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هاي وابسته به    هاي عملكرد بيمارستان   ارتباط بين اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي و شاخص
  *دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان

  
  4، حميدرضا ماليي3، علي اكبر مجيدي2پور حديث عرب، 1محمود نكوئي مقدم

 

  چكيده
هاي خود    وژي، بايد كاركنان را برآن داشت تا بر مهارتهاي تكنول در دنياي امروز، با توجه به گستردگي رقابت و پيشرفت :مقدمه

در اين راستا، طرح مسير ارتقاي شغلي . بيافزايند و از عقب ماندگي فردي جلوگيري نمايند و موجب بقا و بهبود عملكرد سازمان شوند
در تحقيق حاضر، به بررسي . ذاشته شدها به اجرا گ   پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني تصويب گرديد و در بيمارستان

  .ها پرداخته شده است   هاي عملكرد بيمارستان   ي بين اجراي اين طرح با شاخص رابطه
هاي وابسته به دانشگاه علوم    در بيمارستان 1388حاضر از نوع تحليلي بود كه به صورت مقطعي در تابستان سال  مطالعه :بررسيروش 

در اين پژوهش، امتياز مشمولين طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان بهداشتي و درماني، از . شد پزشكي استان كرمان انجام
درصد اشغال تخت، (ها    هاي عملكرد بيمارستان   ها با شاخص ي آن محاسبه شد و رابطه 1387هاي مختلف طرح در سال    عناوين و شاخص

هاي طرح مسير    آوري اطالعات از فرم براي جمع. همان سال مورد بررسي قرار گرفت در) متوسط اقامت بيماران و چرخش اشغال تخت
ها    از مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه نيازي به سنجش پايايي وروايي آن(ارتقاي شغلي و فعاليت بيمارستان 

  .استفاده شد 11SPSSزار اف و نرم Kendalها از ضريب همبستگي    ، و براي تحليل داده)باشد نمي
هاي آموزشي، تحصيالت، تجربه و    دوره(طرح مسير ارتقاي شغلي، شامل سه عنوان كلي عوامل مربوط به مهارت و توانايي فردي  :ها يافته

هادها و ي پيشن رضايت ارباب رجوع، كيفيت خدمات، استقرار اصول بهداشتي، ارايه(؛ عوامل مربوط به عملكرد افراد )پذيرش مسؤوليت
عناوين  از بين اين. باشد مي) ي كتاب و مقاله، تحقيقات، خدمت در مناطق روستايي و تشويق و تقدير ارايه(؛ و ساير عوامل )آموزش به همكاران

و ) P=  04/0( ، استقرار اصول بهداشتي با چرخش اشغال تخت)P=  02/0(ها، تنها بين رضايت ارباب رجوع با درصد اشغال تخت    و زير شاخه
  .)P > 05/0(داري وجود داشت  ارتباط معني) P=  02/0(و متوسط اقامت بيماران ) P=  01/0(خدمت در مناطق روستايي با درصد اشغال تخت 

نرسيده است و ) بهبود عملكرد افراد و در نتيجه سازمان(با توجه به نتايج به دست آمده، اجراي طرح به هدف اصلي آن  :گيري نتيجه
شود تمامي امتيازات بر مبناي ضوابط و مدارك  پيشنهاد مي. ت طراحي و اجراي طرح دوباره بررسي، كارشناسي و ارزيابي گرددالزم اس

 ي هاي پرستاري، بهداشتي و درماني كه امتياز باالتري كسب نمايند، اختصاص يابد؛ تا زمينه   درصد از پست 65معتبر ارايه شود و به 
  .ها و سازمان را ايجاد نمايد   ها و در نتيجه، بهبود عملكرد آن    جهت افزايش مهارترقابت ميان كاركنان در 

  .ها؛ پزشكي    عملكرد؛ بيمارستان :ي كليديها  واژه
  تحقيقي :نوع مقاله

  24/12/89 :پذيرش مقاله    7/12/89 :اصالح نهايي    17/11/88: مقاله دريافت
هاي    ارتباط بين اجراي طرح مسير ارتقاي شغلي و شاخص. جيدي علي اكبر، ماليي حميدرضاپور حديث، م نكوئي مقدم محمود، عرب :ارجاع
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  مقدمه
هاي دولتي و خصوصي براي توسعه و پايداري    ي سازمان همه
ي رقابتي امروز، به نوعي سيستم ارزيابي عملكرد  رصهدر ع

نياز دارند كه در قالب آن بتوانند كارآيي و اثربخشي 

اين مقاله حاصل تحقيق مستقلي است كه بدون حمايت مالي سازماني *
  .انجام گرفته است

ي خدمات  دانشيار، مديريت بهداشت، مركز تحقيقات مديريت ارايه .1
   .سالمت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران

. ، ايرانمربي، مديريت دولتي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان. 2
  )ي مسؤول نويسنده(

                Email: arabpoor_84@yahoo.com  
  .دستيار علمي، مهندسي مكانيك، دانشگاه پيام نور باغين، كرمان، ايران. 3
  .مربي، مديريت صنعتي، دانشگاه آزاد اسالمي كرمان، كرمان، ايران.  4
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هاي سازمان، فرآيند و منابع انساني خود را مورد سنجش    برنامه
به طوري كه امروزه از نظام ارزيابي عملكرد به ). 1(قرار دهند 

دهاي هر سازمان ياد ها و راهبر عنوان ابزاري براي تحقق هدف
شود و فقدان نظام ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان، يكي از  مي

ها در نظام  بيمارستان ،)2(شود  عاليم بيماري سازمان قلمداد مي
ي خدمات بهداشتي و درماني كشور، موقعيتي بسيار خطير  ارايه

اين مراكز به امور حياتي . و مسؤوليتي بسيار سنگين دارند
سالمت جامعه مرهون  ورزند كه تأمين و تضمين اهتمام مي

 ).3(ها است  ي آن عملكرد صحيح و مسؤوالنه

تواند در سطح  از جمله مسايل مهم ديگري كه مي
ي وجود نيروي  هاي شغلي مورد بررسي قرار گيرد، مسأله   محيط

كاركنان امروزي، بيش ). 4(انساني كارآمد و خودانگيخته است 
كنند و نگران  زندگي كاري خود فكر ميي  از گذشته درباره

خواهند  ها شغل مطمئن، درازمدت و ارضا كننده مي هستند، آن
از سوي ديگر، اغلب . و مايلند در شغل خود پيشرفت كنند

ي خود را با اميد و انتظاراتي ويژه براي رسيدن  كارمندان حرفه
ها به  كنند و اكثر آن به باالترين سطح در سازمان شروع مي

ها و    يشرفت خود، رسيدن به قدرت و كسب باالترين مسؤوليتپ
و  Cobb-Clarkبه نظر ). 5(دهند  ها اهميت مي   پاداش

Yvonne  مسير ارتقاي شغلي براي ايجاد انگيزه در كاركنان و
ها طراحي شده است كه عالوه بر اعطاي جوايز  حفظ ارزش آن

كسب ها و ايجاد فرصتي براي  مالي، موجب انگيزش آن
 ).6(كند  ها و دانش بيشتر را فراهم مي   مهارت

Lemire  و همكاران معتقدند يك توقف موقت يا دايمي
تواند هم براي كارمند و هم براي  در مسير ارتقاي شغلي مي

ها    نگرش ممكن است فرد به). 7(سازمان نتايج منفي داشته باشد 
جسمي و و رفتارهايي برسد كه ديگر كارايي ندارد و سالمت 

صورت كاهش  تواند به پيامد اين امر مي. اش متزلزل گردد رواني
  ).8(مسؤوليت سازماني و كاهش عملكرد بروز نمايد 

ها، در    ريزي شده براي سازمان يكي از تدابير مهم برنامه
جذب و نگهداري و تقويت نيروي انساني و افزايش انگيزه و 

يفيت خدمات ارباب كارايي در انجام وظايف محوله و بهبود ك
رجوع، طرح تبيين مسير ارتقاي شغلي كارشناسان، مشاوران و 

هاي اجرايي كشور بود كه به تصويب    مديران شاغل در دستگاه
هيأت وزيران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيد و 

ها ابالغ گرديد و از اسفند    به سازمان 1381طرح آن در شهريور 
فراوان و پشتكار عوامل اجرايي به خصوص با زحمات  1382

اين طرح براي ). 9(هيأت مميزه در دانشگاه به اجرا در آمد 
ارتقاي سطح كيفي خدمات بهداشتي و درماني، دستورالعمل 
طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل 

 1/4/1383و  25/3/1383بهداشتي و درماني، در جلسات مورخ 
  . هاي علوم پزشكي ابالغ شد   جرا به دانشگاهتصويب و براي ا

دارندگان (به موجب اين طرح، هر ساله افراد واجد شرايط 
سال  5كه حداقل ) هاي پرستاري و بهداشتي و درماني   پست
كار به صورت رسمي يا پيماني داشته باشند و تعداد  ي سابقه
وز هاي بيمارستان تجا   ي پست درصد كليه 65ها از سقف    آن

كنند و همراه با مدارك  هاي مربوط را تكميل مي   نكند، فرم
بعد از تأييد . نمايند مورد نياز به كارگزيني بيمارستان ارايه مي

ي دانشگاه علوم پزشكي، چنانچه  كارگزيني و هيأت مميزه
درصد امتياز كسب كنند، عناوين  85و يا  80، 70حداقل 

بد و يا ختصاص ميبه ايشان ا» عالي«و » خبره«، »ارشد«
شود كه  ها افزوده مي به حكم آن» ويژه ي العاده فوق«عنوان 

. شغل و جذب است ي العاده درصد از حقوق، فوق 55و  35، 20
بين اجراي طرح مسير  ي هدف كلي اين تحقيق، توصيف رابطه

هاي وابسته به      هاي عملكرد بيمارستان   ارتقاي شغلي و شاخص
  .استان كرمان بود دانشگاه علوم پزشكي

  
  روش بررسي

حاضر، تحليلي بود كه به صورت مقطعي در  مطالعهنوع 
 ي ي آماري اين پژوهش، كليه جامعه. انجام شد 1388تابستان 
هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان  بيمارستان

پور، شهيد بهشتي، شفا و شهيد باهنركرمان، حضرت  افضلي(
االنبياي بافت، امام خميني  پاستور بم، خاتم بردسير،) عج(قائم 

ابيطالب راور، سيناي  ابن اله كاشاني جيرفت، علي و آيت) ره(
) عج(فروردين كهنوج، وليعصر  12سيرجان، ) ع(زرند، امام رضا 

گيري خاصي صورت نگرفت ولي به  نمونه. بودند) شهر بابك
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هاي    هاي شهرستان علت عدم دسترسي به اطالعات بيمارستان
  .ي آماري حذف شدند ها از نمونه   جيرفت و راور، اين بيمارستان

ي طرح  هاي تكميل شده   آوري اطالعات از فرم براي جمع
مسير ارتقاي شغلي و فعاليت بيمارستان، كه از مصوبات وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بود، استفاده شد كه سنجش 

هاي تكميل    ي فرم كليه. داشتها ضرورتي ن   پايايي و روايي آن
مشمولين طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان  ي شده

ها    از بيمارستان 1387مشاغل بهداشتي و درماني در سال 
آوري و امتياز كسب شده توسط پرسنل از هر يك از  جمع

ها با  آن ي سپس رابطه. ها استخراج شد   عناوين اين طرح، از آن
درصد اشغال تخت، متوسط (ها    عملكرد بيمارستانهاي    شاخص

، كه با استفاده از )اقامت بيماران و چرخش اشغال تخت
فعاليت  ي هاي تكميل شده    هاي متداول و بر اساس فرم   فرمول

 .بيمارستان در همان سال محاسبه شد، مورد بررسي قرار گرفت

 هاي اشغال شده كه به   درصد اشغال تخت، ميزان تخت
روز خدمت به بيماران (صورت نسبتي از تخت روز اشغالي 

  . شود ي معين بيان مي به تخت روز فعال در يك دوره) بستري
  تخت روز اشغالي×  100 

  تعداد روزهاي آن دوره× تخت فعال 
ميزان چرخش اشغال تخت، تعداد دفعاتي كه بيمار يك 

عين ي م تخت بيمارستاني، به طور متوسط در خالل يك دوره
  .يابد تغيير مي

  ي معين دورهدر طي يك ) ها   از جمله مرگ(ها      تعداد ترخيصي
  ي معين ميانگين تخت فعال در خالل همان دوره

انجمن مدارك پزشكي آمريكا : ميانگين مدت اقامت
ميانگين مدت بستري يا اقامت را ميانگين مدت بستري بيماران 

  . كند معين تعريف مي ي مرخص شده در يك دوره
  مدت اقامت يا تخت روز اشغالي غير از نوزادان

  )شامل فوت شدگان غير از نوزادان(كل مرخص شدگان 
ها از ضريب همبستگي    براي تجزيه و تحليل داده

Kendal 11افزار  و نرمSPSS استفاده گرديد.  
  

  ها يافته
در  1387ها در سال    هاي عملكرد بيمارستان    وضعيت شاخص

 ي رابطه 4و  3، 2هاي    ان داده شده است و جدولنش 1جدول 
هاي مختلف طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و    بين شاخص

هاي عملكرد    متصديان بهداشتي و درماني با شاخص
  .دهند ها را نشان مي بيمارستان

، در سطح خطاي 2با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
ه دست آمده از عوامل ب Pو با توجه به اينكه مقدار  05/0

هاي مربوط به آن    مربوط به مهارت فردي و تمامي شاخص
باشد، بنابراين ارتباطي بين عوامل مربوط به  مي 05/0بيشتر از 

هاي عملكردي    هاي آن با شاخص    مهارت فردي و شاخص
  .ها وجود ندارد   بيمارستان

  
به  هاي وابسته   هاي عملكرد بيمارستان   شاخص: 1جدول 

  1387دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان در سال 

  شهرستان  نام بيمارستان  رديف
درصد 
اشغال 
  تخت

متوسط 
اقامت 
  بيماران

چرخش 
  تخت

  5/25  5/10  5/73  كرمان  شهيد بهشتي 1

  89  8/2  69  كرمان  شهيد باهنر  2

  7/68  6/3  69  كرمان  پور افضلي  3
  6/58  1/3  5/49  كرمان  شفا 4

  9/63  5/2  8/44  بردسير  )جع(حضرت قائم   5

  113  2  3/62  بم  پاستور  6

  8/65  1/2  7/38  زرند  سينا  7

  74  6/2  4/54  سيرجان  )ع(امام رضا   8

  5/73  8/1  8/36  شهربابك  )عج(وليعصر   9

  2/93  7/2  8/70  كهنوج  فروردين 12  10

  75  6/2  6/54  بافت  خاتم االنبيا  11
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هاي      هاي عملكرد بيمارستان   به مهارت و توانايي فردي طرح مسير ارتقاي شغلي و شاخصبين عوامل مربوط  ي بررسي رابطه: 2جدول 
  وابسته به دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان

  چرخش اشغال تخت  متوسط اقامت بيماران درصد اشغال تخت 

 هاي آموزشي     دوره

 - 455/0- 257/0073/0ضريب همبستگي

 274/0755/0052/0داريمعني

 11 1111تعداد

  تحصيالت
 037/0273/0-073/0ضريب همبستگي

 243/0 876/0 755/0 داريمعني

 11 1111تعداد

 تجربه

 037/0055/0-037/0ضريب همبستگي

 876/0876/0815/0داريمعني

 11 1111تعداد

 پذيرش مسؤوليت

 - 127/0- 220/0-220/0ضريب همبستگي

 349/0349/0586/0داريمعني

 11 1111تعداد

 عوامل مربوط به مهارت فردي

 - 236/0 - 183/0 110/0 ضريب همبستگي

 312/0 435/0 639/0 داريمعني

 11 1111تعداد

  
بسته به هاي وا   هاي عملكرد بيمارستان   بين عوامل مربوط به عملكرد افراد طرح مسير ارتقاي شغلي و شاخص ي بررسي رابطه: 3جدول 

  دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان

  چرخش اشغال تخت  متوسط اقامت بيماران  درصد اشغال تخت 

 رضايت ارباب رجوع

 - 185/0 -233/0-583/0ضريب همبستگي

 466/0 023/0361/0داري معني

 111111تعداد

  كيفيت خدمات
  447/0  103/0 -185/0ضريب همبستگي

  070/0  680/0 457/0داري معني
  11 11 11تعداد

 استقرار اصول بهداشتي

 - 497/0 131/0-131/0ضريب همبستگي

 048/0 606/0606/0داري معني

 111111تعداد

 ي پيشنهادها ارايه

 256/0 215/0172/0ضريب همبستگي

 343/0 428/0526/0داري معني

 111111تعداد

 آموزش به همكاران

 - 236/0 -257/0-440/0ضريب همبستگي

 312/0 061/0274/0داري معني

 111111تعداد

 عوامل مربوط به عملكرد افراد

 - 294/0 -241/0-426/0ضريب همبستگي

 212/0 309/0 073/0 داري معني

 111111تعداد
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، در سطح خطاي 3با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
به دست آمده از عوامل  P و با توجه به اينكه مقدار 05/0

رو  باشد، از اين مي 05/0مربوط به عملكرد افراد بيشتر از 
هاي    ارتباطي بين عوامل مربوط به عملكرد افراد با شاخص

هاي    ولي از بين شاخص. ها وجود ندارد   عملكردي بيمارستان
مربوط به آن، بين رضايت ارباب رجوع و درصد اشغال تخت، 

منفي  ي هداشتي و چرخش اشغال تخت رابطهاستقرار اصول ب
  .وجود دارد

، در سطح خطاي 4با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
به دست آمده از ساير عوامل  Pو با توجه به اينكه مقدار  05/0

باشد، ارتباطي بين ساير عوامل با  مي 05/0بيشتر از 
بين ها مشاهده نشد؛ اما از    هاي عملكردي بيمارستان   شاخص
هاي مربوط به آن، بين خدمت در مناطق روستايي با    شاخص

منفي  ي درصد اشغال تخت و متوسط اقامت بيماران رابطه
  .وجود دارد

  بحث
با توجه به نتايج به دست آمده، شايد بتوان داليل عدم وجود 
ارتباط بين عوامل مربوط به مهارت و توانايي فردي با 

از آنجا كه امتياز : نه بيان كردهاي عملكرد را اين گو   شاخص
هاي آموزشي جهت ارايه در ارزشيابي طرح مورد نياز    دوره

است، افراد بدون توجه به نياز علمي و عملي و يا ارتباط بين 
تحصيلي، متقاضي  ي موضوع دوره با نوع فعاليت و رشته

رسد كه تفويض  به نظر مي. باشند شركت در آن دوره مي
همانند كشورهاي توسعه يافته بر اساس  مسؤوليت به افراد

به . گيرد كافي و توانايي مديريتي افراد صورت نمي ي تجربه
دليل تيمي نبودن درمان در كشور ما، تنها پزشك معالج بيمار 
در مورد مكان بستري، نوع درمان، زمان پذيرش و ترخيص و 

اي ه   در نتيجه، گذراندن دوره. گيرد نظاير اين موارد تصميم مي
باالتر و بهبود  ي آموزشي، برخورداري از تحصيالت و تجربه

مهارت فردي پرستاران و نيروهاي ديگر بهداشتي و درماني 
  .هاي عملكردي ندارد   هيچ اثري بر شاخص

  
شگاه علوم هاي وابسته به دان   هاي عملكرد بيمارستان   بين ساير عوامل طرح مسير ارتقاي شغلي و شاخص ي بررسي رابطه: 4جدول 

  پزشكي استان كرمان
  چرخش اشغال تخت  متوسط اقامت بيماران  درصد اشغال تخت 

 ي كتاب و مقاله ارايه

 171/0 086/0 280/0 ضريب همبستگي

 494/0 732/0 265/0 داريمعني

 11 11 11 تعداد

  تحقيقات
  093/0  406/0 312/0 ضريب همبستگي

  725/0  127/0 341/0 داريمعني
  11 11 11 تعداد

 خدمت در مناطق روستايي

 - 057/0 (*)-534/0 (*)-572/0 ضريب همبستگي

 813/0 027/0 017/0 داريمعني

 11 11 11 تعداد

 تشويق و تقدير

 - 018/0 -183/0 -110/0 ضريب همبستگي

 938/0 435/0 639/0 داريمعني

 11 11 11 تعداد

 ساير عوامل

 - 127/0 -294/0 -294/0 ضريب همبستگي

 586/0 212/0 212/0 داريمعني

 11 11 11 تعداد
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پورخاني با بررسي دانش و عملكرد پرستاران  شيخ
هاي دانشگاهي شهر كرمان به اين نتيجه رسيد كه    بيمارستان

بين آگاهي و دانش پرستاران و عملكرد آنان ارتباط همبستگي 
با تأييد نتايج  Murphy؛ در حالي كه )10(قوي وجود ندارد 

تحقيقات مشابه، بيان كرد كه توانايي، ركن مهمي از عملكرد 
ي  و ارتباط بين توانايي و عملكرد در همه باشد كاري افراد مي

  ).11(ها ثابت است    زمان
با توجه به نتايج به دست آمده، علت اصلي عدم وجود 

هاي    همبستگي بين عوامل مربوط به عملكرد افراد با شاخص
هاي    عملكرد و به خصوص وجود ارتباط منفي، شاخص
هاي    رضايت ارباب رجوع و رعايت اصول بهداشتي با شاخص

توان تخصيص حداكثر امتياز  ها را مي   عملكرد بيمارستان
، كيفيت )درصد افراد 97(هاي رضايت ارباب رجوع    شاخص

  ، استقرار اصول بهداشتي )درصد افراد 3/94(خدمات 
به ) درصد افراد 4/72(و آموزش همكاران ) رصد افرادد 2/98(

ها از امتيازات كسب شده    اين درصد(اكثريت افراد دانست 
هاي تكميل شده به دست    توسط مشولين طرح بر منباي فرم

  ). آمده است
رسد، از آنجا كه اعطاي امتيازات مربوط به اين  به نظر مي

يشان بدون هيچ گونه مدير واحد است، ا ي ها بر عهده   شاخص
دهند  اي حداكثر امتياز را به افراد مي بررسي و معيار و ضابطه

در . ها بتوانند حد نصاب امتياز طرح را كسب كنند   تا آن
شد و ارزيابي و  صورتي كه اگر امتيازات واقعي به افراد داده مي

رفع مشكالت موجود توسط كارشناسان و مديران به شكل 
گرفت، موجبات بهبود  رت ميصحيح و كارآمد صو

در حالي . هاي عملكرد بيمارستان را به دنبال داشت   شاخص
تر از حد  ها پايين    ي بيمارستان كه درصد اشغال تخت همه

  .است) درصد 80(استاندارد 
هاي    همان طور كه معيني با انجام پژوهشي در نمايندگي
كه  خدمات پس از فروش شركت سايپا به اين نتيجه رسيد

بين رضايت مشتريان و كيفيت خدمات ارايه شده، با عملكرد 
  .)12(ها ارتباط مستقيم و قوي وجود دارد    نمايندگي

گونه   با توجه به نتايج به دست آمده، عدم كسب هيچ
هاي مربوط به ساير عوامل توسط اكثر    امتيازي از شاخص

افراد مشمول طرح، علت عدم همبستگي بين ساير عوامل 
باشد،  هاي عملكردي مي   طرح شده در طرح با شاخصم

 79/0پيشنهادها،  ي درصد افراد از ارايه 12/0چنانچه تنها 
درصد افراد از  02/6كتاب و مقاله،  ي درصد افراد از ارايه

درصد افراد از تحقيقات  67/0خدمت در مناطق روستايي و 
  .اند امتياز كسب نموده

ت سالم بين كارمندان در رقاب ي اين طرح بايستي زمينه
كتاب و  ي ها و ايجاد انگيزه براي ارايه   جهت باال بردن مهارت
پيشنهاد و حتي خدمت در مناطق  ي مقاله، تحقيق، ارايه

روستايي را فراهم نمايد تا بدين گونه مشمول طرح و از 
توانند  اما متأسفانه كارمندان مي. امتيازات آن برخوردار شوند

ها    جهت دريافت امتيازات مربوط به اين شاخصبدون تالش در 
و با كسب امتياز از موارد ديگر ) مدرك دارد ي كه نياز به ارايه(

هم مشمول طرح شوند و در نتيجه عاملي براي بهبود 
ها    ها نيست و بر بهبود آن   هاي عملكردي بيمارستان    شاخص

  .اثري ندارد
روستايي و از طرف ديگر بين شاخص خدمت در مناطق 

منفي مشاهده شد كه اين ناشي  ي هاي عملكرد رابطه   شاخص
هاي محروم و عدم    ازكمبود نيروي تخصصي در شهرستان

اي در  تمايل افراد با مدرك تحصيلي باال جهت گذراندن دوره
اين . باشد مناطق محروم و روستايي خارج از مركز استان مي

و درمان در اين امر موجب به خطر افتادن وضعيت سالمت 
ها شده    هاي عملكردي در آن   مناطق و بدترشدن شاخص

درصد افرادي كه از اين شاخص امتياز  3/65چنانچه . است
تر بودند و  اند، داراي مدرك تحصيلي ديپلم و پايين كسب كرده

هاي خارج از مركز استان    ها در بيمارستان   درصد آن 6/82
  .حضور داشتند

ت وجود ارتباط ميان عوامل مطرح شده اين طرح در صور
. توانست موجب ارتقاي عملكرد بشود و اجراي صحيح آن، مي

اعالم كردند كه هدف  Zawiyahو  Mohdهمان گونه كه 
خدمات با كيفيت به مشتريان  ي ها، ارايه   نهايي سازمان
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باشد، باال بردن سطح علمي كاركنان، نقش مهمي در  مي
كند و كارمنداني كه درگير فرآيند  مي رسيدن به اين هدف ايفا

عملكرد . كسب دانش هستند، عملكرد بهتري در سازمان دارند
  .)13(شود  ارتقا يافته، منجر به ارتقاي سطح خدمات مي

  
  گيري نتيجه

هدف اصلي و مهم اجراي اين طرح، بهبود عملكرد فرد و 
خدمت بهتر به بيماران و در نتيجه افزايش كيفيت  ي ارايه
زيادي  ي ها بود؛ اما متأسفانه با وجود هزينه   لكرد بيمارستانعم

 -رو هستند كه با كمبود منابع مالي هم روبه-ها    كه بيمارستان
شوند، اثري بر  هر ساله براي اجراي اين طرح متحمل مي

 .ها نداشته است     عملكرد بيمارستان

با بررسي عملكرد طرح مسير ارتقاي شغلي  پور قادري
شناسان اداري و مديران، به اين نكته رسيد كه اگر طرح كار

و به  گرفت قبل از اجرا مورد كارشناسي و كارشكافي قرار مي
آمد، معايب و نواقص آن برطرف  صورت پايلوت به اجرا در مي

عبادي نيز با ). 8(شد  تري حاصل مي ي مطلوب و نتيجه
زه و بررسي اثرات طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان بر انگي

ها، به اين نتيجه رسيد كه اجراي اين طرح به    عملكرد آن
دليل اينكه عوامل امتيازآور طرح به درستي انتخاب نشده 

اجراي طرح و ارزشيابي آن نيز درست و  ي بودند و شيوه
منصفانه نبود، نتوانسته است در انگيزش معلمان و بهبود 

  ). 14(عملكرد آنان مؤثر باشد 
روي طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران تحقيق حاضر بر 

و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني انجام شد، اما نتايج آن 
با نتايج بررسي طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و كارشناسان 

رسد كه اين طرح در  سو است و به نظر مي اداري هم
هاي مختلف هنوز نياز به بحث، تحقيق و بررسي     گروه

  .بيشتري دارد

  شنهادهاپي
هاي هر بيمارستان به افرادي كه    درصد خاصي از پست. 1

بتوانند هر ساله مشمول اين طرح شوند، اختصاص پيدا نكند و 
هر كسي كه توانست به حق، حد نصاب امتياز را كسب كند، 

هاي پرستاران و    درصد از پست 65يا اينكه . بتواند رتبه بگيرد
شود تا موجب ايجاد متصديان بهداشتي و درماني لحاظ 

  .رقابت شود
ها هستند، بر    افرادي كه مسؤول تكميل و بررسي فرم. 2

ها را مورد    اساس مدارك، ضوابط و معيارهاي دقيق، فرم
بررسي قرار دهند و در هيچ موردي امتياز داده شده تنها براي 

 .كسب رتبه نباشد

تري بر روي  ي دانشگاه هم نظارت دقيق هيأت مميزه. 3
 .ها داشته باشند    كميل اين فرمت

هاي جداگانه    هر ماه و يا هر سه ماه يكبار، در فرم. 4
خدمت، از نظر عملكرد صحيح و به موقع و  ي ي ارايه نحوه

همچنين رضايتمندي ارباب رجوع مددجويان ارزيابي شود تا 
اينكه در آخر سال مجموع امتيازات بتواند شاخص صحيحي 

 .افراد باشدجهت بررسي عملكرد 

هاي استان به صورت    نيروي تخصصي در شهرستان. 5
مناسب توزيع شود زيرا ناكافي بودن و تمايل نيروهاي دانش 

هاي    آموخته به كار در مركز استان موجب كاهش شاخص
هاي محروم شده است و    عملكرد در بعضي از شهرستان

واجه ها را با خطر جدي م سالمت و درمان در اين شهرستان
  .ساخته است

  
  تشكر و قدرداني

از همكاري و حمايت سركار خانم فائزه معين صمداني، 
مسؤول واحد آمار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي كرمان 

  .گردد تشكر و قدرداني مي
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The Relationship between a Job Promotion Plan and Performance  
Indicators of Hospitals Affiliated to Kerman University of  

Medical Sciences* 
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Hamidreza Molaei4 

Abstract 
Introduction: In today's world which is full of competition and technological progress, em-
ployees should be encouraged to improve their skills in order to prevent personal drawbacks and 
to survive and promote their organization. Therefore, a plan called "The path for job promotion 
among nurses and health care professionals" was approved and executed in hospitals. In the 
present study, the relationship between implementation of this plan and hospital performance in-
dicators was examined. 
Methods: The present descriptive-analytical research was implemented in hospitals affiliated to 
Kerman University of Medical Sciences, Iran in the summer of 2009. The scores of various titles 
and indicators obtained by people liable to the abovementioned plan (approved by the Ministry of 
Health, Treatment and Medical Education) in 2008 were calculated and their relationship with 
hospital performance indicators (percentage of occupied beds, average hospital stay of the pa-
tients and bed rotation) in the same year was evaluated. To analyze the data, Kendal correlation 
coefficient was used in SPSS11. 
Results: The plan consists of three general titles including factors related to personal skills and 
abilities (training courses, education, experience and responsibility), factors related to the indi-
vidual's performance (clients' satisfaction, quality of services, establishment of health principles, 
presenting recommendations, and training colleagues), and other factors (presenting books and 
articles, researches, services in rural areas, encouragement and appreciation). Among these titles 
and indicators, there were only significant relationships only between clients' satisfaction and the 
percentage of occupied beds (P = 0.02), establishment of health principles and bed rotation (P = 
0.04), services in rural areas and the percentage of occupied beds (P = 0.01) as well as average 
hospital stay of the patients (P = 0.02). 
Conclusion: Based on our results, the plan could not achieve its main objective, i.e. improving 
individual and thus organizational performance. Therefore, its design and execution need to be 
reviewed and evaluated again. It is recommended to provide scores based on valid principles and 
documents. In addition, to promote competitiveness, 65% of the scores should be allocated to 
nurses and other health positions that gained higher scores. 
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