تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان بخش اعمال جراحی بیمارستان ولیعصر (عج):
"یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی"
علی محمد مصدق راد ،1مهناز

دریافت مقاله اصالح شده45/5/11 :



پذیرش مقاله45/5/22 :

چکیده
مقدمه :رضایت شغلی کارکنان بیمارستانها نقش به سزایی در ارائه خدمات با کیفیت به بیماران دارد .هدف از انجام این مطالعه تعیین تأثیر
مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان ولیعصر (عج) تهران بود.
روش بررسی :این پژوهش کاربردی با روش اقدام پژوهی مشارکتی در بخش اعمال جراحی بیمارستان در ششش ماهشه اول سشال 1242
انجام شد .رضایت شغلی کارکنان با استفاده از یک پرسشنامه معتبر تعیین و حوزههای نارضایتی کارکنان شناسایی شد .سپس ،با اسشتفاده از
مدل ده مرحلهای مدیریت کیفیت مصدق راد برنامه ارتقای فرآیندهای کاری و بهبود رضایت شغلی کارکنان بخش اجرا شد .میزان رضشایت
شغلی کارکنان بخش قبل و بعد از اجرای مداخله با هم مقایسه و با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  18تحلیل شد.
یافتهها :رضایت شغلی کارکنان قبل از مداخله  51/2درصد بود .فشار کاری زیاد ،شیفتهای فشرده ،استرس شغلی باال ،عدم وجود عشدالت
سازمانی ،سیستم پاداش و تشویق نامناسب و عدم توجه به نیازهای کارکنان به ویژه در شیفت شب از علل اصشلی نارضشایتی کارکنشان بشود.
رضایت شغلی کارکنان در پایان مطالعه  54/2درصد بود .اجرای مدیریت کیفیت منجر به افشزایش  15/1درصشدی رضشایت ششغلی کارکنشان
بخش اعمال جراحی بیمارستان شد .تفاوت میانگین رضایت شغلی کارکنان قبل و بعد از مداخلشه معنشادار بشوده اسشت ( .)P=0/000اصشول
مدیریت کیفیت نظیر تعهد مدیریت ،اقتداردهی کارکنان ،کار گروهی و تیمی ،اعتماد و همکاری ،ارتباطات مؤثر ،آموزش و یادگیری مسشتمر،
مشتری مداری و بهبود مستمر بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر مثبت دارد.
بحث و نتیجهگیری :به کارگیری یک مدل مناسب مدیریت کیفیت منجر به افزایش رضایت شغلی کارکنان بیمارستانها میشود.
واژگان کلیدی :مدیریت کیفیت ،بهبود مستمر کیفیت ،رضایت شغلی ،بیمارستان ،اقدام پژوهی
ارجاع :مصدق راد علی محمد ،افشاری مهناز .تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان بخش اعمال جراحی بیمارستان ولیعصر (عج)" :یک مطالعه اقدام پژوهی
مشارکتی" .مجله پژوهشهای سالمت محور 7931؛ .741-711 :)2(2

 .7استادیار ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 .2کارشناس ارشد ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده بهداشت ،گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت.
Email: sadaf_af2007@yahoo.com

تلفن227-42399924 :
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دریافت مقاله49/12/8 :



افشاری*2

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

علی محمد مصدقراد و همکار

مقدمه

رضتتای

سازمان های بهداشتی و درمانی به ویژه بیمارستتانهتا

دربرگیرنده ا ساس کارکنان نسب

به عوامتل داخلتی

ستریع علت و فنتاوری پزشتيی و

شغل ،نوع شغل و فرص

رشتد و ارتقتاء) و

به خاطر تغییترا

تصصصتی و

عوامتتل ختتارجی ( قتتوق و دستتتمزد ،سیاس ت هتتای

فوق تصصصی به کارکنتان متصصتو و متدهتد نیتاز

سازمان ،شرایک کاری ،نیازمندیهای شغلی ،مدیری ،

دارند .کارکنان مه ترین سرمایه سازمانهای بهداشتتی

همياران و امنی

شغلی) مرتبک با شغل اس  .همتان

و درمانی هستند .بهرهوری هتر ستازمان بتیش از هتر

طور که در نمودار  1بیان شده اس  ،عوامل متؤثر بتر

چی تز بتته ستترمایه انستتانی آن بستتت ی دارد .موفقی ت

رضای

بیمارستتتانهتتا تتتا تتد زیتتادی بتته کارکنتتان ،دانتتش،

با شغل ،ستازمان و فترد شتاال است

تصصو ،مهار
با کیفی

و ان یزه آنها بترای اراهته ختدما

شغلی کارکنان شامل سه دسته عوامل مترتبک
( .)1رضتای

شغلی نقش بهسزایی در جذب و فظ نیروی انستانی

باال به جامده بست ی دارد .داشتن کارکنان با

متصصو در ستازمان هتای بهداشتتی و درمتانی دارد

کتتافی شتتر الز بتترای

( .)3کارکنان راضی تدهد بیشتری به شتغل و ستازمان

توانتتایی ،تبربتته و مهتتار

افزایش اثربصشی و کارایی بیمارستانها اس
ان یتتزش و رضتتای

(.)1

شتتغلی کارکنتتان پتتیش نیتتاز

بهرهوری آنها اس  .رضتای

شتغلی بیتان ر ن ترش

کارکنان به شغل و سازمان آنها اس

و میزان دوس

خود داشته و از بهرهوری بیشتتری برختوردار هستتند
( .)4-6در مقابل ،رضای

شغلی پایین کارکنان منبتر

به افزایش جابهجایی آنها و تمایل بته تترس ستازمان
میشود (.)8،7

داشتن شتغل توستک کارمنتد را نشتان متیدهتد (.)2

نمودار  :1روابط بين رضايت شغلي کارکنان و تمايل به ترک سازمان

در سازمانهای خدماتی به ویژه بیمارستانها ،رضای
شغلی کارکنان با کیفی

خدما

اراهه شده و رضای

بیماران ارتبا دارد ( .)9-11افزایش رضتای

شتغلی

کارکنان بیمارستانها موجب افتزایش تدهتد ستازمانی
741

آنها و در نتیبه ارتقاء خدما
رضای

بیماران اثر مثب

درمانی میشتود و بتر

دارد ( .)12بنابراین ،متدیران

برای ارتقای بهرهوری بیمارستان ها و تتممین رضتای
بیماران و جامده باید تالشهای ختود را مدوتوب بته
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تقاضای فزآینده بیمتاران بترای ختدما

(ماهی

شتتغلی دارای ابدتتاد مصتلفتتی استت

کتته

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

علی محمد مصدقراد و همکار

شغلی و تدهد سازمانی کارکنان کننتد.

افزایش رضای

استراتژیها و تينیتک هتای مصتلت
بهبود رضای

متدیریتی بترای

فرآیند برنامه نوشته و اجرا میشد .کار ارتقای فرآینتد

شغلی کارکنان میتواند استتفاده شتوند.

دی تری در قستم هتای

اس .

مدیری

به اتما نرسیده ،مشتيال

دی ری از فرآیند به وقوع میپیوس
تيرار میشد .در متدل متدیری

عتالوه بتر بهبتود کیفیت

کیفی

استتراتژیک

کیفیت

ختدما

برای هتر فرآینتد اهتداب عمليتردی در نوتر گرفتته

بیمتاران،

میشود و فرآیند ارتقتاء داده متیشتود تتا آن اهتداب

شغلی کارکنان شتود

اصل شوند .بنابراین ،بر ختالب رویيردهتای قبلتی

بترای

و رفع آنهتا

سازمانهای بهداشتتی و درمتانی و رضتای
میتواند منبر به افزایش رضای

و همان مرا تل

( .)13،14مصدق راد یک مدل مدیری

کیفیت

سازمانهای بهداشتی و درمانی ایران توسده داده اس
( .)11،16این متدل ترکیبتی از متدیری

مدیری

کیفی

که بر شناسایی مشيال

تمکید میشد ،در این رویيرد بر تدیتین اهتداب بترای

استتراتژیک،

فرآیندها و تالش برای دستیابی به آنها بیشتر تمرکتز

پروژه اس  .متدل متذکور

میشود .این عامل موجب ان یزه بیشتر کارکنان بترای

دارای یتتک رویيتترد ده مر لتتهای بتترای ارتقتتای

متیشتود .در

مدیری

کیفی

و مدیری

فرآینتتدهای کتتاری شتتامل (ا)ت ) تدیتتین فرآینتتدهای

مشارک

در فدا)ی های بهبتود کیفیت

ا)ی که ،در مدلهای سنتی متدیری

کیفیت

ان یتزه

فتراوان و داهمتی در

اصتتلی( ،ب) ستتاده و استانداردستتازی فرآینتتدها( ،ج)

کارکنان به دالیل بروز مشيال

تدیین اهداب برای فرآینتدها( ،د) تدیتین شتاخوهتا

فرآیندهای کاری کاستته متیشتد .در متدل متدیری

برای ارزیابی عمليرد فرآیندها( ،ه) تحلیل فرآیندهای

کی فی

کاری بته منوتور شناستایی فرصت هتای بهبتود( ،و)

قرار گرفته اس  .ذینفدان کلیدی هر فرآیند شناسایی

توسده راه کارهتای عملتی بترای ارتقتای فرآینتدهای

شده و به تناسب نیازهتای آن هتا ،اهتدافی بترای هتر

کاری( ،ز) تدوین برنامه بهبود فرآینتدها( ،ح) اجترای

فرآیند نوشتته متیشتود .ایتن افتراد شتامل کارکنتان،

برنامه بهبود ) ( ،ارزیابی فرآینتدها بتا شتاخوهتا و

مشتریان و تممینکنندگان کاالها و خدما

متیباشتند.

در ا)یکه ،در رویيردهای سنتی مدیری

بتر

رفع نواقو و (ی) تثبی
در متتدل متتدیری
کاری با دق

کیفیت

فرآیندها اس

(.)17

استتتراتژیک ،فرآینتتدهای

مورد بررسی قرار متیگیرنتد تتا ستاده،

استاندارد ،اثربصش و کارآمد شوند .بنابراین ،از همتان

استراتژیک ارزیابی متوازن عمليرد مورد توجه

کیفی

نیازهای مشتریان بیشتر تمکید شتده و ستایر ذینفدتان
کمتر مورد توجه قرار میگرفتند (.)16
با توجه به نقش مه کارکنان در اثربصشی و کارآیی

ابتدا فرآیند از نور اثربصشی و کتارایی متورد بررستی

سازمانهتای بهداشتتی و درمتانی و اهمیت

قرار گرفته ،اصتالح شتده و استتاندارد متیشتود .بته

شغلی آنها در دستیابی به اهداب ایتن ستازمانهتا ،از

عبارتی ،سدی میشود تا از همان ابتدا کار درست

بته

رضتای

مدل ده مر لتهای مصتدق راد بترای بهبتود رضتای

طریق درس

انبا شود .در ا)ی که در رویيردهای

شتتغلی کارکنتتان بصتتش اعمتتال جرا تی بیمارستتتان

قبلی مدیری

متورد استتفاده در ستازمانهتای

و)یدصر (عج) تهران استفاده شد .محیک اتاق عمتل از

بهداشتی و درمانی ایران ،فرآیندی برای ارتقاء انتصاب

جمله محیک پر استرس در بیمارستان است  .افتزایش

کیفی
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یيی از استراتژیهای مناسب در این زمینته متدیری
کیفی

و مشيال

آن شناسایی میشد .ستس ،،بترای بهبتود

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

رضای

علی محمد مصدقراد و همکار

شغلی کارکنان اتاق عمل باعث ارتقاء کیفیت

خدما

اراهه شتده بته بیمتاران و در نهایت

رضای

آنها میشود.

افتزایش

اعمال جرا ی بیمارستان ( 81نفر) بود کته بته شتیوه
سرشتتماری انتصتتاب شتتدند .بصتتش اعمتتال جرا تی
بیمارستتان و)یدصتر (عتج) شتامل  16اتتاق عمتتل در

روش بررسی

پالستیک ،زنان و نازایی ،توراک ،،اورژان ،جرا تی

این پژوهش با هدب تدیین تمثیر مدیری
رضتتای

بتر

اعصتتاب و برونيوستتيوپی اس ت  .بتترای انبتتا ای تن

کیفیت

شتتغلی کارکنتتان بصتتش اعمتتال جرا تتی

بصتش اعمتال

پژوهش مداخله ای ،گروه بهبود کیفی

بیمارستان و)یدصر (عج) تهران در ستال  1393انبتا

جرا ی شامل مدیر بیمارستان ،سرپرستار اتتاق عمتل،

شد .این پژوهش کاربتردی با استتفاده از روش اقتدا

با)ینی ،مسئول درآمد بیمارستتان

پژوهتتتتی مشتتتتتارکتی Action

مسئول دفتر اکمی

Participatory

و رهی ،اتاق عمل تشيیل شد .آمتوزشهتای الز در

 Researchانبا شد .در این نوع پژوهش مشتارکتی،

زمینه مدرفی مدل متدیری

کیفیت  ،روش اجرایتی و

پژوهش ت ر همتتراه بتتا ستتایر افتتراد اضتتر در مح تیک

نتایج آن برای کارکنان بصش اعمال جرا ی اراهه شد.

پژوهش و کسانی که با مشيل مواجه هستند ،مسم)ه را

سس ،،فرآیندهای اصلی بصش اتاق عمل توسک گروه

شناسایی کرده ،با کمک ه راه کارهایی را پیدا کترده،

بهبود کیفی

تدیین شدند (جدول .)1

ارزیابی میکنند و به اجرا در متیآورنتد .بته عبتارتی،
اقدا پژوهی مشتارکتی یيتی از روش هتای پتژوهش
مداخلتتهای استت

کتته در آن پژوهشتت ر بتتا کمتتک

پژوهش شوندگان پژوهش مداخله ای را انبا میدهد.
از ویژگیهای اقتدا پژوهتی مشتارکتی متیتتوان بته
مشتتارک

پژوهشت ر و مبریتان پتتژوهش در فرآینتتد

پژوهش ،درس بهتر موقدیت هتای پیچیتده اجتمتاعی،
ایباد تغییر ،استفاده از نتایج پتژوهش در عمتل بترای
ل مسم)ه ،ل مشيال
اطالعا

همراه با یادگیری و افزایش

علمتی شترک کننتدگان ،آزمتون و توستده

تئوری اشتاره کترد ( .)17بنتابراین ،در اقتدا پژوهتی
پژوهش ،اعمتال تغییتر بتر استاس نتتایج پتژوهش و
یادگیری با ه اتفاق میافتد .اقدا پژوهتی مشتارکتی
متتیتوانتتد باعتتث افتتزایش توانتتایی افتتراد در تفيتتر
استراتژیک ،درس فرآیند تغییر و تمایل بته انبتا کتار
گروهی شود (.)18
نمونه آماری پتژوهش شتامل تمتامی کارکنتان بصتش
712

جدول  : 1فرآيندهای کاری بخش اعمال جراحي
ردیف

عنوان فرآیندهای کاری

7

فرآیند اولویتبندی بیماران لیست برنامه اتاق عمل

2

فرآیند آماده سازی اتاق عمل

9

فرآیند پذیرش بیمار از بخش بستری یا اورژانس

4

فرآیند آماده سازی بیمار برای عمل جراحی

1

فرایند درخواست دارو و تجهیزات مصرفی اتاق عمل

4

فرایند استریلیزاسیون وسایل اتاق عمل

1

فرآیند رعایت بهداشت دست

1

فرآیند عمل جراحی بر روی عضو صحیح

3

فرآیند مراقبت بیمار حین عمل توسط تکنسین بیهوشی

72

فرآیند مراقبت از بیمار از اتاق عمل به بخش ریکاوری

77

فرآیند تحویل بیمار از اتاق عمل

72

فرآیند انتقال بیمار از اتاق عمل به بخش ICU

79

فرآیند واشینگ اتاق عمل

کارکنان در زمینه مستندسازی فرآیندها و تدوین ختک
مشتتی و روش اجرایتتی فرآینتتدها آمتتوزش دیدنتتد.
فلوچتتار

هتتر فرآینتتد ترستتی شتتد .بیمتتاران و

تممین کنندگان هتر فرآینتد ،نیازهتا و انتوتارا

آنهتا

شناسایی شد .سس ،،اهدافی بترای فرآینتدهای کتاری

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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گروههتای گتوش ،لتق و بینتی ،جرا تی عمتومی،

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

علی محمد مصدقراد و همکار

تدیین شد .در تدیین اهتداب ،بهبتود مستتمر کیفیت ،
تممین رضای

کارکنان و بیماران و ذب یتا کتاهش

خواها مورد توجه قرار گرفتنتد .در متدیری

رضای

( )19کتته از روایتتی صتتوری ،محتتتوایی و ستتازهای و
پایایی باالیی برخوردار بوده و در بیمارستانهای ایران

تدریبی و بهبود مداو تمکید میشتود .بتا

قبالً استفاده شده اس

( .)3، 21پرسشتنامه دارای 41

توجه به مد

موا)دته ،هتدب افتزایش  11درصتدی

سؤال در  9بدتد قتوق و مزایتا ،قتدردانی و ترفیتع،

میزان رضای

شغلی کارکنان به عنوان یيی از اهداب

و سرپرستی ،همياران ،نیازمندیهای شتغلی،

ارتقای فرآیندهای کاری توسک تی بهبتود کیفیت
توجه به شرایک موجود و میزان اميانتا

بتا

بیمارستتان،

تدیین شد.

مدیری

شرایک کاری ،ماهیت
امنی

کتار ،سیاست هتای ستازمان و

شتغلی است  .ستؤاال

)یير

پرسشتنامه در مقیتاس

با گزینههای کامالً مصا)ف ( ،)1تقریباً مصتا)ف

سس ،،فرآیندهای کاری بصتش اعمتال جرا تی بتا

( ،)2کمتتی مصتتا)ف ( ،)3کمتتی متتوافق ( ،)4تقریبتتاً

شتاخوهتای کلیتدی

موافق ( )1و کامالً موافق ( )6طرا ی شد .بنتابراین،

تحلیل شدند .موانع دستیابی به اهداب تدیین شتده در

میان ین امتیاز رضای

شغلی کارکنان بین  1و  6متغیر

فرآیندهای کاری با همفيری کارکنان شناسایی شده و

بود .کسب بیشترین امتیاز بیان ر رضای

استفاده از دادههتا و اطالعتا

شغلی بتاالی

تدیتین

کارکنان اس  .دادهها با استتفاده از نتر افتزار SPSS

شدند .سس ،،راهيارها مورد ارزیتابی قرارگرفت

تتا

نستتصه  18و روشهتتای آمتتار توص تیفی (می تان ین و

بهتترین راهکارهتتا مشتتصو شتوند و در جهت

تتل

زوج،

راهيارهای برطرب کردن علل اصلی مشيال

مشتتيل متتورد استتتفاده قتترار گیرنتتد .بتترای اجتترای

انحتتراب مدیتار) و آزمتتون تحلیلتی تتی تست
تحلیل شدند.

راهيارهتتای عملتتی تدیتتین شتتده و بهبتتود مستتتمر
فرآینتتدهای کتتاری برنامتته عملیتتاتی تتتدوین شتتد.

یافتهها

رهتی ،،متدیر ،رهتی ،بصتش

رضتتای

برنامهریزی با مشارک

پرستتتاری و مستتئول

درصد) در شروع موا)ده بوده اس  .بیشتترین توزه

با)ینی و کارکنان بصش اتاق عمل انبا شتد.

نارضایتی کارکنان به ترتیب در زمینته نیازمنتدیهتای

آمده از اجرای برنامههتا در تتی بهبتود

شتتغلی ( 43/8درصتتد) ،هميتتاران ( 44/2درصتتد)،

الز بترای

و سرپرستتتی

جرا تی و بیهوشتتی ،متتدیری
اکمی

نتایج به دس
کیفی

شتتغلی کارکنتتان  3/17از  6امتیتتاز ( 11/2

مورد بررسی قرار گرفته و اقداما

ماهی ت

کتتار ( 44/3درصتتد) ،متتدیری

دستیابی به اهداب تدیین شده دوبتاره برنامتهریتزی و

( 47/3درصد) و شترایک کتاری ( 48/2درصتد) بتود.

شش ماه اجرا شد .بترای

کارکنان اتاق عمل از کار زیتاد ،شتیف هتای فشترده،

اجرا شدند .مداخله به مد

تدیین میزان تمثیر اجرای مدیری

کی فی

بتر رضتای

شغلی کارکنان بصش اعمال جرا ی بیمارستان ،میتزان
رضای

شغلی کارکنان بصتش قبتل و بدتد از اجترای
شتغلی کارکنتان از پرسشتنامه

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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بر تغییرا

کیفیت

شغلی مصتدق راد و هميتاران استتفاده شتد

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

علی محمد مصدقراد و همکار

اعمال جرا ی بیمارستان افزایش یاف  .در شش ماهه

دوباره ارزیابی شتد .میتزان رضتای

اول سال  1393تدتداد اعمتال جرا تی بته میتزان 11

 3/11از  6امتیتتاز ( 19/2درصتتد) بتتود (جتتدول .)2

به دوره مشابه قبل افزایش یاف .

درصد نسب

کیفیتت

اجتترای متتدیری

شتغلی کارکنتان

منبتتر بتته افتتزایش 11/6

در بصش اعمال جرا تی بیمارستتان صتور

تتتمثیر متتدیری

و

کیفی

بودنتد از :استانداردستازی فرآینتدهای

گرف  ،عبار

کتتاری ،تتذب فدا)یت هتتای ایتر ضتتروری و بهبتتود

کیفیتت

در تتوزههتتای متتدیری

سرپرستتتی ،قتتدردانی و ترفیتتع ،قتتوق و مزایتتا و
نیازمندیهتای شتغلی بتوده است  .متدیری

فرآیندهای کاری که منبر به کاهش بار کاری کارکنان

نیازمند مشارک

شد .ارتقای فرآیندهای کاری در بصش اعمال جرا ی

فرآیندهای کاری اس  .مدیری  ،ریاس

توستتک کارکنتتان بصتتش موجتتب تقویت
گروهی و مشارک

تت ،کتتار

در بین کارکنتان و افتزایش تدهتد

فراگیر مدیران و کارکنان در ارتقتای

بصش بته صتور
شرک

کیفیت

فدتال در جلستا

و سرپرستار
بهبتود کیفیت

کرده و در کنار کارکنان بودند .کارکنان نیز بته

سازمانی آنها شد .استصدا کادر پرستاری و بیهوشتی

طور فدال در تصمی گیتریهتای کتاری بصتش ختود

شرکتی ،انتقال تددادی از پرستاران بصشها

داشتند .ارتقای فرآیندهای کتاری منبتر بته

به صور

مشارک

به اتاق عمل ،برگتزاری کتالسهتای آموزشتی بترای

افزایش عمليرد بصش شده کته بتر کارانته و پتاداش

توانمندسازی کارکنان و افزایش کارانه تشویقی مبتنتی

گذاشتته است  .کمتترین

بر عمليرد نیز منبر به افزایش رضای
شد .یک ستری اميانتا

کارکنان بصش

رفتاهی نیتز بترای کارکنتان

بصش تهیه شد.

دریافتی کارکنان اثتر مثبت

بهبود در وزههتای سیاست هتای ستازمان و امنیت
شغلی بوده که تصمی گیریهای کالن محسوب شتده
و مدموالً خارج از کنترل مدیران عملیتاتی بیمارستتان

پتت ،از انبتتا متتداخال  ،رضتتای

شتتغلی کارکنتتان

اس .

جدول  :2وضعيت ابعاد رضايت شغلي کارکنان اتاق عمل قبل و بعد از مداخله مديريت کيفيت
قبل از مداخله
ابعاد رضایت شغلی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

9/11

7/22

4/19

7/99

27/3

قدردانی و ترفیع

9/44

7/72

4/41

7/91

22/9

مدیریت و سرپرستی

2/14

7/24

9/42

7/71

24/1

همکاران

2/41

7/22

9/27

7/74

79/4

نیازمندیهای شغلی

2/49

2/11

9/73

2/14

27/9

شرایط کاری

2/13

2/41

9/21

2/14

79/1

ماهیت کار

2/44

2/39

9/71

7/77

71/4

سیاستهای سازمان

2/39

2/12

9/71

2/11

1/1

امنیت شغلی

9/91

2/32

9/42

2/34

1/7

رضایت شغلی

9/21

2/44

9/11

2/11

71/4

حقوق و مزایا

712
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درصد رشد
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برخی از مداخالتی که در راستای اجترای متدیری

درصدی رضای

شغلی کارکنان شده اس  .بیشتترین

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

علی محمد مصدقراد و همکار

همان طور که جدول  3نشان میدهد تفاو

سرپرستی ،نیازمندیهای شغلی ،شرایک کاری و

رضای

شغلی کارکنان بصش اعمال جرا ی بیمارستان در
ابداد قوق و مزایا ،قدردانی و ترفیع ،مدیری

و

ماهی

کار قبل و بدد از مداخله مدیری

کیفی

مدنادار بوده اس .

t

ابعاد رضایت شغلی

P-Value

حقوق و مزایا

9/39

2/222

قدردانی و ترفیع

9/13

2/222

مدیریت و سرپرستی

4/71

2/222

همکاران

7/11

2/217

نیازمندی های شغلی

9/49

2/227

شرایط کاری

2/33

2/224

ماهیت کار

2/41

2/274

سیاستهای سازمان

7/17

2/791

امنیت شغلی

7/92

2/739

رضایت شغلی

9/14

2/222

در شروع موا)ده  68/7درصد از کارکنان در صور

منبر به افزایش  11/6درصدی رضای

یافتن شغل مشابهی در سازمان دی ر مایل به ترس

کارکنان و کاهش  41/7درصدی تمایل آنها به ترس

بیمارستان بودند .این رق در پایان موا)ده به 37/3

سازمان شده اس  .پژوهشهای زیادی در زمینه
در سازمانها

ا)یکه در شروع

اجرای استراتژیهای مدیری

کیفی

درصد رسید .عالوه براین ،در

موا)ده  39/6درصد از کارکنان اشتغال در بیمارستان

انبا شده اس  .اجرای درس

مدیری

کیفی

شغلی

منبر

را به دوستان و آشنایان خود توصیه و پیشنهاد

به بهبود کیفی

میکردند ،در پایان موا)ده  66/6درصد از آنها اضر

مشتریان و افزایش بهرهوری سازمانها میشود (-27

بودند بیمارستان را به دی ران برای کار کردن پیشنهاد

.)21

کنند .به عبارتی ،اجرای مدیری
سازمانی کارکنان بصش نیز تمثیر مثب

کیفی

بر تدهد

داش .

و ایمنی خدما  ،افزایش رضای

پژوهشهای متدددی نشان دادند که بهکارگیری
مدیری

کیفی

میتواند منبر به افزایش رضای

شغلی کارکنان شود ( .)28-33ربیدی و همياران در
در پژوهشی که در بیمارستانهای تممین اجتماعی

بحث و نتیجهگیری

شغلی کارکنان نقش به سزایی در بهبود

تهران انبا دادند ،به این نتیبه رسیدند که رضای

رضای

بهرهوری سازمانها به ویژه سازمانهای خدماتی مانند

شغلی کارکنان بیمارستانهای دارای سیست مدیری

بیمارستانها دارد .این پژوهش با هدب بررسی تمثیر
مدیری

کیفی

بر رضای

شغلی کارکنان بصش

اعمال جرا ی بیمارستان و)یدصر(عج) تهران انبا
شد .به کتارگیری متدیری

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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کیفی
مدیری
کیفی

به مراتب بیشتر از بیمارستانهای فاقد سیست
کیفی

بوده اس

( .)29اجرای مدیری

استراتژیک در یک بیمارستان عمومی شهر

اصفهان منبر به افزایش  11/1درصدی رضای
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جدول  :3تفاوت ميانگين امتياز ابعاد رضايت شغلي کارکنان قبل و بعد از مداخله مديريت کيفيت

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

علی محمد مصدقراد و همکار

شغلی کارکنان شده بود ( .)14در پژوهشی دی ر که

فرآیندهای کاری و کتاهش کارهتای ایتر ضتروری و

در بصش مراقب های ویژه تنفسی بیمارستان شهید

توسده یک فرهنگ مشارکتی ،همياری و کار گروهی

)بافی نژاد تهران در سال  1392انبا شد ،اجرای مدل
مدیری

کیفی

رضای

شغلی کارکنان شد (.)31
کیفیتت

اصتتول متتدیری

سیاس گذاران و مدیران بهداشتی و درمانی به هن تا
ستازمانی بایتد رضتای

اجرای تغییرا

کارکنتان بته

نویتتر تدهتتد متتدیری ،

عنوان مشتریان داخلی سازمانها را مورد توجته قترار

اقتداردهی کارکنان ،کتار گروهتی و تیمتی ،اعتمتاد و

مشتتتریان داخلتتی

همياری ،ارتباطا

مؤثر ،آموزش و یادگیری مستتمر،

(کارکنان) بته ویتژه در ستازمان هتای ختدماتی نویتر

شتغلی

مشتتتریان ختتارجی

مشتری متداری و بهبتود مستتمر بتر رضتای
کارکنان تتمثیر مثبت
کیفی

دهنتتد .بتتدون توجتته بتته رضتتای

دارد ( .)33،34اجترای متدیری

از طریتق بهبتود ارتباطتا  ،اعتمتاد ،ا تترا و

بیمارستتتانهتتا ،تتتممین رضتتای
(بیماران) در بلندمد

اميانپذیر نیس .
اس  .آگاهی از نیازهای

نیازهای کارکنان متفاو

تدهد به بهبود مستمر فرآیندهای کاری منبر به تغییتر

کارکنان به مدیران کمک میکند تا از عوامل ان یزشی

فرهنگ سازمانی میشود .تشيیل گروه بهبتود کیفیت

به درستی استفاده کرده و عمليرد آنها را بهبود

و تشویق رو یه کار گروهی ،ایباد هميتاری متقابتل
بتتین کارکنتتان و مشتتارک

فدتتال تمتتامی کارکنتتان در

تصمی گیریهای بصتش در افتزایش رضتای

بصشند .عواملی نویر امنی
نسب

شغلی ،وفاداری مدیران

به کارکنان ،قدردانی مدیران و ارتقای شغلی

شتغلی

برای کارکنان سازمانهای بهداشتی و درمانی در ایران

کارکنان تمثیر داشته اس  .در پژوهشی که در عربستان

مه هستند ( .)3بنابراین ،مدیران بیمارستانها باید

فرهن تتی ناشتتی از اجتترای

تالشهای خود را بر بهبود این ان یزانندههای شغلی

انبتتا شتتد نیتتز تغییتترا
مدیری

کیفیت

منبتر بته افتزایش رضتای

شتغلی

کارکنان شده بود (.)32
در مد

بیشترین

اجرای این پژوهش ،طرح تحتول ستالم

از طتترب وزار

بهداش ت

متمرکز کنند که برای کارکنان اهمی

اجتترا شتتد کتته منبتتر بتته

افزایش بار کاری بیمارستان های دانش اهی شده بتود.

بیشتری دارد.

وزه نارضایتی کارکنان در شروع این

موا)ده به ترتیب در زمینه نیازمندیهای شغلی،
همياران ،ماهی

کار ،مدیری

کاری بوده اس  .ماهی

و سرپرستی و شرایک

ویژه سازمانهای بهداشتی و

یافته های این پژوهش ه بیتان ر افتزایش بتار کتاری

درمانی ،ساعا

کاری طوالنی ،کار با بیماران در ال

کارکنان بصش اعمال جرا ی بیمارستان اس  .برختی

مرگ ،مصاطرا

و آسیبهای شغلی استرس شغلی

از پژوهش های انبا شتده در کشتور بیتان ر کتاهش

زیادی بر کارکنان تحمیل میکند ( .)37،38مدیران

رضای

شغلی کارکنان به هن ا اجرای طترح تحتول

باید با بهبود ساختار ،فرهنگ و فرآیندهای کاری،

سالم

افزایش بتار کتاری و قتوق ناکتافی

ایباد یک محیک کار امن و دوستانه ،تممین منابع مورد

شتغلی

به

بوده اس

به عل

( .)31،36با ایتن وجتود ،رضتای

نیاز برای انبا کارها ،آموزش کارکنان ،پرداخ

کارکنان در این پژوهش نه تنها کتاهش نیافت  ،بليته

موقع و عادالنه قوق و مزایا و فراه کردن شرایک

با ارتقتای

ارتقا ،استرس شغلی کارکنان را کاهش دهند .مشاال

افزایش ه یاف  .بنابراین ،مدیری
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منبر به افزایش  11/1درصدی میزان

متتتیتوانتتتد رضتتتای

کارکنتتتان را افتتتزایش دهتتتد.

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

علی محمد مصدقراد و همکار

سازمانی باید به گونهای طرا ی شوند که ان یزه الز

داشتهاند ،با این وجود ،مدیران باید آموزشهای

را در کارکنان ایباد کنند .مدیران باید در صور

عمومی و تصصصی الز را برای کارکنان اراهه کنند

)زو از سادهسازی شغل ،گردش شغلی ،توسده شغلی

تا تواناییها و مهار های آنها را به منوور انبا

ماهی

شغل را کاهش دهند .ایباد یک محیک کاری

مناسب و خوشایند به همراه تبهیزا

و ملزوما

مورد نیاز برای انبا کار موجب کاهش استرس
شغلی کارکنان و افزایش رضای
کارکنان دوس

شغلی آنها میشود.

دارند که مدیران ،تالشهای آنها را

اثربصش و کارآمد وظای
اجرای درس

یک مدل مناسب مدیری

میتواند منبر به افزایش رضای
در مدل مدیری
درس

کیفی

کیفی

شغلی کارکنان شود.

تمکید بر این اس

که کار

باید به درستی انبا شود .بنابراین ،فرآیندهای

کاری بصش اعمال جرا ی با دق

مورد بررسی قرار

در سازمان دیده و مورد قدردانی قرار دهند .تشویق و

گرفته تا ساده ،استاندارد ،اثربصش و کارآمد شوند.

قدردانی مدیران منبر به د) رمی کارکنان شده و

سس ،اهدافی برای فرآیندها در نور گرفته شد و تما

باعث تالش بیشتر آنها برای دستیابی به اهداب

تالش های کارکنان بر اقداماتی جه

سازمانی میشود.

هدب متمرکز شد .ارتقای فرآیندهای کاری عالوه بر

مسئو)ی ها و نقشهای کارکنان باید به وضوح
تدری

شده باشد و متناسب با ارزشهای آنها باشد.

دستیابی به این

بهبود کیفی  ،ایمنی و اثربصشی خدما
تقوی

منبر به

کار گروهی و همياری بین کارکنان شده،

میزان کار واگذار شده به کارکنان باید متناسب با

عمليرد بصش را افزایش میدهد و در نهای ،

تواناییها و مهار های آنها باشد .سیاس ها و

شغلی کارکنان را به دنبال دارد .اقدا پژوهی

مقررا

سازمانی باید در راستای بهبود کیفی

کاری کارکنان و رضای

زندگی

شغلی آنها وضع شوند.

آموزشهای مرتبک با مدیری

و کنترل استرس باید

برای کارکنان به کار گرفته شود ( .)41،39آموزش

رضای

به عنوان یک روش پژوهش از قابلی

باالیی برای

بهبود فرآیندهای کاری و ارتقای بهرهوری
برخوردار اس .
اصول مدیری

باید در ساختار و فرهنگ

کیفی

کارکنان نیز یيی دی ر از عوامل ان یزشی در محیک

سازمان نهادینه شود تا نتایج قابل توجهی داشته باشد.

که منبر به بهبود عمليرد و ارتقای

به برنامهریزی دقیق ،ن رش

کار اس

اجرای مدیری

کیفی

بهرهوری کارکنان میشود .بهرهوری سازمان به

سیستمی ،تدهد مدیران و کارکنان و کار گروهی و

هماهن ی بین سیست های فنی (ماشینها و تبهیزا )

تیمی نیاز دارد ( )41که زمانبر اس  .این پژوهش در

و سیست های اجتماعی (کارکنان) وابسته اس .

مد

شش ماه انبا شد .بنابراین ،انتوار میرود که با

کارکنان در سازمانهای امروزی به مهار های فنی

ادامه اجرای مدیری

نیاز دارند تا بتوانند با تبهیزا

کاری به خوبی کار

کنند .اگرچه کارکنان جدید آموزشهایی را به صور
تئوری یا عملی در دانش اهها و مؤسسا

بیمارستان ،بهبود قابل مال وهای در رضای

شغلی

کارکنان در سالهای آتی مشاهده شود.

آموزشی یا

در سازمانی که قبالً در آن کار میکردند ،دریاف

فصلناهم علمی ژپوهشاهی سالمت محور
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و ااتنای شغلی استفاده کنند تا استرس ناشی از

افزایش دهند (.)1

تأثیر مدیریت کیفیت بر رضایت شغلی کارکنان

علی محمد مصدقراد و همکار

.و درمان باز طرا ی شوند

بهداش

سپاسگزاری
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این مقا)ه اصل بصشی از پایاننامه کارشناسی ارشد
بر بهره

کیفی

با عنوان تمثیر مدیری

اقتصاد بهداش

)وری بصش اعمال جرا ی بیمارستان و)یدصر (عج
دانش اه علو پزشيی و

مای

میباشد که با

.  درمانی تهران اجرا شده اس-بهداشتی
و

خدما

نویسندگان مقا)ه الز میدانند از همياری ریاس

بیمارستان و کلیه کارکنانی که در این
. تشير و قدردانی کنند،کردند

مدیری

پژوهش شرک

 نویسندگان از داوران محترمی که با انتقادا،همچنین
کارشناسی خود به ارتقای

سازنده و بیان نورا

. قدردانی میکنند،این مقا)ه کمک کردند

کیفی

ایتن پتتژوهش در بصتتش اعمتتال جرا تی بیمارستتتان
 نتتتایج، بنتتابراین.و)یدصتتر (عتتج) تهتتران انبتتا شتتد
 بتا. پژوهش قابل تدمی به سایر بیمارستان هتا نیست
متیتوانتد

کیفیت

مدیری

 اجرای درس،این وجود

، بنابراین.شغلی کارکنان شود

منبر به افزایش رضای

پیشتتنهاد متتیشتتود پتتژوهشهتتای مشتتابه در ستتایر
 مدیران بیمارستتانهتا.بیمارستانهای کشور اجرا شود
 تاکتیک ها و تينیک هتای مناستب،باید از استراتژیها
 ارتقتای،شغلی کارکنتان
بیمارستتتانی و
بهداش

مدیریتی برای بهبود رضای

 ایمن تی و اثربصش تی ختتدما، کیفی ت

 صند.بیماران استفاده کنند

افزایش رضای

و درمان میتواند از تينیکهای مدیریتی توسده یافتته
، با ایتن وجتود.در صنایع عمومی به خوبی بهره گیرد
این تينیکها باید متناسب با ویژگیهای بارز صتند
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Abstract
Introduction: Employees’ job satisfaction has a significant effect on providing high quality
services to patients. The aim of this study was to examine the impact of quality management
on job satisfaction of Operating Theatre Department employees of Valiasr Hospital in Tehran
in 2014.
Methods: This participatory action research was performed on employees of Operating
Theatre Department of Valiasr Hospital in Tehran in the first six months of 2014. Employees’
job satisfaction was measured using a reliable questionnaire and the causes of employees’
dissatisfaction were determined. Then, the employees’ working processes and job satisfaction
were improved using a ten-step quality management model provided by Mesdagh Rad.
Employees’ job satisfaction was statistically compared before and after the quality
management intervention using SPSS 18.
Results: Employees’ job satisfaction was 51.2 percent. High work pressure, compressed shift
schedule, high job stress, lack of organizational justice, reward system, and inappropriate
encouragement, and lack of attention to the employees’ needs, especially on the night shift,
were the main causes of employees’ dissatisfaction. Employees’ satisfaction after intervention
was 59.2 percent. The results showed that quality management improved employees’
satisfaction by 15.6 percent. Employees’ job satisfaction before and after the intervention was
significantly different (P=0.000). Quality management principles such as management
commitment, employees’ empowerment, teamwork, trust and cooperation, effective
communication, continuous training and learning, customer focus, and continuous quality
improvement have positive effect on employees’ job satisfaction.
Conclusion: Implementing an appropriate quality management model enhances job
satisfaction of hospitals employees.
Keywords: Quality Management, Continuous Quality Improvement, Job Satisfaction,
Hospital, Action Research
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