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 مقدمه:

ناسایی مستلزم شبهبود کیفیت خدمات مستلزم تغییر است و این تغییر همراه با چالشهای فراوان خواهد بود. مدیریت این تغییرات  

گردد. نتایج مطالعاتی برداای باشددد تا اآ آن به سددود سدداآمان و دا ااسددتای اهدا  سدداآمان بهرهها میها و عوامل موفقیت آنچالش

مند دا این این مطالعه با هد  مروا نظام که دااد کیفیت وجودهای مدیریت ها و عوامل موفقیت اویکردچالش خصوص دا متفاوتی

ها یری این اویکردایزی و بکااگسددالمت جهت برنامهفراهم آوادن اطالعات برای سددیاسددتانااان و مدیران نظام  منظوا آمینه به

 صوات پنیرفت.

 اوش: 

پژوهشار ابتدا دا به منظوا نیل به این هد   مند انجام گردید.باشدد که به صوات مروا نظامپژوهش اآ نوع مطالعات مروای میاین 

 SID ,magiran, ensani.ir, irandoc ,noormags, iran medex, ScienceDirect, web ofهددای  پددایادداه داده

science, ProQuest  موتواهای کاوش ،)google scholar, pubmed و نیز پایااه مجالت مرتبط مطابق با معیااهای واود )

ها پرداختند و پس اآ ااآیابی کیفی، مقاالت مرتبط اسدتررا  گردید. برای هر مقاله فرم استررا  داده تکمیل و دا گردآوای دادهبه 

 لددیددل گددردیددد.سدددداآی و بددا اسددددتددفدداده اآ تدد ددلددیددل مدد ددتددوا تدد ددبددندددی، خددالصددددههددا طددبددقددهنددهددایددت داده

نتددایج: نتددایج این پژوهش نشدددان داد موان  آیددادی بر سدددر ااه اجرای موفقیددت آمیز اویکردهددای مرتلر مدددیریددت کیفیددت دا 

ها، مواد بودند که به طوا کلی عبااتند اآ موان  حاکمیتی، آیرسددداخت 25های کشدددوا وجود دااد. این موااد شدددامل بیمااسدددتان

عامل که تاثیر به سزایی  93یتی، فرهنای و مدیریت اطالعات. همچنین براساس نتایج این مطالعه توانمندسداآی مناب  انسانی، مدیر

ه ترین این عوامل عباات اآ ایجاد آمینساآی، اجرا و استقراا اویکردهای مدیریت کیفیت داشتند شناسایی شد. مهمبر موفقیت پیاده

یت حمایتی  استفاده اآ ابزااهای انایزش  ترصیص بودجه برای برنامه گیری مدیرهای شکلمشدااکت کااکنان دا تصمیمایری  ااه

ها  پیوند برنامه کیفیت با دانشدددااه  ایجاد فرهنی ایمنی و گزااش خطا  باآناری مددیریدت کیفیدت  کفدایدت کمی و کیفی ااآیا 

 ها بودند.برنامه با سایر برنامهساآی استانداادها  یکپااچه

 گیری:  ب ث و نتیجه

های ایران با موان  آیادی دا اجرای برنامه مدیریت کیفیت مواجه هسددتند. سددیاسددتانااان بهداشددت و دامان باید مد  اسددتانبیما

ها ها پیشنهاد کنند. مدیران بیمااستانمناسد  اا با توجه به سداختاا و فرهنی سداآمانی و میزان بلوا ساآمانی کااکنان بیمااستان

آمیز برنامه ایجاد کنند. ده و سدداختاا و فرهنی سدداآمانی مناسددبی اا برای تسددهیل اجرای موفقیتباید موان  موجود اا برطر  کر

عالوه، مدیریت و اهبری قوی، ایجاد سداختاا ساآمانی و فرهنی کیفیتی مناس ، توسعه مناب  مواد نیاآ و آموآش و توانمندساآی به

 ها نقش بسزایی دااد.دا بیمااستانهای مدیریت کیفیت آمیز برنامهکااکنان دا اجرای موفقیت

 


