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  گيالن استان دولتي هايبيمارستان صف كاركنان عملكرد ارزيابي اصلي هايشاخص شناسايي

  3، ناصر حميدي*،2، سيد مهدي الواني1زادهمژگان تقي
  ، ايرانقزوين ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قزوين دولتي، گروه مديريتكارشناسي ارشد، 1

  دار مكاتبات)(عهده ايران ،قزوين ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد قزويندولتي، گروه مديريت  ،استاد2
  ايران ،قزوين ،زاد اسالميآدانشگاه  ،واحد قزوينصنعتي، روه مديريت گ ،دانشيار3

 1397مهرماه  پذيرش: ،1397شهريورماه ، اصالحيه: 1397مرداد ماه تاريخ دريافت: 

  چكيده:

 بنظر ضروري امري نمايد، ارائه را هاشاخص كه مرجعي هستند و وجود عملكردي متفاوت هايشاخص نيازمند خود، فعاليت فراخور به هاامروزه سازمان
استان گيالن و براي رسيدن به دو سوال هاي دولتي ارزيابي عملكرد كاركنان صف بيمارستان اصليهاي اين تحقيق با هدف شناسايي شاخص .رسد مي

هاي بيمارستان آماري اين تحقيق كاربردي، تمام كاركنان صف شوند، انجام شده است . جامعه اصلي كه اين شاخص ها كدامند و چگونه اولويت بندي مي
 استفاده شده است. روش 60ساده با حجم نمونهو تصادفي 14هاي گلوله برفي با حجم نمونهدولتي استان گيالن بوده و از دو نمونه گيري به روش

شده و زمان  انجام SPSSو  Smart-PLS افزار نرم ها با داده باشد. واكاوي ساخته مي محقق پرسشنامهو  ، مصاحبهميداني و ابزار گرد آوري هاداده گردآوري
شغلي،  بيمارستان، رضايت توسط مصوب قوانين بيمارستاني، رعايت امور زمينه در آموزش باشد. مي 1396تا  1395هاي مربوط به گردآوري داده ها سال

 رتبه ترتيبه بوده كه ب شناسايي شده در اين تحقيق اصليهاي شاخص اسالمي، هاي ارزش و اخالق رعايت كارها و انجام در مشاركت خالقيت، ابتكارو
 وزارت ارشد دولتي و مديران هايبيمارستان مديران ، بهاصليهاي معرفي شاخصبا اجراي اين تحقيق ميتوان با  را به خود اختصاص دادند. ششم تا اول

  گذاري كمك كرد. ريزي و سياستبرنامه جهت درمان و بهداشت
  هاي دولتيصف، بيمارستان عملكرد،كاركنان ارزيابي ،اصليشاخص هاي  :هاي اصليواژه

  
  مقدمه - 1

در مبحث ارزيابي عملكرد، مديران با ارزيابي عملكرد كاركنان به عنوان 
يكي از عوامل انعطاف پذيري، از يك سو ضمن شناسايي نيروهاي مازاد، 

توانند نسبت به جابجايي، نقل و انتقال و خاتمه بخشيدن به خدمت مي
و از سوي ديگر با شناسايي استعداد هاي نهفته گيري كنند آنان تصميم

هاي باالتر اقدامات كاركنان، نسبت به ارتقا، ترفيع، انتصاب و اعطاي پست
  ].4الزم را به عمل آورند[

توان گفت ارزيابي عملكرد فرآيندي است كه درآن مديران بطور كلي مي 
بتوانند كنند تا و سرپرستان، رفتار كاركنان را مشاهده و بررسي مي

بازخوردهاي الزم را درباره نقاط قوت وضعف رفتارشان به آنها ارائه 
مشاوران براي ارزيابي  و مديران جدي هايچالش از اما يكي  ].6نمايند[

 هايشاخص جامع از مرجعي به دسترسي عدم عملكرد در هر سازماني،
د، خو فعاليت فراخور به هاسازمان كه است طبيعي. است اصلي سازماني

 وجود فضايي، چنين در. هستند عملكردي متفاوت هايشاخص نيازمند
 را امكان اين مديران به و نموده ارايه را هاي گوناگونيشاخص كه مرجعي

 را خود سازمان با موارد متناسب مختلف، هايشاخص بين از كه بدهد
   ].1رسد[مي نظر به ضروري امري كنند، انتخاب

ن يكي از مهمترين دستگاه هاي اجرايي مادر وشت بهدابخش از آنجا كه 
توسعه ل صواترين ريمحواز يكي ، سالمتشود و در كشور محسوب مي

ر دارد و توسعه كشواري و پايدان نسبت مستقيم با ميزده و بوار پايد
متنوعي ت خدمار داراي جمعيت گسترده اي بوده و سالمت كشون مازسا

توليد و عرضه دارو  ،نبخشياوتن، ماري، دپيشگير، شهوپژزش، موآشامل 
د و متعدص خام و عاهاي طبا محيو ئه مي نمايد ارا و تجهيزات پزشكي را

توجه به ر دارد، كاوسرده فتاي دوراستاهاروشهرها تا ن كالاي از دهگستر
   ].3باشد[ميردار ني برخواواهميت فرد در اين بخش از ايابي عملكرارز

هاي اصلي ارزيابي شناسايي و ارائه شاخصبنابراين محقق در صدد است با 
عملكرد كاركنان صف، به مديران بيمارستانهاي دولتي و مديران ارشد 

گذاري كمك نمايد، وزارت بهداشت و درمان جهت برنامه ريزي و سياست
 اين شناسايي از استفاده با تا كرد خواهد كمك علمي جامعه به همچنين
   و گردند سازمان آن عملكرد مستمر ودبهب باعث سازماني هر در هاشاخص

alvani@qiau.ac.ir*  
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   اهداف به رسيدن براي را هاسازمان حركت مسير ها،شاخص كه آنجا از
 برخوردار بسزايي اهميت از آنها ارزيابي و شناسايي لذا كنند،مي مشخص

هاي اصلي باشد. همچنين اين نوع شيوه ارزيابي عملكرد، كه شاخص مي
دهد در كاركنان صف بيمارستانهاي دولتي كاركنان را نشان ميديدگاه از 

يابد، همچنين كند و تعهد به كار در آنان افزايش مينوعي انگيزه ايجاد مي
كار بهتري ميزان ترك خدمت كاهش يافته و ميل و تمايل به انجام 

خواهند داشت و اين سبب مي شود حساسيت بيشتري نسبت به كارشان 
سرنوشت بيماران احساس مسئوليت بيشتري نمايند كه  بهداشته و نسبت 

توان اين مورد را مهمترين عامل دانست. همچنين انضباط كاري و مي
  .ها و ارتقا كيفيت خدمات را در پي خواهد داشتايجاد عدالت در پرداخت

  مباني نظري و پيشينه پژوهش  - 2

اگر بخواهيم سابقه ارزيابي عملكرد را مورد كاوش قرار دهيم بايد به تاريخ 
زندگي بشر باز گرديم، به اولين باري كه افراد كار كردن به صورت گروهي 
را آغاز كردند. در آن دوران ارزيابي تنها بر اساس قضاوت هاي ذهني و 

مديريت و  شخصي انجام مي شد، اما به مرور زمان و در دوره هاي مختلف
در كشورهاي مختلف شيوه هاي مختلفي براي كنترل به سمت زمان 
سنجي كار و پيش بيني همه شرايط و نتايج دستيابي بود. نظام ارزيابي 
عملكرد براي اولين بار به صورت رسمي، در سطح فردي و سازماني از 

در اسكاتلند در صنعت نساجي  رابرت اونميالدي توسط  1800سال 
يد به طوري كه كاالهاي توليد شده با استفاده از چوب هايي مطرح گرد

در رنگ هاي مختلف درجه بندي مي شدند كه اين كار در واقع نوعي 
نـظام ارزيابي عملـكـرد، . ارزيابي از كيفيت و يا ستاده سازمان بوده است

يـكي از مهمترين و پايـه اي تـريـن زيـر نـظام هـاي منـابع انساني 
شود، بديهي است كه ارزيابي عملكرد كاركنان فرايندي بسيار محسوب مي

رو مهم و از حساس ترين مسائلي است كه مسئوالن سازمانها با آن روبه
  هستند. 

باوجود سعي دائم در طراحي سيستم هاي بهينه و موثر براي ارزيابي 
كاركنان، شواهد و مدارك نشان مي دهند كه به طوركلي، مسئوالن 

روشها و سيستم هاي مورد استفاده براي ارزيابي كاركنان راضي سازمان از 
نيستند. دليل اصلي اين نارضايتي، عوامل مختلفي ازجمله پيچيدگي 

  .هايي در سيستم ارزيابي جامع است فرايند ارزيابي و وجود كاستي
ها به عنوان موجودي اجتماعي به ضرورت نيازمند قاعده اي سازمان اما 

ايستگي هاي كاركنان خود هستند، باز آزمايي و سنجش براي ارزيابي ش
عملكرد هر سيستم پس از يك دوره زماني مناسب بر اطمينان از عملكرد 
و اثرگذاري آن و نيز رفع موانع و اشكاالت ديده نشده ضرورت دارد. 
ارزيابي عملكرد كاركنان از وظايف بسيار مشكل ارزيابان است، زيرا ارزيابي 

 نسبت به تاثير نتايج ارزيابي خوش بين و از تاثيرات آن شوندگان معموالً
برپيشرفت هاي آينده خويش واقفند، همين امر ارزيابي رامشكل كرده 
است ومساله مشكلتر وجود انواع و اقسام مسئله هاي ساختاري است كه 
موجب ايجاد شك و ترديد درباره منصفانه يا عادالنه بودن اين فرايند 

مشكالت، گذشته از اين موجب بروز تضاد و تعارض بين گونه است. اين
سرپرستان و زيردستان مي شوند كه در نتيجه رفتارهاي ويرانگر را تقويت 

  .]2[خواهند كرد
درمرحله اول بايد  ارزيابي عملكرد طي چند مرحله صورت مي گيرد. 

معين شود اين امر ضروري  هدف ومنظور از ارزيابي عملكرد كاركنان
است، زيرا بندرت مي توان سيستم واحدي براي ارزيابي كاركنان طراحي 

  نمودكه تمام جوانب را درنظربگيرد. 
براي مثال ممكن است دريك سازمان، هدف اوليه از ارزيابي عملكرد، 
تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان باشد و در سازماني ديگر، سنجش 

ي اتخاذ تصميماتي درباره افزايش پرداخت يا ترفيع شايستگي افراد برا
مقام. بنابراين بايد اهداف ويژه اي كه سيستم ارزيابي عملكرد براي نيل به 
آن طراحي و اجرا مي گردد مشخص شود، چراكه موارد بسياري را مي 
توان يافت كه به دليل نامعلوم بودن اهداف، سيستم ارزيابي، درست 

  اجرا نگرديده است.طراحي نشده يا درست 
با توجه به اين مسائل غالبا سازمان به بيش از يك نوع سيستم ارزيابي  

نيازدارد. در مرحله دوم بايد براي كاركنان كامال روشن نمود كه دروظايف 
محول، چه انتظاري از آنها مي رود. معموال به كمك اطالعاتي كه از 
تجزيه و تحليل شغل به دست آمده ودر شرح شغل منعكس گرديده 

سرپرست يا رئيس مستقيم، محتوا و وظايف اصلي شغل را با فرد است، 
درميان گذارده، براي وي توضيح مي دهد كه عملكرد او چگونه بايد باشد. 
همچنين دراين مرحله شاخصها واستانداردهاي ارزيابي عملكرد به اطالع 
فرد رسانده مي شود. درمرحله سوم عملكرد واقعي فرد درشغل اندازه 

ود و در مرحله چهارم، اين عملكرد(آنچه انجام گرفته) با گيري مي ش
  استانداردهاي عملكرد(آنچه بايد انجام مي گرفت) مقايسه مي گردد. 

سرانجام درمرحله پنجم، نتايج حاصل از اين مقايسه با فرد درميان 
  . ]7[گذاشته مي شود و تصميمات مقتضي اتخاذ مي گردد

 يحدهادر وا دعملكر دبهبوو  يگير ازهندا ردمودر  نتاكنو حاليكه در
 تخدما بخشدر  عموضو ينا ،ستا هشد منجاا سيعيو تمطالعا صنعتي

  گرفته ارقر توجه ردمو كمتر صخا رطو به لتيدو يمانهازساو  عما رطو به
  است . 

تحت  ي)، پژوهش2017دجاكو و همكاران (بطور مثال مي توان گفت 
عنوان شناسايي شاخص هاي كليدي ارزيابي عملكرد در ساختمان ها 

  . ندانجام داد
هدف از اين تحقيق اين است كه ذينفعان در هنگام خريداري خانه، 
بتوانند شرايط ساختمان را ارزيابي كنند. اين كار بر اساس دو نوع شاخص 

ارزيابي ) شاخص فني: براي 1كليدي ارزيابي عملكرد صورت مي گيرد: 
) شاخص اسنادي: براي اندازه 2تخريب ساختمان، تعمير و نگهداري و 

گيري كيفيت و كميت اسناد در دسترس كه آيا ساختمان الزامات قانوني 
دارد، يا خير؟ نتايج تحقيق نشان دادند كه كه هر دو شاخص فني و 
اسنادي در ارزيابي ساختمان ها مهم بوده و در يك درجه اهميت قرار 

  . ]9[رنددا
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)، پژوهشي تحت عنوان شناسايي 2017پيالين و همكاران (همچنين 
هاي كليدي ارزيابي عملكرد پايدار و روش هاي مربوط به بخش شاخص

بازيافت كربن فيبر انجام دادند. محققان با استفاده از نظر كارشناسان 
شاخص هاي شناسايي شده را به قرار ذيل معرفي كردند: شاخص هاي 

ي، اقتصادي و محيط زيست. طبق نتايج تجزيه و تحليل اطالعات اجتماع
 چنين تعيين شد كه عوامل زيست محيطي مهم ترين نقش را در ارزيابي

  . ]13[فرآيند بازيافت فيبر كربن دارند
 يو رتبه بند ييبا شناسا )،2016و همكاران ( لكسيكادر پژوهشي ديگر 

مدل  كيبا استفاده از  نديعملكرد در صنعت فرا يديكل يشاخص ها
را  نديدر صنعت فرا يسازمان يريعوامل انعطاف پذ يا دو مرحله يفاز
عوامل را با استفاده از  ينسب تينموده اند. آن ها اهم يو رتبه بند يابيارز

AHP آن ها را با استفاده از  يبند تيو اولو يفازTOPSIS مشخص  يفاز
 رهيكه زنج يريمورد از عوامل انعظاف پذ 14پژوهش،  نيكرده اند. در ا

 يها كيكرده و با توجه به تكن ييكنند، شناسا يم يبانيرا پشت نيتĤم
  ]. 8[اند دهش يو رتبه بند يابيعوامل ارز نيذكر شده ا

)، پژوهشي تحت عنوان شاخص 2014در تحقيقي ديگر الوي و همكاران(
تسهيالت اعطايي، هاي كليدي ارزيابي عملكرد براي ارزيابي عملكرد 

قسمت دوم: شناسايي متغيرها و بيان عبارات براي شاخص هاي اصلي 
انجام دادند. تحقيق حاضر تركيبي از روش هاي كيفي و رو هاي قابل 
اندازه گيري كمي است. طبق نتايج تحقيق جنبه هاي فيزيكي، عملكردي 

ه گروه و مالي از اهميت باالتري براي ارزيابي برخوردار بوده و لذا س
شاخص مهم را به خود اختصاص داده اند. طبق نتايج تجزيه و تحليل داده 
هاي شاخص هاي عملكردي از اهميت باالتري نسبت به ساير شاخص ها 

  ]. 12برخوردارند[
 يراهبرد يدر رابطه با نقشه ها يمقاله ا ي)، ط2013(كاسيگلهمچنين 

كاربرد نقشه  يتجار نديعملكرد فرآ يابي(نامشخص) درارزيفاز يشناخت
) به طور SMs( راهبرد ي) را در نقشه هاFCMs( يفاز يشناخت يها

 ازيامت يبرگ ها يها تيدهد. در ابتدا محدود يمفصل شرح م
 ازين ي. درباره رديگ يقرار م ليو تحل ثها مورد بح SM) و BSCsمتوازن(

شود و كاربرد  يشده بحث م يساز هيشب ويبر سنار يمبتن يهاSM به  
FCM  شود. ابزار نرم  يها ارائه م نيگزيجا نياز بهتر يكيها به عنوان
 زين FCMبر  يمبتن يهاSM  ليو تحل يساز هيشب جاد،يا يبرا يافزار

 در    FCMهيحاصل و نظر يافزار رمابزار ن يرگذاريگردد. تأث يارائه م

SM 11[شود يم شيآزما يدر بانكدار يمورد يها در دو مطالعه .[  
)، پژوهشي تحت عنوان شناسايي شاخص هاي 2014في پون و حسين(

ارزيابي عملكرد براي عمليات كشاورزي تجاري طيور انجام دادند. نتيجه 
تحقيق آنها حاكي از اين است كه امروزه رقابت پذيري هر سازمان بطور 
عمده بر نحوه عملكرد آنها تاثير مي گذارد. تعدادي از متغيرهاي 

دي مانند: كيفيت، قابليت اطمينان و كارايي به عنوان اولويت هاي عملكر
رقابتي شناخته مي شوند. پيشنهاد مي شود در بخش كشاورزي و يا حتي 

عمليات دام و طيور به شاخص هاي سنجش كيفيت توجه بيشتري شده و 
   ].10[ به ترتيب شاخص هاي قابليت اطمينان و كارايي بررسي شود.

ه در بخش صنعت نسبت به بخشهاي دولتي مطالعات ك مرا ينا ليلد
و  تر عمتنو ،تر هپيچيد ماهيت انتو ميرا وسيع تري انجام شده است 

 با لتيدو يش هابخ. دكر جستجو صنعت به نسبت تخدما تر نسانيا
 با مقايسهدر  كه ترتيب بدين جهندامو جهت يندر ا مضاعفي مشكل

و  ها هزينه كاهش ايبر كمتر مانيزساو اراده  شنگيزا خصوصي يحدهاوا
 لتيدو تمؤسسا كه نكته يندارد. ا دجوو تخدما ئهارا دبهبوو  يشافزا يا
 كه نمايد ديجارا ا رتصو ينا ستا ممكن ندا هنشد ديجاا دسو فهد با
ت وتفا. نيست ن هامازسا ينوري در ا هبهر تحليلو  ابيـيارز به زينيا
 يرياندازه گ يها وهيدر ش طبيعتا لتيدو تمؤسسا  ريساختا يها

 ستا زمال رمنظو بدين .گذارد يم ريتاث زيموسسات ن نيعملكرد در ا
 هشد تعيين افهدا به توجه باو  مؤسسه دكرركاو  ظايفو عنو سساابر

   ].5[دنمو امقدا يابيارز ل هايمد حياطر به نسبت
هاي محقق ارزيابي عملكر كاركنان بيمارستانهاي دولتي، طبق بررسي

ها كه هاي موجود در بيمارستانسال وجود داشته و در قالب فرمساليان 
فراگير بوده، از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به تمامي 

ها شامل ارزيابي تمام كاركنان ها ابالغ شده است. اين فرمبيمارستان
بيمارستان اعم از بخش خدماتي، كاركنان اداري، كاركنان صف (شامل 

ها، پرستاران، سرپرستاران، پزشكان عمومي و رها، مترونسوپروايز
باشد و در تمام شود و بين تمامي آنها مشترك ميمتخصصان)  مي

ها استفاده هاي كشور ساالنه براي ارزيابي كاركنان از اين فرمبيمارستان
-هاي دولتي مشترك ميهاي حاضركه بين تمام بيمارستانشود. فرممي

هاي مختلفي بوده كه به دو دسته ي زير و شاخص باشد شامل محورها
  شوند:تقسيم مي

 40هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد كاركنان (شامل حورها و شاخص. م1 
ي تخصصي امتياز) كه براي هركارمند  متفاوت بوده و با توجه به حيطه

هاي اصلي شود و شناسايي شاخصوي به شرح وظايف او پرداخته مي
محورها  .2باشد. ده خبرگان همان رشته و تخصصص مياختصاصي به عه

امتياز) كه براي  60هاي عمومي ارزيابي عملكرد كاركنان (شاملو شاخص
تمام كاركنان اعم از خدماتي، اداري و كاركنان صف و... يكسان بوده و 

در اين فرم  توسط واحدهاي كنترل كيفيت مورد ارزيابي قرار ميگيرد.
 ابي عملكرد كاركنان صف بيمارستانهاي دولتيشاخصهاي عمومي ارزي

 نظر ديگران و ارباب رجوع در تكريم و احترام آموزش، ابتكار، خالقيت،
ها و تمامي ها كه بين تمامي بيمارستان. عالوه بر اين فرماست شده گرفته

كاركنان مشترك مي باشد، هر بيمارستان بنا به ساليق خود براي پايش 
چند ماه يكبار هر گروه از كارمندان، پزشكان و عملكرد ماهيانه يا 

هايي تهيه كرده كه مختص همان بيمارستان و پرستاران و ... چك ليست
و بصورت مشترك  شوندهمان بخش بوده و توسط پست باالتر ارزيابي مي

هاي حاضر و چك باشد. امروزه عالوه بر فرمها نميبين تمام بيمارستان
شود، فت شيوه سنتي ارزيابي عملكرد محسوب ميتوان گها، كه ميليست
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با توجه به طرح تحول نظام سالمت و راه اندازي سيستم قاصدك كه 
 تر شده وها اصوليباشد ارزيابيهدف پرداخت مبتني بر عملكرد مي

شود. البته اين ها بصورت سيستمي ثبت ميامتيازات حاصل از ارزشيابي
ير دارد و در رابطه با ارتقا، ماندن يا ها تاثسيستم فقط بر روي پرداخت

رفتن كاركنان صف تاثيري ندارد. در سيستم قاصدك تنها امتياز كسب 
هاي عمومي شود و به شاخصشده از سوي ارزياب كننده وارد سيستم مي

ها در قالب يك و اختصاصي در آن اشاره نشده است و تمامي شاخص
و ارزياب كننده طبق آنچه از دفترچه به بيمارستان ارايه گرديده است 

ها در ذهن دارد ارزيابي را انجام داده و امتياز را در سيستم ثبت شاخص
-توان گفت طبق اصول و رويه خاصي امتياز دهي نميكند. يعني ميمي

ها بطور كلي اشاره شده و به شاخصهاي اصلي اشاره شود و به شاخص
 100قاصدك مجموع امتيازات ها و هم در سيستم نشده است. در اين فرم

تا  80امتياز بوده و كارمندي كه از اين صد امتياز حد نصاب نمره يعني 
ي وي تĤثير امتياز را كسب نمايد، هم در ارتقا، پست،گروه و رتبه 100

در  100هاي او تاثير بسزايي دارد، يعني خواهد داشت و هم در پرداخت
را كسب  80تا  60امتياز بين  كند و اگرصد عملكرد خود را دريافت مي

بياورد  60درصد عملكرد، قابل پرداخت بوده و اگر نمره پايين  80نمايد 
  باشد.درصد از عملكرد وي قابل پرداخت مي 70تا  60

و اين نوعي انگيزه در او ايجاد كرده تا عملكرد بهتري داشته باشد. از  
محقق حاكي از آن باشد، بررسي هاي آنجايي كه اين تحقيق اكتشافي مي

است كه در كشور و استان ما مطالعات و تحقيقات زيادي در رابطه با 
هاي هاي اصلي ارزيابي عملكرد كاركنان در سازمانشناسايي شاخص

مختلف صورت گرفته ولي صرف اينكه جامعه آماري ما كاركنان صف 
بنابر اين  هاي دولتي باشند تحقيقي صورت نگرفته است.بيمارستان

هاي كليدي كاركنان صف قيق ما با هدف شناسايي شاخصتح
طراحي  1396تا شهريور 1395هاي دولتي استان گيالن از تيربيمارستان

  و انجام شد.

  روش كار - 3

باشد و از نظر نوع تحقيق حاضر از دسته مطالعات اكتشافي و كاربردي مي
كمي محسوب مي گردد و همچنين از روش  _ها جز تحقيقات كيفيداده

ي مورد مطالعه در ميداني گردآوري اطالعات استفاده شده است. جامعه

اين تحقيق، تمامي كاركنان صف بيمارستانهاي دولتي استان گيالن و 
افراد مورد مطالعه، خبرگان بيمارستانهاي دولتي، شامل مديران ارزياب 
كننده، مديران ارشد و كاركنان صف (پزشكان، پرستاران، سرپرستاران، 

ها) بودند. روش مراجعه به خبرگان در مرحله اول كه وايزرها و مترونسوپر
بصورت مصاحبه انجام شد، بر اساس نمونه گيري گلوله برفي بود. بدين 
منظور مصاحبه با نمونه ها تا جايي ادامه پيدا كرد كه محقق به مرحله 

ز نفر ا 14اشباع نظري دست يافت. تعداد نمونه در مرحله اول اين تحقيق 
   خبرگان پزشكي بودند.

وجود داشت  اصليعبارت  33، در اين مرحله با استفاده از كدگذاري باز
شد. الزم به ذكر است كه بعضي از اين كه بيشترين توجه به آنها مي
عبارت  22گرديدند و معنا بوده و لذا حذف  عبارات از نظر استاد خبره بي

هاي كليدي پذيرفته شد. در گام بعدي به باقي ماند كه به عنوان شاخص
واسطه كدگذاري محوري، كدهاي مشابه و متفاوت مشخص و كدهاي 

روش مراجعه به خبرگان در مرحله دوم كه  شدند.مشابه با هم ادغام 
بصورت پرسشنامه محقق ساخته انجام شد بر اساس نمونه گيري تصادفي 

  بود.
هاي شناسايي ي و شاخصهاي كنونهاي موجود در فرممجموع شاخص 

شاخص بود كه با نظرخواهي از اساتيد و خبرگان  28شده توسط محقق، 
شاخص مورد تاييد نهايي قرار گرفت و  23پزشكي بازسازي گرديد و 

كه بخش  روايي پرسش نامه تاييد شد. اين پرسشنامه شامل دو بخش بود
شامل اول آن شامل اطالعات فردي (سن، جنس، سمت) و بخش دوم آن 

اي  هاي كليدي بود كه با مقياس پنج گزينهسوال در زمينه شاخص 23
هاي انتخاب ليكرت مورد سنجش قرار گرفت. بدين منظور تعداد نمونه

نفر از خبرگان پزشكي بودند.  60شده در مرحله دوم اين تحقيق 
همچنين پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ  به ازاي هر 

تحليل ها، از روش ص بررسي و پذيرفته شد. خوشه بندي شاخصشاخ
ابتدا از طريق  انجام شد. spssعاملي اكتشافي  و با استفاده از نرم افزار 

هاي تحقيق براي ورود به خوشه بندي آزمون تجمعي، كفايت شاخص
همه  مشاهده مي كنيد، از آنجاكه 1محاسبه شد. همانطور كه در جدول 

شناسايي شده مقدار مستخرج باالي پنج درصد داشتند، براي هاي شاخص
  ورود به مرحله خوشه بندي مناسب بودند.

  آزمون تجمعي :)1(جدول

  شاخص  اوليه  استخراج

781/0  000/1  VAR00001  

800/0  000/1  VAR00002  

846/0  000/1  VAR00003  

871/0  000/1  VAR00004  

931/0  000/1  VAR00005  
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948/0  000/1  VAR00006  

638/0  000/1  VAR00007  

727/0  000/1  VAR00008  

890/0  000/1  VAR00009  

830/0  000/1  VAR00010  

818/0  000/1  VAR00011  

856/0  000/1  VAR00012  

964/0  000/1  VAR00013 

950/0  000/1  VAR00014 

960/0  000/1  VAR00015 

866/0  000/1  VAR00016 

897/0  000/1  VAR00017 

975/0  000/1  VAR00018 

951/0  000/1  VAR00019 

885/0  000/1  VAR00020 

882/0  000/1  VAR00021 

807/0  000/1  VAR00022 

788/0  000/1  VAR00023 

 هاي اصليروش استخراج: تحليل مؤلفه

  
ها محاسبه گرديد. از آنجاكه مقادير ارزش ويژه هر يك از شاخص سپس

موجود شاخص  23مقدار ارزش ويژه براي  شش گروه از يك باالتر بود، 
همچنين با استفاده از ماتريس چرخش  در شش گروه جاي گرفتند.

مشاهده مي كنيد، مشخص شد كه كدام  2ها كه در جدول مولفه
  گيرند.ها در يك خوشه قرار ميشاخص

چرخش مولفه يس:ماتر) 2( جدول  

 
Component

1 2 3 4 5 6 

VAR00001 340/0  330/0  131/0  686/0  261/0-  038/0  

VAR00002 259/0  378/0  106/0  728/0  210/0-  070/0  

VAR00003 853/0  258/0  036/0- 128/0  021/0-  181/0  

VAR00004 830/0  108/0  048/0  166/0  034/0-  373/0  

VAR00005 947/0  139/0  009/0  044/0  093/0-  060/0-
VAR00006 907/0  137/0  004/0- 139/0  087/0-  283/0-
VAR00007 751/0  128/0  027/0- 200/0  039/0  122/0-
VAR00008 822/0  032/0-  094/0  005/0  090/0-  181/0  

VAR00009 890/0  098/0  023/0  003/0-  119/0-  273/0-
VAR00010 062/0-  147/0  036/0  091/0  891/0  024/0  

VAR00011 132/0-  053/0  010/0  059/0  888/0  074/0-
VAR00012 048/0-  027/0-  032/0  054/0-  918/0  074/0  
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ها و بررسي معنا داري آنها از روش تحليل عاملي تحليل دادهبمنظور 
ها با استفاده شد و شاخص) Smart-PLSتاييدي (نرم افزار آماري  

) رتبه بندي شدند و در پايان، spssاستفاده از آزمون فريدمن (نرم افزار 
  محقق به يك مدل مفهومي دست يافت.

  تحليل داده ها و يافته ها - 4

هاي تحقيق با استفاده از مدل داري شاخصسنجش معنيقدم اول: براي 
ها را مورد ي تي  هريك از شاخصتحليل عاملي تاييدي، بار عاملي و آماره

 مشاهده مي كنيد نتايج 2و 1همانطور كه در اشكال سنجش قرار داديم. 

پنج  عاملي بيشتر از ها، بارشاخص تمامي كه عاملي نشان مي دهد تحليل
دارند، پس مورد قبول  96/1تي بيشتر از  مقادير آماره  درصد داشته و

  شوند.واقع مي
  

  
  ها (تخمين استاندارد): مدل تحليل عاملي تاييدي شاخص )1(شكل

  
  

  

  

  

  

  
  )مدل تحليل عاملي تاييدي شاخص ها (معناداري ضرايب: )2(شكل

  
هاي كليدي ذكر شده از آزمون دم دوم: براي اولويت بندي شاخصق

  ميانگين (آزمون فريدمن) استفاده شده است. مقايسه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VAR00013 064/0  930/0  063/0  036/0-  105/0  282/0  

VAR00014 176/0  927/0  050/0  024/0  047/0  233/0 -
VAR00015 265/0  888/0  077/0  046/0-  011/0  304/0 -
VAR00016 156/0  875/0  092/0  116/0-  068/0  226/0  

VAR00017 180/0  078/0  874/0  012/0-  040/0 -  303/0 -
VAR00018 072/0-  112/0  954/0  050/0  071/0  199/0  

VAR00019 084/0-  120/0  879/0  003/0  083/0  388/0  

VAR00020 053/0  017/0-  921/0  027/0  015/0 -  181/0 -
VAR00021 064/0  219/0-  004/0- 086/0-  117/0  899/0  

VAR00022 018/0  089/0-  038/0- 312/0  173/0  819/0  

VAR00023 093/0  246/0-  006/0- 275/0-  109/0  794/0  
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  مقايسه ابعاد اصلي
مشاهده مي كنيد، با توجه به نتايج حاصل از  3همانطور كه در جدول 

هاي مورد بررسي از نظر ميزان اهميت، توان گفت بين شاخصآزمون مي
داري وجود دارد. با توجه به اينكه ميانگين شاخص هاي تفاوت معني

باالتر است مي  عمومي ارزيابي عملكرد نسبت به شاخص هاي اختصاصي
  توان گفت اين بعد داراي اهميت بيشتري نسبت به بعد ديگر است.

  )نتايج آزمون فريدمن (مقايسه ابعاد اصلي ):3(جدول
  

  
  مقايسه شاخص هاي موجود در هر مولفه

از  رعايت اخالق و ارزش هاي اسالمي شامل سه شاخص بود كه *مولفه
  داري بين آنها وجود نداشت.جنبه ميزان اهميت، تفاوت معني

از جنبه  مشاركت در انجام كارها شامل چهار شاخص بود كه مولفه*
  داري بين آنها وجود نداشت.ميزان اهميت، تفاوت معني

رعايت قوانين مصوب توسط بيمارستان شامل چهار شاخص بود  *مولفه
داري بين آنها وجود داشت. از از جنبه ميزان اهميت، تفاوت معني كه

ان رعايت و پايبندي به مقررات، ميزآنجايي كه ميانگين رتبه شاخص 
از مابقي  دستورالعمل ها و رويه هاي مربوطه در انجام كليه فعاليت ها

توان گفت اين شاخص نسبت به مابقي شاخص شاخص ها بيشتر بود، مي
  ها از اهميت بيشتري برخوردار است.

از جنبه ميزان اهميت،  رضايت شغلي شامل سه شاخص بود كه مولفه*
  داري بين آنها وجود نداشت.تفاوت معني

آموزش كافي در زمينه هاي امور بيمارستاني و انجام اقدامات  *مولفه
-از جنبه ميزان اهميت، تفاوت معني پزشكي شامل هفت شاخص بود كه

با توجه به اينكه ميانگين رتبه داري بين آنها وجود داشت. داري معني
ها نسبت به مابقي شاخص ميزان توانايي از تجهيزات پزشكيشاخص 
توان گفت اين شاخص داراي اهميت بيشتري نسبت به ساير مي باالتر بود،

  شاخص ها است.
ابتكار و خالقيت در زمينه هاي امور بيمارستاني و انجام اقدامات  *مولفه

-از جنبه ميزان اهميت، تفاوت معني پزشكي شامل دو شاخص بود كه

  داري بين آنها وجود نداشت.
  يسه مولفه هاي شاخص هاي عموميمقا

داري هاي مورد بررسي از جنبه ميزان اهميت،  تفاوت معنيبين مولفه
آموزش كافي در زمينه هاي با توجه به اينكه ميانگين مولفه  وجود داشت.

نسبت به مابقي مولفه ها باالتر  امور بيمارستاني و انجام اقدامات پزشكي
-اي اهميت بيشتري نسبت به ساير مولفهتوان گفت اين مولفه داربود، مي

  ها است.
قدم سوم: بر اساس نتايج تجزيه و تحليل داده ها، مدل نهايي تحقيق به 

  )3( شكل شكل ذيل طراحي شده است. 

 بعد
ميانگين
 رتبه

  مقدار مقادير آزمون

هاي عمومي ارزيابي شاخص
90/6  عملكرد  262/586 كاي دو 

هاي اختصاص ارزيابي شاخص
50/5  عملكرد  1 درجه آزادي 

  0/000  معني داري 
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  توسط محقق ): مدل مفهومي طراحي شده3شكل(

  

شاخصهاي اختصاصيشاخصهاي اصلي ارزيابي عملكرد كاركنان صف بيمارستانهاي دولتي استان گيالن

مربوط به شرح 
وطايف تخصصي 

كادر صف

شاخصهاي عمومي

ه  آموزش كافي در زمين
ي  هاي  امور بيمارستان
و انجام  اقدامات 

پزشكي

آموزش ضمن 
خدمت كادر صف

 انتقال تجارب علمي
با تĤييد مديريت

كسب 
هموفقيتهاي ويژ

ميزان و كيفيت  
آموزشهاي ارائه  
شده به بيمار و 

خانواده وي 

ميزان مشاركت  
كاركنان در دوره 
هاي آموزشي و 

باز آموزي

آمادگي جهت ارائه  
خدمات مناسب در زمان 

بحران

ميزان توانائي از تجهيزات پزشكي

ارائه پيشنهاد 
براي بهبود انجام 
وظايف و كيفيت 

بهتر

ارائه طرح ها 
تحقيقاتي و 

اجرايي

رضايت شغلي

رضايت بيماران 
مراجعه كننده از 

كادر صف

رضايت 
همكاران از 
يكديگر

رضايت حوزه 
مديريت از 
عملكرد واحد

رعايت قوانين  
مصوب توسط 

بيمارستان

ميزان حضور 
فيزيكي در    
ق بيمارستان مطاب
با قوانين

كيفيت انجام 
آنكالي حسب 
نياز بيمارستان

ميزان حجم 
مفيد كاري 
نمطابق با قواني

ميزان رعايت و 
پايبندي به 
قوانين

مشاركت در 
انجام كارها

ميزان مشاركت  
در فرايندها و 

برنامه هاي ارتقا  
كيفيت  
بيمارستان

حضور و 
مشاركت در 
كميته هاي 
بيمارستاني

ميزان حضور و 
همكاري در  
نوبت كاري 
عصر و شب

ميزان مشاركت  
و توجه به كار 

تيمي

رعايت اخالق و 
ارزشهاي اسالمي 
در رابطه با شغل

ميزان 
پاسخگويي و 
پذيرش بيماران

ميزان تعهد و 
رعايت اخالق 

حرفه اي

حفظ  شئونات 
اسالمي و 

پوشش حرفه 
اي توسط كادر

 ابتكار و خالقيت
 در زمينه امور
 بيمارستاني
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  شناسايي شدهشاخص هاي اصلي  نتايج رتبه بندي ):4جدول(

  رتبه  شاخص رتبه مولفه  رتبه  بعد مفهوم

الن
 گي
تان

 اس
تي
دول

ي 
 ها

تان
رس
يما

ف ب
 ص

نان
ارك

د ك
كر

عمل
ي 
زياب

ي ار
 ها

ص
شاخ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عمومي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  

  
  
  
  
  

آموزش كافي در زمينه هاي
امور بيمارستاني و انجام 

  اقدامات پزشكي

  1  ميزان توانايي از تجهيزات پزشكي 1

  2  آموزش ضمن خدمت كادر صف

ميزان مشاركت كاركنان در دوره هاي آموزشي و بازآموزي در سطح بخش، 
  بيمارستان يا خارج از بيمارستان

3  

  4  انتقال تجارب علمي با تاييد مديريت

  5  آمادگي جهت ارائه خدمات مناسب در زمان بحران

ميزان و كيفيت آموزش هاي ارائه شده به بيمار و خانواده وي در زمان 
  پذيرش و در حين درمان و ترخيص

6  

  7  كسب موفقيت هاي ويژه شامل تاليف يا ترجمه كتب و ارائه مقاله

رعايت قوانين مصوب
  توسط بيمارستان

  1  رعايت و پايبندي به مقررات، دستورالعمل ها و رويه هاي مربوطميزان 2

  2  ميزان حجم مفيد كاري مطابق با قوانين بيمارستان

  3  ميزان حضور فيزيكي در بيمارستان مطابق با قوانين 

  4  كيفيت انجام آتكالي حسب نياز بيمارستان

  رضايت شغلي
3  

در يك درجه   يكديگررضايت همكاران از 
اهميت قرار 

  رضايت حوزه مديريت از عملكرد واحد  دارند

  رضايت بيماران مراجعه كننده از كادر صف

ابتكار و خالقيت در زمينه
هاي امور بيمارستاني و 
  انجام اقدامات پزشكي

 
4  

در يك درجه   ارائه طرح هاي تحقيقاتي و اجرايي
اهميت قرار 

  ارائه پيشنهاد براي بهبود انجام وظايف و كيفيت بهتر  دارند

  مشاركت در انجام كارها
5  

  

در يك درجه   حضور و مشاركت در كميته هاي بيمارستاني
اهميت قرار 

  ميزان مشاكت در فرآيندها و برنامه ها هاي ارتقاي كيفيت بيمارستان  دارند

  كاري عصر و شبميزان حضور و همكاري در نوبت 

  ميزان مشاركت و توجه به كار تيمي

رعايت اخالق و ارزش
هاي اسالمي در رابطه با 

  شغل

 
6  

در يك درجه   حفظ شئونات اسالمي و پوشش حرفه اي توسط كادر صف
اهميت قرار 

  ميزان تعهد و رعايت اخالق حرفه اي  دارند

  بيماران پيچيدهميزان پاسخگويي و پذيرش 

  2  اختصاصي
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  گيرينتيجه  -5

گردد كه وجود نظام ارزيابي از نتايج تحقيق حاضر چنين استنباط مي
كند كه فقدان نظام اي مهم جلوه ميعملكرد در هر سازمان به اندازه

قلمداد ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان به عنوان يك بيماري سازماني 
ها، گردد. اين امر براي بخش بهداشت و درمان و به ويژه بيمارستانمي

بايست توجه نمودكه ارزيابي سازماني به اهميت دو چنداني دارد. حال مي
عنوان يك فرآيند براي قضاوت كارآمد پيرامون نحوه عملكرد و بهره وري 

اي كه  مهسازماني، نيازمند يك برنامه عميق و استراتژيك است. برنا
براي طراحي يك مدل ارزيابي عملكرد فاخر را داشته  اصليهاي شاخص

 باشد. چرا كه يك مدل ارزيابي عملكرد است كه به عنوان يك نقشه مسير
دهد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه شش فرآيند ارزيابي را نشان مي
مشاهده مي كنيد.  8آن را در صفحه ي  3*به دليل بزرگ بودن شكل

  مشاهده مي كنيد. 9آن را در صفحه ي  4**به دليل بزرگ بودن جدول 
هاي اسالمي، مشاركت در انجام كارها، رعايت اخالق و ارزشي مولفه

رعايت قوانين مصوب توسط بيمارستان، رضايت شغلي، آموزش كافي در 
هاي امور بيمارستاني و انجام اقدامات پزشكي و ابتكار و خالقيت در زمينه
هاي هاي امور بيمارستاني و انجام اقدامات پزشكي از جمله شاخصهزمين

اصلي تشكيل دهنده مدل ارزيابي عملكرد براي كاركنان صف در 
  هاي دولتي استان گيالن است.بيمارستان

اما نكته ديگر اين است كه هر مدل ارزيابي عملكرد داراي نمره هايي  
دهد. لذا ها را نشان ميشاخصباشد، نمراتي كه ميزان ارزش هر يك از مي

رتبه بندي موارد شناسايي شده از اهميت بااليي برخوردار مي باشد كه در 
- از نتايج تحقيق حاضر چنين استنباط مي مشاهده مي كنيد.)  4(جدول 

بايست در مدل ارزيابي عملكرد مد نظر، به مولفه آموزش گردد كه مي
نجام اقدامات پزشكي بيشترين ا هاي امور بيمارستاني وكافي در زمينه

هاي اسالمي در رابطه با شغل نيز نمره و به مولفه رعايت اخالق و ارزش
  كمترين نمره را اختصاص دهند.

  پيشنهادات تحقيق به ترتيب مولفه هاي كاربردي ارائه شده است:
آموزش كافي در زمينه هاي امور بيمارستاني و انجام اقدامات *مولفه 

رتبه اول را به خود اختصاص داده است، لذا  20/3ميانگين پزشكي با 
  پيشنهادات ذيل در راستاي اين مولفه ارائه شده است:

به مديريت منابع انساني بيمارستان هاي دولتي در استان گيالن توصيه _
مي گردد، به هنگام ارزيابي عملكرد پرسنل خود به ميزان توانايي آنان در 

پزشكي توجه نمايند عالوه بر اين آنان مي بايست بهره گيري از تجهيزات 
پيشرفت هر يك از پرسنل در حوزه كار با تجهيزات پزشكي نسبت به 

  دوره مشابه قبل را نيز لحاظ نمايند.
مديريت منابع انساني بيمارستان مي بايست به نسبت ميزان ساعات _

آموزش ضمن خدمت براي هر پست سازماني و به تفكيك حداقل 
رات خود را از وي تعديل نمايند. به عنوان مثال از پرسنلي كه انتظا

ساعات مديدي تحت آموزش ضمن خدمت قرار گرفته مي بايست نسبت 
به پرسنل مشابه كه آموزش نديده قوي تر عمل نموده و يا پيشرفت 

   بيشتري داشته باشد.

يف به مديريت منابع انساني توصيه مي گردد پرسنلي را كه در انجام وظا_
شغلي همكاران خود را كمك نموده و به انتقال تجربيات غيرمحرمانه خود 
با آنان مشروط به اجازه مديريت، مي پردازند، نمره بيشتري را در ارزيابي 

  عملكرد اختصاص دهند.
رتبه  11/3رعايت قوانين مصوب توسط بيمارستان با ميانگين  *مولفه 

شنهادات ذيل در راستاي اين دوم را به خود اختصاص داده است، لذا پي
  مولفه ارائه شده است:

گردد به مديريت منابع انساني بيمارستان هاي دولتي گيالن توصيه مي_
هاي با ثبت هرگونه تخلف پرسنل از قوانين، مقررات و دستورالعمل

سازماني، به هنگام ارزيابي عملكرد براي آنان نمره منفي لحاظ نموده و 
با اقدامات اصالحي همچون آموزش قوانين، مذاكره با بعالوه تالش نمايند 

ر بيمارستان را به آنان و يا حتي اعمال تنبيه سرپيچي از قوانين مصوب د
  حداقل برسانند.

گردد به مديريت منابع انساني بيمارستان هاي دولتي گيالن توصيه مي_
با مصاحبه ساعات كاري مفيد پرسنل صف در بيمارستان (ثبت كنترل 

ورود و خروج، نصب دوربين در محل و يا حتي نظرسنجي از مراجعه  هاي
كنندگان) به پرسنل با ساعات كاري مفيد بيشتر نمره اي بيشتر اختصاص 
داده و با اعطاي مزايا و پاداش به آنان منجر به ترغيب ديگر شاغلين به 

  افزايش ساعات كاري مفيد خود در بيمارستان گردند. 
گردد نساني بيمارستان هاي دولتي گيالن توصيه ميبه مديريت منابع ا_

 براي پرسنلي كه بيش از زمان مقرر در قانون (دو و نيم روز در ماه)
مرخصي دريافت مي كنند، نمره منفي در ارزيابي عملكرد رد نموده و در 

  مرتبه هاي بعدي با مرخصي آنان موافقت نكنند.
وم را به خود اختصاص رتبه س 09/3رضايت شغلي با ميانگين *مولفه 

  داده است، لذا پيشنهادات ذيل در راستاي اين مولفه ارائه شده است:
به مديريت منابع انساني توصيه مي گردد با نصب صندوق انتقادات و _

پيشنهادات در دايره تحت بررسي و يا تعبيه كانال ارتباطي با مراجعين، 
و با پرسنل خاطي ميزان رضايت مراجعين از پرسنل صف را تخمين زده 

  برخورد نمايند.
به مديريت منابع انساني در بيمارستان هاي دولتي در گيالن توصيه مي _

گردد با ثبت تعارضات سازماني ميان پرسنل و بررسي موضوع مورد بحث 
درميان آنان فرد خاطي را تعيين نموده و با ثبت مورد در سابقه وي و 

  مذاكره با آنان سعي در بهبود روابط در سازمان باشند. 
بع انساني در بيمارستان هاي دولتي در گيالن توصيه مي به مديريت منا_

گردد به هنگام ارزيابي عملكرد پرسنل از مديريت واحد صف نيز نظر 
سنجي نموده و بهترين و بدترين فرد از نظر عملكردي را از نظر وي 

  تعيين نمايند.
ابتكار و خالقيت در زمينه هاي امور بيمارستاني و انجام اقدامات *مولفه 

رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است، لذا  08/3پزشكي با ميانگين 
  پيشنهادات ذيل در راستاي اين مولفه ارائه شده است:

گردد به به مديران دواير مختلف در بيمارستان هاي دولتي توصيه مي_
هنگام بروز مشكالت سازماني، با درميان گذاشتن مسئله با پرسنل خود از 

موده وبا بررسي نظرات و ايده هاي مختلف بهترين نظر آنان نظرسنجي ن
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را انتخاب نموده و با ثبت آن نظر در سوابق كاري فرد و ارائه پادا و نزايا به 
  وي از او تجليل نمايند.

گردد به هنگام توسعه بيمارستان به مديريت عالي بيمارستان توصيه مي_
پيشنهادي تحقيقاتي از  با ارائه فراخوان به دواير مختلف انواع طرح هاي

سوي پرسنل را بررسي نموده و با انتخاب بهترين طرح سعي به تشويق 
  فرد پرداخته و با ثبت اين مورد در ارزيابي عملكرد از وي تقدير نمايند.

رتبه پنجم را به خود  06/2مشاركت در انجام كارها با ميانگين *مولفه 
ستاي اين مولفه ارائه شده اختصاص داده است، لذا پيشنهادات ذيل در را

  است:
به مديريت منابع انساني در بيمارستان هاي دولتي استان گيالن توصيه _

مي گردد به ميزان ساعات حضور پرسنل صف در كميته هاي تشكيل 
شده در بيمارستان توجه نموده و با افزايش اين ساعات ميزان نمره فرد را 

به فعال بودن و مشاركت در  نيز افزايش دهند. البته اين حضور مشروط
  فرآيندها است، كه ميتوان آن را از صورت جلسه كميته تشخيص داد. 

به مديريت منابع انساني توصيه مي گردد براي پرسنلي كه بيشتر _
مرخصي خود را در شيفت شب اخذ مي كنند، نمره منفي اختصاص 

بيت دهند، چرا كه اين شيفت نسبت به ساير شيفت هاي كاري از محبو
  كمتري برخوردار است.

 00/2رعايت اخالق و ارزش هاي اسالمي در رابطه با ميانگين *مولفه 
رتبه ششم را به خود اختصاص داده است، لذا پيشنهادات ذيل در راستاي 

  اين مولفه ارائه شده است:
-هاي دولتي گيالن توصيه ميبه مديريت منابع انساني در بيمارستان_

ن پوشش مناسب و متفاوت براي هر دايره عالوه بر گردد با در نظر گرفت
كنترل بر ورود و خروج پرسنل هر دايره و محاسبه ميزان ساعات كاري 
مفيد، كنترل نمايند كه پرسنل لباس هاي فرم خود را مرتب پوشيده و از 

 آرايش ظاهري مناسب و مطابق با شئونات اسالمي برخوردار باشند.

ر بيمارستان هاي دولتي استان گيالن توصيه به مديريت منابع انساني د_
گردد با تهيه منشور اخالقي و ابالغ آن براي هر دايره و به خصوص مي

واحد كاركنان صف و ارزيابي آنان اطمينان حاصل نمايند كه اخالق 
اي پيش بيني شده از ناحيه آنان رعايت شده و سرپيچي صورت حرفه

نيز مي بايست در مدل هاي ارزيابي  نگرفته است. بدين معنا كه اين مورد
  عملكرد بگنجد.
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