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Abstract
Background and Objectives: Evaluation and monitoring of implementation for control and
prevention of The Hypertension and Diabetes Screening National Program are important. This
study was conducted to identify the challenges of health workers performance evaluation in The
Hypertension and Diabetes Screening National Program and provide corrective strategies via
exploring the viewpoint of the people involved in this program.
Material and Methods: The study was a conventional qualitative content analysis as part of a
larger multi-method study. It was conducted in Ahar Healthcare Network in Iran, in year 2017. The
sampling was done using purposive model with maximum variation, and the data were collected
through three focused group discussions.
Results: Twenty-seven healrh workers, observer coaches and senior staff who were involved in the
blood pressure Program were selected for the study. Four main categories including contextually,
structural, process problems, and results of performance evaluation were identified from the
concepts derived from viewpoints of the participants.
Conclusion: Regardless of the success in preventing and controlling diabetes, Iran's primary health
care system faces challenges in reducing and controlling hypertension and diabetes due to the lack
of a national plan with comprehensive guidelines. The major problem address the the process of
staff performance assessing. Findings of this study will help managers to address the performance
evaluation system.
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موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون...
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موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون باال و دیابت :تحلیل
محتوای کیفی
رحیم خدایاری
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فتحی*1

چکیده

زمینه و اهداف :با توجه به اجراي طرح كشوري كنترل و پيشگيري از فشارخون باال و دیابت ،ارزیابی و پایش مراحل اجراي آن ،از اهميت ویژهاي
برخوردار است .این مطالعه با بررسی نظرات و تجربيات افراد درگير در برنامه با هدف شناسایی چالشهاي ارزیابی عملکرد بهورزان در زمينهي
غربالگري فشارخون و دیابت و ارائهي راهکارهاي اصالحی اجرا شد.
مواد و روشها :مطالعه از نوع تحليل محتواي كيفی با رویکرد قراردادي است كه بخشی از یک مطالعه چند مرحلهاي میباشد كه در سال 1396
در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر انجام شد .مشاركتكنندگان به روش نمونهگيري هدفمند با حداكثر تنوع انتخاب شدند .دادهها از طریق سه
بحث گروهی متمركز جمعآوري شد.
یافتهها 27 :نفر از بهورزان ،مربيان ناظر و كارشناسان ستادي درگير در برنامه فشار خون و دیابت براي مطالعه انتخاب شدند .مفاهيم استخراج
شده از نظرات مشکالت مربوط به ارزیابی برنامه غربالگري دیابت و فشارخون باال در چهار قسمت شامل مشکالت زمينهاي ،مشکالت ساختار،
فرایند و نتایج ارزیابی عملکرد دستهبندي شد.
نتیجهگیری :براساس يافتههای مطالعه عليرغم موفقيت در پيشگيري و كنترل دیابت ،سيستم مراقبت بهداشتی اوليه ایران به خاطر فقدان یک
برنامه ملی با رهنمودهاي كامل و جامع در كاهش و كنترل فشارخون و دیابت با چالشهایی روبروست .عمدهي این چالشها به فرایند ارزیابی
عملکرد كاركنان مربوط است .یافتههاي این مطالعه به مدیران كمک میكند تا براي حل مشکالت سيستم ارزیابی عملکرد اقدام كنند.
کلیدواژهها :ارزیابی عملکرد كاركنان ،تحليل محتوي قراردادي ،بهورز ،فشارخون ،دیابت
نحوه استناد به اين مقاله :خدایاري زرنق ر ،تاري نژاد ز ،قلی پور ک ،فتحی ب .موانع و چالشهاي ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگري فشارخون باال و دیابت :تحليل محتواي
كيفی .تصویر سالمت 1399؛ .158-149 :)2(11

 .1گروه مديري ت و سياستگذاری سالمت ،قطب علمی و آموزشی مديريت سالمت ايران .دانشكده مديريت و اطالع رسانی پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی تبريز ،تبريز ،ايران (Email:
)fathib@tbzmed.ac.ir
 .2گروه آموزشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكی تبريز ،تبريز ،ايران
حقوق برای مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسی آزاد در تصوير سالمت تحت مجوز کرييتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غير تجاری تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.

تصوير سالمت1399 ،؛ 158-149 :)2(11

خدایاری زرنق و همکاران

مقدمه

بيماريهاي غيرواگير عامل مرگ ساالنه بيش از  41ميليون
نفر در جهان هستند كه معاادل  71درصاد از كال مارگوميار
جهان است ( .)2،1این بيماريهاا در بايش از  80درصاد كال
ماارگهااا در ایااران نقااش داشااته ( )3،1و 76/4درصااد از بااار
بيماريها در كشور را به خاود اختصااد دادهاناد ( .)4اناواع
اصلی بيماريهاي غيرواگير بيماريهاي قلبای عروقای (مانناد
حمالت قلبی و سکته مغزي) ،سرطانها ،بيماريهااي تنفسای
مزمن (مانند بيماري مزمن انسدادي ریاوي و آسام) و دیابات
است ( .)5 ،2دیابت و فشارخون ،هردو عوامل خطار مهام در
مرگومير و بار بيمااريهاا در كشاورهاي باا درآماد پاایين و
متوسط هستند ( .)5این بيمااريهاا عامال  53درصاد از كال
مرگومير بزرگساالن در سال  2006بود .فشارخون باال (عامال
 80هزار مرگ ساالنه در سال  )2005و دیابت (عامال 34000
مرگ ساالنه در سال  )2005از مهمترین عوامل خطر متابوليک
مرگوميااار در ایاااران هساااتند ( .)6در اعالمياااه سياسااای
2018سومين اجالس بلندپایه بيماريهااي غيرواگيار باه ایان
نکته اشاره شد كه پيشرفت و سرمایهگاااري باراي مقابلاه باا
بيماريهاي غيرواگير براي رسيدن به اهداف ساالمت توساعه
پایدار ناكافی است ( .)7مقابله موثر با بيماريهاي غيرواگيار و
عوامل خطر كليدي آنها نيااز باه شاناخت دقيقای از و اعيت
فعلی و جریان آن در سطح كشور است ( .)1مراقبت بهداشاتی
اوليه میتواناد یاک مکانيسام مقرونبهصارفه باراي مادیریت
عوامل خطر بيماريهاي غيرواگير در كشورهاي كمدرآمد و باا
درآمد متوسط باشد.
در سال  1373برنامه پيشگيري و كنترل فشارخون باال ()8
و در سال  1383برنامه پيشگيري و كنتارل دیابات در سيساتم
مراقبتهااي بهداشاتی ایاران ادغاام شادند ( )9،5و بهاورزان
بهعنوان بخشی از پروتکال برناماه ملای جهات همکااري در
اجراي برنامه آموزش داده شدند و نقش ویاژه اي باراي آنهاا
مشخص شده است ( .)5تاثير سيساتم مراقباتهااي بهداشاتی
اوليااه در مناااطق روسااتایی ایااران در ماادیریت دو بيماااري
غيرواگير عمده توسط فرشادفر و همکاران برسی شاد .درماان
دیابت در مناطق روستایی موثر از مناطق شهري بود ( .)5خانه
بهداشت ،محيطیترین واحد ارائه خدمات مراقبتهاي بهداشاتی
اوليه در نظام سالمت ایران است كه یک یا چند روساتا را در
پوشش خدمات خود دارد و در آن بهاورز مساووليت مساتقيم
ارائه مراقبتهاي اوليه بهداشتی را به ماردم بار عهاده دارد (،10
 .)11لاا تحقق اهداف خانه بهداشت منوط به عملکرد خاوب
بهورز در ارائه خادمات اسات ( .)11عملکارد خاوب نياروي
انسانی ،بهرهوري سازمانی را افزایش میدهد و منجر باه ارتقاا
اقتصاد ملی جامعه میگردد ( .)12حيااتیترین مساوله در هار
سااازمانی ،عملکاارد آن اساات ( .)13امااروزه ،سااازمانهاي
بهداشتی و درمانی ،سازمانهاي پيچيدهاي هستند كاه نيااز باه

حمایت قوي مدیریت درزمينۀ ارزیاابی عملکارد دارناد (.)11
سنجش روشهاي ارزیابی عملکرد ،یک فرایند راهبردي است
كه پاسخگویی ،ميزان تحقق اهاداف و برناماههاي ساازمان را
افزایش میدهد (.)14
بهطور معمول در اهميت و آثار ناشی از ارزیاابی عملکارد
به موارد تقریباً مشابه اشااره میشاود كاه برناماهریزي نياروي
انسانی ،تربيت و بهسازي نيروي انسانی ،طراحی نظاام جباران
خدمت ،تعياين مساير پيشارفت شاغلی ،شاناخت اساتعداد و
تواناییهاي نيروي انسانی ،طراحی نظام انگيازش ،ایجااد جاو
اعتماد از جمله این موارد هستند ( .)16 ،15باید توجه داشات
كهبهبود و ارتقاي كيفيت روشهاي ارزیابی عملکارد ،مساتلزم
بررسی مستمر و عيت موجود وشناخت و ارتقاي نقاط قوت
و اصالح نقاط اع اسات ( .)17در ایان رابطاه نظارات و
ایدههاي گروه هدف ارزیابی عملکرد ،میتواند راهنمایی براي
ارائه راهکارهاي سياستی موثر و تادوین برناماههاي كااربردي
براي مقابله با چالش هاي اجرایی برناماه دیابات و فشاارخون
باشد .لاا این مطالعه با بررسی نظرات و تجربيات افراد درگيار
در برنامه باا هادف شناساایی چاالشهااي ارزیاابی عملکارد
بهااورزان درزمينااۀ غربااالگري فشااارخون و دیاباات و ارائااه
راهکارهاي اصالحی طراحی و اجرا گردید.

مواد و روشها

مطالعه حا ر از نوع تحليال محتاواي كيفای باا رویکارد
قراردادي است .این نوع مطالعه معموالً زمانی مناسب است كه
تووري یا متون تحقيقی موجود در ماورد یاک پدیاده محادود
باشند ( .)18هادف از تحليال محتاواي كيفای ،فاراهم آوردن
شناخت ،بينشی نو ،تصویري از واقعيت و راهنماي عمل است
( .)19بنابراین این مطاالعه با هدف دستيابی به درک عميقای از
دیادگاه مربي اان ،بهااورزان و مسااوولين برنامااههاي غربااالگري
فشارخون باال و دیابت در خصود چالشها و موانع ارزیاابی
عملکاارد بهااورزان در برنامااه فشااارخون و دیاباات و ارائااه
راهکارهاي اصالحی انجام شاد .ایان مطالعاه بخشای از یاک
مطالعه چناد مرحلاه اي اسات كاه در ساال  1396در شابکه
بهداشت و درمان شهرستان اهر انجام شد .به منظاور دساتيابی
به بهترین اطالعات و تجارب ،مشااركتكننادگان پاژوهش از
ميان افرادي انتخاب شدند كه در رابطه با پدیده ماورد مطالعاه
تجربااه داشااته و بتواننااد بيشااترین اطالعااات را در خصااود
مو وع مورد مطالعه ارائه دهند .مشااركتكننادگان باه روش
هدفمند با حداكثر تنوع با در نظرگرفتن جایگاههااي مختلا
شغلی ،سابقه خدمت ،جنس و مراكز سالمت روستایی از باين
بهورزان ،مربيان ناظر و كارشناساان ساتادي درگيار در برناماه
فشار خون و دیابت انتخاب شدند.
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دادهها از طریق سه بحث گروهی متمركز كاه باه صاورت
غيررسمی و با پرهيز از هرگونه نظر دربااره غلاط یاا درسات
بودن مطالب انجام شد ،جمع آوري شد .در ابتادا تو ايحات
كاملی در مورد مطالعه ،اهداف ،روش اجرا و نيز تمهيداتی كاه
بااراي محرمانااه ماناادن اطالعااات در نظاار گرفتااه شااده بااود
بهصورت شفاهی و كتبی به شاركتكنندگان ارائاه گردیاد .در
صااورت موافقاات ،فاارم ر ااایت آگاهانااه كتباای بااه ام اااي
شركتكنندگان رسايد .زماان و مکاان انجاام بحاث گروهای
متمركز با توجه به نظر شركتكنندگان و هماهنگیهاي قبلی با
آنان تعيين شد .راهنمااي بحاث گروهای متمركاز بار اسااس
اهداف مطالعه و با توجاه باه مباانی نظاري مو اوع و مارور
مطالعات بهصورت نيمه ساختاریافته تهيه شد .سپس با استفاده
از نظرات و راهنماییهاي كارشناسان آگاه به مو اوع ،روایای
آن تأیيد شد .در ادامه ،یاک بحاث گروهای متمركاز پاایلوت
جهت بررسی نوع سؤاالت ،ترتيب و نحوه پرسيدن آنها انجاام
و راهنماي اجراي بحث گروهی متمركز نهایی شاد .ساواالت
در مورد سيستم ارزیابی عملکارد بهاورزان و نقااط اع و
قوت آن شروع شد و در مورد چالش هاي مربوط به آن اداماه
یافاات و در نهایاات بااا سااوالی در مااورد راهکارهاااي رفااع
چااالشهاااي سيسااتم ارزیااابی عملکاارد بهااورزان در زمينااۀ
فشارخون باال و دیابت خاتمه یافت .كليه مباحث باا ر اایت
مشاركتكنندگان با اساتفاده از دساتگاه دیجيتاال صادا ابط
گردید .عالوه بر این ،از كلياه بحثهاا یادداشاتبرداري شاد.
مدت زمان اجراي بحث ها بين  120-75دقيقه طول كشايد و
در انتهاي بحثها نحاوه تمااس باا مشااركتكننده مشاخص
گردید تا در صورت نياز ،امکاان برقاراري ارتباطهااي بعادي
جهت سؤاالت یا تو يحات احتمالی تکميلی نيز فراهم شود.

تحليل دادهها بالفاصله پاس از اتماام هار بحاث گروهای
متمركز و قبل از شروع بحث گروهی متمركز بعدي با اساتفاده
از روش تحلياال محتااوایی از نااوع قااراردادي انجااام شااد.
بهاینترتيب كه متن بحثها پياده ساازي شاد ،ساپس بعاد از
چند بار خواندن ،ماتنهاا توساط پژوهشاگر كدگاااري شاد.
سپس كادهاي مشاابه باا هام در یاک طبقاه قارار گرفات و
درنهایت تمهاي اصلی استخراج شد .باراي اطميناان از موثاق
بودن داده هاي جماعآوري شاده در مطالعاه حا ار ،تعامال
نزدیک با مشاركتكنندگان و تاالش مساتمر در امار تحقياق،
بررسی مصاحبهها ،كدها و طبقات استخراج شده توساط تايم
پژوهش به منظور تأیيد صحت فرایند كدگااري ،تأیيد صحت
دادهها از سوي مشاركتكنندگان ،شرح كامال روش تحليال و
چگونگی فرآیناد تحقياق جهات تساهيل درک و ارزیاابی آن
توسط ساایر پژوهشاگران انجاام شاد .همچناين در پاژوهش
حا ر محقق تالش كرد تا از طریق تأیيد صحت دادهها توسط
برخااای از مشااااركت كننااادگان ( )Member Checkو
جستجوي توافق بين اع اي تيم تحقيق ( )Peer reviewدر
روندكدگااري و تحليل از تاثيرگااري چارچوب ذهنای خاود
در فرایند جمع آوري و تحليل دادهها تا حد ممکن پيشاگيري
نماید .مالحظات اخالقی مربوط به مطالعه در كميته اخالق در
پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز بررسی و مجاوز اجاراي
آن بااه شااماره  IR.TBZMED.REC.1397.079صااادر
شد.

یافتهها

مااوارد بيااان شااده توسااط مشاااركتكنندگان در بحااث
گروهی متمركز با استفاده از تحليل محتاوا در 4درونمایاههاي
اصلی و  16طبقه فرعی مطابق جدول زیار اساتخراج گردیاد:

جدول  .1موانع و چالشهاي ارزیابی عملکرد بهورزان خانههاي بهداشت شهرستان اهر درزمينۀ غربالگري دیابت و فشارخون باال از دیدگاه
مشاركتكنندگان در بحث هاي گروهی متمركز
درونمایه فرعی
درونمایه اصلی
ردی
مستندسازي دروغين
مشکالت زمينهاي
1
كمبود منابع
تاكيد بر كميت به قيمت كاهش كيفيت

2

مشکالت مربوط به ساختار ارزیابی عملکرد
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بیتوجهی به ارائه خدمات در روستاهاي قمر
استرس زایی ناشی از تأكيد زیاد مدیران باالدستی براي رسيدن به
درصد مورد انتظار
انگيزه پایين كاركنان
كهنه و معيوب بودن دستگاهها

خدایاری زرنق و همکاران

ارزیابی ذهنی
آموزش هاي بدو خدمت و من خدمت ناكافی
3

مشکالت مربوط به فرایند ارزیابی عملکرد

4

مشکالت مربوط به نتایج ارزیابی عملکرد

مشکالت زمینهای

این مو وع مربوط به زمينه و شرایط ساازمانی اسات كاه
عملکرد بهورز در این زمينه مورد ارزیابی قرار میگيرد :
 -1انگیزه پايین کارکنان
كاركنان در همه سطوح ،خاطرنشان كردند كاه انگيزههااي
مادي براي برخی از افراد بسيار مهم هستند و عمادتاً اهاداف
اصلی سيستم را فراموش میكنند .یاک مربای گفات« :ممکان

است یک بهورز بهدرستی كار میكند تا پاول خاوبی دریافات
كند و به اهداف سيستم بهداشت و بهورزي ،اهميت نمیدهد.
به نظار مان عليارغم بهباود در امکاناات و شارایط ،عملکارد
بهورزان كاهشیافته است»(.F2P2بحاث گروهای متمركاز2
شركت كننده  .)2یکی دیگر از مشاركتكنندگان اظهاار نماود:
«براي افزایش انگيزه در كاركنان محيطی طوري برنامه سيساتم
پایش طراحی گردد كه از مستندساازي و كاغاابازي اع ااي
تيم سالمت خودداري گردد زیرا اینیک بدعت باوده و باراي
بهااورزان یااا مربيااانی كااه در پاای كسااب امتياااز تصاانعی و
فرصتطلبی هستند بادآموزي باه دنباال دارد پاس مميازي و
راست آزماایی عملکارد همکااران خاارج از سيساتيم الزم و
روري است» .F2P4
-2کمبود منابع
بهورزان از كمبود امکانات و تجهيزات مناسب براي ارائاه
مراقبتهاي بهداشاتی برخاوردار بودناد .یاک بهاورز اظهاار
داشت" :به نظر میرسد برخی از مشکالت ارزیابی عملکرد به

دليل عدم وجاود امکاناات و تجهيازات مناساب اسات .ایان
مشکل باعث میشود پروسه بهداشتی بايش از حاد پيچياده و
دشوار باشد .امکانات و تجهيزات مناسب معيارهااي ارزیاابی
عملکرد را تغيير میدهد".
كمبود بهورز فشاار سانگين را روي ساایر بهاورزان قارار
میدهد .این كار باعث میشود كه كار بهورز بسايار دشاوارتر
شود و انگيزه شغلی را كاهش دهد .یک بهورز گفت« :من نياز
به انرژي زیادي دارم تا وظایفم را با موفقيت انجام دهام .مان

تواتر نامنظم و نامنسجم
ارزیابی ناعادالنه
 متناسب نبودن استانداردها با شرایط موجوداطالعات ناقص ناظرین
نظارت ناقص بر مربيان
بیتوجهی به تواناییهاي كارآفرینانه
نظام بازخورد نامناسب و معيوب

ازنظاار جساامی و احساساای خسااته هسااتم»  .FIP2عاادم
استراتژي منحصربهفرد و تغييارات مکارر در مادیریت مراكاز
بهداشتی درمانی و پایان یافتن زود هنگام قراردادهاي پزشکان
میتواند بر عملکرد ارزیابی تأثير بگاارد .یک بهاورز تو ايح
داد كاه «عادم اساتراتژي دائمای در مراكاز بهداشاتی و تغييار

استراتژيها با تغيير مدیریت ،ارزیابی عملکرد را بسيار دشاوار
میسازد» .F1P7

مشکالت مربوط به ساختار ارزيابی عملکرد

این مو وع پيکربندي سيستم ارزیابی عملکارد را شارح
میدهد
-1ارزيابی ذهنی
شركتكنندگان تو يح دادناد كاه باا اساتفاده از ارزیاابی
حا ر نمیتوان عملکرد واقعای بهاورز از جملاه مهارتهااي
حرفهاي ،اطالعات رسمی ،بالينی و ارتباطات را ارزیابی كارد.
بهورزي گفت" :موارد ارزیابی باا شارایط كااري ماا ساازگار

نيست .در ابتدا ،بهورز باید بر اساس برخی اطالعات حرفاهاي
و مهارت ارتباطی مورد ارزیابی قرار گيرد .برخای از بهاورزان
بيااان میكننااد كااه عبااارات فاارم ارزیااابی عملکاارد بهو ااوح
مشخص نشده است و مشخص نيست كاه چگوناه رتبهبنادي
انجام میشود .باه هماين ترتياب نمارات ارزیاابی بيشازحاد
عمومی است" .یک بهورز گفت« :موارد فرم ارزیابی عملکارد
بهدرساتی تعری نشاده اسات ،زیاارا برخای از آنهاا ماابهم و
نامشخص هستند .این باعث میشاود امتيااز بسايار پيچياده و
ذهنی باشد»  .F1P8بهورزان اظهار داشتند كه فقادان عينيات
در فرمهاي ارزیابی منجر به ارزیابی ذهنی میشود .یک بهورز
گفت« :مربيان ارزیابی نسبتاً ذهنی را انجام میدهد».F1P1

آموزش های بدو خدمت و ضمن خدمت ناکافی
در طی جلسات ،اهميت جهتگيري مربياان (كارداناان) و
كارشناس (بهویژه كسانی كه تازه استخدامشدهاند) با اهداف و
انتظارات مركز بهداشت و وظای آنان تأكيد شد .یاک مربای
گفت« :فرایندهاي موجود در سيساتم ارزیاابی باراي كاركناان
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موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون...

تو يح داده نمیشود .بهعنوان یک مربی ناظر خاناه بهداشات
تازه شروع به كار نموده ،تمام جنبههاي این كار باید براي مان
تو يح داده میشد» .F2P2رورت آموزش سيستم ارزیاابی

عملکرد به ارزیابیكنندگان و اطالعرساانی در ماورد اهاداف،
محتااوا و فرآینااد ارزیااابی ،مسااائل دیگاار بااود كااه توسااط
شركتكنندگان موردتوجه قرار گرفت .یک – مربی ناظر خانه
بهداشت گفت« :هر دو بازدیدكننده و كسانی كه مورد ارزیابی

قرار میگيرند باید در ارزیابی آموزش داده شاوند و اطالعاات
فراوانی را دریافت كنند .كسانی كه مدرک كارشناسی بهداشت
دارند ،لزوماً یک مادیر و ارزیابیكنناده ماؤثر نيساتند و بایاد
دورههاي مدیریتی آموزشدیده باشند»F2P3.
مشکالت مربوط به فرايند ارزيابی عملکرد
این مو وع در مورد شرایط پيادهسازي ارزیاابی عملکارد
است:
ارزيابی ناعادالنه
شركتكنندگان اذعان كردند كه ابزار ارزیابی براي ارزیابی
عملکرد مناسب نيست ،بناابراین نمیتاوان باهطور دقياق باين
بهورزان در خانههاي بهداشت مختلا رتبهبنادي و تفکياک
انجام داد .یک بهورز اظهار داشت" :ارزیابی منصافانه نيسات.

ما نمیدانيم كه چرا بع ی از بهورزان نمرات بهتر میگيرناد".

برخی از بهورزان تو يح دادند كه در ارزیابی عملکرد ،رابطاه
از اهميت بيشتري برخوردار است و رتبهبندي منصفانه نيست.
یکی از بهورزان گفات« :وقتای دیادم كاه یاک بهاورز بادون

مهارت نسبت به من امتياز خاوبی داشات ،مان انتقااد كاردم»

.F1P5
ترس از تنش و سوء رفتار در بين بهورزان و مربيان نااظر
پس از ارزیابی مشاهده شد .یکی از بهورزان گفت« :بهاورزان

بعد از ارزیابی انتظار بازخوردهاي مختلا دارناد .هار كاس
احساس میكند كه سخت كار میكند ،درحالیكه این درسات
نيست .هنگامیكه بهورزان مصاحبه میشوند ،به خودشان نمره
بهتر میدهند و این باعث میشود كه ارزیاابی ،مشاکل باشاد»
.F1P4
اكثر شركتكنندگان اصرار داشتند كاه مربياان نااظر بهتار
است در طول فرایند ارزیاابی رفتاار شایساتهاي انجاام دهناد.
آنها ابراز داشتند كه مربی باید مشکالت عملکاردي بهاورزان
را در حریم خصوصی و نه در عموم ذكر كند و به شخصايت
بهورزان احترام بگاارد .یک بهورز گفت« :رفتار مربای نسابت

به بهورزان نقش حياتی دارد .اگار آنهاا مثبات رفتاار كنناد،
بهورزان موظ به انجام كار خود میباشند .اگار یاک بهاورز
مرتکب اشتباه شود ،مربی باید بهطور خصوصی به وي توصيه
كند تا مشکالت را به نحوي غيرتهاجمی حل كنند».F1P3
ارزيابی با تواتر نامنظم و نامنسجم
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فواصل طوالنی بين ارزیابیها و تاأثير زماان بار ق ااوت
نهایی در مورد عملکرد كاركناان ،عوامال تأكياد شاده توساط
بهورزان باود .یکای از بهاورزان مشااركتكننده عناوان كارد:
«معموالً در طول دو ماه و گاهاً یکفصل هاي ارزیاابی انجاام

نمیشود و معموالً نتيجه ارزیابی بازخورد تصورات از كاركنان
در طی چند هفته قبل از پایان فصل است» .F1P2
بهورزان اظهار داشاتند كاه ابازار مناساب باراي ارزیاابی
مستمر در طول سال وجود ندارد .اگر ارزیابی بهصورت منظم
و مستمر انجام شود ،بهورزان از نقااط اع و قاوت خاود
مطلع خواهند شد .یک بهاورز گفات« :اگار بهاورزان ماهاناه

ارزیابی شوند ،از نقاط عفشاان آگااه خواهناد شاد و ساعی
خواهند كرد آنها را بهصورت جداگانه یا با كماک همکااران
خود از بين ببرند» .F1P6

مشکالت مربوط به نتايج ارزيابی عملکرد
این مو وع مربوط باه خروجای ارزیاابی و تاأثير آن بار
عملکرد بهورزان است .دو زیر طبقه در این دسته قرار دارد:
 -1بیتوجهی به توانايیهای کارآفرينانه
بهورزان به این نکتاه اشااره میكنناد كاه مربياان نااظر و
كارشناس ستادي بهعنوان ارزیابیكننده باید داراي ویژگیهااي
خاصی باشاد و فعاليتهااي او تحات نظاارت رئايس مركاز
بهداشت شهرستان قرار گيرد .در این راستا یک بهاورز گفات:
«گاهی ارزیابیكننده داراي مهاارت مادیریتی نيسات و ساطح

اطالعات باالیی ندارد .او به خاطر تجرباه كااري انتخابشاده
است .چطور چنين شخصی میتواند كاركنان دیگر را ارزیاابی
كند؟» .F1P1
 -2نظام بازخورد نامناسب و معیوب
اكثاار شااركتكنندگان بيااان كردنااد ك اه پ اس از ارزیااابی
عملکرد ،هي بازخوردي دریافت نمیكنند و از نقاط قاوت و
ع عملکرد خود مطلع نيستند .یک بهورز گفت« :اگر یاک

بهورز با نمره باال و یک بهورز با نمره كم از فرصتهاي برابار
برخوردار باشند ،فاردي كاه نماره كمتاري دارد هرگاز ساعی
نمیكند خودش را بهبود ببخشد و فردي كاه نماره باالگرفتاه
است نااميد میشود و انگيزهاش براي سختكوشی را از دست
میدهد» .F1P5

مسائلی مانند فقدان انگيزه مناسب براي بهاورزانی كاه در
ارزیابی ،نمرات باال دریافت كردهاناد و اساتراتژيهاي تنبيهای
نادرست براي كسانی كه نمرات كمتاري را دریافات میكنناد،
توسط بهورزان و مربيان ناظر مورد بحث قرار گرفت.
درزمينۀ راهکارهااي پيشانهادي باراي اصاالح مشاکالت
برناماااه غرباااالگري فشاااارخون بااااال و دیابااات از دیااادگاه
مشاركتكنندگان  24درونمایاه فرعای در قالاب  7درونمایاه
اصلی شامل بعد انگيزش ،تجهيزات ،فرآیند ارزیابی و نياروي
انسانی استخراج شد.

خدایاری زرنق و همکاران

هر سه گروه مشاركتكنندگان در بحث باه ایان مو اوع
اذعان كردند« :براي پایش بهتار الزم اسات سيساتم تشاویق و

تنبيه كارآمد بر اساس مساوات و عدالت اجرا گاردد و ناه بار
پایه رابطه .بازدیدها با دقت و جادیت پيگياري و بازخوردهاا
بالفاصله بعد از پایش ارائه گردد» F1P6-F2P3-F3P1
تعدادي از مربيان و بهاورزان اذعاان كردناد« :در صاورت
امکان داروهاي اورژانسی فشارخون بااال و دیابات در ليسات
داروهاي مجاز خانههاي بهداشت قرار گيرد و داروهاي عاادي
فشااارخون باااال و دیاباات رایگااان در اختيااار مبتالیااان قاارار
داد» . F1P4-F2P7یکاای از مربيااان گفاات« :بااراي ارائااه
خدمات با كيفيات  ،باازنگري شااخصها بار اسااس منااطق
مختل بازنگري و تعيين گردند .بار كاري بهورزان بر اسااس
تعداد فرآیندهاي خدمت كاهش یابد ،فرمهاي بیمورد حااف
گردد».F1P2
هر سه گروه مشاركتكننده در بحث گروهی اذعان كردند:

«شبکه بهداشت و درمان براي اجراي بهتر طرحهاي ادغامشده
در نظام سالمت به ماندگاري پزشکان توجاه شاود .اطالعاات
كليه بهورزان ،مربيان و كارشناسان ،بروز و پزشکان محتارم از
راهنماهاي بالينی بيماريها مطلع و جامعهنگر باشند .تشویقها
بر اساس كيفيت كارها ،انجاام درسات و درصاد اساتانداردها
توسط واحدهاي عملياتی تعریا و كااربردي گاردد و باراي
كاهش هزینه و مشاركت اجتماعی آگاهسازي ماردم در ساطح
كالن از طریق رسانههاي ملی و محلای انجاام گيارد»F1P6-
.F2P2-F3P8
یکی از كارشناسان بيان كردند« :باصرفهتارین روش باراي
كاهش هزیناههاا بایاد پزشاکان قبال از ورود باه سيساتم در
آموزشهاي منخدمت با آخرین پروتکلهاا آشانا گردناد و
اتکاي صرف به پزشکان به زیان نظام بهداشتی كشاور باوده و
این موارد باید اصالح گردد» F3P2

بحث

در این مطالعه ،چهار مو وع بعنوان مهمتارین مساائل در
سيستم ارزیابی عملکرد ارائه شده اسات :مشاکالت زميناهاي،
مشکالت مربوط به ساختار ارزیابی عملکرد ،مشکالت مربوط
به فرایند ارزیابی عملکرد و مشکالت مربوط به نتایج ارزیاابی
عملکرد.
اولين مو وع نشان میدهد كه دستيابی به سيستم ارزیاابی
عملکرد با مشکالتی مانند عدم انگيزه مناسب در ميان كاركنان
و زمينهسازي سازمانی عي مواجه اسات .ایان مو اوعات
موجااب تاانش در عملکاارد بهااورزان میشااود .ماااركيس
( )Marquisو هيستون ( )Hustonتأكيد كردند كه ارزیاابی
باید بر اسااس اساتانداردهاي موجاود باشاد و كاركناان بایاد
اسااتانداردها را در قالااب وظااای یااا اهااداف ارزیااابی ارائااه
دهند()20

زمينه ساازمانی اعي باه معنای عاواملی مانناد كمباود
امکانات ،نيروي انسانی و ناهماهنگی بين فرایندهاي ساازمانی
و مدیریتی است كه نتيجه ارزیابی را تحت تأثير قارار خواهاد
داد .بر اساس نتاایج مطالعاه جااري ،قراردادهااي كوتاهمادت
پزشااکان و نبااود پزشااک باعااث گردیااده افااراد ارجاااعی از
خانههاي بهداشت جهت ویزیت ساردرگم گردیاده در نتيجاه
زمينه نار ایتی بيماران به سيستم بهداشتی و كاركنان افازایش
یافته و مراقبت پزشکان ،ویزیت پایه ،انجاام معایناات دورهاي
كمتر از مورد انتظار اسات و عملکارد بهاورزان در رابطاه باا
فشارخون باال و دیابت با استاندارد فاصله دارد.
فقدان انگيزه مناسب در بهورزان به این معنای اسات كاه
بهورزان انگيزهاي باراي انجاام وظاای ندارناد؛ آنهاا باراي
رسيدن به اهداف سازمانی و پيشرفت سيستم بهداشتی ساخت
كار نمیكنند؛ آنها انگيزههااي ماادي گرایاناه را باراي انجاام
وظای تارجيح میدهناد و تمایال باه اصاالح اشاتباهات در
عملکردشان ندارند .جين گركو( )Giangrecoو همکاران در
مطالعهاي در بيمارستان عمومی هبارون (  )Hebronباه ایان
نتيجه رسيدند كه كه ارزیابی عملکرد میتواند انگيزه كاركناان
را افزایش دهد و آنها را به سمت دستيابی به اهداف سازمانی
هاادایت كنااد ( .)21بااا توجااه بااه نظریااه فردریااک هرزباارگ
( ،)Frederick Herzbergبا توجه به ماهيت كار در سيستم
بهداشااتی ،برخاای عواماال ماننااد موفقياات شااغلی ،پيشاارفت
حرفهاي ،باعث ایجاد انگيزه در كاركنان میشاوند .عاالوه بار
این ،سياست كلی سازمان ،سبک مدیریت ،روابط باين فاردي،
شرایط كاري ،حقاوق و دساتمزد ،موقعيات ،امنيات شاغلی و
ارزیابی عملکرد عوامل مهمی در انگيزش كاركنان است (.)22
ردشاااو ( )Redshawو همکاااران دریافتنااد كااه دیاادگاههاي
منفی در كاركنان نسبت به ارزیاابی منجار باه كااهش انگيازه
پرستار و كاهش عملکرد میشود ( .)23محيط فيزیکی ناكاافی
از لحاظ تجهيزات و امکانات ،شايوههاي مادیریت ناكارآماد،
مشکالت ارتباطی با خانوادهها و پزشکان ،مانعی دیگار باراي
عملکرد پرسنل بود ( .)24مطالعه اولکه ( ) Oelkeو همکاران
در سااه منطقااه سااالمت در غاارب كانااادا نشااان داد كااه كااار
بيشازحد ،عدم مدیریت مناسب ،كمبود زمان و كمبود پرسانل
موانع اصلی در عملکرد است كه باعاث تانش در محال كاار،
فرسودگی روانشناختی و نار ایتی شغلی میشود (.)25
مو وع دوم تأكيد میكند كه ارزیابی ذهنی و عدم توانایی
سازمان در معرفی قوانين و مقررات مشاکالتی اسات كاه بار
ارزیابی عملکارد تاأثير میگااارد .سااختار بادون عينيات در
ابزارهاي ارزیابی بر روند ارزیاابی تاأثير میگااارد؛ بطوریکاه
نمیتوان بهدرستی رتبهبندي نماود و عملکارد هاا را مقایساه
كرد .ازآنجاییكاه نتيجاه نظارات و ق ااوتهاي مادیران بار
زندگی شخصی كاركنان تأثير میگاارند ،مدیران نياز باه یاک
روش عينی ،منظم،ساختاریافته و دقيق دارند ( .)20در مطالعاه
Depiction of Health, 2020; 11(2): 149-158
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حا ر بيان شد كه ارزیابیكنندگان و كاركنان در مورد ارزیابی
عملکرد بهخوبی آموزش ندیدهاند .اگر ساازمان كاركناان را از
مقررات مطلع نکند ،نمیتوان انتظار داشت كه آنهاا وظاای
خاود را انجاام دهناد .مااركز و هيساتون ( Marquis and
 )Hustonاشاره كردند كه براي سيستم ارزیابی مؤثر ،كاركنان
باید از وظای و اساتانداردهاي كااري خودآگااه باشاند ()20
مطالعه اكبري و حقيقی در بيمارستانهاي اصفهان نشان داد كاه
دليل اصلی شکست سيستمهاي ارزیابی ،نبودن مادیران واجاد
شرایط و تحصيلكرده براي ارزیابی كاركنان آنها بود (.)26
مو وع دیگر شاامل مساائلی مانناد عادم نظاارت دقياق
مدیران ،ارزیابی ناعادالنه و ارزیابی با فواصال طاوالنی اسات.
ممکن است كه مشکالت ارزیابی زماانی باه وجاود آیناد كاه
شرایط سازمانی و ابازار ارزیاابی مناساب هساتند اماا اجاراي
ارزیابی عملکرد مناسب نيسات .بهاورزان تو ايح دادناد كاه
مربيان باهطور مرتاب و مساتقيماً عملکارد بهاورز را ارزیاابی
نمیكنند .ماركز و هيستون گفتند كه یکای از وظاای حيااتی
مدیر ،بررسی كامل عملکرد حرفهاي پرسنل بهطور جامع است
( )20لياان ( )Lynchو همکاااران معتقدنااد بررساای بااالينی
عملکرد كاركنان مسووليتی است كه نياز باه تجرباه و آماوزش
رسمی دارد (.)27
ارزیااابی ناعادالنااه بااه ایاان معناای اساات كااه نظاارات و
ق اوتهاي شخصی مربيان بر ارزیابی آنها اثار میگااارد و
رابطه ،مهمتر از معيارهاي ارزیابی است .این تحقيق نشاان داد
گاهی براي ر ایت همه پرسانل ،مربياان باه آنهاا امتياازات
مساوي دادهاند .احساس ارزیابی عملکارد ناعادالناه ،گارایش
بهورز به ارزیابی را كاهش میدهد.
بر اساس نتایج مطالعه جاري ،این ناوع ارزیاابی زميناه را
براي كمكاري بهورزان ،عدم احساس مسووليت و رفع تکليا
فراهم نموده و درنتيجاه ميازان بيماریاابی در جمعيات تحات
پوشش ،شناساایی افاراد در معار خطار و مراقبات ماهاناه
بهورز پایينتر از حد انتظار است.
مطالعه كلای ،و همکااران در مادارس ابتادایی سانگاپور
نشان داد اعتماد پرسنل به ارزیاابی عملکارد آنهاا ،منجار باه
ارزیاااابی عملکااارد بهتاااري میشاااود ( .)28پروتاااوریس
( )Pretouriusو نونيا ( )Ngwenyaدریافتند كه تمركاز بار
نتایج ارزیابی ،فقدان ف اي مناسب و قابل اطمينان براي ایجاد
ارتباطات بين پرسنل ،عاملهایی است كه منجر به تنش منفای
میشود ( .)27بع ی از عوامل مانند رفتاار مؤدباناه رسامی و
احترام به حریم شخصی ،منجر به ر اایت كاركناان میگاردد
( .)29از بين رفتن تأثير ارزیابی عامل دیگري است كه توساط
شركتكنندگان بيان شده است .فاصله طوالنی باين ارزیابیهاا
میتواند بر ق اوت مربيان بهعنوان ارزیابان تأثير بگاارد .ایان
امر بهنوبه خود ماانع از آشانایی كاركناان باا نقااط اع و
اصالح اشتباهات آنها خواهاد شاد .درواقاع ،باراي ارزیاابی
تصوير سالمت1399 ،؛ 158-149 :)2(11

مناساب ،ارزیاباان (ناااظران مساتقيم) بایاد بااهطور ماداوم باار
عملکرد كاركنان نظارت داشته باشند .ماركز و هيستون گفتناد
كه متأسفانه تعداد كمای از مادیران قبال از تکميال ارزیاابی،
عملکرد كاركنان خود را بررسی میكنند ( .)20این به تصاویر
اشتباه از عملکرد پرسنل منجر خواهد شد .سرپرست و پرسنل
نيازمند مالقات منظم بيش از یاک باار در مااه باراي ارزیاابی
توسعه آنها هستند و در صورت لزوم اهداف اصالی و مواناع
عملکرد را تصحيح میكنند(.)20
بیتوجهی به تواناییهاي كارآفرینانه و بازخورد نامناساب،
نتایج ارزیابی عملکرد را تحت تأثير قرار میدهد .بیتوجهی به
تواناییهاي كارآفرینانه به معنی انتخاب بهورز نمونه اي اسات
كه استحقاق كسب نمره بااالتر را نادارد .انتخااب یاک فارد
بهعنوان فرد با روحيات كارآفرینانه بایاد بار اسااس برخای از
مدارک تحصيلی و حرفهاي ،ازجملاه داناش و تجرباه كاافی،
توانایی شناسایی نقاط قوت و ع عملکرد باشد (.)30
بر اساس نتایج مطالعه جااري ،باازخورد نامناساب و دیار
هنگااام و پااایش جانبدارانااه باعااث افاات انگياازش كاركنااان
گردیده و زمينه را باراي مستندساازي دروغاين ،آمارساازي و
بیتوجهی به عملکرد فرآیند ارزیابی فشارخون باال و دیابت را
فراهم می سازد .مدیران باید نمرات ارزیابی را تو يح دهند و
شکایات بهورزان را در مورد نمرات ارزیابی عملکرد آنهاا در
نظر بگيرند .بهمنظور ارائه بازخورد مناسب الزم است كه یاک
سيستم تشویقی در سازمان داشته باشيم .الریجانی و مظااهري
گزارش دادند كه پيامدهاي ارزیابی عملکارد و ارائاه پااداش،
انگيزه و كارایی كاركنان را افزایش میدهد ( .)31اكارام الاه و
همکاران با انجام مطالعهاي در پاكستان نشان داند كه اگر یاک
نفر به كارمندان اجازه دهد كه مخالفت خود را با نمرات نشان
دهند ،درک درستی از سيستم ارزیابی به دسات خواهناد آورد
( .)32نارایااان ( )Narayanمعتقااد اساات بااازخورد بایااد در
كوتاهترین زمان ممکن ارائه شود تا تغيير رفتار رخ دهد.
عالوه بر این ،براي افازایش كاارایی ،محتویاات باازخورد
باید مثبات باشاد و ماهيات تنبيهای نداشاته باشاد و بازتااب
اطالعات ارزیابی به شايوهاي وا اح و معنایدار ارائاه گاردد
(.)33

نتیجهگیری

پژوهش حا ر جزو اولين مطالعات به شيوه كيفای اسات
كه به بررسی مفهوم مميازي در بخاش بهداشات و چگاونگی
اجراي آن درزمينۀ برنامه غربالگري دیابت و پرفشااري خاون
میپردازد .یافتههاي تحقياق حااكی از آن اسات كاه عملکارد
كنونی این برنامه ،تصویري از برآیناد مؤلفاههایی برخاساته از
متن اظهارنظرهاي مشاركتكنندگان است ،یعنی یاک دساته از
اشکاالت شامل بیانگيازه باودن ،پاایين باودن ساطح آگااهی
كاركنان ،نبود نظارت كافی ،اهداف اصلی برنامه را در معار

خدایاری زرنق و همکاران

اجااراي

آساايب قاارار داده و ساابب جاادي نگاارفتن عااوار
نادرست برنامه شده است.
مسلماً در چناين شارایطی ،حساسايت نسابت باه برناماه
كاهش پيدا كرده و به انحاء مختل تهدیدات پيشبينینشاده،
انگاشته میشود و نتيجه اینکه درک صحيح از موقعيت تهدیاد
پيدا نشده و در عمل سهلانگاري و غفلت مشااهده میگاردد؛
از سااوي دیگاار ایاان شاارایط ،احساااس كارآماادي بااراي
خودمراقبتی و حركت جهت اطميناان از ساالمت خاود را در
افراد جامعه مختل ساخته و حس خود مساووليتی را ت اعي
مینماید .موارد گفته شده بر همدیگر تأثير گااشاته و حاصال
آن تشخيص دیرهنگام و افازایش شامار مبتالیاان در مراحال
پيشرفته بيماري و پيامدهاي مختل آن است.
عليرغم موفقيت در پيشگيري و كنترل دیابت ،فقدان یاک
برنامه ملی باا رهنمودهااي كامال و جاامع ،سيساتم مراقبات
بهداشتی اوليه ایران را در كاهش و كنتارل فشاارخون ماردم-
اولين عامل خطار متابولياک مرگوميار در ایاران  -ناكارآماد
نموده است.
عمده این ناكارامدي می تواند به فرایند ارزیاابی عملکارد
مربوط باشد .بهمنظور دستيابی به اهداف ارزیابی عملکرد ،هار
دو زمينااه سااازمانی و سيسااتم ارزیااابی بایااد مناسااب باشااند.
یافتههاي این مطالعه به مدیران كماک میكناد تاا باراي حال
مشکالت سيستم ارزیابی اقدام كنند.

پیامدهای عملی پژوهش

این مطالعه مشخص كرد كه براي اجراي موفق برنامههااي
پيشگيري و كنترل دیابات و ساایر بيمااريهااي غيرواگيار در
ساطح اول بایساتی چاه تغييراتای در نظاام ارزیاابی عملکاارد
كاركنان صورت پایرد .براي كسب موفقيت در این برناماههاا

باید زمينه گسترده سازمانی موثر بار عملکارد كاركناان ماورد
مالحظه و توجه به سياستگااريهاي این حوزه قرار بگيارد و
همزمان بازنگري اساسی در سيستم ارزیابی عملکرد كاركنان و
نحوه اجرا و پایش این سيستم صورت پایرد.

مالحظات اخالقی

این مقاله بخشی از نتایج پایان نامه دوره كارشناسی ارشد
است كه از كميته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تبریز به شماره
 IR.TBZMED.REC.1397.079مجااوز دریافاات كاارده
است .كليه شاركتكننادگان باه طاور آگاهاناه و باا ر اایت
شخصی وارد مطالعه شده و هدف از اجاراي مطالعاه و روناد
اجراي آن و آزادانه بودن انصراف از مطالعه در هار مرحلاه از
پژوهش قبل از اجراي مطالعه به آنها تو يح داده شاد و فارم
كتبی ر ایت آگاهانه قبال از اجاراي مطالعاه توساط شاركت
كنندگان ام ا شد.

تضاد منافع

كليه نویسندگان متعهد می شوند كه هي گونه ت اد منافع
وجود ندارد.

تقدیر و تشکر

نویسااندگان ایاان مقالااه از معاوناات تحقيقااات و فناااوري
دانشگاه علوم پزشکی تبریز به جهت حمایت معنوي از اجراي
پایان نامه و كليه بهورزان ،مربيان ناظر ،كارشناساان ساتادي و
همکاااران شاابکه بهداشاات و درمااان شهرسااتان اهاار و كليااه
همکارانی كه به هر نحوي در اجراي این پاژوهش مسااعدت
كردند قدردانی میكنند.

References
Physical ACtivity" (DEDIPAC) umbrella literature
review.
PLoS
One.
2018;13(1):e0190737.
doi:10.1371/journal.pone.0190737
5. Farzadfar F, Murray CJ, Gakidou E, Bossert T,
Namdaritabar H, Alikhani S, et al. Effectiveness of
diabetes and hypertension management by rural
primary health-care workers (Behvarz workers) in
Iran: a nationally representative observational
study.
Lancet.
2012;379(9810):47-54.
doi:10.1016/s0140-6736(11)61349-4
6. Farzadfar F, Danaei G, Namdaritabar H,
Rajaratnam JK, Marcus JR, Khosravi A, et al.
National and subnational mortality effects of
metabolic risk factors and smoking in Iran: a
comparative risk assessment. Popul Health Metr.
2011;9(1):55. doi:10.1186/1478-7954-9-55
7. Banatvala N, Akselrod S, Webb D, Sladden T,
Hipgrave D, Schneidman M. Actions needed to
prevent noncommunicable diseases and improve

1. Jaeschke L, Steinbrecher A, Luzak A, Puggina A,
Aleksovska K, Buck C, et al. Socio-cultural
determinants of physical activity across the life
course: a ‘Determinants of Diet and Physical
’Activity
)(DEDIPAC
umbrella
systematic
literature review. International Journal of
Behavioral Nutrition and Physical Activity.
2017;14(1):173. doi:10.1186/s12966-017-0627-3
2. WHO. Noncommunicable diseases Geneva: World
Health Organization; 2019 [Available from:
https://www.who.int/en/news-room/factsheets/detail/noncommunicable-diseases.
3. Bagheri Lankarani K. Health in Iran; 40 Years
After the Islamic Revolution. Shiraz E-Med J.
2019;20(2):e89606. doi:10.5812/semj.89606
4. O'Donoghue G, Kennedy A, Puggina A,
Aleksovska K, Buck C, Burns C, et al. Socioeconomic determinants of physical activity across
the life course: A "DEterminants of DIet and

Depiction of Health, 2020; 11(2): 149-158

...موانع و چالشهای ارزیابی عملکرد بهورزان در برنامه غربالگری فشارخون

mental health. Bull World Health Organ.
2019;97(2):75-A. doi:10.2471/BLT.18.228700
8. Delavari
AR,
Mahdavi
Hazaveh
AR,
Nouroozinejad A, Yarahmadi Sh. Behvarz &
Diabetes (Diabet Prevention and Control Programm
in Iran). Ministary of Health and Medical
Education. 2004. (Persian)
9. Delavari
AR,
Mahdavi
Hazaveh
AR,
Nouroozinejad A, Yarahmadi Sh. Phisicion and
Diabet. Ministary of Health and treatment. 2004.
(Persian)
10. Khedmati J, Davari M, Aarabi M, Soleymani F,
Kebriaeezadeh A. Evaluation of Urban and Rural
Family Physician Program in Iran: A Systematic
Review. Iran J Public Health. 2019;48(3):400-9.
11. Taris TW. Is there a relationship between burnout
and objective performance? A critical review of 16
studies.
Work
Stress.
2006;20(4):316-34.
doi:10.1080/02678370601065893
12. Niehoff BP, Moorman RH, Blakely G, Fuller J. The
Influence of Empowerment and Job Enrichment on
Employee Loyalty in a Downsizing Environment.
Group
&
Organization
Management.
2001;26(1):93-113.
doi:10.1177/1059601101261006
13. Neben J. An Investigation of Burnout in
Developmental Service Workers. University of
Toronto; 2009.
14. Teng CI, Shyu YI, Chiou WK, Fan HC, Lam SM.
Interactive effects of nurse-experienced time
pressure and burnout on patient safety: a crosssectional
survey.
Int
J
Nurs
Stud.
2010;47(11):1442-50.
doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.04.005
15. Murphy KR, Cleveland J. Understanding
performance appraisal: Social, organizational, and
goal-based perspectives. Sage; 1995.
16. Murphy KR. Explaining the Weak Relationship
Between Job Performance and Ratings of Job
Performance. Ind Organ Psychol. 2008;1(2):148-60.
doi:10.1111/j.1754-9434.2008.00030.x
17. Heidari A, Kabir MJ, Jafari N, Gashti AB,
Honarvar MR, Lotfi M. The relationship between
the dimensions of job burnout with workplace
physical environment and facilities among health
workers in Golestan province. Journal of Health in
the Field. 2016;4(2):35-42. (Persian)
18. Hsieh HF, Shannon SE. Three approaches to
qualitative content analysis. Qual Health Res.
2005;15(9):1277-88.
doi:10.1177/1049732305276687
19. Drisko J, Maschi T. Content Analysis. New York:
Oxford University Press; 2015. 208 p.
20. Marquis BL, Huston CJ. Leadership Roles and
Management Functions in Nursing: Theory and
Application. Lippincott Williams & Wilkins; 2009.
21. Giangreco A, Carugati A, Sebastiano A, Tamimi
HA. War outside, ceasefire inside: An analysis of

the performance appraisal system of a public
hospital in a zone of conflict. Eval Program Plann.
2012;35(1):161-70.
doi:10.1016/j.evalprogplan.2010.11.004
22. Hamidi Y, Najafi L, Khah S, Afkar AJNS. The
impact of performance appraisal outcomes on job
motivation and development of Tuyserkan health
network employee. 2009;1(1):41-8.
23. Redshaw G. Improving the performance appraisal
system for nurses. Nursing times. 2008;104(18):301.
24. Kyrkjebo JM, Hage I. What we know and what they
do: nursing students' experiences of improvement
knowledge in clinical practice. Nurse Educ Today.
2005;25(3):167-75. doi:10.1016/j.nedt.2004.11.008
25. Oelke ND, White D, Besner J, Doran D, McGillis
Hall L, Giovannetti P. Nursing workforce
utilization: an examination of facilitators and
barriers on scope of practice. Nurs Leadersh (Tor
Ont).
2008;21(1):58-71.
doi:10.12927/cjnl.2008.19691
26. Akbari Haghighi F, Zeraati H, Karimi S, Arab M,
Akbari Mousaabadi M. The role of training
managers and decision making network in
evaluating the new appraisal system of government
employee in Isfahan hospitals. Health Information
Management. 2011;8(5):681-689. (Persian)
27. Lynch L, Hancox K, Happell B, Parker J. Clinical
supervision for nurses. John Wiley & Sons; 2009.
28. Ong Kelly K. Teacher appraisal and its outcomes in
Singapore primary schools. Journal of Educational
Administration.
2008;46(1):39-54.
doi:10.1108/09578230810849808
29. Sudin S. Fairness of and satisfaction with
performance appraisal process. Journal of Global
Management. 2011;2(1):66-83.
30. Pazargadi M, Afzali M, Javadzadeh Z, Alavimajd
H. A propositional model for head nurses'
performance appraisal in university hospitals of
Tehran. Research in Medicine. 2005;29(2):187-93.
(Persian)
31. Taghavi Larijani T, Parsa Yekta Z, Kazemnejad A,
Mazaheri AJJoh. Outcomes of the performance
appraisal and its relation with nurses job
motivation. 2007;12(4):39-45.
32. Ikramullah M, Shah B, Hassan FSu, Zaman T.
Performance appraisal fairness perceptions in
supervisory and non- supervisory employees: a case
of civil servants in district dera ismail khan,
pakistan. Business and Management Review.
2011;1(7):37-45.
33. Narayan KV, Williams D, Gregg EW, Cowie CC.
Diabetes Public Health: From Data to Policy.
Oxford University Press; 2010.

158-149 :)2(11 ؛1399 ،تصوير سالمت

