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31/4/91: ، پذیرش مقاله14/11/90:  دریافت مقاله
 امـا  .ها نیاز به یک ارزیابی از عملکرد آنها بر اساس معیارهاي مـشخص وجـود دارد  ران بیمارستانبه منظور عملکرد بهتر مدی :مقدمه

بنابراین هدف پـژوهش حاضـر      . ارزیابی مدیران به کار گرفته نشده است       براينه هیچ سیستم ارزیابی عملکرد رسمی و نظام مندي          أمتاسف
.باشدها با استفاده از نظر متخصصین مییران بیمارستانتعیین معیارهاي ملموس و مناسب جهت ارزیابی عملکرد مد

   با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته بـا         . این مطالعه یک پژوهش کیفی بود که با روش تحلیل درون مایه اي انجام شد              : هامواد و روش
،بعد از اتمام هر مـصاحبه و بحـث گروهـی         . ز شرکت کردند  نفر در جلسات بحث گروهی متمرک      20نفر از صاحبنظران نظام سالمت مصاحبه شد و          2

.متن مصاحبه هاي اولیه همزمان توسط دو نفر از اعضاي هیئت علمی تحلیل شد و سپس تلفیق گشت. برداشت ها با شرکت کنندگان چک گردید
 هـا از بررسـی نظـر متخصـصین     ستانهفت درون مایه اصلی در خصوص معیارهاي الزم جهت ارزیابی عملکرد مدیران بیمار      : هایافته

بدست آمد، این درون مایه ها عبارتند از مهارت هاي مربوط به برنامه ریزي، سازماندهی و مدیریت عملکرد کارکنـان، هـدایت و رهبـري،                         
.مدیریت اطالعات، مدیریت منابع، حاکمیت بالینی و شاخص هاي عملکردي

   ثیرگذار و مهم   أشناسایی معیارهاي ت  براي  ثري  ؤ، نظرات آنها گام م    ی افراد شرکت کننده   با توجه به سابقه اجرای    : گیريبحث و نتیجه
ولی بدیهی است به منظور تدوین چنین ابزاري بایـد عـالوه بـر    . براي تدوین ابزاري براي ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها خواهد بود     

.رها، یافته ها با توجه به شرایط بیمارستان هاي کشور بومی شونداستخراج نظرات متخصصین و مطالعات انجام شده در سایر کشو

ارزیابی عملکرد، مدیر بیمارستان، ایران: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
د و میزان نانظور نیل به اهدافی ایجاد گردیدهها  به مسازمان

موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحوه 
مدیران به ).1(مدیران استلکرد نیروهاي انسانی به ویژهعم

گیرنده در مواجهه با مسائل ترین افراد تصمیماصلیعنوان
اي در کنندهسازمانی ، نقش بسزا و تعیینبرونمختلف درون و 

ه انجام رساندن رسالت آن ایفا موفقیت و شکست سازمان و ب
).2(دنکنمی

بویژه رقابت فزاینده در عرصه هاي محیطیدگرگونی
تجارت و صنعت، اهمیت مدیران کارآمد و الیق را افزون ساخته 

تـــرین منابع سازمان تلقی اساسیبه عبارتی، مدیران از. است
آنان بایستی نهایت دقت و ارزیابی شوند و لذا براي انتخابمی

ر این امر د،)3(ها گزیده شوندمعمول شده و سعی شود بهترین
ها که با بیمارستانخصوصاً،هاي بهداشتی درمانیمورد سازمان

از سوي ). 4(یابدا سرو کار دارند اهمیت بیشتري میجان انسانه
با توجه به این که بیشترین هزینه خدمات بهداشتی دیگر 

ارزیابی یابد، ها تخصیص میبه بیمارستان، بودجه سالمت
تفاده درست از عملکرد مدیران نقش بسیار مهمی در اس

).5(ها داردهزینه
ارزیابی الزم از عملکردلذا الزم است در فواصل زمانی معین 

ارزیابی در حالی که وجود نظام ). 1(مدیریت صورت گیرد
هاي ی استعدادها و توانمنديیکارآمد و اثربخش در شناسا

سفانه هیچ سیستم أاما مت). 6(داردبالقوه افراد نقش بسزایی 
ارزیابی مدیران به برايمندي ظامی عملکرد رسمی و نارزیاب

اي ، لحظههاي ذهنیه نشده است و استفاده از ارزیابیکار گرفت
هایی را به سمت فعالیتنهاد مدیران آرسمی براي رشو غیر

منطبق ،ارزیابی کنندهذهنی هايمدلسوق داده است که با
).7(باشند
هاي اجتماعی و یکی از ازمانآنجا که بیمارستان یکی از ساز 

،مهمترین واحدهاي نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی است

خیر در درمان بهأها باعث تضعف عملکرد مدیران بیمارستان
ضعف ،همچنین.شودموقع و پیشرفت بیماري یا مرگ می

هاي کشور موجب هدر رفتن منابع عملکرد مدیران بیمارستان
در صورت ). 8(گرددي میورا کاهش بهرهالی و انسانی و نهایتم

ها و کارآمد بودن سیستم ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان
ارزیابی کار برايهاي ملموس و قابل محاسبه داشتن شاخص

ها را در بیمارستان کاهش داد و  توان بسیاري از هزینهآنها می
.خدمات بهتري را به جمعیت تحت پوشش بیمارستان ارائه داد

مؤثرمدیریت خوب و وابسته به،خدمات مناسبارائه چرا که 
).9(است

ها نیاز ور عملکرد بهتر مدیران بیمارستانبه منظ،بنابراین
ها و معیارهاي ابی از عملکرد آنها بر اساس شاخصبه ارزی

انتخاب و تربیت مدیرانی با تا در نهایت بتوان با استمشخص 
ه افزایش کارایی، اثربخشی و پاسخگویی ب،هاي بایستهمهارت

هاي در این میان مدل. )10(در ارائه خدمات سالمت کمک نمود
ه ارزیابی عملکرد در مطالعات مختلف مورد استفادبرايمتفاوتی 

توان به مدل تعالی ها میقرار گرفته که از جمله این مدل
ي امتیاز، کارتنی، مدل مالکوم بالدریج، مدل خودسنجیسازما

.اشاره کرد... متوازن و 
هاي ارزیابی عملکرد تحت دهد که مدلن میمطالعات نشا

ها نیز بر اساس هاي ارزیابی است و شاخصثیر شاخصأت
ها اند که ویژگی عمده آنهاي نظري موجود شکل گرفتهگرایش

). 11(لیت اجرایی استذهنی بودن، دقیق نبودن و نداشتن قاب
و معیارهاي مناسب و قابل اجرا براي ارزیابی ها انتخاب شاخص

له مهمی است که پیش روي این أعملکرد مدیران نیز مس
ن معیارها باید دقت کافی را داشت در انتخاب ای. پژوهش است

و معرف خابی، توانمندي مدیر را نشان دهد که شاخص انت
که از عملکرد بیمارستان ناشی شده عملکرد مدیر باشد نه این

).5(باشد
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اي مطالعه،هاي صورت گرفتهکه بر اساس بررسینظر بر این
در خصوص معیارهاي ارزیابی عملکرد مدیران به صورت بررسی 

بررسی براياین پژوهش ،نظر متخصصین صورت نگرفته است
ارزیابی عملکرد نظر متخصصان در مورد معیارهاي الزم براي 

.ها صورت گرفتمدیران بیمارستان
هاو روشمواد

مایه یق کیفی به روش تحلیل درونپژوهش حاضر یک تحق
ناسایی، تحلیل و گزارش مایه یک روش شتحلیل درون. است
میزان وسیع مورد استفاده قرار هاست که به هاي دادهمایهدرون

کنندگان در این پژوهش را کارشناسان مشارکت). 12(گیرد می
معاونت درمان، مدیران هايانواحد نظارت و ارزشیابی بیمارست

هاي علوم پزشکی علمی دانشگاهتها و اعضاي هیئبیمارستان
در این پژوهش . ددادنهاي تبریز و شیراز تشکیل میشهرستان

ه گیري گلولگیري هدفمند همراه با روش نمونهاز رویکرد نمونه
. برفی استفاده شد

ود و س هدف خگیري هدفمند محقق بر اسادر روش نمونه
ها کسانی را انتخاب می کند که بتوانند سودمندي بیشتر نمونه

گیري تا رسیدن به اشباع االت تحقیق پاسخ دهند و نمونهؤبه س
گیري با استفاده از روش نمونه. ه دارداطالعات همچنان ادام

منتخب در مرحله اول افرادي که معیارهاي تعیین شده را 
اساس نظر این ه بعد برداشتند، شناسایی شدند و در مرحل

. نظر شناسایی شدندافراد، اشخاص صاحب
ن نظام سالمت به روش نظرانفر از صاحب2در مجموع با تعداد 

نفر در 20مصاحبه عمیق انجام شد و ،ساختار یافتهمصاحبه نیمه
از . رکت کردندجلسه بحث گروهی متمرکز ش6گروه در 3قالب 

لسات بحث گروهی متمرکز و جکننده در نفر شرکت22مجموع 
بهداشتی، خدماتمدیریتنفر داراي مدرك دکتري7، هامصاحبه

یز نفر ن3ارشد و نفر کارشناس5اي پزشکی، حرفهنفر دکتري7
درمانی بودند و به طور بهداشتیخدماتکارشناس مدیریت

جلسات بحث گروهی و . شتندسال سابقه اجرایی دا5/16متوسط 

ریزي قبلی و تا حد امکان در محیط خلوت، آرام ا با برنامههمصاحبه
بعد . مساعد صورت گرفتکنندگان و در شرایطانتخاب شرکتو با

. کنندگان چک گردیدها با شرکتبرداشت،ها و جلساتاز مصاحبه
دقیقه و هر جلسه بحث 60تا 40هر مصاحبه به طور متوسط بین 

. ول انجامیددقیقه به ط90-120گروهی متمرکز 
:هاهتحلیل داد

هاي گروهی متمرکز به وسیله ها و بحثکلیه مصاحبه
ضبط و سپس کلمه کلمه نوشته و دستگاه دیجیتال ضبط صدا،

براي این منظور . قرار گیردتایپ شد تا مورد تجزیه و تحلیل
هاي ضبط شده در چند نوبت به دقت گوش داده شد و فایل

هاي کلیه متن. چندین بار مرور گردیدهامتن پیاده شده آن
، ا شکستن هر متنپیاده شده چند بار مطالعه شده و ب

چکترین واحدهاي تشکیل دهنده ها به عنوان کومایهدرون
منظور افزایش قوام و به. دار استخراج و کدبندي گردیدندمعنا

ش از بحث گروهی و ها پس از پایان هر بخدادهدرستی
کنندگان چک گردید و مورد ها با مصاحبهشتمصاحبه، بردا

.بازبینی قرار گرفت
هاي اولیه همزمان توسط دو نفر از متن مصاحبههمچنین 

اًت علمی باتجربه در مطالعات کیفی تحلیل و نهایتئاعضاي هی
در این پژوهش . پس از تطبیق، مورد تلفیق نهایی قرار گرفت

یت شفاهی از قی مثل کسب رضاسعی شد مالحظات اخال
داشتن اطالعات و اسامی آنها، کنندگان، محرمانه نگهشرکت
کنندگان از پژوهش در هر گیري مشارکتحق کنارهداشتن

.مورد توجه قرار گیرد... زمان دلخواه و 
هایافته

فرعی تم 41اصلی و 1تم7در مجموع در این مطالعه 
گردند و هر ارائه مییکشناسایی شده که طبق جدول شماره 

.اندفکیک شرح داده شدههاي اصلی به ت)تم(یک از درونمایه

1. Theme
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هانظران نظام سالمت در خصوص ابزار ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستانن و صاحبادیدگاه متخصص-1جدول 
هاي فرعیتمتم اصلی

وجود برنامه استراتژیک بیمارستانریزيبرنامه
...)کارکنان، بیماران، دانشجویان، و (برنامه مشارکت همه ذینفعان در تدوین

ریزي استراتژیکها قبل از برنامهانجام تحلیل وضعیت مبتنی بر داده
وجود برنامه عملیاتی

ارزیابی منظم میزان تحقق و پیشرفت برنامه
تعهد مدیریت ارشد بیمارستان نسبت به اجراي برنامه

ظایف مکتوب در محل کار کارکنانوجود شرح وسازماندهی و مدیریت کارکنان 
وجود تفویض اختیار در بیمارستان

وجود سیستم  مدون ارزیابی عملکرد
وجود سیستم مدون پرداخت مبتنی بر عملکرد

کارمندانبامدیرصمیمانههاينشستوبرگزاري جلساتهدایت و رهبري
برگزاري سیستم مدیریت مشارکتی

)ها بر اساس زمانبنديتشکیل کمیته(گیرنده متشکیل منظم جلسات کانونهاي تصمی
پرسنلازقدردانی مبتنی بر شواهدوتشویقسیستموجود

وجود سیستم ثبت و گزارش خطاهاي پزشکیمدیریت اطالعات
دهی عفونت بیمارستانیوجود سیستم ثبت و گزارش

HISسنجی روزانه از بیماران و همراهان در سیستم وجود سیستم رضایت
هاي بیمارانپزشکی مناسب جهت نگهداري پروندهد سیستم مداركوجو

هاي بیماران در صورت نیازسهولت دستیابی به پرونده
تجهیزات پزشکیمدیریت منابع

وجود برنامه مدون براي نگهداشت و توسعه تجهیزات پزشکی-
هدایت و هماهنگی در خرید و توسعه تجهیزات پزشکی-
تجهیزات  پزشکیوجود سیستم نظارت و کنترل-
وجود دفاتر اموال یا سیستم الکترونیکی جهت کنترل مواد و تجهیزات انبارها-

فضاي فیزیکی
مناسب بودن چیدمان فضاي فیزیکی-
متناسب بودن فضا با استانداردها-

بودجه و امورمالی
تحلیل هزینه و درآمد ماهیانه بیمارستان-
وجود برنامه مدون براي افزایش درآمد-
نامه مدون براي کاهش هزینهوجود بر-

شناسایی موارد ناایمن در بیمارستانحاکمیت بالینی
وجود برنامه مداخالت براي کاهش موارد ناایمن در بیمارستان

وجود سیستم هشدار دهنده موارد آتش سوزي در بیمارستان و انبارها
وجود سیستم مناسب مدیریت پسماند

وجود سیستم ثبت مراجعات مجدد
سیستم ثبت شکایات بیمارانوجود 

وجود دستورالعمل مشخص براي ارجاع بیماران
متوسط مدت زمان انتظار بیماران سرپایی جهت دریافت خدمات بعد از پذیرشهاي عملکردي بیمارستانشاخص

متوسط مدت زمان انتظار بیماران بستري جهت دریافت خدمات بعد از پذیرش
دمات در بیمارستانمیزان رضایت بیماران از ارائه خ

میزان رضایت پرسنل از فعالیت در بیمارستان
نسبت پرسنل به استانداردهاي موجود

میزان عفونت بیمارستانی
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:ریزيبرنامه
ریزي در مطالعه معتقد بودند که برنامهکنندگان تمامی شرکت

به نظر شرکت. باشدها میاز وظایف اصلی مدیران بیمارستانیکی
مدیر باید برنامه استراتژیک بیمارستان را با مشارکت ،ندگانکن

کارکنان و بر اساس تحلیل محیطی نگاشته و آن را براي اجرا به 
تحقق و پیشرفت برنامه برنامه عملیاتی تبدیل کند و پایش میزان 

هاي اي زمانی مشخص از طریق سنجش شاخصهرا در دوره
ا ت ارشد بیمارستان رهمچنین تعهد مدیری. مرتبط انجام دهد

به نظر من وجود ".دانستندبراي اجراي آن الزم و ضروري می
براي ارزیابی مدیر مهمیشاخصبرنامه استراتژیک و عملیاتی 

برنامه باید به ").1شماره کننده شرکت("باشدبیمارستان می
صورت تیمی و با شرکت کارکنان بیمارستان تدوین شود که 

6کننده شمارهشرکت( "ي آن متعهد شوندکارکنان نسبت به اجرا
باید میزان پیشرفت برنامه را مد نظر بگیریم ، چقدر در طول "). 

پیشرفت کرده و ،آن زمانی که براي برنامه متصور بوده است
کننده شرکت( "هاي بازنگري آن برنامه را مشخص کنیمازدهب

ه نوشته اي ککه آن مدیر به برنامهاز همه مهمتر این".)3شماره
ت به اجراي آن تعهد داشته پایبند باشد و نسب،شده
.)7کننده شمارهشرکت("باشد

:سازماندهی و مدیریت کارکنان
افراد ، فرایندي است که طی آن تقسیم کار میانسازماندهی

ان، به منظور کسب اهداف هاي کاري و هماهنگی میان آنوگروه
د بودند که شرح کنندگان معتقشرکت).13(گیردصورت می

وظایف شغلی کارکنان باید به صورت شفاف و به صورت مکتوب 
ابی عملکرد تفویض اختیار واضح باشد و ارزی. به آنها ابالغ شود

اي انجام شود و همچنین سیستم کارکنان به صورت دوره
. در بیمارستان وجود داشته باشدپرداخت مبتنی بر عملکرد 

که شما شرح روشن کردن اینداشتن شرح وظایف به افراد و"
وظایفت این است که بر اساس این شرح وظایف خود شما در 

هاي مهم در ارزیابی شاخصاز ،پایان سال ارزشیابی خواهید شد

باید در نظر ")12کننده شمارهشرکت("مدیر بیمارستان است 
آیا کارها به افرادي که مرتبط بگیریم چقدر تفویض اختیار شده؟

سپرده شده و براي آنها حدود اختیار و عمل تعیین ،ندبا آن هست
یابی عملکرد از مهمترین نظام ارز")6کننده شمارهشرکت("شده؟

ترین مسایلی است هاي منابع انسانی است و از حساسزیر نظام
. )2کننده شمارهشرکت( "که مدیر سازمان باید به آن توجه کند

پرداخت مبتنی بر مدیر باید ترتیبی اتخاذ کند که سیستم"
عملکرد در بیمارستان وجود داشته باشد تا کارکنان انگیزه الزم 

.)13کننده شمارهشرکت("براي عملکرد عالی را داشته باشند
:هدایت و رهبري

کنندگان مدیر بیمارستان قبل از رئیس یا به اعتقاد شرکت
با پرسنل مدیر بودن باید رهبر خوبی باشد، بتواند ارتباط دوستانه 

برقرار کرده، سیستم مدیریت مشارکتی را در قالب ایجاد 
هایی متشکل از اعضاي بیمارستان رواج داده و سیستم کمیته

به نظر ". قدردانی مبتنی بر شواهد را در بیمارستان نهادینه کند
من براي ارزیابی مدیر باید از زیر مجموعه بپرسیم ارتباط مدیر با 

ست؟آیا شما براي دیدن مدیر باید از قبل وقت شما چگونه بوده ا
کند یا ز پشت درهاي بسته با شما صحبت میبگیرید و مدیر ا

هاي تشویق مدیر باید مالك". )1کننده شمارهشرکت("بالعکس؟
و تنبیه سازمان را مشخص کند و با توجه به شواهد و مستندات از 

گیري تصمیم .)11کننده شمارهشرکت("پرسنل قدردانی کند
هاي تصمیم گیرنده یا باید مشارکتی باشد و اینکه چقدر کانون

خیلی مهم ،هاي بیمارستانی، فعال هستندکمیتههمان
.)7کننده شمارهشرکت("است

:مدیریت اطالعات
العات اط. هاي مدیریت، اطالعات استمنبع تمام فعالیت

به عنوان امروزه اطالعات . ریزي استجریان حیاتی فرآیند برنامه
مدیران . باشدقدرت در جهان مطرح مییکی از مهمترین منابع 

در مورد یک موضوع قادر به بدون داشتن اطالعات کامل
کنندگان اعتقاد مشارکت.)13(ثر نخواهند بودؤگیري متصمیم
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، سیستم طاهاي پزشکیداشتند وجود سیستم ثبت و گزارش خ
سنجی سیستم نظردهی عفونت بیمارستانی، گزارشثبت و 
پزشکی مناسب جهت بیماران و همراهان آنها و مداركمداوم از

ناپذیر نده بیماران در بیمارستان اجتنابنگهداري و بازیابی پرو
ستان خطاهاي زیادي از طرف پرسنل بالینی در بیمار".است

شوند و این در روند درمان بیمار افتد که گزارش نمیاتفاق می
باید سیستم ثبتی براي این خطاها وجود داشته . ستاثر ؤبسیار م

براي کاهش باشد تا مدیر بر اساس آن بتواند اقدامات الزم را
.")5کننده شمارهشرکت("خطاها انجام دهد

،هاي اثربخشی فعالیت مدیر بیمارستانیکی از مهمترین شاخص
میزان عفونت بیمارستانی است که براي کار نیز باید سیستمی در 

بیمارستان را اگر بخواهیم ". )9کننده شمارهشرکت( "رفتنظر گ
مشتري نقش بسیار ،به عنوان یک بنگاه اقتصادي در نظر بگیریم

مدیر باید سعی کند که به ،بنابراین.مهمی در موفقیت آن دارد
طور منظم از این مشتریان نظرسنجی کرده و نظرات آنها را به 

. )7کننده شمارهشرکت("دسسه اعمال کنؤمنظور بهبود عملکرد م
یکی از مواردي که خود من زیاد از آنها چوب خوردم در اداره "

براي ارزیابی مدیر باید برویم .مدارك پزشکی است،بیمارستان
اي را تصادفی پروندهمدارك پزشکی را ببینیم، باید به صورت 

تمام شخصیت مدیر بیمارستان و . درخواست کنیم و ببینیم
کننده شرکت( "شودهمین مدارك پزشکی رو میجموعه درمزیر

.)8شماره
:مدیریت منابع

ع انسانی و مالی مناب،الزم به ذکر است که منابع بیمارستانی
گیرد که با توجه به اهمیت آنها در عناوین جداگانه را نیز در بر می

کنندگان بر این امر اجماع مشارکت،بنابراین. بررسی گردیدند
منابع بیمارستانی را در قالب تجهیزات پزشکی، فضاي نمودند که

در زمینه تجهیزات .فیزیکی و منابع مالی و بودجه بررسی کنند
پزشکی وجود برنامه مدون براي خرید و نگهداشت و توسعه 
تجهیزات، وجود سیستم نظارت و کنترل تجهیزات و وجود دفاتر 

اموال جهت کنترل مواد و تجهیزات موارد مهم در ارزیابی مدیر 
از نظر تجهیزات باید ببینیم ". بیمارستان قلمداد گردید

آزمایشگاه داریم خوب ادیولوژي وهایی که مثال در ردستگاه
قبل از تحویل به انبار شوندشوند، وقتی خریده مینگهداري می
( "شوند؟شوند و بدرستی در دفاتر ثبت میبررسی می

ن یک مدیر سعی من خودم به عنوا". )18کننده شمارهشرکت
اي قبل از اینکه هاي مجاز به صورت دورهکردم از طریق شرکت

یس شوند و به نظرم این باید بررسی و سرو،شوندتجهیزات خراب 
کننده شرکت( "یکی از وظایف اساسی هر مدیري باشدجزء 
". )16شماره

یابی مناسب و نحوه تخصیص فضاي فیزیکی از مهمترین مکان
من به ".باشدهاي جاري و عمرانی میگذار بر هزینهثیرأعوامل ت

اًرس است و ثانیعنوان یک مدیر باید بدانم چه فضایی در دست
همچنین ". )20کننده شمارهشرکت( "چینش آن چگونه است؟

عالوه بر چیدمان مهم است که فضاي هر قسمت بیمارستان با 
کننده شرکت( "استانداردهاي موجود مطابقت داشته باشد

و استچون مدیریت با منابع مالی عجین شده". )13شماره
دهم مرامن ترجیح می،ستمعموال منظور از منابع، منابع مالی ا

داشتن هزینه و درآمد، تحلیل : ظر مالی ارزیابی کنند مثلاز ن
هاي مرکز و میزان افزایش درآمد اي براي کاهش هزینهبرنامه

.)10کننده شمارهشرکت( "بیمارستان
:بالینیحاکمیت

ه ئهاي اراکه در آن سازمانبالینی چارچوبی استحاکمیت
قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با کننده خدمت در

تعالی در خدمات بالینی شکوفا ایجاد محیطی که در آن
انداردهاي عالی خدمت شود به صیانت از استمی
اهمیتاز این رو حاکمیت بالینی داراي.)14(پردازندمی

وآموزشراستايدربایدسالمتحوزهفعاالنکهاستايویژه
مدیر باید موارد ناایمن را در". کنندالشتآنکردناجرایی

اي براي کاهش این موارد بیمارستان شناسایی کند و برنامه
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وجود ". )5کننده شمارهشرکت("ناایمن داشته باشد
هاي هشدار دهنده موارد آتش سوزي، سیستم دفع سیستم

( "پسماندهاي بیمارستانی نیز از موارد مهم ارزیابی مدیر است
-مدیر باید در راستاي حاکمیت". )17شمارهکننده شرکت

بالینی سیستم براي ثبت مراجعات مجدد و همچنین 
-شرکت("سیستمی براي ثبت شکایات بیماران داشته باشد

.)9کننده شماره
:هاي عملکرديشاخص

میـزان بررسیها،بیمارستاندراساسیموضوعاتازیکی
متعـددي هـاي شاخصمنظوراینبه. استاثربخشیوکارآیی

معـروف عملکـردي هـاي شـاخص عنوانبهکهاستشدهبیان
تـوان مـی اسـتانداردها بـا آنمقایـسه ومحاسـبه بـا وهستند
متوسـط زمـان    ".سنجیدوريبهرهنظرازرابیمارستانوضعیت

انتظار بیماران بستري و سرپایی جهت دریافـت خـدمت بـراي            
.)13شـماره کننـده   شـرکت ( "ارزیابی مدیر باید استفاده شـود     

هایی که بایـد اهمیـت دهـیم میـزان رضـایت            یکی از شاخص  "
مـشتریان   ،پرسـنل .مشتریان داخلی و خارجی سیـستم اسـت       

جوي که بایـد     آنچون پرسنل راضی نباشد   . داخلی ما هستند  
ــی   ــین مـ ــد از بـ ــه باشـ ــدمات همـ ــه رود و خـ اش فرمالیتـ

به از نظر من نسبت پرسنل      ". )2کننده شماره شرکت("شودمی
د ؤثر باشـ  ند در ارزیابی مدیر مـ     تواستانداردهاي موجود هم می   ا

یعنی بررسی کنیم که تعداد  پرسنل در بیمارستان مطـابق بـا             
میزان عفونـت  ". )18کننده شمارهشرکت( "استانداردها هست؟ 

بیمارستانی هم در بیمارستان خیلـی مهـم اسـت و مـی توانـد           
نــده کنشــرکت( "شــاخص خــوبی بــراي ارزیــابی مــدیر باشــد

.)10شماره
گیريو نتیجهبحث

درون مایه اصلی شامل هفتبه طور کلی در این مطالعه 
ریزي، سازماندهی و مدیریت عملکرد کارکنان، هدایت وبرنامه

ریت منابع، حاکمیت بالینی و رهبري، مدیریت اطالعات، مدی

هاي شاخصتم فرعی به عنوان 41هاي عملکردي و شاخص
ها با استفاده از یابی عملکرد مدیران بیمارستانارزبراياساسی 

ترین اولین و اساسی. ین استخراج گردیدبررسی نظر متخصص
ارزیابی عملکرد اي که توسط متخصصین جهت درون مایه

ریزي بود برنامه،ها مورد بررسی قرار گرفتمدیران بیمارستان
ز را به عنوان یکی او مطالعات مختلف نیز اهمیت این عنصر

د و توانایی ترین وظایف مدیران بیان می کنناساسی
هاي اساسی مدیران ریزي را یکی از شایستگیبرنامه

مدل شایستگی براي در ) 2010(1فانگ. دانندها میبیمارستان
ویژگی و مهارت الزم براي هیجده،صنعت سالمتمدیران 

که بندي کرده استدسته طبقهپنجرا در مدیران سالمت
ریزي است ها توانایی برنامهدسته مهم از این مهارتدومین 

ت الزم را مهارنهویسنیز در مطالعه خود ) 2008(2پیلی). 15(
ها مطرح می کند و سپس بوسیله یک براي مدیران بیمارستان

ها آنها را بر حسب تایی از مدیران بیمارستان404نه نمو
ستراتژیک به ریزي امهارت برنامه. کندبندي میاهمیت درجه

کنندگان انتخاب م از طرف شرکتعنوان چهارمین مهارت مه
.)16(شد

سازماندهی و مدیریت ،مایه ي بررسی شدهدومین درون
هاي بهداشتی درمانی مدیران سازمان. لکرد کارکنان بودعم

به کارکنان به عنوان یکی از ها وظیفه دارند بیمارستانخصوصاً
هاي توجهی ویژه نموده و در زمینهمان ارکان اساسی ساز

آنها را آموزش و یادگیري،پایش عملکرد کارکنان، توسعه
هایی منصفانه و مبتنی بر عملکردفراهم نموده و پرداخت

فانگ در پژوهش خود، سازماندهی را به عنوان.داشته باشند
ریزي و پنجمین مهارت مهمترین مهارت در مجموعه برنامه

هاي الزم براي مدیران برآورد م مهارتن تمامهم از میا
مدیریت کارکنان ،همچنین در مطالعه پیلی).15(کندمی

1. Fang
2. Pillay
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بندي شده ها طبقهمهمترین مهارت در مجموعه شایستگی
سی مهارت نیز در پژوهش خود ) 2005(1شوچاك).16(است

72گروهبندي و سپس با کمک یک دسته طبقهرا در پنج
در این میان . بندي کرده استرتبهنفري از متخصصین آنها را

ها مدیریت کارکنان و پزشکان باالترین امتیاز را از میان گروه
.)17(دریافت کرده است

هاي متون مختلف براي برخورد با چالشبا توجه به
و وجود پیچیده حاضر در حرفه سالمت، رهبري اثربخش

.ري استپذیر ضروپذیر و انعطافمدیرانی با رهبري انطباق
مهارت را در 31در مطالعه خود ) 2004(و همکاران1ماکینون

458بندي کردند سپس از یک نمونه گروه اصلی طبقهنه 
از . بندي کنندخصصین خواستند که آنها را اولویتنفري از مت

هاي ادراکی باالترین گروههاي اصلی، ارتباطات و مهارتمیان
سازي و انجام کار به همچنین تیم. امتیاز را کسب نمودند

. مهارت داشتند31صورت مشارکتی باالترین رتبه را در بین 
را کنندگان همچنین وجود سیستم قدردانی از پرسنل شرکت

که ) 18(ها الزم دانستندنیز جهت اضافه شدن به شایستگی
هاي فرعی در درون تم ذکر شده همگی به عنوان تمموارد 

.شده بودنداصلی هدایت و رهبري گنجانیده
بهداشت ودربخصوصمدیریت،هايفعالیتتماممنبع

در.هنگام استبهومرتبطجامع،اطالعاتداشتندرمان،
اطالعاتیهايسیستمازاستفادهدرمانوبهداشتبخش

نیزوخدماتکیفیتوکارایی، اثربخشیافزایشجهتکارآمد
. رودمیشماربهانکارناپذیرضرورتیرضایتمندي مراجعین

ستم اطالعات را جزء یکی از پیلی در پژوهش خود مدیریت سی
ها مورد نیاز براي مدیران بیمارستانهاي ترین مهارتاساسی

هاي مرتبط به کار طبقه کند و آن را در دسته مهارتذکر می
هم در پژوهش خود یکی ) 2003(2فیلرمن).16(کندبندي می

ارستان را توسط مدیریت آن، آگاهی از از الزامات اداره هر بیم

1. Shewchuk

همچنین .)19(داندطالعاتی و نحوه استفاده از آن میسیستم ا
، )2005(3در گزارش مرکز ملی رهبري مراقبت سالمت

هاي و اطالعات به عنوان یکی از مهارتمدیریت تکنولوژي 
.)20(مورد نیاز مدیران بیمارستان آورده شده است

اي از امراض بدون استفاده از تجهیزات درمان اساسی پاره
پزشکی عمال امکان پذیر نیست در نتیجه با توجه به ارتباط

ها، اهمیت نگهداري تنگاتنگ تجهیزات پزشکی با انسان
تر از سایر صنایع بسیار پررنگپیشگیرانه تجهیزات پزشکی،

فیلرمن در پژوهش خود، بر مدیریت منابع . کندجلوه می
کند و لزوم کانات پزشکی اشاره میت و امتجهیزااًخصوص

جهیزات وجود سیستم مدونی را براي خرید و نگهداشت ت
2.)19(سازدپزشکی خاطر نشان می

نیازمند توجهات ،هاي بیمارستانیافزایش فزاینده هزینه
ها بیمارستاندر زمینه کارایی اساسی مدیران و مشاوران مالی آنها 

، شوچاك و )21)(2008(ناو همکار4ستفل، ا)16(پیلی .باشدمی
نیز هر )19(و فیلرمن) 18(ماکینون و همکاران،)17(همکاران

ورت جداگانه بر لزوم داشتن کدام در پژوهش هاي خود به ص
ی و بودجه براي مدیران هایی در زمینه امور مالمهارت

.کید داشتندأها تبیمارستان
ارتقاء  براينوعی  ها و ابزارهاي مت   در کشورهاي مختلف روش   

از میـان   . انـد هاي سالمت تا امروز بکار گرفته شـده       کیفیت مراقبت 
نظـام بیمـه   ر حاکمیت بـالینی بـراي نخـستین بـار د    ها،  این روش 

به عنوان استراتژي ارائه شـده از  )NHS(خدمات درمانی انگلیس
هـاي بـالینی مطـرح      سوي دولت و به منظور ارتقاء کیفیت مراقبت       

در مطالعه خـود در انگلـیس نـشان داد اثـر            ) 1991(5کورت .شد
سال، میـزان صـرفه      هفتیک برنامه مدون نگهداري و ایمنی طی        

، بنـابراین . پوند بـوده اسـت     5000000جویی در هزینه ها معادل      

2.MacKinnon
2.Filerman
3.National center for healthcare leadership
4.Stefl
5.Kurt
6. Yamauchi
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من و انجام اقـدامات بـر اسـاس         وجود سیستم شناسایی موارد نا ای     
در بیمارسـتان  هاي حاصل از این سیستم باید یکی از الزامـات   داده
در ژاپـن در    ) 1996(6اي که توسط یامـاچی    در مطالعه  .)22(باشد
بیمارستان در خصوص برنامه آمادگی در مقابلـه بـا حـوادث             173

تش سـوزي  که طرح مقابله با آ     ه شد نشان داد  ،اضطراري انجام شد  
هـا وجـود داشـته اسـت کـه ایـن امـر              درصد از بیمارستان   92در  

.)23(رساند یله را مأاهمیت این مس
هش کننده در پژوه تمامی افراد شرکتکبا توجه به این

ثري ؤاند، لذا نظرات آنها گام مسابقه مدیریت بیمارستان داشته
ثیرگذار و مهم جهت تدوین ابزاري أشناسایی معیارهاي تبراي

ولی . ها خواهد بودارزیابی عملکرد مدیران بیمارستانبراي 
تدوین چنین ابزاري باید عالوه بر بدیهی است به منظور
صصین، مطالعات انجام شده در استخراج نظرات متخ

کشورها را نیز بررسی شده و با توجه به شرایط کشور سایر
شوند تا معیارهاي مناسب و قابل سنجش جهت ارزیابی بومی

همچنین تعداد .عملکرد مدیران بیمارستان ها استخراج شوند
ده ررسی دقیق به حداقل ممکن کاهش دااین معیارها باید با ب

به روشنی تعریف شود تا ارزیابان بتوانند عملکرد و ودشو
.را درجه بندي کنندمدیرانرفتار 

تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر قسمتی از یک طرح پژوهشی مصوب معاونت 

9204/53/5پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شماره
له از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم بدین وسی. باشدمی

اند و پزشکی تبریز که حمایت مالی این طرح را بر عهده داشته
کننده در پژوهش تشکر و محترم شرکتنظران کلیه صاحب
.گرددقدردانی می
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