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  مؤلفین مقدمه

  

ها، وجود نظام مدیریت عملکرد در عصر کنونی تحوالت شگرف محیط پیرامون سازمان

اي که ضعف مدیریت عملکرد در ابعاد مختلف، به عنوان  ناپذیر نموده است به گونه را اجتناب

هد شود که پیامد آن کهولت و نهایتاً مرگ سازمان خوا سازمان قلمداد می  یکی از عالئم بیماري

هاي خود باالخص  لذا، هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت. بود

نظام هاي سالمت نیز از . هاي پیچیده و پویا نیاز مبرم به مدیریت عملکرد خود دارد در محیط

  .این قاعده مستثنی نیستند

یر افزایش شدید هاي سالمت در چند دهه گذشته به دلیل مواجهه با مسائلی نظنظام

هاي مزمن، مخارج، مسائل مربوط به ایمنی و کیفیت، عدالت، سالمندي جمعیت، بروز بیماري

به . اندتحت فشار شدید جهت مدیریت بهینه عملکرد خود بوده... افزایش انتظارات جامعه و 

هاي اخیر،  این موضوع تبدیل به یک نگرانی سیاسی عمده در اغلب همین دلیل در سال

تردید، الزمه مدیریت مطلوب عملکرد، آشنایی فعالین نظام سالمت با بی. شورها شده استک

هرچند تاکنون منابع بسیاري در زمینه مدیریت عملکرد . باشدمفاهیم و اصول عملکردي می

منتشر شده است اما به دلیل اینکه اینگونه مفاهیم، ابتدا در بخش هاي صنعتی و تجاري توسعه 

اند، لذا منابع موجود کمتر به مسأله عملکرد و مدیریت عملکرد د استفاده قرار گرفتهیافته و مور

اند که در نتیجه آن تاکنون هاي غیرانتفاعی و عمومی و باالخص نظام سالمت پرداختهدر بخش

  .منابع اختصاصی چندانی در اختیار دست اندرکاران حوزه سالمت قرار نگرفته است

فصل کلی شامل مدیریت عملکرد، بهبود  3، مجلد حاضر در با توجه به این مسأله

هاي مختلف کتاب در بخش. عملکرد و ارزشیابی عملکرد در نظام سالمت تدوین شده است

هاي مدیریت، بهبود و ارزشیابی ترین مفاهیم، رویکردها، ابزارها و روشسعی شده است مهم

واند به عنوان یک ابزار قابل فهم، مورد تلذا این کتاب می. عملکرد نظام سالمت ارائه شوند

هرچند سعی شده . استفاده سیاستگذاران، مدیران، اساتید و دانشجویان عرصه سالمت قرار گیرد
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است منبعی غنی ایجاد شود اما بدون شک، تألیف حاضر بدون اشکال نیست، لذا مؤلفین، 

  .باشندرات و انتقادات عزیزان میمشتاقانه پذیراي نظ

آوري دانند که از معاونت محترم تحقیقات و فنن مؤلفین بر خود الزم میدر پایا

سازي امکان انتشار اثر و سرکارخانم دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به دلیل فراهم

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی (سمانه انتظاریان اردکانی 

مکاري ارزنده ایشان در ویرایش کتاب قدردانی نموده و از به دلیل ه) شهید صدوقی یزد

که زمینه چاپ کتاب را فراهم نمودند صمیمانه سپاسگزاري  آثار سبحان ولین انتشاراتؤمس

  .نمایند

  

 aminbahrami1359@gmail.com دکتر محمدامین بهرامی       

  خواهدکتر سودابه وطن        

  فاطمه کشمیري              

  غالمرضا احمدي تهرانی        

 آباديمحمد رنجبر عزت        
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  :اول بخش

  

  مقدمه
  

  :21هاي قرن  چالش

کنیم که میزان و سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد  امروزه، همه ما در دنیایی زندگی می

انیم تو هر چند همه ما به خوبی از تغییرات جهان آگاهیم، اما در بسیاري از مواقع نمی. است

شود که در نبرد  این باعث می. ماهیت و عمق این تغییرات را در زمان مناسب مدیریت کنیم

  .رقابتی دنیاي امروز، اغلب مواقع تسلیم شرایط شویم

سال گذشته، دنیا شاهد تغییرات ژئوپولتیکی، ژئواقتصادي و ژئوفرهنگی  20در طی 

 2قطبی به حالت تک 1ز حالت دوقطبیجهان به یکباره ا ،در طی این مدت. شگرفی بوده است

تبدیل شده و هر روزه ما شاهد فروپاشی یک قدرت در یک سمت جهان و تولد قدرتی دیگر در 

شناسی دو مفهوم مارکسیست و  امروزه، دنیا، از پندار مواجهه جهانی هستی. سمت دیگر هستیم

در نظم جهانی و یا به شناسی هنجارهاي اخالقی  لیبرال دموکراسی به تعاریف چندبعدي هستی

  .ها تغییر جهت داده است ها و تمدن عبارت دیگر به پندار گفتگو و تعارض بین فرهنگ

  :دنیاي مدرن با فشارها و مشکالت زیر مواجهه است

هاي مناسب حکومتی وجود دارد که فقدان  ـ نیاز شدیدي به ایجاد و توسعه مکانیسم1

  .ا با اختالل مواجه کندتواند تالش در جهت توسعه جوامع ر آن می

شکاف بین کشورهاي ثروتمند و . ـ رشد اقتصادي نتوانسته است فقر را از بین ببرد2

مشکل گسستگی . فقیر همچنان وجود دارد و تعداد کشورهاي فقیر افزایش یافته است

  
1 - Bipolar 
2 - Unipolar 
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  .شوند توسط مردم حمایت نمی 2تر شده و اصالحات در اغلب جوامع عمیق 1اجتماعی

 3گرایی عدالتی اجتماعی زمینه را براي نمایش نوعی توده انصافی و بی یـ گرایش به ب3

  .جویانه در حکومت ایجاد کرده است کارگیري روش سلطه مجازي و یا حتی به

هاي  هاي سریع تکنولوژیکی منجر به ایجاد تهدیدهاي جدید مانند سالح ـ پیشرفت4

ها را در معرض خطرات جدي قرار  نپذیرتر نموده و انسا جمعی شده که دنیا را آسیب کشتار

  .داده است

نه فقط در  4هاي فراگیر جهانی هاي جدید و بیماري ـ موضوع سالمندي، شیوع ویروس5

به عنوان . دنیاي توسعه یافته، بلکه در کشورهاي دیگر نیز به مشکلی حاد تبدیل شده است

تواند به سرعت  اند که می ها مواجه شده مثال با شیوع ایدز، جوامع با نوع جدیدي از ویروس

  .خصوص در کشورهاي فقیر بر جاي گذارد اي به تکثیر یافته و اثرات تخریبی گسترده

هاي  برانگیز تبدیل شده و نگرانی ـ تغییرات جوي و پیامدهاي آن، به یک جدال بحث6

  .شدیدي را در افراد ایجاد کرده است

دهند که ما  ان شدند نشان میعنو 21هاي قرن  مسائل پیش گفته که به عنوان چالش

تنها در صورتی قادر به حل مشکالت خواهیم بود که بتوانیم سناریوهاي مناسبی براي آینده 

بینی نموده  هاي آینده، جوامع امروزي مجبورند که آینده را پیش براي درك چالش. ترسیم کنیم

ش زیادي براي تغییر نگرش براي انجام این مهم، ما باید تال. و براي مواجهه با آن آماده شوند

توان  بنابراین، به طور خالصه می. باشیم 21خود نموده و قادر به ایجاد دانش جدید در طی قرن 

ها براي تغییر بینش خود نسبت به  رو، توانایی انسان ترین چالش پیش گفت که شاید مهم

هاي مناسبی  و رویه ها به عبارت دیگر ضروري است که جوامع امروزي، سیاست. ها باشد واقعیت

و خود را براي  هرا براي رویارویی با تنگناها، مشکالت و معضالت جهان متغیر اتخاذ نمود

دهد که اگر  به طور کلی، روند دنیاي معاصر نشان می. تر آماده نماید اي سخت زیستن در زمانه

کمال مطلوب را اي روشن هستیم باید رؤیاپردازي و تالش براي تحقق  ما خواهان ساختن آینده

  )1. (یاد بگیریم

  :21هاي سالمت در قرن  مراقبت

هاي ژرفی را  هاي سالمت نیز به تبع تغییرات جهانی، دگرگونی در قرن بیستم، مراقبت

  
1 - Social disconnection 
2 - Reforms 
3 - Populism 
4- Pandemic 
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دهد که در دهۀ آینده، عرصۀ سالمت تغییرات  تجربه کرد و روندهاي موجود نشان می

هاي سالمت،  ترین روند در مراقبت مهم. سال گذشته خواهد داشت 40تري به نسبت  گسترده

هاي جدید در سطوح ژنتیک و مولکولی،  به واسطه یافته. انقالب در مبانی علمی پزشکی است

مراقبت پزشکی در حالت تغییر جهت از مدل یک طرفه تمام پزشکی قرن بیستم به درمان 

ها به عنوان  بیماريدر این وضعیت بیشتر . باشد می 21بینی و کامالً فردي قرن  مبتنی بر پیش

شرایط مزمن و در طول زندگی فرد و نه فقط به عنوان رویدادهاي منحصر به فرد و حاد، درمان 

هاي کامپیوتر و ارتباطات این گونه  آوري پیشرفت قابل مالحظه در فن. و مدیریت خواهند شد

براي حل  ها، همچنین مبنایی آوري این فن. کند هاي پزشکی را قابل دستیابی می پیشرفت

به . هاي سالمت ایجاد خواهند کرد بسیاري از مسائل مربوط به کیفیت و دسترسی در مراقبت

هاي معکوس دارویی که ساالنه جان  ، واکنش1هاي الکترونیکی مدیریت دارو عنوان مثال سیستم

اي ه چنین سیستم هم. دهند را حذف خواهند کرد ها دالر هدر می هزاران نفر را گرفته و میلیون

هایی که به طرق  توانند مراقبت با کیفیت مطلوب را در مکان می 2پیشرفته پزشکی از راه دور

  .اند در اختیار آنها قرار دهند دیگر افراد امکان دسترسی به مراقبت نداشته

هایی عملی براي مشکل جدي و در حال رشد کمبود  حل چنین، راه آوري، هم فن

تواند با حذف نوشتن  می 3هاي پزشکی الکترونیکی وندهپر. کند متخصصین سالمت فراهم می

ها به صورت دستی، وقت پزشکان و پرستاران را آزاد کرده و به آنها اجازه بدهد که تعداد  پرونده

4سازي ابزارهاي آموزشی شبیه. بیشتري بیمار را در هر ساعت ویزیت کنند
توانند در زمان  می 

صین بالینی آموزش دهند بدون آنکه نیاز باشد براي هاي جدید را به متخص کوتاهی، مهارت

  .ها به مراکز دوردست بروند ها، روزها و ماه یادگیري این مهارت

کنندگان براي اتخاذ  هاي اطالعاتی نیز در پشتیبانی از نیازهاي اطالعاتی مصرف آوري فن

یاري از امروزه، در بس. شان نقش مهمی دارند تصمیمات معقول در مورد وضعیت سالمتی

هاي مربوط به ارتقاء ارزش کلی  مرکز ثقل تمامی تالش 5کننده کشورها، حمایت از مصرف

هاي جایگزین  کنندگان آگاه نسبت به هزینه، کیفیت و درمان مصرف. هاي سالمت است مراقبت

چنانکه از  هم. رو خواهند بود هاي پیش عامل اصلی بسیاري از تغییرات چشمگیر در دهه

  
1 - Electronic medication administration systems 
2 - Modern telemedicine systems 
3 - Simulation training tools 
4 - Electronic medical records 
5 - Consumerism 
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هاي پزشکی خود را  شود که بخش بیشتري از صورتحساب ن درخواست میکنندگا مصرف

  .نمایند 1کنندگان مراقبت نیز ناچار خواهند بود خدمات خود را قابل پرداخت بپردازند ارائه

. هاي سالمت تأثیر خواهند گذاشت عالوه بر این، موارد دیگري نیز بر ارائه مراقبت

هاي مختلف تقاضاي  مذهبی افراد جوامع نیز به شیوهو تنوع فرهنگی، نژادي و  2سازي جهانی

اند  هایی که در گذشته وجود نداشته بیماري. هاي سالمت را تحت تأثیر قرار خواهند داد مراقبت

هاي پزشکی ناچار به ایجاد ارتباطات  ها و گروه بیمارستان. هاي آینده شایع خواهند شد در دهه

 )2. (ود خواهند شدجدید براي هم راستاکردن عالیق مادي خ

شبیه  21هاي سالمت در قرن  توان گفت که مراقبت ها، می رغم همه پیشرفت علی

آوري، جهش چشمگیري در تشخیص،  از یک طرف، پژوهش و فن. شمشیر دولبه خواهد بود

هایی،  ها ایجاد خواهد نمود و از طرف دیگر، هزینه چنین پیشرفت درمان و مدیریت بیماري

به عبارت . ت سالمت را در سراسر دنیا با تنگناهاي جدي مواجه خواهد کردهاي مراقب نظام

هاي نوظهور  آوري کارگیري فن ها و نیز به ها در مورد بیماري دیگر، هر چند دانش جدید انسان

نماید  هاي سالمت مطلوب و زندگی بهتر هموار می مسیر جوامع را به سمت دستیابی به مراقبت

هاي سالمت را به طور جدي آزار خواهد داد،  ط به تأمین مالی مراقبت، نظامهاي مربو اما نگرانی

. ها را نیز به این معادالت افزود ضمن اینکه باید مسائلی از قبیل سالمندي جمعیت و مهاجرت

هاي جدي  دهند که عرصۀ سالمت در قرن پیش رو شاهد چالش همه این مباحث نشان می

  )3. (خواهد بود

  :21هاي سالمت در قرن  تهاي مراقب چالش

هاي فراگیر در امان نخواهد  هاي آینده، هیچ نظام سالمتی از مواجهه با چالش در دهه

ترین  توان مهم ها بسیار وسیع خواهد بود اما به طور خالصه می هر چند گستره این چالش. بود

  :هاي سالمت را به شرح زیر خالصه کرد مسائل پیش روي نظام

ترین  سالمندي جمعیت و به تبع آن نیازهاي متفاوت، از مهم :ـ جمعیت سالمند1

ها حاکی از آن است که  بینی اغلب پیش. هاي سالمت در آینده خواهد بود روي نظام مسائل پیش

به . هاي آینده، ترکیب سنی جمعیت در جهان به شدت دستخوش تغییر خواهد شد در دهه

سال در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا از  65 شود که جمعیت باالي بینی می عنوان مثال پیش

و در ایاالت متحده آمریکا نیز در  .م 2050درصد در سال  30به  .م 2005درصد در سال 17

  
1 - Affordable 
2 - Globalization 
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افزایش جمعیت سالمند بدین . درصد افزایش یابد 7/20درصد به  7/12طی همین مدت از 

کان تأمین نیازهاي این افراد به بازنگري خود براي ام دهاي مراقبت سالمت بای معناست که نظام

  .بپردازند

هاي سالمت، امروزه به  رشد روزافزون هزینه مراقبت :هاي در حال رشد ـ هزینه2

عوامل متعددي از قبیل سالمندي جمعیت، . هاي عمده کشورها تبدیل شده است یکی از نگرانی

هاي آینده  و در دهه تغییرات دموگرافیکی و پیشرفت تکنولوژي منجر به این افزایش هزینه شده

به عنوان مثال در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا . تر خواهد شد تر و ملموس این چالش جدي

هاي سالمت ساالنه به میزان  هزینه کلی نظام .م2050اکنون تا سال  شود که از هم بینی می پیش

ت متحده آمریکا چنین در ایاال هم. افزایش یابد 1حدود یک تا دو درصد از تولید ناخالص داخلی

درصد تولید ناخالص داخلی  16شود که مخارج کلی مراقبت هاي سالمت از  بینی می نیز پیش

درصد در  49و  .م 2050درصد در سال  37 .م 2025درصد در سال  25به  .م 2007در سال 

  )3. (افزایش یابد. م 2082سال 

وضعیت، در همۀ دنیا  این. سایر کشورها نیز با چنین فشارهایی مواجه خواهند بود

عمق این . اجباري و ناشی از تغییرات بوده و هیچگونه انتخابی در آن وجود نخواهد داشت

دهد که در سال  سازي شرایط آینده در ایاالت متحده نشان می نگرانی به حدي است که شبیه

درصدي  60اقداماتی نظیر کاهش  دبراي هم ترازکردن بودجه در این کشور بای .م2040

هر چند رشد . برابر وضعیت فعلی به اجرا گذاشته شود 5/2ها به  ها و یا افزایش مالیات هزینه

کننده باشد اما نخواهد توانست که این مشکل را به طور کلی  تواند کمک تر اقتصادي می سریع

 ها، رشد اقتصادي ایاالت نمودن مشکل افزایش هزینه ها، براي مرتفع بینی براساس پیش. حل کند

سال آینده باید بدون استثناء دورقمی باشد در حالی که این کشور در طی  75متحده در طی 

مجموعه این شرایط نشان . درصدي را تجربه کرده است 2/3میالدي رشد اقتصادي  90دهه 

هاي  هاي به شدت در حال رشد نظام توان انتظار داشت که رشداقتصادي، هزینه دهد که نمی می

  )4. (باشد ناپذیر می تر اجتناب نماید و لذا سیاستگذاري هزینه و اقدام سریع سالمت را تأمین

هاي قانونی و غیرقانونی در سرتاسر دنیا افزایش یافته  امروزه، مهاجرت :ـ مهاجرت3

هاي سالمت و ایجاد عدالت بین آنها و  در نتیجه این امر، دسترسی مهاجرین به مراقبت. است

هاي اخیر تبدیل شده  برانگیز در سال کشورها به یک موضوع چالش غیرمهاجرین در بسیاري از

هاي مهاجرت را در سطح فدرال تصویب نموده  ایاالت متحده سیاست ،به عنوان مثال. است

  
1 - GDP 
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به مهاجرین با مشکالت متنابهی مواجه ) هاي سالمت از جمله مراقبت(است اما در ارائه خدمات 

هاي سالمت را  ا نیز شرایط دسترسی مهاجرین به مراقبتکشورهاي عضو اتحادیه اروپ. باشد می

براساس رویکرد نظام ارزشی اتحادیه اروپا و اصولی از قبیل همبستگی، دموکراسی، عدم تبعیض 

رغم اینکه  در عین حال در این کشورها نیز علی. اند و احترام به حقوق بشر تعریف کرده

اي سالمت دسترسی دارند مهاجرین غیرقانونی به ه مهاجرین قانونی به مانند دیگران به مراقبت

به هر حال، . جز خدمات اورژانس، در اغلب موارد دسترسی عادالنه به مراقبت سالمت ندارند

هاي آینده  هاي دهه هاي سالمت از جمله چالش مسأله مهاجرت و تبعات ناشی از آن بر نظام

  )3. (خواهد بود

. باشد ات نیز، یکی از موارد قابل تأمل میدسترسی تمام افراد به خدم :ـ دسترسی4

این مشکل، تنها به کشورهاي فقیر و در حال توسعه اختصاص ندارد بلکه در جوامع صنعتی نیز 

چنان به صورت یک چالش باقی مانده  دسترسی تمام جمعیت به مراقبت قابل پرداخت، هم

چنان یک هدف دست  حده همهاي پایه در ایاالت مت به عنوان مثال پوشش کامل مراقبت. است

ها  میلیون نفر در این کشور فاقد بیمه بوده، میلیون 45اي که حدود  باشد، به گونه نیافتنی می

هاي  اند در سال کرده نفر نیز بیمه کامل ندارند و یا برخی از مزایایی را که در گذشته دریافت می

نان، در حال از دست دادن چنین درصد در حال رشدي از کارک هم. اند اخیر از دست داده

  .هستند 1پوشش مبتنی بر کارفرماي خود

هاي سالمت دچار مشکالتی  همۀ کشورها در زمینه کیفیت مراقبت: ـ کیفیت5

باشد و حتی در درون  کیفیت این خدمات در همۀ کشورها در سطح مطلوب نمی. هستند

  .باشد هاي سالمت یکسان نمی کشورها نیز در مناطق مختلف کیفیت مراقبت

البته همۀ کشورها سعی دارند با استفاده از تحقیق و توسعه تا حد امکان کیفیت نتایج 

اتحادیه اروپا تحت برنامۀ چارچوب  ،به عنوان مثال. سالمت و زندگی مردم را افزایش دهند

م با  2013م تا  2007آوري و پژوهش متعهد شده است که از سال  براي توسعه فن 2هفتم

لیارد یورو به پژوهش در حوزه سالمت، وضعیت سالمت مردم اروپا را ارتقا داده و می 6اختصاص 

ها،  گذاري اینگونه سرمایه. ظرفیت خالقیت و نوآوري صنایع وابسته به سالمت را افزایش دهد

هاي سالمت را در آینده ارتقاء خواهد داد اما در عین حال هزینه هنگفتی بر  کیفیت مراقبت

  )3. (تحمیل خواهد کرد هاي سالمت نظام

  
1 - Employer-based coverage 
2 - FP7 
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هاي سالمت  روي نظام هاي پیش موارد فوق و مسائل بیشمار دیگر، بخشی از چالش

تر خواهند شد، ضمن اینکه هیچ پاسخ  ها، عظیم بوده و روز به روز گسترده این چالش. است

اصالح لذا تمام کسانی که در پی . ساده و انتخاب کامالً درست براي مواجهه با آنها وجود ندارد

» هرگز  آسیب نرسانید«: نظام سالمت هستند باید اوالً سوگند بقراطی را که عبارت است از

عالوه بر این، همۀ ما باید . مورد توجه قرار داده و نیز عدم تعادل تأمین مالی را گسترش ندهند

  )4. (باشد ناپذیر می بدانیم که اصالح جامع نظام سالمت مورد نیاز و اجتناب

  :اساسی در خدمات سالمت مدرنمفاهیم 

هاي سالمت داراي کارکردهایی در زمینه تعیین مشکالت سالمت  خدمات مراقبت

جامعه، تعیین نیازهاي برآورده نشده و بررسی منابع مورد نیاز براي تأمین آنها، وضع اهداف 

ستیابی به منظور د. باشند مطلوب و طراحی اقدامات مدیریتی مناسب براي تحقق این اهداف می

هاي سالمت باید بر رویکردهاي جدیدتر مدیریت مانند مدیریت  به حداکثر اثربخشی، نظام

با مشارکت کامل متخصصین و  3و مدیریت عملکرد 2، مدیریت خطر1برمبناي هدف

چنین عموم مردم باید نسبت به نیازهاي خود و اینکه براي  هم. کنندگان تکیه کنند مصرف

تالش کنند  دهاي سالمت، بای نظام. ها چه انتظاري وجود دارد آگاه شوندارتقاء سالمتشان از آن

ها با استفاده از ابزارهایی نظیر مدیریت عملکرد و راهبري  که از تخصیص غیر اثربخش بودجه

به خوبی تجزیه و تحلیل شده  دها بای هاي سالمت، داده در نظام مراقبت. ممانعت نمایند 4بالینی

هاي مناسب با نظام  ها و نیز ایجاد سیاست وهاي در حال تغییر بیماريو براي غلبه بر الگ

براي بهبود اثربخشی و نیز افزایش آگاهی منابع . بازخورد مطلوب مورد استفاده قرار گیرند

قوانین . مورد توجه قرار گیرند دبای 5هایی مانند سالمت الکترونیک حل انسانی و نیز جامعه، راه

. وضع شوند دهاي مختلف هستند بای که متضمن همکاري بین بخشمناسب مانند قوانینی 

. چنین ضروري است که فرصت آموزش در طول زندگی براي نیروي کار شایسته فراهم شود هم

اقدامات  دعالوه براین، ارزیابی مداوم خارجی با استفاده از معیارهاي مناسب ضروري بوده و بای

ها، چه در درون و چه در خارج بخش سالمت  ر محدودیتکارساز براي ردیابی تغییرات و غلبه ب

  )5. (انجام شوند

  
1 - MBO 
2 - Risk management 
3 - Performance management 
4 - Clinical governance 
5 - E - health 
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توان مفاهیم اساسی در خدمات سالمت مدرن را به شرح زیر خالصه و  با این توضیح می

  :تعریف نمود

  : هاي سالمت ساختار و عملکرد نظام) 1

ها و  عملهاي سالمت در کانون دستورال امروزه، در تمام جهان ساختار و عملکرد نظام

عملکرد و توانایی نظامهاي سالمت در رسیدن به اهداف کلیدي، در . اقدامات قرار دارد

کشورهاي مختلف، حتی در کشورهاي مشابه از نظر درآمد، آموزش و مخارج سالمت تفاوت 

هاي مناسب، در کشورهاي گوناگون بسیار  چنین سیاست هم) 6.(اي با یکدیگر دارند مالحظه قابل

اي براي سازمان خدمات سالمت وجود ندارد و  عالوه بر این، هیچ فرمول ساده) 7( .متفاوتند

هاي  با این حال، در دهه) 8.(آلی ابداع نکرده است هیچ کشوري تاکنون در این زمینه الگوي ایده

و در زمینه  1پایانی قرن بیستم در زمینه ساختار، ایده نظام مراقبت سالمت مبتنی بر جامعه

  )9. (ز تأکید بسیار بر اثربخشی و مزایاي حاصل از نظام سالمت ترویج یافته استعملکرد نی

  : 2تولیت) 2

عبارت است از پاسخ به  تتولی. تولیت، یک نقش مهم دولت در اداره نظام سالمت است

) 8. (گیري مناسب پذیري، اعتماد، رفتار اخالقی و تصمیم ولیتؤنیازهاي افراد با شفافیت، مس

واقع در قرن نهم و با شیوع وبا در  این مفهوم در. تر از نقش سنتی قانونگذاري استتولیت، فرا

کشورهاي اسالمی که منجر به وضع قوانینی در زمینه اقدامات پزشکی و دارویی شد بنیان 

. آمیزد واقع الزامات ارائه عادالنه خدمات و عالئق عمومی را درهم می نقش تولیت در. نهاده شد

. کند به جاي فرآیندها تأکید می 3مفهوم راهبري مطلوب را توسعه داده و بر نتایجتولیت، ) 10(

کارگیري و بازبینی قوانین نظام سالمت، تضمین  وضع، به: تولیت شامل سه جنبه کلیدي است

دهندگان و  به طور خاص، خریداران، ارائه(یک سطح عمل مشخص براي هر کدام از بازیگران 

براي انجام همۀ این موارد، ) 6(.استراتژیک براي کل نظام سالمت و تعیین جهت) بیماران

طرح کلی نظام، ارزشیابی عملکرد، : توان تولیت را شامل شش کارکرد دانست که عبارتند از می

  .کننده ، قانونگذاري و محافظت از مصرف4گذاري، حمایت بین بخشی اولویت

ها در سایر  ویج و بهبود سیاستحمایت بین بخشی یکی از اجزاء تولیت است که به تر

  )6( .هاي اجتماعی که در تحقق اهداف سالمت دخیلند اشاره دارد نظام

  
1 - Society-based health care system 
2 - Stewadship 
3 - Outcomes 
4 - Intersectoral advocacy 
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  :تمرکززدایی) 3

هاي متمرکز و بوروکراتیکی که در آنها، سیاستگذاران ارشد، رفتار کارکنان سطوح  نظام

داراي ضعف  نمایند همیشه دهی ملی کنترل می ریزي مرکزي و جهت پایین را از طریق برنامه

به همین دلیل، حرکت از رویکردهاي تمرکزگرایانه به سمت تمرکززدایی داراي . هستند

گیري در سطوح پایین،  ساختار نامتمرکز و تصمیم) 12،11. (هاي واضح و بسیار است جذابیت

کنندگان محلی به نسبت  تري خواهد شد زیرا اداره قطعاً منجر به خدمات عمومی شایسته

توانند در این زمینه  زي در مورد نیازهاي محلی آگاهی بیشتري داشته و بهتر میمدیران مرک

تواند اثربخشی و کارآیی  در همین حال، تولید متمرکز حداقل برخی خدمات می. پاسخگو باشند

هاي محلی  ها را در بین حوزه توانند فعالیت بیشتري داشته باشد زیرا متصدیان مرکزي، می

  )6. (ئلی از قبیل نابرابري منابع را در سطح جامعه تصحیح نمایندهماهنگ نموده و مسا

  :قانونگذاري) 4

در نظام سالمت اساساً دو نوع . به طور خالصه، قانونگذاري عبارت است از وضع قوانین

وضع قوانین بهداشتی در مورد کاالها و خدمات و وضع : قانونگذاري وجود دارد که عبارتند از

هاي معمول متصدیان بهداشت براي به حداقل  مورد اول به تالش. تقوانین مراقبت سالم

رساندن خطراتی که ممکن است توسط کاالها و خدمات ایجاد شوند مانند مسائل مربوط به 

شود که  قانونگذاري مراقبت سالمت نیز به وضع قوانینی اطالق می. مواد خوراکی اشاره دارد

ئه شده توسط تولیدکنندگان خصوصی و عمومی موجب تضمین حداقل استاندارد خدمات ارا

  )6. (شود می

  :ریزي و مدیریت برنامه) 5

 ریزي سالمت عبارت است از فرآیند تعیین مشکالت سالمت جامعه، مشخص برنامه

نمودن نیازهاي برآورده نشده و بررسی منابع مورد نیاز براي تأمین آنها، تدوین اهداف مرجح  

ریزي و مدیریت مناسب در  برنامه. قدامات مدیریتی براي تحقق آنهابینی ا واقعی و عملی و پیش

) عمومی، خصوصی و غیرانتفاعی(ها  و نیز در انواع سازمان) اولیه، ثانویه و ثالثیه(همۀ سطوح 

  )13. (ضروري است

ریزي و تنها از طریق بهبود خودجوش و  تحقق دستاوردهاي ضروري، بدون برنامه

توان به تالش بازیکن فوتبال ماهري  ریزي را می حرکت بدون برنامه. ستالبداهه امري محال ا فی

تواند امیدي به پیروزي داشته  باشد و لذا او نمی هایش در جهت گل نمی تشبیه کرد که حرکت

شوند  دادن نتیجه نهایی استفاده می هاي متفاوتی براي نشان ریزي، واژه  در مفاهیم برنامه. باشد

ها عبارتند از هدف  این واژه. اند  ا از متون نظامی و ورزشی استخراج شدهه که اغلب این واژه
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هدف نهایی عبارت است از شرایط مطلوب پایانی ) 1-1جدول ( 3و هدف جزئی 2، هدف1نهایی

ها  هدف  اینگونه. باشند هاي جزئی و نیز منابع در جهت تحقق آن می ها و هدف که تمامی هدف

زمینه منابع و زمان ندارند و تحقق آنها نیز مشکل بوده و مستلزم  معموالً محدودیت چندانی در

هدف نهایی داراي گستره وسیع بوده و در باالترین سطوح مدیریتی تعیین . تالش فراوان است

هاست و هدف جزئی نیز به  ریزي شده تمامی فعالیت هدف، نقطۀ پایانی برنامه. شود می

ودکان واکسینه شده یا درصدي از کودکان که هاي مشخص و مجزا مانند درصد ک فعالیت

واقع مفهوم درجه یا میزان تحقق را  هدف جزئی، در. اند ارتباط دارد دریافت کرده Aویتامین 

هاي جزئی به عوامل اثرگذار در یک مشکل توجه دارند در حالی که هدف  هدف. دارد دربر

ن نشانگرهایی براي پیگیري و هر دوي آنها به عنوا. مستقیماً به خود مشکل ارتباط دارد

براي . ها قابل استفاده هستند ها و سیاست ها، طرح ارزشیابی میزان تحقق اهداف نهایی پروژه

مشخص،  دهاي مناسب بای هدف. محقق شوند دتحقق هر هدف نهایی، تعداد زیادي هدف بای

مه نیز شامل برنا. یافتنی، منطقی و داراي محدوده زمانی باشند گیري، دست قابل اندازه

آن یک رویکرد . ها و تحقق اهداف است هاي متوالی طراحی شده براي اجراي سیاست فعالیت

هاي مورد نیاز جهت دستیابی به یک هدف نهایی از پیش تعیین  گام به گام براي هدایت فعالیت

  .با اهداف همراستا باشند دها بای طرح. دهد شده ارائه می

توانایی موجود  دسالمت، بای ریزي  برنامه در. دائمی است اي سالمت، چرخه ریزي  برنامه

  )1-1شکل . (هاي مشخص بررسی شوند ها و هدف براي دستیابی به هدف

  
  )5(ریزي سالمت چرخه برنامه .1- 1شکل 

  
1 - Goal 
2 - Objective 
3 - Target 

اجرا

داده ها

اطالعات

اولویت ها

طرح ریزي

ی
اه

آگ
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  )40(ریزي خدمات سالمت  هاي مهم و متداول در برنامه رخی از واژهـ تعریف ب1-1جدول 

ها باید براساس آنها انجام گیرند  اساسی را که فعالیتاستراتژي، اصول  :استراتژي

ها در زمانی که یک سیاست  تواند مبنایی براي تسریع فعالیت استراتژي می. کند مشخص می

  .تر وجود دارد ایجاد نماید گسترده

سیاست، عموماً در یک . کند سیاست معموالً، موضع دولت را مشخص می: سیاست

  .شود توسط اجزاء روشن تعریف میدوره طوالنی ایجاد شده و 

ها و منابع  یک هدف نهایی، شرایط مطلوب پایانی است که تمامی هدف: هدف نهایی

آن، معموالً داراي محدودیت از نظر زمان و منابع نبوده و تحقق آن . باشند در جهت آن می

سطوح  هدف نهایی داراي گستره وسیعی بوده و در. باشد مشکل و مستلزم تالش فراوان می

  .شود عالی مدیریتی تعیین می

  .هاست ریزي شده تمامی فعالیت هدف، نقطه پایانی برنامه: هدف

ها و تحقق  شده براي اجراي سیاست هاي متوالی طراحی برنامه شامل فعالیت: برنامه

هاي ضروري جهت تحقق  برنامه یک رویکرد گام به گام براي هدایت فعالیت. باشد اهداف می

 .در راستاي اهداف باشند دها بای برنامه. دهد رائه میهدف نهایی ا

هاي موجود براي حل مشکل ممکن است به درستی عمل نکنند بلکه گاهی حتی  روش

ها و عالیق نیست  ریزي سالمت، تنها اظهار خواسته برنامه. ها نیز تغییر یابند ممکن است اولویت

  .هاي روشن است داف، اهداف مشخص و طرحاي جامع با اهداف نهایی، اه بلکه آن شامل برنامه

) نیروي کار، مواد و منابع مالی(مدیریت نیز به معنی استفاده هدفمند و مؤثر از منابع 

ریزي آنچه که باید انجام   آن شامل برنامه) 1-2شکل . (براي تحقق اهداف تدوین شده است

اد براي انجام کار و بررسی اینکه شود، سازماندهی اینکه چگونه کارها انجام شوند، انگیزاندن افر

  .باشد بخش است یا نه می آیا پیشرفت کار رضایت

  

  

  

  

  

  

  )40(فرآیند مدیریت در خدمات سالمت   - 1- 2شکل 

اقتصادي -شرایط اجتماعی   

 سیاست هاي عمومی

طرح ریزي مجدد/ طرح ریزي  

جراا  

جه
ود

ب
 

ی
ات

الع
اط

ی 
بان

تی
ش

پ
 

 فرآیند مدیریت در خدمات سالمت
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مدیریت برمبناي هدف، مدیریت : اساساً در مورد مدیریت، توجه به سه واژه مهم است

اهدافی براي غلبه بر مشکل  توان ها تعیین شدند می وقتی اولویت. و مدیریت خطر 1بحران

. دهد این موضوع، اولین نوع مدیریت یعنی مدیریت برمبناي هدف را نشان می. مشخص نمود

شود که البته مدیریت عملکرد معموالً براساس  هر نوع مدیریتی شامل مدیریت عملکرد نیز می

چ کاري انجام واقع ما هی در مدیریت بحران، در. شود مدیریت برمبناي هدف توضیح داده می

. شویم اگر مشکل پیش آمد، آنگاه با آن مواجه می. دهیم و امیدواریم که مشکلی پیش نیاید نمی

تواند  این آسیب می. ناپذیر است دهد، آسیب اجتناب مسأله این است که وقتی بحرانی رخ می

ی شامل بیماري و مرگ و میر، آسیب دیدن مواد، تخصیص منابع مالی و انسانی، نارضایت

  .هاي نامحسوس باشد عمومی، عدم اعتماد در نظام و دیگر زیان

اي است برمبناي این اصل که هیچ بحرانی به یک باره و بدون زنگ  ارزشیابی خطر، رویه

هایی وجود دارد که باید به دقت مورد  قبل از وقوع هر بحرانی، نشانه. پیوندد خطر به وقوع نمی

ادغام ارزشیابی خطر . قبل از وقوع بحران مدیریت شوند دبایبنابراین خطرات . توجه قرار گیرند

هایی جهت ساماندهی و کنترل خطر را  با تحلیل هزینه و دیگر موارد براي ایجاد استراتژي

  )5. (گویند مدیریت خطر می

از دالیل مهم موفقیت  .گیرد می مدیریت عملکرد که بسیاري از این مفاهیم را دربر

این مفهوم، حول سه هدف نهایی ) 14. (ل دهه گذشته بوده استهاي سالمت در طو نظام

بهبود سالمت، تقویت پاسخگویی به انتظارات افراد و اطمینان از عدالت : اساسی متمرکز است

مدیریت عملکرد شامل ارزشیابی میزان پیشرفت به سمت دستیابی به ) 7( .در مشارکت مالی

متناسب با سطح دستاوردهاي به دست آمده اهداف از پیش تعیین شده و انجام اقدامات 

ریزي و رقابت،  مدیریت عملکرد، ترکیبی از ابزارهاي سیاست بوده و عناصر برنامه) 14. (باشد می

ابزارهاي مدیریت عملکرد را ) 12،11. (گیرد می ها و تمرکز و تفویض را دربر ها و مشوق جهت

چنین  آن، هم) 14. (مورد توجه قرار داد توان تحت عناوین گسترده هدایت، پیگیري و پاسخ می

برخی  .مدیریت مداوم آن داردز طریق به دلیل تأکید زیادي که بر نتایج و پاسخگویی نظام ا

  )5. (گیرد می عناصر بازار خصوصی را نیز دربر

  :ها، اطالعات، هوشیاري و نظارت داده) 6

ت سالمت، پژوهش و ریزي و مدیریت خدما اطالعات سالمت، ابزار اصلی در برنامه

ها به  آوري، پردازش، تحلیل و تبدیل داده آن، فرآیندي مداوم از جمع) 15،13. (آموزش است

  
1 - Crisis management 
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  یک نظام اطالعات داراي) 13. (اطالعات کامل، کافی، به روز، متناسب و قابل اعتماد است

اطالعات فقدان ) 15. (تحلیل عمیق، کامل، کافی و دقیق باشد ملکرد مطلوب باید متعهد بهع

 کاري، باعث دوباره و ارزشیابی ضعیف شده و  ریزي تصمیمات ناشیانه و ضعیف، برنامه منجر به 

در فواصل زمانی مناسب  دها که بای داده. شود رفتن زمان و منابع می هدر وري پایین و بهره

وم هاي مختلف است که به تنهایی مفه آوري شوند شامل مشاهدات مجزاي وقایع یا ویژگی جمع

ها، پس از خالصه شدن و تطبیق با مواردي از قبیل ترکیب سن یا  این داده. خاصی ندارند

  .شوند جنس جمعیت، زمان، مکان و غیره تبدیل به اطالعات می

هاي اجتماعی و سیاسی  ها براساس ارزش نهایتاً، ادغام اطالعات با تجربیات و نگرش

نظارت را ایجاد کرده و پیوستگی اطالعات با اطالعات، مبناي ) 15. (کند ایجاد هوشیاري می

امروزه، با گسترش . باشد هاي نظارتی بهترین ابزار براي پیشگیري و نیز مدیریت خطر می نظام

هاي سالمت الکترونیک مانند پرونده پزشکی الکترونیکی براي  حل آوري اطالعات، راه فن

تواند متخصصین  این مسأله می. اند شده ابداعمدیریت خدمات سالمت و پزشکی از راه دور 

سالمت را با یکدیگر هماهنگ نموده، کارآیی، اثربخشی و کیفیت را ارتقاء داده و ایمنی را 

  )16. (دهد افزایش 

  :مشارکت جامعه) 7

ها و جوامع در بهبود  هاي سالمت، مشارکت افراد، خانواده با وجود پاسخگویی نظام

همچنین، ) 17. (شود خدمات سالمت محسوب میسالمت و رفاه خود یک عنصر حیاتی در 

هاي سالمت در کنار  نظام) 18. (پوشش کامل جمعیت بدون مشارکت خود آنها غیرممکن است

دار افراد  براي تضمین مشارکت معنی دتکیه بر منابع محلی مانند نیروي انسانی، پول و مواد، بای

با افزایش نقش بیماران، ارائه . کنند ریزي، اجرا و حفظ خدمات سالمت تالش جامعه  در برنامه

اي  هاي سالمت قادر خواهند بود که در مقابل نیازها و ترجیحات آنها به گونه دهندگان مراقبت

هاي سالمت به  توانند در مراقبت افراد می. بهتر پاسخگو بوده و مراقبت بهتري به آنها ارائه دهند

تواند از مشارکت ساده مانند اخذ  یز میدرجه مشارکت ن. طرق مختلف مشارکت داشته باشند

ها و غذا در بیمارستان تا  هاي انتظار یا کافی بودن تخت نظرات بیماران درباره نظافت اطاق

 )19. (باالترین میزان مشارکت مانند توانمندسازي جامعه متغیر باشد

  :همکاري و حمایت بین بخشی) 8

هاي  مراقبت) 18. (مت را فراهم نمایدهاي سال تواند مراقبت بخش سالمت به تنهایی نمی

چنین توسعه جامعه در  هاي مرتبط ملّی و هم سالمت، عالوه بر بخش سالمت، شامل تمام بخش

ابعاد دیگر مانند کشاورزي، دامداري، غذا، صنعت، آموزش، مسکن، خدمات عمومی، ارتباطات، 
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اري جامع بین تمام این کشورها، براي دستیابی به همک. باشد غیره نیز می حمل و نقل و

ها، معموالً نظام مدیریتی خود را بازنگري کرده، اقدام به تخصیص مجدد منابع نموده و  بخش

اینگونه پشتیبانی سایر . نمایند هاي مناسب جهت تضمین همکاري بین بخشی وضع می قانون

  )5(. شود ها از سالمت، معموالً به عنوان یکی از کارکردهاي تولیت محسوب می بخش

  :دانش سالمت و آموزش) 9

سازد که درباره مسائل  اطالعات، پیش شرط مشارکت جامعه است زیرا آن را قادر می

با این حال، در اغلب موارد عموم مردم فاقد اطالعات . اي داشته باشند سالمت قضاوت آگاهانه

وجه قرار به عنوان یک حق انسانی مورد ت ددسترسی به اطالعات سالمت بای. بهینه هستند

گاهی . به زبانی بیان شوند که براي عموم جامعه قابل درك باشند داطالعات فنی بای. گیرد

توسط ادارات دولتی مشاهده ) خودداري از ارائه اطالعات(اوقات، سرکوب تعمدي اطالعات 

هاي  به عنوان مثال نوعی گرایش به مخفی نگه داشتن اطالعاتی مانند شیوع بیماري. شود می

  .ی نظیر ایدز، وبا و غیره وجود داردعفون

افراد و جوامع، در اغلب مواقع دانشی درباره چگونگی حفظ سالمتی، شناسایی 

آنها باید در زمینه مسائل . هاي خطر و بسیج منابع براي حل مشکالت سالمت ندارند نشانه

  )5. (معمول، جدي و بومی سالمت آموزش داده شوند

  :عدالت) 10

عدالت در سالمت به معنی ) 20. (شود در اغلب کشورها دیده می عدالتی سالمت بی

هاي  ها، گروه هاي مختلف از قبیل وضعیت سالمت خانواده آن، داراي جنبه. انصاف و مروت است

به عنوان . باشد جمعیتی و کشورها، تخصیص منابع و دسترسی به خدمات و استفاده از آنها می

مینان حاصل کنند که خدمات سالمت بدون توجه به اط دها بای یک کارکرد تولیت، دولت

کس نباید  این بدان معنی است که هیچ. وضعیت مالی افراد، براي همه قابل پرداخت باشند

به عبارت . هاي درمان یکی را انتخاب کند مجبور باشد بین درمان و فقیرشدن به علّت هزینه

به این . هاي سالمت محافظت شوند مراقبتدیگر، همۀ افراد باید در مقابل خطرات مالی ناشی از 

ها از نظر  چه در سایر بخش ها، چه در بخش سالمت و منظور، ضروري است که همۀ سیاست

هاي  به عنوان مثال اثر سیاست. اثرات احتمالی آنها بر عدالت در سالمت مورد تحلیل قرارگیرند

گذاري عمومی در بخش سالمت و  مند اقتصادي بر سرمایه تعدیل نظام  کالن اقتصادي و برنامه

هاي اجتماعی و یا اثر مشارکت رو به رشد بخش خصوصی در ارائه خدمات سالمت  سایر بخش

  )5. (از منظر عدالت سالمت مورد بررسی قرار گیرد دبای
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  :منابع) 11

امروزه، در همۀ کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته، محدودیت منابع یک مسأله 

در بسیاري از کشورها، چنانچه ) 20. (هاي سالمت است ی و مدیریت مراقبتاساسی در طراح

توجه به نرخ رشد  هاي سالمت همانند وضع موجود ادامه یابد با افزایش مخارج مراقبت

لذا در این . هاي سالمت اختصاص یابد اقتصادي، در آینده باید تمامی بودجه آنها به مراقبت

اي که  شود که منابع محدود عاقالنه هزینه شوند به گونهزمینه ضروري است اطمینان حاصل 

که مفاهیمی مانند  دبدین منظور بای) 21. (حداکثر دستاورد با حداقل مخارج حاصل شود

در بودجه و  2گذاري، اصل مشارکت، انجام برآورد خطر ، کارآیی، اولویت1حسابداري تحلیلی

 دبای. دمات سالمت به خوبی پیدا کنندپیشگیري از مخاطرات اخالقی، جایگاه خود را در خ

شود و مواردي از قبیل نیروي انسانی را نیز  توجه کرد که منابع، تنها به منابع مالی اطالق نمی

  )20،7. (هاي سالمت دارند گیرد که همۀ آنها نقش مهمی در عملکرد نظام می دربر

  :کیفیت خدمات سالمت) 12

در مرکز ثقل تمامی اقدامات نظام سالمت  دایتعهد به ارائه خدمات با کیفیت مطلوب ب

کیفیت داراي چهار جنبه است که ) 16. (کیفیت مراقبت یک مفهوم چندبعدي است. قرار گیرد

خطر (، مدیریت خطر )کارآیی(، استفاده از منابع 3)کیفیت فنی(عبارتند از عملکرد تخصصی 

ضروري ) 22. (شتریان از خدماتمندي م و رضایت) بیماري یا صدمه ناشی از خدمات ارائه شده

  )15. (است که عملکردهاي ضعیف در ارتباط با کیفیت خدمات شناسایی و اصالح شوند

  :21اداره سالمت جهانی در قرن 

جامعه جهانی اکنون در . برد سالمت جهانی، امروزه در یک حالت بحران به سر می

هاي فنی موضوع سالمت،  بهدر حالی که جن. تالش است که پاسخی براي این بحران بیابد

هاي زیرمجموعه آنها باقی مانده است  هاي سالمت و بخش همچنان در گستره محدود وزارتخانه

اما مسائل مربوط به سالمت جهانی به یک نگرانی روزمره براي رهبران جهان و ملل آنها در 

در جهان معاصر، . کند سراسر جهان تبدیل شده است و به مانند بمبی شهروندان را بمباران می

هاي خبري مسائل مربوط به سالمت بوده و در  ها و بخش سرمقاله و تیتر بسیاري از روزنامه

برخی مواقع آنها تمام نیروي خود را به اقدام در جهت حل مسائل سالمت با تخصیص منابع 

  
1 - Analytical accounting 
2 - Risk extrapolation 
3 - Technical quality 
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  )23. (نمایند بسیار صرف می

. م21جنگ سرد، در قرن کند که جنگ بعد از  این بحران، این حقیقت را آشکار می

  .هاي بیشماري کشورها را درگیر خود خواهد کرد جنگ براي سالمت جهانی بوده و در جبهه

میلیون شهروند در سراسر جهان در اثر بیماري ایدز  25هاي گذشته حداقل  در دهه

هاي کشنده مزمن دیرین مانند  تعداد بیشتري در اثر بیماري. اند  جان خود را از دست داده

و  2002هاي  در سال 1گسترش سریع سندرم تنفسی حاد کشنده. اند ماالریا و سل از بین رفته

دهد که چگونه جهان  هاي آمریکاي شمالی نشان می از آسیا به منازل و بیمارستان. م 2003

آلودگی کشورهاي اروپایی به . باشد پذیر می هاي کشنده جدید آسیب یکپارچه در برابر بیماري

شدن این  م که از آسیا به این کشورها منتقل شد و وارد 2005در سال  2اي مرغیآنفلوالنز

دهد که حتی مناطقی که به  ویروس از ترکیه به تمام اروپا در طی یکسال نشان می

توانند مصونیت داشته باشند و  هاي پیشرفته درمان و پژوهش دسترسی دارند نیز نمی آوري فن

در کنار این مسائل، . پذیرند المللی آسیب فونی قابل انتقال بینهاي ع به شدت در برابر بیماري

هاي قلبی ـ عروقی و آسم نیز  هاي کشنده دیگري مانند سرطان، چاقی مفرط، بیماري بیماري

این مشکالت بخصوص در کشورهاي در حال توسعه به . الملل است امروزه دامنگیر جوامع بین

رایط زندگی افراد به شدت در حال افزایش بوده و دلیل تغییرات سریع در درآمد، سبک و ش

  )24. (باشند همچنان به عنوان یک خطر در کشورهاي توسعه یافته نیز مطرح می

هاي نظام اداره سالمت جهانی  امان به سالمت در جهان امروز، محدودیت این حمالت بی

در جهان، از . دکن سال گذشته بنیان نهاده شده است را به خوبی روشن می 150که در طی 

م، تحرك وسیعی در جهت ساختن یک عمارت بغرنج از مؤسسات سالمت  19اواسط قرن 

هاي بسیاري  المللی شروع شده و این تحرك تا امروز ادامه داشته است و سازمان جهانی بین

با این . اند که در رأس آنها سازمان جهانی بهداشت قرار دارد براي تأمین سالمت ایجاد شده

البته، در میان تمام . است  تمام این شبکه عظیم، در کنترل بحران موجود ناموفق بوده حال،

مبنا، الگو به عنوان توانند  ها نیز وجود داشته است که می ها، برخی موفقیتتها و ناموفقی شکست

به اکنون کامالً واضح است که  اما، هم. تر به کار روند مایلی براي ساختن نظام سالمت موفقتیا 

هاي موجود، نوآوري در مدیریت سالمت جهانی  گذاري در شیوه جاي افزایش روزافزون سرمایه

ها وارد شده و به  این نوآوري باید در حیطه ایده. براي غلبه بر بحران دوره معاصر ضروري است

  
1 - SARS 
2 - Avian anfluenza 
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عنوان اصول و هنجارهایی براي هدایت مدیریت سالمت جهانی و باز تعریف و بهبود آن در 

چنین براي واقعیت بخشیدن  هم. پیچیده و به هم پیوسته کنونی مورد استفاده قرار گیرددنیاي 

هاي  آل رسیدن به سالمت براي همه، در قلمرو مؤسسات، قوانین جدید، روش به ایده

  .گیري نو، منابع و مشارکت همگانی ضروري است تصمیم

وشیاري کشورها، تر مستلزم آمادگی و ه هاي موفق طراحی، توسعه و ارائه نظام

هاي سالمت، مؤسسات خیریه و بشردوستانه، بخش  المللی، متخصصین مراقبت هاي بین سازمان

هاي غیردولتی، جوامع محلی، افراد متعهد و حتی قربانیان سراسر جهان  خصوصی، سازمان

هاي اجتماعی سالمت، این حقیقت را آشکار  کننده عالوه براین درك گسترده تعیین. است

ها و مؤسسات جدید و بنیادین براي حرکت، ماوراي تمرکز صرف بر ارائه  د که ایدهکن می

هاي پزشکی و مداخالت سالمت عمومی سنتی براي مورد توجه قراردادن عواملی  مراقبت

همچون فقر، اقتصاد، عدم امنیت فیزیکی، سوء تغذیه و نیز ترتیبات اجتماعی معاصر که این 

  )25. (ضروري استنمایند  عوامل را تشدید می

هاي موجود در جهت اداره بهتر سالمت  اشاره کرد که براي تکمیل تالش ددر پایان بای

هاي اصلی در حوزه سالمت که  اول اینکه، چالش. جهانی اساساً باید به سه سؤال اصلی پاسخ داد

که  ها مواجه خواهد بود کدامند؟ دومین سؤال این است با آن. م 21جامعۀ جهانی در قرن 

هاي موجود در این زمینه چگونه و تا چه حد قادر به  مؤسسات کنونی سالمت جهانی و ایده

ها هستند؟ و سوم اینکه براي پاسخگویی و مواجهه مطلوب با این  پاسخگویی به این چالش

هایی در ترتیبات مدیریت سالمت جهانی ضروري است؟ به عبارت دیگر  ها، چه نوآوري چالش

ر سالمت در قرن پیش رو، ضروري است که ما بدانیم که مدیریت کنونی سالمت براي اداره بهت

نمودن مشکالت سالمت که   کند و چگونه باید عملکرد آن را براي مرتفع جهانی چگونه عمل می

  )26. (هاي آینده نیز حادتر خواهد شد بهبود دهیم هاي زیادي را از بین برده و در سال انسان

  :21تقاء سالمت در قرن هایی براي ار اولویت

  :ارتقاء پاسخگویی اجتماعی) 1

پاسخگویی  داراي تعهدي پایدار نسبت به دهاي سالمت، بای گیرندگان نظام تصمیم

  .اجتماعی باشند

ها و انجام اقدامات زیر در جهت  هر دو بخش عمومی و خصوصی باید با اتخاذ سیاست

  :تالش کنند. م 21ارتقاء سالمت در قرن 

  .از آسیب رساندن به سالمت افراد ـ اجتناب

  .ـ محافظت از محیط و اطمینان از مصرف بهینه منابع
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مخدر مانند تنباکو و تسلیحات  ـ محدودکردن تولید و تجارت کاالهاي مضر و مواد

  .جنگی و ممانعت از تبلیغ و بازاریابی آنها

  .ـ حفاظت از شهروندان در محیط بازار و افراد در محیط کار

  .هاي سالمت ناپذیر سیاست ابی مبتنی بر عدالت سالمت به عنوان بخش جداییـ ارزشی

  :گذاري در سالمت افزایش سرمایه) 2

گذاري کنونی در حوزه سالمت ناکافی و در اغلب موارد  در بسیاري از کشورها سرمایه

ی گذاري براي توسعه سالمت مستلزم یک رویکرد چند بخش افزایش سرمایه. فاقد اثربخشی است

هاي آموزش و مسکن، به مانند  است که به عنوان مثال شامل تخصیص منابع بیشتر به بخش

هاي کنونی هم در  گذاري دهی مجدد سرمایه گذاري بیشتر و جهت سرمایه. بخش سالمت است

اي براي پیشرفت در توسعه انسانی، سالمت و  داخل کشورها و هم در بین کشورها، ظرفیت ویژه

هاي خاص مانند  گذاري براي سالمت باید نیازهاي گروه سرمایه. نماید اد میکیفیت زندگی ایج

  .زنان، کودکان، سالمندان و جمعیت فقیر و به حاشیه رانده شده بومی را مورد توجه قرار دهد

  :مشارکت گسترده و یکپارچه براي سالمت) 3

معه هاي مختلف در تمام سطوح دولت و جا ارتقاء سالمت مستلزم مشارکت بخش

هاي جدیدي براي افزایش مشارکت ایجاد  تقویت شده و ظرفیت دمشارکت کنونی بای. باشد می

ها و منابع، منافع زیادي  مشارکت با ایجاد زمینه به اشتراك گذاشتن تجربیات، مهارت. گردد

پذیر و براساس اصول اخالقی،  لیتؤوهرگونه مشارکتی باید شفاف، مس. براي همه طرفین دارد

  .طرفه و احترام باشدفهم دو

  :افزایش ظرفیت جامعه و توانمندسازي افراد) 4

آن، هم توانایی . شود ارتقاء سالمت توسط افراد و نه برروي افراد یا براي افراد انجام می

ها و جوامع را براي اثرگذاري بر  ها، سازمان دهد و هم ظرفیت گروه افراد را افزایش می

ظرفیت جوامع براي ارتقاء سالمت مستلزم  بهبود. دهد میهاي سالمت توسعه  کننده تعیین

توانمندسازي افراد مستلزم دسترسی . آموزش عملی، آموزش رهبري و دسترسی به منابع است

  .باشد هاي الزم براي تغییرات اساسی می گیري و دانش و مهارت به فرآیندهاي تصمیم

  :ایجاد زیرساخت براي ارتقاء سالمت) 5

هاي ارتقاء سالمت باید سازوکارهاي جدیدي براي تأمین مالی  ساختبراي تضمین زیر

هاي غیردولتی،  ها، سازمان هایی براي دولت چنین، باید مشوق هم. محلی، ملی و جهانی پیدا شود

مؤسسات آموزشی و بخش خصوصی ایجاد گردد تا بسیج منابع براي ارتقاء سالمت به حداکثر 

هاي جدید و متفاوتی براي دستیابی  ن معنی است که شبکههاي جدید سالمت بدی چالش. برسد
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همیاري دوطرفه و نیز تبادل  دها بای اینگونه شبکه. به همکاري بین بخشی مورد نیاز است

  .اطالعات در داخل و در بین کشورها را افزایش دهند

هاي ارتقاء سالمت باید در  هاي رهبري براي حمایت از فعالیت آموزش و تمرین مهارت

چنین مستندسازي تجربیات از طریق پژوهش و گزارش موردي  هم. دستور کار قرار گیرد

همه کشورها باید . ریزي، اجرا و ارزشیابی در حوزه سالمت شود تواند منجر به بهبود برنامه می

محیط سیاسی، قانونی، آموزشی، اقتصادي و اجتماعی مناسبی براي پشتیبانی از اقدامات ارتقاء 

  )27. (اد نمایندسالمت ایج
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  37   /    عملکرد: بخش دوم

  

 
  

  :دومبخش 

  

  عملکرد

  

  :تعریف عملکرد

سال گذشته بیشترین مباحثات  50دو سؤال مهم که در عرصۀ مدیریت عمومی در طی 

را در عرصه اصالحات بخش عمومی به خود اختصاص داده است عبارت است از نقش بازارها و 

درواقع . متفاوتی از عملکرد ارائه شده است در همین راستا، معانی. نیز عملکرد در بخش عمومی

شناسی، علوم  به عنوان مثال در روان. اي تعریف شده است اي به گونه عملکرد، در هر رشته

اجتماعی و علوم مدیریتی تعابیر متفاوتی از عملکرد با تأکید بر عملکرد فردي، اجتماعی، 

نه و واحد با معنی روشن و واضح عملکرد، یک مفهوم یگا. سازمانی یا نظامی ارائه شده است

اي از اطالعات درباره دستاوردهاي داراي  به عملکرد به عنوان مجموعه دنیست بلکه بای

  .هاي متنوع براي سهامداران نگریسته شود ارزش

1قانون نتایج و دستاوردهاي دولتی
هاي بین نتایج و عملکرد را  ایاالت متحده تفاوت 

دارد که نظام  ایاالت متحده بیان می 2ره حسابرسی عمومیچنین ادا هم. توصیف کرده است

تواند به عنوان ابزاري استراتژیک براي پیش بردن تغییرات داخلی و  مدیریت عملکرد مؤثر می

مدیریت براي «در صورتی که شما بخواهید . دستیابی به نتایج مطلوب مورد استفاده قرار گیرد

در حالی که گفته . اید را با سنجش عملکرد آغاز کردهرا اعمال کنید درواقع کارتان »  نتایج

این . تر است کردن محسوس نتایج که مفهومی عمومی شود عملکرد عبارت است از عملیاتی می

کند زمانی که بودجۀ عملکردي را  ایاالت متحده نیز تأیید می 3موضوع را اداره مدیریت و بودجه

  
1 - Governmen performance and results act 
2 - General accounting office 
3 - Office of performance and management 
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شود از یک چارچوب عملکرد محور که در  ل میبودجه عملکردي تشکی: کند اینگونه تعریف می

آن اهداف عالی استراتژیک با اهداف عملکردي بلندمدت و نیز اهداف عملکردي ساالنه همراستا 

) بازده(و اهداف عملکردي ساالنه ) اثرات(در این تعریف اهداف عملکردي بلندمدت . شوند می

  )28. (سازد نتایج را آشکار می دهند که آن نیز ماهیت چارچوب عملکردي را تشکیل می

  :مفهوم عملکرد

. مدیریت عملکرد، دربارة عملکرد است، بنابراین باید ابتدا واژه عملکرد تعریف شود

تعریف عملکرد اهمیت زیادي دارد زیرا اگر نتوانیم عملکرد را تعریف کنیم سنجش و مدیریت 

لکرد یک مفهوم چند بعدي است معتقدند که عم 1بیتس و هالتون. آن نیز غیرممکن خواهد شد

کنند که نکته مهم  آنها بر این موضوع تأکید می. و سنجش آن به عوامل متعددي بستگی دارد

این است که تعیین کنیم هدف سنجش عملکرد، ارزشیابی نتایج حاصله است یا رفتارها یا به 

  )29. (عبارتی فرآیندها

توان به عنوان  عملکرد را به سادگی می. هاي متفاوتی درباره عملکرد وجود دارد دیدگاه

از نظر فردي نیز عملکرد عبارت است از . ثبت میزان نتایج محقق شده در نظر گرفت

معتقد است که عملکرد عبارت است از آنچه که یک فرد در اثر  2کان. دستاوردهاي شخصی

و همکاران  3برنادین. باشد گذارد و به عنوان بخشی از هدف می تالش، از خود به جاي می

براساس نتایج حاصل از کار تعریف شود زیرا این نتایج هستند که  دمعتقدند که عملکرد بای

. هاي اقتصادي دارند ارتباطی قوي با اهداف استراتژیک سازمانی، رضایت مشتریان و مشارکت

دستاوردها، نتایج، روش : فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز عملکرد را چنین تعریف کرده است

این تعریف، ضمن اینکه به نتایج و بازده کار . جام و اجراي هر آنچه که تضمین شده استان

اما نظري  4کمپبل. داند هاي انجام کار نیز می داللت دارد در عین حال  عملکرد را شامل روش

گیرد  نمی وي معتقد است که عملکرد، به نوعی رفتار اشاره دارد و نتایج را دربر. مخالف دارد

معتقد  5اما برومبرچ. نتایج ممکن است توسط عوامل متعدد مختلف تحت تأثیر قرار گیرند زیرا

گیرد و تنها در این  است که عملکرد باید طوري تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را دربر

  )29. (توان به یک دیدگاه جامع درباره عملکرد دست یافت صورت است که می

  
1 - Bates and Halton 
2 - Kane 
3 - Bernadian 
4 - Campbell 
5 - Brumbrach 
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  :دامنه و عمق عملکرد

. شود رد عملکرد در بخش عمومی، اغلب دو واژه دامنه و عمق عملکرد استفاده میدر مو

آنها را ) کمی و کیفی(هاي  را وارد کرده و در فعالیت) کمی و کیفی(هایی  یک سازمان داده

) کاالها یا خدمات(ها  این ستاده. کند می) کمی یا کیفی(هایی  پردازش نموده و تبدیل به ستاده

آوري  مانند جمع(ها مستقیماً قابل مصرف هستند  گاهی اوقات، ستاده. اهند شدوارد جامعه خو

که (ها تنها درجه دسترسی هستند  اما در بسیاري از موارد، ستاده) ها و یا ارائه پاسپورت زباله

ها ارتباط  اي باشند که به سطح تحلیلی فعالیت ها نتایج واسطه شود اینگونه ستاده باعث می

هاي  مانند ذخیره زباله(شوند  ها براي تولیدات بعدي استفاده می گاهی نیز ستاده). یابند می

). مانند تأمین امنیت توسط نظامیان(و گاهی هم آنها، غیرقابل تقسیم هستند ) اي هسته

هاي کیفی نیز ممکن  جنبه. هاي کمی ممکن است با مفاهیم فیزیکی یا مالی بیان شوند جنبه

  .ان صورت کیفی بیان شونداست کمی شوند یا به هم

ها نوعی رابطه مکانیکی را  ها و ستاده ها، فعالیت فرض وجود رابطه مستقیم بین داده

هاي ماشینی و توابع تولید معمول بوده و تا حد ممکن خطی  کند که براساس مدل پیشنهاد می

اقع در بخش در بسیاري مو. استتر  هاي عمومی پیچیده اما واقعیت، بخصوص در بخش. باشد می

  .شود تقسیم می 3و اثر نهایی 2، نتایج ثانویه1عمومی ستاده خود به نتایج اولیه

شود به این معنی که گاهی  بر این اساس در بخش عمومی دامنه عملکرد تعریف می

تأکید بر ستاده است که در این صورت دامنه عملکرد محدود است، اما گاهی تأکید بر نتیجه 

هاست که به همین ترتیب دامنه عملکرد  یه و اثر نهایی حاصل از فعالیتاولیه، نتیجه ثانو

  .شود گسترده می

   

  
1 - Output 
2 - Outcome 
3 - Impact 
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    ها هستاد    

/ ها فعالیت

  فرآیندها
  ها داده  

               

    نتایج اولیه    نتایج ثانویه    اثر نهایی
 / ها فعالیت

  فرآیندها
  ها داده  

  ردمقایسه دو دیدگاه در مورد دامنه عملک - 2- 1شکل 

  

در حالی که دامنه عملکرد بر گسترش افقی ابعاد نتایج داللت دارد، عمق عملکرد ابعاد 

. باشد می 1عمق عملکرد شامل سه الیه خرد، متوسط و کالن. کند عمودي عملکرد را تشریح می

عملکرد خرد در سطح یک سازمان واحد در بخش عمومی و مواجهه آن با شهروندان یا 

هاي همسان و سازگار  عملکرد متوسط، در سطح سیاست. شود ریف میهاي دیگر تع سازمان

و نهایتاً ) هاي اروپایی هاي عمومی مختلف در یک زمینه معین مانند سطح دولت سازمان(

  .شود تعریف می) دولتها(عملکرد کالن در گستره حکومت 

در سطح یک سازمان، . دهد چارچوب تحلیلی عملکرد خرد را نشان می 2-2شکل 

ها به  ها یا فرآیندها تبدیل به ستاده شده و ستاده هایی وارد سازمان شده، در اثر فعالیت دهدا

کنندگان، با  نهایتاً، شهروندان به عنوان مصرف. شوند صورت کاالها یا خدمات وارد جامعه می

اوت ها نیز متف ها را دریافت کرده و ادراك آنها درباره ستاده سطوح انتظارات مختلف این ستاده

کنندگان،  ها با سطوح انتظارات و ادراك فردي مصرف مواجهه کیفیت و کمیت ستاده. خواهد بود

مندي مثبت یا منفی نیز خود بر انتظارات  رضایت. شود مندي می منجر به سطوح متفاوت رضایت

. دآی اي دو طرفه در این زمینه به وجود می و ادراك افراد اثر خواهد گذاشت، به عبارتی  رابطه

اعتماد و ائتالف در یک سازمان واحد ارائه خدمات است که خود  ،بخش پایانی این چارچوب نیز

مندي اثر گذاشته و در بسیاري از مواقع اثر مهمی در موفقیت کارکرد ارائه خدمات  بر رضایت

نشان آموزان و اولیاء آنها به معلما به عنوان مثال در مورد مدرسه و بیمارستان، اگر دانش. دارد

اعتماد کرده و با آنها همکاري نمایند و یا بیماران به پزشکان خود اعتماد کرده و در امر معالجه 

شود اثربخشی را  خود با آنها همکاري نمایند، اینگونه اعتماد که منجر به نوعی ائتالف می

  .افزایش داده و در یک رابطه متقابل رضایتمندي را نیز افزایش خواهد داد

  
1 - Micro, Meso, Macro 
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  کیفیت داده    کیفیت فعالیت    هتادکیفیت س

  کمیت داده    کمیت فعالیت    هکمیت ستاد

 

  سطوح

  ائتالف

  خرد

  

  سطوح

  

  رضایتمندي

  انتظارات  

  1سطح

  ادراك سطوح

      

  اراتانتظ    

  2سطح 

  ادراك سطوح

      

  انتظارات    

  3سطح 

  ادراك سطوح

  چارچوب سطح عملکردي خرد: عمق عملکرد - 2- 2شکل 

  

رگز نتایج اولیه به تنهایی، هدف پایانی در بخش عمومی نیستند بلکه متعاقب آنها، اما ه

بنابراین، باتوجه به اینکه نتایج ثانویه و اثر نهایی . باشند نتایج ثانویه و اثر نهایی مورد تأکید می

هاي سنجش عملکرد  گردند لذا نظام ها ایجاد می اي از سازمان توسط دامنه، زنجیره یا شبکه

سازماندهی ) سطح عملکردي خرد(هاي انفرادي  بخش عمومی هرگز نباید در سطح سازمان

یا ) مانند آموزش، سالمت، محیط زیست یا امنیت(در سطح یک زمینه خاص  دشوند بلکه بای

این سطح، درواقع . سازماندهی و به کار گرفته شوند) مانند زنجیره غذا(خدمت / زنجیره تولید 

. نتایج ثانویه و اثر نهایی، ممکن است عینی یا ذهنی باشند. است) میانی(همان سطح متوسط 

توانند توسط محیط سیاسی در حال تغییر تحت تأثیر قرار  چنین، نتایج ثانویه و اثر نهایی می هم

شود که در آنها توالی نتایج اولیه، نتایج ثانویه و  هاي منطقی می این، منجر به ایجاد مدل. بگیرند

هاي منطقی، در موارد بسیاري توسط متخصصین طراحی  اینگونه مدل. گردند ی ارائه میاثر نهای

در . ها و توالی موجود در آنها خطی صرف نیستند توجه کرد که این مدل دبای. اند و ارائه شده
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و کالن نشان ) میانی(هایی از چارچوب سطح عملکردي متوسط  مثال 2-4و  2-3هاي  شکل

  )28. (اند داده شده

  

  

  

  

  

  

  

  سطوح ائتالف

 متوسط
 

  

 نتایج نهایی

  )میانی(سطح عملکردي متوسط : عمق عملکرد - 2- 3شکل 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )28(سطح عملکردي کالن : عمق عملکرد - 2- 4شکل 

 داده فعالیتنتیجه اولیه 

 داده فعالیت نتیجه اولیه

 داده فعالیت نتیجه اولیه

 

  

 

 نتایج میانی

 
  

 

 داده فعالیت نتیجه اولیه

 داده فعالیت نتیجه اولیه

 داده فعالیت نتیجه اولیه

یج میانینتا  
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  :سومبخش 

  

  دیریت عملکردم

  

  :سنجش و مدیریت عملکرد

و ثبت مسائل  ها با مشاهده مند داده آوري نظام سنجش عملکرد عبارت است از جمع

ترین سطح سنجش، مدیریت این  پایین. مربوط به عملکرد براي برخی اهداف مرتبط به عملکرد

مند بر  مند یا غیرنظام از یک دیدگاه تحلیلی، تمرکز نظام. باشد آوري شده می هاي جمع داده

رد اي براي سنجش عملک دامنه یا عمق خاصی از عملکرد منجر به ایجاد دامنه یا عمق ویژه

دهد یا نظام  این موضوع، ممکن است به اینکه چه کسی سنجش عملکرد را انجام می. شود می

طبیعتاً، آن ممکن . سنجش عملکرد به چه منظوري طراحی شده است بستگی داشته باشد

ها را  است  یک دلیل علّی داشته باشد مثالً ممکن است قانونی وجود داشته باشد که سازمان

تري در آن نهفته  هاي خاص نماید، یا اینکه نوعی اراده غایت شناسانه ي دادهآور مجبور به جمع

مضامین عملکرد نیز ممکن . ها در بهبود ها براي استفاده از آن آوري داده مثالً نیاز به جمع ،باشد

رسد که نیاز به عملکردهاي مختلف براي اهداف مختلف وجود  به نظر می. دناست متفاوت باش

عملکرد به عنوان یک هدف یا دامنه و عمق . تواند بر سنجش اثر بگذارد نیز میدارد که این 

مشخص نیازمند سنجشی است که به طور ویژه و گسترده با عملکرد تعریف شده هماهنگ 

آوري، تحلیل، گزارش و  نتایج، در مدیریت عملکرد و یا ارزش پولی، از تولید، جمع. باشد

هایی در  ها و برنامه که شامل داده اي مرتبط به عملیات سازمانه اي از داده کارگیري مجموعه به

باشد حاصل  مدت و نتایج بلندمدت می هایی در مورد نتایج کوتاه چنین داده ها و هم مورد داده

هاي  هاي مختلفی از مقیاس پذیري و نیز طبقات یا گروه درجات مختلفی از سنجش. دنشو می

اما عنصر اساسی در . ، نیاز به سیاست سنجش عملکرد داردهمه اینها. سنجش نیز وجود دارند

طراحی نظام سنجش عملکرد براي بخش عمومی در سطوح خرد، متوسط و کالن عبارت است 
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مسأله دشوار در اینجا، تحلیل . سنجش عملکرد در تمام سطوح 1هاي هزینه ـ منفعت از تحلیل

 2هاي سنجش عملکرد ینه نظامهز. هزینه ـ منفعت نامتقارن نظام سنجش عملکرد است

در مقابل منافع حاصل از آنها، مشروط، نامحسوس و . واسطه است غیرمشروط، محسوس و بی

ها به  هاي سنجش عملکرد به تبدیل داده هاي نظام منفعت. باشد ریزي شده براي آینده می برنامه

ذاري با هدف هاي مدیریتی و سیاستگ اطالعات و سپس استفاده از این اطالعات در چرخه

هاي بهبود نتایج، تحول در عملکرد واقعی و  گیري، تخصیص بهتر منابع، استراتژي اصالح تصمیم

هاي سنجش  بنابراین، منافع حاصل از نظام. باشد پاسخگویی بهتر درباره نتایج به دست آمده می

امحسوس باشند، دوماً ن عملکرد اوالً شرطی هستند یعنی منوط به استفاده از اطالعات می

گیري  هستند یعنی وابسته به این هستند که چقدر براي دانش مربوط به اصالح امور، تصمیم

تر ارزش قائل هستیم و سوماً مربوط به آینده هستند زیرا چرخه  بهتر و پاسخگویی مطلوب

که در حالی . استبر  ها، تبدیل آنها به اطالعات، استفاده و یادگیري از آنها زمان آوري داده جمع

توان مقدار مشخصی پول براي  ها کامالً غیرشرطی هستند یعنی می آن. ها اینگونه نیستند هزینه

چنین،  هم. ها، انتشار اطالعات، ارزیابی و ممیزي پرداخت کرد آوري، ذخیره و پردازش داده جمع

واسطه هستند یعنی هزینه در  ها محسوس هستند یعنی قابل شمارش هستند و نیز بی هزینه

  .دهد ان زمان انجام کار رخ میهم

و ارزشیابی خطر مستلزم  3در چنین زمانی، مدیریت و سیاستگذاري مبتنی بر مدارك

داللت بر این دارد  4قانون تنوع الزم اشبی. هاي مناسب براي نگریستن به آینده است استراتژي

ها و  گی این سازمانهاي پیچیده باید به نسبت پیچید ها و سیاست سازمان 5هاي بازبینی که نظام

  .ها داراي پیچیدگی باشند چه اینکه این وضعیت قابل کنترل و یا غیرقابل کنترل باشد سیاست

به صورت تحلیلی از  دبه طور مشخص، واژه عملکرد داراي نوعی پیچیدگی است که بای

حات این پیچیدگی پرده برداشته شود تا بتواند به صورت علمی و قابل استفاده در توضیح اصال

طرفانه و خنثی نیست  سنجش عملکرد، یک اقدام بی. مدیریت عمومی مورد استفاده قرار گیرد

بلکه آن نوعی اقدام مدیریتی است که نه تنها، هزینه پولی و انسانی دارد بلکه بر رفتار افراد و 

عملکرد هاي سنجش عملکرد بر  اندازي نظام در برخی موارد، حتی راه. گذارد ها نیز اثر می گروه

  
1 - Cost-benefit analysis 
2 - PMS 
3 - Evidence-based policy and mangement 
4 - Ashbiy’s Law of requisite variety 
5 - Monitoring systems 



  45   /    مدیریت عملکرد: بخش سوم

  .تأثیر مثبت دارد

توان به این نتیجه رسید که  از این دیدگاه که عملکرد دقیقاً برابر با نتایج نیست می

به عبارت دیگر نباید تصور کرد که عملکرد . شود چنین شامل ارائه نتایج نیز می عملکرد، هم

لکرد بهتر خود بهتر به معنی نتایج بهتر است بلکه عملکرد بهتر به معنی نتایج بهتر و عم

هاي قانونی براي  شدن و ایجاد ظرفیت امروزه، قانونی. باشد می) ارائه بهتر نتایج عملکرد(عملکرد 

قادر به تعریف استانداردهاي عملکرد و  دها بای عملکرد بهتر داللت بر این دارد که سازمان

هاي  ن اولویت، تدویعملکرد رسد که تعریف مدیریت به نظر می. سطوح مرتبط عملکرد باشند

عملکرد و سنجش عملکرد، فراهم نمودن اطالعات عملکردي، ایجاد اثراتی با استفاده از این 

اطالعات، پشتیبانی از مشروعیت مدیریتی و مجدداً، تعریف دوباره مدیریت عملکرد به شکلی 

  )30. (تر یک چرخه دائمی و همیشگی باشد تر و مطلوب قوي

  :تعریف مدیریت عملکرد

  ها و انجام اقدامات مرتبط به کارگیري استراتژي عملکرد عبارت است از به مدیریت

    ها که هدف آن تقویت امکان دستیابی به سازمان ها و هم براي ارتقاء عملکرد افراد، گروه

  .اهداف

  مدیریت عملکرد به معنی ایجاد نوعی فهم و درك مشترك از آنچه ،به عبارت دیگر

دیگر تعاریف مدیریت عملکرد نیز بر ). 31(گی تحقق آن است که باید تحقق یابد و چگون

مند فرآیند و تأکید آن بر تحقق اهداف عالی مشترك فردي و سازمانی داللت  طبیعت نظام

  .دارند

گیري و  هاست که امکان هدایت، پی مدیریت عملکرد، یک جزء اصلی راهبري سازمان

  .نماید و نتایج مطلوب ایجاد میاصالح عملکرد را جهت تحقق دورنما، اهداف عالی 

کند که  ها را قادر می کارگیري یک رویکرد اثربخش مدیریت عملکرد افراد و گروه به

اهداف عالی سازمانی را به خوبی درك کرده و رابطه نتایج کار فردي و گروهی با این اهداف را 

. نیز تعیین و تعریف نمایدها را  تواند انتظارات عملکردي افراد و گروه این رویکرد می. بفهمند

باشد توانایی  ایجاد ارتباط بین عملکرد و اهداف عالی که از کارکردهاي مدیریت عملکرد می

  ) 32( .شود فردي و سازمانی را افزایش داده و منجر به عملکرد بهتر می

  :هدف کلی مدیریت عملکرد

د توسط هدف کلی مدیریت عملکرد، مشارکت در دستیابی به سطح مطلوب عملکر

  .سازمان و افراد آن است

هاي مختلف همچون  عملکرد مطلوب نیز به معنی دستیابی به اهداف مشخص در زمینه
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به طور . باشد هاي سهامداران می وري، کیفیت، خدمت به مشتریان، رشد، منافع و ارزش بهره

د به دست ویژه، مدیریت عملکرد در پی ایجاد فهم و درك مشترك بهتر در مورد آنچه که بای

آید، توسعه ظرفیت افراد براي تحقق آن و هدایت و پشتیبانی از افراد براي ارائه عملکرد مطلوب 

  )32. (و صرف حداکثر توانایی در جهت منافع خود و سازمان است

  :دامنه مدیریت عملکرد

آن، درواقع فرآیند طبیعی مدیریت . مدیریت عملکرد، درباره مدیریت یک سازمان است

چنین دربارة مدیریت سازمان در یک  مدیریت عملکرد، هم. باشد ک سیستم یا تکنیک میو نه ی

این موضوع بر اینکه . باشد گویند می زمینه مشخص که به آن محیط داخلی و خارجی می

گیرد و چگونه عمل  می یابد، چه اقداماتی را دربر مدیریت عملکرد چگونه ایجاد و گسترش می

معتقد است  1زمینه یا محیط عمل بسیار مهم است به حدي که جونز. گذارد کند تأثیر می می

گیرد و نه  می مدیریت عملکرد، همۀ افراد را دربر. که باید محیط، مدیریت شود و نه عملکرد

ول عملکرد ؤرویکرد مدیریت عملکرد، این فرهنگ را که تنها مدیران را مس. فقط مدیران را

ولیت مشترك مدیران و دیگر افراد ؤد به اینکه پاسخگویی، مسداند رد کرده و اعتقا ها می گروه

درواقع، مدیران و دیگر افراد به طور مشترك، درباره نتایج حاصله . کند است را جایگزین آن می

ول هستند و نیز به طور مشترك در سنجش عملکرد، دربارة اینکه چه کاري باید انجام ؤمس

فرآیندهاي مدیریت عملکرد بخشی از یک . گیرند شود و چگونه باید انجام شود تصمیم می

  )29. (باشد رویکرد کامل و همه جانبه به مدیریت است که مورد توجه همه اعضاي سازمان می

  

  

  

  

  ..................................................................................................................................    

  

  
  

  )29(مراحل مدیریت عملکرد  - 3- 1شکل 

  
1 - Jones 

 عملکرد بهبود یافته عملکرد باال

عملکرد  عملکرد واقعی

 پایین

 توافق در مورد عملکرد پیگیري و بازبینی عملکرد بازنگري عملکرد اصلی
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  :اصول مدیریت عملکرد

  :توان به شکل زیر خالصه کرد اصول مدیریت عملکرد را می

د، اهداف عالی سازمانی را به اهداف فردي، گروهی و بخشی مرتبط ـ مدیریت عملکر1

  .کند می

  .ـ مدیریت عملکرد فرآیندي مداوم و تکاملی است2

  .ـ مدیریت عملکرد مبتنی بر توافق و مشارکت است و نه بازرسی و اعمال زور3

ـ مدیریت عملکرد منجر به درك مشترك دربارة آنچه که براي بهبود عملکرد ضروري 4

  .شود است و چگونگی به دست آمدن آن می

را در بهبود عملکرد تشویق ) خود مدیریتی( 1ـ مدیریت عملکرد، مدیریت خود5

  .کند می

ـ ایجاد نظام مدیریت عملکرد مطلوب مستلزم سبک مدیریتی باز و با اعتماد بوده و 6

  .نماید ارتباط دوجانبه بین مدیران و زیردستان را ترغیب می

  .ریت عملکرد، مستلزم بازخورد مداوم استـ نظام مدی7

هاي بازخورد، دانش و تجربه الزم را براي اصالح اهداف و تحقق آنها ایجاد  ـ حلقه 8

  .دننمای می

ـ مدیریت عملکرد، کل عملکرد را در برابر اهداف مشترك مورد توافق مورد ارزشیابی 9

  )25( .دهد قرار می

صول مدیریت عملکرد مؤثر را به شرح زیر تعیین انیز،  2آژانس توسعه و بهبود آمریکا

  :کرده است

  .دانید که به دنبال چه چیزي هستید ـ به خوبی می1

  دانید که براي رسیدن به اهداف چه چیزهایی در اختیار دارید؟ ـ می2

  گیري کنید؟ دانید که چگونه میزان پیشرفت به سمت اهدافتان را اندازه ـ می3

  شکالت عملکردي را کشف کرده و آنها را اصالح کنید؟دانید که چگونه م ـ می4

چنین با توسعه این اصول موارد زیر را براي ایجاد  آژانس توسعه و بهبود آمریکا، هم

  :داند مدیریت عملکرد مؤثر ضروري می

  .ـ دورنما و هدف روشن1

  

  
1 - Self management 
2 - Improvement and Development Agency (IDEA) 
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  .ـ تمرکز بر نتایج2

  .ـ رهبري و مدیریت متعهد و با انگیزه3

  .دموکراتیک جامعهـ مشارکت مؤثر و 4

  .ریزي، پیگیري و بازنگري قوي هاي برنامه ـ نظام5

  .ـ مدیریت افراد6

  .ـ مدیریت پروژه و مدیریت تدارکات7

  )26( .ـ مدیریت مالی 8

  :سؤاالت اصلی در مدیریت عملکرد

  :پاسخ داده شوند دبراي توسعه و حفظ فرآیند مدیریت عملکرد اثربخش سؤاالت زیر بای

  از عملکرد مطلوب چیست؟ـ مقصود ما 1

  دانند که در زمینه عملکرد چه انتظاراتی از آنها وجود دارد؟ ـ آیا افراد و کارکنان ما می2

  توانیم اهداف فردي و سازمانی را همراستا کنیم؟ ـ چگونه می3

هاي اصلی سازمانی را حمایت و پشتیبانی  ـ تا چه حد، مدیریت عملکرد ارزش4

  کند؟ می

  وانیم عملکرد خوب و عملکرد ضعیف را تعریف و تعیین کنیم؟ت ـ آیا ما می5

  توانیم دالیلی براي عملکرد خوب و یا عملکرد ضعیف بیان نمائیم؟ ـ آیا می6

  توانیم تمام افراد را در جهت ارائه عملکرد مطلوب تشویق نمائیم؟ ـ چگونه می7

  )32(اوم انجام دهیم؟ توانیم تمام این اقدامات را به صورت پیوسته و مد ـ چگونه می 8

  :اهمیت مفهوم عملکرد در مدیریت عملکرد

اغلب اوقات، عملکرد را . تمام سؤاالت فوق مهم هستند اما سؤال اول از همه مهمتر است

. کنند که داللت بر دستیابی به اهداف کمی دارند تعریف می 1اي به طور ساده با مفاهیم ستاده

ها بوده و بر  عملکرد در حقیقت نتایج حاصل از فعالیت. اما عملکرد چیزي بیش از این است

هاي کیفی و با  تواند حتی به روش بنابراین، عملکرد می. جهد و کوشش و تالش داللت دارد

عملکرد به استاندارد الزم خواهد رسید وقتی «استناد به استانداردهاي عملکرد که به صورت 

توان در مقابل اهداف  در عین حال، نتایج را می. گیردشوند مورد ارزشیابی قرار  تعریف می» ...که

دقت کرد که عملکرد تنها به اینکه چه  دبای. مشخص کمی و اهداف عالی نیز ارزشیابی نمود

چیزي به دست آمده است اشاره ندارد بلکه به این موضوع که آنچه تحقق یافته چگونه به دست 

  
1 - Output 
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چگونگی تحقق نتایج را نیز بررسی  دلکرد بایبنابراین مدیریت عم. آمده است نیز توجه دارد

  )32. (تواند اطالعات الزم براي بهبود نتایج را ایجاد کند نماید زیرا آن می

  :چرخه مدیریت عملکرد

چرخه مدیریت عملکرد به اشکال گوناگون ترسیم شده است، هر چند همۀ این موارد 

ریت عملکرد که نظیر چرخه برنامهـ  یک نمونه ساده از چرخه مدی. داراي ابعادي مشابه هستند

  :باشد است به شکل زیر می 1اجرا ـ چک و اقدام ویلیام دمینگ

  

  

  چرخه مدیریت عملکرد - 3- 2شکل 

  

  :اجزاء مدیریت عملکرد در این چرخه عبارتند از

هاي الزم، تعریف رفتارهاي سازمانی مورد  اهداف مورد توافق و شایستگی :ـ برنامه1

هاي توسعه  سازي برنامه هایی براي دستیابی به اهداف و بهبود عملکرد، آماده امهنیاز، ایجاد برن

  .ها و تقویت رفتارهاي مطلوب ها، شایستگی انسانی براي ارتقاء دانش، مهارت

ها و نیز در پاسخ به  اساس برنامه بر انجام کارهاي الزم براي تحقق اهداف: ـ اقدام2

  .تقاضاهاي جدید

تعیین میزان پیشرفت در جهت اهداف و نیز پاسخگویی به : ابیـ پیگیري و ارزشی3

  .تقاضاهاي جدید، برخورد با مدیریت عملکرد به عنوان یک فرآیند پیوسته و دائمی

  
1 - William Deming 

اقدام

ارزشیابی

بازنگريپیگیري/ 

برنامه
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 بهبود یابندیا توسعه  دبازنگري به منظور تهیه لیست اقداماتی که بای: ـ بازنگري4

اول یعنی ارائه برنامه براساس این لیست پس از تهیه این لیست دوباره به مرحلۀ . شودانجام می

  )32. (گردیم برمی

به  1توان مدیریت عملکرد را به صورت یک چرخه خود نوسازي مجدد چنین می هم

  :مانند شکل زیر توصیف کرد

  

  )32(چرخه خودنوسازي مدیریت عملکرد  - 3- 3شکل 

  

  :این چرخه شامل اجزاء زیر است

هاي الزم توافق  مناطق مهم نتایج و تواناییدر تعریف نقش بر  :ـ تعریف نقش1 

  .شود می

 ،به عبارت دیگر. شوند در این مرحله، انتظارات تعریف می: ـ توافق در مورد عملکرد2

مورد اینکه افراد در راستاي اهداف به چه چیزي باید دست یابند، عملکرد این مرحله در در 

ارائه نتایج الزم مورد نیاز است مشخص هایی که براي  چگونه سنجیده خواهد شد و توانمندي

  .ریزي عملکرد در نظر گرفت توان به مثابه مرحله برنامه این مرحله را می. شوند می

در این مرحله اقداماتی که براي توسعه دانش، مهارت و سطح : ـ برنامه توسعه افراد3

. شوند باشند مشخص می هاي مشخص مورد نیاز می توانایی افراد و ارتقاء عملکرد آنها در زمینه

  
1 - Self-renewing cycle 

 توافق در مورد عملکرد

 تعریف نقش

 مدیریت عملکرد

برنامه ریزي توسعه 

 افراد

اقدام  بازنگري بازنگري عملکرد

       

 ارزشیابی/ پیگیري

  

برنام



  51   /    مدیریت عملکرد: بخش سوم

  .این مرحله، درواقع مرحله توسعه عملکرد است

این مرحله شامل فرآیند مستمر ایجاد : ـ مدیریت کردن عملکرد در طول زمان4

هاي غیررسمی، به روز کردن اهداف و در صورت  بازخوردهایی در مورد عملکرد، انجام بازنگري

  .نمودن مسائل عملکردي است لزوم مرتفع

این مرحله شامل ارزشیابی رسمی عملکرد در فواصل زمانی  :نگري عملکردـ باز5

ها و مشکالت به عنوان مبنایی براي تجدیدنظر  باشد که در آن دستاوردها، پیشرفت مشخص می

تواند منجر به  چنین می این مرحله، هم. گیرند در مراحل اول و دوم مورد بررسی قرار می

  )29( .بندي براساس عملکرد شود رتبه

توان چرخه مدیریت عملکرد را به صورت جامع و خالصه در مراحل زیر  در پایان می

  :نمایش داد

  

  :ارزشیابی

  ـ علت شناسی

 ـ افزایش صحت

  :شناخت

 ـ مشاهده


  :تعریف عملکرد

  ـ نتایج

 ـ رفتارها

   
 

  :اصالح عملکرد

  ـ هدف گذاري

 ـ مدل انتظارات

برخورد مناسب با 

 بازخورد


  :ازخوردب

 ـ بازخورد عینی

    

  

 
   عملکرد آینده

  

 )34(چرخه مدیریت جامع عملکرد  - 3- 4شکل 

  

  ریزي تلفیق مدیریت عملکرد و چرخه برنامه

. کند ریزي ایجاد می مدیریت عملکرد، یک مکانیسم پشتیبانی قوي براي چرخه برنامه

  :دهد عملکرد را نشان می ریزي در نظام مدیریت شکل زیر چگونگی تلفیق چرخه برنامه
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  )34(ریزي در مدیریت عملکرد  تلفیق چرخه برنامه -3-5شکل 

  

کارگیري اهداف اجرایی  به. تواند در هرنقطه از این چرخه آغاز شود مدیریت عملکرد می

ه مهم نکت. هاي دستاورد و تدوین اهداف مشخص براي آنها آغاز کرد توان با تعیین شاخص را می

ها قرار  توسط مدیریت نظام سالمت در اختیار سازمان داین است که اهداف مشخص ملّی بای

پس از آن . گیرد تا آنها بتوانند عملکرد جاري خود را در برابر این اهداف ارزشیابی نمایند

عوامل ایجادکننده آن نیز ارزشیابی شده و  دعملکرد ضعیف قابل تشخیص خواهد بود که بای

بینی سطح بهبود  توان با پیش ها را نیز می اولویت. اي براي بهبود وضعیت طراحی گردد هبرنام

  )35. (حاصل از هر کدام به نسبت هزینه آن تعیین نمود

  رویکرد جامع نسبت به مدیریت عملکرد

در مورد مدیریت عملکرد، این به . هاي یک موضوع جامع، یعنی دربرگیري تمام جنبه

واقع تمام اجزاء  رویکرد جامع مدیریت عملکرد، در. ام سازمان استمعنی دربرگرفتن تم

 مسائل سالمت

  

 تعیین علل عملکرد ضعیف

 اجرا

اهداف ارتقاء / ها اولویت

 سالمت
ارزشیابی عملکرد  بازنگريفرآیند 

 در برابر اهداف

ها یا  شاخص/ تدوین اهداف

 اهداف مشخص

تمرکز بر 

بیماران و ارتقاء 

 سالمت

وسعه برنامه ت
تعیین / اقدام
 ت بهبودالزاما
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دهنده عملکرد، چگونگی تأثیرگذاري آنها در نتایج مطلوب در سطوح فردي، گروهی،  تشکیل

  .گیرد می بخشی و سازمانی و هر آنچه که براي بهبود این نتایج مورد نیاز است را دربر

د بر این اعتقاد استوار است که هر کاري که ترین مفهوم خو مدیریت عملکرد، در کامل

به . دهد بر تحقق اهداف کلی سازمان تأثیر خواهد داشت هر فردي در هر سطحی انجام می

دهند،  همین دلیل است که مدیریت عملکرد این موضوعات را که افراد، چه کاري انجام می

. دهد د بود مورد توجه قرار میدهند و نتایج حاصل از کار آنها چه خواه چگونه آن را انجام می

مدیریت عملکرد، تمامی معیارهاي رسمی و غیررسمی را که سازمان براي افزایش همکاري و 

کند  مشارکت، اثربخشی فردي و سازمانی و توسعه مداوم دانش، مهارت و شایستگی انتخاب می

که با اجراي کامل آن،  اثر تجمعی تمام اجزاي مدیریت عملکرد، شاید این باشد  .گیرد می را دربر

پس از طراحی نظام مدیریت عملکرد . شود تک اجزاء بیشتر می اثربخشی کامل نسبت به تک

  )29. (ضروري است که روابط متقابل بین تمام فرآیندها مورد توجه قرار گیرد

  :1مدیریت عملکرد منسجم

و استراتژي مدیریت عملکرد منسجم یک فرآیند از باال به پایین است که از دورنما 

، این استراتژي را به 2شود و سپس با استفاده از کارت امتیاز متوازن تجاري جامعه شروع می

  )36. (مدل مدیریت عملکرد منسجم نشان داده شده است 2ـ19در شکل . کند اقدام تبدیل می

از جمله . کند رویکرد مدیریت عملکرد منسجم، مزایاي زیادي براي سازمان ایجاد می

  :توان به موارد زیر اشاره کرد ایا میاین مز

تر و تبدیل  ـ هماهنگ و همراستا شدن استراتژي در سطح سازمان و در سطوح پایین1

  .گیري و داراي محدوده زمانی آنها به اهداف عملیاتی مشخص، قابل اندازه

ـ ایجاد مشارکت و درگیرنمودن مدیران ارشد و مدیران اجرایی در تعیین استراتژي و 2

  .دیل آن به اهداف عملیاتیتب

برنده عملکرد و هم بر  هاي عملکردي مناسب که هم بر عوامل پیش ـ ایجاد شاخص3

  .نتایج تأکید دارند

  .اند هاي استراتژیک بنا نهاده شده بندي اقداماتی که براساس جهت و اولویت ـ اولویت4

و عملیاتی، بهبود  ـ برقراري نظام بازنگري مدیریت عملکرد که بر عملکرد استراتژیک5

  .پیشرفت اقدامات و مدیریت خطر تمرکز دارد

  

  
1 - Integrated performance management 
2 - Balanced business scorecard 
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بندي به عنوان جزئی از بازنگري مدیریت  گیري و اولویت ـ ایجاد فرآیند تصمیم6

  .عملکرد

  .ـ ایجاد مدیریت پروژه و مدیریت خطر از طریق آموزش اقدامات خاص اصالحی7

  .ـ برقراري و به کارگیري متدولوژي بهبود عملکرد 8

  )36. (هاي افراد ها و توانایی ـ ایجاد ظرفیت ارتقاء مهارت9

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 )36( مدیریت عملکرد منسجم - 3- 6شکل 

  

  تأثیر مدیریت عملکرد بر عملکرد سازمان

  :برخی از این اثرات عبارتند از. مدیریت مطلوب عملکرد اثرات سودمندي را در پی دارد

  .ـ تفهیم دورنماي مشترك به همه1

  .ـ تعریف انتظاراتی که باید پاسخ داده شوند و چگونگی پاسخ به آنها2

دانند که عملکرد مطلوب به چه معنی است و براي  ـ اطمینان از اینکه همه افراد می3

  .دستیابی به سطح مطلوب عملکرد چه کاري باید انجام دهند

  .هاي توسعه و بهبود فردي کردن برنامه ـ ایجاد مبنایی براي فرموله4

گیري عملکرد خود در مقابل اهداف و  ها براي پی ـ توانمندسازي افراد و سازمان5

  .استانداردهاي مورد توافق

تبدیل استراتژي به اهداف عملیاتی، اهداف 

 ها مشخص و شاخص

   
   

   
   

   
   

   
ژه

رو
ت پ

ری
دی

م
 

   
   

   
   

   
   

   
یر

غی
ت ت

ری
دی

م
 

 

بندي اقدامات الزم براي مسائل  تعیین و اولویت

  هاي خدمت استراتژیک و استراتژي

 

جهت اجراي اقدامات بهبود  هایی ایجاد پروژه

  رد، برقراري فرآیند مدیریت عملکردعملک

 هاي بهبود عملکرد ابزارها و تکنیک                                    
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  .ـ تشویق تبادل نظر درباره اینکه براي ارتقاء عملکرد چگونه باید عمل کرد6

تواند عملکرد را در سطوح فردي،  مدیریت عملکرد با ایجاد این اثرات سودمند، می

  )32. (زمانی اصالح کرده و نتایج مثبتی به بار آوردگروهی و سا

  :تفاوت مدیریت عملکرد و ارزشیابی عملکرد

شوند  هاي مدیریت عملکرد و ارزشیابی عملکرد مترادف هم به کار گرفته می گاهی، واژه

پذیر، داراي  مدیریت عملکرد، درواقع رویکردي انعطاف. در حالی که این دو با یکدیگر متفاوتند

ها و افراد است در حالی که ارزشیابی  ها، گروه مرار و جامع نسبت به مدیریت سازماناست

توان به عنوان  درواقع ارزشیابی عملکرد را می) 32. (باشد عملکرد یک رویکرد محدودتر می

اي  بندي آن تعریف کرد در حالی که مدیریت عملکرد دامنه بررسی رسمی عملکرد و رتبه

  )29. (وعی فرآیند طبیعی مدیریت استتر داشته و ن گسترده

  :جایگاه ارزشیابی عملکرد در مدیریت عملکرد

هاي مدیریت عملکرد توانایی سنجیدن یا به  یک جزء اصلی و مهم در تمامی چارچوب

هر چند طبیعت ارزشیابی در . عبارت دیگر ارزشیابی عملکرد، در سطوح فردي و سازمانی است

ها و محیط آنها متفاوت است اما ارزشیابی عملکرد که در  زمانمدیریت عملکرد براساس نوع سا

ها بوده است جایگاه مهمی در موفقیت مدیریت  هاي اخیر یک چالش ویژه در تمام سازمان سال

هاي مدیریت عملکرد داراي سه  توان گفت که تمام چارچوب درواقع می) 65. (عملکرد دارد

  :باشند که عبارتند از بخش می

  ریزي، له برنامهـ یک مرح1

  ـ یک مرحله بازنگري، ارزشیابی و گزارش عملکرد و 2

اصالح عملکرد در مناطقی که عملکرد مطلوب نبوده و یا اهداف تعیین شده محقق  -3

شود که ارزشیابی عملکرد فعلی، بخش مهمی از مدیریت عملکرد را  مشاهده می. اند نشده

شوند  هایی که براي آینده تدوین می می برنامهدر نظام مدیریت عملکرد، تما. دهد تشکیل می

. ها و مناطق نیازمند اصالح باشند ها و ضعف برمبناي ارزشیابی عملکرد کنونی و تعیین قوت دبای

)71(  
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چارچوب مفهومی ارزشیابی عملکرد و جایگاه آن در مدیریت عملکرد را  3-7شکل 

  :دهد نشان می

  

  

  

  

  

  

  

  )37(جایگاه ارزشیابی عملکرد در مدیریت عملکرد  - 3- 7شکل 

  

 اساس بر دشود پس از تکمیل مراحل ارزشیابی، بای همانگونه که در شکل مشاهده می

تحلیل شکاف انجام شده بین نتایج مطلوب و عملکرد واقعی، مناطق داراي ضعف مشخص شده 

هاي عملکردي  نمودن ضعف و در مراحل بعدي مدیریت عملکرد، برنامه مداخله براي مرتفع

  )37( .موجود و بهبود عملکرد طراحی و اجرا شود

گلیس ارائه و به کار ان 1چنین در فرآیند مدیریت عملکرد که توسط نظام طب ملی هم

این چرخه در شکل زیر . باشد گرفته شده است جایگاه ارزشیابی عملکرد کامالً مشخص می

  :نشان داده شده است

  

  

  

  
1 - NHS 

/ تعیین اهداف مشخص

 تکمیل ارزشیابی

تحلیل 

 خطر

تحلیل 

 شکاف

کردن مشخص

 نتایج واقعی

انجام 

 ارزشیابی

  

 پایان
    

     مرحله بعد؟ مداخله

تعیین دامنه ارزشیابی 
 عملکرد

 تعیین نتایج 
  رد انتظارمو

آیا ارزشیابی مستلزم تعیین 

 دامنه ارزشیابی است؟
 تعریف ارزشیابی

 تعیین نتایج
  مورد انتظار 

 خیر  

 بلی       
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  )37(چرخه مدیریت عملکرد در نظام طب ملّی انگلیس  - 3- 8شکل 

  

   

 

  اهداف

 تدوین برنامه اقدام/ تعیین الزامات بهبود 

 تعیین معیارها و اهداف مشخص

 ارزشیابی عملکرد در برابر اهداف

 تعیین علل محقق نشدن اهداف

 تنظیم معیارها و اهداف مشخص

  

 اند؟ آیا اهداف محقق شده

 خیر

  ؟   LOP1تایید / بندي  اولویت

  اجرا

  دوره زمانی
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  59   /    بهبود عملکرد: بخش چهارم

 
 
  

  :چهارمبخش 

  

  بهبود عملکرد

  

  بهبود عملکرد

. ژي براي ارتقاء کیفیت عملکرد فردي و سازمانی است، نوعی متدولو1بهبود عملکرد

هاي اخیر در جامعه جهانی به وفور تکرار شده و مباحث  اي است که در سال بهبود عملکرد، واژه

ها در جستجوي بهبود عملکرد یا به  امروزه، همه سازمان) 38. (متعددي را برانگیخته است

در عین حال، برخی به دنبال بهبود عملکرد . عبارتی بهبود نتایج و دستاوردهاي خود هستند

برخی، بهبود . مدت و برخی نیز به دنبال بهبود عملکرد اساسی و طوالنی مدت هستند کوتاه

. کنند و بعضی نیز بهبود عملکرد مستمر را در دستور کار دارند عملکرد مقطعی را دنبال می

عملکرد در کل سازمان دارند و برخی  ها رویکردي بلندپروازانه نسبت به بهبود برخی سازمان

در . اند دیگر رویکرد بهبود محدود در فرآیندها، واحدها یا کارکردهاي خاص را انتخاب کرده

هایی که به دنبال اصالح  هاي بهبود عملکرد متعددي توسط سازمان طول دهه گذشته، تکنیک

توان به مدیریت کیفیت  به عنوان مثال می. اند به کار گرفته شده است عملکرد خود بوده

و مدیریت  5، مدیریت مبتنی بر فعالیت4، الگوبرداري3مهندسی مجدد فرآیندهاي کار 2فراگیر،

هاي معتبري هستند اما مبناي اساسی بهبود عملکرد  همه این موارد تکنیک. اشاره نمود  6دانش

مشترك است این  موضوعی که در تمام ابداعات مربوط به بهبود عملکرد. دهند را نشان نمی

  
1- Performance improvement 
2 - Total quality management 
3 - Business process reengineering 
4 - Benchmarking 
5 - Activity-based management 
6 - Knowledge management 
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براي اینکه بهبود . است که همه آنها به دنبال محقق نمودن نتایج مطلوب سازمانی هستند

این پیش . عملکرد در سازمان به خوبی به کار گرفته شود شرایط و پیش نیازهایی ضروري است

  :نیازها عبارتند از

  :خلق فرهنگ عملکرد در سازمان) 1

عملکرد، آنهایی هستند که در آنها، عملکرد بخشی از ها در بهبود  ترین سازمان موفق

فرهنگ سازمانی است و تمام افراد داراي نوعی خودبرانگیختگی براي رسیدن به عملکرد 

ها، انتظارات عملکردي کامالً روشن بوده و در آنها  در این گونه سازمان. مطلوب هستند

چنین، معیارهاي عملکرد مطلوب  هم. گیرند عملکردهاي خوب، معرفی و مورد قدردانی قرار می

هایی که داراي فرهنگ  در سازمان. ها در آنها کامالً واضح و روشن است ولیتؤو نیز مس

عملکردي نهادینه شده هستند، در همه سطوح، به طور دائم بر بهبود عملکرد تأکید شده و نیاز 

ها و  در دنیا برخی شرکت در حال حاضر،. کمی به الزام مدیریت ارشد براي این کار وجود دارد

ها و  این شرکت. ن چنین فرهنگی شهره هستندشتها مانند شرکت جنرال الکتریک به دا سازمان

  .ها بدون توجه به شرایط و تغییرات آن، همه ساله عملکردي باالتر از متوسط دارند سازمان

  :داشتن رویکرد تعریف شده نسبت به بهبود عملکرد) 2

واهند توانایی الزم براي به کارگیري مؤثر اقدامات بهبود کیفیت را خ هایی که می سازمان

ها و ابزارهاي بهبود کیفیت  اي قابل درك و معمول از روش کسب کنند باید داراي مجموعه

به عنوان مثال شرکت جنرال الکتریک، در این زمینه رویکرد شش سیگما را به کار . باشند

اند، شرکت  به خوبی تکنیک شش سیگما را فراگرفته تمامی کارکنان این شرکت. گرفته است

این رویکردها، . قادر است که به سرعت و با کمترین نیاز به آموزش، بهبود عملکرد را اجرا کند

توانند  ها و مؤسسات می ها، شرکت هاي بزرگ نیستند بلکه تمامی سازمان فقط مختص شرکت

  .این رویکردها را در بهبود عملکرد به کار گیرند

  :تعریف روشن اهداف، تبیین آنها به کارکنان و توانمندسازي کارکنان) 3

براي . باشد یک پیش نیاز بسیار مهم در بهبود عملکرد تعریف اهداف مشخص روشن می

وظیفه رهبران . توان از برخی اشکال استاندارد مانند الگوبرداري استفاده کرد تعیین اهداف می

  .الی و انگیزاندن افراد براي تالش در جهت آنهاستدر این زمینه، تدوین اهداف ع

  :تمرکز بر اثربخشی افراد) 4

درواقع، موفقیت یک سازمان و توانایی آن در ایجاد فرهنگ عملکرد، به طور مستقیم 

هاي سازمان  هاي افراد سازمان مطابق با استراتژي بستگی به این دارد که تا چه حد شایستگی

  .کنند حد به طور اثربخش عمل میبوده و این افراد تا چه 
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  :انسجام و یکپارچگی فرآیندها، افراد و تغییرات تکنولوژي) 5

ها و  بهبود عملکرد مؤثر مستلزم تغییر در فرآیندهاي کاري، آرایش افراد، نقش

به این  دهر اقدامی در جهت بهبود عملکرد بای. کارگیري تکنولوژي است هاي آنها و به ولیتؤمس

ها  در تمامی زمینه داین بدان معنی است که بای. ک روش و به صورت منسجم بنگرداجزاء، به ی

 .هاي تجاري به صورت فعال عمل کرد و نه فقط در رقابت

  :تمرکز بر درآمد، هزینه و نوآوري) 6

بهبود عملکرد، به مفهوم افزایش درآمد، توسعه کاالها و خدمات جدید و کاهش 

هاي موفق، دائماً فرآیندهاي تولید درآمد خود مانند مدیریت  ازماناغلب س. باشد ها نیز می هزینه

هاي توزیع، مدیریت فروش و خدمات پس از مصرف را بازنگري و  روابط مشتري، مدیریت کانال

چنین فرآیندهایی براي تولید کاالها و خدمات جدید شناسایی و مدیریت  آنها هم. نمایند نو می

  .کنند وبی درك میکرده و اهمیت نوآوري را به خ

  :تخصیص منابع به اقدامات بهبود عملکرد، مدیریت و راهبري آنها) 7

عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات بهبود عملکرد منجر به عدم تحقق سطح مطلوب 

مورد و سختگیري در جزئیات منجر به  جویی بی این رویکرد صرفه. دستاوردها خواهد شد

در طول زمان، اینگونه رویکردها نه تنها شکست خواهند . شکست بهبود عملکرد خواهد شد

ها باید یک  سازمان. خورد بلکه نوعی بدگمانی نسبت به تغییر در سازمان ایجاد خواهند کرد

ساختار مدیریت برنامه مناسب را ایجاد کرده و درباره کمیت و کیفیت منابع مورد نیاز براي 

ها و  را که غفلت 1وه بر این، آنها باید راهبري کیفیتعال. بین باشند انجام تغییرات ضروري واقع

  .برد به کار گیرند اشتباهات را از بین می

  :مدیریت اثربخش ارتباطات) 8

دانند که چگونه تغییر را به طور  هاي کمی به خوبی می در شرایط پیچیده، سازمان

ارتباطات دوجانبه در  اثربخش به معنی برقراري 2عموماً، مدیریت تغییر. اثربخش اجرا نمایند

کنند که ارتباطات  ها تصور می به طور شایع، بسیاري از سازمان. تمامی سطوح سازمان است

در حقیقت، هر چند این نوع ارتباطات، ممکن . یکجانبه و از باال به پایین در سازمان کافی است

ارتباطات در  اثرترین شکل هاي ارتباطات باشند اما کم است یک جزء ضروري در استراتژي

  .ارتباطات تغییر هستند

  
1 - Quality governance 
2 - Change management 
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  :کارگیري نظام ارزشیابی عملکرد متعادل به) 9

شود نظام  یکی از عناصر ضروري که منجر به تقویت بهبود عملکرد در سازمان می

این نظام باید قادر باشد که موارد درست را در سطح . سنجش و یا ارزشیابی عملکرد است

نظام سنجش عملکرد باید مرتبط با . ورد سنجش قرار دهددرست و با توالی زمانی درست م

عملکرد، صحیح و متعادل بوده و نه فقط نتایج اقتصادي بلکه تمام مسائل را مورد توجه قرار 

هاي  و نه شاخص 1کننده هاي هدایت تأکید بیشتر بر شاخص ددر ارزشیابی عملکرد بای. دهد

تواند داراي یک نظام اعالم خطر  زمان میمتمرکز باشد، در این صورت است که سا 2تأخیري

الگوهاي  ،تولید درآمد  عنوان مثال، در درك مسائل مربوط به به. باشد 3)پیش از موقع(زودرس 

  .باشند هاي اخیر می تر از سنجش فروش کننده هاي فروش، معموالً کمک فروش یا فرصت

  :وسواس نسبت به امکان استمرار) 10

، همواره باید به اثرات درازمدت تصمیمات از این منظر که در اقدامات بهبود عملکرد

عملیات کنونی چگونه بر روابط مشتري، سرمایه انسانی، محیط، قانونگذاران، دولت و سایر 

حساسیت . کند اثر خواهد گذاشت توجه کرد اي که سازمان در آن فعالیت می ذینفعان و جامعه

نمودن رهبري،   هماهنگ هعمیقی نسبت ب نسبت به امکان استمرار بهبود عملکرد، درك

. کند گذارند ایجاد می سازمان اثر می رقوانین و مقرراتی که ب اخالقیات و سایر مسائل سازمان با

چنین به معنی تضمین استمرار منافع با تعریف و مدیریت مسائلی  تمرکز بر قابلیت استمرار، هم

  .شدبا گذارند می که در درازمدت بر سودآوري اثر می

  :شفاف بودن) 11

در بهبود عملکرد همیشه باید با همه سهامداران در مورد اینکه سازمان چگونه عمل 

چنین باید نسبت به  هم. کند شفاف و روراست بود کند و چگونه ارزش افزوده ایجاد می می

هند توانند عملکرد آینده سازمان را تحت تأثیر قرار د خطراتی که بر سازمان اثر گذاشته و می

گذار  این شفافیت، عدم اطمینان سرمایه. صادق بود) مانند بازار، محیط مالی و خطرات قانونی(

  .کند را کاهش داده و در درازمدت ارزش افزوده مشترك خلق می

  :ادغام مدیریت خطر و مدیریت عملکرد) 12

ه هایی که داراي فرآیندهاي رسمی مدیریت خطر هستند این اقدام را ب اغلب سازمان

  
1 - Leading indicators 
2 - Laggin indicators 
3 - Early-warning system 
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مدیریت 1رونده هاي پیش دهند، در حالی که سازمان صورت مجزا از مدیریت روزمره انجام می

اي که  نمایند به گونه گیري و سنجش عملکرد در تمام سطوح ادغام می خطر را با تصمیم

ها و نیز در ارزشیابی عملکرد سازمان خود، خطرات را لحاظ  گیري مدیران، در تمام تصمیم

شود که سازمان قادر به اتخاذ تصمیمات بهتر شده وکیفیت و قابلیت  ، باعث میاین. نمایند می

  .استمرار منافع را بهتر درك کند

هاي موفق را در طول زمان از  کارگیري مؤثر موارد فوق همان چیزي است که سازمان به

نیست بلکه  کارگیري آنها یکباره این اصول اجرایی بوده و به. نماید ها متمایز می دیگر سازمان

  )39. (باشد همیشگی و مستمر می

  :اصول بهبود عملکرد

  :دانند اغلب نویسندگان پنج اصل زیر را براي موفقیت در بهبود عملکرد الزامی می

تمامی اقدامات بهبود عملکرد باید هدفمند بوده و اهداف مشخص و  :ـ هدفمندبودن1

  .روشنی را دنبال کنند

شود لذا در  ها انجام می د که بهبود عملکرد توسط انسانتوجه کر دبای :ـ انسان محور2

هاي بهبود عملکرد مشارکت خواهند  طراحی نظام بهبود عملکرد باید افرادي که در فعالیت

  .داشت در کانون توجه قرار گیرند

  .درستی تعریف شوند به دفرآیندهاي بهبود عملکرد بای: نظام/ ـ تمرکز بر فرآیند3

هاي  ها و روش از تکنیک داجراي فرآیندهاي بهبود عملکرد بایبراي : ـ روش علمی4

  .علمی استفاده کرد

کارگیري نظام بهبود عملکرد، اصالح عملکرد سازمان  هدف از به: مداري ـ مشتري5

 دباشد که نهایتاً در تولیدات یا خدمات سازمان منعکس خواهد شد لذا در بهبود عملکرد بای می

  )40. (مشتریان لحاظ گرددهاي  ها و اولویت دیدگاه

  فرآیند بهبود عملکرد

همانگونه . دهد هایی در هر مرحله نشان می ، فرآیند بهبود عملکرد را با مثال4-1شکل 

  :شود فرآیند بهبود عملکرد شامل پنج مرحله به شرح زیر است که در شکل دیده می

ها و  الت، ارزشتوجه به دورنما، رس در این مرحله با :ـ تحلیل سازمان و عملکرد1

چنین با تحلیل محیطی و بررسی  و هم) بهترین عملکرد(عملکرد مطلوب  ،اهداف کالن سازمان

  .شود عملکرد واقعی مورد بررسی قرار گرفته و شکاف بین این دو مشخص می ،شرایط موجود

  
1 - Progressive organizations 
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یابی مشکالت، علل به وجود آمدن شکاف  در این مرحله با ریشه :یابی ـ تحلیل علت2

  .شوند لکرد مطلوب و عملکرد واقعی تعیین میبین عم

در مرحله سوم، پس از تعیین مسائل : ـ انتخاب، طراحی و توسعه مداخالت3

موجود و علل آنها مداخالت مناسب براي غلبه بر این مسائل و پرکردن شکاف عملکردي 

  .شوند طراحی و انتخاب می

سب عملیاتی شده و مدیریت در این مرحله مداخالت منا :ـ اجرا و مدیریت تغییر4

  .شود تغییر به اجرا گذاشته می

در مرحله ارزیابی، نتایج حاصل از اجراي مداخالت مورد بررسی قرار گرفته  :ارزیابی- 5

  )41. (این مرحله در تمام مراحل قبلی تأثیر می گذارد. شوندو ضعف هاي احتمالی برطرف می

آنها . مرحله می دانند 6عملکرد را شامل  قابل ذکر است که برخی نظریه پردازان، بهبود

  )38. (اولین مرحله را اخذ توافق ذي نفعان سازمان براي بهبود عملکرد می دانند
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  )41(فرآیند بهبود عملکرد  - 4- 1شکل 

 یابی تحلیل علت: مرحله دوم

  چرا شکاف عملکردي وجود دارد؟

 انتخاب، طراحی و توسعه مداخله: مرحله سوم

  توانیم انجام دهیم؟ براي پرکردن شکاف عملکردي چه کاري می

دورنما، رسالت، 

ها، اهداف کالن و  ارزش

 نتایج مطلوب سازمانی

  

 بهترین عملکرد

  )عملکرد مطلوب(

 تحلیل محیطی، 

  :ایط موجودشر

  ـ فرهنگ سازمانی

منابع (ـ محیط کار 

مالی، ابزارها، منابع 

  )ها انسانی و سیاست

جریان کار، (ـ کار 

  )ها ولیتؤسمها،  روش

دانش، (ـ کارکنان 

مهارت، انگیزه، 

  )انتظارات و ظرفیت

 شکاف

  

 عملکرد

  فعلی

 :فقدان

ـ انتظارات روشن 

  )عملکرد مشخصات(

ـ حمایت محیطی، 

  لی وابزارهاما منابع

ها  ـ پیامدها، انگیزاننده

  ها و پاداش

عات و ـ داده، اطال

  بازخورد به موقع

ـ دانش، مهارت و 

  هاي فردي ظرفیت

 :به عنوان مثال

  اي ـ توسعه حرفه

  ـ تغییر فرهنگ

  ـ مستندسازي

هاي  ـ استراتژي

  ارتباطات

  ـ محیط

  ـ رهبري

  ـ طرح سازمان

ـ کارمندیابی و 

  استخدام

  ـ ساخت تیم

  ـ آموزش و توسعه

  ـ و غیره

 

مرحله چهارم
: 

ت تغییر
جرا و مدیری

ا
  

  

  ارزیابی : مرحله پنجم

 تحلیل سازمان و عملکرد: مرحله اول

  شکاف بین نتایج مطلوب و عملکرد فعلی چگونه است؟
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  :ها و ابزارهاي بهبود عملکرد روش

عملکرد در خدمات سالمت ها و ابزارهاي بهبود  تجربه نشان داده است که کاربرد روش

اکنون به طور گسترده، این  کنند و به همین دلیل هم ها ایجاد می اثرات مثبت زیادي در سازمان

در . شوند هاي آسیا به کار گرفته می هاي آمریکا، اروپا و برخی بخش ها و ابزارها در سازمان روش

هاي خدمات سالمت در  موعهدهه گذشته عالقه زیادي به استفاده از چنین رویکردهایی در مج

هاي با منابع کم خدمات سالمت  کم در مجموعه امروزه، کم. سراسر دنیا نیز مشاهده شده است

دادن آنها با شرایط و الگوي  نیز این ایده که فرآیندهاي بهبود عملکرد مؤثر مستلزم وفق

طبیعت . شود یهاي خدمات سالمت است مورد قبول واقع م هاي ویژه سازمان ها و فرصت چالش

هایی استفاده از ابزارهاي بهبود  اي است که در چنین سازمان خدمات سالمت عمومی به گونه

روندهاي فعلی اصول زیربنایی بهبود عملکرد را منعکس . عملکرد کاربردي و قابل استفاده است

مربوط به  به عنوان مثال، اقدامات. و معرفی ابزارهایی براي بهبود عملکرد را تسهیل کرده است

تري از ذینفعان باید در فرآیندهاي  همکاري منسجم و بین بخشی این انتظار را که حجم وسیع

در (به طور روزافزونی، مشتریان . ریزي مشارکت کنند تقویت کرده است گیري و برنامه تصمیم

خورداري کنندگانی که داراي حق بر به عنوان مصرف) ها و جوامع آنها این مورد بیماران، خانواده

تمرکززدایی مدیریتی و مالی براي ارائه . شوند از خدمات با کیفیت مناسب هستند تلقی می

ها  دهندگان خدمات سالمت و مدیران برنامه خدمات، محیطی را ایجاد کرده است که در آن ارائه

کنند که  باشند که همین متصدیان محلی نیز تعیین می در مقابل متصدیان محلی پاسخگو می

  .مقدار منابع مالی به بخش سالمت اختصاص یابد چه

اند  در حالی که این روندها، زمینه مناسبی براي معرفی بهبود عملکرد ایجاد کرده

به عنوان مثال اغلب . نمایند هایی ایجاد می روندهاي دیگري نیز وجود دارند که چالش

هاي  و یا سازماندهنده خدمات سالمت، یا جزء بخش عمومی هستند  هاي ارائه سازمان

باشد در حالی که رقابت  باشند که وظیفه آنها حمایت و ارائه خدمات به فقرا می غیرانتفاعی می

ندرت  هاي خدمات سالمت به در چنین شرایطی، سازمان. زیادي براي منابع دولتی وجود دارد

ا دقت کافی کارگیري کارکنان داراي تخصص فنی کافی در زمینه بهبود عملکرد و ب استطاعت به

ها را تسهیل  آوري، تحلیل و به اشتراك گذاشتن داده آوري اطالعات نیز که جمع فن. را دارند

شود و اغلب کارکنان به  هاي سالمت، یک کاالي لوکس محسوب می کند، در اغلب سازمان می

هاي عملکردي  هنجارهاي کنونی دربارة استفاده از داده. چنین تسهیالتی دسترسی ندارند

نیز در آتش الگوهاي قدیمی ) انند مستندسازي روشن و عینی اهداف و عملکرد مرتبط با آنهام(

نهایتاً اقدامات مربوط به منابع انسانی . سوزند سلسله مراتبی و حتی مستبدانه مدیریت می

هاي فردي و بهبود  غیرقابل انعطاف بوده و در استخدام و انگیزاندن کارکنان براي بروز ظرفیت
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دهد که بهبود عملکرد نه تنها در  تا به امروز، تجربه نشان می. د شغلی ناتوان هستندعملکر

چنین  هاي داراي منابع کم مؤثر است بلکه آن، هم ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در مجموعه

  )42. (تري نیز مورد استفاده قرار گیرد هاي وسیع تواند در زمینه می

هاي قابل استفاده براي بهبود عملکرد معرفی خواهند با این مقدمه، در ادامه برخی ابزار

  :شد

  :USAIDچارچوب بهبود عملکرد ) 1

ارائه شده  USAIDچارچوب بهبود عملکرد که توسط گروه مشاورین بهبود عملکرد 

در این چارچوب، بهبود عملکرد به . ترین ابزارها در این زمینه است است یکی از قابل استفاده

فق ذینفعان، تحلیل سازمانی، تعیین بهترین عملکرد و عملکرد فعلی و ترتیب شامل اخذ توا

یابی، انتخاب مداخله، اجرا و ارزیابی است که قبالً توضیح داده شده  شکاف بین آنها، تحلیل علت

این الگوي گرافیکی ساده در ایجاد آگاهی از چگونگی برقراري فرآیند بهبود کیفیت . است

به همین دلیل به همه ذینفعان امکان مشارکت در . ی قابل فهم استکننده بوده و به راحت کمک

ترین  کیفیت سازگاري و مشارکت ذینفعان مهم. دهد توسعه فرآیند بهبود کیفیت را می

کارگیري مداخالت بهبود عملکرد  باشد که در بسیاري از ابزارهاي به هاي این الگو می ویژگی

هاي عملی، با هزینه قابل  حل نند براي پیداکردن راهتوا ابزارهاي مؤثري می. اند منعکس شده

در نتیجه این ابزارها طبیعتاً . هاي در دسترس استفاده شوند رغم محدودیت داده تحمل و علی

یابی  به عنوان مثال یکی از این ابزارها که در تحلیل علت. نمایند مشارکت بسیاري ایجاد می

نقطه تمایز این رویکرد موفقیت آن در . باشد می 1»چرا ـ چرا ـ چرا«مفید است درخت تصمیم 

هاي  وادارکردن ذینفعان به نگریستن وراي محدودیت منابع مشخص براي پیداکردن علّت

  )42. (اي درست شکاف عملکردي است ریشه

  :»چرا ـ چرا ـ چرا«مثالی از درخت تصمیم 

اف عملکردي ، این پرسش که علّت مشکل یا شک»چرا ـ چرا ـ چرا«در درخت تصمیم 

به عنوان . شوند اي و نه علل واضح مشکل پیدا  شود تا علل ریشه چیست چندین بار تکرار می

هاي اولیه سالمت در زمینه خدمات سالمت  دهندگان مراقبت مثال، براي بهبود عملکرد ارائه

ین پروژه در غنا، کارکنان ا. طراحی شد PRIMEIIاي به نام  ریزي خانواده پروژه باروري و برنامه

در این . را به کار گرفتند» چرا ـ چرا ـ چرا«درخت تصمیم  2همراه با سرپرستان برنامه مادري

  
1 - Why-why-why decision tree 
2 - Motherhood program 



  مدیریت عملکرد در نظام سالمت  /     68

هاي نظارتی ارائه  مورد، شکاف عملکردي به دلیل این بود که سرپرستان این برنامه، ویزیت

این  دلیل بسیاري از سرپرستان براي این شکاف عملکردي فقدان بودجه براي انجام. دادند نمی

اي  وقتی که تبادل بیشتري در این زمینه انجام گرفت، آنها دریافتند که علّت ریشه. ها بود ویزیت

در نتیجه مشکل اصلی را به این صورت تعریف کردند که آنها . شاید فقدان بودجه نباشد

دانند زیرا هیچوقت در زمینه چگونگی نوشتن  چگونگی دسترسی به منابع قابل دسترس را نمی

درواقع، ادامه . وپوزال براي دریافت بودجه و دسترسی به منابع مالی آموزش ندیده بودندپر

اي  باعث شد که ذینفعان این برنامه بتوانند علت ریشه» چرا«تبادل و کندو کاو و پرسیدن 

هاي  در هندوراس نیز ویزیت. شکاف عملکردي را یافته و راه حل مناسبی براي آن پیدا کنند

شد و دلیل سرپرستان براي این مشکل فقدان پول براي حمل و نقل  وبی انجام نمینظارتی به خ

اي که براي رفع مشکل ارائه شد تمرکز بر  راه حل اولیه. و عدم دسترسی به وسیله نقلیه بود

چرا ـ «کارگیري درخت تصمیم  کسب بودجه براي خرید وسیله نقلیه بیشتر بود اما پس از به

به  ،ریزي ضعیف آنهاست ن به این نتیجه رسیدند که مشکل اصلی برنامهسرپرستا» چرا ـ چرا

اي با خود  نقلیه  اي شود وسیله خواست براي ویزیت عازم منطقه اي که اگر یک فرد می گونه

ریزي  ها دریافتند که با برنامه آن. توانستند از آن استفاده کنند برد و در نتیجه دیگران نمی می

نقلیه استفاده نمایند و در   توانند از یک وسیله رود، چند نفر می ه کجا میاینکه چه کسی، کی، ب

  .شود نتیجه مشکل موجود حل می

کارگیري ابزارهاي بهبود عملکرد در کشورهاي در حال توسعه  یکی از مشکالت اصلی به

این مشکل در مناطقی که هیچگونه نظام . گیري است هاي کافی براي تصمیم فقدان داده

ها نیز وجود دارند  در مناطقی که اینگونه نظام. ات مدیریت وجود ندارد کامالً مرسوم استاطالع

ها، براي  در نتیجه در پروژه. آوري شده ارتباطی به عوامل عملکردي ندارند هاي جمع اغلب داده

یابی و سپس ارزشیابی  ها جهت شناسایی شکاف عملکردي، انجام تحلیل علتهآوري داد جمع

هاي اختصاصی ایجاد گردد در حالی که فرآیند به هآوري داد باید نظام جمع ،یشرفتمیزان پ

در نتیجه هم براي ارزشیابی . گیر، پرچالش و پرهزینه است ها بسیار وقت دست آوردن این داده

نسبت به طراحی  دعملکرد و هم براي بهبود عملکرد در کشورهاي در حال درحال توسعه، بای

  )43. (امع اقدام شوداي ج پایگاه داده

  :پرسشنامه عوامل عملکرد) 2

کارگیري در  براي به PRIMEIIدر پروژه  1، پرسشنامه عوامل عملکرد.م 2000در سال 

  
1 - Performance Factors Questionnaire (PFQ) 
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هدف از . ارزشیابی نیازهاي عملکردي تسهیالت خدمات سالمت در کشور هندوراس ابداع شد

هاي  ود، عدم وجود و نیز ویژگیپذیر درباره وج هاي کمیت آوري داده ابداع این پرسشنامه، جمع

سؤال  76این پرسشنامه شامل . دهندگان خدمات سالمت بود عوامل عملکردي از دیدگاه ارائه

ها، بازخورد، حمایت سازمانی،  انتظارات شغلی کارکنان، انگیزش و انگیزاننده(در شش زمینه 

دهندگان و  ت، ارائهو سه بخش براي شناسایی تسهیال) ها محیط و تجهیزات و دانش و مهارت

دهندگان و گردآوري نظرات آنها  این پرسشنامه براي مصاحبه با ارائه. خدمات ارائه شده است

در حالی که بسیاري از . شود دربارة عوامل پیش برنده یا بازدارنده عملکردي استفاده می

به شکل سؤال خیر هستند اما برخی سؤاالت نیز / هاي این پرسشنامه داراي ساختار بلی  پرسش

  .اند باز براي ارائه نظرات طراحی شده

توان پرسشنامه عوامل عملکردي را به تنهایی به کار برد اما در اغلب موارد، همراه با  می

آوري شده از طریق ابزارهاي دیگر، مثالً مشاهده عملکرد واقعی به کار  هاي جمع سایر داده

ا از جمله غنا، بنگالدش، ارمنستان و نیجریه به این پرسشنامه تاکنون در برخی کشوره. رود می

کار گرفته شده و قرار است به طور گسترده در کشورهاي دیگر از جمله در بولیوي و آفریقاي 

اکنون به عنوان  ویرایش تلخیص شده این پرسشنامه نیز هم. جنوبی نیز به کار گرفته شود

  .رود ابزاري براي ارزشیابی پروژه به کار می

هاي بهبود عملکرد در کشورهاي در حال توسعه در تمامی سطوح، از سطح  فعالیت

دسته، در  این بسیاري از کشورها در. شوند دهندگان تا سطح عملکرد کلی سازمان انجام می ارائه

هایی که در چنین  سازمان. باشد وضعیتی قرار دارند که به ندرت منابع اساسی در اختیار آنها می

پذیر مدیریتی بیشتر حالت ارتجاعی و  ولیتؤحتی با وجود ساختارهاي مس شرایطی قرار دارند

  )42. (ابداع شده استسازمانیمدیریتابزار زیر براي بررسی عملکرد در زمینه. پذیر دارند برگشت

  :1ابزار قابلیت استمرار سازمانی و مدیریت) 3

ابی مشارکتی است تکنیک قابلیت استمرار سازمانی و مدیریت، یک فرآیند خود ارزشی

اي براي بهبود در سطح سازمان ایجاد  که سازمان را در ارزشیابی مدیریت هدایت کرده و برنامه

ابزار قابلیت . این تکنیک توسط دانشکده مدیریت سالمت بوستون ابداع شده است. نماید می

هاي مختلف روزه که در آن قشر 4تا  3استمرار سازمانی و مدیریت، معموالً در یک کار گروه 

این ابزار، یک چارچوب توسعه مدیریت که . رود نمایند به کار می کارکنان و ذینفعان شرکت می

در . دهد کند مورد استفاده قرار می را تشریح می) از ظهور تا بلوغ(چهار مرحله توسعۀ سازمانی 

  
1 -Managemen and Organizational Sustainability Tool (MOST) 
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 4ها و در این  زمینه مدیریت شامل دورنما، استراتژي، عملکرد و نظام 4این تکنیک، عملکرد در 

ریزي، مدیریت منابع انسانی، منابع مالی  به عنوان مثال، برنامه(عنصر مدیریت  13در  ،زمینه نیز

توجه به هدف و براساس شرایط هر جزء مورد  با) و درآمدها، تضمین کیفیت، تدارکات و غیره

د حاصل شده چنین مناطق مستلزم بهبو سپس، اجماع بر نقاط قوت و هم. گیرد تحلیل قرار می

ابزار قابلیت استمرار سازمانی و . شود هاي به دست آمده برنامه اقدام تدوین می و براساس داده

آن، . دهد فرآیندها مورد توجه قرار می/ ها  مدیریت، عملکرد را در دو سطح سازمان و نظام

شارکت هاي سازمانی، م کرد یعنی ارزشیابی زمینهلچنین تمامی مراحل فرآیند بهبود عم هم

این ابزار و . شود ذینفعان، ارزشیابی نیازهاي عملکردي، تعیین مداخالت و پیگیري را شامل می

 4توسط دانشکده مدیریت تسهیالت سالمت و  .م 2003تا  2002هاي  کاري آن در سال فرآیند 

سازمان غیردولتی و نیز برخی مؤسسات بخش عمومی در آمریکاي التین مورد ارزیابی قرار 

در این ارزیابی، ارزش فرآیند مشارکتی، تعریف مدیریت و اقدامات کلیدي براي بهبود در . گرفت

  )42. (جهت تحقق اهداف عالی عملکردي مورد تأیید قرار گرفتند

  :1بازنمایی فرآیند) 4

شد  اجرا می USAIDکه توسط  DELIVERتکنیک بازنمایی فرآیند، اولین بار در پروژه 

هاي توزیع کاالهاي سالمت در غنا، تانزانیا و ماالوي مورد  ی مجدد نظامابداع شده و براي طراح

. این تکنیک اساساً در مهندسی مجدد فرآیندهاي تجاري کاربرد دارد. استفاده قرار گرفت

اي شده است که به دست آوردن آنها توسط  هاي خالقانه حل استفاده از این تکنیک منجر به راه

بازنمایی فرآیند، به صورت تصویري عملکرد واقعی را نشان . ده استها غیرممکن بو سایر تکنیک

به عبارت دیگر این تکنیک، مراحل اقدام واقعی که براي حصول یک نتیجه ثانویه به . دهد می

. دهد شوند را در برابر آنچه که براي انجام کار پیشنهاد شده بود را نشان می کار گرفته می

درصد کارهاي انجام شده  90یه این تکنیک این بود که بیش از کارگیري اول مشکل اصلی در به

در برخی موارد، . هاي مربوط به آنها موجود نبود توسط همکاران محلّی مستند نشده و داده

استفاده از بازنمایی فرآیند باعث شد که همکاران محلّی، فرضیات موجود را مورد تأیید مجدد 

ها و فرآیندهاي  کاري کارگیري تکنیک منجر به حذف دوباره بهقرار دهند اما در موارد دیگر نیز 

کارگیري این  در تمامی موارد به. شد گردید غیرضروري که باعث پیچیدگی توزیع کاال می

. هاي توزیع مربوطه گردید هاي نوآورانه براي طراحی مجدد نظام حل تکنیک، باعث ارائه راه

رگیري این تکنیک، اصالحات مهمی در آن ایجاد کا در طی دو سال به DELIVERتجربه پروژه 

  
1 - Process Mapping 
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آوري اطالعات مورد استفاده قرار  هایی را که براي جمع این پروژه، ابزارها و تکنیک. کرد

مند  هاي نظام گیرند بازیابی کرده، راهنماهاي خوبی براي انجام مداخالت ایجاد و روش می

ارگیري تکنیک بازنمایی فرآیند باعث ک به. بیشتري براي ارائه و تحلیل اطالعات ارائه کرد

هاي غیرسنتی جهت حل مشکالت موجود ترغیب و تشویق  حل شود که مدیران براي ارائه راه می

کارگیري این تکنیک حذف یک سطح از زنجیره ارائه در غنا  یک مثال خوب از مزایاي به. گردند

نافع حاصل از حذف سطح وقتی تیم طراحی مجدد، از طریق بازنمایی فرآیند متوجه م. بود

جویی به دلیل حذف  تر و صرفه تر از منابع، زمان ارائه کوتاه شامل استفاده منطقی(اي  منطقه

شد حذف این سطح از زنجیره به عنوان راه حلّی مطلوب برگزیده شد در ) انبارهاي اختصاصی

لیل مسائل هاي طراحی مجدد، به د حالی که همین کار، در صورت عدم استفاده از فعالیت

  .رسید سیاسی غیرممکن به نظر می

هاي ارائه خدمت با مشارکت  دهند که عملکرد کارکنان سالمت و نظام مدارك نشان می

توانند از طریق  بیماران و جامعه تحت پوشش می. یابد بیماران و جامعه تحت پوشش بهبود می

ل و کمک در تأمین منابع هایی نظیر بیان نیازها و انتظارات خود، پیشنهاد راه ح فعالیت

درواقع، هر چقدر که آنها بتوانند این کارکردها را . مداخالت و ارائه بازخورد، مشارکت نمایند

بهتر انجام دهند کیفیت خدمات و احتمال تحقق هدف بلندمدت رضایت مشتریان افزایش 

اند به  استفاده کردههایی که از ابزارهاي ساده بهبود عملکرد در کشورهاي فقیر  پروژه. یابد می

دهند  کارگیري این ابزارهاي ساده که نقش مشتریان را افزایش می اند که به این نتیجه رسیده

  )42. (اي داشته باشد تواند اثرات قابل مالحظه می

  :مروري بر سایر رویکردهاي بهبود عملکرد

چرخه) 1
1
 PDCA:  

استفاده از این . کند می الگویی است که امکان بهبود مستمر را فراهم  PDCAچرخه 

. باشد که برمبناي سنجش دقیق و معتبر استوار باشد چرخه در صورتی مفید و اثربخش می

ریزي شده به نتایج مورد نظر  دهد آیا اصالحات برنامه ، به طور خاص نشان میPDCAچرخه 

 .اند یا خیر رسیده

  :باشد شامل چهار جزء به شرح زیر می PDCAچرخه 

  .بهبود یابند دمشخص گردد که کدام معیارها بای در این مرحله باید: ـ برنامه1

  .گردند شوند اجرا می در این مرحله اقداماتی که منجر به بهبود معیارها می: ـ اجرا2

  
1 - Plan – Do – Check - Act 
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مشخص گردد که آیا اقدام انجام شده در مرحلۀ قبل به  ددر این مرحله بای: ـ چک3

  ریزي شده ختم شده است یا خیر؟ بهبود برنامه

تغییرات مورد نیاز در برنامه براساس نتایج حاصل از  دحلۀ چهارم بایردر م: ـ اقدام4

  .مرحله سوم انجام شود

یک . شود می 1در سازمان، منجر به ارائه برنامه بهبود عملکرد PDCAانجام چرخه 

ري برنامه بهبود عملکرد، اقداماتی را که براي دستیابی به مجموعه استانداردهاي عملکردي ضرو

  .کند هستند مشخص می

  :هاي زیر باشد برنامه بهبود عملکرد باید داراي ویژگی

  .بندي کند بهبودها را اولویت )1

  .داراي محدودة زمانی تعیین کند گیري، قابل دستیابی و قابل اندازه  مشخص  اهداف) 2

  .اقدامات الزم را شناسایی نماید) 3

  .ها را مشخص نماید ولیتؤمس) 4

  .ند که میزان پیشرفت چگونه مورد پیگیري قرار خواهد گرفتتعیین ک) 5

 .قابلیت رشد و تکامل در نتیجه ارزیابی را داشته باشد) 6

ارزیابی یک برنامه بهبود عملکرد باید نشان دهد که مسائل عملکردي چگونه بهبود 

اضح باشد، در براي تمامی ذینفعان داخلی و خارجی روشن و و داین گونه بهبودها بای. اند یافته

امروزه براساس چرخه . عین حال بهبود ممکن است قابل مالحظه و یا بهبود جزئی باشد

PDCA  الگوي دیگري به نام چرخهPDSA هاي دیگر  این چرخه در بخش. ابداع شده است

  )44. (معرفی خواهد شد

  :مدیریت کیفیت فراگیر) 2

ها براي بهبود عملکرد  ه سازمانمدیریت کیفیت فراگیر نیز از جمله رویکردهایی است ک

  .اند به کار گرفته

  :براساس اصول زیر بنیان نهاده شود دمدیریت کیفیت فراگیر بای

  .مدیریت کیفیت فراگیر باید به طور استراتژیک مرتبط به اهداف کالن باشد) 1

  .درك مشتري و رضایت مشتري عاملی ضروري است) 2

  .ریت کیفیت فراگیر الزامی استمشارکت کارکنان در تمامی سطوح مدی) 3

  .باشد کیفیت فراگیر نیازمند تعهد مدیران ارشد و سازگاري اهداف میاجراي مدیریت) 4

  
1 - PIP 
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اي از فرآیندها که روابط  در مدیریت کیفیت فراگیر، سازمان به عنوان مجموعه) 5

 )45. (شود سازند در نظر گرفته می دهنده را یکپارچه می مشتري ـ ارائه

  :1عالی تجاريمدل ت) 3

هاي  ارائه شده است در سال 2مدل تعالی تجاري که توسط مؤسسه مدیریت کیفیت اروپا

 5معیار،  9این مدل از . هاي مختلف به کار گرفته شده است اخیر به طور وسیعی در سازمان

معیارهاي توانمندسازي درواقع ارزشیابی . نتیجه تشکیل شده است 4عامل توانمندسازي و 

چنین هر معیار  هم. نمایند ا براي توانمندسازي سازمان جهت بهبود را منعکس میرویکرده

 3تواند عملکرد خود را از طریق خود ارزشیابی هر سازمان می. هایی است داراي زیر مجموعه

در خود ارزشیابی، سازمان عملکرد خود را در مقابل هر معیار مورد . مورد ارزشیابی قرار دهد

. اند ها و مناطق مهم بهبود تعیین شده براي هر معیار، لیستی از قوت. دده بررسی قرار می

امتیازبندي براساس خود مدل تعریف . دهند ها، در هر زمینه امتیازي به سازمان می ارزشیاب

  :شماي کلی این مدل ارائه شده است 4- 2در شکل . شود می

  

  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  )45(شماي کلی مدل تعالی تجاري  - 4- 2شکل 

  
1 - Business excellence Model 
2 - European Foundation for Quality Management (EFQM) 
3 - Self Assessment 
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  :1کارت امتیاز متوازن) 4

ارائه شد امروزه .  م1992کارت امتیاز متوازن که اولین بار توسط کاپالن و مایر در سال 

کارت امتیاز متوازن روشی براي ردیابی عناصر اصلی . به یک ابزار متداول تبدیل شده است

چهار  4-3 شکل. باشد استراتژي سازمان، از بهبود مستمر و مشارکت تا کار گروهی و رشد می

 )45. (دهد ربع یک کارت امتیاز متوازن را نشان می

  :این چهار جنبه عبارتند از. دهد جنبه را مورد بررسی قرار می 4کارت امتیاز متوازن، 

دهد، اینکه آیا  کنندگان را مورد توجه قرار می اي که سازمان، پرداخت نحوه: بعد مالی) 1

ا ارزش کافی در مقابل پول پرداخت شده ایجاد شده درآمد کافی تولید شده است یا خیر و آی

  .است یا خیر

نگرند، آیا نیازهاي مشتریان  مشتریان سازمان، چگونه به آن می: بعد مشتري) 2

  .شناسایی و برآورده شده است

  .کند سازمان در چه مواردي عالی عمل می: نتایج و فرآیندهاي کیفی) 3

  )46( .به بهبود و ایجاد ارزش ادامه دهد تواند آیا سازمان می: آموزش و رشد) 4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )45(چهار بعد کارت امتیاز متوازن  - 4- 3شکل 

امروزه، کارت امتیاز متوازن به عنوان یک چارچوب عملکردي جامع و یک ابزار 

هاي استراتژیک و  گیري کارت امتیاز متوازن، جهت. دهی مورد توجه قرار گرفته است گزارش

کند و عملکرد  اي منسجم از معیارهاي عملکردي تبدیل می ن را به مجموعهاهداف یک سازما

  
1 - Balanced scorecard 

 بعد مالی
  اهداف کالن/ معیارها 

ما به سهامداران 
 کنیم؟یمچگونه نگاه 

 بعد مشتري
  اهداف کالن/ معیارها 

 آوري و یادگیريبعد نو
  اهداف کالن/ معیارها 

 )کیفینتایج و فرآیندهاي(بعد داخلی 
  اهداف کالن/ معیارها 

دیدگاه مشتریان نسبت            

 به ما چگونه است؟

توانیم بهبود و خلق آیا می

 ارزش را ادامه دهیم؟

 باشیم؟چیزي ما باید متعالیدرچه

 دورنما
  و استراتژي
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شوند، مورد  گیري می هاي مختلف اندازه سازمان را برحسب دستیابی به اهداف، که از جنبه

کارت امتیاز متوازن، نتایج را وقتی که تغییري براي بهبود یک جنبه . دهد بررسی قرار می

آرایی استراتژي را در همه سطوح سازمان ارتقا  ی کرده، صفگیرد شناسای عملکردي صورت می

کارت امتیاز متوازن . کند داده و بازخوردي در مورد نحوه اجراي استراتژي سازمان فراهم می

آن، نه . سازد مطرح شده توسط کاپالن و نورتون، عملکرد را به استراتژي سازمانی مرتبط می

بلکه توازن یا تعامل بین آنها را نیز مورد بررسی قرار هاي مختلف عملکرد سازمانی  تنها جنبه

. باشد هاي کارت امتیاز متوازن، محدود و در حد چند شاخص حیاتی می تعداد شاخص. دهد می

آرایی در تمام سطوح سازمان و تضمین همسویی استراتژي با رویکرد  این روش، براي صف

در عین حال، کارت امتیاز متوازن، . باشد گیري مناسب می گسترده سازمان براي اندازه

  .کند هاي ویژه عملکردي فراهم نمی دهی و راهنمایی خاصی براي انتخاب شاخص جهت

هاي بهداشتی مطرح نشد، اگرچه قابلیت  کارت امتیاز متوازن در ابتدا براي مراقبت

استفاده هایی جهت تعدیل آن براي  در عین حال، تالش. هاي مختلف را دارد کاربرد در سازمان

توان به  ها می ازجمله این تالش. هاي بهداشتی و درمانی صورت گرفته است در نظام مراقبت

و همکاران و همچنین کارت امتیاز متوازن مورد استفاده در  1مدل تعدیل شده لگات

  .هاي نظام طب ملی انگلیس اشاره کرد بیمارستان

وبی براي پایش عملکرد در مدل تعدیل شده لگات و همکاران که به عنوان چارچ

این . گیرد باشد، عملکرد در پنج جنبه مورد بررسی قرار می سیستم بهداشت یکپارچه مطرح می

  :پنج جنبه عبارتند از

  مالی) 1

 مشتري) 2

  فرآیندهاي داخلی) 3

  .کند اینکه سیستم چگونه به طور مستمر بهبود ایجاد می: نوآوري و یادگیري) 4

  .گذارد یستم چگونه بر سالمت اثر میاینکه س: منافع جامعه) 5

هاي  روش لگات و همکاران، مفهوم سالمت جمعیت را به عنوان آنچه که سازمان

  .کند ول و پاسخگو باشند مطرح میؤبهداشتی یکپارچه، باید در برابر آن مس

کارت امتیاز متوازن به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد به  ،در نظام طب ملّی انگلیس نیز

ن بنیادها معرفی شده تا از طریق ترکیب اطالعات حاصل از معیارهاي ارزیابی عملکرد، به مدیرا

  
1 - Logatt 
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کارگیري این ابزار در طیف گسترده  به عالوه، به. آنها در ارتقاي مستمر خدمات کمک نماید

اي میزان بهبود مستمر کیفیت  بنیادهاي نظام طب ملی، امکان الگوبرداري و ارزیابی مقایسه

  .در سرتاسر مراکز نظام طب ملی فراهم نموده استخدمات را 

هاي بنیادي نظام طب ملی  ، کارت امتیاز متوازن مورد استفاده در بیمارستان4-4شکل 

  .دهد انگلیس را نشان می

هاي  با وجود همۀ مزایاي کارت امتیاز متوازن، بر استفاده از این مدل براي بیمارستان

براي مثال، معیار تأکید بر حفظ مشتري براي سیستمی که . نظام طب ملی ایراداتی وارد است

کننده تکیه دارد، مناسب  هاي محلی و ارجاعات پزشکان و قدرت پایین مصرف بر بیمارستان

است زیرا شرایط بازار ) حتی در بازارهاي داخلی(چنین، سهم بازار معیار نامناسبی  هم. نیست

عالوه بر این، مدل ارائه شده ارتباط . ان وجود ندارددر بخش بهداشت و درم) بازار رقابتی(واقعی 

اما با همه این مسائل، این مدل به دلیل . کند روشنی بین چیستی و چگونگی عملکرد ایجاد نمی

نگر و مربوط به  کند و جریان اطالعات پیش اي که بازخورد سازمانی را تسهیل می چارچوب ویژه

  )47. (باشد ستفاده میکند، مورد توجه و ا آینده را تسهیل می

  

  

        

  

  

  

  

  
  

  

  )47(هاي نظام طب ملّی انگلیس  کارت امتیاز متوازن مورد استفاده در بیمارستان - 4-4شکل 

   

 :فرآیندها
  ت فرآیندکیفی

  چرخه زمانی فرآیند
  نوآوري

 دورنما
  و استراتژي

 :یادگیري
  رضایت کارکنان

  وري کارکنان بهره
  رشد کارکنان

 :بعد مشتري
  سهم بازار

  حفظ مشتري
  جذب مشتري

 :بعد مالی
  ارزش افزوده اقتصادي

  رشد درآمد
  سودآوري

+ 

ترجمه دورنما به 
 استراتژي

ارتباطات و 
 اتصاالت

زي ری برنامه
 کاري

بازخورد و 
 یادگیري
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  :1گذاران بر افراد مدل سرمایه) 5

ها، سازوکارهاي بهبود را براي ایجاد فرآیندهاي داراي  امروزه بسیاري از سازمان

این . گذاران بر افراد است یکی از این سازوکارها، مدل سرمایه. رندگی بیشترین ارزش به کار می

، اجزاي این مدل 4- 1 در جدول. الگو، نوعی نوآوري در بهبود است که تنها بر افراد تمرکز دارد

  :ارائه شده است

  گذاران بر افراد اجزاء مدل سرمایه -4- 1جدول 

به توسعه افراد خود براي دستیابی به اهداف  ها، داراي تعهد کامل گذار برانسان یک سرمایه: تعهد

 .باشد می

 .سازمان متعهد به حمایت از توسعه کارکنان خود است 1

 .دنگیر افراد براي بهبود عملکرد خود و دیگران مورد تشویق قرار می 2

 .شود ها در سازمان مورد قدردانی واقع می افراد اعتقاد دارند که مشارکت آن 3

 .هاي توسعه برابر به همه افراد خود است ي تعهد کامل براي تضمین ارائه فرصتسازمان دارا 4

داند که اهداف و اهداف جزئی او چیست و براي دستیابی به  گذار در افراد می یک سرمایه: ریزي برنامه

 .این اهداف، افراد سازمان چه کارهایی باید انجام دهند

5 
این اهداف را به  هف و اهداف جزئی روشن است که هماي روشن با اهدا سازمان داراي برنامه

 .کنند خوبی درك می

 .توسعه افراد هم جهت با اهداف و اهداف جزئی سازمان است 6

7 
دانند که براي دستیابی به اهداف و اهداف مشخص سازمان چگونه باید مشارکت  افراد می

 .نمایند

 .دهد ا به طور مؤثر در جهت ارتقاء عملکرد توسعه میگذار در افراد، کارکنان خود ر یک سرمایه: اقدام

 .کنند مدیران به صورت مؤثر از توسعه افراد حمایت می 8

 .یابند افراد به طور اثربخش و مؤثر یاد گرفته و توسعه می 9

 .کند گذاري در افراد را بر عملکرد خود درك می گذار در افراد به خوبی، اثر سرمایه یک سرمایه: ارزیابی

 .دهد ها و افراد را ارتقاء می توسعه افراد، عملکرد سازمان، تیم 10

 .نمایند ها به خوبی درك می افراد، اثر توسعه خود را بر عملکرد خود، سازمان و تیم 11

 .شود سازمان، به طور مرتب در توسعه افراد خود، بهتر و بهتر می 12

  

  
1 - Investors In  People (IIP) 
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اقدام و  ،ریزي بعد تعهد، برنامه 4در  شود این مدل همانگونه که در جدول مشاهده می

گذاري در  باشند عملکرد سازمان را با تمرکز بر سرمایه عنصر می 12ارزیابی که مجموعاً داراي 

  )45. (دهد افراد آن مورد بررسی قرار می

  :1ارزش) بیشترین(مدل بهترین ) 6

ن الگو، در ای. مدل بهترین ارزش تا حد زیادي شبیه مدیریت کیفیت فراگیر است

ها،  این تیم. شوند براي بررسی اقدامات بهبود سازمانی تشکیل می 2هاي بهبود کیفیت تیم

هاي بهبود کیفیت  تیم. شوند هاي مختلف سازمان تشکیل می اي بوده و از گروه هاي وظیفه تیم

ها، مناطق مهم بهبود توسط  پس از تشکیل این تیم. نفر عضو دارند 8تا  6معموالً بین 

اي براي بهبود سازمانی ارائه  زمینه واقع این رویکرد، پیش در. شوند هادات داخلی تعیین میپیشن

توجه به شرایط داخلی  هایی تشکیل شده و با تیم دکند بلکه معتقد است که در سازمان بای نمی

هاي اصلی بهبود، مشکالت مهم سازمان و ارائه راه حل  سازمان اقدام به شناسایی و تعریف حوزه

هاي بهبود عملکرد براي اینکه بتوانند به طور مؤثر عمل کنند نیاز به زمان  تیم. براي آنها نمایند

هاي حل مسأله آموزش  در زمینه تکنیک دها بای چنین اعضاي این تیم هم. و منابع کافی دارند

  :هاي حل مسأله در شکل زیر نمایش داده شده است یکی از تکنیک. کافی دیده باشند

  

  تعیین مشکل    تعریف مشکل    آوري داده جمع

          

  هاي اجرایی تدوین برنامه    حل ابداع راه    تحلیل مشکل

  هاي حل مسأله مثالی از روش -4-5شکل 

  

نکته مهم در مدل بهترین ارزش این است که هر برنامه یا پروژه بهبودي که توسط تیم 

گرفته و با آن سازگار  مورد تحلیل قرار 3فعتبا رویکرد هزینه ـ من دبهبود کیفیت ارائه شود بای

  .باشد

هر کدام از رویکردهایی که تاکنون مورد بحث قرار گرفتند داراي معایب و مزایایی 

  
1 - Best value 
2 - Quality Improvement Teams (QITs) 
3 - Cost - Benefit 
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گذاران بر افراد و  هاي تعالی تجاري، کارت امتیاز متوازن، سرمایه مدل 4-2در جدول . باشند می

  )45( .اند یر مورد مقایسه قرار گرفتهتوجه به اصول مدیریت کیفیت فراگ بهترین ارزش با

 کیفیت مدیریت توجه به عناصر با عملکرد مقایسه برخی رویکردهاي بهبود - 4- 2 جدول

  )45(فراگیر 

عناصر 

مدیریت 

کیفیت 

 فراگیر

ارتباط 

 استراتژیک
 تمرکز بر مشتري

مشارکت 

 کارکنان

پیوستگی 

 هدف

مدیریت 

 فرآیند

  تعالی مدل
 تجاري

فقدان رویکرد 
گرایانه  شپوی

استراتژیک ـ 
محدود به 

اثربخشی 
 سازمانی

تشویق استفاده از 
هاي داخلی و  داده

عمیق مربوط به 
 مشتري

بوروکرات و 
گیر از نظر  وقت

 این عنصر

تشویق 
سبک 
رهبري 

گري  مربی

یا مرشد 
 مآبانه

تشویق 
مدیریت 

 فرآیند دقیق

  مدل کارت
 امتیاز متوازن

ارتباط خوب 
با استراتژي 
 رشد پویش

 گرایانه

به آسانی قابل 
تطبیق با معیارهاي 
 مربوط به مشتري

قابل تطبیق 
جهت 

مشارکت افراد 
در همه سطوح 

و مرتبط با 
 مشاغل خاص

ضعیف از 
نظر این 

 عنصر

برقراري 
ارتباط بین 
معیارهاي 
فرآیند و 

استراتژي 
 تجاري

مدل 
گذاران  سرمایه

 بر افراد

 گیري اندازه ارتباط ضعیف
 .شود نمی

تشویق  زیاد بسیار
درگیري و 

مشارکت 
 افراد

ارتباط با 
استراتژي 

 تجاري

  مدل بهترین
 ارزش

ارتباط روشن 
و مشخص با 

اهداف 
 سازمان

مشاوره، یک الزام 
 .قانونی است

از طریق 
هاي مرور  گروه

خدمت و 
هاي  بررسی

 کارکنان

بهبود 
مستمر 

 دقیق

برقراري 
ارتباط بین 

بهبود عملکرد 
هاي  و برنامه

 تجاري

  

  :1کننده چارچوب نتایج و عوامل تعیین) 7

کننده است  تر براي ارزشیابی عملکرد، چارچوب نتایج و عوامل تعیین یک مدل پیچیده

کند و در زمینه عملکرد سازمانی  نگر را فراهم می که امکان ارائه اطالعات بازخوردي و پیش

ها تشخیص این  ایر مدلاختالف اصلی بین این مدل و س. مشاغل خدماتی توسعه یافته است

  
1 - The Resultants and Determinants Framework (RDF) 
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. کنند هاي خدماتی بیشتر برروي عواملی غیر از هزینه و قیمت رقابت می مسأله است که سازمان

بعد عملکردي تشکیل شده است که در آن دو بعد  6کننده، از  چارچوب نتایج و عوامل تعیین

ار بعد دیگر چه. اند پذیري براساس مفهوم سنتی خود جزء نتایج قرار گرفته مالی و رقابت

کننده و برخی از  عوامل تعیین) پذیري برداري از منابع، کیفیت خدمات، نوآوري و انعطاف بهره(

بخش خدمات داراي . دهند نتایج اصلی فعالیت سازمانی توسعه و عرضه خدمات را تشکیل می

یندها باشد یعنی در این بخش تمایز قائل شدن بین نتایج سازمانی و فرآ اي می ماهیت پیچیده

و  1بالتین. این مدل براي بخش بهداشت مورد استفاده قرار گرفته است. بسیار مشکل است

هاي سالمت در انگلیس و سوئد به  دهندگان مراقبت همکاران آن را براي ارزشیابی عملکرد ارائه

برداري از منابع،  این روش نشان داد که بهترین معیارهاي موفقیت بهره. اند  کار گرفته

بنابراین، . باشند باشند و الزاماً ابعاد عملکرد مالی بهترین معیارها نمی پذیري و کیفیت می افانعط

) یک ناحیه کامالً معتبر براي بررسی(در حالی که تمرکز اصلی آن بر نتایج مالی بوده است 

تري از مسائل و عناصر عملکردي را هم در مورد  درعین حال نیاز به جستجو در طیف وسیع

  )47. (نماید اي خارجی تصدیق می ل داخلی، ابزارها و اهداف و هم در مورد عوامل زمینهمسائ

  :دهد ابعاد اصلی ارزشیابی عملکرد را در این مدل نشان می،  4- 3جدول 

  )47(کننده  چارچوب نتایج و عوامل تعیین -4-3جدول 

 ابعاد عملکرد انواع معیارها

 نتایج

 بازار، ساختار سرمایه هاي سودآوري، نسبت عملکرد مالی

 پذیري رقابت
سهم نسبی و موقعیت بازار، رشد فروش، معیارهاي 

 مبتنی بر مشتري

عوامل 

 کننده تعیین

 وري کارآیی، بهره برداري از منابع بهره

 کیفیت خدمات

پذیري، ولیتؤثبات، مس: هاي کلی کیفیت شاخص

بودن، ایمنی، ارتباطات،   دسترسی، راحتی، فراهم

 یی، شایستگیزیبا

 عملکرد فرآیندهاي نوآوري، عملکرد نوآوري افراد نوآوري

 پذیري انعطاف
پذیري تعداد و حجم  ها، انعطاف پذیري ویژگی انعطاف

 پذیري، سرعت تولید انعطاف

 
 
  

  
1 - Bultin 
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  :مدل دانشگاه مونترال) 8

اساس تئوري سیستم  بر. اند محققین دانشگاه مونترال مدل دیگري را تدوین نموده

  :هاي زیر باشدداراي ویژگی جتماعی پارسونز، هر سازمان بایدا

هاي اجتماعی، اکتساب منابع،  پاسخ به ارزش: ـ با محیط خود سازگاري ایجاد نماید

  .پشتیبانی جامعه، نوآوري و یادگیري، وجود بازار و غیره

  .رضایت ذینفعان، اثربخشی و کارآئی: ـ دستیابی به اهداف

  .وري، تعداد خدمات، کیفیت، همکاري و غیره هبهر: ـ تولید خدمات

  .اجماع، جو سازمانی، سالمت نیروي کار: ها و فرهنگ ـ حفظ ارزش

ها را به وسیله بعد همسوئی  این مدل، مسأله ضعف یکپارچگی بین ابعاد مختلف مدل

ی همسوئ: انواع مختلف همسوئی در این مدل عبارتند از. سازد هاي مختلف مرتفع می بین جنبه

عملکرد خوب مدل . گذاري اي، عملیاتی و قانون استراتژیک، تخصیص منابع، تاکتیکی، زمینه

براي سازمان، ظرفیت مطلوبی براي حفظ همسوئی بین ابعاد مختلف عملکردي ایجاد خواهد 

  .باشد این مدل قابل مقایسه با چارچوب مدیریت کیفیت اروپا می. کرد

  :1ججایزه ملی کیفیت مالکوم بالدری) 9

اي است که همه ساله در زمینه مدیریت  جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج جایزه

ها و  بسیاري از شرکت. گردد هاي آمریکایی اعطا می کیفیت و نیل به کیفیت به سازمان

هاي آن به عنوان روشی براي سنجش تالش خود در جهت نیل به مدیریت  ها، از بسته سازمان

اساس اعطاي جایزه و ارائه بازخورد به متقاضیان، معیارهاي . کنند یکیفیت فراگیر استفاده م

ها و نظامی براي سنجش  اي براي بهبود مستمر کلیۀ عملیات این جایزه، برنامه. باشند مدل می

م، در  2002در برنامه کیفیت ملی مالکوم بالدریج در سال . دهد دقیق این بهبودها به دست می

هاي بهداشتی و درمانی، اصول زیر به عنوان  رد براي مراقبتبخش معیارهاي تعالی عملک

رهبري آگاهانه و متعهدانه، تعالی متمرکز بر بیمار : اند هاي اساسی عنوان گردیده زیرساخت

دهی به کارکنان و شرکاء سازمانی،  ، یادگیري فردي و سازمانی، ارزش)بیمار محوري(

ولیت عمومی و ؤ، مس2مبناي حقایق و مستنداتالعمل سریع، تمرکز بر آینده، مدیریت بر عکس

  .سالمت جامعه، تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش و در نهایت دیدگاه سیستمی

  

  
1 - Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) 
2 - Fact and evidence - based management 
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  :ساختار معیار بالدریج

شوند که بر این اساس معیار  معیار متجسم می 7ها و مفاهیم جایزه بالدریج در  ارزش

ها بر  شود که هر یک از این بخش ي میبند بخش تقسیم 18مقوله و در مجموع به  7بالدریج به 

هاي معیار شامل یک یا چند  هر یک از بخش. اند هاي عمده آن بخش تمرکز یافته نیازمندي

هاي مشخص هر محدوده، وضعیت فعلی  با پاسخ به نیازمندي دبای محدوده است که هر سازمان 

ر خود نوعی ابزار خود الزم به ذکر است که عالوه بر اینکه، این معیا. خود را مشخص کند

هاي  سیستم ،نماید، در مقوله اطالعات و تجزیه و تحلیل نیز ها ایجاد می ارزشیابی براي سازمان

هاي عملکردي به  ارزشیابی عملکرد و مدیریت اطالعات و دانش و چگونگی تجزیه و تحلیل داده

کرد سازمانی تأکید دست آمده را مورد آزمون قرار داده و در مقوله رهبري بر بازنگري عمل

  )47. (نماید می

چارچوب کلی مفاهیم و ساختار معیارهاي جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج و ارتباط و 

  :ارائه شده است 4-6یکپارچگی آنها در شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

: هاي بهداشتی و درمانی جایزه بالدریج، چارچوب تعالی عملکردي در مراقبت -4- 6شکل 

  )47( دیدگاه سیستمی

)3( 
تمرکز بر بیماران، سایر 

  مشتریان و بازارها

  ها محیط، روابط و چالش: نیمرخ سازمانی

)2( 
  ریزي استراتژیک برنامه

)5( 
 تمرکز بر کارکنان

)1( 
  رهبري

)7( 
  نتایج عملکرد سازمانی

)6( 
  مدیریت فرایندها

 سنجش، تجزیه و تحلیل و مدیریت دانش

 مجموعه رهبري موعه نتایجمج
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  :1مدل سازمان جهانی استاندارد) 10

، به وسیله سازمان جهانی استاندارد به منظور 9000تهیه و تدوین استانداردهاي سري 

. هاي مدیریت کیفیت در انگلستان انجام گرفت ایجاد و توسعه استانداردهاي بربیتانیایی سیستم

نایع تولیدي و صنایع دفاعی هاي مدیریت کیفیت در ص این استانداردها براي ارتقاء نظام

هاي بهداشتی و درمانی در سطح جهانی  کاربرد این استانداردها براي مراقبت. انگلستان تهیه شد

هاي پزشکی آلمان و  تعدادي از انجمن. م1996پذیرفته نشده است به طوري که در سال 

نتشر کرده و در آن هاي عمومی م هاي بیمه آلمانی بیانیه مشترکی در این باره در رسانه شرکت

تأکید کردند که استانداردهاي ایزو، اثرات نهایی خدمات بر جامعه تحت پوشش، نتایج خدمات 

رسد که  چنین به نظر می هم. دهند بالینی و معیارهاي واجدالشرایط بودن پرسنل را پوشش نمی

عالوه . تباط دارنداین استانداردها بیشتر به فرآیندهاي اداري مربوط بوده و کمتر به عملکرد ار

بر این، درك و فهم ترمینولوژي به کار گرفته شده در استانداردها و مفاهیم آنها بسیار مشکل 

براي نظام مدیریت . م 2000که در سال  9000در عین حال، کاربرد استانداردهاي سري . است

زشیابی نتایج و هاي ار تر بوده و در حوزه اند در بخش بهداشت و درمان آسان کیفیت تدوین شده

 )47. (اند رضایتمندي مشتریان به کار گرفته شده
  

  :2ها الگوي تحلیل پوششی داده) 11

ریزي ریاضی براي ارزشیابی عملکرد واحدهاي  ها، یک روش برنامه تحلیل پوششی داده

گیري تحت بررسی،  فرض اولیه این الگو این است که واحدهاي تصمیم. گیري است تصمیم

در این روش از مجموعه . برند هاي مشابه به کار می بهی را براي تولید ستادههاي مشا داده

» مرز کاري«معرفی شده و به کمک آنها » کار«واحدهاي تصمیم گیرنده، تعدادي به عنوان 

در این ارزشیابی، . گیرد آنگاه این مرز، مالك ارزشیابی واحدهاي دیگر قرار می. گردد تشکیل می

دلیل مقایسه با یک سطح استاندارد از قبل تعیین شده ناکارآمد ارزشیابی واحدهاي ناکارآ به 

شوند بلکه مالك ارزشیابی آنها، واحدهاي تصمیم گیرنده دیگري است که در شرایط  نمی

ها، ارزشیابی توأم  ویژگی مهم دیگر الگوي تحلیل پوششی داده. نمایند یکسانی فعالیت می

اي توأماً مورد ارزشیابی قرار  اي و ستاده الگو، عوامل دادهدر این . اي از عوامل است مجموعه

  )47. (اي وجود ندارد اي یا تک ستاده گرفته و محدودیت یک داده

هاي سالمت از آن  از زمان ارائه این الگو تاکنون به طور وسیعی در حوزه مراقبت

  
1 - International Standard Organization (ISO) 
2 - Data Envelopment Analysis (DEA) 
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رانتفاعی بوده و داراي هاي سالمت، نوعاً غی باتوجه به اینکه مؤسسات مراقبت. استفاده شده است

وري در این  ها و افزایش بهره ذینفعان متعددي هستند و تأکید فراوانی بر محدودسازي هزینه

هاي  تواند کاربرد فراوانی در سازمان ها می بخش وجود دارد لذا الگوي تحلیل پوششی داده

ور معمول براي ها، به ط قبل از ارائه الگوي تحلیل پوششی داده. خدمات سالمت داشته باشد

هاي رگرسیون  هاي مراقبت سالمت از تحلیل رگرسیون، روش سنجش اثربخشی سازمان

تحلیل نسبت براي برقراري رابطه بین داده و ستاده . شد اقتصادي و تحلیل نسبت استفاده می

رسد از حالت میانگین فاصله داشته و به طور استثنایی کم یا  شد که به نظر می به کار گرفته می

توان مورد  هایی، در هر زمان تنها یک داده و یک ستاده را می در چنین تحلیل. باشد زیاد می

هاي  ها و ستاده هاي مراقبت سالمت که داراي داده بررسی قرار داد لذا با طبیعت سازمان

توانند براي تخمین روابط  هاي اقتصادسنجی نیز می روش. متعددي هستند سازگار نیستند

. هاي متعددي هستند به کار روند ها و ستاده هایی که داراي داده وري در سازمان ههزینه یا بهر

ها، بیشتر روابط مرکزي را تخمین  این روش. هایی هستند ها نیز داراي محدودیت اما این روش

ها براي تخمین  عالوه بر این، استفاده از این روش. دهند زنند و روابط کارآیی را نشان نمی می

ها یا  وري منجر به ارائه روابط میانگین شده و به طور مستقیم سازمان هزینه یا بهره معادالت

ها، تحلیل پوششی  به دلیل همین نارسایی. دهند گیري ناکارآمد را نشان نمی واحدهاي تصمیم

به عنوان ابزاري براي شناسایی واحدهاي  1توسط چارنز، کوپر و رودز. م1978ها در سال  داده

تبدیل به یک ابزار جهانی در این زمینه شد . م1990ي ناکارآمد ارائه شده و تا سال گیر تصمیم

. رود و ارزشیابی کارآیی به شمار می  اکنون به عنوان یک ابزار بسیار مؤثر براي تحلیل داده و هم

اي از  کند که ابتدا مجموعه ها در نظام سالمت به این صورت عمل می تحلیل پوششی داده

را به عنوان ) ها از نظر عملکرد مثالً برترین بیمارستان(ي داراي عملکرد بهینه ها سازمان

ها براي ایجاد  سپس از این سازمان. دهد هاي کارآ تعریف کرده و به آنها امتیاز یک می سازمان

هاي دیگر با  شود و درنهایت تمامی سازمان اي استفاده می یک جبهه کارآمدي یا پوشش داده

هاي  هایی که نیازمند داده در مجموع، سازمان. گیرند آمدي مورد مقایسه قرار میاین جبهه کار

هایی که با  باشند و یا سازمان دهی شده می هاي وزن دهی شده بیشتري براي تولید ستاده وزن

کنند در جبهه  دهی شده کمتري تولید می هاي وزن دهی شده یکسان ستاده هاي وزن داده

ها از نظر فنی ناکارآمد  ند که این بدان معنی است که این سازمانگیر ناکارآمدي قرار می

دارد که  ها بیان می با مقایسه تحلیل رگرسیون و تحلیل پوششی داده 2تاناسولیس. هستند

  
1 - Charnes, Cooper and Rhodes 
2 - Thanassolis 
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هاي مشخص  اي و دستیابی به هدف حاشیه  ها در تخمین کارآیی، ارزش تحلیل پوششی داده

ها به جاي تخمین متوسط  که تحلیل پوششی داده این بدان خاطر است. کند تر عمل می دقیق

ها  یکی دیگر از مزایاي تحلیل پوششی داده. باشد عملکرد به دنبال یافتن کارآمدترین واحدها می

هاي مشخص توسط این تکنیک تحت  اي و سطوح هدف هاي حاشیه این است که تخمین ارزش

که براي اولین بار از تکنیک  1شرمن .گیرد ها قرار نمی ها و ستاده تأثیر همبستگی بین داده

هاي سالمت استفاده کرد معتقد است که این ابزار، اطالعاتی  ها در مراقبت تحلیل پوششی داده

دیگر که ابزارهاي تحلیل چنین اطالعاتی را ایجاد که کند  گیرندگان فراهم می را براي تصمیم

توانند  ها، مدیران می شی دادهبه هر حال به کمک نتایج حاصل از تحلیل پوش. نمایند نمی

ها یا  ناکارآمدي در داده. هاي موجود ایجاد نمایند تغییرات مطلوبی در جهت کاهش ناکارآمدي

ها و هم  کاري، هم زیادي داده این کم. نماید کاري ایجاد می ها نوعی کم بودن تولید ستاده کم

توان براي تعیین  ها را می ريکا این کم. کند ها را در تولید خدمت منعکس می کمبود ستاده

اند  ها بیشترین تأثیر را در امتیاز کارآیی محاسبه شده واحد داشته ها یا ستاده اینکه کدام داده

دهنده  کاري نشان هاي سالمت مقدار این کم درواقع، در هر سازمان مراقبت. نیز تحلیل کرد

. به سایرین استفاده شده استاي است که براي تولید ستاده یکسان نسبت  میزان اضافه داده

توانند از این نتایج براي کاهش یا محدودکردن  هاي سالمت می هاي مراقبت مدیران سازمان

توانند اطالعات حاصله را در ارزشیابی  ها می چنین رهبران سازمان هم. ها استفاده کنند هزینه

عالوه بر این، تحلیل . دریزي و سیاستگذاري مورد استفاده قرار دهن ها براي برنامه اولویت

هاي داراي بیشترین مقیاس بازگشت سرمایه را  هاي کارآمد یا سازمان ها، سازمان پوششی داده

کند تا بتوانند به همین شکل کارآمد به  ها کمک می این نیز، به این سازمان. نماید مشخص می

ها به سه دلیل  ی دادهتوان گفت که الگوي تحلیل پوشش به طور خالصه می. کار خود ادامه دهند

  :این سه دلیل عبارتند از. عمده یکی از بهترین ابزارها در بررسی عملکرد است

  .هاي متعدد به طور همزمان ها و ستاده ـ توانایی لحاظ داده1

  .براساس نتایج واقعی» بهترین عمل«ـ ظرفیت الگو در استنتاج جبهه 2

  .ازارهاي ذهنیـ ایجاد امکان محاسبه عینی سطوح عملکرد در ب3

شدن این روش  تالش بیشتري براي مرسوم بایدرسد که در آینده  با این همه به نظر می

به مانند سایر ابزارهاي پژوهش عملیاتی، روش . هاي سالمت صورت گیرد تحلیل در مراقبت

ها نیز تاکنون در بسیاري از محافل علمی و دانشگاهی مورد بحث قرار  تحلیل پوششی داده

  
1 - Sherman 
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. هاي سالمت محدود مانده باشد رسد هنوز اثر آن بر صنعت مراقبت است اما به نظر میگرفته 

متخصصین حوزه سالمت را به کاربردي بودن روش تحلیل پوششی  دبراي حل این مشکل بای

  :رسند پیشنهاد زیر مفید به نظر می 3در این راستا . داده متقاعد کرد

نون در این مورد تالش چندانی انجام نشده هاي کیفی بیشتر که تاک معرفی مقیاس) 1

هاي کیفی محدود را  اند که آنها نیز برخی جنبه تعداد کمی مقاله به این مقوله پرداخته. است

  .اند مدنظر قرار داده

 .ها اثبات نتایج حاصل از کاربرد تحلیل پوششی داده) 2

طالعات انجام شده به مستندسازي کارآیی کاربرد این الگو و ارائه نتایج حاصل از م) 3

  )48. (وسیله این روش به مدیران و سیاستگذاران

  :مدل تعالی کانجی) 12

هاي متفاوت مورد نظر ذینفعان  بعدي بر شاخص مدل تعالی کانجی امکان تمرکز چند

این مدل، ارزش محور بوده و داراي ساختاري بلندمدت و طبیعتی . سازمان را فراهم کرده است

هاي کارت امتیاز  مند شبیه مدل مدل تعالی کانجی از نظر رویکرد فراگیر و نظام. باشد پویا می

ساختار سیستم تعالی کانجی به . متوازن، جایزه ملی مالکوم بالدریج و مدل تعالی سازمانی است

این عوامل با فرآیندهاي کلیدي . میزان قابل توجهی به عوامل حیاتی موفقیت وابسته است

در مدل تعالی کانجی دو ساختار مجزا تدوین گردیده است که عبارتند . ندعملکرد مطابقت دار

  ـ کارت امتیاز تعالی کانجی2، ـ مدل تعالی کانجی1 :از

مدل تعالی کانجی به سنجش عملکرد سازمان از نظر ذینفعان داخلی و کارت امتیاز 

پس از سنجش  .متعالی کانجی به سنجش عملکرد سازمان از نظر ذینفعان خارجی مربوط است

عملکرد از نظر ذینفعان داخلی و خارجی و با تلفیق امتیازات حاصل از این دو نشانگر تعالی 

گردد که برآیند کلی تعالی سازمان در مدیریت تمامی عوامل  محاسبه می 1عملکرد سازمانی

ازات واقع، نشانگر عملکرد سازمانی از میانگین ساده امتی در. دهد حیاتی موفقیت را نشان می

 :یعنی. شود حاصل می Bتعالی عملکرد  و Aتعالی عملکرد 

  

10
2





BA

OPI  

 
 

  
1 - OPI 
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از آنجا که به طور بالقوه، کارت امتیاز تعالی کانجی به منظور تحلیل ذینفعان متفاوت به 

مشتریان، ( Bنمره متفاوت براي قیمت  nشود، لذا شبیه آن است که  کار گرفته می

از میانگین نمرات موجود حاصل  Bدر این حالت، امتیاز . داشته باشیم) ...کنندگان و تأمین

  :شود می

n

B
B i
  

بنابراین نظام سنجش عملکرد پیشنهاد شده در مدل تعالی کانجی از دو قسمت تشکیل 

این بدان معنی است که در مدل تعالی کانجی، . بخش نخست، رهبري سازمان است. شده است

ترین عامل پیش برنده بهبود کیفیت و تعالی کسب و کار مطرح هستند  ه عنوان مهمرهبران ب

شدن مشتري، مدیریت فرآیندها، مدیریت  بایست به منجر شاد ها میکه نگرش و رفتار آن

بخش . شود) ایجاد فرهنگ بهبود مستمر(مبتنی بر کارکنان و بهبود مستمر عملکرد کارکنان 

هاي مطرح در  شامل یک کارت امتیاز متعالی منطبق بر مؤلفهدوم در مدل تعالی کانجی، 

. است...) دهندگان مواد اولیه، دولت و مانند مشتریان، ارائه(ارزشیابی ذینفعان مختلف خارجی 

هاي سازمانی، به عنوان نقطه ثقل تعالی سازمانی و شادکردن ذینفعان  در این بخش، ارزش

موفقیت به تعریف نشانگر تعالی عملکرد ممتاز در  مدیریت اثربخش عوامل حیاتی. مطرح است

  )49. (گردد این بخش منجر می

هر دو بخش مدل تعالی کانجی باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرند تا 

اجزاء مدل تعالی کانجی در شکل زیر مشخص . تصویري واحد از عملکرد سازمان ایجاد شود

  :شده است

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 )49(ش تعالی کانجی مدل سنج - 4- 7شکل 

 تمرکز بر مشتري کردن مشتري شاد

 بهبود فرآیندها مدیریت فرآیندها

 مبتنی بر  مدیریت

 کارکنان
 عملکرد کارکنان

 بهبود مستمر  فرهنگ بهبود مستمر
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  :1مدل شناخت برتري سازمانی) 13

برتري سازمانی به معناي برخورداري از قدرت رقابت، توانایی حل مشکالت عملیاتی، 

مدل شناخت برتري سازمانی که توسط . ولیت اجتماعی استؤقدرت رهبري، نوآوري و مس

  :بلیک و موتان ارائه شده است در موارد زیر کاربرد دارد

  .هاي موجود هاي سازمان بر فرصت رکز تالشتم) 1

  .گذاري مسائل متنابه آن تعیین نقاط ضعف سازمان و اولویت) 2

  .شناسایی موانع سازمانی و ایجاد تعهد نسبت به رفع آنها) 3

در بعد . گیري است هاي تخصصی، دورنما و جهت این مدل داراي سه بعد حوزه

هاي اصلی فعالیت  جنبه که حوزه 6یج حاصله در هاي تخصصی، رفتار، عملکرد و نتا حوزه

ها عبارتند از منابع انسانی، مدیریت مالی، عملیات، این جنبه. شود سازمان هستند مطرح می

اي که سازمان  گانه در بعد دورنما، دورنماهاي سه. بازاریابی، تحقیق و توسعه و ستاد سازمان

پذیري و  هاي محتمل اثربخشی سازمانی، انعطافاین دورنما. تواند داشته باشد مد نظر است می

معیارهاي اثربخشی، رفتار، عملکرد و نتایج حاصله را در وضعیت . شوند توسعه را شامل می

پذیري سازمان  پذیري به بررسی توان تطبیق معیارهاي انعطاف. کنند موجود سازمان بررسی می

بینی شده مدنظر  هاي پیش واجهه با دگرگونیمدت پرداخته و توانایی آن را در م با تغییرات کوتاه

حوزه اصلی  6براساس . پردازند هاي سازمان می معیارهاي توسعه نیز به استراتژي. دهند قرار می

وضعیت متفاوت براي سازمان ایجاد  18دورنما در مدل شناخت برتري سازمانی  3فعالیت و 

گیري مختلف براساس دو  جهت 4تواند  ها می ها سازمان شود که در هر کدام از این وضعیت می

اگر اقداماتی که سازمان انجام . اتخاذ نماید» تدافعی یا تهاجمی«و » داخلی یا خارجی«عامل 

دهد تحت تأثیر عوامل تحت کنترل سازمان باشند، داخلی و اگر این اقدامات تحت تأثیر  می

چنین اقداماتی که به  هم. ندشو عوامل خارج از کنترل سازمان باشند خارجی در نظر گرفته می

ها انجام شوند تهاجمی و اقداماتی که به منظور کاهش  منظور افزایش قدرت و غلبه بر چالش

ها انجام شوند تدافعی  مشکالت، رفع تهدیدها، کاهش یا حذف نقاط ضعف و مقابله با محدودیت

ان داده شده نش 4-8چارچوب کلی مدل شناخت برتري سازمانی در شکل . شوند نامیده می

  )50. (است

  

  

  
1 - DEC 
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  )82(چارچوب کلی مدل شناخت برتري سازمانی  - 4- 8شکل 

  

  :1ها و بهبود عملکرد ل کاهش استراتژیک هزینهمد) 14

ها و بهبود عملکرد به افزایش کارآیی فرآیندها، از طریق  مدل کاهش استراتژیک هزینه

کاري در وظایف و فرآیندهاي نظام  سازي وظایف مختلف و حصول اطمینان از عدم دوباره بهینه

کردن ترکیب نیروي انسانی را  طقیچنین امکان تجدید ساختار و من این مدل، هم. کند کمک می

هاي اصلی این  ویژگی. ها کاهش یابند آورد تا عملکرد سازمان بهبود یافته و هزینه فراهم می

ها و بهبود  مراحل مدل کاهش استراتژیک هزینه. مدل، الگوبرداري و تسهیل در اجراست

  :عملکرد عبارتند از

هاي وظایف در طول زنجیره  لف و حوزههاي مخت در مرحله اول فعالیت :بندي اولویت) 1

ها و بهبود  بودن و امکان بالقوه کاهش هزینه هاي ایجاد شده، بحرانی ارزش و برمبناي وزن هزینه

درصد از  90با این شیوه حدود . شوند گروه تقسیم می 3یا  2بندي شده و به  عملکرد اولویت

  .ندگیر هاي هزینه شناسایی شده و تحت پوشش قرار می کانون

  .اي یابی علل و آثار هزینه تعریف مسأله، ریشه) 2

  .هاي ممکن حل پردازي و تعیین راه ایده) 3

  .ها و پیشنهادها و انتخاب بهترین آنها ارزیابی ایده) 4

 )50. (ها حل سازي راه پیاده) 5

  
1 - SCR and PI 

 تهاجمی

 داخلی

ی داخلی تدافع

تدافعی 

خارجی
 

تهاجمی 

 خارجی

ها گیري جهت  
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  :نشان داده شده است 4- 9ها و عملکرد در شکل  مدل کاهش استراتژیک هزینهچارچوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )50(چارچوب کلی مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد  - 4- 9شکل 

، نقاط قوت و ضعف برخی از الگوهاي ارزشیابی عملکرد به صورت 4-4در جدول 

  :تطبیقی ارائه شده است

   

  

 کاهش استراتژیک

  ها و بهبود عملکرد هزینه

 ها کاهش موقت هزینه مینأمدیریت زنجیره ت

ممیزي مدیریت و 

 عملیات
 ساختار سازمانی

 ها و فرآیندها ـ نظام

  ها ـ استراتژي
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  )50(هاي ارزشیابی عملکرد  نقاط قوت و ضعف برخی مدل -4- 4جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت الگو

  

  

  

 لی سازمانیتعا

ـ ایجاد رویکردي براي سنجش نقاط قوت و 

  .ضعف فرآیندهاي سازمانی

ـ توانمندسازي سازمان در الگوبرداري از بهترین 

  .ها در زمینه فرآیندهاي سازمانی سازمان

  .ـ داراي اصول تعریف شده

  .ـ توجه به مشتري مداري

  .ـ داراي معیار وزن دهی مناسب

  .جدید مدیریتهاي  ـ همخوانی با پارادایم

  .تر به ذینفعان سازمان ـ نگاه جامع

  .ـ مدلی عینی و مبتنی بر واقعیت

ـ ارائه ساختاري مناسب جهت تحلیل نتایج 

  .ارزشیابی سازمان

 .پذیري زیاد ـ قابلیت انعطاف

آوري اطالعات،  ـ دشواربودن جمع

  .ارزیابی و امتیازدهی ابعاد تعیین شده

د تمرکز ـ نیاز به زمان طوالنی و ایجا

  .شدید

ـ عدم دارابودن غناي الزم جهت 

 .ها تجزیه و تحلیل علت

  

  کارت امتیاز متوازن

  

  

  

  

براي گسترش درك علت و معلولی   ـ مناسب

بین معیارهاي عملکردي مدیران سازمان و 

  .توانمندسازي آنها در اخذ تصمیمات استراتژیک

هاي  ـ مناسب براي تعیین اولویت بین پروژه

  .بهبود

ایجاد ارتباط دو جانبه بین استراتژي و  ـ

  .هاي سازمان روندهاي استراتژیک در الیه

  .ـ ارائه مبناي نظري براي هر جنبه

ـ برمبناي ایجاد توازن میان عملکرد داخلی و 

خارجی معیارهاي مالی و غیرمالی استوار شده 

  .است

  .ـ ابزار مناسبی جهت تعیین و ابالغ استراتژي

معلولی بین چهار بعد  علی و ـ تأکید بر روابط

  .مدل

ـ دردسترس بودن منابع اطالعاتی فراوان از این 

  .مدل

  .ـ جامعیت ابعاد در نظر گرفته شده

 .پذیري خوب ـ انعطاف

ـ در صورتی قابل استفاده است که 

سازمان مورد مطالعه داراي استراتژي 

  .اي باشد و دورنماي تعریف شده

ل ـ دشواربودن اجراي مدل به دلی

تعریف معیارهاي متناسب با 

  .هاي سازمانی استراتژي

ـ عدم توجه به تأثیر نتایج بر جامعه 

  .به طور اخص

هاي تعیین  ـ عدم امکان بررسی حوزه

شده به طور مستقل به دلیل ارتباط 

  .هاي مختلف سلسله مراتبی بین جنبه

ـ توجه کمتر به زنجیره تأمین 

 .سازمان
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  )ادامه( )50(هاي ارزشیابی عملکرد  ف برخی مدلنقاط قوت و ضع -4- 4جدول 

  

شناخت برتري 

 سازمانی

  .ـ ارائه تعریف خاص براي اجزاء مختلف مدل

ـ قابل استفاده براي شناخت کل سازمان یا یک 

  .یا چند حوزه

ـ مبتنی بر رویکرد شناخت وضع موجود 

  .سازمان و استانداردهاي برتري سازمانی

  .طالعات کاملـ در دسترس بودن منابع و ا

  .ـ امکان سنجش کمی با استفاده از این مدل

  .ها در آن یابی و یافتن روابط علّت ـ لحاظ ریشه

 .پذیري خوب ـ انعطاف

هاي تخصصی  ـ عدم جامعیت حوزه

  .تعریف شده

هاي  بندي حوزه ـ عدم سازگاري طبقه

تخصصی با پارادایم هاي جدید 

  .مدیریت

  .ـ پیچیدگی ساختار مدل

  .بودن مدل ـ قدیمی

ـ مستلزم زمان طوالنی جهت اجراي 

  .مدل

آوري اطالعات براي  ـ دشواربودن جمع

  .گیري در مورد امتیاز تصمیم

ها و اصول  فرض ـ عدم تعریف پیش

 .حاکم بر مدل

  

کاهش استراتژیک 

ها و بهبود  هزینه

 عملکرد

هاست لذا درك  ساختار هزینه ،ـ مبناي روش

  .استتر  ابعاد و نتایج آن ساده

ـ مورد توجه مدیران عالی به دلیل رویکرد 

  .کاهش هزینه

  .ـ اجراي آن ساده است

  .ـ زمان اجراي کوتاه

هایی که نقش کلیدي  ـ تمرکز بر بهبود حوزه

 .دارند

هاي تعریف  ـ عدم جامعیت حوزه

  .شده

ـ عدم برخورداري از سیستم 

  .امتیازدهی

کارگیري آن مستلزم وجود  ـ به

یابی دقیق است که  هاي هزینه سیستم

  .ها فاقد آن هستند اغلب شرکت

  .ـ عمق و تفصیل بررسی کم است

  .گرایی ـ توجه کمتر به مشتري

 .ـ تأکید بیشتر بر کارآیی

  

  بالدریج

  

 

ـ ارائه مدل جداگانه براي مؤسسات تجاري، 

  .آموزشی و بهداشتی و درمانی

  .اي ـ برخورداري از رویکرد توسعه

 .مشتريـ تمرکز بر بازار و 

  .تر هاي جدیدتر و جامع ـ وجود مدل

ـ فاقد معیاري تحت عنوان 

  .ریزي استراتژیک برنامه

 

  .ـ توجه به شادکردن مشتري کانجی

  .ـ ایجاد ارتباط منطقی بین کارکنان و اهداف

  .دهد اي می العاده ـ به کار تیمی اهمیت فوق

 .ـ توجه شدید به رهبري

ی ـ به اثرات بر جامعه توجه چندان

  .ندارد

ـ فاقد معیاري تحت عنوان 

 .ریزي استراتژیک برنامه
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  مفاهیم مختلف به سمت پایان یکسان؟: بهبود کیفیت و بهبود عملکرد

بهبود کیفیت و . بهبود عملکرد روشی براي بهبود کیفیت عملکرد فردي و سازمانی است

اند و  تکامل یافتههاي گذشته به طور مستمر  بهبود عملکرد مفاهیمی هستند که طی سال

براساس چهارچوب مفهومی . توان گفت که مرز مشخص و روشنی بین این دو وجود ندارد می

ها که  مند مبتنی بر داده ، بهبود عملکرد عبارت است از یک روش نظام1آوري عملکرد انسانی فن

ی و ها با مورد توجه قراردادن شکاف بین وضعیت فعل هدف نهایی آن بهبود عملکرد انسان

زیربناي بهبود عملکرد اعتقاد به این مسأله است که براي بهبود عملکرد . وضعیت مطلوب است

هاي  ها، فردي باید نظام بهبود عملکرد را مدیریت کند و این باید در مرکز ثقل تالش انسان

. م1970رونده در صنایع خصوصی از دهه  هاي پیش سازمان. منابع انسانی سازمان قرار گیرد

بهبود عملکرد به تغییر این دیدگاه فراگیر که . اند د عملکرد و بهبود کیفیت را به کار گرفتهبهبو

در گذشته مدیران تصور . کند شوند کمک می تمام مشکالت عملکردي از طریق آموزش حل می

کردند که عملکرد ضعیف تنها ناشی از فقدان دانش و مهارت است و به سایر  می

شد که مدیران  همین ذهنیت باعث می. و خارجی آن توجهی نداشتند هاي داخلی کننده تعیین

هر چند . توانند از طریق آموزش کارکنان حل نمایند تصور کنند تمام مشکالت عملکردي را می

به . کرد ندرت آنها را حل می دهنده براي این مشکالت بود اما به آموزش، به مانند دارویی تسکین

جانبه بهبود عملکرد، ممکن است عملکرد  مایت از اقدامات همههر جهت بدون تالش قطعی و ح

  .براي مدت کوتاهی بهبود یابد اما دوباره به وضع گذشته باز خواهد گشت

باشد اولین بار در صنایع  واژه تضمین کیفیت و بهبود کیفیت که جزئی از آن می

با  4و بهبود کیفیت مستمر 3ي، کنترل فرآیند آمار2ها تولیدي و مهندسی که در آنجا نظریه نظام

تدریج وارد  ها، به هر دوي این واژه. هاي عمومی مدیریت ادغام شده بود به کار گرفته شد روش

توان  به طور خالصه می. هاي آن سازگار گردیدند هاي مراقبت سالمت شده و با ویژگی نظام

به مانند سایر اجزاي . دهد گفت بهبود کیفیت فرآیندها را براي بهبود آنها مورد آزمون قرار می

ها و فرآیندها، تمرکز بر  اي کار گروهی، نظام تضمین کیفیت، بهبود کیفیت نیز بر اصول پایه

  .مشتري و سنجش استوار است

. هاي زیادي دارند بهبود عملکرد و تضمین کیفیت، هم در تئوري و هم در عمل مشابهت

  
1 - Human Performance Technology (HPT) 

2 - Systems theory 

3 - Statistical process control 

4 - Continious Quality Improvement (CQI) 
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مان در سطوح فردي، فرآیندي و سازمانی مورد بهبود عملکرد، درواقع عملکرد انسانی را در ساز

مند را که  همانگونه که قبالً نیز اشاره شده است بهبود عملکرد روشی نظام. دهد بررسی قرار می

  :گیرد که عبارتند از جزء است به کار می 5داراي 

  توافق در مورد مشتریان، ذینفعان و فعالین اقدامات بهبود عملکرد) 1

  )تعیین شکاف عملکردي(نیازهاي عملکردي  انجام ارزشیابی) 2

  طراحی مداخالت) 3

  اجراي مداخالت) 4

  ارزیابی تغییر در شکاف عملکردي) 5

که به مثلث  4-10جزء است که در شکل  3تضمین کیفیت نیز به طور کلی شامل 

هاي بهبود  رویکردها در مورد اجراي فعالیت. مشهور است نشان داده شده است 1تضمین کیفیت

 4. یفیت متعدد بوده و برروي طیفی از رویکردهاي ساده تا رویکردهاي پیچیده قرار دارندک

  :رویکرد اصلی در این زمینه عبارتند از

  ،مند گروهی حل مشکل نظام) 3، حل مشکل گروهی سریع) 2، حل مشکل فردي)1

  .بهبود فرآیند) 4 

  

  

  

  

  

نداردهاي داده، فرآیند و ستاده تعریف کیفیت عبارت است از تدوین استا: تعریف کیفیت

  .که نظام ارائه خدمات سالمت باید براي تحقق دستاورد بهینه به آنها دست یابد

 سازي حد تطابق سطح فعلی با است از کمی  کیفیت عبارت سنجش: سنجش کیفیت

  .انتظار استانداردهاي مورد

دیک کردن سطوح هاي مناسب براي نز بهبود کیفیت مستلزم ارائه روش :بهبود کیفیت

آن، ابزارها و اصول مدیریت کیفیت را براي درك و مورد . فعلی و مطلوب کیفیت به یکدیگر است

هاي نظام و بهبود یا طراحی مجدد فرآیندهاي اثربخش و کارآمد ارائه  توجه قرار دادن کاستی

 .گیرد هاي سالمت به کار می مراقبت

  ي آنمثلث تضمین کیفیت و تعریف اجزا - 4- 10شکل 

  
1 - Quality assurance triangle 

  تضمین کیفیت

 تعریف کیفیت

 یتبهبود کیف سنجش کیفیت
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برخی . گیري در مورد اینکه از کدام رویکرد استفاده شود بستگی به شرایط دارد تصمیم

اي  مشکالت ساده بوده و به راحتی قابل حل هستند در حالی که برخی دیگر، فرآیندهاي هسته

  توان برروي طیفی رویکردها را می. را شامل شده و حل آنها نیازمند پژوهش گسترده است

نقطه  4برروي این طیف . ها تصویر کرد ی، تخصیص منابع و مشارکت گروهزمان وسعتاز 

آنها نقاط مجزا و . رویکرد نسبت به بهبود کیفیت هستند 4دهنده  شوند که نشان مشخص می

دهند که رویکردهاي بهبود کیفیت  داراي مرز مشخصی از پیچیدگی نیستند و تنها نشان می

نشان داده  4-11ردهاي بهبود کیفیت در شکل شماره طیف رویک. چگونه با هم تفاوت دارند

  :شده است

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  طیف رویکردهاي مختلف نسبت به بهبود کیفیت - 4- 11شکل 

  

افتد که یک فرد، مشکلی را  حل مشکل فردي وقتی اتفاق می :حل مشکل فرديـ 

ضروري تعریف کرده، توانایی خود را براي حل آن مشکل شناسایی و جهت ایجاد تغییرات 

ناپذیر بهبود کیفیت است اما تجربیات نشان  هر چند کار گروهی بخش انکار. کند تالش می

. بر گروهی ندارندد که اصالحات ساده و اضطراري نیاز چندانی به رویکردهاي زماننده می

ویژگی خاص روش حل مسأله فردي کاربرد آن در حل مشکالتی است که داراي وابستگی 

تواند تصمیم الزم را اتخاذ نموده، آن را  ین بدان معنی است که یک فرد میا. متقابل نیستند

هاي کمی دارد و از نظر  حل مسأله فردي، نیاز به زمان و داده. اجرا کرده و مشکل را حل کند

هایی که  در سازمان. متدولوژیکی نیز در بین رویکردهاي مختلف داراي کمترین پیچیدگی است

  بهبود  فرآیند

 

حل مشکل گروهی 

 مند نظام

حل مشکل گروهی 

 سریع

 حل مشکل

  فردي
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هاي مربوط به آن را  کند و فعالیت لی ارائه مراقبت با کیفیت را درك میدر آنها هر فرد هدف ک

  . خورد شناسد چنین رویکردي در حل مشکالت به چشم می نیز می

حل مشکل گروهی سریع رویکردي است که در آن،  :حل مشکل گروهی سریعـ 

این . شوند یاي از تغییرات افزایشی کوچک در یک نظام براي بهبود کیفیت آزمایش م مجموعه

اي قابل استفاده است اما با این حال کاربرد آن مستلزم این  رویکرد در هر سازمان یا مجموعه

است که گروه داراي تجربه حل مشکل بوده و یا براي کمک در مدیریت این رویکرد، فردي را 

ا عمدتاً بر این رویکرد، نیاز به زمان و منابع زیادي ندارد زیر. به عنوان مربی انتخاب نماید

هاي  حل هاي موجود و فهم اعضاي گروه از علل مشکالت و نیز توانایی آنها در ارائه راه داده

لوب الساعه بوده و به محض اینکه سطح مط ها خلق در این رویکرد، گروه. مناسب متکی است

  .شوند بهبود حاصل شد منحل می

اغلب براي مشکالت مند،  حل مشکل گروهی نظام :مند ـ حل مشکل گروهی نظام

روند کلی این رویکرد، مطالعه . رود پیچیده و یا مکرر که نیازمند تحلیل دقیق هستند به کار می

هاي موشکافانه،  این تحلیل. باشد هاي مناسب می حل دقیق دالیل مشکالت و سپس توسعه راه

چند رویکرد حل  هر. طلبند ها بوده و لذا زمان و منابع بیشتري می آوري داده اغلب شامل جمع

نگر آن باعث  اي قابل استفاده است اما طبیعت عمیق مند در هر مجموعه مشکل گروهی نظام

هاي ایجاد شده توانایی ادامه کار با یکدیگر در طی  شود که این رویکرد در مواقعی که گروه می

  .تر باشد یک دوره زمانی را داشته باشند مناسب

ترین رویکرد در حل مشکل است زیرا آن،  پیچیده بهبود فرآیند، :ـ بهبود فرآیند

آوري کرده و آنها را تحلیل  ها را جمع شود که به طور مستمر داده هاي دائمی می شامل گروه

این رویکرد، معموالً در . نمایند تا یک فرآیند کلیدي را در طول زمان بهبود بخشند می

هاي  گروه. اند هبود کیفیت اختصاص دادهرود که منابعی دائمی براي ب هایی به کار می سازمان

الساعه  هاي خلق توانند بیش از یک رویکرد را به کار بگیرند، به عنوان مثال ایجاد گروه دائمی می

  .براي حل مشکالت خاص

ها و تسهیالت  اغلب، بهبود فرآیند براي تضمین کیفیت خدمات مهم در سازمان

وع، تجربیات در زمینه بهبود کیفیت منجر به ارائه در مجم. رود هاي سالمت به کار می مراقبت

معموالً . شود هاي مطلوبی گردیده و به طور روزانه بر گستره این تجربیات افزوده می روش

هاي بالینی و غیربالینی هستند از رویکردهاي مختلف حل مسأله  هایی که شامل محیط مجموعه

هر چند برخی  .نمایند دائمی استفاده می هاي فردي تا بهبود فرآیند گسترده به وسیله گروه

  )38. (ها در این رویکردها با یکدیگر متفاوتند اما متدولوژي و اصول همه آنها یکی است جنبه
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رویکرد بهبود عملکرد بیشتر شبیه رویکرد سوم حل مشکل یا همان حل مشکل گروهی 

  .مند است نظام

  :هاي بهبود کیفیت و بهبود عملکرد تفاوت

که هر دو مفهوم بهبود کیفیت و بهبود عملکرد داراي نوعی دیدگاه سیستمی  در حالی

هستند اما یک تفاوت قابل مالحظه بین آنها این است که در بهبود عملکرد تأکید بیشتري بر 

چنین،  هم. شود در حالی که بهبود کیفیت بیشتر بر فرآیندها تمرکز دارد عملکرد انسانی می

پذیري نسبت به چگونگی انجام مرحله تحلیل دارد، به عنوان مثال،  افبهبود کیفیت موضع انعط

یابی انجام شود یا خیر در حالی که در بهبود عملکرد انجام چنین تحلیلی  اینکه آیا تحلیل علت

کنندگان  شود زمانی که علّت مشکل روشن است یا حل به طور معمول گفته می. ضروري است

هایی در مورد علّت مشکالت هستند  فرآیندها براي ایجاد حدسمشکل داراي دانش کافی دربارة 

تفاوت مهم دیگر بهبود کیفیت و . باشد یابی نمی در بهبود کیفیت نیازي به انجام تحلیل علت

شود در حالی که  بهبود عملکرد این است که بهبود عملکرد اغلب توسط متخصص هدایت می

اقدامات . شود خود کارکنان برنامه مدیریت میاقدامات تضمین کیفیت و بهبود کیفیت توسط 

گیرد در حالی که در بهبود عملکرد تأکید زیادي بر  ها انجام می بهبود کیفیت، اغلب توسط گروه

بهبود عملکرد در بیشتر موارد به دلیل درخواست مشتریان شروع . شود ها نمی استفاده از گروه

چنین به دلیل اینکه بهبود  هم. شود رده میشده و توسط یک متخصص بهبود عملکرد به پیش ب

عملکرد ریشه در مدیریت منابع انسانی دارد معموالً براي مورد توجه قراردادن علل مرتبط به 

شود اما بهبود کیفیت به  ها، بهبود عملکرد ترجیح داده می هایی براي آن حل منابع انسانی و راه

در عین حال . نماید تري ایجاد می هاي گسترده حل هها، را دلیل توجه بیشتر به فرآیندها و نظام

  .هاي مشترك بین این دو در حال رشد است زمینه

تفاوت دیگر این دو مفهوم این است که بسیاري از سازوکارهاي مداخله در گستره نظام 

اند  هاي سالمت تطبیق داده شده و در بهبود کیفیت به کار گرفته شده که با شرایط مراقبت

در عین حال بهبود کیفیت، تنها . شوند اقدامات رایج بهبود عملکرد به کار گرفته نمی هنوز در

تواند به عنوان تنها مدخل  تر تضمین کیفیت است و بنابراین نمی یک متدولوژي در نظام وسیع

  .ورودي جهت بهبود عملکرد نظام سالمت مدنظر قرار گیرد

لکرد هر دو بر استانداردها تأکید دارند تضمین کیفیت وهم بهبود عم/ هم بهبود کیفیت 

استانداردها معموالً به دو . تر است مندتر و پیچیده اما این مسأله در بهبود و تضمین کیفیت نظام

در هر دو . شوند و مدیریتی تقسیم می) بالینی، براساس پزشکی برمبناي مدارك(دسته فنی 

، )مانند کارکنان و تجهیزات(ي داده دسته استانداردها 3دسته، مجدداً استانداردها به 

واقع  که در(و استانداردهاي ستاده ) مانند مراقبت از بیمار و پذیرش(استانداردهاي فرآیند 
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ها و انجام فرآیندها هستند مانند تولد نوزاد، دستاوردهاي سالمت یک بیمار  نتایج حاصل از داده

تقسیم ) مادر در مراقبت از فرزندشدهنده خدمات توسط یک  هاي ارائه یا اجراي راهنمایی

دقت کرد که اساساً ترمینولوژي بهبود عملکرد و بهبود کیفیت با یکدیگر  دالبته بای. شوند می

هایی نظیر عوامل عملکردي  متفاوتند لذا در مورد استانداردها مثالً در بهبود عملکرد از واژه

  )38. (شود استفاده می
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  :پنجمبخش 

  

  ی عملکردسنجش و ارزشیاب

  

  سنجش عملکرد

اطالعات، نقش اساسی در توانایی یک نظام سالمت براي تضمین اثربخشی و کارآیی آن 

هاي مختلف مانند ردیابی سالمت  تواند به روش آن، می. براي جمعیت تحت پوشش دارد

هاي سالمت، تعیین مسیرهاي درمانی مناسب براي بیماران،  عمومی، پیگیري ایمنی مراقبت

ء بهبود تخصصی، تضمین کنترل مدیریتی و ارتقاء پاسخگویی نظام سالمت در برابر عموم ارتقا

ها، نقشی است که سنجش عملکرد در  پیش زمینه تمامی این تالش. مورد استفاده قرار گیرد

اتخاذ تصمیمات تمامی ذینفعان ـ مانند بیماران، مدیران، دولت، متخصصین بالینی و عموم ـ 

اما  ) 52،51(گردد  سال پیش برمی 250هاي سالمت به  جش عملکرد در نظامسابقه سن. دارد

سال  100آوري و انتشار اطالعات مربوط به عملکرد از  هاي رسمی در مورد جمع بحث و جدل

سال گذشته سنجش و گزارش عملکرد نظام  25با این حال، طی . پیش شروع شده است

عوامل متعددي نیز در این جهش تأثیر . است سالمت در کشورهاي مختلف رشد شدیدي داشته

. ها هستند هاي سالمت تحت فشار شدید براي کاهش هزینه در سمت تقاضا، نظام. اند داشته

تري در مورد درمان خود اتخاذ  چنین امروزه بیماران انتظار دارند که تصمیمات آگاهانه هم

ؤسسات و متخصصین نظام نمایند و تقاضاي شدیدي براي افزایش بازرسی و پاسخگویی م

آوري  هاي شدید در فن در سمت عرضه نیز، پیشرفت) 54،53. (سالمت ایجاد شده است

در بسیاري از . تر کرده است تر و ارزان ها را ساده آوري، پردازش و انتشار داده اطالعات، جمع

ا خیر و چه هاي مربوط به اینکه آیا سنجش عملکرد باید انجام شود ی اکنون بحث ها، هم جنبه

هاي جدیدي در مورد تعیین بهترین  اطالعاتی باید ایجاد شود خاتمه پیدا کرده و بحث

آمیز آن با ساختارهاي اثربخش راهبري  ها و ادغام موفقیت سازي و ارائه داده هاي خالصه روش

د رغم ابتکارات زیاد در سنجش عملکرد، سؤاالت زیادي در مور با این حال، علی. آغاز شده است

چنان در حال تجربه  هاي سالمت، هم نظام. آوري و به کارگیري اطالعات باقی مانده است جمع
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مفهوم سنجش عملکرد هستند و کارهاي بسیار دیگري باید انجام شود تا پتانسیل آنها 

  )55. (شناسایی شود

 :هدف سنجش عملکرد

این ذینفعان . ندهاي سالمت به شدت پیچیده بوده و داراي ذینفعان بسیاري هست نظام

برخی از  5-1شکل . شوند اي از ارتباطات پاسخگویی به یکدیگر مرتبط می به وسیله مجموعه

  :دهد این ارتباطات را نشان می

  نقشه برخی ارتباطات پاسخگویی در نظام سالمت -5- 1شکل 

  

ارائه یا عرضه یک  پاسخگویی اساساً داراي دو عنصر گسترده است که عبارتند از

هر چقدر طراحی نظام . و اقدامات بعدي باتوجه به آن) کردن اطالعات فراهم(صورتحساب 

بنابراین ذکر این نکته . کننده باشد تواند کمک تر باشد سنجش عملکرد بهتر می سالمت دقیق

ري ت حائز اهمیت است که هیچ نظام اطالعات عملکردي نباید به صورت مجزا از طرح گسترده

نمایش داده  5- 1هر کدام از روابطی که در شکل . که آن را دربرگرفته است در نظر گرفته شود

شده است نیازهاي اطالعاتی متفاوتی از نظر نوع اطالعات، جزئی بودن و به موقع بودن و سطح 

به همین دلیل، یک چالش اساسی در سنجش عملکرد طراحی نوعی نظام . انباشتگی آن دارند

این تنوع  5- 1جدول شماره . ی است که بتواند همه این نیازهاي متنوع را پاسخ دهداطالعات

هاي سنجش عملکرد  در عمل، ایجاد نظام. دهد نیازهاي اطالعاتی را با جزئیات بیشتر نشان می

  

  

  

  

  

  

 

 متخصص بالینی

 دولت

 بیمار

 شهروندان

 سازمان ارائه دهنده

 حرفه

 سازمان خریدار
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کنندگان اطالعات چه کسانی هستند و نیازهاي  ندرت با یک تصویر روشن از اینکه مصرف به

هاي سنجش عملکرد، بیشتر سعی  درعوض، نظام. اند باشد تعقیب شده میاطالعاتی آنان چه 

اي از اطالعات و با امید به اینکه بخشی از این اطالعات، نیازهاي  اند با ارائه دامنه گسترده کرده

رسد نیازهاي  با این حال، به نظر نمی. اطالعاتی گروهی را تأمین نماید آنها را آگاه سازند

ینفعان مختلف در نظام سالمت را بتوان از طریق یک روش خاص گزارش اطالعاتی متنوع ذ

هاي مختلف طراحی  اي براي تأمین نیازهاي گروه عملکرد برآورده کرد، بلکه باید منابع داده

هاي مختلف  هاي یک منبع به شکل کارگیري داده چنین ممکن است شامل به این، هم. گردد

آوري و ارائه  هاي ظریف براي جمع هاي سالمت روش نظامتر  بنابراین، یک چالش اساسی. باشد

  )55. (باشد هاي سنگین می اطالعات به ذینفعان مختلف بدون تحمیل هزینه

  )55(هاي سالمت  نیازهاي اطالعاتی ذینفعان مختلف در نظام - 5- 1جدول 

 هاي مورد نیاز داده هایی از نیازها مثال نفع ذي

  

 دولت

  پیگیري سالمت جمعیت

  هاي سالمت ن سیاستتدوی

هاي قانونگذاري  اطمینان از اینکه رویه

  .نمایند به شکل مناسب عمل می

اطمینان از اینکه منابع مالی دولتی در 

همان زمینه اختصاص داده شده 

  .شوند مصرف می

 پیگیري اثربخشی و کارآیی قانونگذاري

اطالعاتی در مورد عملکرد در سطح ملی و 

  اي منطقه

ینه دسترسی و عدالت در اطالعاتی در زم

  هاي سالمت مراقبت

اطالعاتی در مورد میزان استفاده از خدمات و 

  هاي انتظار زمان

 هاي مربوط به سالمت جمعیت داده

  

 قانونگذار

  حفاظت از ایمنی و رفاه بیمار

  تضمین محافظت مشتریان دیگر

 اطمینان از کارآمدي عملکرد بازار

ر مورد اطالعات به موقع، درست و مستمر د

  ایمنی و رفاه بیمار

اطالعاتی در مورد درستی و کارآیی 

 هاي مالی جریان

  

 کنندگان پرداخت

اطمینان از اینکه پول به طور اثربخش، 

در جهت انتظارات هزینه  کارآمد و

 .شود می

  هاي عملکردي تجمعی و قابل مقایسه شاخص

وري و هزینه ـ  اطالعاتی در مورد بهره

  اثربخشی

 ر مورد دسترسی به مراقبت و عدالتاطالعاتی د

هاي  سازمان

 خریدار

اطمینان از اینکه قراردادهاي آنها با 

بیماران در جهت اهداف مورد انتظار 

 .باشد بیماران می

اطالعاتی در مورد انتظارات و رضایتمندي 

  بیماران

  دهندگان اطالعاتی در مورد عملکرد ارائه

 الجاتاطالعاتی در مورد هزینه ـ اثربخشی مع
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هاي  سازمان

 دهنده ارائه

  
  پیگیري و بهبود خدمات فعلی

 ارزشیابی نیازهاي محلی

  هاي تجمعی عملکرد بالینی  داده
  ورضایتمندي بیماراندرموردانتظاراتاطالعاتی

اطالعاتی در مورد دسترسی به مراقبت و 
  عدالت

اطالعاتی در مورد میزان استفاده از خدمات و 
 هاي انتظار زمان

  
 پزشکان

  
  به روز شدن اطالعات

 توانمندي در جهت بهبود عملکرد

هاي فعلی  اطالعاتی در مورد اقدامات و درمان
  ها و بهترین اقدامات و درمان
 هاي عملکردي اطالعاتی براي الگوبرداري

  
 بیماران

دهنده  توانایی جهت انتخاب یک ارائه
  در زمان نیاز

 هاي جایگزین اطالعاتی در مورد درمان

اطالعاتی در مورد مکان و کیفیت مراکز 
  خدمات اورژانس

هاي موجود  اطالعاتی در زمینه کیفیت گزینه
 هاي داوطلبانه در مراقبت

  
 عموم

اطمینان از اینکه در آینده در صورت 
نیاز خدمات مناسب در دسترس خواهد 

  .بود
 ارزیابی دولت و دیگر مقامات انتخابی

سطوح ملی و روندها، عملکرد نظام سالمت در 
  محلی و مقایسه آنها

 اطالعات مربوط به ایمنی

  

 :مسائل کلیدي سیاستگذاري: کاربرد سنجش عملکرد

هاي تخصصی و عموم  هاي تحلیلی و نیز تغییر نگرش آوري و روش پیشرفت سریع در فن

. ه استارزشیابی و بهبود عملکرد را فراهم آورد در گسترده اطالعاتی هاي نظام از استفاده امکان

)53(  

اي جدید براي بهبود  با این همه، تجربیات مختلف در مورد شناخت پتانسیل منابع داده

اند و هنوز اجماع در مورد بهترین روش براي تعقیب  عملکرد نظام نتایج متناقضی را نشان داده

ود ها براي بهب در بخش بعد نگاهی به برخی تجربیات در استفاده از داده) 55. (وجود ندارد

  .عملکرد خواهیم داشت

  :هاي اطالعات نظام

آوري و  هاي عملکردي بر جمع هاي اخیر براي استفاده از داده بسیاري از تالش

ها  این تالش. اند سازماندهی اطالعات مدیریتی موجود و انتشار آنها براي استفاده متمرکز بوده

هایی در این زمینه  مثال. ندا ها و تخصیص منابع تأکید داشته عمدتاً بر محدودسازي هزینه

هاي بیمارستانی در ایاالت  هاي تشخیصی مرتبط براي مقایسه هزینه عبارتند از توسعه گروه

ها در انگلیس براي کمک به مدیران جهت مقایسه وضعیت  متحده و ایجاد سري شاخص

ها  ه روشاینگون) از دیدگاه مدیریتی(هر چند . هاي کشور هاي سالمت محلی با سایر بخش نظام

اي موجود ارزشمند هستند اما توجه کمی به استفاده از این  برداري از منابع داده براي بهره

هاي  مجموعه) 56. (اطالعات براي ارزشیابی پاسخگویی بیرونی یا معالجه بالینی شده است
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شامل  1جدیدتر مانند مؤسسۀ اطالعات سالمت کانادا و سازمان همکاري کشورهاي شمال اروپا

تري را براي سنجش  اي وسیع هاي داده دانمارك، فنالند، ایسلند، نروژ، گرینلند و سوئد پایگاه

ریزي سالمت، همراه با  گیري مبتنی بر مدارك در برنامه عملکرد جهت کمک به تصمیم

به (ها و آمارهاي خالصه  گزارش. اند تري به کار گرفته تر و خالق هاي سازنده پاسخگویی به روش

) 57. (اند به طور روزافزونی در اختیار عموم قرار گرفته) مثال گزارش آماري ساالنه کاناداعنوان 

هاي اخیر تکنولوژیکی توانایی ذخیره حجم بیشتري از اطالعات با جزئیات بیشتر،  پیشرفت

تر آنها را فراهم نموده  تر و با انعطاف بیشتر و به روزکردن سریع انتشار آنها به صورت گسترده

بودن اطالعات است لذا  در عین حال، باتوجه به اینکه اکنون بحث، بیشتر در مورد واقعی. تاس

ها و  اولین چالش که ناشی از حجم وسیع داده. به برخی چالش ها توجه بیشتري نمود دبای

 دلذا بای. هاست باشد بررسی صحت این پردازش توان آنها را پردازش نمود می سرعتی که می

هاي عملکردي را همیشه مد نظر  خطاها، باتوجه به اطمینان روزافزون به دادهاحتمال وقوع 

گذاري دائمی در  آوري که منجر به سرمایه دوم اینکه، باتوجه به پیشرفت مستمر فن. داشت

هاي اطالعاتی متعدد با  تضمین حاصل نمود که نظام دهاي اطالعاتی شده است بای زیرساخت

وم نیز این است که سچالش . ها به طور کامل استفاده کرد وان از آنیکدیگر سازگار باشند تا بت

آوري شده در  همکاري بین بخشی ضروري است تا اطمینان حاصل شود که اطالعات جمع

هاي کشور قابل مقایسه باشند و نهایتاً اینکه ذخیره و استفاده از  سطح مؤسسات و سازمان

خالقی متعددي را در زمینه حفظ مسائل خصوصی اي از اطالعات، مسائل ا چنین حجم گسترده

  )58. (بیماران ایجاد نموده است

  :دهی عمومی گزارش

کردن عموم جامعه و دیگر ذینفعان در  در معرض عموم قراردادن اطالعات براي آگاه

این اطالعات، اغلب به . دهندگان خدمات در حال گسترش است مورد عملکرد خریداران و ارائه

نماید مانند  ها را خالصه می که شاخص 3دهندگان یا پروفایل ارائه 2گزارش هاي شکل کارت

بندي میزان مرگ و میر در بین  مندي مشتریان و رتبه بندي رضایت هاي انتظار، درجه زمان

دو هدف اساسی انتشار عمومی اطالعات عبارتند از انگیزاندن و تشویق . باشند دهندگان می ارائه

اندرکاران نظام سالمت در برابر  ها و دست پاسخگویی عمومی سازمان بهبود کیفیت و تقویت

دهی عمومی  گزارش. کنند جامعه که آنها را تأمین مالی کرده و از خدمات آنها استفاده می

  
1 - Nordic collaboration 
2 - Roport cards 
3 - Provider profiles 
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  .، نشان داده شده است بهبود بخشد5-2تواند کیفیت را به دو طریق که در شکل  می

  :این دو مسیر عبارتند از

مسیر انتخاب بدان معنی است که مشتریانی که داراي آگاهی : ـ مسیر انتخاب1

نمایند و لذا نوعی رقابت در بین  دهندگان با کیفیت بهتر را انتخاب می بیشتري باشند ارائه

  .شود دهندگان براي بهبود کیفیت ایجاد می ارائه

ک دهندگان کم مسیر تغییر بدان معنی است که اطالعات، به ارائه: ـ مسیر تغییر2

نماید تا مناطق داراي عملکرد ضعیف را شناسایی کنند و لذا به صورت یک عامل انگیزشی  می

 )59. (کند براي بهبود عمل می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، 1ها از نظر برویک مسیرهاي بهبود عملکرد از طریق گزارش عمومی داده -5- 2شکل 

 )59( 3و کوي 2جیمز

  

  
1 - Berwick 

2 - James 

3 - Coye 

هاي عملکردي به صورت  گزارش داده

 عمومی

 دانش

 انتخاب
)1(  

 تغییر
)2(  

 :عملکرد
  ـ کارآیی مراقبت

  ـ ایمنی
  تمرکز بر بیمار ـ

 انگیزش
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گلیس به طور گسترده انتشار عمومی اطالعات برخی کشورها مانند ایاالت متحده و ان

در آمریکا، اولین بار دو ایالت کالیفرنیا و پنسیلوانیا، اقدام به گزارش . اند عملکردي را تجربه کرده

هاي  پس قلب، در دو سطح بیمارستانی و عمل عمومی نرخ مرگ و میر بعد از اعمال جراحی باي

که این کشور با استفاده از کارت گزارش اقدام به سال است  20فردي نمودند و اکنون بیش از 

مدارك قابل توجهی وجود دارند که نشان . کند سازي عموم از عملکرد نظام سالمت خود می آگاه

. شود هاي سالمت منجر به بهبود عملکرد می دهندگان مراقبت دهند انتشار عملکرد ارائه می

دهندگان، تسهیل انتخاب  ت عملکردي ارائهواسطه و مستقیم انتشار وضعی اگرچه هدف بی) 60(

سازي آنهاست در عین حال شواهد کلی داللت بر این دارند که بیماران به  بیماران از طریق آگاه

هاي گزارش به دلیل  با این حال، کارت. کنند هاي گزارش استفاده می طور مستقیم از کارت

یک بخش از . شوند د عملکرد آنها میدهندگان دارند منجر به بهبو تأثیري که بر شهرت ارائه

تأثیر آنها بر عملکرد، رشد روزافزون تقاضاي عمومی براي انتشار اطالعات مربوط به نتایج 

توانند به قانونگذاري و تقویت  هاي گزارش می سالمت حاصل شده است که از این نظر، کارت

ملی انگلیس هر ساله هاي نظام طب  در انگلستان نیز تمام سازمان. پاسخگویی کمک کنند

 40در این کشور، با استفاده از کارت گزارش و بر اساس . شوند بندي می براساس عملکرد رتبه

بندي به شدت  این رتبه. گیرد شاخص عملکردي به هر سازمانی از صفر تا سه ستاره تعلق می

اطالع داده  ها گزارش شده و به عموم مردم مورد توجه دولت بوده و به طور وسیع توسط رسانه

این گزارش ساالنه حتی موقعیت کاري برخی مدیران را که حوزه تحت مدیریت آنها . شود می

با این حال گزارش ساالنه عملکرد . نماید داراي عملکرد ضعیف بوده به شدت متزلزل می

به عنوان . هاي نظام طب ملی انگلیس برخی نتایج رفتاري غیرمطلوب را نیز در پی دارد سازمان

ها مانند کیفیت بالینی را که در آن گنجانده نشده  ثال، این گزارش توجه عموم به برخی جنبهم

در برخی کشورها نیز . تواند عوارضی را در پی داشته باشد کند که این می است کم می

. م 1990به عنوان مثال در اسکاتلند در سال . دهی به شکل دیگري وجود دارد گزارش

ي مربوط به نتایج مهم بالینی منتشر شد، اما این گزارش چندان عمومیت ها اي از داده گستره

هایی نیز براي ارتقاء عملکرد در مواردي که ضعف عملکردي وجود  نیافت و اقدامات یا انگیزاننده

اندرکاران نظام سالمت  ها و دست در نتیجه آن، تأثیر چندان مهمی بر سازمان. داشت ارائه نشد

تواند  که می(دهد که ارائه نوعی انگیزاننده  تجربه اسکاتلند نشان می) 61. (برجاي نگذاشت

در برنامه گزارش عمومی گنجانده شود تا  دباشد بای) مالی، شهرت یا انگیزاننده مبتنی بر بازار

. نروژ، مثال دیگري از انتشار عمومی اطالعات عملکردي است. بتواند نتایج خوبی به بار آورد

تاکنون، گزارش عمومی . دهد هاي ملی کیفیت را در نروژ نشان می از شاخص استفاده 5- 3شکل 

اطالعات، تأثیر مستقیم کمی بر بیماران و متخصصین داشته است که شاید این مسأله به دلیل 
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مدارك این، رغم  علی) 62. (ها باشد بودن و یا محدود و غیرسازگاربودن شاخص ضرورت تجمعی

هاي سالمت این هشدار را دریافت  هاي مراقبت دهند سازمان نشان می روزافزونی وجود دارند که

اند که گزارش اطالعات عملکردي تأثیر مهمی بر شهرت آنها دارد و همین مسأله منجر به  کرده

  )63، 64( .اصالحات سازنده در عملکرد آنها شده است
  

 هاي ملی کیفیت در نروژ شاخص

هاي  یت را براي خدمات تخصصی مراقبتهاي ملی کیف نروژ، استفاده از شاخص

شاخص که شامل  21هاي مربوط به  داده. م 2006تا سال . آغاز کرد. م 2003سالمت در سال 

. هاي روانی بود ثبت گردید شاخص براي مراقبت 10هاي جسمی و  شاخص براي مراقبت 11

گزارش . گرفته شدهاي تجربه بیمار نیز براي گزارش در نظر  ها، بررسی در کنار این شاخص

سایت انتخاب آزاد بیمارستان این  روي وب ها در موارد یاد شده اجباري بوده و آنها بر داده

ها، اقدامات و اطالعات مربوط به زمان انتظار معالجات  در کنار این داده. یابند کشور انتشار می

هاي مربوط به  دادهها در سطح بیمارستان و همراه با  این داده. شوند مختلف نیز گزارش می

  .شوند میانگین کشوري و در طول زمان گزارش می

  اهداف

  :ها عبارتند از آوري داده برخی اهداف جمع

هاي سالمت براي  ایجاد سطح پایه کیفیت و نیز ایجاد انگیزه در کارکنان مراقبت) 1

  .بهبود کیفیت

  .تعیین سطح پایه کیفیت براي مدیریت) 2

  .هاي مراقبت سالمت سی و مدیریتی از سازمانحمایت و پشتیبانی سیا) 3

  .هاي سالمت سازي در مراقبت آگاه نمودن عموم جامعه و شفاف) 4

 .گیري کنندگان براي تصمیم ارائه اطالعات الزم به مصرف) 5

  )62(اهداف گزارش عملکرد نظام سالمت در نروژ  -5- 3شکل 

  

عملکردي در ارتقاء بهبود نظام،  رغم تردیدهاي موجود در اثربخشی انتشار اطالعات علی

به همین دلیل است که تردیدي وجود ندارد که . آن نقش مهمی در پاسخگویی دارد

در عین حال . ناپذیر در اغلب نظامهاي سالمت خواهد بود دهی عمومی یک روند اجتناب گزارش

دهند که در  تجربیات موجود در این زمینه نشان می. همیشه مراقب نتایج معکوس آن بود دبای

  :نکات زیر مورد توجه قرار گیرند دهاي عملکردي بای انتشار عمومی داده
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به هدف انتشار اطالعات و نیز نوع اطالعاتی که ذینفعان مختلف به  دتوجه ویژه بای) 1

  .آن نیاز داشته و توانایی استفاده از آن را دارند معطوف گردد

کیفیت مراقبت معطوف گردد و در مواقع  اطالعات بر  دقت ویژه باید به اثر گزارش) 2

  )65. (هاي بهبود کیفیت همراستا گردد انتشار عمومی اطالعات با دیگر استراتژي دمناسب بای

 دها بای هاي عملکرد، اینگونه گزارش براي افزایش باورپذیري و کاربردي بودن گزارش) 3

  )66 ،67. (هاي ذینفع قانونی فراهم شوند با همکاري پزشکان و سایر گروه

تعدیل خطر با دقت انجام شود تا بتوان براساس آن، به  دها، بای به هنگام گزارش داده) 4

ها  دهندگان را با یکدیگر مقایسه نموده و اطمینان حاصل کرد که نتایج مقایسه درستی، ارائه

 همچنین باید اطالعات دقیقی درباره) 67،65. (توسط متخصصین مورد قبول واقع خواهد شد

  )55. (هاي تعدیل خطر به همراه اطالعات گزارش شده ارائه شوند استراتژي

  :ها انگیزاننده

تردیدي وجود ندارد که متخصصان و سایر کارکنان نظام سالمت، به طور عمومی به 

بنابراین برقراري ) 68. (دهند العمل نشان می هاي مالی براساس انتظاراتشان عکس انگیزاننده

هاي آینده  هاي مالی مسیر نویدبخشی براي سیاست عملکرد و انگیزاننده ارتباط بین سنجش

به طور سنتی، استفاده از . تجربیاتی در این زمینه نیز در حال اجراست. دهد ارائه می

هاي سالمت وجود  هاي مالی غیرمستقیم از طریق سازوکارهاي اعتبار بخشی در نظام انگیزاننده

به . دهد هاي بیشتر را ارائه می ترسی به بازارها یا پرداختهایی به شکل دس دارد که پاداش

عنوان مثال آلمان داراي نوعی سازوکار اعتباربخشی این چنینی در سطح محلی است که در آن 

در عین حال، اعتباربخشی، ) 69. (شوند هاي خاص کیفیت براي اعتباربخشی استفاده می شاخص

اکنون بیشتر متمایل به  ها هم ، لذا سیاستیک ابزار انگیزشی بسیار ضعیف و کند است

هاي  به طور خاص، ایاالت متحده، ارائه پاداش. تر و متمرکزتر هستند هاي مستقیم انگیزاننده

با این وجود به دلیل محدودبودن اینگونه ) 70. (ها را تجربه کرده است مالی در همه زمینه

در طراحی برنامه انگیزش برمبناي . ی قرار دادتوان با اطمینان آنها را مورد ارزشیاب تجربیات نمی

برخی از این مسائل عبارتند از این که کدام . مسائل متعددي مورد توجه قرار گیرند دعملکرد بای

مورد نظر باشند، دستاوردها چگونه باید مورد سنجش قرار گیرند، اهداف  دهاي عملکرد بای جنبه

ها ارائه شوند، چگونه باید  ها به افراد یا به گروه نندهمشخص چگونه باید تدوین گردند، آیا انگیزا

. ها ایجاد کرد و چقدر پول باید در هر انگیزاننده ارائه شود ارتباطی قوي بین دستاوردها و پاداش

. بودن ضروري است  هاي انگیزش برمبناي عملکرد نیز در عین پر چالش چنین، ارزیابی برنامه هم

ها مانند  هاي ناخواسته به انگیزاننده ر براي اطمینان از اینکه پاسخعالوه بر این، پیگیري مستم

هاي  هاي رفتاري نامطلوب به وقوع نپیوندد، برنامه العمل تر و دیگر عکس انتخاب افراد سالم
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هایی از عملکرد  د و اینکه جنبهنهاي عملکردي را به مخاطره نینداز انگیزشی قابلیت اعتماد داده

  .گیرد آسیب نخواهند دید ضروري است تعلق نمی که پاداشی به آنها

انگلستان، در حال تجربه یک نظام منحصر به فرد پاداش مالی براي شاغلین عمومی 

درصد از درآمدها به  20در این برنامه، . آن را اجرا کرده است. م 2004است که از آوریل سال 

. شود فیت به آنها پرداخت میشاخص کی 150طور مستقیم و برمبناي عملکرد افراد در زمینه 

  )71) (5- 4شکل (

توان هرگونه بهبود اساسی در عملکرد افراد یا دیگر بهبودهاي نظام را  در عین حال، نمی

هاي انگیزش  رسد برنامه هر چند به نظر می. به این برنامه متهورانه و بسیار پرهزینه نسبت داد

هاي بیشتر براي  سالمت دارند اما پژوهش هاي برمبناي عملکرد ظرفیت خوبی براي بهبود نظام

. تعیین سازوکارهاي مناسب که توسط آنها بتوان از این ظرفیت استفاده کرد، ضروري است

)55(  

  

 در انگلستان) قرارداد با شاغلین عمومی(انگیزش برمبناي عملکرد 

  چارچوب

این . ومی منعقد گردیدم در نظام طب ملی انگلیس قرارداد جدیدي با شاغلین عم 2004در آوریل 

هاي  هاي بالینی و هم در فعالیت قرارداد درواقع شاغلین عمومی را به اهداف مشخص کیفیت، هم در فعالیت

در این برنامه، به شاغلین عمومی براساس . سازد سازمانی از طریق برنامه چارچوب کیفیت و نتایج مرتبط می

هر . گیرد هایی تعلق می شاخص پاداش 150ه و براساس گذاري شد دستیابی به اهداف مشخص در مناطق هدف

این امتیازها براساس میزان کار و سختی کار مورد نیاز جهت . گیرد شاخص، امتیازهایی دارد که به آن تعلق می

درصد درآمد  20تواند اخذ کند و تا  امتیاز می 1050هر شاخص تا حداکثر . تحقق هدف تعیین شده متفاوتند

  .به امتیاز آنها در شاخص مورد نظر بستگی داردشاغلین عمومی 

  گذاري شده مناطق هدف

  :گیرد بندي شده و به هر کدام حداکثر امتیازي تعلق می هاي زیر دسته ها، در گروه شاخص

  امتیاز 550شاخص و  76: هاي بالینی زمینه) 1

هایی از  مثال. رکز دارندهاي پزشکی، تشخیص و مدیریت بالینی تم هاي این حوزه بیشتر بر پرونده شاخص

هاي شدید تنفسی، پرفشاري خون، پرکاري تیروئید، دیابت،  هاي قلبی، عروقی، حمله بیماري: آنها عبارتند از

  .سالمت روانی، آسم، سرطان، صرع و بیماري مزمن ریوي

  امتیاز 184شاخص و  56: هاي سازمانی زمینه) 2

ا و اطالعات بیماران، ارتباطات با بیماران، آموزش و تعلیم، ه هایی از این زمینه عبارتند از پرونده مثال

  .مدیریت عملیات و مدیریت دارو

  امتیاز 50شاخص و  4: تجربه بیمار) 3

  .مثالی از این زمینه عبارت است از مشاوره با بیمار در مورد مسائل دیگر

  امتیاز 36شاخص و  10: خدمات اضافی) 4
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از بررسی سالمت کودکان، خدمات به مادران و خدمات جلوگیري از هایی از این زمینه عبارتند  مثال

  .بارداري

  .هاي کوچک دیگر و دسته) 5

  :نتایج حاصل شده

هاي عمومی مراقبت سالمت تاکنون اقدام به استخدام پرستاران و  هدر اثر اجراي این برنامه، مجموع

هاي  یشتري دایر نموده و استفاده از پروندههاي مزمن ب هاي بیماري کارکنان مدیریتی بیشتري نموده، کلینیک

به عنوان مثال . اند چنین، آنها اقدام به تفویض بیشتر وظایف به کارکنان بالینی نموده هم. اند پزشکی را افزایش داده

  .ینندباند که در زمینه مراقبت دیابت به طور تخصصی آموزش ب در مواردي از پرستاران خواسته

درصد حداکثر امتیاز  5/95دهندگان خدمات، به طور متوسط  رنامه، تقریباً همه ارائهدر سال اول اجراي ب

در سال بعد نیز امتیازها به همین گونه ) 66، 46( .درصد بود 7/96این درصد در زمینه بالینی . را دریافت کردند

  .باال بودند

اي پزشکی هستند که ممکن است ه دهد که آنها نگران تمرکز برنامه بر هدف مصاحبه با شاغلین نشان می

) کلیت واحد(هاي مراقبت شده و مانع درمان بیمار به عنوان یک فرد کامل  منجر به کاهش توجه به سایر جنبه

  .شود

هاي عملکردي در اثر اجراي این برنامه وجود دارد اما در مواردي  شواهد کمی مبتنی بر دستکاري داده

  .ی استثناها شده استده رسد سعی در گزارش نیز به نظر می

توجه  دهد که این برنامه منجر به بهبود مراقبت از بیمار شده است اما با هر چند برخی شواهد نشان می

توان گفت که همه بهبودهاي  هاي اولیه نیز در طی این مدت ارتقاء یافته است نمی به اینکه کیفیت در مراقبت

 .کیفیت ناشی از این برنامه است

  )55(رنامه انگیزش برمبناي عملکرد در انگلستان ب -5- 4شکل 

  

  :ارزشیابی

ارزشیابی چیست؟ ارزشیابی به معناي علمی و دقیق آن دانش جوانی است و قدمتی 

  . کند به ویژه در کشور ما سابقه آن از ثلث قرن تجاوز نمی. بیش از یک قرن در جهان ندارد

بدون آنکه فکر کنیم، در مورد ارزش . اصوالً ما در هر موقعیتی در حال ارزشیابی هستیم

با وجود این . نمائیم گیریم و قضاوت می کنیم، تصمیم می هاي مختلف بحث می و اهمیت پدیده

ارزشیابی . باید توجه داشت که ارزشیابی سیستماتیک با ارزشیابی روزانه ما تفاوت دارد

عملیات، در کسب اهداف  سیستماتیک، یک فرآیند علمی و پیچیده براي تعیین میزان موفقیت

  )72. (از پیش تعیین شده است

گیري در مورد مفیدبودن، کارآمدبودن، با ارزش بودن و  درواقع، ارزشیابی فرآیند تصمیم

مطلوب بودن یک برنامه، پروژه و یا یک فعالیت در مقایسه با معیارها و ضوابط مشخص و 

ناپذیر  ابی، به عبارتی یک امر اجتنابارزشی. ملموس بوده و بیشتر در موراد عینی مطرح است
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هاي حیات و رفتار انسان و جوامع انسانی و انعکاسی از شعور عقلی و تحول و  بوده و از ویژگی

  )72. (اي است ارزشیابی فرآیندي ذاتاً مقایسه. رود میل به قدرت انتخاب او به شمار می

هاي کمی و کیفی  ي دادهآور ها و جمع ارزشیابی یعنی قضاوت در زمینه ارزش فعالیت

  )73. (ها مناسب براي افزایش توانایی در زمینه انجام قضاوت

توان امکان دستیابی به اهداف و مقاصد و میزان اهمیت،  گیري از ارزشیابی می با بهره

  )74. (اولویت و هزینه آنها را بررسی کرد

 :تعاریف ارزشیابی

. تعریف کرده است» شایستگیسنجش «ترین سطح،  ارزشیابی را در کلی 1پاپهام

گیري  آوري و استفاده از اطالعات به منظور تصمیم نیز ارزشیابی را به صورت جمع 2کرونباخ

  . درباره یک برنامه تعریف کرده است

آوري و استفاده از اطالعات و  دو عنصر در این تعریف وجود دارد که عبارتند از جمع

ا باید براساس اطالعات اتخاذ شوند و نه تأثیرات و ه تصور براین است که تصمیم. گیري تصمیم

عنصر دوم این تعریف . رود اعتقادات مربوط به چگونگی عملکردي که از برنامه انتظار می

اصوالً فعالیت . ارزشیابی برخالف نتایج نظري باید به عمل بیانجامد. گیري عملی دارد جهت

در تعریف . وقت و سرمایه است  نوع اتالفگیري کمک نکند یک  ارزشیابی که به فرآیند تصمیم

آوري و تفسیر نظامدار  فرآیند جمع«ارائه کرده است ارزشیابی به صورت  3تري که بیباي جامع

تعریف شده » شواهدي که درنهایت به قضاوت ارزشی با چشمداشت به اقدامی معین بیانجامد

» نظامدار«استفاده از اصطالح اول آنکه . در این تعریف چهار عنصر کلیدي وجود دارد. است

شود و تالش براي به دست  اي از دقت تعریف می بیانگر آن است که اطالعات مورد نیاز با درجه

هاي مشاهده،  البته اطالعاتی که از طریق شیوه. گیرد ریزي صورت می آوردن آنها با برنامه

. یت ارزشیابی سهیم باشندتوانند در یک فعال شوند نیز می آوري می نامه جمع مصاحبه و پرسش

  .شود باید به صورت نظامدار کسب شود آوري می نکته مهم آن است که هر اطالعاتی که جمع

، نکته بسیار مهمی است که بعضی مواقع در ارزشیابی )تفسیر شواهد(دومین عنصر 

بلکه دهد  آوري شواهد، به خودي خود به کار ارزشیابی اعتبار نمی جمع. شود نادیده گرفته می

، ارزشیابی را از حد توصیف )قضاوت ارزشی(سومین عنصر . مهم تفسیر درست شواهد است

شود نقشی  این عنصر موجب می. برد گذرد بسیار فراتر می صرف آنچه که در یک فعالیت می

  
1 - Papham 

2 - Cronboch 

3 - Beby 
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سازد که  دهد بلکه آنها را ملزم می برعهده گروه ارزشیابی قرار گیرد که نه فقط به آنها اجازه می

آوري و تفسیر  ارزشیابی، ضمن آنکه مستلزم جمع. رة ارزش آن فعالیت قضاوت نماینددربا

ها دربارة میزان موفقیت یک برنامه در رسیدن به اهداف تعیین شده است در مورد خود  داده

  .کند اهداف نیز قضاوت می

، تفاوت ارزشیابی منجر به قضاوت ارزشی )چشمداشت به اقدام معین(آخرین عنصر 

دهد که آگاهانه به منظور  اي مشخص به اقدامی معین را با نوعی ارزشیابی نشان می اشاره بدون

  )72. (گیرد انجام اقدامی در آینده صورت می

ارزشیابی را میزان موفقیت یا شکست یک فعالیت باتوجه به اهداف  1چنین ویلیامز هم

یق مقایسه آن با استانداردها ارزشیابی یک فعالیت را از طر 2و آندروگرین) 74. (داند آن می

  )72. (داند ممکن می

  :دالیل انجام ارزشیابی

  :شود ضرورت انجام ارزشیابی به دالیل زیر احساس می

  آیا فعالیت مورد نظر ارزش انجام گرفتن، ادامه یافتن یا تکرارشدن را دارد؟) 1

  آیا برنامه به اهداف خود دست یافته است؟) 2

  هیچ تغییري در وضعیت موجود ایجاد کرده است؟آیا بهبود یک فعالیت ) 3

  د؟نهاي مرتبط دیگري انجام شو آیا براي تحقق اهداف الزم است فعالیت) 4

  .ارزشیابی یک جنبه سیاسی دارد) 5

  )74(د؟ گیرنمیقرار استفاده مورد هاي کالن  گیري آیا نتایج در تصمیم) 6

اصالح گویی، بهبود تخصیص منابع و تواند به منظور ارتقاء پاسخ چنین ارزشیابی می هم

  )75. (ها مورد استفاده قرار گیرد هاي آتی و مهم فعالیت گیري در مورد حوزه تصمیم ضعف

  :مباحث اصلی در ارزشیابی

  :در هر ارزشیابی موارد زیر مطرح است

  .دهد فرد یا گروهی که عمل ارزشیابی را انجام می: ارزشیاب) 1

  .کند ارزشیابی را تقبل می هزینه یا سازمانی که فرد، افراد: گذار سرمایه) 2

هایی که در مداخله مشارکت دارند یا از آن استفاده  افراد یا سازمان: کنندگان استفاده) 3

  .نمایند کنند و یا براساس آن عمل می می

  
1 - Williamz 
2 - Andra Green 
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اقدام و سعی براي تغییر یا بررسی عملکرد یک شخص، گروه، جامعه، : مداخله) 4

  .گیرد ا نظامی که تحت ارزشیابی قرار میجمعیت، سازمان و ی

  .فرد، جمعیت یا سازمانی که مداخله درصدد تأثیرگذاري بر آن است: گروه هدف) 5

را ) فوري، متوسط و طوالنی(اي که طیف وسیعی از نتایج  مفهوم گسترده: پیامد) 6

  .گیرد دربرمی

  :گیرد هاي زیر صورت می ـ در هر ارزشیابی مقایسه

  ها ها و سازمان عیت کل افراد، گروهمقایسه وض) 1

  قبل و بعد از مداخله... ها و مقایسه نیازهاي افراد، سازمان) 2

  مقایسه اهداف مداخله با دستاوردهاي واقعی) 3

  )72. (ها مقایسه آنچه انجام یافته با یک سري از استانداردها و شاخص) 4

  :نکات اساسی در مورد ارزشیابی

است یعنی به کمک آن باید بفهمیم که تا چه اندازه به اهداف گر ـ ارزشیابی امري هدف

  . ایم دست یافته

  .شود گذاري امور می گراست یعنی منجر به ارزش ـ ارزشیابی امري ارزش

به عبارت دیگر به کمک ارزشیابی . ـ ارزشیابی، امري استداللی، منطقی و قضاوتی است

لذا، . ز رفتارها و عملکردها تصمیم گرفتتوان درباره درستی یا نادرستی یک مجموعه ا می

ارزشیابی بدون توجه به شرایط محیطی، اقتصادي و اجتماعی و حتی مسائل و مشکالت اداري 

  .حاکم در محیط کار قابل قبول و معتبر نیست

ـ ارزشیابی، امري اصالحی و تکاملی است چون اساس آن سنجش میزان توسعه و 

  . بینی شده است پیشرشدي است که از قبل در برنامه 

ـ احتراز از انجام ارزشیابی به منزله رهانمودن منابع ارزشمند و کمیاب به سرنوشتی 

  .هاي پویا در جهان امرزو از آن روگردانند چیزي که مدیریت ،نامعلوم است

منجر هاي موجود  ـ ارزشیابی به هر گونه اقدامی که به گردآوري، ارائه و کاربرد داده

  .گردد اطالق می شود

ـ ارزشیابی میزان مطلوب درجه نیل به اهداف و مقاصد معین و کیفیت نتایج به دست 

دهد که تخصیص  ارزشیابی نشان می. کند گیري می را اندازه سودمندي منابع موجود آمده و

  .توان انجام داد دوباره منابع را بر پایه اصول بهداشتی چگونه می

هاي داده شده را  دقیق و انتقادي از موقعیت ـ ارزشیابی، قضاوتی برمبناي بررسی

  .دربردارد

هاي  هاي فراگرفته شده براي فعالیت کارگیري درس ـ ارزشیابی یادگیري از تجربه و به
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هاي  هاي دیگر براي فعالیت ریزي بهتر به وسیله انتخابی دقیق از میان روش فعلی و ترقی طرح

  .آینده است

  )72. (اده کرد و نه فقط براي تصدیق یا رد اعمال گذشتهـ ارزشیابی را باید بنیانی استف

 :گیري و اندازه  تفاوت ارزشیابی

گیري، اساساً یک فرآیند غیرارزشی  اندازه. گرفتن گیري عبارت است از عمل اندازه اندازه

در ارزشیابی . گیرد است، چرا که به آنچه که اندازه گرفته شده است هیچگونه ارزشی تعلق نمی

گیري اغلب به  اگرچه متخصصان ارزشیابی و اندازه. کس این مسائل صادق استدرست ع

آوري نظامدار اطالعات دربارة عملکرد فراگیر اشتغال دارند ولی از  اقدامات مشابهی نظیر جمع

دومین تفاوت . شود با هم تفاوت اساسی دارند گیري داده می نظر ارزشی که به مسأله مورد اندازه

گیري  ارزشیابی و اندازه. شود گیري به هدف مورد نظر آنها مربوط می بی و اندازهمهم بین ارزشیا

ارزشیابی به دنبال توصیف تأثیر اقدامات صورت گرفته . کنند نوعاً دو هدف مختلف را دنبال می

  )72. (پردازد گیري به مقایسه و توصیف افراد می است در حالی که اندازه

  :تفاوت ارزشیابی و پایش

ردن هر برنامه در نظام ارائه خدمات حکایت از آن دارد که طراحان و اجراک

این بدان معناست که در . بودن آن مطمئن هستند سیاستگذاران، به حد کفایت از اثربخش

حاصل خواهد » برونداد«صورت ارائه خدمات براساس استانداردهاي مشخص شده براي آنها، 

به دنبال تحقق اثر با . شش مناسب تحقق خواهد یافتمورد نظر با پو» اثر«شد و به دنبال آن 

جامعه محقق خواهد   یا اعتالي سالمت» نتیجه نهایی«و به دنبال آن » پیامد«پوشش مناسب، 

هاي برنامه براساس استانداردهاي تعیین شده براي آنها به اجرا  اطمینان از آنکه فعالیت. شد

اسب نیز حاصل شده است از طریق پایش حاصل اند و برونداد استاندارد با پوشش من درآمده

در کنار بررسی میزان تحقق . به بیان دیگر، هدف از پایش صیانت از استانداردهاست. شود می

استانداردها باید از درجه ایجاد تغییر مورد نظر، پیامد و نتیجه نهایی برنامه نیز کسب آگاهی 

بدیهی است . شود ها، ارزشیابی اطالق می اهیهاي انجام گرفته براي کسب این آگ به فعالیت. کرد

که در اختیار داشتن نتایج پایش و ارزشیابی، هر دو، براي دستیابی به تحلیل و قضاوت کاملی 

  )72. (در مورد برنامه الزامی است

  :تفاوت ارزشیابی و نظارت

د نزسا هر چند نظارت و ارزشیابی در بعضی موارد مفهوم یکسانی را به خاطر متبادر می

ارزشیابی در مقایسه . اما نظارت عبارت است از فعالیتی که باعث تطبیق عملیات با برنامه گردد

ارزشیابی عبارت است از فرآیندهاي . با نظارت از ظرافت و پیچیدگی بیشتري برخوردار است
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 در. روند هاي از پیش تعیین شده به کار می ضروري که جهت قضاوت در زمینه کارآمدي برنامه

ها که  ها و فعالیت واقع ارزشیابی فعالیتی است مشتمل بر تشریح و توصیف کمی و کیفیت پدیده

  )72. (قضاوت ارزشی را به دنبال دارد

  :مدیریت عملکرد، بهبود عملکرد و ارزشیابی عملکرد

چنانچه در توضیح مدیریت عملکرد مشاهده شد برقراري یک نظام مطلوب مدیریت 

درواقع در طی مراحل مدیریت عملکرد، . به بهبود عملکرد خواهد شدعملکرد همواره منجر 

هاي عملکردي مشخص شده و عوامل  عملکرد کنونی مورد ارزشیابی قرار گرفته، ضعف

اي مهم در چرخه  بنابراین ارزشیابی عملکرد مرحله. گردند برنده عملکرد نیز معین می پیش

اي که بدون   باشد، به گونه د عملکرد نیز میهاي بهبو مدیریت عملکرد بوده و مبناي فعالیت

انجام ارزشیابی عملکرد و شناسایی مشکالت عملکردي هیچ فعالیت بهبودي به وقوع 

کند که سپس در چرخه  هاي مهم بهبود را شناسایی می ارزشیابی عملکرد زمینه. پیوندد نمی

هاي مناسب شناسایی و  لح سازي مسائل مربوط به این زمینه راه بهبود عملکرد، براي مرتفع

توان گفت پایه و اساس بهبود عملکرد در  بنابراین می. شود تغییرات مطلوب به اجرا گذاشته می

آینده، شناسایی وضعیت عملکردي فعلی است که آن نیز از طریق ارزشیابی عملکرد در طی 

پیش برنده  چنین در مدیریت عملکرد، عوامل اصلی هم. شود مراحل مدیریت عملکرد انجام می

سازي عملکرد  شوند که سپس براساس این عوامل، اقداماتی جهت بهینه عملکرد مشخص می

به . از طرفی هدف هرگونه ارزشیابی عملکرد نیز اصالح عملکرد در آینده است. گیرد صورت می

ها و انجام اقدامات ضروري براي ارتقاء  حل عبارتی اگر ارزشیابی عملکرد کنونی با ارائه راه

عملکرد جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده پیگیري نشود هیچگونه تغییري حاصل 

دهد که مدیریت عملکرد، ارزشیابی عملکرد و بهبود عملکرد  این، نشان می. نخواهد شد

هاي  و آن نیز دستیابی به هدفباشند میمفاهیمی هستند که همه آنها داراي یک هدف معین 

  )76. (باشد تعیین شده سازمانی می

چنین، اهمیت ارزشیابی عملکرد یا به عبارتی بررسی عملکرد فعلی در بهبود عملکرد  هم

اي شامل  اي سه مرحله اي است که در برخی موارد، بهبود عملکرد را به صورت چرخه به گونه

 5-5در شکل  )77. (اند ارزشیابی عملکرد فعلی، اقدام و ارزشیابی مجدد عملکرد تعریف کرده

ها از هر کدام ارائه  احل بهبود عملکرد، جایگاه بررسی عملکرد فعلی در آن و نیز برخی مثالمر

  :شده است
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  )ریزي اقدام ها و برنامه حل ـ تحلیل شکاف، تعیین راه 4(

 
 )78(جایگاه ارزشیابی عملکرد در بهبود عملکرد  - 5-5شکل 

  
  :انواع ارزشیابی

  :برد ، انواع مهم ارزشیابی را به شرح زیر نام می1رت ویتاو

کردن اطالعات پایه و یک تصویر کلی از نیازهاي اجتماعی و  فراهم :ارزشیابی نیاز) 1

ها و موانع در ارائه خدمات و مسائل  بهداشتی یک گروه، سازمان یا جامعه براي شناسایی شکاف

  
1 - Ort weit 

 رهبري و نگرش

 فرھنگ دانش و مهارت

هاي سازمانی در  مزیت
 بهبود عملکرد

 عملکرد

 فعلی

 ارزشیابی عملکرد

 مرور اثربخشی

استانداردها       

 

 گزارش مشکل   

تمشاهدات مدیری  

 خودارزشیابی

 الگوبرداري

 معیارهاي عملکرد

تحلیل، تعیین و 
ریزي  برنامه
حل راه  

ریزی اقدام برنامھ  

ریزي تجاري برنامه  

 بازنگری و تائید مدیریت

تحلیل مشکل      

کارگیري  به

حل راه  

 واگذاري وظیفه

 تقویت مدیریتی مدیریت منابع

 پاسخگویی سازمانی
 ردیابی اقدام
 

تعیین نتایج با بررسی  - 2(
  )عملکرد

  

 اقدامات
)انتخاب اقدام - 5(  

 

 نتایج
)نتایج عملکردي کدامند؟ - 1(  
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  .مربوط به دسترسی

ک ساختار پایه و اساسی براي ارزشیابی از طریق انجام ایجاد ی :پایش پروژه) 2

ها و بروندادها و شناسایی  کارهاي پایلوت، توجه به مخارج کلی آن، توصیف دروندادها، فعالیت

  .مشکالت آن در عمل و رفع آنها

نوعی ارزشیابی تدریجی است که قبل یا در حین انجام فعالیت : ارزشیابی تکوینی) 3

  .گیرد و به دنبال ارائه بازخورد و بهبود عملکرد سازمان است یا پروژه صورت می

هاي کمی و  تمرکز بر فرآیند ارزشیابی، استفاده از مقیاس: ارزشیابی فرآیندي) 4

دادها و بررسی چگونگی سازماندهی ارائه و  ها و برون دادها، فعالیت کیفی براي بررسی درون

رآیندي فقط بر فرآیند تمرکز دارد، در حالی که ارزشیابی ف. گیرد دریافت مداخله را دربرمی

  .پردازد آوري اطالعات در مورد پیامدها نیز می ارزشیابی تکوینی به جمع

این ارزشیابی با چگونگی اجراي اثربخش یک درمان، سیاست و : ارزشیابی اجرایی) 5

زشیابی با یک ارزشیابی اجرایی، شکلی از ممیزي است زیرا در آن ار. یا مداخله ارتباط دارد

توان آن را شکلی از ارزشیابی  می. شود نمونه استاندارد از خدمت یا خط مشی مقایسه می

  .مدیریتی نیز به حساب آورد

گیرندگان به  تعیین اثربخشی مداخالت براي کمک به تصمیم: ارزشیابی تکمیلی) 6

گیري  ، اندازهتلخیص اطالعات. مشی موجود گیري یا خط منظور ادامه یا قطع روند تصمیم

این نوع ارزشیابی براي . دادهاي عملکرد و پیامدها براساس اهداف و بررسی منابع موجود برون

دهندگان  ارائه(مفید است و نه افراد داخل برنامه ) گذاران سرمایه(مدیریت و افراد خارج از برنامه 

  ).خدمات

ن است قسمتی از بررسی پیامدهاي یک مداخله است و ممک: اي ارزشیابی نتیجه) 7

  .ارزشیابی تکوینی یا تکمیلی باشد

البته . براساس تکنیک هزینه ـ فایده توجه دارد» کارآیی«به : ارزشیابی اقتصادي) 8

مانند بهبود در سالمتی (این توجه فقط براساس درآمدهاي نقدي نبوده و درآمدهاي غیرنقدي 

  .گیرد را نیز دربرمی) و ارتقاء دسترسی

هاي ذینفع دربارة  بررسی نظرات گروه ):ژورنالیستی(لورالیستیک ارزشیابی پ) 9

ها و نژاد در اینجا  تعریف موقعیت و میزان دستیابی به آن و مباحث ارزشی مداخله و قومیت

  )72. (شود مطرح می

  :انواع ارزشیابی براساس اهداف

به ) مانیهاي بهداشتی و در مراقبت(فرآیند بررسی یک برنامه  :ارزشیابی فرآیند) 1



  117   /    سنجش و ارزشیابی عملکرد: بخش پنجم

ها و قضاوت در مورد آنها بر پایه استانداردها و  آوري و تجزیه و تحلیل داده وسیله جمع

  .هاي آینده است گیري در مورد برنامه تصمیم

ریزي و مراحل  نوعی از ارزشیابی که در طی بررسی، برنامه: ارزشیابی تشخیصی) 2

  .یدآ تکمیل و گسترش برنامه یا مراقبت از بیمار به عمل می

نوعی ارزشیابی که نتایج، فرآورده یا محصول برنامه و یا خدمات : ارزشیابی جامع) 3

این نوع ارزشیابی براي دستیابی به میزان . کند گیري می ارائه شده به مددجویان را اندازه

کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی براي رسیدن به اهداف از  موفقیت از نظر رضایت دریافت

از لحاظ تئوري، ارزشیابی جامع دربارة محصول نهایی . شده بسیار مفید استپیش تعیین 

  .کند قضاوت می

شامل مشاهده یک خدمت و یا یک برنامه و اطالعات : ارزشیابی برمبناي هدف) 4

آوري شده است و معموالً ارزشیاب در مورد اهداف یا واقعیات یک خدمت یا  کمی و کیفی جمع

اطالعات از طریق . د و فقط یک آگاهی کلی و عمومی از هدف داردبرنامه آگاهی قبلی ندار

آوري  اندرکاران برنامه جمع مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم و در حین مصاحبه با دست

معموالً این نوع . تواند هم ارزشیابی تشخیصی و هم جامع باشد شوند که طبعاً این می می

  .ارزشیابی عینی است

هاي مراقبت از بیمار جهت تعیین  مشاهده فعالیت: تارزشیابی تضمین کیفی) 5

  .باشد ها می درجه برتري به دست آمده در انجام فعالیت

مشاهده فرآیند و نتایج برنامه و خدمات که منطبق با : ارزشیابی کنترل کیفیت) 6

کننده جهت  هاي تصحیح کارگیري مقایسه اهداف و واقعیات باشد که خود در برگیرنده به

  )72. (باشد یی برنامه از طریق مراحل و نتایج در نظر گرفته شده میراهنما

  :ارزشیابی داخلی یا خارجی

در ارزشیابی عملکرد ضروري است که تعیین شود که آیا ارزشیابی عملکرد مربوط به 

تحلیل (ها  ها و سازمان و یا براي انجام مقایسه بین برنامه) تحلیل داخلی(یک برنامه یا سازمان 

  )79. (است) یخارج

  :فرآیند ارزشیابی

  :توان به صورت شکل زیر خالصه نمود فرآیند ارزشیابی را می

 بعد از ارزشیابی  ارزشیابی  قبل از ارزشیابی

     

 پیامد  داد برون  فرآیند  ساختار  تقاضا  نیاز

 )72(فرآیند ارزشیابی  - 5- 6شکل 
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  :چارچوب ارزشیابی عملکرد

تا . ها دارد بی عملکردي نیاز به چارچوبی براي تعریف و هدایت فعالیتهر برنامه ارزشیا

ها،  برخی از این چارچوب. اند هاي متعددي براي ارزشیابی عملکرد ارائه شده به امروز چارچوب

ویژه برنامه یا سازمان خاصی هستند اما بسیاري از آنها نیز به طور عمومی و براي کمک به 

هایی که  از جمله چارچوب. اند هاي مختلف طراحی شده ها و نظام زمانارزشیابی عملکرد در سا

، )1981( 1توان به الگوهاي ارائه شده توسط بوترال اند می به صورت عمومی طراحی شده

و سوندسن  5، اسمال)1990( 4، سوندسن)1989( 3، اواد و مک گورنیک)1984( 2آبرنتی

، اشاره )2002(و موتوتوا ) 2002( 7و موتوتوا ، بارتون)1993(6، موراي راست و اسنلن)1992(

الگوي اخیر که توسط موتوتوا ارائه شده است سعی کرده است به مسائلی از قبیل اینکه . کرد

هایی براي  ، چه داده)علت نیاز به ارزشیابی عملکرد(چرا ارزشیابی عملکرد باید انجام شود 

راي تحلیل وجود دارند، چه کسانی از هایی ب ارزشیابی عملکرد مورد نیاز هستند، چه روش

اي از  این الگو برمبناي مجموعه. اطالعات فراهم شده استفاده خواهند کرد و غیره پاسخ دهد

مرحله . نشان داده شده است 5-7مراحل الگوي موتوتوا در شکل . سؤاالت طراحی شده است

ن مرحله شامل پاسخگویی به ای. مربوط به دامنه ارزشیابی عملکرد است) هدف و استراتژي(اول 

شود، از دیدگاه چه کسانی  این سؤاالت است که ارزشیابی عملکرد براي چه کسانی انجام می

هنگامی که . شود و نوع و گستردگی آن چگونه است شود، توسط چه کسانی انجام می انجام می

را طراحی کرد، توان برنامه ارزشیابی عملکرد  گیري شد آنگاه می در مورد این مسائل تصمیم

آوري شوند را  جمع دهایی که بای هاي مناسب براي آن را تعیین کرده و داده معیارها و شاخص

هاي  پس از آن مرحلۀ اجراي برنامه طراحی شده است که در این مرحله داده. مشخص نمود

دام اق ،آخرین مرحله ارزشیابی عملکرد نیز. شوند آوري، پردازش و تحلیل می تعیین شده، جمع

شود که  باتوجه به اطالعات به دست آمده است که این مرحله شامل اقدامات متعددي می

هاي روزانه براي مدیریت،  تواند از تغییر در اهداف کالن بلندمدت و استراتژي تا اصالح روش می

توان به عنوان ابزاري براي بررسی و  چنین می از این چارچوب، هم. حفظ و بهبود عملکرد باشد

  
1 - Bottrall 

2 - Abernethy 

3 - Oad and Mc Gornick 

4 - Svendsen 

5 - Small 

6 - Murray Rust and Snellen 

7 - Bartun and Mututwa 
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  )79. (هاي فعلی ارزشیابی عملکرد استفاده کرد رزیابی برنامها

د است با جزئیات در ادامه مراحل این الگو که از جمله الگوهاي جامع ارزشیابی عملکر

  .تشریح خواهد شد

  :تعیین هدف و استراتژي) 1

گیري در مورد هدف و  اولین گام در طراحی الگوي جامع ارزشیابی عملکرد تصمیم

مسائل اصلی در این مرحله عبارتند از اینکه ارزشیابی عملکرد براي چه . آن است) ترهگس(دامنه 

کسانی، توسط چه کسانی و از دیدگاه چه کسانی انجام خواهد شد و نوع و نیز مرز آن چگونه 

ضروري است که زمان کافی به انجام دقیق این مرحله اختصاص داده شود زیرا این . خواهد بود

  .دهد مراحل بعدي را شکل میمرحله ساختار 
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  )79(چارچوب ارزشیابی عملکرد ارائه شده توسط موتوتوا  - 5- 7شکل 

 هدف ارزشیابی عملکرد چیست؟

 چه نوعی از ارزشیابی عملکرد مورد نیاز است؟

 شود؟ کسانی انجام می ارزشیابی عملکرد براي چه

 ارزشیابی عملکرد از دیدگاه چه کسانی انجام خواهد شد؟

 چه کسی ارزشیابی عملکرد را انجام خواهد داد؟

 ابی عملکرد کجاست؟مرز ارزشی/ دامنه 

 :ریزي ارزشیابی عملکرد طراحی برنامه و برنامه
  ـ چه معیارهایی باید استفاده شود؟

  هایی باید استفاده شود؟ ـ چه شاخص
  هایی موردنیاز است؟ ـ چه داده

آوري خواهند  ها توسط چه کسانی، چگونه، کی و در کجا جمع ـ داده
  شد؟

  هد بود؟ـ ماهیت و شکل نتایج حاصل چگونه خوا

 :اجرا
  ها آوري داده ـ جمع

  ها ـ پردازش داده
  ها ـ تحلیل داده

  )گزارش(ها  ـ ارائه داده

 اي خواهیم کرد؟ از نتایج حاصل چه استفاده
  ـ انجام اقدامات اصالحی براي بهبود عملکرد نظام

  ـ جستجوي علل موثر بر سطح عملکرد فعلی
  ء عملکردهاي استراتژیک جدید براي ارتقا ـ تعیین جهت

  )الگوبرداري(ـ مقایسه با سایرین 
  ـ استمرار از طریق مدیریت روتین

آیا مطالعات بعدي 
 مورد نیاز است؟

 هدف

 و

 استراتژي

 طراحی

 و

ریزي برنامه  

 
 اجرا

 

کارگیري  به  

 نتایج

 

 اقدام

 بعدي
 بلی
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  :هدف

در ابتدا هدف کلی و اهداف مشخص  ددر هر اقدامی براي ارزشیابی عملکرد ضرورتاً بای

  :اري است که عبارتند ازگذ این مرحله شامل سه سطح هدف. ارزشیابی عملکرد تعیین شوند

  )عقالنیت یا پایه منطقی(ـ منطق 1

  ـ هدف کلی2

  ـ اهداف مشخص3

کند که به چه دلیل اصلی یا مبناي منطقی ارزشیابی  مشخص می) عقالنیت(منطق 

دهنده این است که  تر از منطق بوده و نشان اي پایین هدف کلی مرحله. عملکرد مورد نیاز است

خواهیم از طریق ارزشیابی عملکرد راه رسیدن به آن  ذهن داریم که میچه نقطه مطلوبی را در 

اهداف مشخص نیز جزئیات چگونگی تحقق هدف کلی را نشان . مطلوب را هموار نمائیم

تعیین منطق، هدف کلی و اهداف مشخص ارزشیابی عملکرد همیشه به ترتیب انجام . دهند می

دقت کافی اعمال شود تا از  دریزي بای له برنامهد اما نکته مهم این است که در مرحنگیر نمی

  .تعریف دقیق اهداف، قبل از رسیدن به مراحل بعد اطمینان حاصل شود

  براي چه کسانی؟

این ذینفعان عبارتند . تواند از جانب ذینفعان متعددي انجام شود ارزشیابی عملکرد می

  :از

  ـ دولت

  .ده دارندها و مؤسساتی که تأمین مالی را به عه ـ سازمان

  دهندگان خدمات ـ ارائه

  ـ مدیران نظام

  ـ مشتریان

  .ـ مؤسسات پژوهشی و غیره

شود تا حد زیادي به هدف ارزشیابی  اینکه ارزشیابی عملکرد براي چه کسانی انجام می

  .بستگی دارد

  :از دیدگاه چه کسانی

. نجام شودارزشیابی عملکرد ممکن است از دیدگاه یک ذینفع و یا گروهی از ذینفعان ا

شود که به ارزشیابی عملکرد از دیدگاه دیگر ذینفعان نیز توجه  در حالت اخیر اغلب سعی می

یا  عملکرد را از طریق مؤسسات پژوهشی و  ها ارزشیابی دولت درموارد بسیاري،. شود

  .دهند پژوهشگران انجام می
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  :توسط چه کسانی

ارزشیابی عملکرد دارند و انواع  هاي متفاوتی در ها و افراد مختلف توانمندي سازمان

مدیر یک . ها انجام شوند توسط انواع متفاوتی از افراد و سازمان دمختلف ارزشیابی عملکرد بای

تواند طرح ارزشیابی عملکرد را با استفاده از کارکنان خود و براي پیگیري و ارزیابی  برنامه می

ممکن است با استخدام مشاورینی به هاي دولتی  چنین، آژانس هم. عملکرد برنامه اجرا کند

هاي تحقیقاتی  در حالی که گروه. دنهاي بعدي بپرداز گذاري ارزشیابی براي هدایت سرمایه

دانشگاهی ممکن است یک برنامه پژوهشی را براي تعیین عوامل اصلی اثرگذار بر عملکرد نظام 

براي چه کسانی، از دیدگاه چه هایی از اینکه ارزشیابی عملکرد  مثال 5- 2در جدول . اجرا نمایند

  :تواند انجام شود ذکر شده است کسانی و توسط چه کسانی می

هایی از اینکه ارزشیابی عملکرد براي چه کسانی، از دیدگاه چه  مثال - 5- 2جدول 

  )79. (تواند انجام شود کسانی و توسط چه کسانی می

 توسط چه کسانی؟ از دیدگاه چه کسانی؟ براي چه کسانی؟

  رانمدی

  دولت

  دولت

  مؤسسات تأمین مالی

  جوامع علمی

 )مشتریان(کنندگان  پرداخت

  مدیران

  دولت

  جامعه

  کنندگان پرداخت

  مدیریت نظام

 )مشتریان(کنندگان  پرداخت

  مدیران و کارکنان

  مشاورین

  متصدیان نظارتی دولتی

  مشاورین

  ها و مؤسسات پژوهشی دانشگاه

 مشاورین

  
  :نوع

توان نوع پنجم  اند که می وع ارزشیابی عملکرد مشخص کردهاسمال و سوندسن، چهار ن

  :این انواع عبارتند از. را نیز به آن اضافه کرد) تحلیل تشخیصی(

  عملیاتی) 1

  پاسخگویی) 2

  مداخله) 3

  استمرارپذیري) 4

  1تحلیل تشخیصی) 5

  
1 - Diagnostic analysis 
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درواقع اسمال و سوندسن انواع . نوع ارزشیابی عملکرد، به هدف آن بستگی دارد

اند بلکه تحت این عنوان، منطق یا عقالنیت ارزشیابی عملکرد  ابی عملکرد را تعیین نکردهارزشی

  .اند بندي نموده را دسته

ها  ارزشیابی عملکرد عملیاتی به پیگیري و ارزیابی روزانه یا فصل به فصل عملکرد برنامه

ولیت ؤمسارزشیابی عملکرد پاسخگویانه براي ارزشیابی عملکرد کسانی که . مربوط است

اي براي مطالعه عملکرد  ارزشیابی مداخله. شود ها به عهده آنهاست انجام می مدیریت برنامه

تحلیل تشخیصی . شود هایی جهت ارتقاء عملکرد انجام می ها و عموماً به منظور یافتن راه برنامه

نظور هاي عملکرد به م نیز در جستجوي استفاده از ارزشیابی عملکرد براي کشف علت یا علت

  )79. (باشد اصالح آنها و استمرار و ارتقاء عملکرد می

  :گستردگی و مرز ارزشیابی عملکرد

اثربخشی و کاربردي بودن هر برنامه ارزشیابی عملکرد مستلزم این است که گستردگی 

دو طبقه کلی که در زمینه . ارزشیابی عملکرد تعیین شده و مرز آن تعریف شود) دامنه(

) فضاي( 1مرز جغرافیایی: زشیابی عملکرد تعریف شده است عبارتند ازگستردگی و مرز ار

ارزشیابی عملکرد به ) فضاي(مرز جغرافیایی . ارزشیابی عملکرد 2ارزشیابی عملکرد و مرز زمانی

. شود هایی که تحت ارزشیابی عملکرد قرار خواهند گرفت گفته می حجم، زمینه یا تعداد برنامه

  .باشد می...) یک فصل، شش ماه، یکسال و(ها  فاصله زمانی ارزشیابی ،نیز منظور از مرز زمانی

به . تعاریف دیگري نیز از مرزهاي ارزشیابی عملکرد وجود دارد که کمتر واضح هستند

هاي فنی را دربرخواهد  توان تعیین کرد که آیا ارزشیابی عملکرد تنها جنبه عنوان مثال می

استفاده از رویکرد . مورد ارزشیابی قرار گیرند دلی نیز بایهاي سازمانی و ما گرفت یا سایر جنبه

هاي  ها که توسط اسمال و سوندسن ارائه شده است در تعریف مرزها و گستره برنامه نظام

ها و اثرات  ها، فرآیندها، ستاده ها بر داده رویکرد نظام. کننده است ارزشیابی عملکرد مفید و کمک

دهد  ها به دست می العاتی در زمینه اثربخشی استفاده از دادهها، اط سنجش ستاده. تأکید دارد

ها را  ها، اطالعاتی در زمینه کارآیی فرآیندهایی که داده ها با داده در حالی که مقایسه ستاده

ها، درنهایت  ها به ستاده فرآیندهاي تبدیل داده. نماید کنند ایجاد می ها می تبدیل به ستاده

هایی که در ارزشیابی عملکرد مورد استفاده قرار  خاب معیارها و شاخصانت. اثراتی خواهند داشت

ول ارزشیابی عملکرد ؤهایی که مس گیري در مورد نظام خواهند گرفت نیز براساس تصمیم

به عنوان مثال در یک برنامه ارزشیابی عملکرد ممکن است سطح . شود باشند انجام می می

  
1 - Spatial boundaries 
2 - Temporal boundaries 
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اي دیگر ممکن است  ورد نظر باشد در حالی که در برنامهها و کارآیی استفاده از منابع م ستاده

اثرات، اغلب تابع عوامل متعددي از قبیل قوانین نظارتی، محیط . بیشتر تمرکز بر فرآیندها باشد

نسبت به بافت  دها مورد مطالعه قرار گیرند اما بای ضرورتی ندارد که همه نظام. باشند و غیره می

  )79. (شود آگاه بود عملکرد انجام می و شرایطی که در آن ارزشیابی

  :طراحی برنامه ارزشیابی عملکرد) 2

توان برنامه  پس از تعیین رویکرد ارزشیابی عملکرد از نظر هدف و استراتژي می

مورد توجه قرار گیرند  دمسائل اصلی که در این مرحله بای. ارزشیابی عملکرد را طراحی کرد

  :عبارتند از

  براي ارزشیابی عملکرد استفاده شوند؟ چه معیارهایی باید) 1

  هایی باید براي ارزشیابی عملکرد استفاده کرد؟ از چه شاخص) 2

  هایی مورد نیاز هستند؟ چه داده) 3

  آوري خواهند شد؟ ها توسط چه کسانی، از کجا و کی جمع داده) 4

  نتایج حاصل از ارزشیابی عملکرد چگونه باید باشند؟) 5

  :رزشیابی عملکردمعیارها و شاخص هاي ا

  .معیارها و شاخص هاي ارزشیابی عملکرد در بخش بعد تشریح خواهند شد

  :اي الزامات داده

هاي مورد نیاز نیز  داده دهاي ارزشیابی عملکرد بای پس از تعیین معیارها و شاخص

تعیین شود که چه کسی، چگونه، در  ددر طی طراحی برنامه ارزشیابی عملکرد بای. تعریف شوند

توجه کرد که ممکن است همه یا  دبای. آوري خواهد کرد ها را جمع ا و در چه زمانی این دادهکج

ها و  در عین حال، گاهی نیز توسعه روش. هاي مورد نیاز در دسترس باشند بخشی از داده

. هایی که در دسترس نیستند ضروري است آوري داده ابزارهاي تخصصی جدید براي جمع

ها نیز  آوري داده هاي مربوط به جمع هزینه دهاي ارزشیابی عملکرد بای برنامهبنابراین در بودجه 

ها را نیز  آوري داده توان برنامه جمع هاي مورد نیاز، می پس از تعیین داده. بینی شوند پیش

  )79. (تنظیم کرد

  :شکل نتایج

آمده و ریزي ارزشیابی عملکرد باید در مورد شکل نتایجی که به دست  در مرحله برنامه

نویسی از فهرست مطالب گزارشی و  کردن پیش آماده. گیري کرد گزارش خواهند شد تصمیم

کننده خواهد  بینی محتویات آنها در این زمینه کمک ها و نیز پیش ها و شکل لیستی از جدول

تر و مفیدتر هستند زیرا در  هاي ساده کاربردي براي گزارش نتایج حاصل از ارزشیابی، طرح. بود
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. توجه نمود که افراد غیرفنی نیز بتوانند آنها را درك کنند دائه گزارش ارزشیابی عملکرد بایار

)79(  

  :اجرا) 3

آوري عملی  این مرحله شامل جمع. مرحله بعد در ارزشیابی عملکرد، اجراي آن است

باتوجه به طبیعت ارزشیابی عملکرد، این مرحله . ها، پردازش، تحلیل و گزارش آنهاست داده

در همه این . باشد) چندین سال(و یا بسیار طوالنی ) در حد یک هفته(تواند بسیار کوتاه  می

آوري شده را تحلیل کرد زیرا  هاي جمع توان به موازات پیشرفت کارها، بخشی از داده موارد، می

. کند اي و هم به انجام اقدامات اصالحی ضروري کمک می این کار هم به کاهش خطاهاي داده

)79(  

  :کاربرد نتایج) 4

استفاده از اطالعات به دست آمده از ارزشیابی عملکرد تا حد زیادي به هدف ارزشیابی 

به عبارت دیگر نوع استفاده از نتایج ارزشیابی عملکرد به اینکه ارزشیابی عملکرد . بستگی دارد

ملکرد منجر به کارگیري نتایج ارزشیابی ع معموالً به. به چه دلیل انجام شده است بستگی دارد

  )79. (شود تعریف مجدد اهداف استراتژیک یا اهداف عملیاتی و یا تعیین اقدامات اصالحی می

  :سایر اقدامات) 5

چنانکه قبالً نیز  هم. شود معموالً به دنبال ارزشیابی عملکرد اقدامات دیگري نیز انجام می

اغلب مواقع، یک . صی داردتوضیح داده شد ارزشیابی عملکرد ارتباط نزدیکی با تحلیل تشخی

هاي  آوري داده شود که سنجش و جمع ارزشیابی عملکرد اولیه، منجر به شناسایی مناطقی می

بیشتري در مورد آنها مورد نیاز است تا علل اصلی مشکالت و موانع اساسی عملکردي مشخص 

د ممکن وقتی ارزشیابی عملکرد منجر به شناسایی دالیل اصلی یک مشکل یا مانع ش. شوند

  )79. (ناپذیر باشد است انجام مطالعات دیگري براي حل مشکل اجتناب

. اي از کارت گزارش عملکرد بیمارستان ارائه شده است در شکل صفحه بعد نمونه

  .زرگتر نیز به کار گرفتهاي ب توان چنین کارتی را در مجموعه می
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  سکتهناشی ازمرگ و میر          

  

  :تعریف

مرگ و میر بیماران بستري در اثر سکته این شاخص 

ماه  6آوري شده طی  نگر جمع هاي گذشته را براساس داده

مورد ارزشیابی ) .م2006دسامبر  31تا  .م2006اول جوالي (

ها، شامل موارد تأیید شده حمالت قلبی  داده. دهد قرار می

  .اند ها براساس سن و جنس تعدیل شده داده. هستند

  :نتایج

 65 ها تعداد بیمارستان

 5433 تعداد موارد

 8ـ33% حداکثر/ حداقل 

 3/20)%3/6(  )انحراف معیار(میانگین 

 4/17% بیمارستان شما

  :تفسیر

المللی پراکندگی زیادي در میزان مرگ  مطالعات بین

و میر بیماران بستري پس از سکته در داخل و در بین 

ایی این میزان را در یک مطالعه اروپ. دنده کشورها نشان می

این تنوع . برآورد کرده است 17ـ56%بین کشورهاي مختلف 

در عین حال آن، تا حد . تا حدي به ترکیب موارد بستگی دارد

ها  بیمارستان. کند زیادي نیز اقدامات عملی را منعکس می

ممکن است انواع مختلفی از بیماران را پذیرش کرده و نیز 

  .نداقدامات متفاوتی انجام ده

  :اطالعات بیشتر در مورد مدیریت سکته و بهبود کیفیت
http:///www.Strokecenter.org/prof/guidclines.htm  

  )80( اي از کارت گزارش عملکرد بیمارستان نمونه - 5- 8شکل 
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  بخش ششم

  

  هاي ارزشیابی عملکردمعیارها و شاخص

  

  :1معیارها

هایی هستند که براساس آنها  ، درواقع، مالكآنها. کنند معیارها، عملکرد را تعریف می

. شوند هاي خوب، متوسط یا ضعیف تقسیم می نتایج مورد قضاوت قرار گرفته و به دسته

معیارهاي عملکرد باید تا حد ممکن عینی، ملموس و عملیاتی باشند و هرمعیار گسترده باید به 

  .دهد معیارهارا نشان میاي ح پایه، سه سط6-1شکل . تر تقسیم شود تر وعملیاتی جزئیمعیارهاي

  2معیار نهایی

 .کند هدف عالی کلی عملکرد را تشریح می

  3معیارهاي مفهومی

  .دهند هاي عملکرد را توضیح می ویژگی

 )مانند کمیت، کیفیت، سرعت، خدمات مشتري(

  4معیارهاي عملیاتی

 .شود آنچه که واقعاً سنجیده می

  )34(انواع معیارها  - 6- 1شکل 

عملکرد در برخی : کننده است مثالی از انواع معیارها، در تفهیم معنی هر کدام کمک

  
1 - Criteria 

2 - Ultimate criterion 

3 - Conccptual criterion 

4 - Operational criterion 
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، عملکرد نیروهاي نظامی عبارت روشن، عادي و مرسوم است اما نهایتاً مشاغل نظامی، کامالً

تواند در  معیار نهایی می. است از محافظت از کشور و تأمین آزادي و امنیت براي رشد و توسعه

تواند به  عالوه بر این، معیار نهایی می. نگیزه براي سطوح باالي عملکرد مؤثر واقع شودایجاد ا

در عین حال، شاید بتوان گفت که . دادن به کارهاي مختلف کمک کند گذاري و اهمیت اولویت

شود مجموعه سیستم، دورنماي کلی یا  ترین نقش معیار نهایی این است که باعث می مهم

تر از معیار  معیارهاي مفهومی، یک سطح پایین. میشه مد نظر داشته باشدمنظره نهایی را ه

) لذت(به عنوان مثال، اگر مطلوبیت . کنند نهایی بوده و به تحقق معیار نهایی کمک می

توانیم آن را در سطح مفهومی به معیارهاي  کننده را یک معیار نهایی در نظر بگیریم می مصرف

ممکن است . کننده تقسیم کنیم ارزش محصول براي مصرفکیفیت محصول، سرعت خدمت و 

کننده در سطح مفهومی به  در یک مجموعه دیگر، همین معیار نهایی مطلوبیت مصرف

معیارهاي سطح . بودن محصول تقسیم شود بودن و لوکس معیارهاي منحصر به مرزبودن، شیک

ها یا ابعادي هستند  رها، جنبهاین معیا. کنند پذیربودن معیار نهایی کمک می مفهومی به امکان

  .تا حداکثر ممکن تحقق یابند تا معیار نهایی دست یافتنی شود دکه بای

آید اما  ها، توافق اعضا بر معیارهاي مفهومی به راحتی به دست می معموالً در سازمان

آنها را تحقق بخشید بلکه معیارهاي  دکنند که چگونه بای معیارهاي مفهومی مشخص نمی

به عبارت دیگر . کنند که معیارهاي مفهومی چگونه حاصل خواهند شد تی مشخص میعملیا

به . نمایند هاي عینی، ملموس و غیرانتزاعی تبدیل می معیارهاي عملیاتی، مفاهیم را به سنجه

هاي آنها در واقع همان  شوند، پاسخ عنوان مثال وقتی سؤاالتی همانند سؤاالت زیر مطرح می

  :دهند را نشان میمعیارهاي عملیاتی 

  توانیم، به طور دقیق کیفیت محصول یا خدمت را بسنجیم؟ ـ چگونه می

  توانیم سرعت خدمت را بسنجیم؟ ـ چگونه می

  ـ ارزش چیست؟

کننده تجربه  توانیم سطح لوکس بودنی که در اثر مصرف کاال، مصرف ـ چگونه می

  خواهد کرد را تعریف کرده و بهبود بخشیم؟

. شود عیارهاي عملیاتی است که معنی معیارهاي مفهومی روشن میدرواقع در سطح م

به عنوان مثال ممکن است سرعت خدمت به وسیله میانگین تعداد حروفی که در یک دقیقه 

توان معیارهاي  به هر حال براي هر معیار مفهومی، می. شوند مورد سنجش قرار گیرد چاپ می

ها، تدوین مجموعه  معموالً در سازمان. ن کردعملیاتی گوناگونی باتوجه به حوزه عمل تعیی

توانند اشکال مختلفی به خود بگیرند و  معیارهاي عملیاتی مشکل است زیرا اینگونه معیارها می

معیارهاي عملیاتی، به طور دقیق . آید هاي زیادي در انتخاب بهترین آنها به وجود می لذا تعارض
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چنین، این معیارها، مبنایی  هم. جام شوندکنند که چه کارهایی مهم است که ان مشخص می

درواقع در . نمایند ها و تشویق رسیدن به عملکرد باالتر فراهم می براي سنجش اثربخشی تالش

اینکه عملکرد چیست و چگونه باید مورد . کنند سطح عملیاتی، معیارها، عملکرد را تعریف می

رهاي عملیاتی مورد توجه قرار ترین مسائلی است که در سطح معیا سنجش قرار گیرد، مهم

  )34. (گیرند می

  :معیارهاي عملکرد و اهداف برنامه

هاي عملکرد توسط نویسندگان مختلف و با  ها و سنجه در متون علمی، معیارها، شاخص

هاي  شدن مفهوم واژه تعاریف زیر به منظور روشن. اند معانی مختلف مورد استفاده قرار گرفته

  :اند هاي ویژه ارائه شده هاي عملکرد و هدف ها، شاخص معیارهاي عملکرد، هدف

. به عبارت دیگر معیارها، اجزاء اهداف هستند. شوند اهداف از معیارها تشکیل می) 1

  .حداکثرکردن تولید یا تضمین عدالت در بین مشتریان: هایی از اهداف عبارتند از نمونه

  .ردي مورد سنجش قرار دادهاي عملک توان با استفاده از شاخص معیارها را می) 2

  .کنند اي را مشخص می هاي تعیین شده عملکردي، الزامات داده شاخص) 3

  .آوري، پردازش و تحلیل کرد ها را جمع توان داده پس از آن می) 4

اي مشخص شوند،  هاي سنجه اگر اهداف مشخص، استانداردها، مراجع یا ارزش) 5

در هنگام تعیین معیارها براي ارزشیابی . ار دادتوان عملکرد را مورد ارزشیابی قر سپس می

مشخص کرد که آیا ارزشیابی باتوجه به اهداف و معیارهاي تعیین شده  دعملکرد، ضرورتاً بای

در برخی متون . ها یا در مقابل مجموعه دیگري از اهداف و معیارها انجام خواهد شد برنامه

در مقابل مجموعه  داند که عملکرد بای شتهمربوط به ارزشیابی عملکرد، نویسندگان اعتقاد دا

هر چند این، نقطه خوبی براي شروع است . اهداف یک برنامه مشخص مورد ارزشیابی قرار گیرد

اي وجود نداشته  معتقدند که هر گاه اهداف تعیین شده عینی براي برنامه  1اما ایجیر و بارتون

که موراي راست و اسنلن نیز اشاره  چنان هم. باشد این رویکرد با شکست مواجه خواهد شد

برخی نکات مهم در تعیین . کنند که تعیین اهداف، بخش مهمی از فرآیند مدیریت است می

  :اهداف عبارتند از

توانند عینی بوده و به صورت روشن و واضح تعیین  اهداف می :عینی یا ذهنی) 1

بوده و به صورت شفاف در عین حال ممکن است گاهی اوقات اهداف ذهنی و مفروض . شوند

  .بیان نشوند

  
1 - Ijir and Burton 
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ها  اي از نظام اهداف در سطوح مختلف یک نظام یا مجموعه: سلسله مراتب اهداف) 2

تحقیق یک هدف در یک سطح بدان معنی . هر هدفی در سطح خود مهم است. شوند حاصل می

ن سلسله ای. شد نیز احتماالً محقق خواهند) سطح باالتر(است که اهداف دیگر در سطحی دیگر 

اهداف   ها را به اهداف و اهداف را به مراتب اهداف، جزئی از چارچوب منطقی است که ستاده

  .دهد کالن ارتباط می

هر نظامی داراي اهداف متعددي است که گاهی : دهی اهداف بندي یا وزن رتبه) 3

زشیابی عملکرد، بنابراین به منظور ار. شود در بین این اهداف نوعی رقابت یا تعارض نیز دیده می

دهی نموده و ارزشیابی را براي تعیین اینکه تا چه حد اهداف  بندي یا وزن اهداف را رتبه دبای

این فرآیند را معموالً تحلیل . اند مورد استفاده قرار داد فردي و نیز مجموعه اهداف تحقق یافته

  )79. (نامند می 1چندمعیاري

  :هاي عملکردي شاخص

اند  آوري و ثبت شده هاي مربوط به آنها جمع هایی که داده شاخص عملکرد با استفاده از

ارتباط . کند ها، سطح عملکرد را مشخص می بنابراین تحلیل شاخص. گیرد مورد سنجش قرار می

هایی که  بین معیارهایی که عملکرد باتوجه به آنها مورد سنجش قرار خواهد گرفت و شاخص

  .مورد استفاده قرار گیرند مهم است دایبراي سنجش میزان تحقق این معیارها ب

ها را با استفاده از مفهوم کلونی  توان معیارها و شاخص چنین در موارد جامع می هم

گاهی اوقات نیز . ، مثالی از آن نمایش داده شده است تعیین کرد6- 2که در شکل  2ها نظام

پس از . ا مورد توجه قرار داده اي از نظام ها را در مجموعه ها و ستاده هاي داده توان شاخص می

هاي مشخص را براي آنها تعیین کرد و یا اینکه وضعیت  توان مقادیر هدف ها می تعیین شاخص

) انحراف زمانی(یا زمان دیگر ) انحراف مکانی(شاخص ها را با مقادیر تحقق یافته در مکان دیگر 

را در درون برنامه یا در بین هاي عملکردي  توان مقادیر شاخص عالوه بر این، می. مقایسه کرد

  )79. (هاي مختلف با هم مقایسه نمود برنامه

   

  
1 - Multi-criteria analysis 
2 - Nested systems 



  131   /    ملکردهاي ارزشیابی عمعیارها و شاخص: بخش ششم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـ توسعه 5ـ تولید سالمت، 4ـ بهبود بیمار، 3ژانس،  ـ ارائه خدمات اور2ـ تسهیالت بیمارستانی، 1

  ـ توسعۀ ملّی6اقتصادي، 

  )79(ها  مثالی از کلونی نظام - 6- 2شکل 
  

شناسی و انواع  ي در مورد هدف، متدولوژي، واژهدر حال حاضر سردرگمی زیاد

ها و تعریف آنها  دقت زیادي به انتخاب شاخص دبنابراین، بای. هاي عملکردي وجود دارد شاخص

  )81. (معطوف گردد

  :ها انتخاب شاخص

ها را به صورت روشن به انواع مختلف  ها ضرورتاً باید ابتدا شاخص براي انتخاب شاخص

، نتیجه 1هاي داده نوع شاخص 4ها تقسیم آنها به  بندي شاخص نوع طبقه بهترین. تقسیم کرد

رابطه این چهار نوع شاخص در شکل زیر مشخص شده . است 4و اثر نهایی 3، نتیجه ثانویه2اولیه

  :است

 داده  نتیجه اولیه  نتیجه ثانویه  اثر نهایی

  )81(نوع شاخص عملکردي  4رابطه  - 6- 3شکل 

  
1 - Input 
2 - Output 
3 - Outcome 
4 - Impact 

 نظام اقتصادي اجتماعی

 نظام اقتصادي

 نظام سالمت

 رستانینظام بیما

 اورژانس خدمات نظام ارائه

١ 

٢ ٢ 

٣ 

۴ 

۵ 

۶ ۶ 

۵ 

۴ 

٣ 

 ها دیگر داده ها دیگر داده
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هاي داده، منابع مالی، مدیریتی و قانونی را که توسط  شاخص: هاي داده شاخص) 1

ضروري است که براي ارزشیابی . دهند اند مورد سنجش قرار می دولت و دیگران فراهم شده

اي مشخص بین منابع استفاده شده و نتایج محقق شده برقرار  کارآیی اقدامات انجام شده رابطه

ت است از نسبتی از بودجه که به مخارج سالمت اي عبار هاي داده مثالی از شاخص. کرد

  .اختصاص داده شده است

هاي نتیجه اولیه، پیامدهاي بالواسطه و عینی  شاخص: هاي نتیجه اولیه شاخص) 2

هاي  مثالی از شاخص. دهند منابع مصرف شده و اقدامات انجام شده را مورد سنجش قرار می

  .هاي ساخته شده یا تعداد پزشکان تربیت شده نتیجه اولیه عبارت است از تعداد بیمارستان

هاي نتیجه ثانویه، نتایج را در سطح مزایا مورد  شاخص: هاي نتیجه ثانویه شاخص) 3

مثالی از . شود هاي پیامد نیز گفته می ها، شاخص اغلب به این شاخص. دهند سنجش قرار می

  .اند نام کرده اسیون ثبتهاي پیامد عبارت است از تعداد کودکانی که در طرح واکسین شاخص

هاي اثر نهایی، پیامدهاي نتیجه ثانویه را مورد  شاخص: هاي اثر نهایی شاخص) 4

مثالی . دهند آنها، اهداف عمومی را در توسعه ملی مورد سنجش قرار می. دهند سنجش قرار می

  .هاي اثر نهایی عبارت است از نرخ مرگ و میر از شاخص

ها، براي دولت و به منظور سیاستگذاري داراي اهمیت  معموالً همۀ انواع این شاخص

ها به مانند دولت داراي  هستند اما براي اهداکنندگان یا سایر ذینفعان معموالً همه انواع شاخص

ها که مورد توجه بیشتري  لذا ضروري است که بیشتر به نتایج ثانویه سیاست. اهمیت نیستند

اند در  هاي داده و نتایج اولیه مورد توجه بوده خصدر گذشته بیشتر شا. هستند تأکید گردد

. تر از آنها هستند هاي نتایج ثانویه مهم دهند که شاخص حالی که مطالعات انجام شده نشان می

هاي داده یا نتایج اولیه تضمینی براي بهبود خدمات  این بدان دلیل است که بهبود در شاخص

ها یا  بسیاري دیده شده است که افزایش در بودجهبه عنوان مثال، در موارد . کند ایجاد نمی

هاي سالمت تنها منجر به کاهش تعداد مشتریان مراکز شده و بهبود جدي  تعداد مراکز مراقبت

دادن به شدت کند  هاي اثر نهایی نیز از نظر واکنش نشان شاخص. در سالمت ایجاد نکرده است

، لذا سنجش آنها بسیار پیچیده بوده و )پیوندد در درازمدت اثر نهایی به وقوع می(هستند 

باتوجه به اهمیت . هاي دولت بستگی دارند ها به عوامل متعددي وراي تنها سیاست چنین آن هم

شوند به این  هایی که به کار گرفته می تالش شود که سیاست دهاي نتایج ثانویه بای شاخص

  .نتایج ختم شوند

در . هاي عملکردي براي خود کند ته شاخصاقدام به تدوین بس دضرورتاً هر کشور بای

خصوصی، منطقه / ها، تفکیک آنها براساس مواردي از قبیل جنس، بخش عمومی تعریف شاخص
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سطح  ددر همه موارد بای. کننده باشد تواند کمک شهري و غیره نیز می/ جغرافیایی، روستایی 

شوند که بتوان بر  عث میها با اینگونه تفکیک. ها تعیین شود تفکیک در زمان تعریف شاخص

ها را تا حد ممکن در یک  تعداد شاخص دچنین ترجیحاً بای هم. هاي جمعیتی تمرکز کرد گروه

ها و تفسیر آنها را به  آوري داده ها، جمع لیست معدود خالصه کرد زیرا تعداد بیش از حد شاخص

هاي  یم بر شاخصشود که نتوان ها باعث می چنین، تعدد شاخص هم. کند شدت دچار مشکل می

عالوه براین، در . به صورت روشن و دقیق تعریف شوند دها بای این شاخص. اصلی تمرکز کنیم

ها را به  ها و پاسخ آنها به تغییرات سیاست پذیري شاخص سهولت سنجش دها بای انتخاب شاخص

مان و ز دها بای همچنین، در زمان تعریف شاخص. عنوان یک معیار اصلی انتخاب در نظر داشت

ها قابل کسب هستند را  ها و نیز تناوب زمانی که با آن، این داده آوري داده هزینه الزم براي جمع

به عنوان مثال شاخصی که از نظر فنی به صورت ساالنه قابل محاسبه . نیز مورد توجه قرار داد

هم دیگر این نکته م. ها را در میان مدت یا درازمدت نشان دهد تواند پراکندگی است تنها می

ها را نه فقط به صورت درصد بلکه به صورت  هاي آماري براي شاخص است که باید داده

ها، خطاهاي ناشی از عدم  شود که در تحلیل این باعث می. هاي مطلق نیز بیان کرد ارزش

هاي  چنین بهتر است که به جاي استفاده از داده هم. بینی مشخص شوند اطمینان در پیش

ها مرور  بنابراین، در تدوین شاخص. هاي روندها نیز مد نظر قرار گیرند هایی، دادهمنفرد به تن

  .اي موجود مفید است هاي داده پایگاه

ها برمبناي آنها  هایی که تحلیل شاخص قابلیت اعتماد، کیفیت و قابلیت بازنمایی داده

اي این چنینی ه در مواردي هم که تعیین شاخص. انجام خواهد شد مسأله مهم دیگري است

شاخص نماینده، درواقع یک . هاي نماینده استفاده کرد توان از شاخص سخت و مبهم باشد می

شاخص غیرمستقیم است که سنجش آن راحت بوده و تخمین خوبی از شاخصی که سنجش 

رویکردي تکاملی اتخاذ کرده و به  داما در چنین وضعیتی بای. دهد آن سخت است به دست می

ها را در ارتباط با هدفی که باید مورد ارزشیابی قرار گیرد بررسی  عتبار شاخصطور منظم ا

ها  اي در زمینه کنترل کیفیت داده هاي گسترده ها، امروزه پیشرفت در مورد کیفیت داده. نمود

نیز افزایش سرعت پردازش  توانند به منظور افزایش قابلیت اعتماد و اتفاق افتاده است که می

هاي فعلی در اغلب کشورها بسیار پرهزینه و کند  هر چند نظام. تفاده قرار گیرندآنها مورد اس

گذاري زیاد نتایج بهتري در این  توان بدون سرمایه دهند که می هستند اما مطالعات نشان می

هاي قوي و هماهنگ از  با این وجود روشن است که در میان مدت حمایت. زمینه کسب کرد

  )81. (ضروري استنظام اطالعات آماري 

  :ها هاي مشخص براي شاخص تعیین هدف

هاي مشخص باتوجه به روندهاي اخیر و نیز  ها باید مقادیر هدف پس از تعیین شاخص
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سال  3به صورت ساالنه و حداقل براي  داین مقادیر بای. ها تعیین شوند هاي سیاست گیري جهت

. زا اجتناب کرد مسأله مشکل 2از  دیهاي مشخص با در تعیین مقادیر هدف. آینده تعیین شوند

ها به عنوان یک  این دو عبارتند از خوشبینی بیش از حد که اغلب باعث می شود از شاخص

اندیشی بیش از حد که  گیري استفاده شود و دوم احتیاط و مصلحت شعار و نه یک ابزار تصمیم

ین دو حالت افراطی عبارت بهترین راه براي اجتناب از ا. دهنده فقدان بلندپروازي است نشان

ها که منجر به تدوین آنها خواهد شد  کارگیري فرآیندي شفاف، هم در توضیح شاخص است از به

. تر شوند این شفافیت باعث خواهد شد که اهداف مشخص قابل رؤیت .و هم در پیگیري آنها

)81(  

  :ها تحلیل تکامل شاخص

ها شود بلکه آن  یر مکانیکی شاخصتحلیل تکامل عملکرد هیچگاه نباید محدود به تفس

نظر تخصصی و با در نظر گرفتن تأثیر عوامل  در یک چارچوب عمیق گفتگو و تبادل دبای

نکته مهم دیگر این است که نباید تصور کرد که تعقیب . محتمل داخلی و خارجی انجام شود

به عنوان . ستیک شاخص ضرورتاً به معنی ایجاد تغییر مثبت و تکامل در حوزه مورد نظر ا

هاي سالمت ضرورتاً به معنی افزایش سالمت  مثال افزایش بودجه اختصاص یافته به مراقبت

تواند برخی اثرات نامطلوب و  استفاده از شاخص، در عین اینکه مزایاي بسیاري دارد می. نیست

رفتار  تواند ها می تمرکز بر تعداد معدودي از شاخص. کننده را نیز در پی داشته باشد گمراه

  )81. (هاي آماري ایجاد کند هایی در تحلیل داده دهی را تحت تأثیر قرار داده و سوگیري گزارش

  ها ضروري است؟ چرا تعریف شاخص

شاخص اطالعات عینی در مورد منابع به کار رفته و نتایج حاصل شده و نیز پیشرفت 

 دبای. مهمی نیز وجود دارند در عین حال، عالئم هشداردهنده. کند آنها در طول زمان فراهم می

ها تنها ابزارهایی براي سنجش درجه پیشرفت به سمت اهدافی است  در نظر داشت که شاخص

ها، تنها زمانی مفید است که آنها به طور مستقیم از  پیگیري شاخص. اند که از قبل تعریف شده

ز نتایج ثانویه حاصل ها استخراج شده باشند و نیز پیگیري آنها تحلیل خوبی ا اهداف و سیاست

ها در صورت عدم حصول  دهی مجدد سیاست شده به دست داده و ظرفیت مناسبی براي جهت

ها  با تحلیل دقیق سایر انواع شاخص دآزمون نتایج ثانویه بای. بخش ایجاد نماید نتایج رضایت

. نیاز انجام شودهاي اضافی مورد  ها و پژوهش و نیز تحلیل) ها، نتایج اولیه و اثرات نهایی داده(

هاي ساالنه نظام بازبینی  آل تحت چارچوب بازبینی به صورت ایده دها، بای اینگونه پیگیري

  )21( .عملکرد انجام شوند
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و  1هاي مبتنی بر نسبت ها به دو دسته شاخص بندي دیگري انواع شاخص در تقسیم

ها  یش یا کاهش نسبتهاي مبتنی بر نسبت با افزا شاخص. اند تقسیم شده 2هاي نگهبان شاخص

مورد آزمون قرار ) از جمله به وسیله نمودار کنترل(تفسیر شده و اغلب به صورت آماري 

به عنوان مثال غیروابسته به (هاي نگهبان خود داراي معنی بوده  در مقابل، شاخص. گیرند می

هاي  هاي فرآیندي یا شاخص شاخص. گیرند و همیشه مورد تحقیق و بررسی قرار می) کیفیت

  )81. (هاي مبتنی بر نسبت یا نگهبان باشند توانند از نوع شاخص نتیجه، هر کدام می

  :حداقل اطالعات براي تعریف یک شاخص

  :حداقل اطالعات مورد نیاز براي تعریف یک شاخص شامل موارد زیر است

  .اینکه شاخص مبتنی بر نسبت باشد یا نگهبان: نوع شاخص) 1

  .وب یا نامطلوبمطل رخداد تعداد: صورت) 2

ي مطلوب و رخدادهاجمع تعداد ): اگر شاخص مبتنی بر نسبت باشد(مخرج ) 3

  .نامطلوب

  پایه منطقی) 4

  .گستره تفسیر: دامنه) 5

  .آوري خواهند شد ها از کجا جمع اینکه داده: منبع داده) 6

صورت، در یک شاخص عبارت است از تعریف عملیاتی رخدادي که به راحتی قابل 

مخرج نیز به معنی تطبیق حجم است . تواند مطلوب یا نامطلوب باشد رخداد می. است مشاهده

به عنوان مثال تعداد کل . باشد که اغلب به صورت جمع رخدادهاي مطلوب و نامطلوب می

منظور از پایه منطقی . دهند هاي درمانی مخرج یک شاخص را تشکیل می بیماران یا کل دوره

  .باشد یا تجربی آن با یک فرآیند یا نتیجه مهم می یک شاخص نیز ارتباط نظري

هاي مجدد بیماران آسمی را در نظر  به عنوان مثال اگر شاخصی براي تعداد پذیرش

  : اي و دامنه آن به صورت زیر خواهد بود بگیریم صورت شاخص، مخرج، نوع، منبع داده

  .اند پذیرش شدهبیمارانی که در طول یک سال بیش از یک بار به خاطر آسم  :صورت

  .کل بیماران با تشخیص آسم :مخرج

  .)تواند از نوع شاخص نگهبان هم باشد می(نسبت  :نوع

  .هاي پزشکی پرونده :اي منبع داده

  
1 - Rate-based indicators 
2 - Sentinel indicators 
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  )82. (نتیجه ثانویه، مدیریت آسم :دامنه

  :هاویژگیهاي ضروري شاخص

. شود قابلیت اعتماد شاخص به ثبات سنجش اطالق می :قابلیت اعتماد شاخص )1

دهنده یکسان بودن مشاهدات توسط افراد  قابلیت اعتماد مربوط به دقت شاخص بوده و نشان

  .هاي مختلف است مختلف یا در زمان

اعتبار یک شاخص عبارت است از حدي که پایه منطقی آن با  :اعتبار شاخص) 2

و اعتبار شاخص به صحت آن مربوط بوده . نظرات تخصصی و مطالعات تجربی سازگار است

به عبارت دیگر اعتبار شاخص به معنی این . دهنده سازگاري بین مشاهده و تفسیر است نشان

  .ستاست که در چه تعداد موارد، تفسیر مبتنی بر پایه منطقی شاخص درست ا

ها به صورت شماتیک در شکل  شاخص) صحت(و اعتبار ) دقت(تفاوت قابلیت اعتماد 

  :زیر نمایش داده شده است

 
  

  

  

  

  

 

 

 )113(تفاوت قابلیت اعتماد و اعتبار شاخص  - 6- 4ل شک

  

حساسیت شاخص به معنی این است که شاخص چه بخشی از  :حساسیت شاخص) 3

  .هاي درست را قادر است شناسایی کند مثبت

اختصاصی بودن شاخص به معنی این است که شاخص،  :اختصاصی بودن شاخص) 4

  .ن کندتواند تعیی هاي درست را می چه بخشی از منفی

گویانه مثبت به معنی این است که چه  ارزش پیش :گویانه مثبت ارزش پیش) 5

  .ها درست هستند بخشی از مثبت

١ 
۵ 
١٠ 
۵٠ 
 

١٠٠ 

١ 
۵ 
١٠ 
۵٠ 
 

١٠٠ 

 درست اما غیردقیق دقیق اما نادرست
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گویانه منفی به معنی این است که چه  ارزش پیش :گویانه منفی ارزش پیش) 6

گویانه  بودن و ارزش پیش گاهی اوقات، حساسیت، اختصاصی. ها درست هستند بخشی از منفی

  . دانند منفی شاخص را زیرمجموعه اعتبار شاخص می مثبت و

توان از  بودن یک شاخص می براي تعیین قابلیت اعتبار، اعتماد، حساسیت و اختصاصی

  .جداول زیر استفاده کرد

  )82(محاسبه قابلیت اعتماد شاخص  -6-1ول جد

  :قابلیت اعتماد شاخص

Total A-neg. A-pos. دو مشاهده 

a+b b a B-pos. 
c+d d c B-neg. 

N b+d a+c Total 

                                                                         
n

da
rxx

)( 
      

  )82(محاسبه اعتبار شاخص  - 6- 2دول ج

  :اعتبار شاخص

Total S-neg. S-pos.  

a+b B a I-pos. 
c+d D c I-neg. 
N b+d a+c Total 

                          »    درست«سبت به ن» شاخص«
)( db

d
Specifity


  

                                                                
)( ca

a
ySensitivit


  

  )82(محاسبه اعتبار شاخص  - 6-3جدول 

  :اعتبار شاخص

Total S-neg. S-pos.  
a+b B a S-pos. 
c+d D c S-neg. 

n b+d a+c Total 

PPV1                   »شاخص«نسبت به » شاخص«

)( ba

a


 

                                                                         NPV2

)( dc

d
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  )82(محاسبه اعتبار شاخص  - 6- 4جدول 

  :اعتبار شاخص

Total S-neg. S-pos.  
a+b b a S-pos. 
c+d d c S-neg. 

N b+d a+c Total 
  

)ba(

a
PPV

n

)da(
Accuracy





      

     
)dc(

d
NPV

)db(

d
Specifity





    

    
)ca(

a
ySensitivit


                  

  :ها مراحل تدوین شاخص

  :شود انتخاب و تدوین بسته شاخص در الگوي ارزشیابی عملکرد طی مراحل زیرانجام می

چنین  هاي موجود و هم در این مرحله با مطالعه متون، شاخص :مرور متون) 1

  .شوند معیارهاي ارزشیابی عملکرد شناسایی می

هاي مناسب انتخاب و پیشنهاد  در این مرحله شاخص: ها پیشنهاد شاخص) 2

  .شوند می

در این مرحله تکنیک دلفی جهت اخذ اعتبار ظاهري و : 1دلفی) میزگرد(پانل ) 3

توان از طریق مشاهده و  هر چند می. شود ا و قابلیت اعتماد آنها اجرا میه محتوایی شاخص

ها پرداخت اما به دلیل آنکه  هاي آماري به بررسی دقیق قابلیت اعتماد و اعتبار شاخص روش

هاي پیشنهادي معموالً گسترده و متعدد بوده و تعیین قابلیت اعتماد و اعتبار  مجموعه شاخص

شود که این کار  باشد لذا پیشنهاد می زمان و هزینه بسیار هنگفتی میهمۀ آنها مستلزم صرف 

ها میزان توافق اعضا در مورد قابلیت  در این پانل. هاي دلفی انجام گیرد از طریق برگزاري پانل

هاي دلفی در  حد قابل قبول میزان توافق در پانل. آید ها به دست می اعتماد و اعتبار شاخص

و اعتبار یک شاخص در متون مختلف متفاوت ذکر شده است اما به طور  مورد قابلیت اعتماد

دهنده قابل اعتماد و معتبربودن  درصدي اعضاي پانل دلفی نشان 80تا  75معمول توافق 

  
1 - Delphi panel 
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  .شاخص است

ها به منظور تسهیل  در مرحلۀ عملیاتی کردن شاخص): کددهی(کردن  عملیاتی) 4

  .توان به هر شاخص یک کد اختصاص داد ا میه بندي شاخص ها و طبقه آوري داده جمع

  :شاخص هاي عملکرد نظام

+ مثالً تجویز (هاي با دامنه گسترده  توان از شاخص براي بررسی عملکرد یک نظام می

  )82. (استفاده کرد) نتایج ثانویه+ فرآیند (هاي هیبرید  و یا شاخص) مصرف دارو+ توزیع 

  :هاي مرکب شاخص

به همین . هاي مختلفی هستند پیچیده بوده و داراي جنبه هاي سالمت به شدت نظام

با این حال، اگر براي . کردن عملکرد در یک شاخص واحد بسیار مشکل است دلیل خالصه

اي طراحی گردد حجم اطالعات حاصل از  هاي جداگانه هاي متعدد نظام سالمت شاخص جنبه

این حجم وسیع اطالعات باعث خواهد شد . آنها بسیار زیاد و عمالً غیرقابل استفاده خواهد بود

در . کنندگان از اطالعات عملکردي نتوانند درك درستی از وضعیت داشته باشند که استفاده

. هاي مرکب، به طور روزافزون در حال گسترش است پاسخ به این مشکل، استفاده از شاخص

د با هم ترکیب هاي جداگانه عملکردي را به صورت یک شاخص واح هاي مرکب، شاخص شاخص

ها یا  بندي و مقایسه عملکرد افراد، سازمان ها براي رتبه نمایند که اغلب اینگونه شاخص می

تر و  تر ایجاد نموده و دیدگاه مناسب هاي مختلف نیز کاربرد دارند زیرا آنها یک تصویر بزرگ نظام

اي مرکب به ه در عین حال اگر شاخص) 83. (دهند متمرکزتري در مورد عملکرد ارائه می

توانند موجب گمراهی شده و خطاهاي جدي در سیاستگذاري و  درستی طراحی نشوند می

هاي  ها در ایجاد شاخص ترین چالش یکی از مهم) 84. (ریزي نظام سالمت ایجاد نمایند برنامه

ها و با چه وزنی در شاخص  گیري در مورد این مسأله است که کدام سنجه مرکب تصمیم

هاي مرکب، به دلیل آنکه به دنبال ارائه ارزشیابی عملکرد جامع نظام  شاخص .گنجانده شوند

هاي مهم عملکرد را شامل باشند حتی اگر سنجیدن این  همه جنبه دسالمت هستند بنابراین بای

ها و منابع قابل پرسش کمی  با این حال، در عمل، اغلب ممکن است داده. ها مشکل باشد جنبه

توجهی براي  بنابراین، هوشیاري، خالقیت و ذکاوت قابل. استفاده شود براي برخی اجزاء شاخص

  )84،83. (مناسب مورد نیاز است 1هاي نماینده ایجاد شاخص

هاي سازنده  سنجه) اهمیت(ها  هاي مرکب، انتخاب وزن اصل اساسی در مورد شاخص

هاي  راي جنبههاي متفاوتی ب دهند که افراد مختلف، ارزش بیشتر مدارك نشان می. باشد می

ها یک کار سیاسی محسوب  مختلف عملکرد قائلند بنابراین تعیین مجموعه واحدي از وزن

ها مستلزم مشروعیت سیاسی از طرف  دهد که انتخاب وزن این، نشان می. شود می

  
1 - Proxy indicators 
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هاي مختلف  هاي اقتصادي متعددي براي استنباط وزن متدولوژي. باشد گیرندگان می تصمیم

هاي محاسبه میزان تمایل به پرداخت، فراخوانی  مواردي از قبیل روش وجود دارد که شامل

دهی انتخاب به صورت  بندي سناریوهاي جایگزین و جهت ترجیحات بیماران با رتبه) کسب(

هاي اقتصادي به طور گسترده براي ساخت  در عین حال، تاکنون این روش. باشند تجربی می

  )84. (اند مورد استفاده قرار نگرفتههاي سالمت  هاي مرکب عملکرد نظام شاخص

هاي مرکب این است که آنها امکان ایجاد  عالوه بر کارآیی، مزیت مهم دیگر شاخص

به طور خاص، . نمایند نظام سالمت را فراهم می) یا هزینه ـ کارآیی(وري کلی  هاي بهره سنجه

ون نیاز به انتساب توان براساس مخارج و بد یک سنجه مرکب دستاوردهاي نظام سالمت را می

هاي  با این وجود، بسیاري از جنبه) 87. (یک هزینه به فعالیت خاص مورد ارزشیابی قرار داد

. برانگیز هستند چنان بحث وري یا دستاوردهاي نظام سالمت هم هاي مرکب بهره ساخت شاخص

م نظا هاي مرکب براي ارزشیابی عملکرد ، برخی مزایا و معایب استفاده از شاخص6-5جدول 

  :دهد نشان می 1سالمت را براساس نظر اسمیت

 )84(هاي مرکب از نظر اسمیت  معایب و مزایاي استفاده از شاخص - 6- 5جدول 

 معایب مزایا
  ایجاد امکان ارزشیابی گسترده عملکرد نظام

قراردادن عملکرد نظام در مرکز ثقل عرصه 
  سیاستگذاري

ایجاد توانایی براي قضاوت و مقایسه 
  شی نظام سالمت در سطح ملّیاثربخ

اعطاي آزادي به سیاستگذاران در تمام 
سطوح براي تمرکز بر مناطقی که در آنها 
بهبود به راحتی حاصل خواهد شد در 

  تکه هاي تکه مقایسه با شاخص
تعیین و نشان دادن واضح اینکه کدام 

ها را در زمینه عملکرد  ها بهترین تالش نظام
  .اند و بهبود داشته

هاي  ها و تالش آوري بهتر داده ق جمعتشوی
هاي سالمت و  تحلیلی بیشتر در بین نظام

 ملل مختلف

هاي خاص نظام  ها در بخش کردن برخی شکست امکان پنهان
  هاي سالمت مراقبت

ایجاد مشکل در تعیین اینکه در کجاها عملکرد ضعیفی وجود دارد 
و ریزي  اثرکردن برنامه تر و بی و در نتیجه امکان سخت

  سیاستگذاري
  احتمال محاسبه دوباره به دلیل همبستگی مثبت شدید

ممکن است به هنگام جستجو براي پوشش مناطق متعدد از 
تواند منجر به ایجاد مسائل  هاي ضعیف استفاده شود که می داده

  .گرددمتدولوژیکی در صحت و درستی شاخص کلی 
دن هاي مرزي به دلیل تجمعی بو جهسنامکان پنهان ساختن 

  ها داده
عملکرد که سنجش آنها از ی یها امکان صرفنظر کردن از جنبه

  .تواند منجر به رفتارهاي معکوس گردد مشکل است که این می
امکان انعکاس ترجیحات خاص در صورت عدم استفاده از 

 دهی هاي مناسب براي وزن روش

 
  :انتساب و علیت

آید این است که چه  پیش می هاي عملکردي سؤال اساسی که در هنگام تفسیر داده

ها، مؤسسات و  به کدام سازمان دچیزي موجب عملکرد فعلی شده و انحرافات عملکردي بای

  
1 - Smith 
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اند که دامنۀ تأثیر نظام  نشان داده 1هاك رایس و اسمیت. کنندگان انتساب داده شود مشارکت

ذاري نظام اي که گستره اثرگ سالمت بر معیارهاي عملکردي بسیار گسترده است، به گونه

تا تأثیر جزئی بر ) مانند زمان انتظار(تواند از تأثیر شدید بر معیارهاي پاسخگویی  سالمت می

گیرد  مرگ و میر جمعیت که شدیداً توسط عواملی در خارج از نظام سالمت تحت تأثیر قرار می

ري بنابراین براي هدایت سیاستگذاري، بهبود ارائه خدمات و تضمین پاسخگویی ضرو. باشد

به . است که معیارهاي عملکردي مشاهده شده به منبع یا منابع درست انتساب داده شوند

 دهاي آماري براي ارزیابی روابط علّی و سیاستگذاري بر مبناي آن بای هنگام استفاده از روش

) 85. (دقت کافی در کنترل صحیح سنجش عملکرد و نیز سوگیري در انتساب اعمال گردد

براي توجه به  دهاي عملکردي بای کنندگان از داده ت اصلی را که استفاده، مالحظا6- 5شکل 

 : دهد هاي انتسابی در نظر داشته باشند نشان می روابط علی و سوگیري
  

 هاي عملکردي مالحظات اصلی در مورد روابط علی و سوگیري انتسابی در داده
هاي انتسابی در  دادن روابط علی و سوگیريهاي عملکردي براي مورد توجه قرار کنندگان از داده استفاده

  :پیشنهادات زیر را به کار بگیرند دهاي عملکردي بای داده
نتایج تحقیقاتی که یک علیت ممکن و رابطه قابل انتساب بین اجزاء تحت ارزشیابی و نتایج مربوط به ) 1

  :ار گیرندارزیابی قر باتوجه ویژه به موارد زیرمورد داند بای کیفیت را بررسی نموده
  روش مطالعه) الف
  کنترل متغیرهاي مخدوش کننده) ب
  قابلیت تعمیم نمونه مطالعه) ج
نگر براي تعیین مسیرهایی که در تحقق نتایج و فرآیندهاي مطلوب و غیرمطلوب نقش  هاي آینده تحلیل) 2

  :تالش کنند که دها بای این تحلیل. انجام شوند داند بای داشته
  .ي اصلی را شناسایی نمایندها مخدوش کننده) الف
  .هاي همجنس هستند شناسایی نمایند بندي در گروه میزانی را که اجزاء تحت ارزشیابی قابل دسته) ب
مند در سنجش و  منابع خطاهاي احتمالی و نظام ددر ابداعات جدید سنجش عملکرد و در مرحلۀ طراحی بای) 3

ها که بر قابلیت اعتماد و  آوري داده هاي جمع چنین روش مه. گیري به دقت مورد توجه قرار گیرند نیز نمونه
  .به درستی تعیین گردند دها تأثیر دارند بای صحت داده

هاي کیفیت به کار  به هنگام ارزیابی روابط بین اجزاء تحت ارزشیابی و شاخص دبای 2هاي تعدیل خطر تکنیک) 4
ها در سطوح مختلف نظام سالمت  بندي داده ستهچنین الگوهاي سلسله مراتبی باید براي د هم. کار گرفته شوند

هاي آماري مانند متغیرهاي مناسب نیز باید  استفاده از روش. گیرند استفاده شوند که مورد ارزشیابی قرار می
  .مورد توجه واقع شود

ي هاي آمار هاي انتسابی و علیتی به طور کامل قابل حذف نیستند حتی اگر روش دقت کرد که سوگیري دبای) 5
ها در  سعی کرد تا حد ممکن اثرات ناخواسته اینگونه سوگیري ددر عین حال بای. مناسبی به کار گرفته شوند

ها به نتایج ارزشیابی  ها یا سایر انگیزاننده ارزشیابی عملکرد را پیگیري نمود بخصوص در مواردي که بازپرداخت
 .ارتباط دارند

هاي عملکردي از نظر  هاي انتسابی در داده ی و سوگیريمالحظات اصلی در مورد روابط علّ - 6- 5شکل 

 )86( 3تریس و آرون

  
1 - Hauk rice & Smith 
2 - Risk adjustment 
3 - Trise & Aron 
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تعدیل خطر از جمله رویکردهایی است که براي حل مشکل انتساب به کار گرفته شده 

هاي موجود در منابع، عوامل  هاي مربوط به نتایج را براساس تفاوت تعدیل خطر، داده. است

نکات . نماید که قابلیت مقایسه را تقویت نماید الش میمحیطی و ترکیب مورد تعدیل کرده و ت

در ) 55. (ذکر گردیده است 6-6در شکل  1مهم در مورد انجام تعدیل خطر از نظر لزونی

هاي سالمت، به طور خاص، انحراف در نتایج حاصل شده براي بیماران از طریق توجه به  مراقبت

دي ـ اجتماعی و دیگر شرایط آنها تعدیل هاي آنان مانند سن، طبقه اقتصا تفاوت در ویژگی

. شوند هاي سالمت جمعیت نیز در نظر گرفته می چنین مالحظاتی در مقایسه شاخص. شود می

ها و  هاي تعدیل خطر در هنگام استفاده از شاخص در چنین مواردي، ضروري است که از روش

  .مقایسه اجزاء استفاده کرد

  

 مالحظات آماري در انجام تعدیل خطر

اي بزرگ که اطالعات  هاي داده تعدیل خطر اغلب شامل استفاده از مدل سازي آماري است که در پایگاه

دهی براي ارزشیابی  هاي تعدیل خطر، نوعی جدول وزن روش. نمایند کاربرد دارد آوري می را از منابع مختلف جمع

دهنده  اي تخمین نتایج مورد انتظار یک ارائهتوانند بر هاي آماري می سپس، مدل. نمایند خطر براي بیمار ایجاد می

  :موارد زیر به هنگام انجام تعدیل خطر باید مورد توجه قرار گیرند. به کار روند

اي که شامل تعامالت بین متخصصین  هاي بهینه تعدیل خطر معموالً از طریق تالش چند زمینه مدل) 1

  .شوند باشد حاصل می ده میهاي اطالعات و متخصصین تولید دا بالینی، آمار، نظام

هاي تعدیل  ها امکان الگوبرداري مدل هاي بیماران و نیز مشخصات داده هاي مختلف عمل، ویژگی روش) 2

اي دیگر ایجاد شده  کارگیري مدلی که در مجموعه لذا قبل از به. نماید خطر در کشورهاي مختلف را محدود می

  .بار بالینی و عملکرد آماري مدل را مورد آزمون قرار دهندشناسی، اعت متخصصین بالینی و روش داست بای

هاي تعدیل خطر از معیارهاي خالصه  گیري در مورد عملکرد مدل گیرندگان به هنگام نتیجه تصمیم) 3

ها مراقب باشند زیرا اینگونه معیارها ممکن است از قابلیت پیشگویی مدل در زیر  آماري مانند ضرایب تعیین کننده

  .مختلف بیماران به خوبی استفاده ننمایند هاي گروه

هاي بیماران ممکن است بر تفاوت معالجات دریافتی توسط  شود که ویژگی در مواردي که تصور می) 4

 .رسد تر به نظر می تعدیل خطر مناسب) یا به همراه(بندي خطر، به جاي  آنها اثر بگذارد استفاده از دسته

  )55(م تعدیل خطر از نظر لزونی مالحظات آماري در انجا -6- 6شکل 

   

  
1 - Lezzoni 
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به . پذیر است سپس پرسش اصلی این خواهد بود که چرا عامل تحت بررسی توجیه

مدت نظام سالمتی مجبور به کنترل روندهاي اپیدمیولوژیکی و  عنوان مثال، اگر در کوتاه

هاي سالمت  رفتارهاي پر خطر موجود در آن باشد بنابراین ضرورتاً در مقایسه آن با سایر نظام

 . تعدیل خطر انجام شود دبای

اما اگر در یک دوره طوالنی از نظام سالمتی انتظار برود که روندهاي اپیدمیولوژیکی و 

رفتارهاي مرتبط به سالمت را بهبود بخشد در این مورد تعدیل خطر اهمیت کمتري دارد 

. باشد جیده شده پاسخگو میاي نتایج سن چنانچه نظام سالمت در برابر بسیاري از عوامل زمینه

هاي تعدیل خطر،  آغاز شد روش 1هاي تشخیصی مرتبط هایی در زمینه گروه از زمانی که تالش

هاي خاص نیز به طور پیوسته  ها یا معالجه بخصوص در تعدیل نتایج حاصل در مورد بیماري

 .اند مورد بازبینی و بازتعریف قرار گرفته

و به طور خاص کامل (ه است عبارت است از کیفیت اي که تاکنون حل نشد اما مسأله

ها به کسانی که  به دلیل آنکه، داده. شود هایی که براساس آنها تعدیل خطر انجام می داده) بودن

نهایتاً عملکرد آنها مورد ارزشیابی قرار خواهد گرفت بستگی دارند لذا همیشه این تهدید وجود 

اي قوي بین  ل گزارش نشوند، بخصوص اگر رابطههاي درست و کام دارد که ممکن است داده

 . ها وجود داشته باشد عملکرد و انگیزاننده

هاي مربوط به تعدیل خطر همچنان در حال انجام و  چنین، بسیاري از تالش هم

پیشرفت هستند و ضروري است که برروي هر داده تعدیل خطر نوعی تفسیر کیفی بالینی انجام 

به هر حال، در . هاي فنی زیادي در هر برنامه وجود دارد محدودیت شود زیرا در اغلب موارد،

تر براي بهبود متدولوژي هاي  هاي جدي بایست تالش عین ضرورت انجام تعدیل خطر، می

هاي عملکردي،  یک مشکل خاص در تفسیر بسیاري از داده. موجود در این زمینه انجام شود

هاي کمی به چشم  مند رخ داده و همیشه در داده مانحراف تصادفی است که نوعاً بدون روند نظا

هاي آماري، بر این موضوع تمرکز دارند که آیا یک انحراف در عملکرد به صورت  روش. خورد می

 . تصادفی رخ داده است یا ناشی از انحراف در عملکرد اجزاي نظام سالمت است

هاي عملکردي  اخصهاي اطمینان به موازات ش فاصله دبنابراین، به طور معمول بای

ها، تعریف مرزهاي  هاي سالمت، چالش عمده اینگونه روش در حوزه مراقبت. گزارش شوند

ها یا افراد انفرادي  الخصوص در بررسی گروه باشد که این موضوع علی پیوسته و به موقع می

تایج این سؤال را پرسید که چه زمانی انحراف از ن دبراي غلبه بر این شرایط بای. ضروري است

  
1 - DRGs 
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سازي حداکثر اطالعات از  هاي آماري فشرده اکنون روش هم. کننده خواهد بود مورد انتظار نگران

چنان در آینده توسعه خواهند  ها هم ها در حال دستیابی بوده و این روش هاي زمانی داده سري

 )87. (یافت
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  :بخش هفتم

  

  هاي غیرانتفاعیارزشیابی عملکرد سازمان

  

  :١هاي غیرانتفاعیکرد سازمانارزشیابی عمل

هاي غیرانتفاعی در کشورهاي مختلف  امروزه، مسائل متعددي در مورد عملکرد سازمان

بر همین اساس، مباحثات مختلفی نیز در مورد ارزشیابی عملکرد بخش غیرانتفاعی . وجود دارد

هاي  فعالیت این مباحثات در مورد مسائلی از قبیل سودآوري. در بین متخصصین جریان دارد

هاي مالی  بخش غیرانتفاعی، سنجش نقش اجتماعی کارکردهاي آن و جایگاه و اهمیت شاخص

برانگیز در این زمینه، امکان  ترین مسأله بحث باشند اما مهم در فرآیند ارزشیابی عملکرد می

بسیاري از . هاي غیرانتفاعی است هاي سنتی ارزشیابی عملکرد در سازمان کارگیري روش به

متخصصین معتقدند که در سطح کالن اقتصادي ـ اجتماعی، بخش غیرانتفاعی، الگویی از 

نماید که در آن همکاري و پیوستگی براي غلبه بر پراکندگی بین   هاي جدید را ارائه می سازمان

واقع  هاي غیرانتفاعی در الگوي سازمان. شود هاي مختلف اقتصادي به کار گرفته می بخش

ها براي حل مشکالت اجتماعی، به  دیریت عمومی مدرن است که در آن دولتبخشی از روش م

بنابراین ساختارهاي غیرانتفاعی، نوعی ابزار توسعه محلی و منبع . اند ها وابسته شدت به سازمان

آل  هاي ایده چنین سازمان هم. کنند جدیدي از پویائی مبتنی بر رویکردهاي نوآورانه را تداعی می

توانند خدمات جدیدي را که اقتصاد بازار قادر به ارائه آنها نبوده و یا ظرفیت آن  غیرانتفاعی می

باتوجه به ناتوانی  2»نظام سوم«هاي  اساساً توسعه و گسترش دامنه فعالیت. را ندارد ارائه دهند

هاي جدید  بخش عمومی در پاسخ مناسب به مقتضیات موجود و برآورده ساختن خواست

در متون مربوط به ارزشیابی عملکرد بخش غیرانتفاعی، دو موضوع به طور . شود توضیح داده می

  
1 - Non-Propit organizations 
2 - Third system 
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  :اند که عبارتند از خاص مورد توجه بوده

  .شود اي که توسط این بخش از اقتصاد ایجاد می 1»ارزش افزوده«ماهیت ) 1

عملکرد بخش غیرانتفاعی مورد ارزشیابی قرار گیرد که  داي که از آن منظر بای جنبه) 2

  .اند، جنبه مالی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو باشدتو می

متخصصین بر یک نکته اجماع نظر دارند و آن اینکه بدون توجه به تنوع منابع و 

معتقد  2زاویرگرف. مالك محدودي باشد) سود(رسد جستجوي درآمد  ها، به نظر می فعالیت

هایی که در  افزوده و نوآورياست که ارزشیابی عملکرد بخش غیرانتفاعی باید برمبناي ارزش 

هاي  کند که یک تفسیر اقتصادي از تفاوت وي پیشنهاد می. شوند انجام شود این بخش ارائه می

زاویرگرف، با . هاي اجتماعی و دموگرافیکی ایجاد شود ها و نیز ویژگی این بخش با سایر بخش

انسیل این بخش در کند که اهمیت پت بررسی طبیعت، دامنه و ساختار نظام سوم، تالش می

از نظر گرف عوامل . نوآوري، هم در سطح سازمانی و هم در سطح کالن اقتصادي را نشان دهد

شرایط قانونی مناسب، در دسترس بودن سازوکارهاي مالی : اثرگذار بر نوآوري عبارتند از

پیشنهادهاي وي، عمدتاً در جهت متدولوژي سنجش . کننده مناسب و ساختارهاي حمایت

کند،  یکی از مواردي که او پیشنهاد می. هاي غیرانتفاعی است هاي سازمان رنوآورانه فعالیتتأثی

هاي غیرانتفاعی در  ها و خدمات سازمان براي مقایسه فعالیت 3استفاده از شاخص همانندي

دومین پیشنهاد وي نیز استفاده از . ها و خدمات بخش عمومی یا خصوصی است قیاس با فعالیت

در . ابداعات نوآورانه را بسنجد) پراکندگی(تواند ظرفیت توزیع  است که می 4وري شاخص بهره

دسترس  ها و در وري عبارت است از درجه موفقیت طرح هاي غیرانتفاعی، بهره حوزه سازمان

معتقد است که ارزش مشارکت  5نانسی نیمتان. بودن خدمات و نیز هزینه تولید آنها

هاي  عه اقتصادي به خوبی شناخته نشده است و لذا اثر فعالیتهاي غیرانتفاعی در توس سازمان

که توسط نظام سوم  6او بر ارزش افزوده اجتماعی. ها باید از این جهت مورد توجه قرار گیرد آن

ها نباید فقط در زمینه تولید و از نقطه  وي معتقد است که تحلیل. کند شود تأکید می ایجاد می

 هایی نظیر اثر آن بر الگوي توسعه محلی نیز مد نظر قرار شاخص دنظر اجتماعی باشند بلکه بای

  
1- Added-value 

2- Xavier Greffe 

3- Similarity indicator 

4- Productivity indicator 

5- Nancy Neamtan 

6- Social added value 
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هاي غیرانتفاعی  هاي سازمان این، درواقع نوعی تالش براي سنجش چندبخشی فعالیت. گیرند

باتوجه به فعالیت شهروندي،  دچنین معتقد است که کارآیی اجتماعی بای نیمتان، هم. است

دگی جامعه و نیز مشارکت بخش غیرانتفاعی در ابداعات فردي یا جمعی، کیفیت بهبود زن

هاي اقتصاد،  کند که به مانند سایر بخش وي اضافه می. توسعه دموکراسی مورد توجه قرار گیرد

توان کارآیی اجتماعی را با سنجش تعداد مشاغل ایجاد شده و نرخ  در بخش غیرانتفاعی نیز می

بحث پیرامون مشکالتی که در زمینه نانسی نیمتان، در . استخدام مورد بررسی قرار داد

رسد  هاي غیرانتفاعی وجود دارد برخی از عناصري را که به نظر می ارزشیابی عملکرد سازمان

ترین این موانع، از نظر وي عدم وجود دورنماي روشن  مهم. شمرد شوند برمی مانع ارزشیابی می

. نیز شرایط قانونی آنهاستهاي غیرانتفاعی و  هاي سازمان در مورد دامنه و حیطه فعالیت

برمبناي  دهاي غیرانتفاعی بای معتقد است که امکان ارزشیابی عملکرد سازمان 1فلدولفگانگ بی

از نظر وي واژه . هاي اقتصاد وجود دارند تعریف شود روابط متقابلی که بین آنها و سایر بخش

بیفلد . گیرد را دربر میهاي مختلف و گاه معکوس  سازي است زیر ارزش ارزشیابی، واژة مسأله

هاي  ، ستاده)مانند پول و کارکنان(ها  داده دکند که از نظر متدولوژیکی، ارزشیابی بای فرض می

ها  تغییر در شرایط سازمان(و نتایج ) حجم خدمات ارائه شده و کاالهاي تولید شده(تولید شده 

) 88. (جش قرار دهدرا پوشش داده و مورد سن) کنندگان برنامه و یا در شرایط مشارکت

هاي  نامه خود، بر ضرورت ارزشیابی عملکرد سازمان ، در پایان3دیماجیو. و پی 2لند کنت

. اند ها و جامعه تأکید کرده ها، سازمان توجه به اثر آنها در سطوح مشتریان، طرح غیرانتفاعی با

بندي  د بود زیرا گروهتر خواه اند که سنجش در سطوح باالتر، سخت آنها، به این نکته اشاره کرده

هاي  هاي کارکردي آنها و نیز ویژگی فعالیت ها یک مشکل واقعی است که از تنوع زمینه سازمان

  )89. (شود آنها ناشی می

در پژوهشی که در بلغارستان براي طراحی الگویی جهت ارزشیابی  4پوجاروسکا رومیانا

این نتیجه رسید که رویکرد کارت امتیاز هاي غیرانتفاعی این کشور انجام داد به  عملکرد سازمان

کند که نیاز به کارت امتیازي شبیه  وي بیان می. باشد متوازن، رویکرد مناسبی براي این کار می

ها  هایی که در آنها سود، هدف اصلی فعالیت اند براي سازمان آنچه که کاپالن و نورتون ارائه کرده

  
1 - Wolfgang Biefeld 

2 - Keneth Land 

3 - P. Di - maggio 

4 - Roumiana Pojarevska 
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را مبناي کار  1یاز متوازن ارائه شده توسط مایزلالبته وي کارت امت. نیست آشکار و روشن است

در عین حال این . این الگو، در کل تفاوت چندانی با الگوي کاپالن و نورتون ندارد. خود قرار داد

هاي سرمایه انسانی را با اعتقاد به  اول اینکه، این الگو، شاخص. الگو، دو ویژگی خاص خود دارد

ها، هم در سطح کل سازمان و هم  به ارزیابی کارآیی فعالیت اینکه، مدیریت باید توجه بیشتري

دومین ویژگی ارزشمند این الگو، انعکاس رابطه . کند در سطح کارکنان داشته باشند متمایز می

هاي  کنندگان و شاخص متقابل بین استراتژي سازمان و اهداف آن و نیز بین اطالعات مصرف

مانند سودآوري، میزان رشد (یزل ارائه شده است هایی که توسط ما البته شاخص. مالی است

لذا پوجاروسکا تالش کرده . هاي تجاري مفید هستند بیشتر براي شرکت) اقتصادي و برابري

هاي غیرانتفاعی تعریف کند که بتوان  هایی را براي ارزشیابی عملکرد سازمان است که شاخص

. دون توجه به اهداف اولیۀ آنها به کار بردهاي غیرانتفاعی و ب ها را براي تمام سازمان این شاخص

هاي غیرانتفاعی ارائه کرده است  کارت امتیاز متوازنی که وي براي ارزشیابی عملکرد سازمان

  :شود هایی در هر بعد است که در زیر به آنها اشاره می بعد اصلی و شاخص 4 داراي همان

ست که مبنایی براي بررسی ها در این زمینه، سعی کرده ا تحلیل شاخص: بعد مالی) 1

هاي مناسب متعلق به این گروه عبارتند از  شاخص. کارآیی استراتژي ارائه شده ایجاد نماید

باتوجه به . هاي نقدي، بازگشت سرمایه و نقدینگی ها، سرمایه عملیاتی، جریان مقدار دارایی

نیز ضرورت کنند و  هایی که به صورت غیرانتفاعی فعالیت می هاي خاص سازمان ویژگی

 دها بای ابعاد مالی این گونه سازمان ،بندي مالی آوري اطالعات خاص براي تحلیل و بودجه جمع

 :بندي شوند باتوجه به موارد زیر گروه

این : شوند هاي ساختار که برمبناي اطالعات مرتبط به دارایی سنجیده می ـ شاخص

زمان را توصیف کرده و تأثیر کنند تا بتوانیم محتواي منابع سا ها کمک می گونه شاخص

گذاري  به عنوان مثال شاخصی مانند متوسط سرمایه. اقتصادي و قانونی بر آنها را تشریح کنیم

  .گذاري ندارند ارزشی ندارد هایی که فعالیت سرمایه مالی، براي سازمان

تعریف : شوند هاي ساختار که برمبناي اطالعات مرتبط به تعهدات سنجیده می ـ شاخص

اینگونه . هاي غیرانتفاعی و تأکید بر درجه استقالل و قابلیت اطمینان آنها تار مالی سازمانساخ

) اعتبار(هایی که قابلیت اطمینان  شاخص: توان به دو دسته کلی تقسیم کرد ها را می شاخص

و ) خالص به کل تعهدات، تعهدات جاري به کل تعهدات  مانند دارایی(کنند  مالی را تعیین می

  ).مانند تعهدات غیرجاري به سرمایه ثابت(دهند  هایی که قدرت مالی را نشان می شاخص

  
1 - Maisel 
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ها به هنگام مقایسه  این شاخص: نمایند هایی که میزان گردش را توصیف می ـ شاخص

هاي نقدي فعالیت، تعیین شده و امکان تعیین سرعت و  هاي متوازن و جریان اطالعات برگه

هاي  هاي غیرانتفاعی، شاخص هاي سازمان باتوجه به ویژگی. نمایند زمان گردش را فراهم می

مانند (دهند  هایی هستند که گردش عمومی را نشان می قابل استفاده در این مورد شاخص

توان تصویري از اینکه  با انجام این کار، می). ها هاي مرسوم به کل دارایی درآمد ناشی از فعالیت

  .اند به دست آورد ق اهداف اولیه مصرف شدهتا چه حد و چگونه منابع در جهت تحق

ها و عناصري از تعهدات را در کنار هم قرار  هاي مرکب که عناصري از دارایی ـ شاخص

سازند که عوامل و شرایط اثرگذار بر افزایش  ها سازمان را قادر می اینگونه شاخص: دهند می

هاي غیرانتفاعی به کار  اي سازمانتوان بر هایی که می شاخص. کارآیی عملکرد را شناسایی نماید

که این شاخص ) هاي جاري به تعهدات جاري دارایی(برد عبارتند از نسبت عمومی نقدینگی 

گیرد و نسبت  اي دارد و تمامی عواملی را که در تعادل مالی نقش دارند دربرمی دامنه گسترده

ه مقدار از تعهدات دهد که چ که این شاخص نشان می) نقدینگی به تعهدات(آنی نقدینگی 

  .توان بالفاصله تأمین کرد جاري را می

این : شوند هایی که برمبناي اطالعات مربوط به جریان نقدي محاسبه می ـ شاخص

هاي غیرانتفاعی دارند زیرا این  ها مزایاي متعددي در ارزشیابی عملکرد سازمان شاخص

ها  اینگونه شاخص. دهند شان میمینی از نظر مالی را نتأها ظرفیت مالی و امکان خود شاخص

، عامل پویاي بدهکاري )کل دارایی به جریان نقدي(شامل مواردي از قبیل ظرفیت خود تأمینی 

جریان نقدي به (و سودآوري جریان نقدي ) بدهکاري مالی به جریان نقدي(مالی ) وامداري(

  .باشند می) هاي مرسوم درآمد ناشی از فعالیت

لی هر سازمانی در فرآیند توسعه بلندمدت و تحقق اهداف، وظیفه اص: بعد مشتري) 2

کردن نیازهاي آنها از نظر زمان، کیفیت و سازگارنمودن  خلق ارزش براي مشتریان و برآورده

هایی نظیر رضایتمندي  نظر این بعد شاخص بنابراین از نقطه. خدمات ارائه شده به آنها است

هاي  هن مشتري، سهم بازار ناشی از گروهمشتري، وفاداري مشتري، وجهه سازمان در ذ

براي . هاي مناسب و مفیدي هستند مشتریان، تعداد مشتریان جدید و کارآیی اجتماعی شاخص

هاي  هاي مشتري و پژوهش نامه هاي مختلف مانند پرسش توان از روش ها می بررسی این شاخص

  .جامعه شناختی استفاده کرد

به مشتري مستلزم بهبود دائمی فرآیندهاي حل مسائل مرتبط  :بعد فرآیندها) 3

این به معنی تخصیص اثربخش منابع و نیز توجه جدي به آن دسته از فرآیندهاي . سازمان است

کردن نیازهاي مشتریان و تحقق اهداف سازمان دارند   اي در برآورده کلیدي که سهم عمده
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: ن بعد استفاده کرد عبارتند ازتوان براي ارزشیابی عملکرد در ای هایی که می شاخص. باشد می

کنندگان مواد اولیه و اهداکنندگان و  هاي فعالیت، زمان تکنولوژیکی، روابط با تأمین هزینه

  .کارگیري منابع در دسترس به

وقفه سازمان  چنین به تالش بی تأمین نیازهاي مشتریان، هم: بعد آموزش و توسعه) 4

درواقع در این بعد برخالف سایر ابعاد، بیشتر بر . براي بهبود، آموزش و تغییر بستگی دارد

هاي  ها و نظام آوري هایی چون تقویت کیفی و فن گذاري براي آینده و بخصوص در زمینه سرمایه

هاي کارکنان،  هاي مناسب در این جهت عبارتند از مهارت شاخص. شود اطالعاتی تأکید می

ها و هنجارهاي غالب و توانایی نظام  رزشمندي و انگیزش آنها، وفاداري به سازمان، ا رضایت

. اي در تنظیم بعد چهارم وجود دارد مالحظه  بعد دیگر تنوع قابل 3برخالف . اطالعاتی سازمان

کند که این بعد، بعد  وي بیان می. ارائه شده است 1ترین تعریف از این بعد توسط هروث جامع

هاي ضروري براي توسعه  تمرتبط به پتانسیل سازمان است که شامل تمامی زیرساخ

ها، اطالعات و  آوري کارکنان، تخصص، نوآوري و قدرت نوآورانه، خالقیت، فن(استراتژیک 

که (مندي نیروي انسانی  هاي اصلی این بعد شامل رضایت ویژگی. باشد می) هاي اطالعاتی نظام

رکنان، تعداد هاي کا ، هزینه)شود اي تعیین می نامه هاي پژوهش پرسش با استفاده از روش

هاي ناشی از بیماري و غیره  کنند، غیبت هاي تقویت کیفی شرکت می کارکنانی که در دوره

  .باشد می

توان براي ارزشیابی عملکرد  پوجاروسکا معتقد است که شاخص مهم دیگري که می 

هاي مالی  صی است که نرخ جذب تسهیالت و کمکهاي غیرانتفاعی استفاده کرد، شاخ سازمان

اولین . دلیل مهم است 2انگیزه تعریف چنین شاخصی ناشی از . دهد توسط سازمان را نشان می

دلیل، تعیین پتانسیل جذب منابع توسط سازمان بوده و دومین دلیل نیز تأمین تسهیالت 

مول زیر براي تحلیل نرخ جذب توانند از فر ها می سازمان. هاي نظام سوم است توسط سازمان

  .ها و تسهیالت استفاده نمایند کمک

  

  

  

هاي جریان نقدي، درآمد و  منابع اطالعاتی براي این شاخص صورتحساب

هر مقدار کمتر از یک . تواند یک باشد این نسبت حداکثر می. هاي مالی هستند صورتحساب

  
1 - Horvath 

    مقدار سرمایه جذب شده

  نرخ جذب= 
  کل سرمایه
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. دالیل آن مورد تحلیل قرار گیرد دیهاي انجام شده است که با نبودن فعالیت دهنده کامل نشان

هاي  ها و نیز کمک ها، پروژه توان براي یک دوره زمانی کامل و براي برنامه این شاخص را می

هاي  مطالب فوق و پیشنهادهایی که براي ارزشیابی عملکرد سازمان. فردي محاسبه کرد

هایی در این  پژوهش دهندة اهمیت موضوع بوده و ضرورت انجام غیرانتفاعی ارائه شد نشان

بعدي باشد بلکه  هاي غیرانتفاعی نباید تک ارزشیابی عملکرد سازمان. شود زمینه را یادآور می

نمودن اطالعاتی در مورد شرایط مالی، نتایج  هدف اصلی، فراهم. باید کامل و جامع باشد

اند به تو هاي غیرانتفاعی است که تا حد زیادي می هاي نقدي سازمان عملکردي و جریان

به این نکته نیز توجه کرد که انجام چنین  دچنین بای هم. گیري مشتریان کمک کند تصمیم

ها  هایی به مشتریان، این اطمینان را خواهد داد که نتایج و شرایط مالی سازمان ارزشیابی

شان را منعکس  مطلوب بوده و نیز ماهیت اقتصادي وقایع و معامالت آنها و نه فقط شکل قانونی

  )88. (نماید یم
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  :بخش هشتم

  

  عملکرد و ارزشیابی عملکرد نظام سالمت

  

  :مفهوم عملکرد در نظام سالمت

اي از اهداف و معیارهاي سنجش آنها براي نظام سالمت تعریف شوند  اگر مجموعه

با این حال، . هاي مختلف سالمت پرداخت توان به مقایسه سطح تحقق اهداف در نظام می

عملکرد نظام سالمت شامل . تر از تنها، ثبت سطح تحقق هدف است مفهومی پیچیدهعملکرد 

به عبارت دیگر، عملکرد ) 90. (باشد توانست محقق شود می نسبت تحقق هدف به آنچه که می

به عبارتی اگر کشوري ثروتمند داراي سطح باالتري از سالمت نسبت به . یک مفهوم نسبی است

ن گفت که عملکرد نظام سالمت آن نیز بهتر بوده است زیرا عملکرد توا کشوري فقیر باشد نمی

تواند محقق شود  در مقابل بهترین و بدترین دستاوردهایی که در یک شرایط خاص می دبای

توجه به هدف بهبود سالمت جمعیت  ، مفهوم عملکرد را با8- 1شکل . مورد ارزشیابی قرار گیرد

دهنده منابعی است  نشان xدهنده سالمت و محور  اننش yدر این شکل، محور . دهد نشان می

خط فوقانی، حداکثر سطح سالمت قابل دستیابی براي دو . که در نظام سالمت هزینه شده است

را در هر سطح از مخارج سالمت و در شرایط مشابه از نظر سایر  Bو  Aجمعیت 

که در این شکل نیز چنان  هم. دهد هاي سالمت، مانند سطح آموزش نشان می کننده تعیین

 A به عنوان مثال، جمعیت. شود مشخص است عملکرد به سطح مخارج سالمت مربوط می

تري از سالمت است در حالی که هر دو جمعیت داراي سطوح  داراي سطح پایین Bنسبت به 

  .عملکردي نسبتاً مشابهی هستند
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  )90(مفهوم عملکرد در نظام سالمت  - 8- 1شکل 

  

ین حال سنجش عملکرد به این سؤال نیز که آیا نظام سالمت در برابر سایر در ع

توانند تحت تأثیر قرار  هاي سالمت که به طور کامل تحت کنترل آن نیستند اما می کننده تعیین

پاسخ به این سؤال مثبت است اما تا حدي که . استباشد یا خیر نیز مربوط  ل میوؤگیرند مس

حد اثرگذاري نظام . هاي سالمت باشد کننده اثرگذاري بر سایر تعییننظام سالمت قادر به 

تواند از بهترین حالت که توانایی نظام سالمت  هاي سالمت نیز می کننده سالمت بر سایر تعیین

در . باشد تا اثرگذاري کم بر آنها متغیر باشد هاي سالمت می کننده در تغییر وضعیت سایر تعیین

تواند  به عنوان مثال آنچه که نظام سالمت می. این موضوع مهم است عین حال زمان نیز در

سال در  10یا  5تواند طی  جهت کاهش مصرف تنباکو در یک سال انجام دهد با آنچه که می

یک دامنه زمانی را مد نظر  دلذا در سنجش عملکرد بای. همین زمینه انجام دهد متفاوت است

  )91. (قرار داد

  :سالمت دامنه عملکرد نظام

، عملکرد تقریباً معادل اثربخشی در نظر گرفته .م 2000در گزارش جهانی سالمت سال 

اي که  تر تعریف شده است به گونه شده است اما در اغلب موارد عملکرد به صورتی گسترده

کارگیري مستندات و مدارك براي حداکثرکردن نتایج یا تحقق  ها در زمینه به اي از فعالیت دامنه

به عنوان  داین بدان معنی است که ارزشیابی عملکرد نظام سالمت بای. شود اف را شامل میاهد

  :هاي زیر در نظر گرفته شود اي از فعالیت مجموعه

نحداقل ممک    "الف"جمعیت  

"ب"جمعیت   

ف
هد

ق 
حق

ت
 

 منابع نظام سالمت
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  .ـ سنجش تحقق هدف

ها براي تحقق این نتایج به کار گرفته  ـ سنجش منابعی که در نظام سالمت و سایر نظام

  .شده است

  .از منابع در تحقق نتایجـ تخمین اثربخشی استفاده 

  .ـ ارزیابی اثر کارکردهاي نظام بر سطوح مشاهده شده دستاوردها و اثربخشی

  )92. (هاي مناسب جهت بهبود دستاوردها و اثربخشی کارگیري سیاست ـ طراحی و به

  :هاي نظام سالمت ها و زیرمجموعه عملکرد سازمان

نظام به عملکرد اجزاء و در ارزشیابی عملکرد نظام سالمت باید عملکرد کل 

شود که تالش براي این باعث می. ها ارتباط داده شود هاي آن مانند بیمارستان زیرمجموعه

دهندگان خدمات سالمت فردي با تالش براي ارزشیابی عملکرد کلی  ارزشیابی عملکرد ارائه

المت ایاالت به عنوان مثال، آژانس تحقیق و سیاست مراقبت س. شوند نظام سالمت همراستا می

هاي کیفیت  هاي کیفیت مراقبت ملی از شاخص معتقد است که توسعه شاخص 1متحد

  )93. (شود دهنده تشکیل می هاي ارائه سازمان

هایی در زمینه تعیین بهترین و بدترین خط عملکردي براي هر زیرمجموعه  البته چالش

ظام سالمت حاصل جمع یا توجه کرد که عملکرد کل ن دچنین بای هم. یا سازمان وجود دارد

هاي بین  تعامالت مختلف مانند عملکرد فعالیت. هاي آن نیست ضرب ساده عملکرد زیرمجموعه

ها در  ها و کلینیک بخشی در کاهش مصرف تنباکو از طریق افزایش مالیات و عملکرد بیمارستان

تالش براي تعریف نهایتاً اینکه در برخی مواقع . کند این زمینه، موضوع را بسیار پیچیده می

. هاي مختلف ممکن و یا مفید نیست ها و سازمان رابطه بین عملکرد کلی و عملکرد زیرمجموعه

  )90. (کارهاي بیشتري انجام شود دلذا در این زمینه بای

  :عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمانی در نظام سالمت

انی معتقد است که بانک جه. عملکرد هر سازمان تحت تأثیر عوامل متعددي قرار دارد

  دسته کلی به شرح زیر تقسیم کرد 3توان در عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمانی را می

  ):8- 2شکل (

ظرفیت . گذارد ظرفیت سازمان در ابعاد مختلف بر عملکرد آن اثر می :ظرفیت) 1

  :سازمان شامل موارد زیر است

 رهبري استراتژیک  

  
1 - U.S. Agency for Healthcare Policy and Research 
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 ساختار سازمانی  

 منابع انسانی  

 یمنابع مال  

 ها زیرساخت  

 ها و خدمات مدیریت طرح  

 مدیریت فرآیند  

 پیوندهاي درون سازمانی  

تواند به طور مثبت یا  کند می محیطی که سازمان در آن فعالیت می :محیط خارجی) 2

  :محیط خارجی سازمان شامل موارد زیر است. منفی بر عملکرد آن اثر بگذارد

 محیط سازمانی و نهادي  

 محیط مدیریتی و قانونی  

 محیط سیاسی و فرهنگی  

  محیط تکنولوژیکی  

 ذینفعان  

  :انگیزش شامل موارد زیر است: انگیزش) 3

 تاریخچه سازمان  

 رسالت سازمان  

 فرهنگ سازمانی  

 40( ها ها و انگیزاننده پاداش(  

 

 
  

  )94(عوامل اثرگذار بر عملکرد سازمان  - 8- 2شکل 

 

  انگیزش

 
 

  ظرفیت

 
 

  حیطم

 

  عملکرد
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  :ملکرد مطلوبایجاد نظام سالمت داراي ع

هاي  هاي گذشته در نظام هایی که در طی دهه ها و پیشرفت رغم اصالحات، نوآوري علی

هاي ارائه  سالمت رخ داده است، دستیابی به نتایج بهتر، مستلزم تغییرات اساسی در نظام

براي ایجاد این تغییرات، در مرحلۀ نخست باید هر جزء و سازمان خدمات سالمت . خدمت است

اما این کافی نیست بلکه همه اجزاء، از یک . د عملکردي شایسته و ممتاز به نمایش بگذاردبتوان

هاي سالمندان و غیره، همگی باید در عین  هاي بزرگ بیمارستانی، خانه پزشک تا مجموعه

. العاده به صورت یک نظام مراقبت کامل نیز منسجم و یکپارچه شوند داشتن عملکرد فوق

جزء نظام سالمت، دارابودن قابلیت اعتماد مناسب در ارائه خدمات جهت  چنین، براي هر هم

درواقع، قابلیت اعتماد در ارائه . برخورداري از عملکرد مطلوب ضروري است اما کافی نیست

  )95. (خدمات بخشی از تغییرات اساسی مورد نیاز است

آمریکا  1فعبنیاد کشورهاي مشترك المناکمیسیون نظام سالمت با عملکرد مطلوب 

  :ویژگی زیر است 10العاده داراي  معتقد است که یک نظام داراي عملکرد فوق

آل به این هدف که براي هر فرد تا حد ممکن زندگی طوالنی، سالم و  ـ دستیابی ایده1

  .ثمربخش تضمین گردد

هاي پیشگیري، درمان و تسکین  ـ در آن، بیماران مراقبت صحیح و اثربخش در زمینه2

نیاز و سوء استفاده رخ  حد ازبیش تر از حد نیاز، ریافت کرده و هیچگونه مصرف کمدرد د

  .دهد نمی

هاي  ـ بیماران در طول زمان، مراقبت هماهنگ از طریق اقدامات پیشرفته مراقبت3

  .کنند اولیه و نیز مراکز پزشکی دریافت می

است که براي کاهش  هایی شود مراقبت مطمئن از طرف سازمان ـ مراقبتی که ارائه می4

 2قابلیت اعتماد باال داراي هاي ها، سازمان به اینگونه سازمان .اند دیده آموزش خوبی خطا به

  .گویند می

  .شود ـ مراقبت، بیمار محور بوده و در زمان مناسب و از طریق خدمت شایسته ارائه می5

در مقابل پول شود داراي بیشترین ارزش  ـ مراقبتی که توسط نظام سالمت فراهم می6

  .گردد هزینه شده بوده و به صورت کامالً کارآ ارائه می

 .کنندگان قابل پرداخت هستند ها، از دیدگاه بیماران و پرداخت ـ تمامی مراقبت7

  

  
1 - Commonwealth 
2 - High reliability organizations 
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  .ـ در این نظام، مشارکت همگانی وجود دارد 8

یی هاي مختلف نژادي، قومی، درآمدي، جنسی، سنی و جغرافیا ـ ارائه مراقبت به گروه9

  .گیرد به صورت کامالً عادالنه و بدون تبعیض صورت می

  )96. (ـ این نظام، داراي ظرفیت بهبود و نوآوري دائمی است10

توان گفت که براي دستیابی به عملکرد بهینه در  ها، به طور کلی می براساس این ویژگی

ي گسترش عالوه بر سیاستگذاري مطلوب، مشارکت همگانی و تالش برا ،تالمهاي س نظام

  :در دستور کار قرار گیرند زیر دستور 6 باید پوشش

  : هاي ارائه شده تقویت کیفیت و ارزش مراقبت) 1

کارگیري پزشکی مبتنی بر مدارك، مدیریت اثربخش  این مسأله شامل افزایش به

هاي مختلف، به ویژه به هنگام  ها در مجموعه بودن مراقبت مراقبت مزمن و تضمین هماهنگ 

  .باشد فرد از بیمارستان به سایر مراکز می انتقال

هاي  ها در عرصۀ سالمت حاصل مشارکت بخش چنین، تاکنون اغلب نوآوري هم

 دگذاري در این عرصه محدود بوده است، بنابراین بای خصوصی و عمومی بوده و سرمایه

دمات سالمت هاي ارائه خ عالوه بر این، سازمان. هاي بیشتري به این امر اختصاص یابد سرمایه

اي نسبت به طراحی فرآیندهایی که منجر به درمان اثربخش، کارآمد و مطمئن  تعهد ویژه دبای

  .شوند داشته باشند شده و مانع اقدامات غیرکارآمد و نامطمئن می

  :سازماندهی مراقبت و اطالعات پیرامون بیمار) 2

گیري  انند تصمیمتو گر می هاي بیمه هاي سالمت و سازمان دهندگان مراقبت ارائه

مانند نوارهاي ویدئویی، (گیري  نمودن ابزارهایی براي کمک به تصمیم مشترك را از طریق فراهم

گیري  هاي پیگیري با کارکنان ماهر، الزام آموزش تصمیم ، ایجاد مشاوره)ها سایت ها و وب کتابچه

دهندگان  اران و ارائهنمودن امکان دسترسی بیم هاي داوطلبانه و فراهم مشترك براي برخی رویه

توانند به  چنین، خریداران می هم. هاي سالمت شخصی توسعه دهند ها و پرونده به تمامی داده

  )97. (نمایند پاداش دهند تأکید می 1هایی که بر مراقبت بیمار محور برنامه

  :هاي اولیه و خدمات پیشگیري گسترش مراقبت) 3

ی ضروري است اما بسیاري از شواهد و هاي تخصص در حالی که ارائه کافی مراقبت

هاي اولیه  دهند که یک نظام سالمت داراي عملکرد مطلوب باید بر مراقبت مدارك نشان می

  
1 - Patient-centrered care 
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در پژوهشی به این نتیجه رسیده است که  1در همین زمینه، استارفیلد) 97. (تمرکز داشته باشد

رایط سالمت بهتر بوده و هاي اولیه بیشتري هستند ش در مناطقی که داراي پزشکان مراقبت

گیرد که  وي نتیجه می. تر هستند کنند سالم افرادي که از اینگونه پزشکان مراقبت دریافت می

هاي مراقبت، بهبود  هاي اولیه منجر به کاهش هزینه رود تأکید بیشتر بر مراقبت انتظار می

یت سالمت عدالتی در وضع سالمت از طریق دسترسی به خدمات مناسب بیشتر و کاهش بی

توانند بر تولید  گر می هاي بیمه به طور خاص، خریداران و سازمان) 98( .جمعیت شود

دهنده خدمات سالمت نیز  هاي ارائه هاي اولیه از طریق ارائه مزایا اثر بگذارند اما سازمان مراقبت

  .دها و فرآیندهاي خود را براي پشتیبانی از این وضعیت مجدداً طراحی نماین باید نظام

  :آوري اطالعات داراي قابلیت کارکرد متقابل افزایش استفاده از فن) 4

در تالش براي ساختن نظام سالمت داراي عملکرد بهتر، نیاز روزافزونی به استفاده از 

آوري اطالعات  کنند فن به کسانی که تصور می دآوري اطالعات وجود دارد، در عین حال بای فن

به عنوان . تر اقدام نمایند ام سالمت است هشدار داد که محتاطانهحل سریع تمام مشکالت نظ راه

ها  هاي الکترونیکی سالمت که در سطح سازمان و پرونده 2هاي پذیرش کامپیوتري مثال، سیستم

توانند در کاهش هزینه، افزایش اطمینان و ارتقاء کارآیی در سطح سازمان  اند می توسعه یافته

آوري اطالعات بر  براي افزایش مزایاي فن دسطح نظام سالمت بای در عین حال، در. مؤثر باشند

آوري اطالعات به صورت یک شبکه داراي قابلیت کارکرد متقابل تأکید  پیوستگی تمام اجزاء فن

آوري  دهندگان به اصالح عملکرد از طریق فن بخش عمومی نقش مهمی در تشویق ارائه. نمود

هاي   گیري عمل کرده و هزینه عنوان پشتیبان تصمیماطالعاتی داراي طراحی مناسب که به 

توانند  می) مانند دولت(عالوه بر این، خریداران عمده . دهد برعهده دارد مدیریتی را کاهش می

هایی که خطاها را کاهش داده و باعث ذخیره زندگی  آوري دهندگان را به استفاده از فن ارائه

  .گردند ملزم نمایند می

  :هاي پرداخت و پاداش دادن به عملکرد انگیزه همراستا کردن) 5

اي طراحی نمایند که بازپرداخت به  ساختارهاي خود را به گونه دهاي سالمت بای نظام

اي  به گونه دهاي مالی بای انگیزه. نمایند، باشد دهندگان براساس کیفیت خدمتی که ارائه می ارائه

را به تالش براي ارائه مراقبت داراي دهندگان  هماهنگ و همراستا شوند که تمامی ارائه

چنین پاسخگویی مشترك در طی  معیارهاي مطلوب شایستگی از نظر کیفیت و اثربخشی و هم

  
1 - Starfield 
2 - Computerized order entry systems 
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شوند ترغیب  هایی که به صورت مشترك ارائه می زمان و در طول مراقبت، نسبت به مراقبت

اي عملکردي در توانند از طریق لحاظ استاندارده می) عمومی وخصوصی(خریداران . نمایند

هاي پرداخت در ازاي عملکرد که به کیفیت و اثربخشی پاداش  قراردادها و نیز گسترش برنامه

  .هاي سالمت کمک کنند دهند به بهبود کیفیت و اثربخشی مراقبت می

هاي  تشویق همکاري در بین تمام ذینفعانی که در تأمین مالی و ارائه مراقبت) 6

  :سالمت درگیرند

هاي عمومی و  هاي سالمت، ضروري است که شکاف بین بخش عملکرد نظام براي ارتقاء

به عنوان . خصوصی پر شده و از همکاري آنها براي بیشینه کردن عملکرد نظام استفاده شود

 .هاي خصوصی براي افزایش پوشش یارانه دهد تواند به بیمه مثال بخش عمومی می

عنوان یک خریدار بزرگ در جهت  تواند از قدرت خود به چنین، بخش عمومی می هم

تر استفاده کرده و نیز  گذاري بهتر براي خریداران خصوصی کوچک مذاکره و قیمت

آوري و گزارش  هاي مربوط به کیفیت و اثربخشی جمع استانداردهایی براي اینکه کدام نوع داده

ي دستیابی به توانند فرآیندهاي مراقبت را برا هاي خصوصی نیز می سازمان. شوند تعیین کند

توانند نقش مهمی در انتشار بهترین  این استانداردها مجدداً طراحی نمایند و هر دوي آنها می

  )97. (تجربیات داشته باشند

العاده این است که عالوه بر این که تمامی  نکته مهم در دستیابی به عملکرد فوق

به صورت یک  دآنها بای داراي شایستگی کافی باشند، همۀ دهاي خدمات سالمت بای سازمان

در ) 99. (خورد به هم گره بخورند که متأسفانه این مورد اخیر، امروزه کمتر به چشم می» نظام«

هاي  تواند به عنوان فرصتی مناسب براي تفکر و تأمل در نظام عین حال، ورود به سده جدید می

اکنون  شود زیرا هم هاي نو براي حل مشکالت آزاردهنده آنها تلقی حل سالمت و ارائه راه

تواند مبنایی براي  تجربیات ارزنده قرن بیستم در این مورد در دسترس بشر بوده و می

  )100. (هاي آینده باشد تالش

  :مدیریت عملکرد در نظام سالمت

ها و  کارگیري مستمر داده مدیریت عملکرد در نظام سالمت عبارت است از به

کارگیري استراتژیک  چنین شامل به آن، هم. مت عمومیاستانداردهاي عملکردي براي بهبود سال

اقدامات . استانداردهاي عملکردي براي تعیین اهداف مشخص عملکردي و نیز اهداف عالی است

سازي مدیران درباره تعدیالت و  بندي و تخصیص منابع، آگاه تواند در اولویت مدیریت عملکرد می

دهی به  ها براي تحقق اهداف عالی و شکل مهها و جهت برنا تغییرات مورد نیاز در سیاست

  )101. (کننده باشد هاي عملکردي در جهت اهداف از پیش تعیین شده کمک گزارش موفقیت
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  :جزء است 4مدیریت عملکرد در نظام سالمت شامل 

تعیین استانداردها، اهداف مشخص و اهداف عالی سازمان و : ـ استانداردهاي عملکردي1

  .اقدامات سالمت عمومی یا نظام براي بهبود

هاي عملکردي براي  کارگیري و استفاده از شاخص توسعه، به: هاي عملکردي ـ شاخص2

  .ارزشیابی میزان تحقق استانداردها

مستندسازي و گزارش پیشرفت در جهت تحقق استانداردها و : ـ گزارش پیشرفت3

  .ردگذاشتن اطالعات مربوطه با ایجاد نظام بازخو اهداف و به اشتراك

تدوین برنامه یا فرآیندي براي مدیریت تغییر و بهبود کیفیت : ـ بهبود کیفیت4

هاي  و گزارش ها شاخص استانداردها، اساس ها بر ها و اصالح زیرساخت ها، برنامه سیاست

  .عملکردي

. باشد نظام مدیریت عملکرد شامل به کارگیري اقدامات فوق در تمام عملیات نظام می

ها، جوامع و کشورها به کار  ها، سازمان تواند در سطوح مختلف شامل برنامه یمدیریت عملکرد م

نظام مدیریت عملکرد زمانی اثربخش خواهد بود که تمامی اجزاي آن در راستاي . گرفته شود

  )102. (هاي استراتژیک باشد دورنما، رسالت و برنامه

  آیا سازمان ما داراي نظام مدیریت عملکرد است؟

نکه آیا سازمان یا مجموعه تحت مدیریت ما داراي نظام مدیریت عملکرد براي درك ای

  :توان از سؤاالت زیر استفاده کرد است یا خیر می

ـ آیا استانداردها، اهداف مشخص و اهداف نهایی روشنی براي سازمان خود تعیین 1

هاي مشابه  سازماناند؟ آیا آنها با الگوبرداري از  ایم؟ این استانداردها چگونه تعیین شده کرده

  کارگیري راهنماهاي علمی ملّی و محلّی؟ اند یا با به تدوین شده

ـ آیا روشی براي سنجش ظرفیت و بازده استانداردها و اهداف مشخص عملکردي 2

  ها در اختیار داریم؟ تدوین شده وجود دارد یا خیر؟ چه ابزارهایی براي کمک به اینگونه تالش

شود؟ آیا این اطالعات، به طور  انی مستند شده و گزارش میـ آیا میزان پیشرفت سازم3

  شود یا خیر؟ منظم در اختیار مدیران، کارکنان و دیگران نهاده می

آوري شده در  ـ آیا یک فرآیند اصالح کیفیت وجود دارد یا خیر؟ با اطالعات جمع4

ها،  ات در سیاستکنیم؟ آیا فرآیندي براي مدیریت تغییر گزارش یا سند میزان پیشرفت چه می

  ها براساس گزارشات عملکرد وجود دارد یا خیر؟ ها و زیرساخت برنامه

ایم نظام مدیریت عملکرد را در  پاسخ به سؤاالت فوق نشان خواهد داد که آیا توانسته

  )102. (سازمان خود ایجاد و به کار گیریم یا خیر
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  :چارچوب و اجزاء مدیریت عملکرد در نظام سالمت

، نشان داده شده 8-3جزء است که در شکل  4لکرد در نظام سالمت شامل مدیریت عم

  :است

 ارزشیابی عملکرد  

 ها تجزیه معیارها و تعیین شاخص  

 ها توسعه نظام داده  

 ها آوري داده جمع 

  استانداردهاي عملکرد  

 تعیین استانداردهاي مرتبط  

 انتخاب معیارها  

 تعیین اهداف عالی و اهداف مشخص  

 تفهیم انتظارات 

    

  

  

  

 
 فرآیند اصالح کیفیت  

 گیري ها براي تصمیم استفاده از داده  

  ها و نتایج ها، برنامه سیاست جهت بهبود

 مدیریت تغییرات  

 ایجاد سازمان یادگیرنده 

  گزارش پیشرفت  

 ها تحلیل داده  

 ها به مدیران، کارکنان و  بازخورد داده

  سیاستگذاران

 دهی منظم یک نظام گزارش ایجاد 

  )102(چارچوب و اجزاء مدیریت عملکرد در نظام سالمت  - 8- 3شکل 
  

  هاي سالمت رویکردهایی مهم در بهبود نظام: 1بهبود عملکرد و تضمین کیفیت

. هاي سالمت مفهومی جدید است واژه بهبود عملکرد براي اغلب متخصین نظام مراقبت

اي در حال توسعه، مدتی طوالنی براي بهبود کیفیت مراقبت با این حال، کسانی که در کشوره

اند به خوبی مشابهت مفهوم بهبود عملکرد با آنچه که تحت عنوان تضمین کیفیت  تالش کرده

در نگاه اول، ممکن است این به عنوان یک تمایز بدون تفاوت که کمی . دانند شناسیم را می می

تر منجر به نتایج  ست به نظر برسد اما توجه دقیقاي تخصصی ا بیشتر از تکثیر زبان حرفه

دهندگان خدمات، مرکز ثقل تمامی  هاي طوالنی، آموزش ارائه براي سال. شود تري می مهم

المللی در حوزه سالمت بوده است اما گسترش مداخالت جدید باعث شده است  هاي بین کمک

  
1 - Quality Assurance (QA) 

 نظام

  مدیریت

  عملکرد
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رسد آموزش  د شوند و لذا به نظر میهاي جدی که کارکنان حوزه سالمت مجبور به انجام فعالیت

 اگرفرض اولیه براي این موضوع، این بوده است که این آموزش . اي براي شروع باشد نوین نقطه

هاي جدید کافی  آوري هاي سالمت فعلی پشتیبانی شود براي درك ظرفیت فن توسط نظام

هاي  یچیدگی ارائه مراقبتهاي جدید در مورد پ با این حال، این فرض با ایجاد بینش. خواهد بود

ترین پیشرفت در این  هاي گذشته، مهم در طول سال. سالمت مورد تردید قرار گرفته است

دهندگان مراقبت پس از  زمینه، درك فرآیند ارائه مراقبت یا به عبارت دیگر درك کار واقعی ارائه

لینی مبتنی بر مدارك به امروزه، راهنماهاي با. باشد اتمام دوره آموزش و ورود به محیط کار می

هاي بالینی به طور سریعی مورد قبول واقع  عنوان استانداردي براي ارزیابی فرآیند مراقبت

در بسیاري از شرایط، مدارك بالینی و علمی کافی . اصل، کامالً روشن و واضح است. شوند می

اما . ود دارددهندگان خدمات چه کاري باید انجام دهند وج کردن اینکه ارائه براي مشخص

برانگیزتر است زیرا این  ترجمه این مدارك به راهنماهاي عملی مدون براي متخصصین چالش

با این . آنچه را که در یک محیط بالینی قابل انجام و عملی است منعکس نمایند دراهنماها بای

 حال، در کشورهاي در حال توسعه، اغلب مشکالت سالمت به خوبی در راهنماها گنجانده

ها مورد نیاز  ضمن اینکه، تعداد کمی از این گونه راهنماها براي پوشش بیشتر ویزیت. اند شده

که توسط سازمان جهانی بهداشت  1هاي کودکان راهنماي مدیریت منسجم بیماري. خواهد بود

دهندگان خدمات بر  اثر آموزش ارائه. منتشر شده است از جمله بارزترین این گونه راهنماهاست

دهند بستگی دارد و  ها انجام می جامعه به تأثیر آموزش بر آنچه که آنها در کلینیک سالمت

دهندگان در ارائه خدمت به کار  راهنماهاي بالینی درواقع معیاري براي سنجش روشی که ارائه

 .نمایند گیرند ایجاد می می

انجام  هاي این چنینی تاکنون بسیار کم بوده ولی هر جا که در عین حال، ارزشیابی

. دهند که مراقبت عملی فاصله زیادي با این راهنماهاي مبتنی بر مدارك دارند اند نشان می شده

توان به درستی تعیین کرد که اثر این شکست در ارائه مراقبت مبتنی بر  هر چند نمی

راهنماهاي بالینی بر سالمت جامعه چگونه است اما نگرانی جدي در این زمینه وجود دارد که 

خواستگاه مفاهیم . هاي سالمت کافی نیست زش، به تنهایی براي ارتقاء کیفیت مراقبتآمو

هاي سالمت کمتر توسعه  تضمین کیفیت و بهبود عملکرد نیز فاصله زیادي با مشکالت نظام

از دیدگاه تضمین کیفیت، تطبیق با راهنماهاي بالینی معیار مرکزي کیفیت . یافته دارد

. شد و این دیدگاه، ابزارهاي زیادي براي بهبود کیفیت ارائه نموده استبا هاي سالمت می مراقبت

نمایند اما  هاي اندیشمندانه متخصصین سالمت را منعکس می بسیاري از این ابزارها، تالش

  
1 - Integrated Manegement of Childhood Illness (IMCI) 
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ایده وجود یک برنامه . اند رویکردهاي دیگر اساساً از بخش صنعت به عاریه گرفته شده

ه براساس معیارهاي عینی باشد از بخش سالمت مشتق اعتباربخشی به تسهیالت سالمت ک

مند حل  هاي تضمین کیفیت به طور گسترده از تکنیک نظام هذا، در برنامه مع. شده است

به مانند . شود مشکل مدیریت کیفیت که اولین بار در بخش صنعت ارائه شد استفاده می

با این حال، . ستفاده قرار گرفتمدیریت کیفیت، بهبود عملکرد نیز اولین بار در صنعت مورد ا

برخالف مدیریت کیفیت که با تأکید بر نقش مدیران آغاز شده است، بهبود عملکرد بیشتر بر 

در عین حال، کاربرد تضمین کیفیت پیشرفته و . هاي آموزش کارکنان تمرکز دارد محدودیت

. اند راوانی داشتههاي سالمت کشورهاي در حال توسعه نتایج مشابه ف بهبود عملکرد در نظام

دهندگان، شاخص مرکزي سنجش عملکرد و  کارگیري راهنماهاي بالینی توسط ارائه پذیرش و به

دهندگان خدمات سالمت  متخصصین هر دو زمینه معتقدند که آنچه که ارائه. کیفیت است

 کنند و هاي سالمتی که در آن کار می دهند تا حد زیادي تحت تأثیر طبیعت نظام انجام می

رویکرد هر دو زمینه تضمین کیفیت و بهبود عملکرد، . گیرد چنین آموزش آنها قرار می هم

گذارند و نیز تغییر این عوامل به نحوي که منجر  شناخت سایر عواملی که بر این مسأله تأثیر می

دهندگان خدمات و استفاده و اطاعت از آن  به پذیرش بیشتر راهنماهاي بالینی توسط ارائه

هاي یکسانی نیستند اما رویکرد آنها  هرچند این دو مفهوم داراي تکنیک. باشد میگردد، 

هاي مجزا در این ایده که  عالوه بر این، هر دوي این زمینه. هاي بسیاري به یکدیگر دارد شباهت

  )38. (هاي سالمت ضروري است با هم اشتراك دارند توجه به گستردگی تغییرات در نظام

PDSAمدل 
  :هبود عملکرد نظام سالمتبراي ب 1

چنانچه قبالً نیز توضیح داده شد، بهبود عملکرد از طریق تغییر مثبت در ظرفیت، 

هاي بخش عمومی، خصوصی و داوطلبانه رخ  فرآیندها و نتایج اجزاء نظام سالمت در سازمان

آن، در . تواند در یک سازمان مفرد و یا در مجموعه نظام اتفاق افتد بهبود عملکرد می. دهد می

حقیقت، تغییرات استراتژیک براي توجه به نقاط ضعف نظام سالمت و نیز استفاده از مدارك 

توان به صورت  بهبود عملکرد در نظام سالمت را می. شود گیري آگاهانه را شامل می براي تصمیم

هاي  حل هاي سالمت، آزمودن راه فرآیند دائمی شناسایی مشکالت موجود در ارائه مراقبت«

در تالش براي . تعریف کرد» ممکن براي آن مشکالت و پیگیري منظم براي ارتقاء عملکرد

  :اصل مهم توجه نمود 3به  دبهبود عملکرد نظام سالمت بای

  .دهد ـ هیچ بهبودي بدون هدف رخ نمی1

  . شود فرآیندي مشخصاً براي تحقق نتیجۀ حاصل از آن فرآیند طراحی می ـ هر2

  .شود دهد اما هر تغییري نیز، بهبود محسوب نمی ن تغییر رخ نمیبدو ـ هرچند، بهبود،3

 :هاي زیر عملی گردند گام دبراي انجام بهبود عملکرد در حوزه سالمت نیز بای

  
1 - Plan, Do, Study, Act 
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  تدوین بیانیه هدف روشن)1

  ها در طول زمان هاي هدف محور و گردآوري داده تعیین شاخص) 2

  ترین تغییرات تعیین مهم) 3

 اي سریع براي یادگیري و اجراي تغییر چرخه هاي انجام آزمون) 4

این مدل، . است PDSAیک مدل رایج که براي تسریع بهبود ابداع شده است مدل 

ابزاري بسیار ساده اما قابل استفاده است که در صدها سازمان در اقصی نقاط جهان براي اصالح 

  .ه استهاي سالمت به کار گرفته شد بسیاري از فرآیندها و نتایج مراقبت

  :این مدل داراي دو بخش است

  .تواند در هر وضعیتی مورد توجه قرار گیرد سؤال اساسی که می 3) الف

هاي واقعی کاري مورد آزمون و اجرا قرار  که تغییرات را در مجموعه PDSAچرخه ) ب

ر این چرخه آزمایش تغییر را به منظور تعیین اینکه آیا این تغییر، بهبود است یا خی. دهد می

  .نماید هدایت می

  :در شکل زیر این دو بخش نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )103(و اجزاي آن  PDSAچرخه  - 8- 4شکل 

 کنیم؟ براي انجام چه کاري تالش می

چگونه خواهیم فهمید که یک تغییر، بهبود 

  است یا خیر؟

توانیم ایجاد کنیم که منجر  چه تغییري می

 به بهبود شود؟

 الگویی براي بهبود

 
Plan       

  ـ هدف
  ها  بینی وپیشـسواالت

  )چرا(
ریزي براي  ـ برنامه

چه کسی، (رخه اجراي چ
چه چیزي، کجا و در چه 

  )زمانی

 
Act  

  ـ چه تغییراتی باید 
  اعمال گردد؟
  ـ چرخه بعد؟

 

Do  
  ـ اجراي برنامه
- ـمستندسازي

شکالت و مشاهدات م
  غیرمنتظره

  ها تحلیل داده ـ شروع

Study 
 ها ـ تکمیل تحلیل داده

ها براي  ـ مقایسه داده
  بینی انجام پیش

  سازي آنچه  ـ خالصه
  ه فراگرفته شده ک

  است؟

. هدف مشخص خود را تعیین کنید

بهبود مستلزم داشتن هدف 

هدف مشخص باید . مشخص است

قابل سنجش و داراي محدوده 

زمانی باشد و همچنین جمعیت 

ص .تحت تاثیر آن نیز تعیین شده باشد
خ

ش
 م

ف
د

 ه
ن

یی
تع

 

ها  ها را تعریف کرده و از آن شاخص

ر منجر به براي تعیین اینکه آیا تغیی

بهبود خواهد شد یا خیر استفاده 

هر تغییري بهبود محسوب . کنید

لذا باید آنچه را که انجام . شود نمی

 .دهید بسنجید  می

ص
خ

شا
ن 

یی
تع

 
ها

 

ها باید بدانند که احتمال  سازمان

تحقق بهبود در نتیجه کدام تغییر 

هر بهبود مستلزم . بیشتر است

تغییراتی است اما هر تغییراتی 

 .نجر به بهبود نخواهد شدم

ب
لو

ط
 م

یر
غی

 ت
ن

یی
تع
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. روشی کوتاه و سریع براي آزمودن یک تغییر در محیط واقعی کار است PDSAچرخۀ 

ن است که در اما نکته مهم ای. آن، روشی قابل استفاده براي یادگیري مبتنی بر عمل است

تغییرات اصالح  ،با استمرار این چرخه، در هر بار. چرخه جدید آغاز گردد دانتهاي هر چرخه بای

شوند تا زمانی که بهبود ملموس مشاهده شود که در آن صورت برنامه نهایی را  سازي میازو ب

ول اجراي گیري میزان بهبود در ط ها و اندازه داده. توان به صورت گسترده به کار گرفت می

  .برند ها را به پیش می ، این چرخهPDSAهاي مکرر  چرخه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  )PDSA )104تکرار چرخه  - 8-5شکل 

 :هاي به هم پیوسته و موفق تغییر رهنمودهایی براي آزمون

  .هاي متعدد استفاده کنید براي آزمودن یک تغییر از چرخه)1

  .هاي متعدد فکر کنید پیشاپیش به چرخه) 2

  .را محدود کنید) تعداد بیماران یا محل(گستره آزمون ) 3

  .آزمون را با داوطلبان انجام دهید) 4

  .سعی در ایجاد اجماع نداشته باشید) 5

P 
 

D 

A 
 

S 

   A
    P

    
 D

 
   S

    D
    

 D
 

P 
 

D 

A 
 

S 

  ها نظریه
 ها ایده

  ها حدس و گمان

 ها داده

تغییرات که منجر به 
 .شوند بهبود می
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  .براي عملی شدن آزمون، خالق، مبتکر و نوآور باشید) 6

  .آوري کنید هاي قابل استفاده را جمع در طی هر آزمون داده) 7

در انجام آزمون سریع باشید و مرتب از خود . وت انجام دهیدآزمون را در شرایط متفا) 8

 .توانم بیازمایم بپرسید که چه تغییري را در مرحله بعد می

آزماید که همه آنها نهایتاً  اغلب اوقات، یک تیم در یک زمان بیش از یک تغییر را می

د به تیم اجازه هاي به هم پیوسته متعد استفاده از چرخه. منجر به هدف پایانی خواهند شد

  .دهد که به طور همزمان بیش از یک تغییر را مورد آزمایش قرار دهد می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  )104(به طور همزمان  PDSAهاي مکرر  انجام چرخه -8- 6شکل 

به عنوان مثال در آمادگی براي مقابله با خطرات، تغییرات بسیاري به طور همزمان به 

رسانی به افراد مناسب ایجاد و  هاي درخت تلفن براي اطالع تها و لیس روش. شوند کار برده می

هاي  شوند و نظام هاي پیشگیري جمعی توسعه داده می گیرند، پروتکل مورد آزمایش قرار می

پیشرفته بررسی بیماري براي تعیین میزان شیوع ایجاد شده و مورد استفاده و ارزیابی قرار 

همه . به طور موازي انجام شوند دود اجزاء پاسخ فردي بایبسیاري از تغییرات براي بهب. گیرند می

این تغییرات نظام به طور همزمان براي دستیابی به هدف بهبود آمادگی در مقابل خطرات انجام 

مفهوم  مفهوم

 مفهوم

 مفهوم

هدف 
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  )104( .شوند می

هاي بهبود عملکرد، ضروري  براي موفقیت تالش. بهبود عملکرد نوعی تالش تیمی است

. ها از نظر تعداد و ترکیب متفاوتند تیم. بود حضور داشته باشنداست که افراد شایسته در تیم به

براي ایجاد یک تیم مناسب . هر سازمانی، باتوجه به نیاز خود باید تیم مناسبی سازماندهی کند

  :دناصل زیر رعایت شو 3 دبای

  ـ مرور هدف مشخص1

به  ـ توجه به نظامی که با آن هدف مشخص ارتباط دارد، به عبارت دیگر توجه2

  .هاي بهبود تحت تأثیر قرار خواهند گرفت فرآیندهایی که توسط تالش

  .ـ اطمینان از اینکه، تیم از افراد آگاه به تمامی اجزاء فرآیند تشکیل شده است3

هاي مختلف تشکیل شده و معموالً شامل  آل، یک تیم از افراد داراي رشته به طور ایده

  :موارد زیر است

  .اختیار کافی براي اجراي تغییر را داردکسی که : ـ رهبر نظام1

کسی که کامالً با موضوع آشنا بوده و فرآیندها را به خوبی : ـ متخصص فنی2

  .شناسد می

  .برد رهبر گروه یا کسی که فرآیند بهبود را به پیش می: ـ رهبر روزانه3

ح رسد مانند افراد سط ـ افراد مهم دیگري که حضورشان در تیم ضروري به نظر می4

اول یا کسانی که اجراي تغییرات تأثیر بیشتري را بر آنها خواهد داشت، فرد داده محور یا کسی 

  .ها را انجام دهد و غیره آوري و ذخیره داده که امور مربوط به جمع

براي اجراي تغییرات و بهبود عملکرد حمایت مدیریت ضروري است اما نیازي به حضور 

  .ستمدیر سازمان در تیم بهبود نی

ممکن است از » تیم«یک . هاي آنها متفاوتند چنین از نظر تعداد افراد و نقش ها، هم تیم

نفر عضو داشته  8تا  7هاي دیگر ممکن است  یک فرد کلیدي تشکیل شود، در حالی که تیم

 صاحب اختیار .تغییر یابند دکه بایاست بودن اعضاي تیم به فرآیندهایی  نکته مهم، آشنا. باشند

  .براي انجام تغییرات ضروري استنیز  بودن

  :مراحل آمادگی براي انجام تغییر شامل موارد زیر است

  دهی تیم ـ شکل1

  ـ ایجاد بیانیه روشن از هدف مشخص2

  ها گیري در مورد شاخص ـ تصمیم3

  ترین تغییرات از بین تغییرات تعیین شده ـ تعیین مهم4

  ط کردن آنها به یکدیگرو تکرار و مرتب PDSAهاي  ـ شروع کار با چرخه5
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  : ریزي بهبود نشان داده شده است ، نمایی از یک قالب برنامه8- 1در جدول 

  هاي مشخص بهبود عملکرد تیم پروژه

  )105(ریزي براي بهبود  قالب کلی برنامه - 8- 1جدول 

  ـــــــــــــــــــــــــ:  تاریخ       ــــــــــــــــــــــــــــــ: تیم

 :ردموضوع عملک

ها  اي که استفاده کردید کدام هاي اولیه داده. (چگونه تصمیم گرفتید که این موضوع مهم است

 ).هستند

 :هدف مشخص

 نتیجه مطلوب یا هدف مشخص بهبود

چه کسی، چه کاري را در چه زمانی انجام (ها  ریزي براي تحقق هدف مشخص ـ گام برنامه

 ).خواهد داد

توضیح (. چه کاري انجام خواهد شد

 ).دهید

چه کسی آن را انجام خواهد 

 .داد

 در چه زمانی

 

  دهندگان و مشتریان روشی براي ارائه: 1عملکرد دوجزئی

مشتریان آنها امري ضروري براي ارتقاء  دهندگان و ارتباطات دو طرفه مناسب بین ارائه

یان فردي عملکرد اصالح شده از طریق ارتباطات م. باشد کیفیت ارائه خدمات سالمت می

  .دهندگان است مستلزم دو گروه و نه فقط ارائه

دهند که بهبود ارتباطات در یک سمت، عملکرد سمت دیگر را نیز  مدارك نشان می

  .دهد بهبود می

هاي ارتباطات دانشگاه جان هاپکینز چنین رویکردي را در  مرکز برنامه. م2003در سال 

یابی را انجام داده و  ه از ذینفعان کلیدي تحلیل علتدر این برنامه، دو گرو. اندونزي آزمایش کرد

  .مداخالت مناسب را تعیین کردند

چنین  هم. کند و مشاهده استفاده می 3، بحث گروهی2هاي عمیق این روش از مصاحبه

براي اخذ دیدگاه . شود دهندگان و مشتریان انفرادي انجام می هاي عمیق کوتاه با ارائه مصاحبه

  
1 - Paired performance 
2 - Indepth interviews 
3 - Group discussion 
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در . شود سؤال باز استفاده می 12ود یا عدم وجود شش عامل عملکردي از افراد در مورد وج

هایی استفاده  هاي مربوط به عوامل عملکردي، در عین رعایت اصول اساسی باید از واژه بحث

. دهندگان باتوجه به زمینه کاري آنها و هم براي مشتریان آشنا باشند کرد که هم براي ارائه

انتظارات نقش، بازخورد عملکرد، : گیرند عبارتند از سؤال قرار میشش عامل عملکردي که مورد 

ها و  هاي ارتباطی، انگیزش، حمایت سازمانی و اجتماعی و مهارت محیط فیزیکی و مساعدت

دهندگان، استنباط خود را در مورد تأثیري که هر عامل بر  در پایان هر مصاحبه، پاسخ. دانش

  .نمایند بندي می ؤثر در فرآیند مشاوره سالمت دارد درجهتوانایی آنها در برقراري ارتباط م

کند که این موضوعات سپس، براي  هاي حاصل موضوعاتی را مشخص می تحلیل داده

اگر . شوند دهندگان و مشتریان به اشتراك گذاشته می تراز ارائه هاي هم معتبرسازي در گروه

مشاهده براي بار سوم نیز مورد بررسی  هاي حاصل از مطالعه و ها توسط داده ممکن باشد، یافته

تر از دیگر عوامل است، به عنوان مثال در مورد  این کار، براي برخی عوامل ساده. گیرند قرار می

تر از حمایت سازمانی  هاي ارتباطی در محیط فیزیکی، انجام بررسی سوم راحت وجود مساعدت

شوندگان از روش منحرف  اب مصاحبهخصوص در مواردي که براي انتخ این، به. و اجتماعی است

شود که  به روشی گفته می 2روش انحراف مثبت. کننده است استفاده شود بسیار کمک 1مثبت

در آن یک رفتار، به عنوان رفتار ارجح انتخاب و با یک هنجار رفتاري نهادینه شده مورد مقایسه 

نوان مثال در این زمینه خاص، به ع. تواند نتایج بسیار خوبی به دست دهد گیرد که می قرار می

دهندگان و مشتریان مشخص شده و سپس با میانگین  باالترین عملکرد در بین تمامی ارائه

کارگیري این روش در برنامه دانشگاه جان هاپکینز در  به. گیرد عملکرد مورد مقایسه قرار می

دهندگان و  عملکرد ارائهها و جامعه در انگیزاندن بهبود  اندونزي منجر به درك اهمیت خانواده

  )106. (اي گردید مشتریان شده و موجب ایجاد مداخالت نوآورانه

هاي بهبود  امروزه با وجود توسعه برخی ابزارها براي مشارکت ذینفعان در فعالیت

به عنوان مثال، اینکه چه تعداد . هایی نیز در این زمینه باقی مانده است عملکرد، مسائل و چالش

در کدام ابعاد باید مشارکت کنند، چگونه باید سمینارهایی براي اخذ نظرات  از ذینفعان و

ذینفعان و به اشتراك گذاشتن اطالعات برگزار شوند، ابزارهاي مؤثر براي کمک به ذینفعان 

بندي مداخالت به جاي  هاي ساده براي اولویت اي کدامند، روش  علل ریشه رجهت تمرکز ب

بنابراین . سائلی از این قبیل هنوز ظرفیت بحث و بررسی دارنداجراي همه آنها کدامند و م

تر که داراي هزینه ـ اثربخشی بیشتري نیز  تر و سریع هاي ساده تالش براي پیداکردن روش

  )106. (باشند ضروري است

، اقدامات بهبود عملکرد و برخی ابزارهایی که در هر مرحله قابل استفاده 8-7در شکل 

  
1 - Positive deviant 
2 - Positive deviance 
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  :ه نمایش داده شده استهستند به طور خالص

  

  
 

  )136(برخی ابزارهاي قابل استفاده در مراحل بهبود عملکرد  -8-7شکل 
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  :1دهنده ـ خدمات مشتري محور و کارآمد از نظر ارائه

اي  دهنده شامل یک فرآیند و مجموعه مدل خدمات مشتري محور و کارآمد از نظر ارائه

هاي ارائه  هاي سالمت در مجموعه ن مراقبتاز ابزارهاي طراحی شده براي کمک به کارکنا

این مدل براساس چارچوب . خدمات جهت ارزشیابی مستمر و بهبود کیفیت خدمات است

راهنماهاي : چهار ابزار این مدل عبارتند از. حقوق مشتري و نیازهاي کارکنان ارائه شده است

، راهنماي مصاحبه با )یک راهنما براي هر حق مشتري یا هر نیاز کارمند( 2خود ارزشیابی

راهنماهاي خود ارزشیابی، کارکنان را به . و یک برنامه اقدام 4، تحلیل جریان مشتري3مشتري

دهند تشویق نموده و در تحلیل مشکالتی که  شان را انجام می مرور روشی که کارهاي روزانه

برمبناي این راهنماها شامل سؤاالت اساسی . نمایند کنند به آنها کمک می شناسایی می

راهنماي ایمنی شامل مرور پرونده پزشکی . المللی بالینی و خدمات هستند استانداردهاي بین

دهنده و مشتري و دیگر مسائل مربوط به  چنین تعامالت بین ارائه ابزارها، هم. باشد نیز می

  .نمایند مشتري را مشخص می

ده، تمامی کارکنان دهن در فرآیند مدل خدمات مشتري محور و کارآمد از نظر ارائه

هاي بزرگ عناصر اصلی کیفیت خدمات را با فرض  مجموعه یا نمایندگان واحدها در مجموعه

به عنوان بخشی از این . نمایند کننده خدمات هستند تشریح می اینکه خودشان بیمار و دریافت

  .ندنمای چنین مفاهیم حقوق مشتري و نیازهاي کارکنان را نیز مرور می مرحله، آنها هم

  :هاي زیر هستند مشتریان داراي حقوقی در زمینه

  ـ اطالعات

  ـ دسترسی

  ـ انتخاب آگاهانه

  ـ خدمات ایمن

  ـ محفوظ ماندن حریم شخصی

  ـ احترام، دلداري و تسکین درد

  ـ تداوم مراقبت

  :نیازهاي کارکنان نیز شامل موارد زیر است

  
1 - Client-oriented, provider-efficient services (COPE) 
2 - Self-assessment guides 
3 - Client interview guides 
4 - Client-flow analysis 
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  کننده ـ مدیریت و سرپرستی تسهیل

  وسعهـ اطالعات، آموزش و ت

  ها ـ تدارکات، تجهیزات و زیرساخت

ابزار راهنماهاي خود  2پس از مرحلۀ اول، کارکنان به صورت تیمی و با استفاده از 

سپس اعضاي تیم با تکرار سؤال . کنند ارزشیابی و مصاحبه با مشتري مشکالت را شناسایی می

کالت شناسایی شده تهیه علل اصلی مشکالت را یافته و یک برنامه اقدام براي حل مش» چرا؟«

سپس یک کمیته بهبود کیفیت تشکیل شده و ضمن سرپرستی اجراي برنامه اقدام، . نمایند می

ماه بعد  4یا  3معموالً در نوبت بعد که ممکن است . کند نوبت بعدي انجام فرآیند را مشخص می

بزارهاي مدل سعی باشد وضعیت برنامه اقدام قبلی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از ا

  .شود مشکالت جدید شناسایی شوند می

هاي سالمت که ابزارهاي کمی براي برآورد  این الگو، در کمک به کارکنان مراقبت

عملکرد خود یا تعیین عوامل اثرگذار بر توانایی آنها براي ارائه خدمات مشتري محور در دست 

صدها مجموعه مراقبت سالمت  دررا دي کارگیري آن نتایج مفی ندارند مفید بوده و تاکنون به

  )38. (ایجاد کرده است

  :ارزشیابی عملکرد نظام سالمت

مدیریت و . هدف اولیه هر نظام سالمتی، بهبود سالمت جمعیت تحت پوشش آن است

توان میزان پیشرفت به سمت  اي است که از طریق آن می  ارزشیابی عملکرد نظام سالمت وسیله

گیرندگان نسبت به اقدامات  سازي تصمیم ه و سازوکاري براي آگاهاین هدف را بررسی کرد

امروزه ) 107. (شود ایجاد نمود اصالحی در مواقعی که پیشرفت نظام از این هدف منحرف می

هاي بخش عمومی به مانند بخش خصوصی با فشارهاي زیادي براي  در سراسر جهان، سازمان

پاسخگویی بیشتر، تمرکز بر مشتري و تأمین هاي خود،  بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه

هاي سالمت نیز به تبع این وضعیت و باتوجه به  نظام) 108. (نیازهاي ذینفعان مواجه هستند

هاي مربوط به  افزایش روزافزون انتظارات، عدم تمایل مشتریان به پرداخت بیشتر، نگرانی

هاي  دي جمعیت، شیوع بیماريو نیز سالمن) 78(کیفیت و ایمنی، مسائل مربوط به برابري 

آوري پزشکی، در دسترس بودن وسیع اطالعات و غیره شرایط سخت و فشار  مزمن، پیشرفت فن

گیري  بنابراین، آنها باید به منظور اصالح تصمیم) 79. (کنند اي را تجربه می قابل مالحظه

بتنی بر ، پزشکی مبتنی بر مدارك، مدیریت م1مصرف مبتنی بر مدارك(بازیگران اصلی 

  
1 - Evidence-based consumption 
2 - Evidence-based management 
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و نیز تالش در جهت پرداختن همزمان به پیشگیري، درمان ) و سیاستگذاري مبتنی بر مدارك

عالوه بر این، ) 78. (دنمدت نسبت به سنجش و ارزشیابی عملکرد اقدام نمای و مراقبت طوالنی

ي که حتی ا امروزه در سراسر دنیا انحراف زیادي بین نتایج سالمت کشورها وجود دارد به گونه

. کشورهاي داراي سطح مشابه از نظر درآمد و آموزش نیز نتایج سالمت متفاوتی دارند

تفاوت . هاي سالمت است بخشی از این پراکندگی ناشی از تفاوت در عملکرد نظام) 112،111(

  .تواند منجر به تفاوت در نتایج ثانویه گردد در طرح، محتوا و مدیریت نظام سالمت می

  هاي سالمت نیاز به تعیین تفاوت بین یرندگان همه سطوح نظامگ لذا تصمیم

. هاي مناسب جهت ارتقاء عملکرد خود دارند عملکردها، شناسایی عوامل اصلی و تدوین سیاست

به همین دلیل اصالح عملکرد نظام سالمت امروزه تبدیل به یک نگرانی سیاسی عمده،  )113(

گیري  ل شکلمات متعددي در این زمینه در حادر کشورهاي توسعه یافته شده و اقدا حتی

  )110. (است

عالقه . م 2000خصوص پس از گزارش جهانی سالمت در سال  در همین راستا و به

و ) 114(شدیدي در بین کشورها براي ارزشیابی و بهبود عملکرد نظام سالمت ایجاد شده 

در مجموع، این . ستهاي متعددي نیز به منظور ارزشیابی عملکرد ارائه شده ا چارچوب

هاي  تالش داند با این وجود هنوز بای ها و رویکردها را ایجاد نموده ها منبعی غنی از ایده چارچوب

به عنوان مثال رویکردهاي مربوط به عملکرد نظام سالمت، . بیشتري در این زمینه صورت گیرد

هاي چندبعدي،  ویژگی هاي طوالنی از برخی از آنها لیست. اند  اغلب در دو دام گرفتار شده

به عنوان مثال تقریباً قریب به . اند مطلوب و اغلب داراي همپوشانی از نظام سالمت ارائه کرده

عدالتی سالمت، پوشش، تأمین  ها مسائلی از قبیل اهداف نظام سالمت، بی اتفاق این چارچوب

ها، قابل  ي هزینهمندي مشتریان، تخصیص بهینه، کارآیی فنی، محدودساز مالی، کیفیت، رضایت

دیگر رویکردها بیشتر . گیرند بودن از نظر مالی را دربرمی قبول بودن از نظر سیاسی و قابل تحمل

اند  هاي در دسترس را مورد توجه قرار داده و چارچوبی از ارزشیابی عملکرد ایجاد کرده شاخص

وي این رویکردها، از هر د. نمایند که عدم کفایت فنی و مفهومی معیارهاي موجود را تکرار می

. اند ایجاد یک چارچوب مطلوب براي ارزشیابی جامع و کامل عملکرد نظام سالمت ناتوان بوده

با این سؤال آغاز شود که علت  داساساً ارائه چارچوب جامع و کامل براي ارزشیابی عملکرد بای

را مورد توان آنها  وجودي نظام سالمت چیست؟ وقتی این اهداف مشخص شدند آنگاه می

تعیین مجموعه ) 115. (ارزشیابی قرار داده و عملکرد و عوامل اصلی اثرگذار بر آن را توضیح داد

  اهداف درونی نظام سالمت به نتیجه محوربودن الگوي ارزشیابی عملکرد نیز کمک 
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و ) 116(گیري تحقق هدف  و ارزشیابی عملکرد را به هدف واقعی خود که اندازه) 13. (کند می

  )117. (رساند رسی نتایج محقق شده است مییا بر

  :کرد نظام سالمت داراي پنج بعد اصلی است که عبارتند ازملارزشیابی ع

  اصول) 1

  ها رویکردها و روش) 2

  هاي مرتبط چارچوب ها و مثال) 3

  ها استفاده از اهداف مشخص و مشوق) 4

  )117. (ارتباط با راهبري مترقی) 5

  :درمان ارزشیابی در بخش بهداشت و

به طور سنتی ارزشیابی در بخش بهداشت بخشی از کارکردهاي اداري بوده و منحصراً 

اصوالً نباید سیستم سنجش عملکرد فقط به کارکردهاي اداري و . بر عملکرد مالی تمرکز داشت

هاي  د زیرا برآوردن انتظارات مشتریان براي موفقیت بازار مراقبتنمالی تمرکز داشته باش

تواند از طریق  یک سیستم سنجش عملکرد یکپارچه می. مروزي ضروري استبهداشتی ا

هماهنگ کردن اهداف بلندمدت سازمان با کارکردهاي اداري و بالینی روزانه آن شایستگی و 

در عرصه خدمات بهداشتی و درمانی به لحاظ اهمیت ) 72. (عملکرد آن سازمان را بهبود بخشد

بخش . اي برخوردار است جامعه، ارزشیابی از جایگاه ویژهو حساسیت مسأله درمان و سالمت 

اي  ها از اهمیت ویژه هاي زیر با سایر بخش بهداشت یک عرصه انسانی است و به لحاظ تفاوت

  :برخوردار است

کننده  پذیربودن رابطه بین بیمار و ارائه ـ تفکر انسانی بودن خدمات بهداشتی و آسیب

  .مراقبت

  .بهداشتی در خارج از بخش بهداشتـ تجلی اثربخشی خدمات 

  .ـ تفکر غیرانتفاعی بودن خدمات بهداشتی

  .ها به منزله به خطر افتادن سالمت دیگران است اي از بیماري ـ ابتالي یک فرد به پاره

  .کننده خدمت کننده و دریافت ـ تفاوت بین سطح دانش عرضه

ب حقی است که الزاماً به کننده از خدمات بهداشتی و درمانی مطلو ـ برخورداري مصرف

  .شود توانایی پرداخت محدود یا موکول نمی

  )72. (ـ مطلوبیت سالمت فرد بخشی از مطلوبیت سالمت جامعه است

به عبارتی، . به طور کلی علوم بهداشتی و درمانی در میان علوم دیگر جایگاه واالیی دارد

  . پردازد ارآیی خدمات میگیري کفایت، اثربخشی و ک ارزشیابی در این بخش به اندازه
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1معیارهاي مکسول
  :براي ارزشیابی یک خدمت عبارتند از 

  ـ دسترسی به خدمت

  ـ متناسب با نیازهاي کل جامعه

  ـ اثربخشی

  ـ برابري

  ـ پذیرش اجتماعی

  )72(ـ کارآیی اقتصادي 

  :ارزشیابی سازمانی

سازمان با هدف مند براي ارزشیابی  ارزشیابی سازمانی عبارت است از رویکردي نظام

تواند جامع و کلی بوده و یا متمرکز بوده و بر مناطق  ارزشیابی سازمانی می. بهبود عملکرد آن

ارزشیابی سازمانی از نظر اندازه، گستره و رویکردهاي اتخاذ شده تنوع . خاصی تمرکز نماید

و ) مل خارجیارزشیابی توسط عوا(توان به صورت خارجی  اینگونه ارزشیابی را می. زیادي دارد

  .انجام داد) ارزشیابی توسط خود سازمان( 2یا به صورت خود ارزشیابی

  ):8-8شکل (هاي زیر است  ارزشیابی مؤثر سازمانی داراي ویژگی

براي اینکه هرگونه ارزشیابی سازمانی، نتایج مفیدي را در پی داشته : هدف روشن) 1

  .بل درك تبیین شده باشدباشد باید در ابتدا هدف ارزشیابی به طور واضح و قا

ارزشیابی مؤثر سازمانی باید از یک الگوي قابل استفاده و مفید براي : الگوي کاربردي) 2

  .ارزشیابی استفاده کند

  .ارزشیابی سازمانی باید از یک فرآیند مطلوب استفاده کند: فرآیند) 3

د که از ارزشیابی سازمانی زمانی مؤثر و اثربخش خواهد بو: متدولوژي مناسب) 4

هاي حاصل از آن استفاده  چنین در تحلیل داده هاي مناسب در مراحل مختلف آن و هم روش

  )94. (شود

  

  
1 - Maxwell 
2 - Self-assessment 
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  )94(هاي ارزشیابی سازمانی مؤثر  ویژگی - 8- 8شکل 
  

  :سابقه ارزشیابی عملکرد نظام سالمت

والنی دارد اما در بخش عمومی هاي تولیدي سابقه بسیار ط ارزشیابی عملکرد در نظام

مدیریت «سازي و از آغاز جنبش  هاي ارزشیابی عملکرد به طور گسترده، بعد از دوره نوین روش

بنابراین هر چند ارزشیابی عملکرد در بخش عمومی نیز . به کار گرفته شدند» بخش عمومی

ها صورت گرفته و  پدیده جدیدي نیست اما توسعه آن با مقداري تأخیر نسبت به سایر بخش

هاي سالمت نیز، هر چند تالش براي ارزشیابی  در نظام) 118. (چنان در حال پیشرفت است هم

و  1اي دیرین دارد و به اوایل قرن بیستم میالدي و اقدامات فلورانس نایتنگل عملکرد سابقه

در دهه  گردد اما فقط هاي عملکردي برمی آوري و استفاده از داده جهت جمع 2ارنست گودمن

خصوص پس از گزارش جهانی سالمت  و به) 33(هایی در این زمینه حاصل شده  اخیر پیشرفت

م عالقه شدیدي به توسعه ابزارهاي ارزشیابی و ارتقاء عملکرد نظام سالمت در  2000در سال 

  )119. (کشورها ایجاد شده است

  :اهمیت و ضرورت ارزشیابی عملکرد نظام سالمت

و نظام سالمت از جمله ) 21(اي است  هاي توسعه اء اصلی سیاستسالمتی یکی از اجز

اجماع عمومی بر این مسأله وجود دارد که ) 143. (ها در سراسر دنیاست هاي اولیه دولت اولویت

هاي سالمت به عنوان بخش تولیدي و نه بخش هزینه بر نگریست زیرا عملکرد نظام  به نظام دبای

  
1 - Florence Nightingale 
2 - Ernest Goodman 

 
  ارزشیابی

  سازمانی

 موثر

 نوشهدف ر

 الگوي کاربردي

 دارابودن فرآیند

 متدولوژي مناسب



  179   /    عملکرد و ارزشیابی عملکرد نظام سالمت: بخش هشتم

 ،8-9در شکل  . شود هایتاً رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی میسالمت منجر به سالمت بهتر و ن

  :تأثیر عملکرد نظام سالمت بر سالمت و نیز رشد اقتصادي نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  )120(رابطه عملکرد نظام سالمت و رشد اقتصادي  - 8- 9شکل 

، نقش سالمت در توسعه اقتصادي جوامع نشان داده شده 8-10چنین در شکل  هم

  . است

توان در موارد زیر خالصه  به طور خالصه برخی از اثرات اقتصادي نظام سالمت را می

  :کرد

اي از تولید ناخالص داخلی کشورها صرف مخارج نظام سالمت  بخش قابل مالحظه) 1

  .شود می

اثر قابل مالحظه بر بازار کار، به عنوان مثال در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به طور ) 2

  .درصد کل نیروي کار در نظام سالمت مشغول فعالیت هستند 9حدود متوسط 

  .تأثیر بر قدرت رقابتی کل اقتصاد) 3

، به ...هایی مانند هزینه بیماري، غیبت ازکار، بازنشستگی زودرس و کاهش هزینه) 4

کار به دلیل غیبت ناشی از  - میلیون روز  35، .م2004عنوان مثال تنها در انگلیس در سال 

میلیارد یورو براقتصاد این کشور  22تا  13اي معادل  ري از دست رفته است که هزینهبیما

شود که افراد داراي سالمت ضعیف به طور متوسط یک  تحمیل کرده است و یا تخمین زده می

هاي این  تواند هزینه هاي سالمت می عملکرد بهینه نظام. شوند تا سه سال زودتر بازنشسته می

  .کاهش دهد چنینی را به شدت

  

 هاي سالمت نظام      

 رشد اقتصادي ثروت سالمت

 ثیر بر اقتصاد  أت ثیر بر سالمتأت/ عملکرد     
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  )120(نقش سالمت در توسعه اقتصادي  - 8- 10شکل 

  

 سالمت

 ژنتیک

 سبک زندگی

 آموزش

 هاي سالمت تبمراق

 ثروت

 دیگر عوامل اقتصادي ـ اجتماعی

 محیط

 وري بهره

 ارنیروي ک

 آموزش

ي گیر شکل

 هسرمای

 نتایج اقتصادي
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  )120. (وري، و اثرات متعدد دیگر افزایش امید به زندگی و بهره) 5

هاي سالمت از طریق تأثیرگذاري بر توسعه اقتصادي نهایتاً  عملکرد نظام ،عالوه بر این

به همین دلیل است که بهبود عملکرد نظام ) 120. (دگذار بر توسعه پایدار ملّی نیز اثر می

بهبود عملکرد نیز .  هاي جوامع مختلف قرار گرفته است سالمت امروزه در مرکز ثقل تالش

هاي خود را شناسایی و بدون  ها و ضعف هاي سالمت به طور دائم قوت مستلزم آن است که نظام

مند به ارزشیابی  عبارت دیگر به طور نظام هاي خود اقدام نمایند، یا به تأخیر به اصالح ضعف

هاي  شود اگر قرار باشد وزارتخانه به همین دلیل است که گفته می) 121. (عملکرد خود بپردازند

در دهۀ آینده تنها بر یک موضوع تمرکز نمایند بدون شک این ) بهداشت و درمان(سالمت 

. المت از این رهگذر خواهد بودمند عملکرد و توانمندسازي نظام س موضوع ارزشیابی نظام

دهند که عبارتند  هدف انجام می 3اساساً کشورها، ارزشیابی عملکرد نظام سالمت را با ) 122(

  :از

  .ایجاد درك بهتر از عملکرد کلی نظام سالمت) 1

  .ارتباط دادن آن به تالش براي بهبود عملکرد) 2

ملکرد در بلندمدت تقویت انجام آن به روشی که ظرفیت ملی را در ارزشیابی ع) 3

  )120. (نماید

عالوه بر این، ارزشیابی عملکرد نظام سالمت داراي مزایاي فراوانی است که به طور 

  :شود خالصه به برخی از آنها اشاره می

  .دهد هاي بهتر ارائه می ها و استراتژي ها، برنامه ـ مدارکی جهت تدوین سیاست

این . روند ها به کار می وین و توسعه سیاستنماید که در تد ـ مستنداتی ایجاد می

ها و  کنند که آنها نیز منجر به توسعه طرح هاي استراتژیک را هدایت می ها سپس برنامه سیاست

  )123. (شوند اقدامات اجرایی می

ـ به طور بالقوه فرصتی براي مرور و بازنگري نظام سالمت و چگونگی بهبود و ارتقاء 

  .نماید فراهم میعملکرد آن در طول زمان 

نماید که تغییراتی در جهت  گیران نظام سالمت را تشویق می گذاران و تصمیم ـ سیاست

  .بهبود عملکرد ایجاد نمایند

  )124. (کند گشایی مشکالت اصلی نظام سالمت کمک می ـ به گره

  .دهد ها افزایش می ـ ظرفیت ملی را در ارزشیابی عملکرد و تحلیل سیاست

د فرصت یادگیري مشترك در بین کشورها درباره عوامل اثرگذار بر ـ منجر به ایجا

  )120. (شود عملکرد نظام سالمت می

  .کند گیري خردمندانه فراهم می ـ اطالعات به روز و صحیح براي تصمیم
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  )125. (ـ جایگاه مهمی در مدیریت عملکرد دارد

قق نماید نشان تواند اهداف کلیدي را مح ـ میزان یا حدي را که نظام سالمت می

  )126. (دهد می

ـ اطالعات جامع و قابل مقایسه دربارة عملکرد نظام سالمت و عوامل کلیدي مؤثر بر آن 

هاي سالمت را در سطح ملی و  هاي علمی سیاست تواند پایه نماید که آن نیز می ایجاد می

  )115. (المل تقویت نماید بین

سالمت و عملکرد آن و نیز براي ـ مبنایی مستند درباره رابطه بین طرح نظام 

  .نماید گیري مبتنی بر مدارك ایجاد می توانمندسازي سیاستگذاران جهت تصمیم

ـ فرصتی براي پایش و ارزیابی تحقق نتایج ضروري و اثربخشی نظام سالمت به روشی 

  )127. (کند هاي مختلف ایجاد شود فراهم می که امکان مقایسه در طول زمان و در بین نظام

هاي نظام سالمت و طراحی بهتر اقدامات اصالحی در مواقعی که  امکان اصالح ضعف ـ

  )107. (نماید عملکرد از اهداف منحرف شده باشد را ایجاد می

  )128. (شود ـ منجر به ارتقاء کارکردهاي نظام سالمت و بهبود سالمت جامعه می

. دهد ها قرار می لتهاي سالمت در اختیار دو ـ اطالعات جامعی براي توسعه سیاست

)123(  

  .دهد پذیري و میزان موفقیت نظام سالمت را افزایش می ـ رقابت

ها  کند که بر افراد، سازمان آوري سالمت ایجاد می ـ ساختار ارزشیابی عملکرد، نوعی فن

  )129. (گذارد و رفتار نظام اثر می

  )108. (گذارد ز اثر میها را در جهت اهداف متمرکز نموده و بر عملکرد آینده نی ـ تالش

پذیري، اثربخشی و عدالت در نظام  ولیتؤـ ظرفیت خوبی براي اصالح پاسخگویی، مس

  )130. (کند سالمت فراهم می

  :اصول ارزشیابی عملکرد نظام سالمت

توان به صورت زیر خالصه  برخی از اصول راهنماي ارزشیابی عملکرد نظام سالمت را می

  :کرد

هم از  دارزشیابی عملکرد نظام سالمت بای :بر اخالقیات ـ ارزش محور و منطبق1

به . نظر غایت و هم از نظر وسایل دستیابی به آن ارزش محور و منطبق بر اخالقیات باشد

هاي سالمت، وسایل دستیابی به آنها نیز اهمیت  عبارت دیگر، عالوه بر غایت اهداف نظام

بر و  هاي میان تواند ناشی از روش ام سالمت میبه عنوان مثال، بهبود عملکرد نظ. بسیاري دارند

برانگیز و عجیب به  هاي بحث غیراخالقی مبادله بین اهداف خاص بوده و یا به دلیل ارائه مشوق
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مورد  دارزش دیگري که بای. مندکردن رفتار تخصصی آنها باشد متخصصین سالمت و نه نظام

احترام متخص گیرندگان به اختیار  صین و تصمیمتوجه قرار گیرد عبارت است از حد

ها عبارتند از توجه به  سایر ارزش. ها گیري دادن آنها در تصمیم کنندگان و نیز مشارکت مصرف

سالمت به عنوان یک حق بشري، وحدت و یکپارچگی، برابري و مشارکت که همۀ آنها منجر به 

حال در ارزشیابی عملکرد به هر . شوند هاي سالمت می رویکردي اخالقی نسبت به توسعه نظام

هاي داراي اولویت توجه  به سازگاري هدف و وسایل بهبود عملکرد با ارزش دنظام سالمت بای

  .نمود

هاي  کشورهاي مختلف با مشکالت و چالش :ها و مشکالت ـ مرتبط با سیاست2

با ارزشیابی عملکرد تنها در صورتی مفید و کاربردي خواهد بود که . متفاوتی مواجه هستند

  .زمینه سیاسی و مشکالت خاص کشور سازگار باشد

 دارزشیابی عملکرد نظام سالمت بای: ـ استاندارد شده براي پیگیري و مقایسه3

هاي استاندارد به پیگیري تغییرات در طول زمان و انجام  استفاده از روش. استاندارد شده باشد

مند در چگونگی بهبود  یادگیري نظام تواند کند و بنابراین می ها کمک می مقایسه در بین نظام

  .عملکرد نظام را تقویت نماید

ها و رویکردهاي شناخته  براساس روش دارزشیابی عملکرد بای: ـ مبتنی بر مدارك4

هاي سالمت مدارك موجود را به کار گرفته و  چنین باید میزانی که نظام هم. شده انجام شود

به عنوان مثال شواهد متعددي نشان . رار گیردنمایند مورد توجه ق برمبناي آنها عمل می

تري براي  تر بوده و روش منصفانه نسبت به کارانه هزینه ـ اثربخش 1دهد که پیش پرداخت می

هاي سالمت از چنین مدارکی آگاه بوده و  حدي که نظام. هاي سالمت است تأمین مالی مراقبت

  .یابی باشدیک معیار مهم ارزش دنمایند بای برمبناي آنها عمل می

هاي سالمت  یکی از معیارهاي اصلی عملکرد نظام :ـ مبتنی بر پاسخگویی5

گرها،  دهنده و بیمه هاي ارائه روابط پاسخگویی شامل متخصصین، سازمان. پاسخگویی است

کنندگان و  هاي گروهی، محققین، مصرف هاي دولتی، قانونگذاران، رسانه سیاسیون و سازمان

به عنوان مثال دولت نروژ . ر این زمینه ابتکارات خوبی صورت گرفته استد. باشد شهروندان می

به منظور مدیریت نظام سالمت و ارزشیابی عملکرد ماتریسی عینی از روابط پاسخگویی ایجاد 

کرده است که در آن مشخص شده است که چه کسی، در مقابل چه کسانی، براي چه و چگونه 

  .داراي مسؤولیت است

  
1 - Pre-payment 
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یکی دیگر از اصولی که باید مورد : راهبري نظام سالمت و یادگیريـ منسجم با 6

منطبق بر راهبري آن و  دتوجه قرار بگیرد این است که ارزشیابی عملکرد نظام سالمت بای

به عنوان مثال دولت قرقیزستان به خوبی ارزشیابی . هاي مختلف باشد یادگیري در زمینه

در این برنامه، . ادغام کرده است) 1ماناس(خود عملکرد را در برنامه اصالح نظام سالمت 

هاي حاصل از ارزشیابی عملکرد در مرحله اول، مرحله دوم اصالحات بخش سالمت را  داده

هاي شناخته شده  شوند برمبناي شکاف کند و لذا تمامی تغییراتی که انجام می هدایت می

ترین  ابی و فرآیند تغییر مهمگفت که مدیریت ارزشی دبه طور خالصه، بای. عملکردي هستند

  )131. (باشند هاي سالمت می اقدامات در راهبري نظام

  :جایگاه ارزشیابی در فرآیند مدیریت در راستاي ارتقاء سالمت ملی

جایگاه ارزشیابی در فرآیند مدیریت در راستاي ارتقاء سالمت ملی در شکل زیر نشان 

  :داده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )72(ه ارزشیابی در فرآیند مدیریت در راستاي ارتقاء سالمت ملی جایگا - 8- 11شکل 

  
  :هاي سنتی و متداول در ارزشیابی بهداشتی و درمانی نظام

  :هاي متداول سنتی در ارزشیابی بهداشتی و درمانی شامل موارد زیر است روش

  

  
1 - Manas 

 اجتماعی و اقتصادي آن  بهداشت و روابط نظام 

 خط مشی بهداشت ملیتنظیم 

ن ریزي گسترده برنامه
ف

 
ت

عا
ال

اط
ي 

ور
آ

 
ارزشیا

ی
ب

 

 ریزي تفصیلی برنامھ

 تکمیل و اجرا

 ریزي مجدد برنامھ

ي
جه بند

بود
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  ها ـ بازرسی

  ـ گزارش و بازخورد آنها

  ـ کنترل کیفیت آماري

  ـ بررسی تخصصی

  هاي اجتماعی ررسیـ ب

  ـ مطالعات مربوط به هزینه

  )72). (تضمین جامع کیفیت(هاي رسیدگی به امور پزشکی  ـ برنامه

به طور کلی . اند داراي معایبی هستند ها که از گذشته مورد استفاده بوده این روش

  :توان به شرح زیر خالصه نمود ها را می هاي این سیستم ویژگی

  نگر هاي گذشته مالی و یا سایر شاخصهاي  غالب بودن شاخص) 1

  هاي ارزش گیري تمام ایجادکننده ناتوانی و قصور در اندازه) 2

  محاسبه اندك رشد و ایجاد سرمایه) 3

  گیري ضعیف نوآوري، یادگیري و تغییر اندازه) 4

  ها عدم ثبت و مدیریت صحیح داده) 5

  دمدتتمرکز بر حال و کوتاه مدت بیش از تمرکز بر اهداف بلن) 6

  )72. (ها گیري هاي حاصل از ارزشیابی عملکرد در تصمیم عدم کاربرد داده) 7

  :هاي ارزشیابی عملکرد نظام سالمت رویکردها و روش

موارد زیر را در نظر  دهاي ارزشیابی عملکرد نظام سالمت بای در بحث رویکردها و روش

  :گرفت

ی و کاربردي باشد باید در اگر بخواهیم ارزشیابی عملکرد عمل: ـ مرزهاي ارزشیابی

تعیین شود که  دبه عنوان مثال بای. ابتدا مرزهاي ارزشیابی عملکرد به دقت تعیین شوند

مانند (هاي پیشگیرانه  هاي پزشکی تمرکز خواهد داشت و یا تالش ارزشیابی عملکرد بر مراقبت

بی عملکرد ارتباطات را نیز شامل خواهد شد و یا باید تعیین شود که آیا ارزشیا) آموزش سالمت

هاي سالمت را تسهیل نموده  هاي تأمین اجتماعی که دستیابی به مراقبت نظام سالمت با برنامه

  .گذارند را نیز دربرخواهد گرفت یا خیر و بر سالمت اثر می

در ارزشیابی عملکرد نظام سالمت، عالوه بر  ):اي ملی یا منطقه(ـ سطح ارزشیابی 

تعیین . اي نیز مورد توجه قرار گیرد هاي منطقه ارزشیابی توانمندي دایارزشیابی ملی و فراملی ب

  .سطح ارزشیابی عملکرد در تدوین الگوي آن مهم و ضروري است

هماهنگ نمودن سازوکارهاي ارزشیابی در سطوح : اي ـ سازوکارهاي همکاري منطقه
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  .توجه قرار گیرند مورد دها و تحلیل آنها بای آوري داده اي، بخصوص به منظور جمع منطقه

در تدوین ): خاص(هاي گسترده  و شاخص) اصلی(هاي معمول  ـ شاخص

هاي معمول که در همه کشورها  اي از شاخص از مجموعه دهاي ارزشیابی عملکرد بای شاخص

این رویکرد در تدوین . اي از شاخص خاص کشور استفاده کرد مرسوم هستند و نیز مجموعه

اي داشته و امکان مقایسه عملکرد  که آنها هم جنبه مقایسه شود ها باعث می بسته شاخص

هاي سالمت کشورهاي مختلف را فراهم نمایند و هم مشکالت و مسائل خاص کشور را  نظام

اي که هم از گستردگی  در این مورد، حفظ نوعی تعادل منطقی مهم است به گونه. پوشش دهند

  .ي شودبیش از حد و هم از محدودشدن بیش از حد جلوگیر

هایی که ارزشیابی عملکرد نظام سالمت را پشتیبانی  ـ رویکردها و روش

توانند فرآیند ارزشیابی عملکرد نظام سالمت را بهبود داده و تسهیل  برخی عوامل می: کنند می

  :این عوامل عبارتند از. نمایند

  .گرایانه براساس مشکالت شناخته شده و منابع در دسترس شروع واقع) 1

تواند هم فرآیند ارزشیابی و هم  ارکت داوطلبانه متخصصین سالمت که میمش) 2

  .استفاده از نتایج آن را بهبود دهد

  .دهی عمومی نتایج حاصل از ارزشیابی عملکرد کنندگان و گزارش مشارکت مصرف) 3

  .نام به ذینفعان کلیدي برمبناي ارزشیابی ارائه بازخورد بی) 4

  .خته شده و اصالح سیاستگذاريپاسخ سریع به مشکالت شنا) 5

  .اي توجه به شرایط زمینه) 6

  .تعدیل خطر دقیق در تحلیل و پیشنهادها) 7

  .هاي کمی و کیفی استفاده از داده) 8

هاي متخصصین سالمت عمومی،  هاي متعدد شامل دیدگاه استفاده از دیدگاه) 9

  ....سیاستگذاري و آوري اطالعات، شناسی، فن پزشکی، علوم مدیریت، اقتصاد، جامعه

برقراري ارتباط مستمر بین محققین و سیاستگذاران و نیز متخصصین سالمت و ) 10

  .کننده هاي مصرف گروه

هاي اطالعات سالمت  بندي نظام سالمت، نظام برقراري ارتباط مستقیم بین بودجه) 11

  .و ارزشیابی عملکرد

  :انواع ارزشیابی در نظام سالمت

  :ظام سالمت عبارتند ازانواع ارزشیابی در ن

که گاهی به روند (هاي مقدماتی  داده: هاي مقدماتی ارزشیابی ساختاري و داده) 1
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گیري  پس از شروع برنامه ولی قبل از نتیجه) گویند آوري آنها ارزشیابی ساختاري می جمع

، شرح ها هدف از ارائه این داده). ساله 3ماه پس از شروع برنامه  18مثالً (شوند  گزارش می

هاي مقدماتی همیشه موقتی هستند  چون داده. چگونگی پیشرفت برنامه و ارزشیابی است

هاي مقدماتی گاهی  بنابراین ارزشیابی ساختاري و داده. همواره باید آنها را به دقت تفسیر کرد

لذا در . ممکن است ما را به اشتباه بیندازند و هزینه انجام این نوع ارزشیابی نیز زیاد است

  .ها به طور کلی مفید نیستند مدت احتماالً این نوع ارزشیابی هاي کوتاه برنامه

ریزي  هاي برنامه کارگیري فعالیت این ارزشیابی با میزان اجرا و به: ارزشیابی فرآیند) 2

ارزشیابی . هاي حاصل از آن ممکن است در هر زمانی گزارش شوند شده سروکار دارد و یافته

  .شه مفید استفرآیند تقریباً همی

هاي  هایی را از مصاحبه توان داده با استفاده از ارزشیابی کیفی می: ارزشیابی کیفی) 3

ها، کسب  هدف از این ارزشیابی. آوري کرد شخصی، مشاهدات مستقیم و اسناد مکتوب جمع

کنندگان از نتایج و اهمیت  هاي ایستاي برنامه و طرز برداشت شرکت اطالعات درباره ویژگی

هایی که اهداف آنها در فرآیند مورد نظر قرار  هاي ارزشیابی کیفی براي برنامه روش. استآنه

هاي کیفی چون  روش. هاي ارزشیابی مفید هستند دارند و نیز براي بررسی قابل اجرابودن روش

هاي خالص آماري  توانند احساس و پویایی را نیز به یافته به شخص نیز بستگی دارند می

  .بیفزایند

هایی که تحت تأثیر نتایج مطالعه قرار  هاي گروه از نماینده :ارزشیابی مشارکتی )4

  )72. (آید خواهند گرفت براي پیوستن به تیم ارزشیابی دعوت به عمل می

  :هاي ساختاري تحت ارزشیابی در نظام سالمت حوزه

د هاي ساختاري تحت ارزشیابی در نظام سالمت عبارتن معتقد است که حوزه 1النگست

  :از

... شامل دارو، جراحی، معالجات فیزیولوژیکی، روانی، اجتماعی، آموزشی و: ها درمان) 1

  .براي یک فرد

گیرد و حوزه آن  هاي هدف و جمعیت را دربرمی جوامع، گروه: ها خدمات و برنامه) 2

  .دباش.... تواند شامل آموزش، حمایت، فرآیندهاي اطالعاتی و تر است و می تر و پیچیده وسیع

با هدف تغییر رفتارهاي بهداشتی و نیز سبک زندگی در : هاي بهداشتی خط مشی) 3

  .گیرد جوامع صورت می

  
1 - Longest 
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تواند شامل تغییرات در ارائه خدمات بهداشتی،  این تغییر می: ها تغییر در سازمان) 4

هاي آموزشی و  درمانی و همچنین تغییر در کار پرسنل از قبیل چگونگی استفاده از برنامه

  )172. (گیري در تضمین کیفیت باشد هرهب

  :الگوهاي مفهومی ارزشیابی عملکرد نظام سالمت و اهمیت آنها

هاي مختلف به دلیل محدودیت معیارهاي سنتی در ارزشیابی عملکرد و  امروزه، سازمان

تغییرات شگرف در محیط تجاري، اشتیاق زیادي به ارزشیابی عملکرد خود از دیدگاهی جامع، 

هاي سالمت نیز در تالش براي ارتقاء کیفیت، اثربخشی و عدالت و  نظام. و گسترده دارندمتعادل 

هاي ذهنی منسجم براي پشتیبانی از ارزشیابی  بهبود عملکرد خود نیاز شدیدي به چارچوب

بنابراین طراحی روش ها و ابزارهایی براي ارزشیابی عملکرد نظام ) 132. (عملکرد خود دارند

اغلب محققین نیز معتقدند که توسعه یک چارچوب ) 122. (رسد ه نظر میسالمت ضروري ب

ها و مؤسسات  ها، آژانس عملیاتی و مورد قبول ارزشیابی عملکرد نقش مهمی در موفقیت دولت

به این دلیل در اغلب کشورها، اجماع عمومی بر سر ) 115. (هاي سالمت خواهد داشت مراقبت

هاي مفهومی در تشریح این موضوع  قالب) 130. (شود دیده می ها کارگیري این شیوه توسعه و به

  .که اصوالً چه چیزي باید مورد سنجش قرار گیرد کمک کننده هستند

کننده این است که به هنگام تعریف  قالب سنجش عملکرد همچنین مشخص

  .هایی باید تأکید کرد هاي عملکرد بر چه استراتژي شاخص

  :ومی ارزشیابی عملکرد عبارتند ازبرخی دیگر از فواید الگوي مفه

  .هاي مورد نیاز استخراج شاخص) 1

  .سازماندهی افکار) 2

  .ایجاد زبان مشترك) 3

  )109. (تضمین پوشش مناسب توسط نظام سنجش عملکرد) 4

هاي مدیریت  عالوه بر این سطح ذهنی الگوي ارزشیابی عملکرد مبنایی براي نوآوري

بارت دیگر نوعی مهارت تضمین کیفیت به مانند آنچه که در آورد و یا به ع کیفیت فراهم می

  )124. (نماید هاي تولیدي رخ داده است ایجاد می نظام

  :هاي مرتبط الگوهاي مفهومی و مثال

ها، آزمون  هاي مفهومی، روشی مفید در تفهیم اهداف، تعیین شاخص اساساً چارچوب

هاي  انواع متعددي از چارچوب. ندفرضیات علی در سیاستگذاري، مدیریت و ارزشیابی هست

  :نوع  اصلی آنها عبارتند از 4ارزشیابی عملکرد وجود دارند که 
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ها، سالمت به عنوان یکی از تولیدات نظام  در این چارچوب: 1استعاره ماشینی) 1

هاي ارزشیابی در سطح داده، فرآیند و ستاده تعریف  سالمت در نظر گرفته شده و شاخص

هاي سالمت وجود ندارد اما  ها در نظام هاي چندانی از این نوع چارچوب مثالهر چند . شوند می

چارچوب ارزشیابی عملکرد ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت در گزارش جهانی سالمت 

در الگوي سازمان جهانی . هاي استعاره ماشینی دارد م شباهت زیادي به چارچوب2000سال 

سالمت و منابع انسانی هستند، فرآیندها به کارکردهاي نظام ها شامل مخارج  بهداشت، داده

ها نیز شامل سالمت، پاسخگویی و عدالت  مرتبط شده و ستاده...) مانند تولیت، تولید خدمت و(

  .باشند در مشارکت مالی می

هاي چک لیستی، ارزشیابی  چارچوب: هاي چک لیستی چارچوب/ کارت امتیاز ) 2

هاي اقدامات و اهداف مشخص عملکردي هدایت  ی از الگوبرداريعملکرد را به وسیله لیست

اشاره کرد که در  2توان به چارچوب نتایج ثانویه و کیفیت ها می از جمله این چارچوب. کنند می

با استفاده از این چارچوب، عملکرد شاغلین عمومی نظام . انگلستان به کار گرفته شده است

هاي  زمینه مدیریت بیماري 4هاي کیفیت در ي از شاخصا طب ملی انگلیس باتوجه به مجموعه

  .گیرد مزمن، خدمات اضافی، تجربه بیمار و سازماندهی اقدامات مورد ارزشیابی قرار می

ها،  دهند که نظام ها توضیح می این چارچوب: هاي پویا چارچوب/ هاي پیچیده  نظام) 3

محیط و در پاسخ به تغییرات مستمر  تر، در تعامل با این کارکردهایشان را در محیطی گسترده

هاي سازمان  هاي کیفیت مراقبت به عنوان مثال، چارچوب پروژه شاخص. دهند آن انجام می

هاي بیولوژیکی، اجتماعی و محیطی  کننده اي از تعیین گستره 3توسعه و همکاري اقتصادي

ها  کننده این تعیین آن، سپس این موضوع را که نظام سالمت چگونه با. گیرد سالمت را دربرمی

این رویکرد، . دهد نماید را مورد ارزشیابی قرار می برخورد کرده و در سالمت جامعه مشارکت می

وم بآمارتیاسن و مارتانوس. نیز سازگار است 4ومبآمارتیاسن و مارتانوس سازيبا رویکرد توانمند

مانند توانایی جهت (افراد هاي کارکردي  ارتقاء توانمندي دهاي رفاه بای معتقدند که هدف نظام

هاي  براي غلبه بر چالش) هاي سالمت و رویدادهاي سیاسی مشارکت در گذر اقتصادي، مراقبت

اند باشد و نه فقط دستیابی به  مستمري که با آنها مواجهند و نیز تحقق اهدافی که تعیین کرده

  .متهاي پایانی از پیش تعیین شده مانند نتایج ثانویه سال برخی مطلوبیت

  
1 - Machine metaphor 
2 - Quality and outcomes framework 
3 - OECD 
4 - Amartya Sen and Martha Nussbaum 
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روش فوق به کار گرفته  3ها ترکیبی از  در برخی از چارچوب: ترکیبی از موارد فوق) 4

به عنوان مثال چارچوب ارزشیابی عملکرد نظام سالمت هلند ترکیبی از الگوهاي . شده است

  .باشد که چارچوبی پویاست و کارت امتیاز متوازن ارائه شده توسط کاپالن و نورتون می 1اللوند

تر در ارزشیابی عملکرد نیز وجود  هایی از رویکردهاي جزئی ر موارد فوق، مثالعالوه ب

هاي ارزشیابی عملکرد محدودتر براي  به عنوان مثال ممکن است در برخی موارد چارچوب. دارد

هاي خاص مانند نظام  هاي خاص و یا ارزشیابی عملکرد سازمان ارزشیابی در زمینه بیماري

  .شوداي به کار گرفته  بیمه

تر بوده  ها ساده کارگیري برخی از این چارچوب اشاره کرد که مدیریت و به ددر پایان بای

لذا مالحظات . و هر کدام از آنها کاربردهاي متفاوتی دارند هر چند همه آنها داراي ارزش هستند

در انتخاب یک نوع چارچوب براي ارزشیابی عملکرد نظام سالمت مورد توجه  دخاص محلی بای

  )131. (رار گیرندق

  :مراحل طراحی الگوي ارزشیابی عملکرد نظام سالمت

مرحله  3توان به  و همکاران معتقدند که توسعه نظام ارزشیابی عملکرد را می 2بورنه

  : تقسیم کرد که عبارتند از

  .طراحی الگوي مفهومی ارزشیابی عملکرد) 1

  .اعمال الگوي مفهومی براي ارزشیابی عملکرد) 2

  )133. (هاي حاصل براي بهبود عملکرد ارگیري دادهک به) 3

نکته مهم این است که ارزشیابی عملکرد، پایان کار نیست، به عبارت دیگر ارزشیابی 

کند بلکه آن تنها ابزاري براي بهبود عملکرد ایجاد  اي ایجاد نمی عملکرد به تنهایی ارزش افزوده

هد بود که از نتایج حاصل از آن براي بهبود لذا ارزشیابی عملکرد زمانی مفید خوا. نماید می

  )115. (سیاستگذاري و انجام اصالحات ضروري جهت بهبود عملکرد نظام استفاده شود

  :توان شامل مراحل زیر دانست چنین، ایجاد ابزار ارزشیابی عملکرد را می هم

  مفهوم سازي اولیه) 1

 نویس اولیه پیش) 2

  آزمون آزمایشی اولیه) 3

  صالحات الزمانجام ا) 4

 

  
1 - Lalonde 
2 - Burne 
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  آزمون آزمایشی ثانویه) 5

 انجام اصالحات اساسی) 6

  )134. (ویرایش و نهایی کردن) 7

اي جهت همکاري با کشورهاي عضو این سازمان  سازمان جهانی بهداشت نیز در برنامه

گیري سیستم ارزشیابی  در زمینه ارزشیابی عملکرد نظام سالمت اعالم کرده است که به کار

  :دو مرحله به شرح زیر است عملکرد شامل

این مرحله شامل سنجش و تحلیل عملکرد نظام سالمت و  :مرحله تشخیصی) 1

  :گیرد هاي سیاستگذاري بوده و اقدامات زیر را دربرمی گزینه

  .هاي ملی سالمت بحث و تبادل نظر در مورد سیاست) الف

  .تحلیل چگونگی عملکرد نظام سالمت و علّت آن) ب

هاي مرحله اول، اقدامات خاص براي  در این مرحله براساس یافته: یمرحله اجرای) 2

اقدامات این مرحله بسیار متنوع بوده و در کشورهاي . شوند بهبود عملکرد طراحی و اجرا می

  )114. (مختلف تفاوت زیادي با یکدیگر خواهد داشت

  :مرزهاي نظام سالمت

بر همین اساس مرزهاي . شده است تا به امروز، تعاریف مختلفی از نظام سالمت ارائه

توان گفت که  در محدودترین تعریف، می. نظام سالمت نیز در تعاریف مختلف با هم متفاوتند

هاي سالمت  هایی که مستقیماً تحت کنترل وزارتخانه مرز نظام سالمت عبارت است از فعالیت

سالمت را تنها شامل در برخی کشورها ممکن است مرز نظام . قرار دارند) بهداشت و درمان(

هایی که به طور خاص  حوزه خدمات پزشکی فردي تعریف کنند، در حالی که بسیاري از فعالیت

اي  ها به گونه ها یا طراحی مالیات کش شوند مانند بازاریابی حشره با هدف بهبود سالمت انجام می

چنین در  هم. ندگنج که موجب کاهش مصرف تنباکو و تولیدات الکلی شوند در این تعریف نمی

اي تعریف شود که بسیاري از خدمات  برخی کشورها ممکن است مرز نظام سالمت به گونه

و بخش خصوصی ارائه  1هاي غیردولتی هاي دولتی، سازمان سالمت فردي که توسط سایر بخش

. تر از این تعریف است دومین تعریف از مرز نظام سالمت کمی گسترده. شوند را شامل نشود می

شود که عالوه بر خدمات پزشکی فردي،  اي تعریف می این حالت، نظام سالمت به گونهدر 

هاي بین بخشی را که براي بهبود سالمت  خدمات پزشکی غیرفردي را نیز شامل اما فعالیت

در این تعریف، مداخالت سنتی سالمت عمومی جزء حوزه نظام . شود شوند شامل نمی انجام می

  
1 - NGOs 
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هاي بین بخشی مانند تأمین آب سالم که تأثیر مهمی نیز بر  ا فعالیتسالمت ذکر شده است ام

سومین تعریف، باز . شوند سالمت عمومی دارند در حوزه مرزهاي نظام سالمت شناخته نمی

هایی که هدف اصلی آنها ارتقاء سالمت  تر از تعریف دوم بوده و تمامی فعالیت کمی گسترده

تر از خدمات سالمت فردي و  این، گسترده. شناسد می است را در درون مرزهاي نظام سالمت

آخرین تعریف از مرزهاي نظام . شود هاي بین بخشی را نیز شامل می غیرفردي بوده و فعالیت

. داند سالمت، تمامی اقداماتی که به نوعی در بهبود سالمت مؤثرند را جزء مرزهاي نظام می

ها از جمله نظام  نظام سالمت و سایر نظامبراساس این تعریف، تمایز عملیاتی چندانی بین 

آموزش، کشاورزي و غیره وجود ندارد زیرا به عنوان مثال تولیدات کشاورزي یا تولیدات نهایی 

از بین این تعاریف مختلف، . اي بر سالمت جامعه تأثیر خواهند داشت نظام آموزش به گونه

ترین آن  اط داشته باشد مناسبتعریفی که به خوبی با مفهوم پاسخگویی نظام سالمت ارتب

  .هاست

ارائه خدمات سالمت فردي و غیرفردي  دهاي سالمت بای باتوجه به اینکه متصدیان نظام

هاي بین بخشی که به طور خاص براي ارتقاء  چنین از فعالیت اساسی را تضمین نموده و هم

حمایت و پشتیبانی  )مانند قانونگذاري در زمینه بستن کمربند ایمنی(شوند  سالمت طراحی می

این تعریف، . ترین تعریف عملیاتی، تعریف سوم باشد توان گفت که مناسب نمایند می

کند که وراي خدمات پزشکی فردي اندیشیده و به  سیاستگذاران نظام سالمت را ترغیب می

نظیر  هایی شوند را در حوزه هایی که براي ارتقاء سالمت انجام می توانند فعالیت اینکه چگونه می

ها، محدودیت مصرف تنباکو و نظیر آن تشویق نموده و از آنها  غذایی، ایمنی جاده تغییر رژیم

نسبت به آن بخشی از  داندرکاران نظام سالمت بای به هر حال دست. حمایت کنند فکر کنند

تواند چه از طریق تولید خدمات و چه از طریق تولیت تولیدکنندگان خصوصی و  سالمت که می

ول و پاسخگو ؤهاي بین بخشی تحت تأثیر اقدامات آنها قرار گیرد مس مایت از فعالیتیا ح

در عین حال اگر نقش تولیتی نظام سالمت تنها به مصرف مطلوب منابع تحت کنترل . باشند

در این صورت . ترند آن اطالق گردد تعاریف محدودتر مرزهاي نظام سالمت مناسب

مسؤل ارتقاء آن بخشی از سالمت جمعیت خواهند دانست  سیاستگذاران نظام سالمت، خود را

انتخاب مرزهاي نظام سالمت در . که مربوط به خدمات پزشکی فردي در بخش عمومی است

کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه مستلزم توجه به محیطی است که اقدامات آن را تحت 

) بهداشت و درمان(هاي سالمت  وزارتخانههاي  محدودیت دبه عنوان مثال، بای. دهد تأثیر قرار می

هایی که داراي ظرفیت تأثیرگذاري بر سالمت هستند مد  در اثر گذاري بر اقدامات سایر بخش

کند که در کشور چه کسی مسؤول نظام  این مسأله، این پرسش را ایجاد می. نظر قرار گیرند

ب ارزشیابی عملکرد آن موضوع تعیین مرزهاي نظام سالمت در طراحی چارچو. سالمت است



  193   /    عملکرد و ارزشیابی عملکرد نظام سالمت: بخش هشتم

اي طراحی شود که مرزهاي تعریف شده  به گونه دنیز حائز اهمیت است زیرا الگوي عملکردي بای

تفاسیر مختلف از مرزهاي نظام سالمت نشان داده  ،8-12در شکل . نظام سالمت را دربر گیرد

  :شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )92(تعاریف مختلف از مرزهاي نظام سالمت  - 8- 12شکل 

  

دهند در حالی که  دایره، به ترتیب تعاریف اول، دوم و سوم را نشان می 3این شکل  در

  )92. (باشد ترین تعریف از مرزهاي نظام سالمت شامل مستطیل خارجی شکل نیز می گسترده

  ):انتخاب مرزهاي نظام سالمت در ارزشیابی عملکرد(انتساب علّی 

توانند بر سالمت جامعه  اي از اقدامات می نه گستردههمانگونه که قبالً نیز اشاره شد دام

این اقدامات، شامل اقداماتی که به طور خاص براي بهبود . به صورت مثبت یا منفی اثر بگذارند

در زمینه انتخاب مرزهاي نظام سالمت در ارزشیابی . شود اند نیز می سالمت طراحی نشده

هاي نسبی  اول عبارت است از تعیین شاخصرویکرد . عملکرد اساساً دو رویکرد وجود دارد

در این . روند اي از روابط علی مفروض به کار می تحقق هدف کلی که براي سنجش مجموعه

و سیاستگذاران ) بهداشت و درمان(اي که به واسطه اقدامات وزارت سالمت  رویکرد نتایج ثانویه

 سایر عوامل

 بخشیاقدامات بین 

 
  متسال

ش
ش

پو
 

 خدمات سالمت غیرفردي

 خدمات پزشکی فردي



  مدیریت عملکرد در نظام سالمت  /     194

سالمت مورد سنجش و پیگیري  توان در ارزشیابی عملکرد نظام شوند را می سالمت ایجاد می

هاي قابل کنترل از طریق  به عنوان مثال، مرگ و میر کودکان در اثر بیماري. قرار داد

مورد بررسی ) بهداشت و درمان(توان در ارزشیابی عملکرد وزارت سالمت  واکسیناسیون را می

) بهداشت و درمان(توان به عملکرد وزارت سالمت  قرار داد اما مرگ و میر کلی کودکان را نمی

تواند برنامه پوشش واکسیناسیون را  می) بهداشت و درمان(منتسب کرد زیرا وزارت سالمت 

میرند تحت  کنترل کند اما این واقعیت که برخی از کودکان در اثر سوء تغذیه ناشی از فقر می

شگیري به جاي بنابراین در این حالت، تنها مرگ و میرهاي قابل پی. کنترل این وزارتخانه نیست

تواند پاسخگوي همه مرگ و  گیرند زیرا نظام سالمت نمی کل مرگ و میرها مورد توجه قرار می

بر ) بهداشت و درمان(گیرندگان وزارت سالمت  این رویکرد، بر تمرکز تصمیم. میرها باشد

هاي سالمت  کننده دودي از تعیینعمجموعه م مسائلی که مستقیماً تحت کنترل آنهاست و بر

دومین رویکرد عبارت است از جداکردن سنجش نتایج از ارزشیابی انتساب علّی، هم . تأکید دارد

است و هم در رابطه با سایر ) بهداشت و درمان(در رابطه با آنچه که تحت کنترل نظام سالمت 

د مرگ و میر کلی کودکان و تغییرات آن مور دبه عنوان مثال، در این رویکرد بای. ها کننده تعیین

تواند در  حدي که نظام سالمت می. سنجش قرار گرفته و سپس دالیل آن نیز تعیین شود

توان به عنوان بخشی از این فرآیند  کاهش مرگ و میر کودکان مشارکت داشته باشد را نیز می

هاي ممکن  آورد که بتوان تمامی فرض این رویکرد امکان آن را فراهم می. مورد بررسی قرار داد

چنین بر توجه  آن، هم. هاي از پیش مشخص شده را مورد آزمون قرار داد کننده تعیین و نه فقط

توانند سالمت جامعه را از طریق تشویق اقدامات در  سیاستگذاران سالمت به اینکه آنها می

. کند محدودة گسترده بین بخشی و نه فقط محدوده تحت کنترل آنها بهبود دهند تأکید می

)92(  

  :عوامل واسطه

توان به  واضح است که تولید خدمات پزشکی و سالمت و اقدامات بین بخشی را نمی

اي نیز وجود دارند که در  طور مستقیم به بهبود سالمت تعبیر کرد زیرا عوامل یا شرایط واسطه

پوشش خدمات پزشکی و مداخالت سالمت عمومی  ،به عنوان مثال. این مسیر تأثیر گذارند

زیادي بر سالمت داشته باشد اما به تنهایی به مفهوم بهبود سالمت تواند تأثیر  اساسی می

نماید زیرا آن مفاهیمی مانند دسترسی  هاي زیادي ایجاد می سنجش پوشش، چالش. نخواهد بود

چنین مستلزم  آن، هم. گیرد فیزیکی، توانایی پرداخت، مصرف، اثربخشی و کیفیت را در برمی

ی است که پوشش به طور روتین در مورد آنها مورد سنجش اي از مداخالت اصل تعریف مجموعه

  )92. (قرار خواهد گرفت
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  :عملکرد و زمان

عملکرد به حداکثر مشارکت عملی نظام سالمت در تحقق اهداف تعریف شده اجتماعی 

براساس گزارش سالمت جهانی سال . شود ها اطالق می با منابع در دسترس آن و سایر نظام

ینکه این حداکثر مشارکت چگونه باید تعریف شود دو برداشت متفاوت ارائه ، در مورد ا.م 2000

اولین رویکرد معتقد است که حداکثر مشارکت نظام سالمت باید حداکثر چیزي که . شده است

و با استفاده از منابع در دسترس آن در سال جاري ) بهداشت و درمان(توسط وزارت سالمت 

. این برداشت، با تعریف محدود نظام سالمت همخوانی دارد. دهدباشد را نشان  قابل دستیابی می

اي براي  کند که چه کسی مسؤول عملکرد ضعیف فعلی است اما انگیزه این رویکرد مشخص می

توانند سالمت را  تري که می سیاستگذاران نظام سالمت جهت اندیشیدن به اقدامات گسترده

این رویکرد . بر تعریف حداکثر باالتر تمرکز دارد دومین رویکرد. کند بهبود بخشند ایجاد نمی

توان با استفاده از تمامی امکانات در دسترس نظام  حداکثر آنچه را که می دمعتقد است که بای

هاي مناسب به دست آورد مورد توجه  کارگیري ترکیبی از سیاست ها و با به سالمت و سایر نظام

دهد که با منابع  یک سال حاصل شود بلکه نشان می این حداکثر، ضرورتاً نباید در. قرار داد

دهد که  براساس این تعریف، عملکرد ضعیف نشان می. پذیر است موجود چه دستاوردي امکان

تر محقق کند به  هاي مناسب ها و سیاست توانست با برنامه نظام نتوانسته است آنچه را که می

. سال پیش یا تصمیمات فعلی باشد 15این مسأله ممکن است ناشی از تصمیمات . دست آورد

تواند ناشی از شکست اقدامات بین بخشی در کاهش مصرف سیگار و یا  همچنین می ،آن

این رویکرد، هدفی کلی براي سیاستگذاران . شکست در ارائه خدمات سالمت به افراد فقیر باشد

شیده و آگاه باشند که نماید که وراي خدمات پزشکی فردي اندی ایجاد نموده و آنها را تشویق می

 ياز نظر فنی هر دو. دند بر سالمت جامعه تا چندین دهه اثر بگذارنتوان اقدامات فعلی آنها می

انتخاب یک رویکرد به هدف تحلیل عملکرد نظام سالمت . این رویکردها قابل استفاده هستند

در سال ) انبهداشت و درم(اگر هدف این باشد که تعیین شود وزارت سالمت . بستگی دارد

اطالعات حاصل از ارزشیابی عملکرد . تر است جاري چگونه عمل کرده است رویکرد اول مناسب

هاي  جهت تمرکز بر روش) بهداشت و درمان(به سیاستگذاران وزارت سالمت  دبا این رویکرد بای

که اما اگر هدف این باشد . مدت بهبود عملکرد در مناطق تحت کنترل آنها کمک کند کوتاه

) هم در درون و هم در بیرون نظام سالمت(تعیین شود با استفاده بهینه از منابع در دسترس 

  )92. (تر است چه چیزي قابل دستیابی است رویکرد دوم مناسب

  :اهداف مشخص نظام سالمت

اهداف مشخص نظام سالمت، نوع خاصی از سنجش عملکرد و برنامۀ انگیزشی بوده و به 
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این مفهوم، از حوزه صنعت به حوزه . زي است که باید تحقق یابدمعناي بیان کمی چی

به  سیاستگذاري سالمت وارد شده و ایده اصلی این است که وقتی اهداف کالن به صورت عینی

  .ترومؤثرتر تحقق آنها را پیگیري نمود یافتهسازمانتوان به صورت اهداف مشخص تجزیه شوند می

SMARTداراي ویژگی هاي مشخص  رود که هدف انتظار می
باشند یعنی اختصاصی،  1

در صورتی که ) 135. (قابل سنجش، درست و منطقی بوده و داراي محدودیت زمانی باشند

ها و افراد در تمرکز بر تعداد قابل  توانند به سازمان اهداف مشخص به خوبی طراحی شوند می

هاي  دولت. نظام خواهد شد مدیریتی از اهداف کالن کمک نمایند که این نیز منجر به بهبود

اي اروپا، استرالیا، زالندنو و ایاالت متحده  بسیاري از کشورها، از جمله اعضاي دفتر منطقه

در عین حال . اند هاي سالمت تدوین کرده هاي مختلف مراقبت اهداف مشخصی را براي جنبه

شخص، از اهداف م) 136. (شواهد مبتنی بر موفقیت استفاده از اهداف مشخص محدودند

هاي دال بر موفقیت  اند اما گزارش گذشته به طور گسترده در سالمت عمومی به کار رفته

در این زمینه تحت عنوان استراتژي . م1992تجربه انگلیس در سال . مالحظه آنها نادرند قابل

این استراتژي برمبناي شعار بهداشت براي همه طراحی شده و . سالمت ملّی مثال خوبی است

با این حال، یک ارزیابی . اي از اهداف مشخص سالمت عمومی در آن تدوین گردید عهمجمو

ها در سال اول  دهد که تأثیر این استراتژي بر سیاست نشان می. م 1998دقیق مستقل در سال 

. باشد قابل صرفنظر می. م1997بسیار ناچیز بوده و حتی اثر آن بر سیاستگذاري محلی تا سال 

  :الیل شکست این استراتژي را تحت شش عنوان کلی زیر خالصه کرده استد 2هانتر) 137(

  .فقدان رهبري مطلوب در دولت ملی) 1

  .هاي زیربنایی اجتماعی و ساختاري سالمت کننده شکست در توجه به تعیین) 2

اهداف مشخص تعیین شده در همه موارد باورپذیر نبوده و در سطح محلی تنظیم ) 3

  .نشده بودند

  .عه و ترویج ضعیف استراتژي در وراي نظام سالمتاشا) 4

  .عدم پیگیري درست استراتژي) 5

  .عدم تشویق مشارکت و همکاري در بین مؤسسات) 6

هاي  اما در طی ده سال گذشته، اهداف مشخص همیشه یک ویژگی مشخص سیاست

اي  هاي مشخص در برنامه هدف. م1998در سال ) 138. (مراقبت سالمت انگلیس بوده است

نامه خدمات عمومی تدوین گردید که آنها در ابتدا بر نتایج، از قبیل اصالح  تحت عنوان موافقت

  
1 - Specific, Measurable, Accurate, Realistic and Time bound 
2 - Hunter 
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وزارت . هاي انتظار تأکید داشتند نرخ مرگ و میر، کاهش مصرف سیگار و چاقی و کاهش زمان

) که قبالً توضیح داده شده است(بندي براساس ستاره  هاي گزارش و درجه سالمت نیز از کارت

هاي مشخص تعیین  برخالف هدف. ه عنوان ابزار اساسی براي تحقق این اهداف استفاده کردب

. هاي سالمت ثابت شده است ها، تأثیر مثبت اینگونه اهداف در مراقبت شده در سایر بخش

  :توان به موارد زیر منتسب کرد این موفقیت را می) 139(

  .نه کلی و بلندمدت اند و مدت بوده اهداف تعیین شده روشن و کوتاه) 1

  .مبناي اهداف مذکور سطح محلّی و نه سطح ملی بوده است) 2

هر چند این . اند متخصصین در طراحی و اجراي برخی از این اهداف مشارکت داشته) 3

تواند خطر انعکاس عالئق متخصصین در اهداف مشخص تعیین شده را افزایش دهد  موضوع می

  .تواند افزایش دهد اهی در تعیین اهداف را نیز میچنین هشیاري و آگ اما آن، هم

ها منابع مالی، اطالعات و ظرفیت مدیریتی بیشتري براي پاسخ به اهداف  به سازمان) 4

  .مشخص داراي چالش اعطا شد

هاي عینی و ملموسی براي تحقق اهداف مشخص تعیین شده در نظر  انگیزاننده) 5

  .گرفته شده بود

. هاي سالمت در حوزه سالمت عمومی تکرار نشد ت در مراقبتبا این حال، این موفقی

هاي  کردند که اهداف مشخص مراقبت دلیل اصلی این مسأله نیز این بود که مدیران احساس می

هر چند اهداف مشخص، . سالمت در حوزه مداخالت نظام سالمت پاسخگو و پذیرفتنی هستند

نموده و اگر به درستی طراحی شوند  مسیر روشنی براي دستیابی به اهداف کلیدي ارائه

شکل . اي نیز در استفاده از آنها وجود دارد مالحظه کننده باشند اما خطرات قابل توانند کمک می

  : دهد برخی از خطرات تکیه بیش از حد به این اهداف را نشان می  13-8

 خطرات تکیه بیش از حد به اهداف مشخص

ی از نظام سالمت که اهداف مشخصی براي آنها احتمال نادیده گرفته شدن مناطق) 1

  .تعیین نشده است

مدت و تحت کنترل آنها  احتمال تمرکز مدیران و دیگر افراد بر اهداف مشخص کوتاه) 2

  .تر و اهدافی که کمتر تحت کنترل هستند با هزینه اهداف بلندمدت

هایی که این  اهداف مشخص بسیار پیش رونده ممکن است به قابلیت اعتماد داده) 3

  .اند آسیب برساند گذاري شده اهداف برمبناي آنها پایه

اهداف مشخص ممکن است نگرش محدود و چاپلوسانه را گسترش داده و مانع ) 4

 .گرایی ایثارگرانه شود تخصص

  )140(خطرات تکیه بیش از حد به اهداف مشخص برخی از  - 8- 13شکل 
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شخص عملکردي نوعی آزادي عمل در نتیجه نهایی در این مبحث اینکه، اهداف م

ند به تنهایی بهبود عملکرد را نتوا هاي خاص ایجاد کرده و نمی تمرکز نظام سالمت بر حوزه

هاي  سایر اقدامات بهبود مانند قانونگذاري و بازبینی هاد مگر اینکه همراه با آننتضمین کن

  )55. (عمومی به خوبی انجام شوند

ها قاستفاده از اهداف مشخص و مشو:  

کارگیري اهداف مشخص عملکردي نظام سالمت در ارزشیابی، منجر به بهبود عملکرد  به

به عنوان . هاي مشخص در کشورهاي مختلف بسیار متفاوت است تعداد هدف. نظام خواهد شد

 48کند در حالی که لیتوانی تنها بر  هدف مشخص را پیگیري می 318مثال ایاالت متحده 

کارگیري اهداف مشخص  موارد زیادي از موفقیت ناشی از به. دهدف مشخص تأکید دار

توان به آلمان اشاره کرد که با اجراي طرح  از جمله این موارد می. عملکردي گزارش شده است

هاي  کارگیري اهداف مشخص، تغییرات مهمی در استفاده از مراقبت و با به 1مدیریت بیماري

درصد از افراد به  32نام در این برنامه تنها  قبل از ثبت به عنوان مثال،. سالمت ایجاد کرده است

کردند در حالی که پس از اجراي برنامه این میزان به  طور منظم براي معاینه چشمی مراجعه می

مندي بیماران از این برنامه نیز بسیار باال است  چنین رضایت هم. درصد رسیده است 80تا  70

اند که مجدداً در این برنامه شرکت خواهند  نها اعالم کردهدرصد از آ 97اي که حدود  به گونه

درصد از درآمد  25انگلیس نیز با استفاده از چارچوب نتایج ثانویه و کیفیت که در آن تا . کرد

شاغلین عمومی نظام سالمت برمبناي عملکرد آنها در زمینه اهداف مشخص چارچوب پرداخت 

هاي خدمات سالمت نیز رویکردهاي  برخی سازمان. شود نتایج خوبی به دست آورده است می

در عین حال سؤاالت و ابهاماتی نیز در . اند اي براي تحقق اهداف مشخص به کار گرفته نوآورانه

هاي اصلی براي بهبود اقدامات متخصصین  هاي مالی به عنوان انگیزاننده مورد ارائه مشوق

ها و نیز هزینه ـ  اخالقی بودن اینگونه مشوق این ابهامات عمدتاً مربوط به. سالمت وجود دارد

 دباشد زیرا اعتقاد بر این است که ارزشیابی عملکرد نظام سالمت بای اثربخش بودن آنها می

رفع این ابهامات، مستلزم تولیت . ارزش محور بوده و داراي هزینه ـ اثربخشی مناسبی نیز باشد

  )131. (باشد هاي سالمت می جامع ارزشیابی عملکرد نظام

هاي ارزشیابی  وقتی دامنه روش :هاي ارزشیابی عملکرد نظام سالمت ـ شاخص

  )131. (شاخص عملکردي نظام سالمت تعیین شوند دعملکرد تشریح شدند بای

  

  
1- Disease management progamme 
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  :هاي عملکرد در بهبود عملکرد کارکنان اهمیت شاخص

. است هاي عملکردي در بهبود عملکرد کارکنان نیز داراي اهمیت زیادي تعیین شاخص

  :توان به موارد زیر اشاره کرد هاي عملکردي می از جمله اهمیت شاخص

دهند که هر یک تا چه حد در پیشبرد  هاي عملکردي به کارکنان نشان می شاخص) 1

  .اند اهداف سازمان سهیم بوده

کند که کارکنان در جهت  هاي عملکردي این امکان را فراهم می هماهنگی شاخص) 2

  .بهبود سازمان سهیم باشند ایجاد تغییرات و

  .آورند ها را به صورت کمی درمی ها نتایج فعالیت شاخص) 3

هاي عینی باعث تسهیل مقایسه آنها با اهداف سازمان، ایجاد بهبود در کارها،  شاخص) 4

  )109. (شوند بازخورد بهبود به کارکنان و نهایتاً ایجاد انگیزش در کارکنان می

  :بهبود تخصصی

کردن ابزارهایی براي ارزشیابی  فاده از ارزشیابی عملکرد، به دنبال فراهماغلب، است

اما یک . هاي سالمت به عنوان سازوکاري براي ارتقاء عملکرد است خارجی و بررسی دقیق نظام

کاربرد مهم دیگر ارزشیابی عملکرد عبارت است از ایجاد بازخورد براي متخصصین بالینی در 

هایی که چنین هدفی را دنبال  پایگاه داده. تراز آنها نسبت افراد هممورد عملکرد آنها به 

به عنوان مثال در سوئد، متخصصین بالینی . نمایند امروزه در بسیاري از کشورها وجود دارند می

دهندگان  هاي فردي ارائه ها داده در این فرم. نمایند هایی به نام فرم ثبت کیفیت دریافت می فرم

هاي بیماران آنها، تشخیص، درمان، تجربیات و نتایج حاصل  مت در مورد ویژگیهاي سال مراقبت

هدف مشخص این کار، . شوند شده ثبت شده و با دیگر افراد به اشتراك و مقایسه گذاشته می

در ) 141. (تسهیل بهبود کیفیت در اقدامات بالینی از طریق یادگیري و توسعه مستمر است

بخشی از آموزش مداوم  دکته وجود دارد که سنجش عملکرد بایواقع اجماع عمومی بر این ن

نام و نشان  بی داي متخصصین بای اینکه اطالعات مربوط به بهبود حرفه. متخصصین بالینی باشد

هاي اخیر محمل مباحثات جدي بوده  باشد و یا اینکه در دسترس عموم قرار بگیرد در سال

هاي سنجش عملکرد براي اینکه مؤثر واقع شوند  رنامهدهد که این گونه ب شواهد نشان می. است

چنین  هم) 142. (با مشارکت متخصصینی که از آنها استفاده خواهند کرد طراحی شوند دبای

ها، آنهایی هستند که رفتارهاي مثبت و همکارانه را در  ترین نظام اعتقاد بر این است که سازنده

مومی علیه تخصص آنها و از دست رفتن کسب و بین متخصصین تشویق نموده و از تهدیدات ع
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یا دیگر  1کردن چین تواند رفتارهاي دفاعی را تشویق کرده و منجر به دست کار آنها که می

  .نمایند  هاي رفتاري ناخواسته در بین آنها شود ممانعت می العمل عکس

  :شوند باید هایی که براي بهبود تخصصی استفاده می بنابراین شاخص

  .هاي هدفمند اقدامات بالینی را با مبانی علمی قوي منعکس نمایند هجنب) 1

  .تضمین گردد دها بای تعدیل خطر در بین شاخص) 2

امکان حذف بیماران خاص مانند کسانی که خودشان مایل به تکمیل دورة درمان ) 3

  .نیستند را ایجاد کنند

  .تفسیرپذیري را تسهیل نمایند) 4

  .دهنده هستند شامل شوند رل ارائهخدماتی را که تحت کنت) 5

  .داراي صحت باالیی باشند) 6

  .هزینه را حداقل نمایند) 7

مانند استفاده بیش از حد یا کمتر از (هاي نامناسب  عالوه بر این، سنجش حد مراقبت

الزامات نظام موفق . نیز باید به مانند سنجش نتایج مراقبت مورد توجه قرار گیرد) ها حد درمان

هاي اطالعاتی طراحی شده  ملکرد براي بهبود تخصصی ممکن است با الزامات نظامسنجش ع

این بدان معنا نیست که تعارض بین دو . براي ارتقاء پاسخگویی و انتخاب بیمار در تعارض باشد

تجربیات کشورهایی نظیر سوئد، دانمارك و هلند نشان . نیاز و تقاضاي متفاوت قابل حل نباشد

البته، در تمامی ) 143. (وان نیازهاي عمومی و تخصصی را با هم سازگار کردت دهد که می می

چالش اصلی براي متخصصین نیز . هاي عملکردي بیشتر است موارد تقاضاي بیماران براي داده

و نه اینکه منجر به شود این است که اطمینان حاصل کنند که این روند منجر به نتایج خوبی 

هاي قابل قبول، آماري و همراه با  حل اصلی نیز این است که برنامه راه. رفتارهاي دفاعی گردد

هاي آماري نیز به درستی ارائه شوند به  تعدیل خطر براي سنجش عملکرد طراحی شده و داده

ها بتوانند درك بهتري از آنها داشته و اطالعاتی را که در  اي که عموم مردم و رسانه گونه

  )55. (به درستی تفسیر نمایندگیرند  دسترس آنها قرار می

  

  

  

  

  
1 - Cream skimming 
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 ثبت کیفیت تخصصی در سوئد

سوئد داراي حدود . ـ توسعه فرم ثبت کیفیت ملی در سوئد تالش مهمی جهت ارتقاء عملکرد بوده است

هدف ثبت کیفیت، تشویق . ایجاد شده است. م 1979دفتر ثبت کیفیت فعال است که اولین آنها در سال  50

ب از طریق مقایسه و ارزیابی نتایج و اطالعات کیفیت در زمانهاي مختلف و بین اقدامات پزشکی مناس

  .دهندگان متفاوت است ارائه

ـ الگوهاي سازمانی متعددي براي این کار تاکنون استفاده شده است اما دفاتر ثبت کیفیت همیشه به 

آوري،  ها را جمع که داده) هستند هاي دانشگاهی سوئد مستقر که معموالً در یکی از بیمارستان(وسیله گروهی 

هاي متعددي براي تشریح مشاهدات  هر ساله کنفرانس. شوند نمایند اداره می تحلیل و در بین اعضا توزیع می

عضویت متخصصین بالینی در دفاتر ثبت داوطلبانه بوده و در اغلب موارد این دفاتر ثبت . شوند سازماندهی می

  .یابند تدریج توسعه می به

دهی براساس اجماع بین  هاي کیفیت و ابزارهاي گزارش قتی یک دفتر ثبت ایجاد شد، شاخصـ و

ها و ابزارها به صورت ساالنه مورد بازنگري و اصالح قرار  شوند که معموالً این شاخص متخصصین پزشکی تعیین می

فاتر ثبت کیفیت، اطالعات د. نمایند هاي خود را به صورت عمومی گزارش می اغلب دفاتر ثبت، داده. گیرند می

. دهند اساسی براي مقایسه عملکرد و تسهیل بحث و گفتگو در مورد بهبود را در اختیار متخصصین بالینی قرار می

گیري مورد استفاده قرار  هاي حاصل از دفاتر ثبت کیفیت براي پشتیبانی از تصمیم چنین به طور روزافزونی داده هم

 .گیرند می

  )141(یفیت تخصصی در سوئد ثبت ک - 8- 14شکل 

  

  :در ارزشیابی عملکرد نظام سالمت 1نقش تولیت

بنابراین، . هدف نهایی هر ابزار ارزشیابی عملکرد ارتقاء تحقق اهداف نظام سالمت است

تر  هاي آماري مانند صحت و اعتبار، بلکه به صورت گسترده اثربخشی آن، نه تنها از جنبه ویژگی

. کند باید مورد ارزیابی قرار گیرد ارتقاء اهداف نظام سالمت کمک می و براساس حدي که آن به

کارکرد . ارزشیابی عملکرد مؤثر به تنهایی براي تضمین مدیریت عملکرد مؤثر کافی نیست

عالوه بر این، ارزشیابی . هاي عملکردي نیز بسیار مهم و حیاتی است تحلیل و تفسیر داده

کردن اثر  براي بیشینه. براي تضمین بهبود نظام است) یار مهمالبته بس(عملکرد، تنها یک ابزار 

هاي نظام سالمت مانند تأمین مالی، ساختار بازار،  آن را با سایر جنبه دسنجش عملکرد، بای

درنهایت، توجه زیادي باید به زمینه سیاسی . ترتیبات پاسخگویی و قانونگذاري همراستا نمود

بدون توجه دقیق به این . شود معطوف گردد اجرا می که در آن برنامه ارزشیابی عملکرد

ها نقش  دولت. هاي ارزشیابی عملکرد نیز اثري نخواهند داشت مالحظات حتی بهترین نظام

. تولیتی مهمی در به حداکثررساندن ظرفیت ارزشیابی عملکرد براي بهبود نظام سالمت دارند

  
1 - Stewardship 
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: ت را اینگونه تعریف کرده استخود تولی. م2000سازمان جهانی بهداشت در گزارش سال 

 از هاي سالمت، تأثیرگذاري از طریق قانونگذاري و حمایت تعیین دورنما و جهت سیاست«

 اي براي بهبود عملکرد در هاي ویژه ارزشیابی عملکرد فرصت. »کارگیري اطالعات آوري و به جمع

ون اطالعات عملکردي توان بد گذارد و هیچ نظام سالمتی را نمی هاي سالمت می اختیار نظام

نقش ارزشیابی عملکرد، کمک به . مناسب و هوشیاري عملکردي به درستی هدایت کرد

ها  تواند به طور مستقیم به دولت اطالعات عملکرد می. گیري بازیگران نظام سالمت است تصمیم

ها  بنابراین، نقش تولیت دولت. ها و نیز قانونگذاري کمک کند جهت تدوین و ارزیابی سیاست

تضمین در دسترس بودن اطالعات و نیز همراستا و سازگاربودن کارکرد ارزشیابی عملکرد با 

ارزشیابی عملکرد یک کاالي عمومی است که به طور طبیعی اتفاق . طرح نظام سالمت است

از طریق قوانین، مقررات، هماهنگی و متقاعدکردن افراد، تالش کنند  دها بای لذا، دولت. افتد نمی

چنین اجرا و به کارگیري ارزشیابی  هم. اکثر منفعت از ارزشیابی عملکرد حاصل شودکه حد

عملکرد نیز مستلزم رهبري تخصصی و سیاسی مطلوب در باالترین سطح و تضمین وجود 

هاي تولیتی دولت در این زمینه  ولیتؤبرخی از مس. ظرفیت تحلیلی کافی در نظام سالمت است

  )55. (خالصه شده است 8-15شکل در 

با توجه به تقاضاي روزافزون براي ارزشیابی عملکرد و نیز مجموعه گسترده بازیگران و 

ولین، ضروري است که سیاستگذاران به این نکته توجه نمایند که چه چیزي باعث ؤمس

هر چند پاسخ . شود هاي عملکردي در ارتقاء عملکرد نظام و پاسخگویی می مؤثربودن شاخص

  :توان به کار گرفت عبارتند از وجود ندارد اما برخی پیشنهادات که می قاطعی به این سؤال

باید یک چارچوب مفهومی مشخص و دورنماي روشن از هدف نظام ارزشیابی ) 1

  .عملکرد ایجاد شده و با روابط پاسخگویی نظام سالمت همراستا و سازگار گردد

ه طور مستقیم قابل انتساب اي تعیین گردند که ب به گونه دهاي عملکردي بای شاخص) 2

هاي بیماران یا عوامل اقتصادي ـ  به یک سازمان یا فرد باشند و نه عوامل محیطی مانند نگرش

  .اجتماعی

روشن و صریح بوده و با چارچوب مفهومی  دهاي عملکردي بای تعریف شاخص) 3

  .انتخاب شده انطباق داشته باشد

به نیازهاي خاص بازیگران عرصه  به سنجش مفاهیمی که مربوط دها بای شاخص) 4

و یا سنجش آن آسان بوده سالمت است بپردازند و نه فقط به سنجش آنچه که در دسترس 

  .است

اي ارائه شوند که تفسیر آنها راحت  داراي صحت آماري بوده و به گونه دها بای شاخص) 5

  .باشد که احتمال تقلب، دستکاري یا سوء تفسیر را کاهش دهند
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هاي غیرقطعی  اي مانند تخمین هاي داده با اذعان به تمامی محدودیت دا بایه شاخص) 6

چنین ابداع فرآیندهاي مناسب جهت پیشگیري از خطاهاي  هم. و فقدان زمان کافی ارائه شوند

  .توانند به ارزشیابی عملکرد لطمه بزنند سنجش ضروري است زیرا اینگونه خطاها می

تواند بر  ها چگونه می هاي عملکردي و اینکه ارائه داده دهبه ارائه دا دتوجه زیادي بای) 7

  .بگذارد معطوف گردد دهنده اثر هاي ارائه دهندگان و سازمان تفسیر بیماران، ارائه

به تقویت ظرفیت درك و استفاده از اطالعات در بین مدیران و متخصصین  دبای) 8

یک بخش پیوسته از آموزش بالینی و  دهاي عملکردي بای استفاده از داده. بالینی توجه نمود

  .توسعه مداوم متخصصین باشد

. هایی که برمبناي ارزشیابی عملکرد باشند باید به درستی طراحی شوند انگیزاننده) 9

چنین، تأثیر اطالعات عملکردي بر رفتار به درستی بررسی شده و اقدامات مناسب جهت  هم

  .معکوس و نامطلوب اجرا گردد افزایش نتایج سودمند و ممانعت از پیامدهاي

اي به کل نظام سالمت داشته باشند تا اطمینان  سیاستگذاران باید توجه ویژه) 10

چنین باید  هم. حاصل شود که ارزشیابی عملکرد با سایر سازوکارهاي نظام کامالً همراستا باشد

  .توجه نمودشوند  آوري و منتشر می هاي عملکردي در آن جمع به زمینه سازمانی که داده

به طور متناوب مورد بازبینی قرار گیرند تا  دهاي ارزشیابی عملکرد بای نظام) 11

هاي موجود براي بهبود آنها و کاهش اثرات جانبی نامطلوب شناسایی و مورد استفاده  فرصت

  .قرار گیرند

ترین مسائل  مهم. هاي سیاسی ارزشیابی عملکرد باید به خوبی مدیریت شوند جنبه) 12

هاي ذینفع خاص نظام اطالعات  ر این باره این است که مراقبت کافی به عمل آید تا گروهد

هاي سیاسی سالم  چنین تشویق بحث و مجادله هم. عملکردي را تحت کنترل خود در نیاورند

  .نیز مسأله مهمی است
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 هاي تولیتی دولت در ارتباط با ارزشیابی عملکرد ولیتؤمس

توان تحت عناوین زیر  ولت در ارتباط با ارزشیابی عملکرد را میولیت هاي تولیتی دؤمس
از کارکرد  دها توسط خود دولت انجام شود اما بای ضرورتی ندارد که این نقش. خالصه کرد

  :اثربخش آنها اطمینان حاصل کرد
  :توسعه چارچوب مفهومی روشن و نیز دورنماي واضح از هدف نظام ارزشیابی عملکرد) 1

  .یی با روابط پاسخگوییـ همراستا
آوري  ـ سازگاري با سایر سازوکارهاي نظام سالمت مانند تأمین مالی، ساختار بازار و فن

  .اطالعات
  :ها آوري داده طراحی سازوکار جمع) 2

  .هاي فردي ـ مشخصات شاخص
  .المللی در این زمینه ـ تطابق با بهترین اقدامات بین

  :راهبري اطالعات) 3
  .ا و کنترل کیفیته ـ بازرسی داده

  .ـ تضمین اعتماد عمومی به اطالعات
  .ـ تضمین بحث و مجادله عمومی هدفمند و آگاهانه

  :ها توسعه ابزارهاي تحلیلی و ظرفیت درك داده) 4
  .شوند ها به صورت اثربخش و کارآمد انجام می ـ حصول اطمینان از اینکه تحلیل
  .کنند لیل را به خوبی درك میگیران محلی تح ـ حصول اطمینان از اینکه تصمیم

ان و هایی چون تعدیل خطر، عدم اطمین هاي مناسب در زمینه ـ انجام پژوهش
  .ها سازوکارهاي بازخورد داده

  :ها بندي و ارائه داده هاي مناسب گروه توسعه روش) 5
  .ها دارد ـ حصول اطمینان از اینکه اطالعات، تأثیر مناسبی بر همۀ بخش

  .اي خالصه ومی اطالعات مقایسهـ اجبار انتشار عم
  .ـ تضمین قابلیت مقایسه و ثبات

  :ها طراحی انگیزاننده) 6
  .ـ پیگیري اثر اطالعات عملکردي بر رفتار

  .ـ تالش براي تقویت نتایج سودمند و ممانعت از پیامدهاي معکوس و نامطلوب
  :ارزیابی مطلوب ابزارهاي ارزشیابی عملکرد) 7

به صورت هزینه ـ اثربخش بر منابع اطالعات هزینه  پول هاینک از اطمینان ـ حصول
  .شود می
  :مدیریت فرآیند سیاسی) 8

  .هاي سیاستگذاري ـ توسعه و پیگیري گزینه
  .ـ تشویق مناظرات سالم سیاسی

نظام اطالعات عملکردي را تحت  ،هاي ذینفع خاص ـ حصول اطمینان از اینکه گروه
 .اختیار و کنترل خود در نیاورند

  )55(هاي تولیتی دولت در ارتباط با ارزشیابی عملکرد  ولیتؤمس - 8- 15کل ش
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هاي سالمت همچنان در مراحل اولیه  در پایان اشاره به این نکته مهم است که نظام

هاي  هاي اساسی براي ارتقاء اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد بوده و ضروري است که گام

اي براي بهبود در اختیار  هاي ویژه ارزشیابی عملکرد فرصتهذا،  مع. ارزشیابی آنها برداشته شود

آوري  هاي زیاد فن چنان در آینده، پیشرفت رسد که هم به نظر می. دهد هاي سالمت قرار می نظام

منجر به افزایش پتانسیل ارزشیابی عملکرد شده و نیز تقاضاي عمومی روزافزون براي 

بنابراین توجه به نقش ارزشیابی . تقویت نماید پاسخگویی و کسب اطالعات روندهاي کنونی را

عملکرد در نظام سالمت، جهت به کارگیري ابداعاتی که اثربخشی آنها ثابت شده است، آزمون 

هاي ارزشیابی  اند و پیگیري و به روزکردن نظام دقیق سازوکارهایی که کمتر به کار گرفته شده

  )55. (ناپذیر است اجتناب عملکرد به عنوان یک دانش و پتانسیل قوي ضرورتی

  :ارتباط با راهبري مترقی

تر به آن اشاره شد داراي سه بعد  تولیت در ارزشیابی عملکرد نظام سالمت که پیش

 :این ابعاد عبارتند از. اصلی است

  .هاي مشخص پیگیري تحقق هدف)1

  .هاي مشخص گیري هدف پیگیري به کار) 2

 .خص بر تحقّق آنهاهاي مش کارگیري هدف پیگیري تأثیر به) 3

وان هرتن وگانینگ . بندي مختلف از کارکردهاي تولیت وجود دارد طبقه 2اساساً 

  :مورد زیر است 3معتقدند که کارکردهاي تولیتی شامل  1اشپرز

ترغیب بحث و گفتگو، قراردادن موضوع سالمت، نظام سالمت و : سیاسی) 1

  .و استنباط مشکالت معمولهاي سالمت در مرکز ثقل مباحث سیاسی  کننده تعیین

ها و تعادل در  کننده گذاري بر سالمت، تعادل بین نظام و تعیین سرمایه: تخصیصی) 2

  .درون نظام

  .ایجاد تغییر در رفتار، اقدامات و ارائه خدمات: مدیریتی) 3

کارکردهاي  .م 2000سازمان جهانی بهداشت نیز در گزارش جهانی سالمت سال 

  :داند زیر می تولیتی را شامل موارد

هاي  تحلیل سیاست، مشارکت ذینفعان، تعیین ارزش: هاي سالمت تدوین سیاست) 1

  .مشترك و مبانی اخالقی

  .ارتقاء دورنما، توسعه اجماع، ساخت مؤسسات، مدیریت و توانمندسازي: تأثیرگذاري) 2

  
1 - Van Herten and Gunning Schepers 
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  .آوري استعدادها، پیگیري و ارزیابی و ارتباطات جمع: کارگیري استعدادها به) 3

عالوه بر موارد فوق، مسائلی از قبیل تعادل بین تمرکز و عدم تمرکز و تولیت فراملی 

  نیز از جمله مباحث مورد بحث در زمینه تولیت) اي از کشورها نقش تولیتی مجموعه(

  )131. (است

  :خالصه برخی نکات مهم در ارزشیابی عملکرد نظام سالمت

هاي نظام و نتایج  ست که بین فعالیتـ در ارزشیابی عملکرد نظام سالمت ضروري ا

سالمت ارتباط برقرار شده و عامل مهم دورة زمانی که در آن نتایج سالمت قابل ارزشیابی 

ها و زمانی  رسد ایجاد ارتباط بین دورة زمانی فعالیت به نظر می. هستند مورد توجه قرار گیرد

  .ند کار بیشتري باشدتوان نتایج عملکردي را مورد شناسایی قرارداد نیازم که می

تر نظام سالمت نسبت به مرزهاي محدود آن براي ارزشیابی  ـ انتخاب مرزهاي گسترده

  .مدت تأکید شود مدت و نه معیارهاي کوتاه بر معیارهاي طوالنی دعملکرد مفیدتر بوده و بای

ـ تعریف مرزهاي نظام سالمت براساس مفهوم امید به زندگی بسیار گسترده است در 

لی که رویکردهاي سنجش پاسخگویی، عدالت یا تأمین مالی و امثال آن محدود بوده و اساساً حا

این مسأله نوعی ناهمخوانی در ابعاد عملکرد نظام سالمت . بر خدمات سالمت فردي تأکید دارند

  .تر تعدیل گردد اي وسیع سنجش این ابعاد به گونه دبای ،لذا. کند ایجاد می

پذیر  هاي بسیار آسیب سعی شود که وضعیت گروه دعملکرد بای ـ در الگوي ارزشیابی

  .بدون توجه به اندازه یا درجه انزواي آنها منعکس گردد

  .هاي کشوري در فرآیند ارزشیابی بسیار مفید است ـ تالش براي ادغام گردآوري داده

ر گیرند هم فرآیندها و هم نتایج مورد توجه قرا دـ در ارزشیابی عملکرد نظام سالمت بای

  .هاي نتیجه باشند بیشتر شاخص دها بای اما شاخص

ـ در تدوین الگوي ارزشیابی عملکرد بایستی توجه کرد که معیارهاي ارزشیابی با 

  .عملکرد نظام و نیز مستندات مربوط به نتایج سالمت همخوانی داشته باشند

یک ابزار هاي مفهومی کارکردهاي نظام سالمت به عنوان  ـ استفاده از چارچوب

شدن  تشخیص براي توضیح رابطه بین این کارکردها و نیز بین کارکردها و عملکرد و روشن

  .کاربردهاي سیاستگذاري مفید است

تواند به تالش براي مورد  هاي سالمت می هاي نظام مراقبت مند ویژگی بندي نظام ـ دسته

  .هاي واسطه کمک کند توجه قراردادن عملکردها و شاخص

 سیاسی و مهارت مدیریتی کشورها عامل مهمی در توانایی آنها براي کار برـ ظرفیت 

  .روي مدارك مرتبط به عملکرد است

اي به شرایط اجتماعی، اقتصادي، سیاسی  توجه ویژه دـ در الگوي ارزشیابی عملکرد بای
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  .و نیز ظرفیت ها و مهارت ملّی کشورها معطوف گردد

مت داراي پتانسیل مطلوبی است اما تنها زمانی ـ هر چند ارزشیابی عملکرد نظام سال

مفید واقع خواهد شد که بتواند شکاف بین سنجش در سطح کلی، کارکردهاي فردي و 

  )144. (مداخالتی که منجر به تغییر خواهند شد را پر کند

. اي و دوطرفه است توجه کرد که ارزشیابی عملکرد یک فرآیند پویا، توسعه دـ بای

)145(  

رویکردي اتخاذ شود که بتواند نقاط قوت و  دزشیابی عملکرد نظام سالمت بایـ در ار

بندي نموده و  ضعف نظام را شناسایی کرده، موانع اصلی و مناطق مهم مداخله را اولویت

  )134. (هاي بالقوه را بیابد حل راه

ـ یکی از اهداف ارزشیابی عملکرد نظام سالمت توانمندسازي عموم از طریق ارائه 

  )129. (به آنهاست» خوب بودن«طالعات مرتبط با ا

کنندگان نهایی از اطالعات حاصل از ارزشیابی عملکرد شامل  ـ به طور کلی استفاده

  )110. (باشند هاي سالمت می دهندگان مراقبت هاي اعتباربخشی و ارائه ها، سازمان دولت

شوند ضمن علمی  می هایی که در ارزشیابی عملکرد نظام سالمت به کار گرفته ـ روش 

  .تا حد ممکن ساده و عملی باشند دبودن بای

ـ بسیاري از اقدامات، بخصوص در حوزه سالمت عمومی، در درازمدت بر نتایج اثر 

  )146. (این مسأله را منعکس نماید دگذارند لذا متدولوژي ارزشیابی عملکرد بای می

م سالمت که تاکنون ارائه هاي مفهومی ارزشیابی عملکرد نظا ـ بسیاري از چارچوب

فرآیندهاي کلیدي مرتبط به اقدامات (اند بیشتر بر یک جنبه از عملکرد نظام سالمت  شده

ها که به توضیح اجزاي  چنین، بسیاري از این چارچوب هم. اند متمرکز شده) سالمت عمومی

جزء در  اند روشی مناسب براي سنجش مشارکت هر اند نتوانسته نظام سالمت عمومی پرداخته

  .لذا تالش بیشتر در این زمینه جهت رفع این دو ضعف ضروري است. نتایج مطلوب ارائه دهند

ها  تا حد ممکن از استراتژي دـ بسیاري از محققین معتقدند که معیارهاي ارزشیابی بای

  .مشتق شوند

ـ یکی از اهداف مهم ارزشیابی عملکرد نظام سالمت، کمک به مدیران آن جهت تصمیم 

  .ري در مورد طراحی مجدد نظام استگی

ـ مسأله چارچوب عملکرد معموالً در دو سطح مفهومی و فنی مورد توجه قرار گرفته 

توجه کرد که  دبا این حال بای. در اغلب تحقیقات، جنبه فنی کانون توجه بوده است. است

نوعی سبک ارزشیابی عملکرد چیزي بیش از یک مجموعه معیار و شاخص است بلکه آن درواقع 

  .مدیریتی است
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ها و اهداف اجتماعی را ایجاد  هاي ارزشیابی عملکرد نظامی از ارزش ـ مجموعه شاخص

ها و یا در فرآیندهاي متفاوت ایجاد شده  هاي مختلف که توسط سازمان لذا شاخص. نمایند می

  .نمایند هاي متفاوتی را منعکس می باشند ارزش

م فنی نیستند بلکه آنها داراي عناصر هنجاري هاي عملکردي، تنها یک مفهو ـ شاخص

ها یا مفاهیمی است که دورنماي اقدامات را تشکیل  اي نیز هستند که مربوط به ایده یا برنامه

  .اند داده

هاي فنی آنها، به میزانی که  هاي عملکرد عالوه بر ویژگی کارگیري شاخص ـ اثر بالقوه به

  هنگ تخصصی موجود و مسائل فراوان دیگر بستگیبتوان آنها را مدیریت کرد و نیز به فر

  )124. (دارد
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  نامهواژه

  انگلیسی –فارسی 
  

  الف

  سازي ابزارهاي آموزشی شبیه

  Simulation training tools 
 ابزار قابلیت استمرار سازمانی و مدیریت

Management and Organizational Sustainability 
Tool (MOST)  

 Impact  یاثر نهای

  Indicator specificity  اختصاصی بودن شاخص

  General accounting officeحسابرسی عمومیاداره

  اداره مدیریت و بودجه

  Office of accounting and management 
 Added-value  ارزش افزوده

 Social added-value  ارزش افزوده اجتماعی

  monetary value  ارزش پولی

 Positive predictive value مثبتگویانه  ارزش پیش

 Negative predictive valueگویانه منفی ارزش پیش

 marginal value  اي حاشیه  ارزش

 Social values  هاي اجتماعی ارزش

 Assessment  ارزشیابی

  Executive assessment  ارزشیابی اجرایی

 Economic assessment  ارزشیابی اقتصادي

 Assessment by objectiveارزشیابی برمبناي هدف

  )ژورنالیستی(ارزشیابی پلورالیستیک 

  Pluralistic assessment 
 Diagnostic assessment  ارزشیابی تشخیصی

  ارزشیابی تضمین کیفیت

  Quality assurance assessment 
 Developmental assessment  ارزشیابی تکوینی

 Comprehensive assessment  ارزشیابی جامع

 Risk assessment  خطرارزشیابی 

  ارزشیابی داخلی یا خارجی
  Internal or external assessment 

  Structural assessment  ارزشیابی ساختاري

 Systematic assessment  ارزشیابی سیستماتیک

 Performance assessment  ارزشیابی عملکرد

  هاي غیرانتفاعی ارزشیابی عملکرد سازمان

Non for profit organizations performance 
assessment 

  ارزشیابی عملکرد نظام سالمت
  Health system performance assessment 

 ارزشیابی فرآیندي

  ارزشیابی کنترل کیفیت
  Quality control assessment 

 Qualitative assessment  ارزشیابی کیفی

  Participatory assessment  ارزشیابی مشارکتی

 Outcome assessment   ارزشیابی نتیجه

 Need assessment  ارزشیابی نیاز

 Strategy  استراتژي

 Machine metaphor  استعاره ماشینی

 Reforms  اصالحات

  Information  اطالعات
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 Indicator validity  اعتبار شاخص

 Benchmarking   الگوبرداري

  Lalonde model   الگوي اللوند

  ها الگوي تحلیل پوششی داده

Data Envelopment Analysis (DEA) Model 

 Priority setting  گذاري اولویت

  Avian influenza  آنفلوالنزاي مرغی

 Subjective goals  اهداف ذهنی

 Objective goals  اهداف عینی

  ) اثرات(اهداف عملکردي بلندمدت 

  Long term performance goals  
  اهداف عملکردي ساالنه

  Annual performance objectives  

  ب
 Private market   بازار خصوصی

 Return on investment   بازگشت سرمایه

 Process mapping بازنمایی فرآیند

 Group discussion  بحث گروهی

 Risk extrapolation  برآورد خطر

 Plan  برنامه

  مند اقتصادي تعدیل نظام  برنامه

  Systematic economic adjustment plan 
  دبرنامه توسعه افرا

  Individual's development program 
  Motherhood plan  برنامه مادري

  Health planning   ریزي سالمت برنامه

 FP7  برنامۀ چارچوب هفتم

  Operational budget  بودجه عملیاتی

  Performance improvement  بهبود عملکرد

  بهبود کیفیت مستمر

   Continuous quality improvement  
  ر عملکرد کارکنانبهبود مستم

  Continuous staff performance improvement  
 Productivity  وري بهره

   Pandemic  هاي فراگیر جهانی بیماري 

  پ
 Delphi panel  دلفی) میزگرد(پانل 

  Project monitoring  پایش پروژه

  پرسشنامه عوامل عملکرد

  Performance Factors Questionnaire (PFQ)  
 Provider profiles  دهندگان هپروفایل ارائ

  هاي پزشکی الکترونیکی پرونده

   Electronic medical records 
 Telemedicine  پزشکی از راه دور

  Informational support  پشتیبانی اطالعاتی

  پوشش مبتنی بر کارفرما

  Employer-based coverage 
  Pre-payment  پیش پرداخت

  ت
 Health care financing  تأمین مالی مراقبت سالمت

 Diagnostic analysis  تحلیل تشخیصی

 Client-flow analysis  تحلیل جریان مشتري

 Multi-criteria analysis  تحلیل چندمعیاري

  Casual analysis  یابی تحلیل علت

 Cost-benefit analysis  هزینه ـ منفعت  تحلیل

  Quality Assurance (QA)  تضمین کیفیت

 OPI  مانیتعالی عملکرد ساز

  تعیین شکاف عملکردي

  Performance gap identification 
 Unipolae  قطبی تک

  هاي تعدیل خطر تکنیک

  techniques Risk adjustment 
   Decentralization  تمرکززدایی

   Empowerment  توانمندسازي

 Populism  گرایی توده

 Stewardship  تولیت

 GDP  تولید ناخالص داخلی

 فیتهاي بهبود کی تیم

 Quality Improvement Teams (QITs)  

  ج
  جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج

  Malcom Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) 

   Globalization  سازي جهانی

  چ
  چارچوب ارزشیابی عملکرد

  Performance assessment framework 
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  کننده چارچوب نتایج و عوامل تعیین

The Resultants and Determinants Framework 
(RDF) 

   PDCA  چرخه برنامه، اجرا، کنترل، اقدام

  PDSA  چرخه برنامه، اجرا، مطالعه، اقدام

   Self-renewing cycle چرخه خود نوسازي مجدد

  چرخه مدیریت عملکرد

  Performance management cycle 

 ح
 Analytical accounting  حسابداري تحلیلی

  Indicator sensitivity   حساسیت شاخص

  حل مشکل گروهی سریع

Quickly group problem solving 
  مند حل مشکل گروهی نظام

Systematic group problem solving 
  consumerism   کننده حمایت از مصرف

 Inter-sectoral advocacy  حمایت بین بخشی

 خ
  دهنده خدمات مشتري محور و کارآمد از نظر ارائه

Client-oriented, provider-efficient services 
(COPE) 

  Risk  خطر

 Self Assessment  خود ارزشیابی

 د
   Input   داده

  »چرا –چرا  –چرا «درخت تصمیم 

   Why-why-why decision tree 
 Cream skimming  کردن چین دست

  Access  دسترسی

  Equitable access  دسترسی عادالنه

 ر

  Clinical governance  راهبري بالینی

  Quality governance  راهبري کیفیت

  Self-assessment guides  راهنماهاي خود ارزشیابی

  راهنماي مدیریت منسجم بیماري هاي کودکان
Integrated Management of Childhood Illness 
(IMCI) guide 

  راهنماي مصاحبه با مشتري

  guide Client interview 
  Objectives ranking   بندي اهداف رتبه

  Economic growth   رشد اقتصادي

  رویکرد جامع مدیریت عملکرد 

Comprehensive performance management 
approach  

  س
  OECD   سازمان توسعه و همکاري اقتصادي

  سازمان همکاري کشورهاي شمال اروپا

  Nordic collaboration  
 Progressive organizations رونده هاي پیش سازمان

 Output  ستاده

 E- health  سالمت الکترونیک

 Goals hierarchy  سلسله مراتب اهداف

  Measurement  سنجش

 Performance measurement   سنجش عملکرد 

  SARS  سندرم تنفسی حاد کشنده

 Assigning bias  انتسابی  سوگیري

 Causality bias   علیتی  سوگیري

 Cost policy  سیاستگذاري هزینه

  الکترونیکی مدیریت دارو هاي سیستم

 Electronic medication administration systems  
  هاي پذیرش کامپیوتري سیستم

   Computerized order entry systems 
  هاي پیشرفته پزشکی از راه دور سیستم

  Modern telemedicine systems 

 ش
 Productivity indicator  وري شاخص بهره

  indicator  Proxy  نماینده  شاخص

  شاخص هاي عملکرد نظام

  System performance indicators 
 Similarity indicator  شاخص همانندي

  هاي ارزشیابی عملکرد نظام سالمت شاخص
Health system performance assessment 
indicators 

  Lagging indicators  هاي تأخیري شاخص

 بر نسبت یمبتن يها شاخص

Rate-based indicators 

  Compound indicators   هاي مرکب شاخص

  Sentinel indicators   هاي نگهبان شاخص
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 ط
  طرح مدیریت بیماري

  (DMP) Disease Management program  

 ع
 Equity  عدالت

 Performance   عملکرد

  Micro-Performance   عملکرد خرد

 Paired performance  عملکرد دوجزئی

  Macro-performance   عملکرد کالن

  Meso-performance   عملکرد متوسط

  Optimal performance  عملکرد بهینه

 ف
 Assessment process  فرآیند ارزشیابی

  Organizational culture  فرهنگ سازمانی

 Information technology  اطالعات  آوري فن

  آوري عملکرد انسانی فن

  Human Performance Technology (HPT) 

 ق
 Affordable  قابل پرداخت

  Reliability  قابلیت اعتماد

 Indicator reliability  قابلیت اعتماد شاخص

  قانون تنوع الزم اشبی

 Ashbiy’s Law of requisite variety 

  قانون نتایج و دستاوردهاي دولتی
Government performance and results act 

 ك
 Efficiency کارآیی

  کارت امتیاز تعالی کانجی

   Kanji's excellence scorecard 
 Balanced scorecard  کارت امتیاز متوازن

  کارت امتیاز متوازن تجاري

  Business balanced scorecard  
 Report cards  هاي گزارش کارت

 Statistical process control  کنترل فرآیند آماري

 Quality   کیفیت

 Technical quality  کیفیت فنی

 Care quality  کیفیت مراقبت

  م
 Risk management  مدیریت خطر

  Knowledge management  مدیریت دانش

 Performance management  مدیریت عملکرد

  مرز زمانی ارزشیابی عملکرد
Performance assessment boundaries 

  مهندسی مجدد فرآیندهاي کار
Business process re-engineering 

  مؤسسه مدیریت کیفیت اروپا

European Foundation for Quality Management 
(EFQM) 

   Consumer protection کننده محافظت از مصرف

 Moral hazards  مخاطرات اخالقی

 PDSA  Plan, Do, Study, Actمدل 

 Best value model  ارزش) بیشترین(مدل بهترین 

 Business excellence Model  مدل تعالی تجاري

 Kanji's excellence model  مدل تعالی کانجی

  مدل سازمان جهانی استاندارد

International standard organization (ISO) 
model 

  گذاران بر افراد مدل سرمایه
Investors in people (IIP) model 

  DEC  مدل شناخت برتري سازمانی

  ها و بهبود عملکرد مدل کاهش استراتژیک هزینه
SCR and PI 

 Crisis management  مدیریت بحران

  مدیریت برمبناي حقایق و مستندات
Fact- and evidence- based management 

 MBO  مدیریت برمبناي هدف

  Diseases management  ها مدیریت بیماري

 Change management  مدیریت تغییر

  مدیریت خدمات سالمت
  Health services management 

  )خود مدیریتی(مدیریت خود 

Self-management 
 Supply chain management  زنجیره تامین مدیریت

  مدیریت سالمت جهانی

  Global health management 
  مدیریت عملکرد منسجم

Integrated performance management 

  مدیریت کیفیت فراگیر
Total quality management  
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  مدیریت مبتنی بر فعالیت

Activity-based management  
  مدیریت مبتنی بر کارکنان

Employee-based management 
  مدیریت مبتنی بر مدارك

Evidence-based Management 

  مدیریت و سیاستگذاري مبتنی بر مدارك
Evidence-based policy and management 

 Patient-centered care  مراقبت بیمار محور

  ارزشیابی عملکرد) فضاي(مرز جغرافیایی 

Spatial boundaries 

 Community participation  مشارکت جامعه

 In-depth interviews  هاي عمیق مصاحبه

  مصرف مبتنی بر مدارك

Evidence-based Consumption 

  Criteria  معیارها

 Ultimate Criterion  معیار نهایی

 Operational Criterion  معیار عملیاتی

 Conceptual Criterion  معیار مفهومی

  ن
 Output  نتیجه اولیه

  Outcome  یهنتیجه ثانو

  Absorption rate  نرخ جذب

 Economic growth rate  نرخ رشد اقتصادي

  )پیش از موقع(نظام اعالم خطر زودرس 
 Early-warning system 

 Optimal feedback system  نظام بازخورد مطلوب

  نظام سنجش عملکرد
Performance measurement system 

  Third system  نظام سوم

 سالمت مبتنی بر جامعهنظام مراقبت 
Society-based health care system  

 Monitoring systems  هاي پایش نظام

 PMS  هاي سنجش عملکرد نظام

  Systems theory  نظریه نظام ها

 و
 Objectives weighing  دهی اهداف وزن

 ـه
 Objective  هدف

 Goal  هدف کالن

 Target  هدف جزئی
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  واژه نامه

  فارسی -  انگلیسی
  

A 
Activity-based management  

  مدیریت مبتنی بر فعالیت

  Added-value  افزوده ارزش

  Affordable  قابل پرداخت

 Analytical accounting  حسابداري تحلیلی

Ashbiy’s Law of requisite variety 

  قانون تنوع الزم اشبی

  Avian influenza  آنفلوالنزاي مرغی

B 
Balanced business scorecard 

 تجاري کارت امتیاز متوازن

Balanced scorecard 

 کارت امتیاز متوازن

  Benchmarking  الگوبرداري

  model  Best value  ارزش) بیشترین(مدل بهترین 

  Unipolar  قطبی تک

 Business excellence Model  مدل تعالی تجاري

Business process reengineering 

  کار مهندسی مجدد فرآیندهاي

C 
  Change management  مدیریت تغییر

Client interview guides 
  مشتري راهنماي مصاحبه با

  

Client-flow analysis 
  تحلیل جریان مشتري

Client-oriented, provider-efficient   services 
(COPE) 

  دهنده کارآمد از نظر ارائه خدمات مشتري محور و

Computerized order entry systems  
  کامپیوتري هاي پذیرش ستمسی

  Conceptual Criterion  معیار مفهومی

  Consumerism  کننده حمایت از مصرف

Continuous quality improvement 

  بهبود کیفیت مستمر

 Cost-benefit analysis  هزینه ـ منفعت  تحلیل

  Cream skimming  کردن چین دست

 Crisis management  مدیریت بحران

  Criteria  معیارها
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D 
Data Envelopment Analysis (DEA) model 

  ها داده الگوي تحلیل پوششی

  DEC  سازمانی مدل شناخت برتري

 Delphi panel  دلفی) میزگرد(پانل 

 Diagnostic analysis   تحلیل تشخیصی

Disease Management Progamme 
  طرح مدیریت بیماري

E 
  E - health   سالمت الکترونیک

Evidence-based Management 

  مدیریت مبتنی بر مدارك

Early-warning system 
  )پیش از موقع( نظام اعالم خطر زودرس

Electronic medical records 
  الکترونیکی هاي پزشکی پرونده

Electronic medication administration systems 
  مدیریت دارو هاي الکترونیکی سیستم

Employer-based coverage 
  ر کارفرماپوشش مبتنی ب

European Foundation for Quality Management 
(EFQM) 

  اروپا مؤسسه مدیریت کیفیت

Evidence-based Consumption 
  مصرف مبتنی بر مدارك

Evidence-based policy and management 
  مبتنی بر مدارك مدیریت و سیاستگذاري

F  
Fact- and Evidence-based management 

  مستندات حقایق و مدیریت برمبناي

  FP7  برنامۀ چارچوب هفتم

G 
 GDP  تولید ناخالص داخلی

General accounting office 
  اداره حسابرسی عمومی

  Globalization  سازي جهانی

  Goal  هدف

Government performance and results act 

  دستاوردهاي دولتی قانون نتایج و

  Group discussion  بحث گروهی

H 
Human Performance Technology (HPT) 

  آوري عملکرد انسانی فن

I 
 Impact  اثر نهایی

 In-depth interviews  هاي عمیق مصاحبه

  Input  داده

Integrated Management of Childhood  
Illness (IMCI) 

   هاي کودکان بیماري راهنماي مدیریت منسجم

Integrated performance management 
  مدیریت عملکرد منسجم

International Standard Organization (ISO) 
  استاندارد مدل سازمان جهانی

Intersectoral advocacy 
  حمایت بین بخشی

Investors In  People (IIP) 
  افراد گذاران بر مدل سرمایه

K 
   Knowledge management  مدیریت دانش

L  
  Lagging indicators  هاي تأخیري شاخص

M 
  Machine metaphor  استعاره ماشینی

Malcom Baldrige National Quality Award 
(MBNQA) 

  جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج

Management and Organizational Sustainability 
Tool (MOST) 

  سازمانی و مدیریت ابزار قابلیت استمرار

 MBO  مدیریت برمبناي هدف
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Modern telemedicine systems  
  شکی از راه دورپز هاي پیشرفته سیستم

 Monitoring systems  هاي پایش نظام

   Multi-criteria analysis  تحلیل چندمعیاري

N 
Non-Profit organizations 

  هاي غیرانتفاعی سازمان

Nordic Collaboration 
  شمال اروپا سازمان همکاري کشورهاي

O 
 Objective  هدف

Office of performance and management 

  ت و بودجهاداره مدیری

 Operational Criterion  معیار عملیاتی

  Outcomes  نتایج ثانویه

 Outcome  نتیجه ثانویه

 Output  ستاده

  Outputs  نتایج اولیه

  Output  نتیجه اولیه

P 
   Paired performance  عملکرد دوجزئی

 Pandemic  راگیر جهانیهاي ف بیماري

 Patient-centered care   مراقبت بیمار محور

Performance Factors Questionnaire (PFQ)  
  پرسشنامه عوامل عملکرد

 Performance improvement  بهبود عملکرد

 Performance management    مدیریت عملکرد

Performance measurement systems  
 هاي سنجش عملکرد نظام

 Populism  گرایی توده

   Positive deviance  انحراف مثبت

 Positive deviant  منحرف مثبت

 Pre-payment  پیش پرداخت

  Process mapping  بازنمایی فرآیند

 Productivity indicator  وري شاخص بهره

Progressive organizations 
  رونده هاي پیش سازمان

  Provider profiles  دهندگان پروفایل ارائه

  Proxy indicators  نماینده  شاخص

Q 
 Quality Assurance (QA)  تضمین کیفیت

 Quality governance  راهبري کیفیت

Quality Improvement Teams (QITs) 

  هاي بهبود کیفیت تیم

R 
Rate-based indicators  

  بر نسبت یمبتن يها شاخص

 Risk adjustment  هاي تعدیل خطر تکنیک

 Risk extrapolation  برآورد خطر

  Risk management  مدیریت خطر

 Report cards  هاي گزارش کارت

S  
 SARS  سندرم تنفسی حاد کشنده

SCR and PI  
  ها و بهبود عملکرد هزینه مدل کاهش استراتژیک

 Self Assessment  خود ارزشیابی

 Self management  )مدیریتی خود(مدیریت خود 

 Self-assessment guides   راهنماهاي خود ارزشیابی

 Self-renewing cycle   چرخه خود نوسازي مجدد

 Sentinel indicators  هاي نگهبان شاخص

 Similarity indicator  شاخص همانندي

Simulation training tools 
  سازي ابزارهاي آموزشی شبیه

  Social added value  ارزش افزوده اجتماعی
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Society-based health care system 
  مبتنی بر جامعه نظام مراقبت سالمت

Spatial boundaries  
  زشیابی عملکردار )فضاي(مرز جغرافیایی 

 Statistical process control   کنترل فرآیند آماري

 Stewardship  تولیت

 Systems theory ها نظریه نظام

T 
 Target هدف جزئی

  Technical quality   کیفیت فنی

  

  

The Resultants and Determinants Framework 
(RDF) 

  کننده تعیین چارچوب نتایج و عوامل

  Third system  نظام سوم

Total quality management  
  مدیریت کیفیت فراگیر

U 
 Ultimate Criterion   معیار نهایی

 rUnipola   قطبییک 

W  
  »چرا ـ چرا ـ چرا«تصمیم  درخت

Why-why-why decision tree 
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