بررسی نقش مدیریت اطالعات در اجرای موفقیتآمیز حاکمیت بالینی
علی محمد مصدق راد ،1فرحناز صدوقی ،2مولود


دریافت مقاله 59/2/62 :



قربانی*3

دریافت مقاله اصالح شده59/7/7 :



پذیرش مقاله59/7/26 :

مقدمه :توانایي مدیران در بهرهگيري از اطالعات و دانش درست ،قابل اعتماد و به روز یکي از عوامل موفقيت سازمانها است .هدد ایدن
پژوهش بررسي نقش مدیریت اطالعات در اجراي موفقيتآميز حاکميت باليني در بيمارستانهاي استان خوزستان بود.
روش بررسی :این پژوهش توصيفي  -تحليلي به صورت مقطعي در  04بيمارستان استان خورستان انجام شد .براي انجام این پدژوهش از
پرسشنامه اي محقق ساخته مشتمل بر  59سؤال در مورد  7بُ عد حاکميت باليني استفاده شد .پرسشنامهها توسط کارشناسان حاکميت بداليني
بيمارستان ها تکميل شدند .دادهها با استفاده از نرمافزار آماري  SPSSنسخه  25در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي نظير آزمونهداي
همبستگي و رگرسيون لجستيک تحليل شد.
یافتهها :ميزان موفقيت حاکميت باليني در بيمارستانهاي استان خوزستان  29/2درصدد بدود .ميدانگين امتيداز محدور مددیریت اطالعدات
حاکميت باليني  26/0درصد بود .رابطه آماري معناداري بين محور مدیریت اطالعات و اجراي موفقيتآميز حاکميدت بداليني وجدود داشدت
( .) P=4/42بيشترین تأثير این محور در اجراي موفقيتآميز حاکميت باليني به خاطر استفاده صدحيح کارکندان از فنداوري و سيسدت هداي
اطالعاتي ،آموزش کارکنان در زمينه ثبت صحيح دادهها و اطالعات و استفاده از اطالعات بيمارستاني در تصمي گيريها ،برنامدهریدزيهدا و
ارزشيابيها بود.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به نقش بارز اطالعات صحيح ،دقيق ،معتبر و به روز و سيست مدیریت اطالعات در اجدراي موفقيدتآميدز
حاکميت باليني ،مدیران بيمارستان ها باید زیرساختها و امکانات الزم را براي جمعآوري ،تحليل و اسدتفاده از اطالعدات بيمارسدتان فدراه
کنند .کارکنان بيمارستانها باید آموزشهاي الزم را براي ثبت دادهها و اطالعات مورد نياز دریافت دارند.
واژگان کلیدی :حاکميت باليني ،مدیریت اطالعات ،بيمارستان ،مدیریت کيفيت
ارجاع :مصدق راد علی محمد ،صدوقی فرحناز ،قربانی مولود .بررسی نقش مد یر یت اطالعات در اجرای موفقیتآمیز حاکمیت بالینی .مجله پژوهشهای سالمت محور
5931؛ .702- 775 :)9(7

 .5استاد یار ،گروه علوم مد یر یت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ا یران.
 .7استاد ،گروه مد یر یت اطالعات سالمت ،دانشکده مد یر یت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ا یران ،تهران ،ا یران.
 .9کارشناس ارشد ،دانشکده مد یر یت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ا یران ،تهران ،ا یران.
* نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دان شکده بهداشت ،گروه علوم مد یر یت و اقتصاد بهداشت.
تلفن075- 67399904 :

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور

Email: ghorbanimoloud@gmail.com
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چکیده

نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی

علیمحمد مصدق راد و همکاران

مقدمه

کیفی

امرروز اررازما هرای بهداش ر ی و درمرانی بررا یی رر و

رضای

بنیرادی ناشری از ییررا

حروت

فرآیندها و محصوت

میپردازد کر بر جلرب
کیفی

مش ری منجر میشودا مدیری

فراگیرر

اق صادی ،ایاای و کنولوژیکی مواجر هتر ندا ایرن

مداوم اازماندهی کارشا را با رویکرد ممین نیازهرای

ییرررا  ،چررال هرررای زیررادی را برررای مررردیرا
ارازما هرای بهداشر ی و درمرانی ایجراد کررد اا ر ا
مش ریا این اازما هرا وواهرا وردما
درمانی با کیفی
کلید موفقی

بات و قیم

پرایین هتر ندا بنرابراین،

مر بط با موفقی

گزارشا

ایاا گذارا و مردیرا بهداشر
شررویق کرررد ررا نتررب

درمرانی ایررا شرروع بر کرارگیری مردیری

وردما

بهداشر ی و درمرانی

کارایی ،عدال

مواجرر هترر ند ()2- 8ا مرردیری

مرری وانررد

و کیفی

کیفیرر

راهکاری منااب برای پاارو ویی بر ایرن چرال هرا
باشدا مردیری

کیفیر

از طریرق بهبرود ایتر هرا و

ب طور کلی از ایت

ایرزو  8111و ابرزار FOCUS-

 PDCAبرای اجرای این اار را ژی ارازمانی اار فاد
کردند ()11ا
کیفیرر

اگرچ ر مرردیری

اازما ها کمک میکند ا ب ن ایج بهین (بهبود کیفیر

مترر مر و پایرردار در کیفیرر

ودما  ،رضای

یابند ()1ا هدف ایت مدیری
محصوت

و افزای

کیفی
رضای

بهبرود متر مر
مش ریا داولری

و وارجی اازما اا ا

رضای

( ،)11- 11ولریکن موفرق نبرود اار

درمانی را ار قای متر مر دهرد ()11، 1ا بر کرارگیری
مد هرای نامناارب مردیری

فراگیرر ،ضرف

کیفیر

اار فاد مریشروندا مردیری

فراگیر یکی از این اا را ژیها مریباشرد کر از

کیفی ی ،عدم پااو ویی مدیرا  ،کمبود منرابش ،کمبرود
آمروز ،،عردم آگراهی مشر ریا وردما
درمانی نتب

اوایررل دهرر  1881مر ریالدی مررورد اارر قبا زیر راد
اررازما هررای ولی ردی و ورردما ی واقررش شررد اا ر ا

مدیری

کیفی

فراگیر ،یک اا را ژی ارازمانی اار

ک براااس آ مدیرا با مشارک
رممین کننردگا کاتهرا و ورردما

بهداشر ی و

ب حقوق وود و عدم وجرود رقابر

بو ر
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ایجرراد کنررد و

مش ریا و بهر وری ارازما هرای بهداشر ی و

بهداشرر

مدیری

ورردما

را بهبرود

مدیری  ،ان یز پایین کارکنرا  ،عردم وجرود فرهنر

اا را ژیها ،کنیرک هرا و ابزارهرای مو لفری بررای
کیفیر

فراگی رر ررا حرردی برررای

اازما های بهداش ی و درمرانی ایررا مزایرایی داشر

فرآینرردهای کرراری و اارر فاد از فنررو مرردیری ی برر
مشر ری و بهرر وری بیشر ر) دار

کیفی ر

فراگیر نمودندا اازما های بهداشر ی و درمرانی ایررا

اا

کیفی

برر برر کررارگیری آ در

مشر ریا و رممین آ هرا

چررال هررایی در زمینرر هررای پااررو ویی ،شررفافی ،

کیفی

و درمرا ایررا را

ن یج  ،قریباً از ارا  ،1331ارازما هرای بهداشر ی و

()1ا

اجرای مدیری

کیفی

مدیرا اازما هرای بهداشر ی و درمرانی

اررازما هررای بهداشرر ی و درمررانی ایرررا نیررز بررا

کیفی

مدیری

فراگیرر،

اازما های بهداش ی و درمرانی ایررا اقردام کننردا در

درک وواا هرا و ان ارارا
اا

بهداشر ی و

م یر و م نوع مش ریا بهبود بوشند ()8ا

در

و درمررا از دتی رل عمررد شکترر
فراگیرر در بور

ایرا عنوا شد اا

بهداشر

و درمرا

()11، 11- 18ا

کارکنرا  ،مشر ریا ،

بروی از اازما های بهداشر ی و درمرانی بردو ایرن

بر بهبرود مت ر مر

فراگیر

ک بر روی دتیل عدم موفقی

مدیری
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عمرد اج مراعی،

فرهن ی ایجاد میکند ا کلی کارکنا اازما بر طرور
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در اررازما هررای بهداشرر ی و درمررانی ایرررا م مرکررز

مدیری ی از دو بور

اصرو بنیرادی و کنیرکهرایی

شوند ،شروع ب اجرای اایر مرد هرا یرا کنیرکهرای

برای اجرای آ اصو

شرکیل شرد اار ا بنرابراین،

مردیری

نایرر مررد مردیری

کیفی ر

اروپررا

کیفی ر

) (Balanced Scorecardکردنرردا ای رن مررد هررا نی رز
منجر ب ار قرای متر مر کیفیر
درمانی نشدندا نارام حاکمیر
مواردی بود اا

وردما

بهداشر ی و

برالینی نیرز یکری از آ

کر در کشرور مرا بردو ماالفرا

امکررا اررنجی دقیررق از اررا  1381در اررازما هررای
بهداش ی و درمانی ایررا بر کرار گرف ر شردا وزار
نیز از ارا  1388اجررای حاکمیر

بهداش

برای بهب ود کیفی

ودما

پیشنهاد کرد اا

()21ا

کیفی

مدیری

بر بیمارار ا هرای کشرور

فراگیر یک اا را ژی اازمانی اار

ک از اصو مدیری
مؤاتا

برالینی را

ژاپنی نشرم

گرف ر و ار د در

صنف ی غرب واف یاف ر اار ا بنرابراین،

ممکن اا
(مثل بو

ب راح ی ن روا آ را در بور
بهداش

وردما

و درما ) و در جامف دی ر (مثرل

ایرررا ) برر کررار گرفرر ا فرراو هررای موجررود در
فرهن های مو ل  ،ایت هرای بهداشر ی و درمرانی
مو ل  ،ابک های رهبری ،روابط کاری بین کارکنرا ،
نیازها و ان اارا
کیفیر

م فاو

مش ریا بر اجرای مردیری

فراگیرر و ن رایج حاصررل از آ ا رر مری گررذارد

()21ا بنررابراین نی راز ب ر ی رک مررد منااررب مرردیری
کیفی

برای اازما های بهداشر ی و درمرانی بر طرور

عام و برای کشور ایرا ب طور واص میباشدا
برای ایرن کر یرک مرد مردیری ی ب وانرد برا ن رایج
موفقی آمیرزی همررا باشرد بایرد یرک مرد مناارب
(ا ربو

و کامل) ب درار ی در یرک محریط مناارب

ب کرار گرف ر شرود ()22ا بر طرور کلری ،یرک مرد
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یک مد زمانی کامل و ا ربو

بنیادی آ کامل باشد ا اجرای درا

آ هرا منجرر بر

ررممین هرردف اصررلی از اجرررای آ مررد شررودا انیرراً
کنیک های اجرایی آ امکا نهادینر ارازی آ اصرو
را در اازما فراه کندا م مافان مرد هرای مردیری
کیفیرر

مررورد اارر فاد در اررازما هررای بهداشرر ی و

درمانی ایرا یرا ورود دارای نواقصری بودنرد (اصرو
بنیادی آ ها کامل و جرامش نبودنرد) ،یرا رو ،اجررای
آ ها درا
فرهن

نبودنرد و یرا ایرن کر محریط (اراو ار و

اازمانی) پذیرای آ مد ها (اصرو بنیرادی و

کنیک های اجرایی) نبودندا بنابراین ،همرا طرور کر
بیا شد این مد هرا منجرر بر بهبرود متر مر کیفیر
نشدند و بفد از مرد ی جرای ورود را بر مرد دی رر
دادندا ب کارگیری نادرار

ایرن مرد هرای مردیری ی

عالو بر صرف هزین زیراد و ا رالف منرابش ارازمانی
منجر ب بیان یزگی کارکنا ارازما هرای بهداشر ی و
درمانی میشرودا در ن یجر  ،آ هرا اع مراد ورود را بر
مدیرا و ایت های مدیری ی از دار

داد و نترب

ب اجرای ایت های مدیری ی آ یر در ارازما نیرز از
وود مقاوم
دول

نشا وواهند دادا

ان لت ا از اا  1883حاکمیر

عنوا چارچوبی برای بهبود کیفی

برالینی را بر
بهداشر ی

وردما

و درمانی بر کرار گرفر ا در حقیقر  ،دولر

کرارگر

وقر

ان لتر ا برا اار فاد از حاکمیر

داش

اصالحا ی در ایت طرب ملری کشرور ایجراد

کند ا عرالو برر بهبرود کیفیر
درمانی ،میزا وارا

وردما

برالینی اررفی
بهداشر ی و

اح مرالی را در ایتر کراه

دهرررد و میرررزا متررر ولی پرررذیری و پاارررو ویی
اازما های بهداش ی و درمرانی را افرزای

دهرد ()23ا
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اا

کر اوتً اصرو
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حاکمی

بالینی با بهبرود کیفیر

علیمحمد مصدق راد و همکاران

برالینی ،عملکرردی و

مالی اازما های بهداش ی و درمانی ،ارفی در افرزای

مرر بط برا منرابش انترانی ،نقر

متر ر ولی پرررذیری و پاارررو ویی آ هرررا دارد ()21ا
برالینی یرک رویکررد ایتر می بررای بهبرود

مت مر و ضمین کیفی

وردما

مت نداازی ،فرهن

ایتر هرای بر

و

اازمانی نامنااب ،کمبود آگراهی
و ارزشرریابی نامنااررب،

مرردیرا و کارکنررا  ،ناررار

بهداشر ی و درمرانی

فقرردا همرراهن ی بررین بوشرری و رهبررری اررازمانی

اا ا برای دا یابی ب چنین هردفی بایرد برنامر هرای

ضفی

برالینی در

بهبود کیفیر  ،ایمنری و ا ربوشری وردما ارالم ،

بیمارا ا های آموزشی دانشر ا علروم پزشرکی شرهید

ار قرررای عملکررررد ارررازمانی و واررروش مشرررو

بهشررر ی بیرررا کردنرررد ()23ا در پژوهشررری دی رررر،

پاارو ویی و مت ر ولی پرذیری وجررود داشر باشرردا

چال

پرری نیرراز چنررین رویکررردی اارر قرار یررک ایترر

مفاون

حاکمی

اازمانی اا

ا زمین را برای ار قرای بلرو

اازمانی کارکنا و اجرای بهین حاکمی
حاکمیر

چندا زیادی ندارد ،پژوه

بالینی فرراه

این زمین در کشور صور

برالینی در ایررا
ک بیشر ر بر

برراری چرال هرا و موانررش اجرایری حاکمیر

پرداو نررد ()21- 28ا کریمرری و همکررارا بزرگ رررین
موانررش اجرررای حاکمیرر

بررالینی در بیمارارر ا هررای

دانش ا علوم پزشکی مشهد را کمبود پرارنل و حجر
برراتی کرراری آ هررا ،عرردم حمای ر
آگاهی ناکافی کارکنا از حاکمی
ان یزشی منااب ،فرهن

عدم اجرای کامل برنام حاکمیر

بالینی ،عردم وجرود
نامناارب ارازمانی و
برالینی بیرا کردنرد

()21ا یواررفیا و همکررارا هرر عرردم موفقیرر
اار قرار حاکمیر

در

بررالینی در بتریاری از ارازما هررای

بهداش ی و درمانی را بر وراطر اشرکا در مردیری

مرردیرا ارشررد ،مشررارک

و

کررادر

پژوه

بالینی در بیمارا ا ها شود ()21ا
های انجرام شرد در ورارز از کشرور نشرا

میدهد ک برای اجرای حاکمی
فرهن

بالینی باید اراو ار و

اازمانی منااب ایجاد شود ا کارکنرا ن رر،

مثب ی ب آ داش و مقاوم

و فهررد مرردیرا ،

م رؤ ر ،کرار یم ری ،فهررد

پزشرکی و منرابش کرافی م ری وانرد منجرر بر موفقی ر
حاکمی

بررالینی

اررازمانی

و آگراهی مردیرا و کارکنرا از

بررالینی ،ار باطرا

اررازمانی ،حمایرر

های محردودی در

گرف اا

درما دانش ا های علوم پزشکی کشور مرورد

منااب ،ار قای دان
حاکمیر

با وج ب ایرن کر بحر

ای ت

های اجرایی حاکمی

برالینی از دیردگا مردیرا

بررا ری قرررار گرف ر ا ایجرراد ی رک فرهن ر

کندا
قدم

را از موانرش مهر اار قرار حاکمیر

کم رری در برابرر اجررای

آ داشرر باشررند ()28- 31ا  Hoganو همکررارا برر
بررای ن ر ،م وصصا پزشکی بر حاکمیر

برالینی

پرداو ندا عدم مرکز بر بهبود کیفی  ،روابرط ضرفی
بین م وصصا پزشکی و مشرارک

پرایین پزشرکا از

مهم رررین دتیررل ن ررر ،منف ری م وصصررا پزشررکی
نتب

ب حاکمی

برالینی برودا در ن یجر م وصصرا

مایل زیادی ب مشارک

در فرآیند حاکمی

فرهن

اازمانی بیا کردنردا کمبرود منرابش و جربر ،

مدیری

و برنام ریزی ضفی  ،عردم فهرد مردیرا و

پزشکی پی شرنهاد دادنرد کر ردوین اهرداف کیفی ری و

کارکنرا  ،پی ی رریهررای منقارش و پش ر یبانی ناکررافی از

درگیر نمود م وصصرا در فرآینرد هردف گرذاری و

موانش مه اجررای حاکمیر
750

برالینی برود اار

()21ا

وود نشرا نمریدادنردا در ایرن پرژوه

برالینی از

دا یابی ب آ ها و بیا عوامل مؤ ر بر کیفی
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حاکمی

زیراری و همکررارا کمبررود منرابش مررالی ،چررال هررای

نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی

علیمحمد مصدق راد و همکاران

پزشکی بر مردیرا و داشر ن اراو ارها و فرآینردهای
پش یبا حاکمیر
مثب

برالینی مری وانرد بر ایجراد ن رر،

در م وصصا پزشکی نتب
آ ها در اجرای حاکمی

مشارک

منجررر ب ر افررزای

درار

صرحیح ،دقیرق ،مف برر و بر روز

از اطالعرا

برای ا واذ صمیما

درا  ،ضروری اا ا اار فاد

از فناوری های اطالعا ی می واند ب شنااایی ب موقرش

برالینی وواهرد شرد

ارازما  ،حلیرل علرل برروز آ هرا و پرای

مشکال

()28ا در بررارری دی ررری کرر بررر روی گروهرری از

مررنا عملکرررد اررازما کمررک کنرردا عررالو بررراین،

م وصص رین ذیرر انجررام شررد ،موانررش عمررد عرردم

فناوری های اطالعا ی بر براد مرؤ ر اطالعرا

برین

برالینی

اازما کمک میکند ()32ا

م وصصین در ففالی هرای حاکمیر

مشارک

مواردی چو کمبود وقر  ،بودجر ناکرافی ،امکانرا

وانایی مدیرا در بهرر گیرری از اطالعرا

پژوهشی کر و مهرار هرای ارزیرابی ان قرادی ناکرافی
بیا شد ()31ا
ان لت ا انجام دادند ،ن یج گرف ند ک

ییرر فرهنر

ک باید قبل از اجررای حاکمیر

برالینی صرور

گروهی و یرادگیری از یکردی ر از مباحر

پزشکی و فشرار زیراد از مقامرا
ییرا

قابل ملموس بود اا

برای کتب موفقی
اطالعا

ارائ ودما
کیفی

هرای

پرو کل های مدیری

شوی

و افررزای

وردما

()31ا

آمیز حاکمی
برالینی بر

بر بیمرارا  ،بر اطالعرا

نیاز دارندا عدم دا راری بر اطالعرا

ب ازایی در بهبرود روابرط
بهداشرر ی و درمررانی،
وااهرا و عروار

کررارایی ایتر هررای بهداش ر ی و

درمررانی دارنررد ()31،33ا بنررابراین ،ایررن پررژوه

مرافوق بررای اعمرا

در اجررای حاکمیر

بیماری ها و جویز داروها کمک

به ر بیماری هرا ،کراه

بررای نق

نیاز اار ا پزشرکا و کارکنرا برالینی بررای
با کیفیر

و دان

ناوواا دارویی و هزین های مربوط  ،ار قای کیفیر

اررازمانی اا ر ا مهم رررین موانررش

فرهن ی ه بات برود درجر اار قال وصر

در اازما هرای بهداشر ی و درمرانی

بررین ارائرر کننرردگا ورردما

ب جامف  ،مایل و عالق آ ها بر انجرام کارهرا

مرر بط بررا فرهن ر

مردیری

اطالعرا

بالینی پرداو

را برا ارائر پی شرنهادهای

کرراربردی امکررا موفقیر ر

حاکمیرر

برررالینی را در

بیمارا ا های کشور افزای

دهدا

برا

کامرل،

روش بررسی

دقیق و مف بر ،موجب ایجاد ناراایی در ارائر وردما
بهداشرر ی و درمررانی مررؤ ر وواهررد شرردا هم نررین

ارا  1383انجررام شردا جامف ر پرژوه

برای برنامر ریرزیهرا و صرمی گیرریهرای

صحیح ضروری اا ا موفقیر

ارازما هرا را انرداز

زیررادی ب ر دا رارری و اا ر فاد بهین ر از اطالعررا

فصلناهمعلمی ژپوهشاهی سالمت محور
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برر

در اجررای موفقیر

این پژوه

اطالعا

یکرری از

اازما ها اا ا ایت هرای مردیری

می کندا این ایت ها نق

گیردا ب عنوا مثا  ،فهد و مت ولی پذیری کارکنرا
ب صور

اطالعا

و دانر

ب کارکنرا در صرمی گیرری هرای مرر بط برا اجررای

اازمانی یکری از مهر ررین و ااااری ررین کارهرایی

نتب

درا ر  ،قابررل اع مرراد و ب ر روز در حقیق ر
عوامل موفقی

 Marshallو همکرارا برا وجر بر پژوهشری ک ر در

اا

بو های مو ل

و

وصیفی  -حلیلی ب صرور

کارشنااررا مترر و حاکمیرر

مقافری در
شررامل کلی ر

بررالینی شرراغل در 13

بیمارار ا اار ا وورار ا بودنردا بررای انجرام ایرن
پژوه

از رو ،ارشماری اا فاد شردا  3بیمارار ا
755
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کمررک کنرردا ای رن امررر در نهای ر

ب حاکمی

برالینی

دانرر

بترر ی داردا جمررشآوری ،حلیررل و اارر فاد

نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی

نارامی اا ر ا حاضرر ب ر مشرارک

علیمحمد مصدق راد و همکاران

میزا موفقی

بتیار ک  ،کر  ،م وارط ،زیراد و ویلری

در ای رن پررژوه

نشرردندا  23بیمارارر ا عمررومی 1 ،بیمارارر ا فرروق

زیاد حاکمی

بالینی در بیمارار ا هرای مرورد ماالفر

وصصری و  3بیمارا ر ا ررک وصص ری بودنرردا 21

بودا

ممین اج ماعی بودندا
از ی رک پراشرنام محقررق

بررای انجرام ای رن پرژوه

اارر فاد شرردا بورر

ارراو دارای ارر بورر

او

(هر محور پنج اؤا ) میانجیدا ارؤات
بر ااراس مقیراس لیکرر

و فنراوری اطالعرا ارالم

و اطررالعراررانی دانشرر ا علرروم

ای ررا و هرررا ) اررنجید شرردا پراشررنام از روایرری

بیمارار ا را

در هر یک از محورهرای هفر گانر حاکمیر

ورردما

پزشکی هرا (در زما ادغرام دانشر ا علروم پزشرکی

اروم پراشرنام

دارای  31اؤا بود کر میرزا موفقیر

علمرری گرررو مرردیری

دانشررکد مرردیری

دوم آ شرامل  12ارؤا مرر بط برا

فرد کمیلکنند پراشنام بودا بو

هیررم

بهداشرر ی و

درمانی و گرو مدیری

پراشررنام شررامل  3اررؤا مربرروش برر اطالعررا
بیمارا ا و بو

گرف ر

()31- 38ا روایرری پراشررنام واررط اعضررای

صوری و مح وایی باتیی برووردار بودا برای انج
پایرایی پراشرنام از ضرریب آلفرای کرونبرا در ی رک

برالینی

نمون  31نفری اا فاد شدا همرا طرور کر در جردو

ایرن بور

 1دید میشود ،ضریب آلفای کرونبا پراشنام برابرر

برا گزینر هرای هرگرز (،)1

ویلی ک ( ،)1ک ( ،)2م واط ( ،)3زیراد ( )1و ویلری

با  1/831بود ک بیران ر پایرایی براتی ایرن پراشرنام

زیاد ( )1نای شدا بنابراین ،ک ترب ام یراز کم رر از ،1

اا ا

بین  1و  ،2بین  2و  ،3بین  3و  1و بیشر ر از  1بیران ر
جدول  :1ابعاد و ضریب آلفای کرونباخ هر بعد از پرسشنامه محقق ساخته حاکمیت بالینی
ابعاد پرسشنامه

تعداد س ؤ االت

شماره س ؤ االت

ضریب آلفای کرونباخ

مدیریت و رهبری

1

5- 1

0 /304

آموزش و مدیریت کارکنان

1

4 - 50

0 /222

اثربخشی بالینی

1

55 - 51

0 /310

ممیزی بالینی

1

54 - 70

0 /376

مدیریت خطر

1

75 - 71

0 /392

تعامل با بیمار

1

74 - 90

0 /307

استفاده از اطالعات

1

95 - 91

0 /313

میزان اجرای موفقیتآمیز حاکمیت بالینی

91

5- 91

0 /326

داد ها با کمک نرمافزار آماری  SPSSنتو  18حلیل

یافتهها

شدا از آمار وصیفی برای محااب فراوانی ،درصد،

میان ین فداد و

بیمارا ا های اا ا ووزا ا 118

میان ین و انحراف مفیار اا فاد شدا با اا فاد از

و

آزمو های حلیلی نایر همبت ی و رگرایو لجت یک،

بیمارا ا ها ی مورد ماالف

میزا

م یر مدیری

مورد انج
757

اطالعا

قرار گرف ا

بر موفقی

حاکمی

بالینی

بود (حداقل  31و حداکثر 311

ب طور میان ین  311نفر

کارمند داش ندا جدو  2اطالعا
حاکمی

و )ا

دموگرافیک کارشنااا

بالینی بیرمارا ا های اا ا ور وزا ا را نرشا

فصلناهمعلمی ژپوهشاهی سالمتمحور
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بیمارارر ا دانشرر اهی 1 ،بیمارارر ا وصوصرری و 1
بیمارا ا وابت ب اازما

بررای طراح ری پراشرنام  ،ماالف ر مرروری صررور

نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی

علیمحمد مصدق راد و همکاران

لی تاند و

میدهدا بیش ر کارشنااا ز  ،با حصیال

دارای اابق کاری  1ا  11اا بودندا

جدول :2توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کارشناسان حاکمیت بالینی
آماره توصیفی
ویژگی های دموگرافیک

جنسیت

گروه سنی

تحصیالت

سابقه کار

زن

( 92 )37 /1

مرد

( 9 )2 /1

زیر  90سال

( 5 )9

90تا  93سال

( 2 )52

 60تا  63سال

( 76 )40

باالی  10سال

( 2 )70
( 92 )37 /1

لیسانس
فوق لیسانس

( 9 )2 /1

کمتر از  1سال

( 2 )70

 1- 50سال

( 53 )62 /1

 55- 51سال

( 2 )52 /1

 54- 70سال

( 6 )50

 75- 71سال

( 7 )1

جمع

میان ین زما

اجرای حاکمی

( 60 )500

بالینی در بیمارا ا های

اا ا ووزا ا  23ما (حداقل  1و حداکثر  12ما ) بودا
بین مد

بالینی و میزا موفقی

زما اجرای حاکمی

ار باش آماری مفناداری مشاهد

شد ()P =1/11ا 3

بیمارا ا ( 13/1درصد) برای اجرای حاکمی
ودما

آ

بالینی از

مشاور اازما های دی ر اا فاد کردندا میزا

فهد مدیرا در اجرای حاکمی
بیمارا ا ها بی

میزا

فهد مدیرا بیمارا ا ها ب اجر ای برنام حاکمی

بالینی و مشارک
وجود داش

کارکنا

بالینی

در اجرای حاکمی

()P =1/11ا

میان ین میزا موفقی
اجرای حاکمی

بیمارا ا های اا ا ووزا ا در

بالینی در حد م واط برابر با  3/28از 1

بالینی در  13/1درصد

ام یاز بود ( 11/1درصد)ا بیش رین میزا موفقی

در محور

از م واط بودا در نیمی از

کارکنا و کم رین موفقی

در محور

بیمارا ا های مورد ماالف
اجرای حاکمی

بتیار ک گزار ،شدا رابا آماری مثب

و مفناداری بین

فهد و همکاری کارکنا در

بالینی در حد م واط بودا در یک چهارم

بیرمارا ا ها نیز مریزا مر شارک

فصلناهمعلمی ژپوهشاهی سالمت محور
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آموز ،و مدیری

ا ربوشی بالینی گزار ،شدا میزا

موفقی

حاکمی

بالینی در حدود نیمی از بیمارا ا ها در حد م واط
گزار ،شد (جدو )3ا
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تعداد (درصد)

نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی

علیمحمد مصدق راد و همکاران

جدول  :3درصد ،میانگین و انحراف معیار میزان موفقیت بیمارستانها در اجرای ابعاد حاکمیت بالینی از دید کارشناسان مورد بررسی
2 /1

7 /1

61

97 /1

57 /1

9 /64

0 /22

نام محور

1

7 /1

67 /1

91

51

9 /16

0 /20

52 /1

52 /1

60

57 /1

57 /1

9 /00

5 /09

ممیزی بالینی

50

5 2 /1

62 /1

52 /1

2 /1

9 /03

0 /24

مدیریت خطر

1

51

71

10

1

9 /93

0 /25

1

51

9 2 /1

91

2 /1

9 /92

0 /29

مدیریت اطالعات

52 /1

1

10

70

2 /1

9 /57

5 /00

وضعیت کلی حاکمیت بالینی

7 /1

70

61

77 /1

50

9 /72

0 /25

مدیریت و رهبری
آموزش و مدیریت کارکنان
اثربخشی بالینی

تعامل با بیمار

جدو  1ار باش و همبت ی بین محورهای حاکمی
بالینی را نشا میدهدا بین میزا موفقی

حاکمی

بیش رین م یر را بر موفقی

بالینی

اطالعا

محور مدیری

حا کمی

بالینی داش ندا بین

و میزا موفقی

بالینی

حاکمی

و کلی محورهای آ ار باش آماری مفناداری در ااح

در بیمارا ا های اا ا ووزا ا ار باش آماری مفناداری

 1/11وجود داش ا بیش رین ار باش آماری مفنیدار بین

مشاهد شد ()P =1/11ا محور مدیری

بالینی و مدیری

حاکمی
و مدیری

کارکنا بودا محورهای آموز،

کارکنا  ،ممیزی بالینی و مدیری

وار
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خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

اطالعا

بیش رین

ار باش را با محورهای ممیزی بالینی ،مدیری

وار و

فامل با بیمار داش ا

جدول  :4ماتریس همبستگی بین محورهای هفتگانه حاکمیت بالینی در بیمارستانهای استان خوزستان
ضریب همبستگی

مدیریت و رهبری

مدیریت کارکنان

آموزش و مدیریت کارکنان

0 /246

اثربخشی بالینی

0 /299

0 /221

اثربخشی بالینی

ممیزی بالینی

مدیریت خطر

تعامل با بیمار

ممیزی بالینی

0 /190

0 /457

0 /429

مدیریت خطر

0 /162

0 /105

0 /193

0 /250

تعامل با بیمار

0 /147

0 /496

0 /632

0 /423

0 /175

مدیریت اطالعات

0 /453

0 /462

0 /127

0 /275

0 /204

0 /410

حاکمیت بالینی

0 /299

0 /242

0 /292

0 /217

0 /220

0 /225

میزا موفقی

بیمارا ا ها در محور مدیری

اطالعا

12/1

ب

درصد بود (جدو )1ا ب ر یب اا فاد صحیح کارکنا از

صحیح داد ها و اطالعا

مدیریت اطالعات

0 /216

و اا فاد از اطالعا

در

صمی گیریها  ،برنام ریزیها و ارزشیابیها بیش رین م یر ر ا در

فناوریها و ایت های اطالعا ی ،آموز ،کارکنا در زمین

این محور داش ا

موفقی

جدول  :5درصد ،میانگین و انحراف معیار میزان موفقیت بیمارستانها در اجرای بعد مدیریت اطالعات حاکمیت بالینی
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

انحراف معیار

گویه

هرگز

57 /1

91

92 /1

2 /1

9 /70

5 /51

57 /1

60

91

2 /1

9 /71

5 /09

ایجاد زیر ساختها و امکانات الزم برای جمعآوری ،تحلیل و استفاده از اطالعات بیمارستان

1

7 /1

آموزش کارکنان جهت ثبت دادهها و اطالعات مورد نیاز اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان

7 /1

7 /1

استفاده صحیح کارکنان از فن اوری و سیستمهای اطالعاتی

1

7 /1

52 /1

10

52 /1

2 /1

7 /31

5 /50

دسترسی به دادهها و اطالعات صحیح ،دقیق ،معتبر و به روز

7 /1

7 /1

57 /1

62 /1

90

1

9 /51

0 /32

استفاده از اطالعات در تصمیمگیریها ،برنامهریزیها و ارزشیابیها

7 /1

50

2 /1

61

90

1

9 /01

5 /50
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نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی

علیمحمد مصدق راد و همکاران

جدو  1همبت ی اؤ ات

محور مدیری

محورهای هف گان حاکمی
رابا مثب

بالینی را نشا

و مفناداری بین اؤات

و

میدهدا

اطالعا

کم رین میزا همبت ی در دا رای ب اطالعا
دقیق ،مف بر و ب روز و محور مدیری

پنج گان این محور و

بالینی در ااح  1/11وجود

صحیح،

و رهبری مشاهد

شدا

داش ا بیش رین همبت ی بین میرزا اا فاد کرارکنا از
جدول  :6همبستگی بین سؤاالت محور مدیریت اطالعات و محورهای هفتگانه حاکمیت بالینی
مدیریت

اثربخشی

ممیزی

مدیریت

تعامل با

مدیریت

کارکنان

بالینی

بالینی

خطر

بیمار

اطالعات

ابعاد هفت گانه حاکمیت بالینی

مدیریت و رهبری

ایجاد زیر ساختها و امکانات الزم برای جمعآوری ،تحلیل و استفاده از اطالعات بیمارستان

0 /404

0 /113

0 /150

0 /422

0 /427

0 /152

0 /371

آموزش کارکنان جهت ثبت دادهها و اطالعات مورد نیاز اجرای حاکمیت با لینی در بیمارستان

0 /124

0 /492

0 /163

0 /443

0 /410

0 /162

0 /393

استفاده صحیح کارکنان از فن اوری و سیستمهای اطالعاتی

0 /476

0 /467

0 /171

0 /435

0 /433

0 /146

0 /363

دسترسی به دادهها و اطالعات صحیح ،دقیق ،معتبر و به روز

0 /694

0 /142

0 /633

0 /409

0 /129

0 /472

0 /220

استفاده از اطالعات در تصمیمگیریها ،برنامهریزیها و ارزشیابیها

0 /454

0 /409

0 /126

0 /435

0 /416

0 /424

0 /362

س ؤاالت محور مدیریت اطالعات

بحث و نتیجهگیری

این پژوه

باتی مدیرا در اجرای حاکمی

با هدف بررای نق

اجرای موفقی آمیز حاکمی

اطالعا

مدیری

در

بالینی در بیمارا ا های
حاکمی

اا ا ووزا ا انجام شدا میزا موفقی

بالینی

در این بیمارا ا ها در حد م واط ارزیابی شدا شهیدی
صادقی در پژوه

حاکمی

وود میزا موفقی

بالینی در

موفقی

بیش ری نتب

بالینی برووردار بودند،

ب بیمارا ا های دی ر ب دا

آوردندا فهد مدیرا بیمارا ا ها پی
مدیری

کیفی

نیاز مه اجرای

در اازما های بهداش ی و درمانی اا

()11ا فهد مدیرا باید ب صور

عملی باشدا آ ها باید

منابش مور د نیاز را برای ار قای فرآ یندهای کاری کارکنا

بیمارا ا های شهر هرا را در حد م واط ( 11/1درصد)

فراه کنندا کارکنا هموار ب مدیرا وود ب عنوا یک

نیز در

فراگیر

ارزشیابی کرد ()38ا ابراهیمیپور و همکارا
پژوهشی در یک بیمارا ا
موفقی

اجرایی حاکمی

ممین اج ماعی اردبیل میزا

مدیرا منجر ب افزای

بالینی را در حد م واط

شدا

ارزشیابی کردند ()11ا این ن ایج اب

می کند ک اا فاد از

مد ها و اا را ژی های واف یاف

در کشورهای غربی

لزوماً منجر ب ار قای عملکرد اازما های بهداش ی و
درمانی ایرا

نوواهد شدا این مد ها باید م نااب با

ااو ار و فرهن

اازما های بهداش ی و درمانی ایرا

ییر یابند و ا د ب کار گرف شوندا
یاف های این پژوه

مدیرا و کارکنا بر اجرای موفقی آمیز حاکمی
م یرگذار اا ا بیمرارا ا هایی ک از مر شارک
–سال دوم /شماره /3پایز 5331

ن ایج پژوه
مدیری

و فهد کارکنا وواهد

مشارک

حاضر نشا داد ک محورهای آموز ،و

کارکنا  ،ممیزی بالینی و مدیری

م یر را بر موفقی

حاکمی

وار بیش رین

بالینی داش ندا قلف ای و

شهودی در پژوهشی در بیمارا ا های دول ی شهر
کرمانشا نق

محور مدیری

وار را در حاکمی

کلیدی بیا کردند ()11ا ممیزی بالینی و مدیری

نشا داد ک عواملی مانند فهد

فصلناهمعلمی ژپوهشاهی سالمت محور

ال وی اازمانی وج دارندا فهد و مشارک

بالینی
و رفهد

رکن مه فرآ یندی حاکم ی

بالینی اا

بالینی
وار دو

ک نق

بر

ارزایی در بهبر ود ایرمنی ،کریفی

و ا ربورشی ورردما

بیرمارا انی دارندا با وج ب نق

مه کرارکنا در انجام
751

Downloaded from hbrj.kmu.ac.ir at 12:51 +0330 on Thursday March 4th 2021

محورهای هف گان حاکمی

اطالعا

ایت های اطالعا ی و محور مدیری

و

نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی

علیمحمد مصدق راد و همکاران

فرآ یندهای کاری ،آموز ،آ ها م یر قابل وج ای در

گروهی و یمی نیاز دارد ( )11ک زما بر اا ا بنابراین،

بالینی داردا عالو براین،

مدیرا و کارکنا بیمارا ا ها نباید زود ناامید شوندا آ ها

فهد آ ها در اجرای

باید اهداف بلند مد ی را دوین کنند و ال ،های وود را

اجرای موفقی آمیز حاکمی

آموز ،کارکنا منجر ب افزای
بالینی وواهد شدا

پروژ های کیفی ی هماهن

و منتجمی را طراحی و اجرا

این پژوه

حاکمی

بالینی

کنند ک بازد کو ا مد

و در کارکنا ان یز

داردا غضنفری و همکارا ب بررای م یر مدیری

منابش

تزم را برای ادام اجرای حاکمی

کارکنا

نشا داد ک آموز ،و مدیری

م یر قابل وجهی بر موفقی

انتانی بر اجرای حاکمی

ا ربو

بالینی در بیمارا ا های

دانش ا علوم پزشکی هرا پرداو ند و رابا مفنیداری
بین عناصر مدیری

منابش انتانی نایر آموز ،،جذب و
بالینی یاف ند

ب کارگیری ،حقوق و مزایا و اجرای حاکمی

()12ا در پژوهشی ک در بیمارا ا های وابت ب دانش ا
علوم پزشکی جهرم انجام شد ه
عدم رضای
موفقی
مدیرا

حاکمی

بیمارا ا ها پی

صور

اا

منجر ب عملکرد م ثب
منجر ب

اا

()13ا بنابراین،
ییر

و رهبری کنندا در این

وانمند شد و ال،های آ ها
وواهد شدا آموز ،ب

نهایی

وانمندی کارکنا نمیشود ،ان یز ،و او یارا

تزم ه باید ب کارکنا داد شودا
ن ایج این پژوه
بیش ری ب
موفقی

نشا

بالینی او صاص دادند،

بیش ری کتب کردندا اصو حاکمی

در ااو ار و فرهن

در زمین

اا فاد از اطالعا
ارزشیابیها در موفقی

بالینی باید

ب

محور مدیری

اا ا بین محور مدیری
حاکمی

داد ها و اطالعا

در صمی گیریها ،برنام ریزیها و
اطالعا

اطالعا

بالینی در این پژوه

مشاهد شدا محور مدیری

مؤ ر بود

و میزا

موفقی

ار باش آماری مفناداری
بیش رین ار باش را

اطالعا

با محورهای ممیزی بالینی ،مدیری

وار و مدیری

کارکنا داش اا ا
یاف های این پژوه
مدیری

اطالعا

نشا داد ک اگرچ بین محور

و محور مدیری

و رهبری ار باش مثب

و مفنادار ی وجود دارد ،ولیکن این ار باش کم ر از حد
مورد ان اار اا ا یک ایت

داد بیمارا ا هایی ک زما

اجرای حاکمی

حد م واط ( 11/1درصد) گزار ،کرد ()38ا اا فاد

بالینی بود اا ا

تزم را ب آ ها داد  ،ان یز ،تزم

ک کارکنا

اطالعا

حاکمی

بالینی در بیمارا ا های شهر هرا در

آموز ،کارکنا

را ایجاد کرد و آ ها را در راا ای اجرای موفقی آمیز
برنام

پژوه

در اجرای محور مدیری

و

از اجرای هر برنام

ییر اازمانی هدای

در حد م واط گزار ،شدا شهیدی صادقی ه
وود میزا موفقی

در

عدم وج ب این

اازمانی باید آموز ،های تزم را در او یار کارکنا قرار
دهند ،ا د او یارا

بیمارا ا ها در محور مدیری

اطالعا

صحیح کارکنا

بیمارا ا ها م یر منفی بر

بالینی داش

بالینی ایجاد کنندا

از فناوری ها و ایت های اطالعا ی،

محور ،مهم رین مانش در اجرای حاکمی
ش لی کارکنا

میزا موفقی

ه داش

مدیری

اطالعا ی قوی

بیمارا انی و ناام گزار،دهی منااب طراحی شد بر
اااس شاو

های فرآیندی و عملکردی ،اطالعا

و ضروری را در او یار مدیرا قرار میدهد ک نق

تزم
ب

اازما نهادین شود ا ن ایج قابل

ازایی در برنام ریزیها و صمی گیریهای مدیری ی ایفا

ب برنام ریزی

میکندا بنابراین ،مدیرا بیمارا ا ها باید حداکثر اا فاد

دقیق ،نر ر ،ایر ت می ،رفهد مردیرا و کرارکنا و کار

جمشآوری و حلیل شد در صمی گیریها

وجهی داش باشدا اجرای مدیری
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حاکمی

ب مناور دا یابی ب آ ها م مرکز اازندا مدیرا باید

نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی

علیمحمد مصدق راد و همکاران

و برنام ریزی های مدیری ی ببرندا چنین صمیما
بر شواهد عالو براین ک منجر ب افزای
بیمارا ا ها میشود ،موجب افزای

مب نی
بهر وری

ان یز و رضای

دارد ،موفقی

آ ها در جمشآوری و

حلیل داد ها اودمند واقش وواهد شدا
رابا
اطالعا

محور آموز ،و مدیری
نیز در این پژوه

چندانی حاصل نمیشود و بفد از مد ی این

ا ا را ژی اازمانی جای وود را ب اا را ژی دی ری
وواهد دادا چنین موضوعی در مورد اایر اا را ژیها و

کارکنا

با محور

مدیری ی

ابزارهای

مدیری

نایر

فراگیر،

کیفی

و مفنادار بود ،ولی این

برنام ریزی اا را ژیک و اع باربوشی ه دید میشودا در

رابا چندا قوی نبودا آگاهی کارکنا از رو ،اا فاد از

ن یج  ،وواهی دید ک بروالف بتیاری از بیمارا ا های

بانک های اطالعا ی ،نحو محااب  ،گزار،دهی و فتیر

ک اجرای این اا را ژی ها منجر

شاو

های محااب شد  ،نق

محور مدیری

مدیری

اطالعا

م یر بتیار زیادی در موفقی

کارکنا

بالینی در بیمارا ا ها داردا
حاضر ،مدیری

با محور ممیزی بالینی ار باش محک ری از اایر

محورها داش  ،ب عبار ی  ،مدیری

اطالعا

موفقی آمیز محور ممیزی بالینی نق
اا ا در این پژوه  ،مدیری
نتب

در اجرای

مؤ ر ری داش

اطالعا

موفقی آمیز محور ا ربوشی بالینی ،نق
ب اایر محورها داش

کشورهای واف یاف

قابل وج کیفی

ب افزای

در اجرای
ضفی

ری

و ایمنی ودما

چشم یری مشاهد نمیشودا
مدیری

وار نیز رابا ای مثب

و مفنادار با

مدیری

در

داش ا نق

اطالعا

اجرای مؤ ر ر این محور ب مت نداازی وااها و ارائ
گزارشا

وقوع حوادث کمک وواهد نمودا بر اااس

ن ایج پژوه
نق

شیخ طاهری ،فناوری اطالعا

مهمی در کاه

فناوری های دا ورا

وااهای پزشکی داش

را از اجرای

میدهندا وی هم نین وج ب عوامل فرهن ی،

کاه

حاکمی
حاکمی

ک ممیزی

فناوریها  ،مورد وج ویژ قرار داد ()11ا

بالینی ار قای ا ربوشی بالینی اا

بالینی وود یک الزام برای دا یابی ب آ اا ا با این
وجود ،بیمارا ا ها در این زمین کار چندانی انجام ندادندا
بالینی ابزاری برای ار قای کیفی ،
بیمارا انی اا  ،بروی از

مدیرا آ را هدف قلمداد می کنندا در چنین حال ی ،هدف
این اا

باشدا

اا ا دو محور ا ربوشی

بالینی ب وود او صاص دادندا هدف اصلی

ک فقط حاکمی

می واند

پزشکی کام یو ری و ایت های

اازمانی ،اوالقی و قانونی را در ب

ایمنی و ا ربوشی ودما

اطالعا

صمی یاری ،وااهای ناشی از جویز داروی اش با را

بالینی و ممیزی بالینی کم رین موفقی

در حالی ک  ،حاکمی

میشود ،در

بیمارا ا هایی ک ابزار بدیل ب هدف میشود ،ن ایج
محور مدیری

براااس ن ایج حاصل از پژوه
اطالعا

در

کارکنا را مؤ ر ر میکندا عالو براین،

آموز ،و مدیری
حاکمی

مثب

محورهایی ک ک نیاز ب

اازمانی

اجرای مدیری

کیفی

قابل وجهی در افزای

و حاکمی

کارگیری این

بالینی در ایرا نق

آگاهی کارکنا بیمارا ا ها نتب

ب حقوق بیمارا شد اا ا در ن یج  ،مدیرا و کارکنا
بیمارا ا ها با انجام رضای انجی های ادواری و بررای
شکایا

بیمارا

در جه

ودما

ار قای کیفی

بالینی در بیمارا ا اجرا شودا

بیمارا ا ها ال ،می کنندا از طرف دی ر ،اجرای این

بنابراین ،فقط اقداما ی در بروی از محورهای ااد نایر

ایتر های مردیری

آگراهی

آموز ،کرارکرنرا انرجام میشر ود ولریکن ،برا روجر ب

بریرمرارا از حرقروق ور ود ه شرد اار ا ورمرنیرا و
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همکارا  ،اجرای حاکمی

بالینی در بیمارا ا های دول ی

شهر شیراز را در افزای

شکایا

بیمارا مؤ ر دانت ندا

کیفی

و بروورد

بیش ر شکایا

مربوش ب

شکایا

در یک هف او ب

بود اا  .بتیاری از

شکایا

()11ا مدیری

ناشی از الزاما
اطالعا

نق

بالینی اا

حاکمی

بالینی دارد و یاف های این

پژوه

نیز این مو ضوع را میید کردا مت نداازی

شکایا

صحیح ،منجر ب پااو ویی

منااب و ب موقش ب شکایا
صمی گیری درا

پیشنهاد ها

نشا داد ک مدیری

ازایی در موفقی
بنابراین ،مدیرا

حاکمی

اطالعا

بالینی در بیمارا ا ها داردا

بیمارا ا ها با ید امکانا

تزم را برای اا فاد صحیح کارکنا
ایت های اطالعا ی ب

نق

ب

و تهیال
از فناوریها و

مناور اا فاد از اطالعا

بیمارا و برنام ریزی و
مراجفین وواهد

در بیمارا ا های اا ا ووزا ا انجام شدا

برای رفش شکایا

این پژوه

بنابراین ،ن ایج ب اایر بیمارا ا های کشور قابل فمی

پژوه

حاضر نشا

داد ک

ب

کارگیری مد های

مدیری

کیفی

فرهن

اازمانی اازما های بهداش ی و درمانی ،ن ایج

بدو بومیاازی و وج ب ااو ار و
دنبا

زیادی ب

نوواهد داش ا بیمارا ا

اازما اج ماعی بتیار پی ید اا ا مدیری
جامش امکا پذیر نیت ا مدیرا

یک

ا ربو

کارآمد چنین اازمانی بدو داش ن یک ایت

و

مدیری

بیمارا ا ها ب جای

اا فاد ابزاری از مد ها و اا را ژی های واف یاف
غرب باید نتب

ب واف ایت

وود اقدام کنندا ب عنوا
مدیری

منااب ب مدیرا این اازما ها پیشنهاد کنندا

بیمارا انی در برنام ریزی و صمی گیریها فراه کنندا

شدا

مثب

اازما های بهداش ی و درمانی ایرا  ،مد های بومی

ن ایج این پژوه

قابل وجهی در ار قای

محور فامل با بیمار حاکمی
بیمارا ب صور

آ ها و ویژگی های بارز ااو اری و فرهن ی

آ ها در بیمارا ا ها مورد

رایدگی قرار گرف ند ک بیان ر تریش در روند بررای
بیمارا

و ضف

مدیری

کیفی

مدیری

بیمارا ا های

مثا  ،مصدقراد یک مد

برای اازما های بهداش ی و درمانی ایرا

واف داد ( )13ک اجرای آ منجر ب افزای
اازمانی و رضای
رضای
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ودما

بیمارا ( )11شد اا ا بنابراین،

پژوهش را و ااا ید دانش ا باید نق
رجرما دان

فهد

ش لی کرارکنا ( ،)18- 11افزای

بهر وری بیمارا ا ها ( ،)12،11بهبود کیفی
( )13و افزای

در

پر رن

ری در

ایفا کنندا آ ها باید ضمن مرور مرد ها و

نیت ا بنابراین ،ضرور

دارد پژوه های مشاب در اایر

اا ا ها ی کشور انجام شود و نق
و رهبری و ااو ار و فرهن
شکت

حاکمی

عواملی نایر مدیری
اازمانی در موفقی

یا

بالینی نیز مورد بررای قرار گیردا

سپاسگزاری

این مقال حاصل بوشی از پایا نام
مدارک پزشکی با عنوا « بررای نق
در اجرای موفقی آمیز حاکمی
اا ا ووزا ا » بود ک با حمای
و ودما

کارشناای ارشد
مدیری

اطالعا

بالینی در بیمارا ا های
دانش ا علوم پزشکی

بهداش ی درمانی هرا اجرا شدا نویتندگا

مقال تزم می دانند از همکاری کلی کارشنااا مت و
حاکمی

بالینی بیمارا ا های شرک

پژوه

شکر و قدردانی کنندا هم نین ،نویتندگا از

داورا محر رمی ک با ان رقادا
کارشناای وود ب ار قای کیفی

کنند در این

ارازند و بریا نراررا
این مقال کمک کردند،

قدردانی میکنندا

فصلناهمعلمی ژپوهشاهی سالمتمحور
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کارکنا

بیمارا ا ها با بیمارا

ودما

ایت های پیشرف

و در نار گرف ن نقاش قو
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Abstract
Introduction: The ability of managers to use accurate, reliable, and up-to-date information is
an important factor for organizational success. The aim of this study was to investigate the
role of information management in the successful implementation of clinical governance in
the hospitals of Khuzestan province, Iran.
Methods: This descriptive-analytical study was conducted in 40 hospitals of Khuzestan
province in 2014, using a valid and reliable researcher-made questionnaire included 35
questions about 7 dimensions of clinical governance. All clinical governance managers of the
hospitals were asked to complete the questionnaire. Data were analyzed using descriptive
statistics and inferential statistics (such as correlation coefficient and logistic regression) by
SPSS 19.
Results: The mean success rate of clinical governance in the hospitals of Khuzestan was 65.6
percent. The mean score of information management of clinical governance was 62.4 percent.
There was statistically significant relationship between information management and
successful implementation of clinical governance (P=0.01). Appropriate use of health
technology and information systems by the staff, staff training in data documentation, and
using hospital information in decision-making process, planning, control, and evaluation had
great effect on the successful implementation of clinical governance.
Conclusion: Due to the important role of accurate, reliable, and up-to-date information and
information management system in the successful implementation of clinical governance,
hospital managers should provide necessary facilities for collection, analysis, and use of
hospital information. Hospital staff should be trained in data documentation.
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