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بررسی دانش ،نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت به اعتباربخشی بیمارستان ها و تاثیر آن بر
کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان امام خمینی سراب
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زمینه و هدف :یکی از بهترین راههای ارزشـیابی بیمارسـتانهای کشـور ،اسـتفاده از استانداردهای ملی اعتباربخشی
اســت که توجه به آن موجب افزایش ایمنی بیمار و ارتقای کفیت خدمات میشــود .دانش و نگرش مثبت برای افراد
دخیل در اجرای اعتباربخشـی اعم از مدیران و پرسـنل ،رروری است .تعیین دانش ،نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت
به اعتباربخشی بیمارستانها و تأثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیماران در بیمارستان امام خمینی سراب است.
مواد و روشها :پژوهش حارر ،یک بررسی توصیفی -مقطعی است .جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه
اعتباربخشی اعظمی و همکاران انجام گردید .بدین منظور تعداد  011نفر از پرستاران شاغل (با حداقل یک سال سابقه
کار) در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سراب به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و در این مطالعه شرکت داده
شدند .دادههای حاصل از این بررسی با استفاده از نرمافزار  SPSSویرایش 01و نیز آزمونهای آماری تی زوجی ،آنوا و
رریب همبستگی پیرسون ،تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :میانگین نمره دانش از  31امتیاز ( ،)02/11نگرش از  19امتیاز ( ،)31/31دیدگاه از  19امتیاز ( )11/02و
مراقبت پرستاری از  1امتیاز ( )1/31بود .یافته ها نشان داد که پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی سراب که
در این بررسی شرکت کرده بودند دانش و آگاهی متوسط ،نگرش مثبت ،نظرات موافق و دیدگاه مثبتی نسبت به اجرای
اعتباربخشی بیمارستان دارند.
نتیجهگیری :افزایش دانش و ایجاد دیدگاه مثبت در پرستاران در مورد اعتباربخشی بیمارستانی میتواند موجب
افزایش کیفیت مراقبت پرستاری از بیمار گردد.

 .1مقدمه
اعتباربخشی ،فرایندی است که طی آن ،یک سازمان براساس
استانداردهای ازپیش تعریفشده ،ارزیابی میشود [.]0
اعتباربخشی ،نشاندهنده ثابتقدم بودن سازمان /بیمارستان در
باال بودن کیفیت مراقبت و درمان و همچنین پیشرفت در
راستای استانداردهای تعیین شده است [ .]1هدف اعتباربخشی،

بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی در سازمانهای بهداشتی و درمانی
از طریق تعیین خطمشیهای مناسب است [ .]3بسیاری از
سازمانهای بهداشت و درمان ،در کشورهای درحالتوسعه،
برنامه اعتباربخشی را اجرا میکنند یا در حال برنامهریزی و
توسعه برنامه اعتباربخشی برای اجرای این اصل مهم در سازمان
خود هستند .در سالهای ابتدایی ،اجرای اعتباربخشی ،مشکالت
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یوسف لطفی و همکاران

مطالعه اعظمی و همکاران ( )0303که با هدف بررسی
دسترسی به موانع و سازوکارهای موجود برای اجرای برنامه
اعتباربخشی بیمارستانها انجام شد نشان داد که نیمی از
جمعیت موردمطالعه در زمینه اعتباربخشی ،دانش و نگرش
کافی نداشتند ولی اغلب مدیران اعتقاد داشتند که اعتباربخشی
میتواند منجر به ارتقای آگاهی و کیفیت مراقبت گردد [.]1
همچنین در مطالعهای که چاغاری ( )0303با هدف بررسی
نیازهای انگیزشی و آموزشی پرستاران نسبت به اعتباربخشی
بیمارستانها انجام داد نشان داد که آگاهی و نگرش پرستاران
در زمینه اهداف اعتباربخشی بیمارستان ،ناکافی است [ .]1در
مطالعه موسوی و همکاران ( )0320که با هدف بررسی توانایی
پرستاران بیمارستانهای نظامی براساس استاندارد اعتباربخشی
بود نشان داده شد که  10درصد پرستاران ،نسبت به اهداف
استراتژیک برنامه اعتباربخشی ،آگاهی و نگرش کافی دارند
[.]01
عرب و همکاران ( )0301مطالعهای با هدف بررسی تأثیر
اجرای فرایند اعتباربخشی بر شاخصهای کلیدی
بیمارستانهای علوم پزشکی دانشگاه تهران انجام دادند که
نتیجه این مطالعه نشان داد اجرای برنامه اعتباربخشی ،باعث
کاهش طولمدت اقامت بیماران ،فاصله چرخش تختها و
افزایش ررایتمندی بیماران میشود [.]03
پارک و همکاران ( )1903در کشور کره مطالعهای با هدف
بررسی اگاهی کارکنان بیمارستانها و تأثیر اعتباربخشی
سالمتی بر کیفیت مراقبت از بیماران انجام دادند .نتیجه مطالعه
آنها نشان داد که اعتباربخشی سالمتی در حالت کلی ،تأثیر
مثبتی بر بیمارستانها دارد و کیفیت مراقبت از بیمار و همچنین
ایمنی بیماران را بهبود میبخشد [.]02
هینچ کلیف و همکاران ( )1901در مطالعهای مروری با
هدف بررسی تمامی دیدگاهها و نگرشهای حرفهای در مورد
اعتباربخشی نشان داد که اعتباربخشی ،روشی مؤثر برای ارتقای
کیفیت سازمان ،ایمنی بیمار و خشنودی کارکنان میباشد
[.]00
با توجه به مطالب فوق و نیز نقش بسیار حیاتی و بارز
پرستاران در اجرای اعتباربخشی در بیمارستانها و در دسترس
نبودن اطالعات کافی در مورد آگاهی و نگرش پرستاران و
همچنین با در نظر گرفتن تأثیرات مهمی که این فرایند میتواند
در افزایش استرس و ارطراب پرستاران و در نهایت باعث کاهش
کیفیت کار پرستاران در مراقبت از بیماران گردد ،این مطالعه
پژوهشی با هدف بررسی دانش ،نگرش و دیدگاه پرستاران در

زیادی داشت و به علت باال بودن تعداد سنجههای ارزیابی،
مدتزمان زیادی صرف کاغذبازیهای اداری میشد که این روند
طی دورههای دوم و سوم تا حدودی بهبود یافت [.]0
استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانهای ایران که از سال
 0300از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بهاجرا
درآمد [ ،]1هرچند بیشتر مدیران با اجرای اعتباربخشی موافق
بودند و آن را راهکاری برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش
ررایت بیماران و کارکنان میدانستند اما آگاهی و دانش پایینی
نسبت به آن داشتند [ .]1پیش از اجرای اعتباربخشی الزم است
نگرش کلی سازمان و کارکنان تغییر کند تا درک صحیحی از
استانداردهای اعتباربخشی ایجاد شود .درک نادرست کارکنان و
مدیران از مداوم بودن اجرای اعتباربخشی ،موجب کاهش تأثیر
برنامه اعتباربخشی بر نتایج خدمات میشود [.]3
تاکنون در ایران ،مطالعات محدودی در زمینه تأثیرات
اعتباربخشی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی انجام گرفته
است [ ]0 ,2 ,0در نتیجه ،شواهد و مدارک قطعی درمورد اینکه
اعتباربخشی موجب بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی میشود وجود
ندارد [ .]09با این وجود ،مطالعاتی نیز وجود دارند که بیانگر
مزایای اعتباربخشی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی هستند
[ .]00دیدگاههای مختلفی در مورد اعتباربخشی ،مطرح شده
است .یافتههای مطالعه الکینز ،نشان داد که استرس و ارطراب
در مشارکت پرستاران در پروسه ارزیابی اعتباربخشی پیش
میآید که زمانبر بودن پروسه اعتباربخشی و نداشتن دانش
کافی و نگرش مثبت در پرستاران ،از عوامل مهم در ایجاد
استرس و ارطراب و تعارض در پرستاران میباشند [ ]01که
استرس شغلی در پرستاران میتواند عوارض نامطلوبی از قبیل
کاهش کیفیت مراقبت از بیمار ،ناررایتی بیماران از خدمات
بیمارستانها و در نتیجه ،کاهش اعتبار بیمارستانها را باعث
شود [ ]03بنابراین اجرای موفقیتآمیز برنامههای بهبود
کیفیت ،وابسته به فعالیتهای کارکنان شرکتکننده در آن
میباشد که نگرش آنها نقش محوری را در خروجی بهتر این
برنامهها در بیمارستانها به عهده دارد [ ]00که در این راستا
پرستاران ،نقش بسیار حیاتی و بارزی را در اجرای فرایند
اعتباربخشی بیمارستان دارند [.]01
میرحبیبی و همکاران ( )0301مطالعهای با هدف بررسی
تأثیر آموزش اعتباربخشی خدمات بالینی پرستاری بر آگاهی و
نگرش پرستاران انجام دادند که نتایج نشان داد که دانش و
نگرش پرستاران در زمینه اعتباربخشی بیمارستان ،ناکافی
میباشد [.]01
998

بررسی دانش ،نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت...

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،مرداد و شهریور  ،1088دورة  ،80شمارة 9

امتیاز) و تأثیر خیلی زیاد ( 1امتیاز) انجام گرفت .در نهایت ،محدوده
نمره بین  01الی  19برای این پرسشنامه در نظر گرفته شد که
زیر 19درصد نمره کل (یعنی زیر  )39بهعنوان نگرش منفی و باالتر
از  19درصد نمره کل (یعنی باالی  )39بهعنوان نگرش مثبت تلقی
گردید.
در بررسی حارر برای سنجش دیدگاه پرستاران از  09سؤال
استفاده گردید که دیدگاه و نظرات کارکنان در موفق و مؤثر بودن
بیمارستانها در فرهنگ اجرای اعتباربخشی را میسنجیدند.
پاسخدهی به سؤاالت براساس مقیاس لیکرت بهصورت خیلی زیاد
( 1امتیاز) ،زیاد ( 0امتیاز) ،تا حدودی ( 3امتیاز) ،کم ( 1امتیاز) و
خیلی کم ( 0امتیاز) انجام گردید .بنابراین محدوده نمره  09تا 19
را برای این پرسشنامه میتوان در نظر گرفت که زیر  19درصد
نمره کل (یعنی زیر  )11بهعنوان شکست و  19درصد و باالتر
(یعنی باالی  )11بهعنوان موفقیت بیمارستان در فرهنگ اجرای
اعتباربخشی تلقی گردید.
برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده ،از نرمافزار spss
ویرایش  01و آزمونهای آماری تیتست و آنوا در سطح معنیدار
استفاده گردید .سطح معنیدار برای تمامی آزمونهای آماری 9/91
در نظر گرفته شد .در مورد بررسی ارتباط میان دانش ،نگرش و
دیدگاه با ویژگیهای فردی از جمله سن ،سابقه کار و تحصیالت از
آزمون آماری آنووا و برای بررسی ارتباط بین جنس با دانش ،نگرش
و دیدگاه از آزمون آماری تی زوجی استفاده شد (جداول .)0 ،3 ،1
همچنین برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون آماری رریب
همبستگی پیرسون استفاده گردید (جدول .)1

رابطه با اعتباربخشی بیمارستان و تأثیر آن بر کیفیت مراقبت از
بیماران انجام شد.

 .2مواد و روشها
این پژوهش ،مطالعهای توصیفی -مقطعی در سال  0303است.
جامعه موردمطالعه ،پرستاران مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی
سراب بودند ،معیارهای ورود به مطالعه عبارت بود از :ررایت
آگاهانه ،داشتن حداقل یک سال سابقه کار در پرستاری ،داشتن
مدرک کارشناسی پرستاری و باالتر ،شاغل بهصورت تماموقت و
فعالیت در فرایندهای اجرایی اعتباربخشی بیمارستان و معیار خروج
از مطالعه عدمتمایل به همکاری در پر کردن پرسشنامه .بهمنظور
رعایت موازین اخالقی پرسشنامهها بهصورت بدون نام بین نمونهها
توزیع شد .حجم نمونه در این مطالعه  011نفر از پرستاران شاغل
در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی سراب بود .در این مطالعه
با استناد به مطالعه صادقی و همکاران [ ]19و با توجه به فرمول
2

2

𝑛  011 𝑧 𝑑𝑠𝑑2نفر پرسشنامه را بهطور کامل تکمیل کرد و
جمعآوری اطالعات نیز با استفاده از پرسشنامه اصالح شده اعظمی
و همکاران صورت گرفت .این پرسشنامه شامل اطالعات
دموگرافیکی ،بررسی دانش ،نگرش ،نظرات ،دیدگاه و بررسی تأثیر
اعتباربخشی بر بهبود کیفیت مراقبت پرستاری میباشد .برای روایی
محتوا ،پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی این
پرسشنامهها را بهمنظور تناسب ابزار با اهداف ،بررسی کردند و نظر
ایشان در بازبینی پرسشنامه مدنظر قرار گرفت ،همچنین رریب
حاصل از تکرارپذیری پرسشنامه در مطالعه  9/21بهدست آمد
بنابراین پرسشنامه از روایی و پایایی مناسب برخودار است.
اطالعات دموگرافیک پرسشنامه شامل سن ،جنس ،مدرک
تحصیلی و سابقه کار بود و برای سنجش دانش کارکنان از  0سؤال
استفاده شد .در این پرسشنامه ،از زیرساختها ،اهداف ،مفاهیم و
تاریخچه اعتباربخشی پرسش شد و میزان دانش پرستاران براساس
مقیاس لیکرت بهصورت خیلی زیاد ( 0امتیاز) ،زیاد ( 3امتیاز) ،تا
حدودی ( 1امتیاز) و بیاطالع ( 0امتیاز) سنجیده شد که باالترین
امتیاز آن  31امتیاز و پایینترین آن  0بود .محدوده امتیاز  0تا 02
بهعنوان نمره دانش رعیف ،بین  02تا  13بهعنوان نمره دانش
متوسط و بین  13تا  31بهعنوان نمره دانش خوب ارزیابی گردید.
در بررسی حارر برای سنجش نگرش پرستاران از  01سؤال
که نگرش و انتظارات پرستاران در مورد اعتباربخشی و ارتباط آن
با وجهه بیمارستان ،کیفیت خدمات و ررایتمندی بیماران را
میسنجید استفاده گردید .پاسخدهی به این سؤاالت براساس
مقیاس لیکرت با امتیازدهی بهصورت تأثیر منفی ( 0امتیاز)،
بیتأثیر ( 1امتیاز) ،تا حدودی مؤثر ( 3امتیاز) ،با تأثیر زیاد (0

 .3یافته ها
براسـاس نتایج به دست آمده ،بیشتر شرکت کنندگان در این
پژوهش زن ( 091نفر یا  20/0درصـــد) بودند و از لحاظ
محدوده سـنی  31نفر( 10/1درصـد) زیر  39سال 31 ،نفر
( 13/2درصـد) بین  39تا  09سال و  01نفر ( 01/3درصد)
باالی  09سـال داشـتند .از لحاظ سابقه کار  33نفر (13/0
درصد) از شرکت کنندگان ،زیر  1سال و  1نفر ( 0/2درصد)
از شـرکت کنندگان باالی  19ســال سـابقه کاری داشـتند و
 000نفر ( 09/1درصد) از افراد شرکت کننده در این پژوهش
دارای مدرک کارشناسی بودند.
در آزمون تی تسـت انجام شـده در مقایسه میانگین کل
دانش برحسب ویژگی های فردی ،تفاوت معنی داری در مورد
متغیرها مشـــاهده نگردید ( ) P<9/91بنابراین هیچ کدام از
متغیرها بر نمره کل دانش شرکت کنندگان تأثیری نداشت.
991
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باالی  09سال ،نظرات موافقی در مورد اج رای اعتباربخشی
در بیمارسـتان ها و گروه سنی بین  39الی  09سال نظرات
مخالفی در مورد اجرای اعتباربخشی در بیمارستان ها دارند.
براساس نتایج حاصل از جدول  3بین متغیرهای دانش،
نگرش و نظرات ،رابطه مثبت و معنی داری یافت شـــد .این
یافته بدان معنی اسـت که هرچه دانش مربوط ،بیشتر باشد
به تبع آن ،نظرات موافق و نگرش مثبت پرستاران نسبت به
فرایند اعتباربخشــی بیمارســتان نیز افزایش پیدا می کند یا
هر چه نگرش مثبت و نظرات موافق پرســـتاران در رابطه با
اجرای فرایند اعتباربخشـی بیمارســتان بیشتر باشد به تبع
آن ،دانش و آگاهی خود را در رابطه ب ا فرایند اعتباربخشــی
بیمارستان افزایش می دهند.
نتایج حاصـل از جدول  1نشان داد که پرستاران نسبت
به اعتباربخشی از دانش و آگاهی متوسطی ،نگرش و دیدگاه
مثبتی نســبت به اجرای فرایند اعتباربخشــی بیمارســتان
دارند.

در آزمون تی تسـت انجام شـده در مقایسه میانگین کل
نگرش برحســـب ویژگی های فردی ،تفاوت معنی داری بین
رابطـه متغیرهـای ســـن و ســـابقـه کار مشـــاهده گردید
( )P<9/91به طوری که گروه ســنی باالی  09ســال نگرش
مثبت و گروه سنی بین  39الی  09سال نگرش منفی نسبت
به اعتباربخشـی بیمارسـتان د اشتند .در این بررسی ،سابقه
کار نیز بر نمره نگرش پرســتاران نســبت به اعتباربخشــی
بیمارســتان تأثیرگذار بود به طوری که پرســتاران با ســابقه
کاری زیر  1ســال ،بین  01الی  19ســال و باالی  19ســال
نگرش مثبت و پرستاران با سابقه کاری  1تا  09سال و 09
تا  01سـال نگرش منفی نسـبت به اعتباربخشی بیمارستان
داشتند.
همچنین در آزمون تی تســت انجام شــده در مقایســه
میـانگین کـل نظرات برحســـب ویژگی هـای فردی ،تفاوت
معنی داری در مورد متغیر سـن مشاهده گردید (.) P<9/91
در این آزمون مشخص گردید که گروه سنی زیر  39سال و

جدول  .1مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در مطالعه
متغیر

گروهبندی

سن

زیر  39سال

)10/1( 31

 09-39سال

)13/2( 31

باالی  09سال

)01/3( 01

مؤنث

)20/0( 091

مذکر

)01/0( 19

جنس
سابقه کار

تعداد (درصد)

زیر  1سال

)13/0( 33

 09-1سال

)00( 10

 01-09سال

)0/1( 01

 19-01سال

)2/3( 00

باالی  19سال

)0/2( 1

کاردانی

)1/1( 3

تحصیالت

کارشناسی

)09/1( 000

کارشناسی ارشد

) 0( 1

جدول  .8گزارش توصیفی ارتباط دانش با متغیرهای جمعیتشناختی
متغیر

تعداد

گروهبندی

(درصد)

نمره دانش
میانگین  ±انحراف معیار
03/03±1/3

سن

Pvalue

زیر  39سال

)10/1( 31

02/11±1

 09-39سال

)13/2( 31

00/11±1/0

باالی  09سال

)01/3( 01

02/00±1/2

9/13

9/39
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جنس
سابقه کار

تحصیالت

مؤنث

)20/0( 091

03/91±3/2

مذکر

)01/0( 19

03/01±1/2

زیر  1سال

)13/0( 33

02/23±0/1

 09-1سال

)00( 10

01/11±0/3

 01-09سال

)0/1( 01

00/90±1/1

 19-01سال

)2/3( 00

13/33±1/1

باالی  19سال

)0/2( 1

01/12±1/3

کاردانی

)1/1( 3

02/10±1/1

کارشناسی

)09/1( 000

19/09±3/1

کارشناسی ارشد

) 0( 1

9/10

9/01

جدول  .9گزارش توصیفی ارتباط نگرش با متغیرهای جمعیتشناختی
Pvalue

نمره نگرش

متغیر

گروهبندی

تعداد (درصد)

سن

زیر  39سال

)10/1( 31

33/03 ±0/1

 09-39سال

)13/2( 31

3/0 ±10/10

باالی  09سال

)01/3( 01

09/0 ±30/02

مؤنث

)20/0( 091

31/2 ± 20/2

مذکر

)01/0( 19

31/39 ± 09/90

زیر  1سال

)13/0( 33

03/32 ± 0/1

 09-1سال

)00( 10

10/01±3

 01-09سال

)0/1( 01

13/33±3/3

 19-01سال

)2/3( 00

30/10 ± 1

باالی  19سال

)0/2( 1

30/33±00/1

کاردانی

)1/1( 3

12/00 ± 3/3

کارشناسی

)09/1(000

33/02 ± 0/1

کارشناسیارشد

) 0( 1

10/19 ± 0/ 0

میانگین±انحراف معیار

جنس
سابقه کار

تحصیالت

9/90

9/2
9/990

9/11

جدول  .0گزارش توصیفی ارتباط دیدگاه با متغیرهای جمعیتشناختی
نمره دیدگاه
میانگین±انحراف معیار

متغیر

گروهبندی

تعداد (درصد)

سن

زیر  39سال

)10/1( 31

13/10±1/1

 09-39سال

)13/2( 31

10/20±0

باالی  09سال

)01/3( 01

11/90±1/3

مؤنث

)20/0( 091

11/0±2/0

مذکر

)01/0( 19

11/29±1/1

زیر  1سال

)13/0( 33

10/12±1/0

 09-1سال

)00( 10

10/31±3/01

Pvalue

11/39±1/0

جنس
سابقه کار

999
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 01-09سال

)0/1( 01

13/13±1/3

 19-01سال

)2/3( 00

33/01±09/0

باالی  19سال

)0/2( 1

13±1/0

کاردانی

)1/1( 3

11/21±1/0

کارشناسی

)09/1( 000

13/09±3/1

کارشناسی
ارشد

) 0( 1

تحصیالت

9/20

جدول  .5گزارش توصیفی ارتباط بین دانش ،نگرش و ارتباط
دانش
دانش

0

رریب پیرسون
سطح معنیداری

نگرش
نظرات

نگرش

نظرات

*

*

.191

.121

.911

.991

0

*.020

رریب پیرسون

*.191

سطح معنیداری

.911

رریب پیرسون

*.121

*.020

سطح معنیداری

.991

.999

.999
0

*همبستگی در سطح  8085معنیدار است
جدول  .6گزارش توصیفی میانگین نمره کل دانش ،نگرش و نظرات
دانش

نگرش

دیدگاه

تعداد کل پرستاران

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

میانگین±انحراف معیار

011نفر

02/11±1/1

31/31±0/0

11/02±1/3

چند مورد استثنا در پرستاران با سابقه کار کمتر از  1سال نیز وجود
داشت که نسبت به برنامه اعتباربخشی بیمارستانها نگرش مثبت
داشتند.
همچنین نتایج بهدستآمده در مورد دیدگاه پرستاران در رابطه
با اجرای برنامه اعتباربخشی بیمارستانها نشان داد که پرستاران با
سن باالی  09سال و کمتر از  39سال ،نظرات موافقی با اجرای
برنامه اعتباربخشی داشتند در حالی که پرستاران با سن  39الی
 09سال ،نظرات مخالفی با اجرای برنامه اعتباربخشی بیمارستانها
داشتند.
در مطالعه صادقی و همکاران ( )1901باالترین نمره نگرش
در گروه با سابقه کاری کمتر از  01سال بهدست آمد که پرستاران
با سابقه باالی  01سال نگرش منفی نسبت به اجرای اعتباربخشی
بیمارستان داشتند که در مطالعه حارر پرستاران با سابقه کار باالی
 01سال ،نسبت به اجرای برنامه اعتباربخشی نگرش مثبت و سابقه
کار کمتر از  01سال ،نسبت به اجرای اعتباربخشی نگرش منفی
داشتند .احتماالً نیروهای با سابقه کار باالتر که تجربه بیشتری
دارند و نسبت به اجرای دستورالعملها و بخشنامهها دانش

 .4بحث و نتیجهگیری
یافتههای حاصل از این مطالعه ،بیانگر این نکته است که دیدگاه
پرستاران نسبت به اعتباربخشی بیمارستانها مثبت بوده است و
برنامه اعتباربخشی را مؤثر در کیفیت مراقبت از بیماران میدانند.
نتایج مطالعه حارر که روی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و
درمانی امام خمینی سراب انجام گرفته است نشان داد که پرستاران
نسبت به اعتباربخشی از دانش و آگاهی متوسطی برخوردار هستند.
به نظر میرسد ایجاد یک سازماندهی برای آموزش برنامه
اعتباربخشی بیمارستانها در راستای افزایش آگاهی پرستاران از
برنامه اعتباربخشی و با هدف کاهش استرس و ارطراب ناشی از
اعتباربخشی در پرستاران و همچنین افزایش کیفیت مراقبت از
بیماران ،الزم و رروری است.
نتایج بهدستآمده در رابطه با نگرش پرستاران نسبت به
اعتباربخشی بیمارستانها نشان داد که پرستاران با سن باال و سابقه
کار باالی  01سال ،نسبت به اجرای برنامه اعتباربخشی ،نگرش
مثبت و پرستاران با سنین پایینتر از  09سال و سابقه کار کمتر از
 01سال ،نسبت به اجرای اعتباربخشی ،نگرش منفی داشتند .البته
990
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حارر باشد [.]10
صالحیان و همکاران ( )0300نیز در مطالعهای با هدف بررسی
تأثیر اجرای اعتباربخشی بر شاخصهای بهرهوری نشان دادند که
اجرای برنامه اعتباربخشی در بیمارستانهای کشور میتواند موجب
کاهش معضالت فراوان موجود در بخش بهبود شاخصهای
بهرهوری بیمارستانی و ارائه خدمات باکیفیتتر به مراجعان مراکز
درمانی گردد .نتیجه این مطالعه از این جهت که دیدگاه پرستاران
نیز در این راستا است که اجرای برنامه اعتباربخشی موجب افزایش
کیفیت مراقبت از بیماران خواهد شد ،با مطالعه حارر همسو
میباشد [.]11
چاقری و همکاران ( )0300در مطالعهای با هدف بررسی
نیازهای انگیزشی و آموزشی پرستاران نسبت به اعتباربخشی
بیمارستانی نشان دادند که بیشتر پرستاران دانش کم و متوسط در
رابطه با خطمشیها و مؤلفههای استراتژیک و اهداف و روشهای
آنها داشتند که با توجه به نتایج مطالعه حارر در خصوص دانش
و آگاهی متوسط پرستاران در رابطه با اهداف و مفاهیم اعتباربخشی
بیمارستان میتوان نتیجه گرفت که نتایج این مطالعه همسو با نتایج
مطالعه حارر باشد [.]1
صادقی و همکاران ( )0301در مطالعهای با هدف بررسی دانش
و نگرش مدیران و کارکنان بیمارستانی به اعتباربخشی نشان دادند
که پرستاران از دانش و آگاهی متوسط و نگرش منفی نسبت به
اجرای اعتباربخشی بیمارستانی برخوردارند .این یافتهها نیز از لحاظ
دانش و آگاهی متوسط پرستاران با مطالعه حارر همخوانی دارند
ولی از لحاظ نگرش با مطالعه حارر همخوانی ندارد .در این مطالعه،
تأکید بیشازحد اعتباربخشی بر مستندسازی ،عدمتوازن در
امتیازدهی سنجهها ،عدمتناسب در امتیازدهی بخشهای مختلف
بیمارستان (درمانی ،پشتیبانی و  )...و نامفهوم بودن برخی از
سنجهها،از دالیل نبود نگرش مثبت پرستاران و کارکنان اداری
نسبت به اعتباربخشی بیمارستانی دانسته شده است [.]19
میرحبیبی و همکاران ( )0301در مطالعهای با هدف بررسی
تأثیر آموزش اعتباربخشی خدمات بالینی پرستاری بر آگاهی و
نگرش پرستاران نشان دادند که میانگین نمره دانش و آگاهی
پرستاران از مؤلفههای استراتژیک اعتباربخشی بیمارستان قبل از
آموزش کم یا متوسط است .چون در مطالعه حارر هیچ آموزشی
در خصوص مؤلفههای اعتباربخشی صورت نگرفت نتیجه این
مطالعه در خصوص دانش و آگاهی کم و متوسط پرستاران نسبت
به مؤلفههای اعتباربخشی بیمارستان قبل از آموزش و با توجه به
نتایج مطالعه حارر در خصوص دانش و آگاهی متوسط پرستاران
در رابطه با مفاهیم اعتباربخشی بیمارستان میتوان نتیجه گرفت
که نتایج این مطالعه ،همسو با نتایج مطالعه حارر باشد [.]01

بیشتری نسبت به اعتباربخشی دارند خوشبین به آینده اجرای
اعتباربخشی میباشند [ .]19از این رو رروری به نظر میرسد که
مسئولین این امر توجه کافی به این مسئله داشته باشند که دوام
اعتباربخشی نوین و در صورت ررورت اصالح آن میتواند نقش
مهمی در نگرش تمامی کارمندان در ردههای مختلف بیمارستانی
داشته باشد.
در مطالعه صادقی و همکاران ( )1901متغیرهای سن ،جنس
و سابقه کار بر میانگین نمره کل دانش ،تأثیری نداشت که با نتایج
مطالعه حارر ،همسو میباشد [ .]19جردالی و همکاران ()1992
در مطالعهای با هدف بررسی تأثیر اعتباربخشی بیمارستانی در
کیفیت مراقبت از بیماران نشان دادند که براساس دیدگاه پرستاران،
اعتباربخشی بیمارستانی ،ابزاری مناسب برای بهبود کیفیت مراقبت
از بیماران میباشد که با توجه به دیدگاه مثبت پرستاران در رابطه
با تأثیر مثبت اعتباربخشی بر کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران
میتوان نتیجه گرفت که نتایج این مطالعه ،همسو با نتیجه مطالعه
حارر میباشد [.]00
هینچ کلیف و همکاران ( )1901در مطالعهای با هدف بررسی
تمام دیدگاهها و نگرشهای حرفهای در مورد اعتباربخشی
بیمارستانی نشان دادند که اعتباربخشی ،روشی مؤثر برای ارتقای
کیفیت سازمان ،ایمنی بیمار و خشنودی کارکنان میباشد که با
توجه به نتایج مطالعه حارر در خصوص دیدگاه مثبت پرستاران
نسبت به اعتباربخشی بیمارستان و تأثیر مثبت اعتباربخشی بر
کیفیت مراقبت پرستاری از بیماران ،میتوان نتیجه گرفت که نتایج
این مطالعه همسو با نتیجه مطالعه حارر میباشد [.]00
پارک و همکاران ( )1903نیز در مطالعهای با هدف بررسی
آگاهی کارکنان بیمارستانها و تأثیر اعتباربخشی سالمت بر کیفیت
مراقبت از بیماران نشان دادند که اعتباربخشی سالمت در حالت
کلی ،تأثیر مثبت بر بیمارستانها دارد و کیفیت مراقبت از بیمار و
همچنین ایمنی بیماران را بهبود میبخشد که با توجه به نتایج
مطالعه حارر در خصوص دیدگاه مثبت پرستاران نسبت به
اعتباربخشی بیمارستان و تأثیر مثبت اعتباربخشی بر کیفیت
مراقبت پرستاری از بیماران ،نتایج این مطالعه همسو با نتایج مطالعه
حارر میباشد [.]02
اعظمی و همکاران ( )0300در مطالعهای با هدف بررسی دانش
و نگرش مدیران نسبت به اعتباربخشی بیمارستانی نشان دادند که
نیمی از شرکتکنندگان در مطالعه از دانش و آگاهی کم و
متوسطی در رابطه با مفاهیم اعتباربخشی بیمارستانی برخوردار
هستند که با توجه به نتایج مطالعه حارر در خصوص دانش و
آگاهی متوسط پرستاران در رابطه مفاهیم اعتباربخشی بیمارستان
میتوان نتیجه گرفت که نتایج این مطالعه همسو با نتایج مطالعه
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... نگرش و دیدگاه پرستاران نسبت،بررسی دانش

این مطالعه با توجه به ررورت آگاهی دقیق و نگرش مثبت
پرستاران نسبت به اعتباربخشی خدمات بالینی پرستاری و برای
حرکت در مسیر کاربردی کردن اعتباربخشی در بیمارستانها انجام
 میزان آگاهی پرستاران در،گردید که با توجه به نتایج حاصل از آن
حد متوسط و نگرش پرستاران نسبت به اجرای اعتباربخشی
 از فاکتورهای اصلی در اجرای موفق و.بیمارستانها مثبت بود
 داشتن نیروی انسانی با،کسب نمره مناسب برای بیمارستانها
دانش مناسب و نگرش مثبت در کادر پرستاری میباشد بنابراین
طبق نتایج بهدستآمده در این مطالعه پیشنهاد میشود برای
 به ابزار اجرایی این طرح همچون دانش،اجرای بهتر اعتباربخشی
. بیشتر توجه گردد،باال و نگرش مثبت پرستاران

محدودیتهای پژوهش
با توجه به اینکه این اطالعات فقط از پرستاران بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی سراب جمعآوری شدهاند الزم است که
برای تعمیم نتایج مطالعاتی بیشتری در بیمارستانهای کشور به
.عمل آید

تشکر و قدردانی
 مراتب تشکر خود را از تمامی،بدینوسیله پژوهشگران این مطالعه
.پرستاران شرکتکننده در این پژوهش اعالم میدارند
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Abstract
Introduction: One of the hospital’s evaluation methods is the use of
national accreditation standards, which its consideration causes
enhancement in both patient safety and quality of services. It is essential
for managers and personals whom involved in accreditation to have a
positive knowledge and attitude. This study was done to assess Nurses
Knowledge, Attitude, and Comment on Hospital Accreditation and its
Impact on Patient Care Quality in Imam Khomeini Hospital in Sarab.
Materials and Methods: This research is a descriptive cross sectional
study which has been done. In order to collect the information, we used
the corrected questionnaire of azami et al. Imam Khomeini hospital
nurses 126 mirage with a minimum of one year of work experience to
the classified random sampling method in this study. Data analysis were
done using SPSS software.
Results: The average knowledge score was 36 points (18.22), attitude
was 60 points (32.76), comment was 50 points (25.98) and nursing care
was 5 points (2.72). The average score for knowledge, attitude and
comment showed that a modest positive about attitude, knowledge, and
positive comment was seen.
Conclusion: Enhancement of knowledge and creation of a positive
perspective about accreditation may reduce anxiety and stress caused by
the accreditation and the quality of nurses care of the patient is also can
increase.
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