قر سوو

از موور ا  3135توواکن ن بووا بووازنگرز خوواز

م و ز ق ر اووا اایوور بووا ا ووراز اقیتبانووه برنامووه
اعتباربخشووی سوو ی ر ارتقوواو بهبوو کیقیووت ق ایمنووی
مرایبت از بیموار ار ز ق ایننوه بوا اسوتقرار برناموه اعتبوار
بخشووی بووه اووه میووشان مووی توو ان مووا فی مراکووش
بهدا ووتی ق رمووانی را ر بنیووا ق اوو ا ر ق عوو ارا
ام و ق ت و میب ثبوواا

نا ووی از نهووا بووه منظ و ر اقووج

ارتقووا بخشوویمغ نیازمنوود بررسووی ق پوو قخب خووایی مووی
با د.

استقا فر ید.
نم نووه پ و قخب بووا رقب تکووا ی از بیمارسووتان قاس و ی
انشووگا عتوو

پش وونی سووبشقار انتخووان فر یوود کووه

ت وودا 334پرسشوونامه بوویب موودیران ق پرسوونز ا ارز ق
رمووانی ر پوواییش 3192غ ت زیوو فر یوود .از ایووب میووان
ت وودا  92پرسشوونامه بووا ت ووه بووه رم و
بهتووریب اامووتغ موو

ک و کران ر

قرز فر یوود .هووت ت شیووه ق

تحتیووز اسوووتنبایی ا خوووا ق زموو ن ریووویه خووواز
پوو قخب از نوو ن مووارز اسووتنبایی ق از رقب مووارز
زم ن« توی یوز نم نوه از» بوراز بررسوی رابروه تواثیر
برنامووه اعتبووار بخشووی بوور سیسووتم موودیریت بحووران ر
بیمارسووتان خوواز عتوو

پش وونی سووبشقار بووه عنوو ان

ریوویه ايووتی ق رابرووه موو زبغ ارتبایوواا سووازمانی ق
بهبوو کیقیووت ق ایمنووی بیمووار بوور سیسووتم موودیریت
بحووران بووه عنو ان سووه ریوویه رعووی پ و قخب اسووتقا

تحقیقوواا بسوویارز ر زمینووه موودیریت بحووران يوو را

فر یدغکووه از  24سوو ا پوو قخبغ اهووار سوو ا مربوو ن

اعتبوار بخشوی بوا

به رییه اق غ ی نوی مو زبغ خشوت سو ا مربو ن بوه

فر ته است قموی پو قخب ریکو

ت ووه بووه ن پووا بوو ن ن محوودق ق راوود بررسووی
استاندار خاز اعتبار بخشی می با د.
ر ایب پ قخب سو ی ود اسوت بررسوی تواثیر اسوتقرار
برنامووه اعتبووار بخشووی بوور سیسووتم موودیریت بحووران ر
بیمارستان خواز عتو

پش ونی سوبشقار را بوا مت یرخوایی

ماننوود :موو زبغ ارتبایوواا سووازمانیغ بهبوو کیقیووت ق
ایمنی بیمار با سیستم مدیریت بحران بررسی نماید.

مرب ن بوه ریویه سو غ ی نوی بهبو

کیقیوت ق ایمنوی

بیمار می با د.
ر ایووب پوو قخب بووراز تحتیووز ا خوواغاز نوور ا ووشار
 SPSSنسخه  35استقا

د.

یافته ها:
ر ایووب ت شیووه ق تحتیووزغ ا خوواز م یووت وونایتی

مواد و روش ها:
رقب تحقیوووگ ت يووویقی از نووو

ریوویه ق غ ی نووی ارتبایوواا سووازمانی ق خشووت س و ا

مووو
پیمایشوووی مقر وووی

قرز ووود از نم نوووه موووارز بوووا اسوووتقا از

ابشارخوواز ت شیووه ق تحتیووز ت يوویقی مناسووخ بررسووی

ب نوو ان رقب انتخووابی پوو قخب هووت نیووز بووه خوود
11
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فر یوود کووه نتووای اايووز از ت شیووه ق تحتیووز بکوو را
زیر می با د:
از م م

تی (  1528ريد) مت تگ به سن اا ر کمتر از  5سا
ق کمتریب میشان سن اا

 92نقر ا را م ر مرام هغ  1921ريد مر غ

ر  24تا 14سا ب

تی( 8ريد) مت تگ به سن اا

است.

 5423ريد زنغ  3529ريد متاخزغ  2023ريد م ر

کمتوووووریب میوووووشان تحکوووووینا ا ووووورا مووووو ر

ب ند .اکثر ا را م ر مرام ه ( 0220ريد) مرب ن به ر

مرام وووه( 120ريووود) مربوو ن بوووه یووورتم ق بیشوووتریب

سنی زیر  14سا ق کمتریب میشان ( 323ريد) مرب ن به

میووشان تحکووینا( 53ريوود) مربو ن بووه میسووانس بو

ر سنی بیب از  54سا ب ند .بیشتریب میشان سن اا

است .دق

مار 3

جدول شماره  :1میزان تحصیالت پاسخ دهندگان
سطح تحصیالت

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسي

کارشناسي ارشد

جمع

درصد فراواني

3/4

62/0

26/0

4/2

100

پایووایی یووا یابتیووت اعتمووا پرسشوونامه نیووش بووا اسووتقا از

ر مراتووه یبووز از بحوورانغ اوویب بحووران م و ر بررسووی

رقب مقوواز کرقنبوواا محاسووبهز کووه مقوودار ن  %81ب و

یرار فر ته است.

ق ایب نشان خند پ یایی پرسشنامه می با د.

ایووب پوو قخبغ اوواکی از ن اسووت کووه بوویب اسووتقرار

خمچنوویب نتووای نشووان ا بوویب اسووتقرار برنامووه اعتبووار

برناموه اعتبوار بخشوی بوا مودیریت بحوران ر بیمارسووتان

بخشووی ق موودیریت بحووران ر بیمارسووتان رابرووه مثبووت

پش ونی سوبشقار ارتبوان موارز م نوا

ق م نووی ارز ق وو

ار  )p-value≥4/443 (.ب ووونق

خاز انشگا عت
ارز ق

ار ی نوی بوا ااتموا  95ريود موی تو ان

بوویب موو زبغ ارتبایوواا سووازمانیغ بهبوو کیقیووت ق

فقووت ا وورا

ایمنووی بیمووار ق موودیریت بحووران ر بیمارسووتان رابرووه

اعتبوار بخشوی بوور سیسوتم موودیریت بحوران بیمارسووتانها

مثبوووت ق م نوووی ارز ق ووو

ا وووتp-4/443 ( .

≤)value

مووی و

منظوو ر از اعتبووار بخشوویغ ارزیووابی سیسووتماتیز مراکووش
ارا ه یودماا سونمت بوا اسوتاندار خاز مشوخخ اسوتز
اسووتاندار خایی کووه بوور بهبوو مووداق کیقیووتغ محوو ر
امنیووت بیمووار ق

کارکنووان تاکیوود ار ز اعتبووار بخشوویغ بووراز تشوورید
کیقیت یودماا بهدا وتی -رموانی ق بوه عنو ان مبنواز
تقنوور ن بووه کووار فر تووه مووی وو  .هووت سوون ب
موودیریت بحووران از موود سووه مراتووه (یبووز از بحوورانغ
ایب بحوران ق پوس از بحوران)مودیریت بحوران اسوتقا
فر یود .ایکووهاز مو ر اسووتقا
14

م ثر می با د.
منظ و ر از م و زب م م عووه اعمووامی اسووت کووه م ووخ

بحث و نتیجه گیری:

بوو ن بیمووار ق بهبوو بیمووار ق بهبوو

ام ووه م ا ووگ خسووتند کووه اسووتقرار برنامووه

ر ایووب موود بیشووتر

وور ز مهوواراغ انووب ق بیوونب الز را بووراز

ان ووا کووارز را وورا فیوور  .ایووب پوو قخب اوواکی از ن
اسووت کووه بوویب موو زب ق سیسووتم موودیریت بحووران
ارتبووان مووارز م نووا ارز ق و

ار ی نووی بووا ااتمووا

 95ريوود مووی تو ان فقووت ام ووه م ا ووگ خسووتند کووه
موو زب بوور سیسووتم موودیریت بحووران ر بیمارسووتانها
موو ثر مووی با وود کووه مووی توو ان ن را ر م م عووه
ایداماا مراتوه موا فی بوراز ا وشایب ت انوایی سوازمان
ر ان ا مرااوز مختتوق مودیریت بحوران انسوت ق خور
اقوودر موو زب بووه يوو را يووحیدغ کامووز ق مسووتمر
با ووود موووودیریت بحووووران بهتوووور يووو را ی اخوووود
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بررسی تاثیر استقرار برنامه اعتبار بخشی بر سیستم مدیریت بحران

فر ووت.پیشوونها مووی فوور بووا برفووشارز قر خوواز

منظوو ر از بهبوو کیقیووتغ ایمنووی بیمووار ی نووی یووز

م ز وووی مسوووتمر ق متناسوووخ بوووا سووورد سوووازمانی

رایند موداق

اسوت.

کارکنووووان ر موو و ر موووودیریت بحوووورانغ کارکنووووان

نتووای ایووب پو قخب اوواکی از ن اسووت کووه بوویب بهبو

بیمارسووتان را ر ناسووایی عن ووم اقمیووه بحووران ق نح و

کیقیوووتغ ایمنوووی بیموووار ق سیسوووتم مووودیریت بحوووران

بری ر با نها یارز رساند.

ر بنوارفیرز اریوه سوری بهبو

ارتبووان م نووا ارز ق وو

ارتبایاا سوازمانیغ راینودز اسوت کوه مودیران ب سویته
ن سیسووتمی را بووراز فوور تب اینعوواا ق تبووا

م ووانی

ار ی نووی بووا ااتمووا 95

ريد می ت ان فقوت ام وه م ا وگ خسوتند کوه بهبو
کیقیووتغ ایمنووی بیمووار بوور سیسووتم موودیریت بحووران ر

با ا ورا ق ارفانهواز وراقان ایوز ق سوازمان بریورار موی

بیمارستانها م ثر می با د.

سووواز ق موووی ت انووود بووور سیسوووتم مووودیریت بحوووران

از محوودق یت خوواز ایووب مرام ووه بوودمیز عوود

بیمارسووتانها مو ثرمی با وود .ر ایووب پو قخب نشووان ا

موو زب کووا ی پرسوونز بووا برنامووه اعتبووار بخشووی ق

وود کووه بوویب ارتبایوواا سووازمانی ق سیسووتم موودیریت
بحووران ارتبووان مووارز م نووا ارز ق وو

وونایی ق

خمچنیب عود ارتبوان مناسوخ ب ضوی از مودیرانغ ا ورا

ار ی نووی بووا

م و ر مرام هغب ضووانگا مثبووت بووا برنامهاعتبووار بخشووی ق

ااتمووا  95ريوود مووی توو ان فقووت ام ووه م ا ووگ

سیاسووتهاز ابنمووی ت سووط ر خوواز ار وود بیمارسووتان

خسووتند کووه ارتبایوواا سووازمانی بوور سیسووتم موودیریت

ندا تند ق موما ر تنمیوز پرسشونامه خوا نیوش بوا عو امتی

بحووران ر بیمارسووتانها موو ثر مووی با وود .بووا برفووشارز

خمچ ن بی انگیش ازغ تري ق ...م ا هه ب یم.

قر خووا ق تسووااغ ارتبووان بوویب موودیران ق پرسوونز از

سراسووگمارز:بووا تقوودیر ق تشوونر از موودیران ق کارکنووان

ارتبایوواا رسوومی ق از بوواال بووه پوواییب بووه يوو را میوور

پش وونی سووبشقارغ موودیریت ق کارکنووان

رسمی ق قیر ه تق یت فر .

انشووگا عتوو

بیمارستان قاس ی کوه موا را ر تودقیب ایوب مقاموه یوارز
نم ند.
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