
مقاله پژوهشي

هاي هاي عملكردي در بيمارستانها با شاخصبررسي رابطه بين درجه بيمارستان
۱۳۸۵-۱۳۸۶هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال

٣محمدرضا پورباقر٢دكتر رضا صفدري،١مهتاب كرمي

12/12/88تاریخ پذیرش9/9/88تاریخ دریافت 

:هيدچک

ژه خود در بازگشت سالمت افـراد  يالت وياست كه با امکانات و تسهيدرمانيارائه دهنده خدمات بهداشتيهاازماناز سيکيمارستان يب:پيش زمينه و هدف

ازمند يها نر سازمانيز مانند ساين سازمان نيا. روديبه شمار ميبهداشتيهامارستان مرکز ثقل ارائه مراقبتيدر واقع ب. دينمايفا ميايمار جامعه نقش اساسيب

يآموزشي دانشگاه علوم پزشکيهامارستانيبيابين درجه ارزشيرابطه بيز بررسيگران نن اساس هدف پژوهشيبرا. هستنديمستمر و دائميابيو ارزشنظارت

.ها بوده استآنيعملکرديهاکاشان با شاخص

يآموزشي دانشگاه علوم پزشـک يهامارستانيپژوهش را بيرجامعه آما. انجام گرفت١٣٨٧در سال يمقطع-يلين پژوهش به روش تحليا:كارروش مواد و 

تعيين رابطه بـين  يبرا. هاي مربوطه استخراج گرديداز پژوهش با مراجعه به واحد آمار بخش مدارك پزشكي بيمارستانيهاي مورد نداده. ل دادنديکاشان تشک

.ستفاده شداSpssبه كمك نرم افزارSpearmanهاي پژوهش از ضريب همبستگي متغير

، ميــزان مــرگ و ميــر بــا-=٢٩٠/٠r، گــردش تخــت=٣٣٨/٠r، متوســط اقامــت بــا=٣٦٣/٠rفاصــله خــالي مانــدن تخــت بــا : هــا شــاملافتــهي: هــايافتــه

٠-/٣٠٩r= ٠٩٧/٠، ضريب اشغال تخت باr=يهـا شـاخص مورد مطالعه بـا يهامارستانيبيفعليابيدهد بين درجه ارزشهاي حاصل نشان مييافته. باشد، مي

. دار وجود ندارديرابطه معنيعملکرد

يابين نوع ارزشيرد که ايگيها صورت مآنيساختاريهاها با توجه به ارزشمارستانيبيبندن پژوهش نشان داد که هم اکنون درجهيا:گيرينتيجهبحث و 

هـا بـر اسـاس   مارسـتان يالزم را جهـت سـنجش عملکـرد ب   يهـا نهيد زميبايابيرزشند ايآزان مربوط به فريرن و برنامهيدارد و مسئولياز به اصالح و بازنگرين

. مورد بحث، فراهم نمايديعملکرديهاشاخص

هاي عملکرديارزيابي، بيمارستان، شاخص: هاواژهكليد

۴۰-۴۵ص، ۱۳۸۹بهار، اولشماره ،هشتمدورهفصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، 

٠٩١٣١٦٣٦٠٥٣دانشكده پيراپزشكي،دانشگاه علوم پزشكي كاشان،جاده راوند٥كيلومتر ،كاشان:آدرس مكاتبه

Email: karami_m@kaums.ac.ir

تهراندانشگاه علوم پزشكي،دانشجوي دكتراي مديريت اطالعات بهداشتي درماني١

دانشگاه علوم پزشكي تهران،يدرمانيت اطالعات بهداشتيريمدارياستاد۲
يکارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشک٣

مقدمه

بـه  يـي ت و کـار اجرا يـ ر هـر فعال يناپذييجزء جدايابيارزش

هـدف  يريـ گرا با استفاده از اطالعات قابل انـدازه يرود زيشمار م

شود و بدون ياست دنبال مييت اجرايکه همانا بهبود فعالياصل

و بـازده  يشـنهاد کنـد بـه اثربخشـ    يرا پيتـر که منابع افزونآن

در طـول چنـد   . ت دارديـ مورد انتظـار عنا يبردارمتناسب و بهره

بـه  يو درمانيبهداشتيهامراقبتيابيت ارزشيدهه گذشته اهم

خــدمات يابيارزشــ). ۱(افتــه اسـت  يش يافـزا يريطـور چشــمگ 

، يزان اثربخشـ يـ مين قانونمنـد و رسـم  يتعييو درمانيبهداشت

شده در انجـام  يزيربرنامهک عمل يرش يت و پذي، مقبولييکارا

بدين منظور هر بيمارسـتاني بايـد نظـامي    . باشدين مياهداف مع

داشته باشد تا بتواند مديريت اطالعات الزم براي برنامه ريزي و 
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ــار  آنظــارت كار ــت از بيم ــر مراقب ــد ب ــديريت م ــراهم و م را ف

شـامل رونـدها و   گونـه اطالعـات  اين. بيمارستان را نيز كارامد كند

بـراي ارزيـابي   . بخشدهايي است كه تصميم گيري را بهبود ميداده

شـود هاي گوناگون استفاده ميبهره گيري از بيمارستان از شاخص

ق يحقـا . دانسـت يقـت عـدد  يتـوان حق يرا مـ يشاخص آمار). ۲(

اس يـ ق قابـل ق يگـر حقـا  ياست کـه بـا د  يمعنيدارايوقتيعدد

ک اخـتالف مشـاهده   يل يله آن دلين به وسز بتوايسه شود و نيمقا

هسـتند کـه   يها مالک و اصولن شاخصيبنابرا. ح داديشده را توض

را قابـل  هـا ان نموده و آنيها بتيرا در قالب کميفيات کيخصوص

در يمارسـتان يبيهـا شـاخص ).۳(د يـ نمايمـ يابيو ارزشـ يبررس

مـار،  يز بمراقبـت کامـل ا  يبـرا يمارسـتان يالت بياز تسهيوربهره

ــربرنامــه در يمارســتانيخــدمات بيو همــاهنگي، ســازماندهيزي

الت ياز تسـه يو اسـتفاده اقتصـاد  يبردار، بهرهييايمحدوده جغراف

در يو درمـان يو شبکه بهداشتيبهداشتيهادر برنامهيمارستانيب

ــ، ارزيو ملــياســطح منطقــه در يکيولوژيدميــت اپيو وضــعيابي

ــجمع ــاربرد  ي ــاشــاخص. داردت تحــت پوشــش ک ــردي ه ي عملك

ر، يـ بيمارستان عبارتند از ضريب اشـغال تخـت؛ ميـزان مـرگ و م    

زان گردش تخـت و فاصـله گـردش تخـت     يمار، ميمتوسط اقامت ب

كنــد يكــي از معيارهــاي عــرب در مطالعــه خــود نقــل مــي)۲،۴(

گيري موفقيت عملكرد سـازمان و تعيـين ميـزان وصـول بـه      اندازه

كـه بيمارسـتان بـا    ي آنست چراهاشاخصاهداف مورد نظر آمار و

ارتبـاط دارد و بهبـود   هـا و اعـاده سـالمتي آن  هانجات جان انسان

ي هـا ي بيمارستاني به معني كارا و اثربخش بودن فعاليتهاشاخص

بيمارستاني يا به عبارتي ديگر عملكرد صحيح كاركنان و استفاده از 

اي ده در مطالعـه زاكـه سـليمان  همچنـان ). ۵(منابع سازماني است 

تحت عنوان عوامل مؤثر بر كـارايي بيمارسـتان از ديـدگاه مـديران     

مركز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران به ايـن نتيجـه   

دست يافت كه مديران مركز مورد بررسـي مـوارد متوسـط اقامـت     

نه تخت روز و درصد اشغال تخت و نسبت گردش تخـت  يمار، هزيب

ان يــهــا بمارســتانيبييش کــارايافــزايهــارا بــه عنــوان شــاخص

ر آن در يو تـأث يابيند ارزشيت فرايلذا با توجه به اهم)۴(كنندمي

مـورد مطالعـه در   يبهداشتيهامارستان، شاخصيبهبود عملکرد ب

از يتواننـد حـاک  يگر ميکديم با يل ارتباط مستقيق به دلين تحقيا

ند، و ايـن اطالعـات بـه    باشيابيند ارزشياطالعات مورد نظر در فرا

يابيارزشــيارهــاياز معيم درصــديرمســتقيا غيــم يطــور مســتق

ين مقالـه بـه بررسـ   يا. دهنديها را تحت پوشش قرار ممارستانيب

ن يـي و تعيآمـار يهـا هـا بـا شـاخص   مارسـتان ين درجه بيرابطه ب

. پردازديميابيند ارزشيمؤثرتر در فرايهاشاخص

هامواد و روش

است كـه جامعـه   يمقطع-يليک مطالعه تحليپژوهش حاضر

يدانشـگاه علـوم پزشـک   آموزشـي يهامارستانيه بيکلرا آماري آن

ي تابعه دانشـگاه در  هااست، كه شامل بيمارستانشهرستان کاشان

و شهرستان آران )اخوان، متيني و شهيد بهشتي(شهرستان كاشان 

ن اجتمـاعي  و بيمارسـتان تـأمي  )رجـايي و سيدالشـهداء  (و بيدگل 

ابزار گرداوري اطالعـات در ايـن پـژوهش    . باشندمي)شبيه خواني(

ي عملكردي ذكر شـده در  هانامه اي بود مشتمل بر شاخصپرسش

وري اطالعـات  آبـراي گـرد  . هـا مقدمه و درجه ارزشيابي بيمارستان

ها و محايه هر يـك از  مارستانيپژوهشگر با مراجعه به مراکز آمار ب

ي مشخص بريا هر ماه از يك سـال و  هافرمولطبقهااين شاخص

بـراي تعيـين شـاخص    هاگرفتن ميانگين از هر يك از اين شاخص

مورد نظر براي هر سـال اقـدام بـه ثبـت اعـداد محاسـبه شـده در        

و هـا نامه نمود و طي مصاحبه با مدير هر يك از بيمارستانپرسش

ي هـا رسـتان براي هريك از بيماهامارستانيمشاهده اسناد، درجه ب

ت بـراي تعيـين   يـ نهادر . نامه ثبت گرديـد مورد مطالعه در پرسش

بـه  Spearmanرابطه بين متغيرهاي پژوهش از ضريب همبستگي 

.استفاده شدSpssكمك نرم افزار
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هاافتهي

ن يده اسـت چنـ  يـ جـدول ارائـه گرد  ۴پـژوهش بـا   يهايافته

:باشديم

و ) ۳۳/۷۵(ت بيشترين ميزان ضريب اشغال تخـ : ۱۳۸۵سال 

مربــوط بــه بيمارســتان اخــوان و ) ۲۱/۲۱(متوسـط اقامــت بيمــار  

مربـوط بـه   ) ۲۸/۱(و ) ۰۴/۴۴(بـه ترتيـب   هـا ترين ميـزان آن كم

باشد كه در اين سال بيمارستان اخوان درجه يميبيمارستان متين

بيشترين ميزان مرگ و ميـر  .است۱درجه يو بيمارستان متين۲

، يشهيد رجاييهاو بيمارستانيتان بهشتمربوط به بيمارس) ۴۳(

ــ ــر مــ  يمتين ــرگ و مي ــد م ــاليو اخــوان فاق ــه يباشــند در ح ك

و بيمارسـتان اخـوان و   ۱درجـه  يو متينـ يبهشتيهابيمارستان

بيشترين ميزان گردش تخت مربـوط بـه   . باشديم۲رجايي درجه 

ترين ميزان آن مربوط بـه  و كم) ۸۷/۱۲۶(يخوانبيمارستان شبيه 

و ۲باشد، بيمارستان اخـوان درجـه   يم) ۹۱/۲۳(بيمارستان اخوان 

بيمارستان اخـوان بـاالترين   . است۱درجه يبيمارستان شبيه خوان

يو بيمارسـتان شـبيه خـوان   ) ۳۴/۴۶(ميزان فاصله گـردش تخـت   

۲باشند، بيمارستان اخوان درجـه  يرا دارا م) ۷۵/۸(ترين مقدار كم

.)۲،۱(دول جاست۱درجه يخوانو شبيه

۱۳۸۵سال کاشانيآموزشي دانشگاه علوم پزشکيهامارستانيبيعملکرديهاشاخص: )۱(جدول 

يشاخص آمار

مارستانينام ب

فاصله گردش تختزان گردش تختيمريزان مرگ و ميمماريمتوسط اقامت بب اشغال تختيضر

۹۷/۷۳۴۷/۴۸۷/۴۲۲۸/۶۰۴۶/۱۹يبهشت

۱۴/۵۸۲۲/۳۲۷/۱۰۶۶/۷۰۳۳/۲۲الشهداءد يس

۳/۷۸۵۶/۱۴__۹۶/۵۵۴/۱ييد رجايشه

۱۰/۱۲۵۴۶/۲۰__۰۴/۴۴۲۸/۱ينيمت

۹۱/۲۳۳۴/۴۶__۳۳/۷۵۲۱/۲۱اخوان

۱۵/۶۹۱۳/۲۳۸/۱۸۷/۱۲۶۷۵/۸يه خوانيشب

۱۳۸۶سال کاشانيآموزشي دانشگاه علوم پزشکيهامارستانيبيعملکرديهاشاخص) : ۲(جدول 

يشاخص آمار

مارستانينام ب

فاصله گردش تختزان گردش تختيمريزان مرگ و ميمماريمتوسط اقامت بب اشغال تختيضر

۱۷/۶۹۰۴/۳۳/۳۴۰۲/۶۲۷۷/۱۱يبهشت

۰۳/۵۸۸۵/۲۵۳/۱۵۸۶/۷۳۹۶/۲۵د الشهداءيس

۴/۱۶۲۷۷/۱۰__۹۴/۵۶۳/۱ييد رجايشه

۵۴/۱۱۲۱۲/۲۶__۰۷/۳۴۱۱/۱ينيمت

۹۷/۲۳۸/۵۷__۶۹/۶۹۶۷/۱۰اخوان

۲۲/۵۷۰۳/۲۱۳۷/۱۱۴۵۶/۱۴يه خوانيشب

و ) ۶۹/۶۹(بيشترين ميزان ضريب اشـغال تخـت   : ۱۳۸۶سال 

مربــوط بــه بيمارســتان اخــوان و ) ۶۷/۱۰(متوســط اقامــت بيمــار 

ـ ) ۱۱/۱(و ) ۰۷/۳۴(بـه ترتيـب   هـا ترين ميـزان آن كم وط بـه  مرب

و ۲باشــد كــه بيمارســتان اخــوان درجــه يمــيبيمارســتان متينــ

) ۳۴(بيشترين ميزان مرگ و مير . است۱درجه يبيمارستان متين

ي، متينيشهيد رجاييهاو بيمارستانيمربوط به بيمارستان بهشت
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يهـا كـه بيمارسـتان  يباشند در حـال يو اخوان فاقد مرگ و مير م

۲و اخوان درجه يرجاييهامارستانو بي۱درجه يو متينيبهشت

بيشترين ميزان گردش تخت مربوط به بيمارستان شهيد . باشنديم

ترين ميزان آن مربوط به بيمارسـتان اخـوان   و كم) ۴/۱۶۲(يرجاي

. باشــنديمـ ۲باشـد، كــه هـر دو بيمارسـتان درجــه    يمـ ) ۹۷/۲۳(

و ) ۸/۵۷(بيمارستان اخوان باالترين ميـزان فاصـله گـردش تخـت     

باشـند،  يرا دارا م) ۷۷/۱۰(ترين مقدار كميبيمارستان شهيد رجاي

بين : در زمينه فرضيه پژوهش.باشنديم۲هر دو بيمارستان درجه 

هاي عملكـردي بـا توجـه بـه ضـريب      ها و شاخصدرجه بيمارستان

، =۳۶۳/۰rبراي فاصله خالي ماندن تخت با Spearmanهمبستگي 

، ميزان مرگ و -=۲۹۰/۰rتخت، گردش =۳۳۸/۰rمتوسط اقامت با

اي ديـده  ، رابطـه =۰۹۷/۰r، ضريب اشغال تخت با -=۳۰۹/۰rمير با

يفعلـ يها نشان دادند كه بين درجه ارزشـياب ت يافتهيدر نها. نشد

، رابطـه  يعملكـرد يهـا مـورد مطالعـه بـا شـاخص    يهابيمارستان

. )۳و۴(جدول.دار وجود ندارديمعن

۱۳۸۵-۱۳۸۶يهاکاشان ساليآموزشي دانشگاه علوم پزشکيهامارستانيدرجه ب:)۳(جدول 

مارستانيدرجه ب

مارستانينام ب

)۱۳۸۵(سال)۱۳۸۴(سال

۱۱يبهشت

۲۲د الشهداءيس

۲۲ييد رجايشه

۱۱ينيمت

۲۲اخوان

۱۱يه خوانيشب

۱۳۸۶- ۱۳۸۵-يهاکاشان ساليپزشکهاي دانشگاه علومهاي عملكردي و درجه بيمارستانمقايسه بين شاخص): ۴(جدول 

نيانگيم

يشاخص آمار

يب همبستگيضر۱۳۸۵سال۱۳۸۴سال 

۲درجه۱درجه ۲درجه ۱درجه

۴/۶۲۱۴/۶۳۴/۵۴۹/۶۳ب اشغال تختيضر
۰۹۷/۰

۶/۲۶۱/۸۹/۱۸/۶۳۳۸/۰ماريمتوسط اقامت ب

-۷۵/۱۴۴/۳۹/۸۸/۷۳۰۹/۰ريزان مرگ و ميم

-۱۰۴۶/۵۷۹/۱۱۲۹/۴۸۲۹۰/۰زان گردش تختيم

۹/۴۱۳۶۳/۰`۲/۱۶۷/۲۷۸/۱۵فاصله گردش تخت

يريگجهيبحث و نت

مارستان اخوان که مربوط به يمار، بيمتوسط اقامت بنهيزمدر

زان و يـ ن ميباشد در هر دو سـال بـاالتر  يميو روانيماران روحيب

اسـت در هـر دو سـال   يتخصصيمارستانيکه بينيمارستان متيب

زان اسـتاندارد  يـ م. زان را به خود اختصاص داده اسـت ين مسترکم

مختلـف متناسـب بـا    يهـا و بخـش هـا مارسـتان يت در بيـ ن کميا

در . ر اسـت يـ کننـد، متغ يمـ يکـه بسـتر  يمـاران يتخصص و نوع ب

پژوهش حاضر اين نتيجه حاصل گرديـد كـه بـين ايـن شـاخص و      

ه ايـن نتيجـه بـا    درجه بيمارستان رابطه معني داري وجود ندارد ك

در عـرب اما . پژوهش لوورن كه در آتالنتا انجام داد هماهنگي دارد

جـه ارزشـيابي   دربـين  د کـه  يجـه رسـ  ين نتيـ به اي مشابهپژوهش
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دار بـوده  يمـار رابطـه معنـ   يشاخص متوسط اقامـت ب بيمارستان و

مارسـتان  ي، در هر دو سال بيمارستانيزان فوت بينه ميدر زم. است

و ييد رجـا ي، شـه ينـ يمتيهامارستانيزان و بيمنيباالتريبهشت

ياسـه يو مقايقـ يدر مطالعات تطب. اندر بودهياخوان فاقد مرگ و م

ت مراقبـت بـه   يفيکيبرايشاخص خوبير موردينسبت مرگ و م

يزان در مطالعـات اثربخشـ  ين نسبت و ميروند به عالوه ايشمار م

لبته بايد به ايـن نكتـه   ا.)۵(اندز مناسبيو نياشکال درمان آلترنات

هم توجه نمود كه در روند مرگ و گير عواملي چون زمان، مكان و 

توان ميشخص دخيل هستند و صرفاًً بر اساس عدد به دست آمده ن

تحت عنوان رابطه يعرب و همکارانش در پژوهش).۶(قضاوت نمود 

يتحت پوشش دانشگاه علوم پزشکيهامارستانيبيابيدرجه ارزش

درجـه  بـين  دند کـه  يجـه رسـ  ين نتيـ ، بـه ا هابا عملکرد آنتهران 

يهــامـورد مطالعــه بـا شـاخص   يهـا مارســتانيبيفعلـ يابيارزشـ 

يادر مطالعـه نيـز يشـرف .دار وجود نـدارد ي، رابطه معنيعملکرد

کـه علـت   اي دست يافتجهينتچنينبه مشابه در استان مازندران 

و يو سـاختار ياهمـ فريهابر اساس شاخصيابيانجام ارزشراآن

.كردگزارش يعملکرديهاعدم دخالت شاخص

زان مربـوط  ين ميباالتر۱۳۸۵نه گردش تخت، در سال يدر زم

مارسـتان  يمربوط به ب۱۳۸۶و در سال يه خوانيمارستان شبيبه ب

مارستان يزان مربوط به بين ميترو در هر دو سال کمييد رجايشه

اي تحـت  در مطالعـه ۱۳۷۸زاده در سـال سـليمان .باشدياخوان م

عنوان عوامل مؤثر بر كارايي بيمارسـتان از ديـدگاه مـديران مركـز     

آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران به اين نتيجه دسـت  

يهـا ر را بـه عنـوان شـاخص   يمركز مورد بررسي موارد ز: يافت كه

ت اول متوسـط  يـ اولو: كننـد ان مـي يها بمارستانيبييش کارايافزا

نه تخت روز و درصد اشـغال تخـت و   يت دوم هزياولو،ماريامت باق

). ۴(ت سوم نسبت گردش تخت ياولو

زان در هـر دو سـال   يـ ن مينه فاصله گردش تخت باالتريدر زم

مربوط ۱۳۸۵زان در سال ين ميترمارستان اخوان و کميمربوط به ب

مارسـتان  يمربوط به ب۱۳۸۶و در سال يه خوانيمارستان شبيبه ب

بـه  خود در پژوهشهمو همکارانشيفيس. باشديمييد رجايشه

يمارستانيزان بيرران و برنامهين، مديدند که مسئوليجه رسين نتيا

الزم را جهت سنجش عملکـرد بـه   يهانهيش زميد اقدامات و پيبا

مارسـتان،  يتعداد تخت فعـال ب يهاشاخصيصورت ماهانه و ارتقا

ــرخ   ــل ت ــت، ک ــرخش تخ ــله چ ــدگايفاص ــوتص ش ــا در ين و ف ه

).۵(ند يها فراهم نمامارستانيب

زان در هـر دو سـال   يـ ن ميب اشغال تخت باالترينه ضريدر زم

مارسـتان  يزان مربوط به بين ميترمارستان اخوان و کميمربوط به ب

. داري وجود نداردكه در اين زمينه نيز رابطه معني.باشديمينيمت

نه يدر زمين نتيجه رسيد اما مشابه به همايدر مطالعهپابول السو

بـا  او. شـنهاد داد يد را پيـ ک راه جديها مارستانيعملکرد بيابيارز

يهـا زمـان از شـاخص  ، اسـتفاده هـم  يکـ يگراففنک ياستفاده از 

را مورد توجه قرار داده که ييکارايابيارزيبرايمارستانيخدمات ب

يابيـ ارزنـه يموفق حـداقل در زم يهاياز تئوريکيد يآيبه نظر م

، متوسـط اقامـت، درصـد    فـن ن يـ در ا. باشديمارستان ميدرست ب

رد يـ گياشغال تخت و چرخش اشغال تخت مورد اسـتفاده قـرار مـ   

)۷.(

ن ييـ مارسـتان چن يبـا عملکـرد ب  هـا رابطـه شـاخص  نه يدر زم

در يه خـوان يو شـب يني، متيبهشتيهامارستانيبمشاهده شد که

و ييد رجـا ياخـوان، شـه  يهـا مارسـتان يو ب۱هر دو سال درجـه  

ج بـه  يبا توجه به نتا. باشنديم۲دالشهداء در هر دو سال درجه يس

ها بـا  مارستانين درجه بيبيداريگونه ارتباط معنچيدست آمده ه

عـرب و  فرهـد، ،لـوورن . مذکور وجود ندارديعملکرديهاشاخص

دست يافتنـد كـه   جه ينتهمينبه هاي خود در پژوهششهمکاران

هـا و  مارسـتان يبيابينحـوه ارزشـ  ياز بـه اصـالح و بـازنگر   ينهاآن

لذا بر اساس .ندد نموديتأکرادر آنيعملکرديهادخالت شاخص

:ر را ارائه نموديتوان پيشنهادات زين پژوهش ميا

ها بر اساس عملكرددرجه بيمارستانئه ارا-۱
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ــه    -۲ ــابي ب ــاي ارزي ــدي از معياره ــاص دادن درص اختص

هاي عملكرديشاخص

هـاي  هاي كيفي نسـبت بـه ارزش  توجه بيشتر به ارزش-۳

كمي

هاي ارزشيابيبازنگري و اصالح چك ليست-۴
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