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 مقاله پژوهشی

  وابسته به  هاييمارستانارزيابي عملکرد پرستاران در ب يهاچالش
  کيفي مطالعه : يکعلوم پزشکي مشهد از ديدگاه مديران پرستاريدانشگاه 

  
  ٥هوشمند٭ ، الهه٤ييرجا ساي، پر٣شرق ييبشرو ، بهاره٢نجار ييوفا يعل، ١يمعصومه شاهنگ

  
  21/11/1400تاریخ پذیرش  08/04/1400تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

 خدمات كيفيت افزايش ،يوربهرهاثربخشي،  ارتقاء در آن جهينت كه است كاركنان شغلي عملكرد از رسمي و يادوره ارزيابي ردعملك ارزيابي :هدف و زمينهپيش
ه هاي وابسته بارزيابي عملکرد کارکنان پرستاري از ديدگاه مديران پرستاري در بيمارستان يهاتبيين چالش باهدفمطالعه حاضر  .شوديم لحاظ پاسخگويي و
  شده است. نشگاه علوم پزشکي مشهد انجامدا

هدفمند گيري . در اين مطالعه با استفاده از روش نمونهانجام شد ١٣٩٩که در سال  نوع تحليل محتوا است پژوهش حاضر يک مطالعه کيفي از :مواد و روش کار
وابسته به دانشگاه علوم پزشکي مشهد مصاحبه شد. آناليز  هايارستانيمدر ب هامديران خدمات پرستاري (مترون) بيمارستان و سرپرستاران بخشنفر از  ١٨با 

  صورت گرفت. MAXQDA10 افزارنرمو به کمک  هاها با استفاده از روش تحليل چارچوبي دادهداده
يابي ارز دستورالعملهاي چالش عنوانبه مفهومماهيت فرآيند ارزيابي) و دوازده زير  -آموزشي  -انگيزشي  -در اين مطالعه چهار مفهوم اساسي (ساختاري  ها:يافته

و  مارستاني(مترون) ب يچالش از ديدگاه مديران خدمات پرستار ترينينتايج نشان داد قو عملکرد کارکنان پرستاري از ديدگاه مديران پرستاري شناسايي شدند.
  .هستدرصد)  ٧٢شدن نقش انگيزشي تشويقات ( رنگکمصد) و در ١٠٠سرپرستاران بخش به ترتيب اولويت اول و دوم مربوط به مسئله انگيزش (

اساسي انگيزش است. لذا تالش و توجه هر چه بيشتر مسئوالن ارزيابي عملکرد دانشگاه  در مفهومها ترين چالشنتايج اين مطالعه نشان داد که بزرگ گيري:نتيجه
  .هستان ضروري در اصالح فرآيند انگيزشي در اجراي دستورالعمل ارزيابي کارکن

 ، علوم پزشکي مشهد، انگيزشعملکرد، پرستار يابي، ارز:هادواژهيکل

  
 ۷۰۴-۷۱۵ ، ص۱۴۰۰ آذر، ۱۴۶ درپي، پينهمشماره ، دهمنوزمجله پرستاري و مامايي، دوره 

  
  ٠٩١٥١٢٤٧٣٥٠تلفن:  ت و اقتصاد سالمت،يريوم مده علگرو، دانشگاه، دانشکده بهداشتابان يمشهد، خ: آدرس مکاتبه

Email: houshmande@mums.ac.ir 

 
  مقدمه
در سازمان است که بر اساس  يند رسميک فرآيعملکرد  يابيارز

ن عملکرد انجام شده و يسه بيبه مقا ياصر ذهنا عني ينياهداف ع
 عيترف در نديفرا نيا قتيحق در )١( پردازديمعملکرد مورد انتظار 

 ؤثرم حقوق شيافزا و کارکنان آموزش ت،يمسئول ضيتفو کارکنان،
ن کارکنا يابي. ارز)٢(گردديم کارکنان در زهيانگ جاديا باعث و است

                                                             
 راني، مشهد، امشهد يپزشک علومدانشگاه  ١
، مشهد، هدشم يپزشک علوم دانشگاه، برسالمت موثر ياجتماع عوامل قاتيتحق مرکز سالمت، اقتصاد و تيريمد علوم گروه،يدرمان يبهداشت خدمات تيريمد استاد ٢
  رانيا
  راني، مشهد، امشهد يپزشک علومدانشگاه  ٣
  راني، مشهد، امشهد يپزشک علومدانشگاه  ٤
، مشهد، هدشم يپزشک علوم دانشگاه، برسالمت موثر ياجتماع عوامل قاتيتحق مرکز سالمت، اقتصاد و تيريمد علوم گروه ،يدرمان يبهداشت خدمات تيريمدار يدانش ٥
  سنده مسئول)ي(نو رانيا

ن يران است، بديمد يف اصلي، از وظاهاآنرفتارها و عملکرد  يو بررس
 هانآنه پرورش يب که با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد خود زميترت

کارکنان را موجب خواهد شد،  ييکارا تنهانهن امر يو ا شدهفراهم
ند ين فرآيت اياهم .)٣(گردد يز ميسازمان ن يبلکه موجب اثربخش

نظام  يبزرگ دارا يهادرصد از سازمان ۹۰ش از ياست که ب يقدربه
عملکرد را  يابي، ارزهاآندرصد  ۷۵ش از يعملکرد بوده و ب يابيارز
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 کيفي مطالعه يک: پرستاري مديران ديدگاه از مشهد پزشکي علوم دانشگاه به وابسته هايبيمارستان در پرستاران عملکرد ارزيابي هايچالش
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عملکرد  يابي). توجه به بحث ارز٢دهند (يساالنه انجام م صورتبه
ولت با فراوان بوده و د يدر بخش دولت ژهيوبهران يکارکنان در ا

در بهبود وضع  يعملکرد کارکنان سع يابينظام ارز يسازادهيپ
  .)٤(کارکنان دارد  يابيموجود نظام ارز

عملکرد شامل بهبود عملکرد،  يابيمورد انتظار ارز يامدهايپ
 يي، فراهم کردن مبنايپرسنل يو بهساز يآموزش يازهايشناخت ن

در چند دهه است  ذکرانيشا. )٥( باشديم زشيانگپاداش و  يبرا
 يابيارز يهابرنامه يزيرطرح يبرا يگوناگون يهاگذشته از روش

پرستاران در  کهييازآنجا. )٦(عملکرد کارکنان استفاده شده است 
 هاآن، عملکرد قرار دارند يو درمان يخط مقدم ارائه خدمات بهداشت

 يانو درم يبهداشت يهامراقبتت يفيکننده کنييتع ياديتا حد ز
عملکرد  يابيارز يهانه روشيز در زمين يعيمطالعات وس ،)٧(است 

مطالعه  مانند ،استانجام  يعملکرد شغل بر آن يرتأثو  کارکنان
 عملکرد و يابين ارزيب از ارتباط معنادار يحاک که و همکاران ١ترزيپ

 يابيارز ما و همکارانيک پيدر مطالعه ن .)٨( بود يشغلزش يانگ
و  زشي، انگيشغل يتمندير رضاينظ يعملکرد کارکنان با عوامل

 .)٩(ارتباط معنادار بود يداراپرستاران  يآموزش يازهايص نيتشخ
عملکرد  عملکرد بر بهبود يابيو همکاران  ارز يدر مطالعه تقو

  داشتر مثبت يو پاداش تأث يآموزش يازهايص ني، تشخکارکنان
از  آن يند اجرايعملکرد و فرآ يابيارز نظامبه ن، توجه يبنابرا )١٠(

 ليدال ينترمهماز  يکين، يهمچن .برخوردار است  ييت بسزايماه
 يح آن به علت ناآگاهيصح يعملکرد، عدم اجرا يابيت ارزيعدم موفق

و  ي. مطالعه اکبر)٧(باشديم يابيارز يوه اجراياز ش کنندگانيابيارز
 عدم ليدال ينترمهم از يکيج مطالعه نشان داد که يهمکاران  نتا

 علت به آن حيصح ياجرا عملکرد، عدم يابيارز نظام تيموفق

. بر )١١(باشديم يابيارز ياجرا وهياز ش کنندگانيابيارز يناآگاه
 يابيارز يهاروشدهد يقات نشان ميج تحقينتااساس  نيهم

 يوريکارآمد نبوده و در بهبود عملکرد ن هايمارستانبپرستاران در 
و همکاران  عوامل  ٢آواسس مطالعه .)٤(ندارد  يچندان يرتأث يانسان
 يعملکرد رسم يابيک ارزيپرستاران، نبود  يبر عملکرد منف مؤثر

و همکاران  يحاصل از پژوهش پازارگاد هاييافته. )١٢(باشديم
رد عملک يابيارز يت نظام فعليو همکاران  در مورد وضع يو زابل )١٣(

و  ي، کليل ذهنيعملکرد از قب يابيرا بر نظام ارز يپرستاران، انتقادات
  .)٤( نشان داد يابيبودن ارز يرتخصصيغ

 يابيارز ينه و مؤثر برايبه يهاستميس يدر طراح يسع باوجود
، مسئوالن يطورکلبهدهند که يکارکنان، شواهد و مدارک نشان م

 کارکنان يابيارز يبرا مورداستفاده يهاستميها و سسازمان از روش
مله ازج ي، عوامل مختلفيتيان نارضيا يل اصليستند. دلين يراض

                                                             
1 Peters 

 يابيستم ارزيدر س ييهايو وجود کاست يابيند ارزيفرآ يدگيچيپ
  .)٥(باشد يکارکنان م

 يهاشچالد يعملکرد پرستاران، ابتدا با يابيام ارزبهبود نظ يبرا
ارکت گردد و با مش نييتب يران پرستاريدگاه مديعملکرد از د يابيارز

 ارائهن معضل يحل ا يبرا يکاربرد يهاحلراهن گروه، يا يو همفکر
عملکرد  يابيارز يهان چالشييتب باهدفن پژوهش يا لذا گردد.

 هاييمارستانبدر  يران پرستاريددگاه مياز د يکارکنان پرستار
 يهااهاز دانشگ يکي عنوانبهمشهد  يوابسته به دانشگاه علوم پزشک

 باشد،ينه برخوردار مين زميل الزم در ايک کشور که از پتانسيپ يت
  د.يگردانجام 
  

  روش کار مواد و
 در که ل محتوا استياز نوع تحل يفيمطالعه ک کين پژوهش يا

 ورن منظيمشهد انجام شد. بد يشگاه علوم پزشکدر دان ١٣٩٩ ماهيد
ران خدمات يمد ساختار باق و بدون يعم طوربه مصاحبه ٢ در ابتدا
 مارستانيب يو درمان يپژوهش - يمرکز آموزش (مترون)ي پرستار

مارستان قائم يب يو درمان يپژوهش - يو مرکز آموزش امام رضا (ع)
شرق  يآموزش يومعم هاييمارستانب نيتربزرگ عنوانبه)  (ع)

مشهد  يعملکرد دانشگاه علوم پزشک يابيشنهاد واحد ارزيبه پکشور 
 پژوهش، گروه با نظرق، يمصاحبه عم ۲بعد از انجام  .انجام شد

 طوربهمصاحبه  .ديگرد يينها م ويمصاحبه تنظ يسؤاالت راهنما
ه سابقه ک يرانيمدبا هدفمند،  يريگنمونهافته بر اساس يمه ساختارين

 يکشور دستورالعملعملکرد کارکنان با  يابيسال در ارز ۵ حداقل
از نفر  ۶با ن منظور يانجام شد. بد را داشتند يکارکنان فعل يابيارز
 - يمرکز آموزش( هاييمارستان) بمترون( يخدمات پرستار رانيمد

 يو درمان يپژوهش - يامام رضا (ع)، مرکز آموزشي و درمان يپژوهش
اب و مرکز يد کاميشه يو درمان يپژوهش - يقائم (ع)، مرکز آموزش

ه و يوند اعضا منتصريپ -خ يدکتر ش يو درمان يپژوهش - يآموزش
 يران خدمات پرستاريمد. انجام شدمصاحبه  نژاد) يد هاشميشه

جهت  يرا به روش گلوله برف هابخشمارستان، سرپرستاران يب
که  دبودن يشامل کسان سرپرستاران ،نينمودند. ا يمصاحبه معرف

 نيشتند. بر اعملکرد پرستاران دا يابيسال در ارز ۵ش از يسابقه ب
نان ز يسوختگ يهابخشسرپرستاران ( سرپرستار بخش ۱۲ اساس با
 يارتوپد زنان و يجراح سرپرستار بخش –امام رضا (ع)  يو عفون

و ي يس يزنان وا يجراح سرپرستاران بخش –نژاد  يد هاشميشه
 يدو ارتوپک يژه يمراقبت و تار بخشسرپرس –قائم (ع)  قلب يجراح

وند يز پياليهمود بخش اورژانس و سرپرستاران –اب يد کاميک شهي
) خيدکتر ش يو جراحاورژانس  سرپرستار بخش –ه ياعضا منتصر

2 Awases 
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 هوشمند الهه، رجايي پريسا، شرق بشرويي بهاره، نجار وفايي علي، شاهنگي معصومه
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وابسته به  هاييمارستانبمصاحبه در  ۱۸ مصاحبه شد که درمجموع
  .گرفتمشهد انجام  يدانشگاه علوم پزشک

 ريز شرح به افتهيساختار مهين پرسشنامه سؤاالت از ييهانمونه
  :باشديم

 يهاشاخص در بخش پرستاران عملکرد يابيارز يهاچالش
  ست؟يچ ياختصاص

 يهاشاخص در بخش پرستاران عملکرد يابيارز يهاچالش
  ست؟يچ يعموم

 زهينگدر ا فرمت نيا با عملکرد يابيارز يرتأث در خصوص شما نظر
  ست؟يچ پرستاران يکار تيفيو ک

 يعواق نمره آيديبه دست م يابيارز نياز ا که نمرات شما نظر به
  است؟ پرستاران عملکرد در خصوص

  
وابسته به دانشگاه  هاييمارستانبها در محل کار (تمام مصاحبه

 خصاًشکنندگان صورت گرفت و محقق مشهد) مشارکت يعلوم پزشک
 ، ونمودضبط  MP4 Playerتوسط  کامل طوررا بهها تمام مصاحبه

اده شدند و موارد يکاغذ پ يبالفاصله بعد از مصاحبه، مطالب بر رو
هر جلسه، پژوهشگر خالصه مطالب  يد. در انتهايادداشت گرديمهم 

مرور نموده و در صورت  شوندگانمصاحبهادداشت شده را به کمک ي
ل يا تعدياصالح  يدينکات کل ژهيوبهادداشت شده ياز مطالب ين

ه کيهنگام يعنيدن به مرحله اشباع يتا رس هاداده يآورشدند. جمع
کنندگان مطرح نشد و مطالب مشارکت ياز سو يديمطالب جد

 طوربه مصاحبه هر يابرزمان نيانگيم. افتيبود، ادامه  يتکرار
در  هامصاحبه هيکل د ويانجام طول به قهيدق ٥٠ نيب متوسط

 هادادهز يالآنشد.  انجام ٩٩ ماهيد تيلغا ٩٩ ورماهيشهر زمانمدت
بر پنج مرحله  مشتمل هاداده يل چارچوبيبا استفاده از روش تحل

 ميترس کردن، هينما ،يچارچوب موضوع کي ييشناسا ،ييآشنا
 افزارنرمو به کمک )١٤( شد انجام ريو تفس نقشه دنيکش جداول،

MAXQDA10 هاييافتهنان از صحت ياطم منظوربهد يل گرديتحل 
ا يت اعتماد يت، قابليا مقبوليار (اعتبار يچهار مع يفيپژوهش ک

 گابا و يشنهادي) پيريد پذيت انتقال، تائيهمسان بودن، قابل
 از بعد محقق که صورتنيبد . قرار گرفت موردتوجه )١٥(نکلنيل

 از صحت تا بازگرداند کنندگانشرکت به را آن مصاحبه، هر انجام 

 و يريد پذيتائ برآورد جهت .دينما حاصل نانياطم خود ريتفاس
 از يبرخ متن  .گرفت ن صورتيناظرتوسط   يبازنگر هاداده اعتماد

 ۲ توسط محققان بر عالوه شدهاستخراجطبقات  و کدها ،هامصاحبه
 انيم در توافق و گرفت قرار يموردبررس يعلمئتيه ياعضا ازنفر 

از نفر ۲با  هايافته وجودنيباا.  حاصل شد ده،يگرد ج استخراجينتا
 گذارده انيدر م نداشتند مشارکت قيتحق که در يخارج نيناظر

 صورتنيبد و دادند قرار ديتائ مورد را هايافته ها تناسبآن و شد

از  يک چارچوب کلي تيدرنهاو .شد ييدتأ زين هاداده ت انتقاليقابل
عملکرد ساالنه پرستاران در  يابيارز يهاچالشن يترمهم

  مد.مشهد به دست آ يوابسته به دانشگاه علوم پزشک هاييمارستانب
  

  هاافتهي
 يران خدمات پرستاريا ز مد نفر ۶( نفر ١٨ با مصاحبه درمجموع

 .دش ) انجاممارستانيمختلف ب يهابخشاز سرپرستاران  رنف ۱۲ و
  .است آمده ۱ شماره جدول در کنندگانمشارکت يفرد مشخصات

  
  در مصاحبه کنندهشرکت يپرستار رانيمد کيدموگراف مشخصات :)۱( جدول

  کيدموگراف يهايژگيو
 يران خدمات پرستاريمد

  (درصد)
  کل (درصد)  (درصد) سرپرستاران بخش

  جنس
  )۶۱٫۱۱( ۱۱   )۶۶٫۶۶( ۸   )۵۰( ۳  زن
  )۳۸٫۸۸( ۷   )۳۳٫۳۳( ۴   )۵۰( ۳  مرد

  التيتحص
  )۸۳,۳۳( ۱۵   )۹۱,۶۶( ۱۱   )۶۶,۶۶( ۴   سانسيل

  )۱۶,۶۶( ۳  )۸,۳۳( ۱   )۳۳,۳۳(۲   انسسيلفوق

  سابقه کار
۵-۱۰  -  ۵ )۴۱,۶۶(  ۵ )۲۷,۷۷(  

۱۱-۲۰   ۳ )۵۰(   ۵ )۴۱,۶۶(  ۸ )۴۴,۴۴(  
۲۱-۳۰   ۳)۵۰(  ۲ )۱۶,۶۶(  ۵ )۲۷,۷۷(  

  
 ٢ شماره در جدولشد که  يير مفهوم شناسايز ۱۲و  يمفهوم اصل ۴شامل  يعملکرد ساالنه کارکنان پرستار يابيارز يهاچالشدرمجموع، 
  ارائه شده است.
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ران يددگاه مياز دمشهد  يوابسته به دانشگاه علوم پزشک هاييمارستانبدر  يعملکرد ساالنه کارکنان پرستار يابيارز يهاچالش :)۲( جدول
  )بخش و سرپرستاران يران خدمات پرستاري(مد يپرستار

 مفهوم
  ياصل

(Themes)  

  ر مفهوميز
(Sub-Themes)  

ران يدرصد مد
خدمات 
 يپرستار
  )(مترون

درصد 
سرپرستاران 

  بخش

درصد 
ران يمد

  يپرستار

  موارد
(Items)  

۱- 
  يساختار

  %۳۸,۸۸  %۳۳,۳۳  %۵۰  يابير فرمت ارزشييتغ

 فرم  يهاشاخصبودن کل  يعدم اختصاص
  يابيارزش
 دري ف بر اساس عملکرد فعليم شرح وظايتنظ 

  يپست سازمان
 يابيفرم ارزش هاييتمآ ياستانداردساز  

 بخش يازدهيامتر ييتغ
  يو اختصاص يعموم

  
۳۳,۳۳%  ۶۶,۶۶%  ۵۵,۵۵%  

 به شاخص  ياد بودن نمره شاخص اختصاصيز
  يعموم
  يبخش اختصاص هاييتمآکم بودن  

از در ينمودن امت لحاظ
س در يتم تدريآ

  يشاخص عموم
۱۶,۶۶%  ۴۱,۶۶%  ۳۳,۳۳%  

 يابيس از فرم ارزشيحذف تدر  
 ک ي عنوانبهس يتم تدريعدم در نظر گرفتن آ
  يابيبه نمره کل ارزش يقياز تشويامت
 که  ييهاپست يس فقط برايتم تدريوجود آ
  س داشته باشنديتدر تواننديم

  %۵۰  %۶۶,۶۶  %۱۶,۶۶  بودن اييقهسل

 يهاپستف جهت يکسان بودن شرح وظاي 
  کساني
 ف بر اساس يبه شرح وظا يعدم نمره ده

  مستندات
 ۵۰  يبرا ياختصاص يهاشاخصدرصد نمره 

  کسان باشديهمه 
از در يلحاظ نمودن امت

تم کسب يآ
ژه در يو هاييتموفق

  خصوص مقاالت

۵۰٪  ۷۵٪  ۶۶,۶۶٪  
 يابيتم مقاالت در فرم ارزشيآ ياز بااليامت  
 ک ي عنوانبهتم مقاالت يعدم در نظر گرفتن آ
  يابيبه نمره کل ارزش يقياز تشويامت

۲- 
  يزشيانگ

شدن نقش  رنگکم
  قاتيتشو يزشيانگ

۸۳,۳۳%  ۶۶,۶۶%  ۷۲%  
 هايرنامهتقدن بودن صدور يروت  
 برجسته يعملکردها يرنامه برايعدم صدور تقد  
 يابيرنامه در فرم ارزشيتقد ياز بااليامت  

  ٪۱۰۰  ٪۱۰۰  ٪۱۰۰  زشيانگ

 ک طبقه به نمرات ي يقيتشو يحذف اجرا
  ۸۵باالتر از  يسال متوال ۵ يابيارزش
  يايدر حقوق و مزا يابينمرات ارزش يرتأثعدم 

  پرسنل

  يآموزش -۳
 يهادوره يبرگزار

  آموزش ضمن خدمت
۵۰%  ۵۰%  ۵۰%  

 با توجه  يآموزش يهاکالس يضعف در برگزار
  اول هر سال يازسنجيبه ن
 يابيدر فرم ارزش يآموزش يهادوره يالاز بايامت  
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 در عملکرد  يآموزش يهادوره يرتأث يعدم بررس
  افراد

ت يماه -۴
ند يفرا
  يابيارز

 يابين ارزيعدم ارتباط ب
ن و يروت عملکرد

  ساالنه يابيارزش
۵۰%  ۶۶,۶۶%  ۶۱,۱۱%  

 عملکرد  يابيافراد با ارز يابيعدم ارتباط ارزش
  و ماهانه پرسنل يفصل
  نک شده با فرميبا ل يابينمرات ارزشعدم استناد 
  پرسنل عملکرد يابيارز

 بودن انجام برزمان
  يابيارزش

۶۶,۶۶%  ۱۶,۶۶%  ۳۳%  
 ساالنه پرسنل يابيکم جهت ارزش يفاصله زمان  
 يابياد پرسنل جهت ارزشيتعداد ز  

  %۱۶,۶۶  %۸,۳۳  %۱۶,۶۶  يابياستمرار ارزش
 در طول سال يابيعدم ارزش  
 ل ياز سال قبل جهت تکمماه  ۶ش از يفاصله ب

  يابيفرم ارزش
ت فرد يصالح

  کنندهيابيارز
۰  ۸,۳۳%  ۵,۵۵%   ابانيجهت ارز يآموزش يهادوره يعدم برگزار  

  
  :يساختار عوامل ک:يمفهوم شماره 

 نحوه از يناش که دارند يموارد بر داللت يساختار عوامل
 عملکرد يابيارز يهافرم در ازهايامت صيتخص و يطراح

  :باشديم يبررسقابل ريز شرح به که دباشيم
 يابير فرمت ارزييتغ  
 يهاشاخصبودن کل  يعدم اختصاص -۱

  يابيفرم ارز
رفتار کارکنان  يعملکرد بر رو يابيارز يهاشاخص ازآنجاکه

ان ينه بين زميرا در ا ييهاچالش کنندگانمشارکتگذارد، يم يرتأث
ک فرمت يکردند،  يو عموم يچرا قسمت اختصاص اصالً "... کردند:

  )١٣ده شود...." (م يبذارند و با همون سنج
ش د بهتر باشد هميدر فرمت داده شود، شا يراتييک تغيد ي"... با
ن يبرداشته شود و اون رو در هم يباشه و قسمت عموم ياختصاص
  )١٠و  ١١ک فرم باشه بهتر است ..." (م ي کالًقرار بدن و  ياختصاص

عملکرد ف بر اساس يم شرح وظايتنظ -۲
  يدر پست سازمان يشغل

نه مطرح شد ين زميکه در ا يچالش هاکنندهدر نظرات مصاحبه 
 -ار پرست –همه پرستاران (مترون  يبرا يابيکسان بودن فرمت ارزي

... ان کرد "يب هاشوندهاز مصاحبه  يکيباشد که يار و ...) ميکمک به
ه به سمت د با توجيکسان است و بايهمه  يا فرمت براين چارت يا

و  )٧و پست فرد که در حال انجام کار است مشخص شود ..." (م 
 ن فرميراد ايا ينترمهماظهار داشت که "...  يگريمشارکت کننده د

 -پرستار  –ک فرمت است، مترون يهمه  ين است که برايا يابيارز
  )٦ار ..." (م يکمک به

  يابيفرم ارز هاييتمآ ياستانداردساز -۳

 و شده محسوب عملکرد تيريمد نظام از يجزئ عملکرد يابيارز
 نييتع يبه استانداردها دنيرس يراستا در افراد يکار عملکرد آن در

از مصاحبه  يکيکه  ي). چالش٣٧رد (يگيم قرار يابيارز مورد شده
مشخص شود و  يد فرمت استانداردياظهار داشت: "... با هاشونده

 ٢٢بخش و  ٢٢د يرينظر بگ ن برود. شما درينمره دادن از ب اييقهسل
شود متفاوت يکه داده م ييهانمرهنظر مختلف و  ٢٢سر پرستار و 

و  شود ترشفافد يبا ي) "... به نظر من قسمت اختصاص٣است ..." (م 
  )٦همه پرستاران مشخص باشد..." (م  يف برايتعار يک سريد يبا

  يو اختصاص يبخش عموم يازدهيامتر ييتغ
به  يخص اختصاصاد بودن نمره شايز -۱

  يشاخص عموم
اظهار داشتند: " ... بخش نمره  هاشوندهمصاحبه  ن رابطهيدر ا
نمره است  ٦٠که  ينمره است و از عموم ٤٠جالب است  ياختصاص

 ربه خاطد برعکس شود تا فرد بفهمد يکمتر است و به نظر من با
) و ٥و  ٤و  ٣و  ٢رد ..." (م يگيم يشترينمره ب يعملکرد کار

 کنندگانشرکتاز نظر  ياز شاخص اختصاصين قسمت امتيهمچن
را با عملکرد پرستاران يداشت ز يشتريت بيحاضر در پژوهش، اهم

تند: اظهار داش کنندگانشرکتنمونه  عنوانبهشتر در ارتباط است. يب
ف يدهد و شرح وظايفرد را نشان م يابين قسمت که ارزيشتري"... ب

ت داشته باشد بهتر اس يشتريره بفرد با توجه به پست است که نم
  )١٨و  ١٦و  ١٧و  ١٤گم..." (م يرو م يهمون قسمت اختصاص

  يبخش اختصاص هاييتمآکم بودن -٢
 يهاشاخصش ين قسمت مطرح شده افزايکه در ا يگريمورد د

ن بخش عملکرد پرستاران را با توجه يرا اياست. ز يبخش اختصاص
ان يب کنندگانمشارکتز ا يکند. تعدادين مييف تعيبه شرح وظا
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زتر شود بهتر است. بخصوص بخش يکم ري يابين ارزيکردند: "... ا
در عملکرد مهم است و  ياختصاص ) "... بخش٢..." (م  ياختصاص

  ") ١٦م..." (م يم کارکرد فرد را بسنجيتونيزتر شود بهتر مير هايتمآ
  

 س در يتم تدرياز در آيلحاظ نمودن امت
  يشاخص عموم

 يابيس از فرم ارزيحذف تدر -۱
ان کرد "... يگونه بنين چالش را ايا کنندگانشرکتاز  يکي

سم يست و مگه ما وقت تدريس هم چندان جالب نيراستش تدر
از يا ... دارند و امتيس در دانشگاه و يکه تدر يم و فقط پرسنليدار

 کنندگانشرکتاز  يکين ي)، همچن١٢رند..." (م يگين قسمت رو ميا
ت سياز نيس نيا در قسمت تدريان کرد که: "... و يوص بن خصيدر ا

ود برداشته ش اصالًن يد ايس داشته باشند بايکه همه پرسنل تدر
  )١٣ندارد ..." (م  يربط يابيچون به عملکرد وارز

س يتم تدريعدم در نظر گرفتن آ -۲
  يابيبه نمره کل ارز يقياز تشويک امتي عنوانبه
شتر يد بيان کرد "... نگاه کنين خصوص بيدر ا ياکنندهمصاحبه 

 س و نه انتظار پژوهشيپرسنل ما پرستار هستند و ما نه انتظار تدر
ه شين جزء عملکرد حساب نميهست و ا يابيدر فرمت ارز يم وليدار

 يدفر يعنيم اضافه باشد. يم نمره بدهيخواهيو به نظر من اگر هم م
زه يگهم ان به شهافه ازش اضيکه عالقه داشته و رفته انجام داده به امت

  )١٢و  ٩رد..." (م يگيم يشود و هم نمره بهتريفرد م يبرا
 ييهاپست يس فقط برايتم تدريوجود آ -۳

  س داشته باشنديتوانند تدريکه م
س يتم تدرياز آيدر مورد امت هاشوندهن صحبت مصاحبه يشتريب

است  فشانيس جزء شرح وظايکه تدر ييهاپستاز به ين امتيبودکه ا
اظهار داشتند "...  هاشوندهمصاحبه  ن راستايدر هم گيرديملق تع
د و دار يط کاريرا با توجه به شرا يسيفرد تدر يس برايتم تدريآ

س که نمره ي) "... و در قسمت تدر٧..." (م گيرديمدهد نمره يانجام م
ت ن قسميس داشته باشد و نمره ايتواند تدرينم يآور است هر کس

  )٤رند..." (م يد بگتواننيرا هم نم
  يتم بخش اختصاصيبودن آ اييقهسل

ف جهت يکسان بودن شرح وظاي -۱
  کساني يهاپست

 يکيصورت گرفته افراد اظهار داشتند "...  يهامصاحبهدر 
که نمره  يترآسانعملکرد  يکيخواهد و يرا م يعملکرد سخت

ه هم يبرا اشنمرهد چند يشود. به نظر من بايبه فرد داده م ترراحت
"... االن  ).٩رند ..." (م يط نمره بگيک شرايکسان باشد تا همه با ي

خودش  يرا برا هايييتمآشده است و هر کس  اييقهسل يابيارز
 فيتعار يک سريد يبا .دهدينمره م هاآند و با توجه به ينوسيم

همه  ياز نمره برا يهمه پرستاران مشخص باشد و قسمت يبرا
  )٦کسان باشد ..." (م ي

  ف بر اساس مستنداتيبه شرح وظا يعدم نمره ده-٢
ف و مستندات، يمناسب با توجه به شرح وظا يعدم نمره ده

 يابيپرسنل از ارز يتياست که باعث نا رضا ياز عوامل و مشکالت يکي
نه يمن زيدر ا هاکنندهاز مصاحبه  يکيکه  يعملکرد شده است. چالش

وجه ف شده باشه با تيپست تعرهر  يبرا هايييتمآان کرد: "از قبل يب
 يدر قسمت خصوص يهر چ ينکه هر کسيف خوبه نه ايبه شرح وظا

ده تا  يکيره يگيسه و نمره مينويتا م ٥ يکي يسهبه نوخواد يم
ف به نظر من ي) "... شرح وظا١٢ره..." (م يگيسه و نمره کمتر مينويم

ر د وجود داشته باشد که فرد يباشد که فرد در هر پست ييهابسته
و  يگر نظر شخصيرد ... و دينمره بگ هاآنطول سال با توجه به 

 )١٤م (در نمره دادن نباشد به نظر من بهتر است ..."  اييقهسل
 ياختصاص يهاشاخصدرصد نمره  ۵۰ -۲

  کسان باشديهمه  يبرا
ان کرد که "... ين موضوع بيدرباره ا هاشوندهاز مصاحبه  يکي

دم که هر يکنند من دن ييرا خودشان تع يقسمت اختصاص
جاد ين هم مشکل ايکنه و اين مييا کارمند خودش تعيزر و يسوپروا

د يکه با يذاره که نمره آور است درصورتيرو م يتميکنه و فرد آيم
 ينمره بستگ ٥٠و باشه  يکيهمه  ينمره برا ٥٠باشه و تا حدود  يکل

تر کيت نزديهمه پرسنل به واقع يهانمرهباشه تا  يگاه کاريبه جا
 )١٣باشه ..." (م 

 ت يتم کسب موفقيارائه مقاالت در آ
  ژهيو

  يابيتم مقاالت در فرم ارزيآ ياز بااليامت -۱
اظهار داشتند که: "... و  هاشوندهن چالش مصاحبه يف ايتوصـ  يبرا

مه ه يد براياز آور است نبايکتاب و مقاله که امت يفتألدر قسـمت  
ن کار را انجام يا توانديک پرســتار بخش نميگذاشــته شــود. چون 

ــ) "... ٤رد ..." (م يگيدهـد و نمره نم  دارنــد درس  مثالً هــايبعضـ
ــد و مقاله ميم ــتفاده  يابيارز يدهند و اون را برايخوانند ارشـ اسـ
نداشــته  يد چندان ارزش کارين شــايرند و ايگيکنند و نمره ميم

ن بحث يا دومينم) "... ٧(م بحث نمره اسـت ..."  باشـد و فقط  
 يارن که جزو کاريرو ب يزيد چيه اضافه کردند بايله و کتاب چمقا

رند يگيارند و نمره ميمقاله م ييک جاياز  ياعدهنکه يفرد باشه نه ا
  )٨ن را هم بردارند بهتر است ..." (م يا

تم مقاالت يعدم در نظر گرفتن آ -۲
  يابيبه نمره کل ارز يقياز تشويک امتي عنوانبه
ه بود ک يعملکرد چالش يابيرم ارزدر ف يقياز تشويبحث امت

از يد امتياظهار داشتند مانند: "... و با هاشوندهاز مصاحبه  يتعداد
اده فرد نوشته باشد و انجام د واقعاًد يالبته با يرهبه گجدا بهش تعلق 
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کار پژوهش مربوط به  اصالً) و "... ١٧و  ٥و  ٩و  ٦و  ١٠باشد... " (م 
نمره کل گذاشته شود چون ما  د جزءيست و نبايپرستار بخش ن

که داشته انجام  يفرد را توجه به عملکرد سال يابيم ارزيخواهيم
کم  اشنمرهن يا به خاطرد باشد که فرد يبه نظر من نبا اصالًم و يده

 )٣ا اگر هست نمره جدا داده شود... " (م يشود و 
  يزشيانگعوامل : ۲مفهوم شماره 

 جاديا و عملکرد يابيارز دنيفرا نيب ارتباط مفهموم نيا در
  .گيرديم قرار يموردبررس ريز شرح به زشيانگ

 قاتيتشو يزشيشدن نقش انگ رنگکم  
  هايرنامهتقدن بودن صدور يروت -۱

 يابير نامه در ارزيتقد يرتأثدر خصوص  هاشوندهمصاحبه 
 يارک يرنامه برايان کردند که: "... تقديگونه بنيعملکرد پرسنل ا

ه شه هست نيکه داره انجام م يزيبهتر از چ يليرد خا عملکيبهتر و 
م.." ير کنيده تقديفه خودش رو داره انجام ميکه وظ ينکه پرستاريا

در مصاحبه: "... بحث  کنندگانشرکتاز  يکي) به گفته ١٣(م 
 رنامه دارند، به نظريمشکل شده و همه انتظار تقد يليرنامه خيتقد

خواد ..." ير نميده تقديام مخودش رو انج يکه کار معمول يمن کس
  )٨(م 

 يعملکردها يرنامه برايعدم صدور تقد -۲
  برجسته

به آن دست  هامصاحبهند يکه پژوهشگر در فرآ يگريچالش د
باشد. يبرجسته م يرنامه جهت عملکردهايافت عدم صدور تقدي

ا ن رياظهار داشتند "... به نظر من ا هاشوندهنمونه مصاحبه  عنوانبه
ه ب واقعاًر نامه گرفت يز نمره کل برداشت و اگر فرد تقدد ايهم با

نکه يا اي) " ... و ٨و  ٩ه باشد ..." (م ياز بق يار عاليخاطر عملکرد بس
  )٢باشد،.." (م  يابيد جدا از نمره ارزير نامه باينمره تقد

  يابيرنامه در فرم ارزيتقد ياز بااليامت-٣
نمره جهت  ١٠از يان شده امتين قسمت بيکه در ا يچالش

 هاوندهشاز مصاحبه  يکيپرسنل بود که  عملکرد يابيرنامه در ارزيتقد
شه و ياد داده نمير نامه هم چون به پرسنل زيان کرد "... تقديب

ن هم يتا داشته باشند ا ٣د ينمره است و حداقل با ١٠ازش هم يامت
ر ا جدا از نمره کل باشه بهتيباشه و  يا نمره کمتريو  به شهبرداشته 

 به شهاز جدا به اون داده يهم امت يابيد در ارزي) "... با١٢است..." (م 
) و مشارکت کننده ١٩ق به عملکرد بهتر بشوند..." (م يتا افراد تشو

رنامه اظهار داشت که: "... و به نمره يدر مورد ارزش تقد يگريد
  ") ٩رنامه پا بر جا باشد..." (م يهم اضافه گردد تا شان تقد يابيارز

 
 زشيانگ  

ک طبقه به ي يقيتشو يحذف اجرا -۱
  ۸۵باالتر از  يسال متوال ۵ يابينمرات ارز

ته وابس يقيان شد حذف طبقه تشوين قسمت بيکه در ا يمورد
 يباشد که چالشيم يسال متوال ٥در  ٨٥باالتر از  يابيبه نمرات ارز

 يرياثک تي يابين ارزيد ايکه مصاحبه کنندگان اظهار داشتند "... و با
ا رتبه و ... داشته باشه يش حقوق يافزا مثالً ييک جايم نمرش ه

 يسال متماد ٥ قبالًبرداشته شده،  يچند سال االن يبود ول قبالًالبته 
 يداشت ول يرتأثشد و در حقوق يک طبقه اضافه مي يبود ٨٥ يباال

  )١٥و  ١٧و  ١٢ست..." (م يگه نياالن د
در حقوق و  يابينمرات ارز يرتأثعدم  -۲

  پرسنل يايمزا
به آن دست  هامصاحبهند يکه پژوهشگر در فرآ يگريچالش د

 يايعملکرد درحقوق و مزا يابيارز يينمره نها يرتأثافت، عدم ي
اظهار داشتند "...  هاشوندهنمونه مصاحبه  عنوانبه. باشديمپرسنل 

ک نمره است يدهم فقط ين سال دارم انجام ميکه چند يابين ارزيا
شد  ١٠٠ا ي ٩٠ا ي ٨٠ست که حاال ين نمرات نيب يو چندان تفاوت

دم يند يابين ارزيجه اياز نت يزيدارد "... در آخر من چ يازيچه امت
ا يو  ٩٠ا يو  ٨٠که  ين کسيب يد انجام شود ولين شده که بايمثل ا
گاه رتبه و ينداره نه در حقوق و نه در جا يچ فرقيره هيگيم ١٠٠

  )١٨و  ١٧و  ٢و  ٥و  ٣م ..." ( يگاه کاريا جايطبقه و 
  قرارداد ه و لغويشتر در تنبيب يابينمره ارز يرتأثش ينما-٣

لغو  ه ويدر تنب يابينمره ارز يرتأثدر خصوص  هاشوندهمصاحبه 
 چيشه هيکه آخر کار گرفته م يانمرهان کردند که: "... يقرارداد ب

ه نمره ب يارزش داره که بخوا يهم نداره فکرکنم فقط وقت يريتاث
-يماني) "... و فقط بدرد پ١٣داره..." (م  ييکارا يابين ارزيا يند يکس

خوره که نمره يم ميستم خارج کنيم از سيخواهيکه م يا کسيها و 
و خوب  يمانيکه فرد پ ي) "... فقط در مواقع١١م ..." (م يکم بده

اده استف يابين ارزيداشته باشند از ا ينباشد و بخواهند اهرم فشار
خواهد يکنند و در آخر هم دانشگاه ميد و نمره فرد را کم مکننيم

 بد بهتر از نبودنش هست يرويند نيگويم و ميبده ييکه نمره باال
  )٤..." (م 
  يابيق افراد بر اساس نمره ارزيز در تشويعدم تما-٤

 يابيارز يياظهار داشتند نمره نها هاشوندهاز مصاحبه  يتعداد
 يفرق ١٠٠تا  ٧٠ن نمرات يزه افراد ندارد و بيدر انگ يريعملکرد تاث

هوده يکند و بيجاد نميزه ايدر انگ يريتاث يابين ارزيباشد " ... اينم
 يشوم و فرقيم ١٠٠هست همش  يمن خودم چند سال مثالًاست، 

ست که فرد درک يست و ملموس نيزش نيدر انگ ٧٠و  ١٠٠ن يب
ط نداره و فق هابچهدرکار  يريزه و تاثيانگ يابي) "... نمره ارز٦کند" (م 

) ٨ک نمره است وهمه دوست دارند نمره خوب داشته باشند ..." (م ي
که فرد  هبه شنشان داده  يعنيشتر باشه يرش بيتاث يابي"... و نمره ارز

 )١٦ادش را ..." (م يکه گرفته کم و ز يانمرهدرک کند 
  يآموزشعوامل : ۳مفهوم شماره 
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 يهافرم نمرات نيب رابطه بر داللت قتيحق در يآموزش عوامل
 کارکنان خدمت ضمن يآموزش يهابرنامه نيتدو با عملکرد يابيارز

  .است شده ارائه ادامه در آن شرح که دارد
 آموزش ضمن خدمت يهادوره يبرگزار  
با  يآموزش يهاکالس يضعف در برگزار -۱

  اول هر سال يازسنجيتوجه به ن
ن مقوله اظهار داشتند ير اد هاشوندهکه اکثر مصاحبه  يچالش

، هم راستش يدر قسمت عموم يآموزش يهاکالسن بود که "... يا
ساعت هم  ١٠٠ک به يم و نزديکنياد شرکت ميز ياز سنجيما در ن

ه و شيبعدش در طول سال برگزار نم يم وليکنياول سال انتخاب م
رن ا حداقل بزايباشه و  يابين جز ارزيد ايشه که نباين نمره کم ميا

هست و نمره اون قسمت رو  يالزام يابيساعت شرکت جزء ارز ٢٠
اظهار  يگري) و مصاحبه کننده د١٨و  ١٢و  ٤و  ٣..." (م  يريبگ

هست  يهم خودش معضل يآموزش يهاکالسداشت که "... بحث 
اعث ن بيشود و ايل نميتشک يتعداد يول کننديمکه افراد انتخاب 

  .) "١١نشود..." (م شود نمره آن قسمت هم گرفته يم
  يابيدر فرم ارز يآموزش يهادوره ياز بااليامت-٢

اظهار داشتند "... در قسمت آموزش، آموزش  هاشوندهمصاحبه 
د يبانکه نيد بگذراند و ايهر فرد است و با يبرا ياز کليافراد جزء امت

م د برداشته شود..." (يم به نظر من بايو نمره بده يابيدر ارز ياريمبه 
هست که  ييهاکالسکه جزء  يآموزش يهاکالسنکه يا اي"... و ) ٩
د يکه با ييهاساعتاست که تعداد  يد گذرانده شود و اجباريبا

عملکرد فرد قرارد داده  يابياست جزء نمره ارز يازيا نيگذرانده شود آ
  )٢شود ... " (م 

در  يآموزش يهادوره يرتأث يعدم بررس -۲
  عملکرد افراد

در  ياظهار کرد که "... کالس آموزش هاشوندهاز مصاحبه  يکي
د يفقط بحث نمره است و نبا هاوقت يليخ يخوبه ول يابيفرمت ارز

 يگذار يرتأثد عملکرد و يفقط به شرکت در کالس نمره داده شود و با
فرد هم مد نظر باشد و صرف شرکت درکالس و نمره داده چندان 

 )١٦ست..." (م يدرست ن
  يابيند ارزيت فرآيه: ما۴مفهوم شماره 

 يازس ادهيپ نحوه از يناش که دارد يمسائل بر داللت مفهوم نيا
 دهش ارائه بحث ادامه در آن يهامفهوم ريز که باشديم يابيارز نديفرا

  .است
 نيروت عملکرد يابين ارزيعدم ارتباط ب 

  ساالنه يابيو ارز
 يابيافراد با ارز يابيعدم ارتباط ارز -۱

  ه پرسنلو ماهان يعملکرد فصل

ن ين مورد مطرح بود عدم ارتباط بيکه در ا ين چالشيشتريب
ست يکه بر اساس چک ل يماهانه و فصل هاييابيارزساالنه با  يابيارز

اظهار  اهکنندهان شد که مصاحبه يشود بيستم ثبت ميانجام و در س
پرسنل انجام  يما که ماهانه برا هاييابيارزبه  آگهنمودند که: "... 

شودند يبهتر است و افراد متوجه م يلينک شود خيم ليدهيم
ک ساله ي ييشود و نمره نهايم يعملکردشان در طول سال بررس

گه يعملکرد د يابي) "... ارز١٦و  ١٥و  ١٤و  ٩شود ..." (م يداده م
ر د يرتأثگردد و اون يم که عملکرد پرسنل انجام ميماهانه هم ما دار

د هم عملکر يابيدارد به نظر من اگر ارززه پرسنل ياضافه حقوق و انگ
ر ايدهد بسينک شود و ارزش خودش را نشان مين ليدر ا يک طوري

  )٨و  ١٨و  ١٧و  ٢دارد ..." (م  يشتريگذار است و ارزش ب يرتأث
نک شده يبا ل يابيعدم استناد نمرات ارز -۲

  پرسنل عملکرد يابيبا فرم ارز
ان کردند در يبنه ين زميدر ا هاشوندهکه مصاحبه  يچالش

 يابيبه نمره ارز يماهانه و فصل يابيخصوص عدم استناد به نمرات ارز
ک ساله يان شد که: "... وقتش يگونه بنيباشد که ايعملکرد ساالنه م

 قاصدک مثالًست و به نظر من هر سه ماه باشه بهتر است يخوب ن
ن ن به اويشه که نمرات ايشه و نمره داده ميهر ماه داره انجام م

 )١٥و  ١٤و  ٥و  ٧نک شود خوب است..." (م يل
 يابيبودن انجام ارز برزمان  
ساالنه  يابيکم جهت ارز يفاصله زمان -۱

  پرسنل
 عملکرد يابيل فرم ارزيدر خصوص زمان تکم هاشوندهمصاحبه 

ه ب ين باعث عدم نمره واقعيباشد و ايک ماه ميساالنه که کمتر از 
ل ک مشکيان کردند که: "... يبگونه نيباشد ايعملکرد پرسنل م

روز  ٢٠ مثالًم مشخص دارد يک تاين است که ين فرمت ايا ياساس
ک فرد است و حافظه فرد ين عملکرد ساالنه يا يد پر شود وليکه با

داشته است و  يدهد که فرد در طول سال چه عملکردينم ياري
 ايکه با فرد داشته و  يمشکل يابيک به ارزيممکن است همون نزد

 ٧دهند ..." (م ينند و نمره ميبينداشته و همون را م يعملکرد خوب
 يابيبودن ارز يدانيت مياهم يگري) و مصاحبه شونده د١٧و  ١١و 

 يعباشه و س يدانيم يابيد ارزيف کرد که: "... و بايگونه توصنيرا ا
م آخر يزارنکه بيم نه ايکن يابيم و بروز ارزيکن يابيارز يدانيم ميکن

 يليم خه يدانيم يابيارز کالًم و يبد يانمرهک يم و يکن يابيرزسال ا
  )١٥و  ١مهم است... " (م 

  يابياد پرسنل جهت ارزيتعداد ز -۲
اد پرسنل در يکه اظهار داشتند تعداد ز يگرين چالش ديهمچن

 اقعاًوف کردند که "... و يگونه توصنيباشد که ايعملکرد م يابيارز
کردن و  يک ماه بررسيرا در مدت  ن همه پرسنليبا ا يکار سخت
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 ايزها که فرد خوب بوده يچ يليخ اصالًد ينمره دادن هست ... و شا
)١٧و  ١١رد... " (م ينگ ينمره واقع ادمان نباشد و فرديبد 

 يابياستمرار ارز  
  در طول سال يابيعدم ارز -۱

در طول سال باعث  يابياظهار داشتند عدم ارز هاشوندهمصاحبه 
ه گوننين چالش را ايشود که ايکاذب جهت پرسنل م يينمرات نها

 باشدير نمره که کاذب مياگر مس يابين ارزيان کردند: "... در ايب
 يبا مستندات نمره داده و در نمره واقع يعنيبرداشته شود بهتر است 

 يابيفرد ثبت شود که ارز يبرا يانمرهاست و بهتر است  ترياننمافرد 
ک يتو  يشده که همه سور ي"... االن طور) ١٤فرد باشد..." (م 

 واقعاًرو و  يدهند بخصوص بخش اختصاصينمره م يزمانمدت
  ") ١٥شود..." (م ينم يک سال بررسيعملکرد فرد در طول 

ماه از سال قبل جهت  ۶ش از يفاصله ب -۲
  يابيل فرم ارزيتکم

ان داشتند که: "... و يب هاشوندهن چالش مصاحبه يا ييدتأدر 
شود و اطالعات سال قبل را يسال بعد که اجرا م يابين ارزيا واقعاً

خواهند يرا م ٩٦ يابياست ارز ٩٧ور ماه ياالن که شهر مثالًخواد يم
بهتر است  يابي) "... و زمان ارز١١است..." (م  يکار سخت واقعاًو 

)١٧ک به همان سال باشه بهتر است..." (م ينزد
 کنندهيابيارزت فرد يصالح  
جهت  يآموزش يهادوره يبرگزارعدم  -۱

  ابانيارز
ان کرد که: "... و ين موضوع بيدرباره ا هاشوندهاز مصاحبه  يکي

باشد و نظر  يت داريفرد صالح واقعاًکند يم يابيکه ارز يکس
)١٥وارد نکند..." (م  اييقهسلو  يشخص

 يريجه گينت بحث و
 ماتخد رانيمد دگاهيد از چالش ترينيقو داد نشان جينتا
 تياولو بيترت به بخش سرپرستاران و يمارستان) بمترون( يپرستار

شدن  رنگکمدرصد) و  ١٠٠( زشيانگ مسئله به مربوط دوم و اول
 زهيانگ حفظ و جادي. اباشديمدرصد)  ٧٢قات (يتشو يزشينقش انگ

 قيتحق با پژوهش نيا جينتا. )١٦(است  رانيمد ياصل فيوظا از يکي
 به دارند انتظار افراد و نشان داد بود راستا هم همکاران و دهقان

 . در)١٦(شوند  قيتشو و ، شناختهيابيارز عملکرد خوب، انجام خاطر

 ج حاصلهينتا شد، انجام و همکارانش يمسافرچتوسط  که يامطالعه

 جينتا با که دارد ارتباط يشغلزش يانگ با عملکرد يابيارز داد نشان
 از يحاک پژوهش نيا در جينتا .)١٧( باشديم منطبق حاضر مطالعه

ده يادن عملکرد پرستاران ينمره باال درارزباب زش جهتيانگ که بود آن

1 Green McGee 

اد به و لغو قرارديدر تن يرتأثن ييپا در نمرات يشود، وليگرفته م
لغو قرارداد  ه ويشتر در تنبيب يابير نمره ارزيتاثوان است يشتر نمايب

ق افراد بر اساس يز در تشويعدم تما نيهمچن و باشديمپرستاران 
ا يو  ٩٠-٨٠ن يي يابين نمرات ارزيز بينشان از عدم تما يابينمره ارز

 ساسا بردر افراد شده است.  يزشيانگ يمنجر به ب باشد کهيم ١٠٠
 سال ٥ يابيارز نمرات به طبقه کي يقيتشو ياجرا حذف ج،ينتا

 يايمزا و حقوق در يابيارز نمرات يرتأث عدم ،٨٥ از باالتر يمتوال
 زيتما دمع و قرارداد لغو و هيتنب در شتريب يابيارز نمره يرتأث پرسنل،

 در زشيانگ کاهش باعث ،يابيارز هنمر اساس بر افراد قيتشو در
 داد نشان همکاران، و يعابد پژوهشج ينتا .است شده کارکنان

 جينتا. )١٧(دارد يشتريب تياهم عملکرد يارتقا در يزشيانگ عوامل
ملکرد ع يابيت که ارزاس آن انگريب زين همکاران و مايپ کين مطالعه
 يازهايص نيزش و تشخيو انگ يشغل يمندت ير رضاينظ يبا عوامل
  .)٩(پرستاران ارتباط دارد يآموزش
 يهافرم در فيوظا شرح نييتع شده جامان يهامصاحبه در 

 که شدبايم تياولو در فرد يسازمان پست به توجه با عملکرد يابيارز
 شده اشاره نکته نيا به هم همکاران و يپازارگاد مطالعه در

 جينتا درباره پاکستان در که زين همکاران و اسحاق مطالعه. )١٣(است
 درباره کارکنان يآگاه به است شده انجام مؤثر عملکرد يابيارز

 کارمند، اهداف و يفعل عملکرد انيم ونديپ کارشان، انجام يچگونگ

  .)١٨(دارد ديتاک
 يبرا که دهديج نشان مينتا همکاران و يآباد هرودر مطالعه  

 که يصورت به باشند ينيع ديبا يابيارز يابزارها شتر،يب ياثربخش

 يريگ اندازه قيدق طوربه فيوظا شرح با را مطابق کارکنان عملکرد
 اتيواقع ،يشخص عواطف و احساسات دخالت اب بدونيارز و نموده

 مطالعه جينتا يابيبودن انجام ارز برزماندر رابطه با  .)١٩(کند انيب را

 يرو کارکنان عملکرد يابيارز هاييستمس اثرات عنوان با يتاون
 داد نشان آالسکا شمال غرب دانشگاه کي در يسازمان درون ارتباط

 حيصح يابيارز حال رانشان دريمد که کردند درک کارکنان هرگاه که
 اطالعات انيجر ،ياز کار گروه ترييشب احساس ،اندبوده دار مدت و

 نيا جينتا که با )٢٠(دهد يدست م شانيابرزمانسا به تعلق حس و
يابيزمان ارز مورد در ١نيگر ن ي.  همچنباشديم همسو مطالعه
 يابيارز و داندينم مؤثر را ساالنه يابيارز خود، مطالعه در عملکرد
و  ي. مطالعه اکبر)٢١(است  کرده هيتوص ماه را چهار سه هر عملکرد

 عدم ليدال ينترمهم از يکيج مطالعه نشان داد که يکاران  نتاهم

 علت به آن حيصح ياجرا عملکرد، عدم يابيارز نظام تيموفق

  .)٢٢(باشديم يابيارز ياجرا وهياز ش کنندگانيابيارز يناآگاه

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
un

m
f.

19
.9

.7
04

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

nm
f.

um
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             9 / 12

http://dx.doi.org/10.52547/unmf.19.9.704
https://unmf.umsu.ac.ir/article-1-4423-fa.html


کيفي مطالعه يک: پرستاري مديران ديدگاه از مشهد پزشکي علوم دانشگاه به وابسته هايبيمارستان در پرستاران عملکرد ارزيابي هايچالش

 مجله پرستاري و مامایی  1400، آذر 146، پی در پی نهم، شماره نوزدهمدوره  713

 و دکالمر مطالعه در کنندهيابيارز فرد تيصالح با رابطه در
 انجام کايرام يدولت سالمت مراقب پرستاران نيب در که همکاران

 طوحس ابانيارزش پرستاران آن در که يستميس در داد نشان گرفت
 زا تر کننده يراض و ترمناسب داشتند تجربه و آموزش از يباالتر

 تجربه و آموزش سطح با يابانيارزش آن در که بود يستميس
   .)٢٣(قراردارند ترييينپا

در  يحت عملکرد پرستاران يابيد توجه داشت که ارزيبا
شابه نسبتاً م ييهامشکالت و چالش يز دارايافته نيتوسعه يکشورها

ن امر ين مطالعه هستند که ايشده در اييشناسا يهابا چالش
 ين کشورهايها در بچالش يبعض يت نسبيدهنده عمومنشان

در  هاچالش نيتربزرگ که داد نشان مطالعه نياج يمختلف است. نتا
 هب يانيشا کمک ،چالش نيا رفع که است زشيانگ ياساس مفهوم
 ياجرا حذف ج،ينتا اساس بر. کرد خواهد پرستاران عملکرد بهبود
 عدم ،٨٥ از باالتر يمتوال سال ٥ يابيارز نمرات به طبقه کي يقيتشو
 يابيارز نمره يرتأث پرسنل، يايمزا و حقوق در يابيارز نمرات يرتأث

 اساس بر افراد قيتشو در زيتما عدم و قرارداد لغو و هيتنب در شتريب
 الشت لذا. است شده کارکنان در زشيانگ کاهش باعث ،يابيارز نمره

 حاصال در دانشگاه عملکرد يابيارز مسئوالن شتريب چه هر توجه و

 يضرور رکنانکا يابيارز دستورالعمل ياجرا در يزشيانگ نديفرآ
  .باشديم

 تا ندک کمک هايمارستانب رانيمد به توانديم مطالعه نيا جينتا
 ردعملک يابيارز پژوهش، نيدرا شده ييشناسا يهاچالش از يآگاه با

 يابيارز رهيدا نيمسئول نيهمچن. آوردند به دست پرستاران از يبهتر
 در شيرايو جاديا از قبل تواننديم دانشگاه، کارکنان عملکرد

 هب مطالعه نيا جينتا از کارکنان، عملکرد يابيارز يهادستورالعمل
 ودخ يخود به امر نيا که کنند استفاده ها،چالش ينيبشيپ منظور
 هايمارستانب در پرستاران عملکرد يابيارز در يسازمان يتعال موجب

 .گردديم

 يدانتشکر و قدر
 يهاچالشن ييتب با عنوان " يانامهان يمقاله حاصل پا نيا

وم وابسته به دانشگاه عل هاييمارستانبعملکرد پرستاران در  يابيارز
ارشد  ي" در مقطع کارشناسيران پرستاريدگاه مديمشهد از د يپزشک

اه ت دانشگيکه که با حما باشديم يدرمان يت خدمات بهداشتيريمد
(کد )٩٦٠١٩٢ب:يکد تصو( مشهد انجام شده است. يعلوم پزشک

 )IR.MUMS.REC.1396.315اخالق 
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CHALLENGES IN EVALUATING THE PERFORMANCE OF NURSES 
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Abstract 
Background & Aims: Performance appraisal is a periodic and formal evaluation of employees' job 
performance that results in employee productivity in specified annual periods. The aim of this study was 
to explain the challenges of assessing the performance of nursing staff from the perspective of nursing 
managers in hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. 
Materials & Methods: This study is a qualitative study of content analysis. In this study, using 
purposeful sampling method, researchers interviewed with hospital nurses (metrons), managers, and 
heads of hospitals affiliated to Mashhad University of Medical Sciences. Data analysis was performed 
using a data analysis framework consisting of five familiarization stages with MAXQDA10 software. 
Results: In this study, four basic concepts (Structural - Motivational - Educational - Nature of Evaluation 
Process) and twelve sub-concepts were identified from the perspective of nursing managers. 
Conclusion: The motivation has been reduced in staff. Therefore, effort and attention by university 
performance appraisers is needed to improve the motivational process in implementing staff appraisal 
guidelines. 
Keywords: Challenge, Performance Evaluation, Nurse, Mashhad University of Medical Sciences 
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