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سرپرستاران بر اساس عملکردي موانع ارزیابی مهارت هاي مدیریتی و تعیین 
1390سالرشتدر الگوي ارزشیابی عملکرد بارس

*فاطمه امرالهی میشوان، محمدرضا فیروزکوهی، لیدیوشمحمد بابایی پور

.ایرانزابل،،وم پزشکی زابلعلانشگاه د
25/9/93:پذیرشتاریخ 31/3/93تاریخ دریافت:

قدمه:م
به منظور رسیدن به ها اصوالًسازمان

هایی ایجاد گردیده اند که میزان موفقیت هدف
ارتباط مستقیمی به دستیابی به این هدف هاها در آن

در ).1(داردها کارکنان آن نحوه عملکرد مدیران و
مدیران پرستاري نقش حیاتی سازماندهی و این میان 

برعهده راارائه مراقبت پرستاري در مراکز درمانی
نقش کلیدي در ،بخشهر سرپرستار ؛ همچنیندارند

وي باعث تیم درمانی داشته و دانش و مهارت
در همین راستا ). 2(شودارتقاي کیفیت خدمات می

حل تضاد، حل مسئله، توانایی تصمیم گیري،
ارزشیابی عملکرد پرستاران،کار،مشاوره، تقسیم 

ترین مهماز جمله انضباط مؤثر و ایجاد تیم 
ه سرپرستاران باید عمالً بهستند که هایی صالحیت

.)3(کار ببندند و اجرا نمایند

چکیده:
دارد.درمانی در سازمان خود نقش مهمی در نیل به اهدافسرپرستار به عنوان یک مدیر:زمینه و هدف

که تکیه بر معیارهاي رفتاري ویژه محسوب می شودهاي نوین ارزشیابی روشیکی ازامروزه روش بارس 
، موانع عملکردي آنانو میزان عملکرد مدیریتی سرپرستارانمدیران پرستاري می توانند با تعیین شغلی دارد. 

موانع مدیریتی و مهارت هايتعیینبا هدف مطالعه حاضر زمینه بهبود عملکرد سرپرستاران را فراهم آورند. 
.استانجام شده بر اساس الگوي ارزشیابی عملکرد بارس در ابعاد مختلف آن هايعملکرد

نفر از سرپرستاران بخش 32بر روي 1390در سال توصیفی به صورت مقطعیپژوهشاین:روش بررسی
که به روش سرشماري انتخاب شدند، اجرا گردید. جهت رشتآموزشی شهر هاي جراحی بیمارستان -داخلی

که اصول بارساساسبرسرپرستارهاي مدیریتیاز چک لیست مشاهده اي  بررسی مهارتگردآوري داده ها 
عملکردي سرپرستاران موانعشد و میزان مهارت مدیریتی و یک چک لیست پژوهشگر ساخته می باشد، استفاده

.تعیین گردید
ند. میزان شترا نداگونه کالس آموزش مدیریتی پرسنل سابقه شرکت در هیچدرصد2/31تنها یافته ها:

اجراي در بیشترین موانع عملکردتعیین شد.در حد ضعیفدرصد) 100(سرپرستاران تمامی عملکرد مدیریتی
عدم به ترتیب مربوط به امکاناتمحیطی وو در بعد بعد پرسنلی دردر بعد مدیریتی، برنامه مراقبت جامع

75(وظایف شرح) و عدم آگاهی ازدرصد9/71(مالیمنابع)، کمبوددرصد5/87(هماهنگی بین خدمات
ند.) بوددرصد

تمرکز بیشتري روي ارتقاي الزم است سرپرستاران عملکرد پایین مدیریتی تمامی با توجه به :نتیجه گیري
؛ همچنین برنامه ریزي هایی در جهت تقویت هماهنگی هاي کلیدي و ویژه مدیریتی آنان صورت گیردمهارت

.انجام شودمنابع مالی مورد نیاز و آموزش صحیح شرح وظایفمینأبین خدمات، ت

خدمات اجرایی، منابع مالی، آگاهی.سرپرستاران، برنامه مراقبت جامع، هاي کلیدي:واژه
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،کی از وظایف مهم مدیر پرستاري ارشدی
. )4(ارزشیابی عملکرد کارکنان پرستاري است

ارزشیابی عملکرد براي تمام کارکنان پرستاري 
نیازمند ،به طور کلی و سرپرستاران به طور خاص

وجود معیارهاي مشخص و عینی است که 
ها در ابزارهاي ارزشیابی در نهایت کارگیري آنه ب

منجر شود؛ به بهبود عملکرد مدیریتی آنان می تواند
بنابراین باید مشخص گردد که معیارهاي ارزشیابی 
عملکرد مدیریتی سرپرستاران چیست و چگونه 

امروزه ؟ بایستی مورد اندازه گیري قرار گیرند
و ها و ابزارهاي ارزشیابی عملکرد کارکنانروش

تدریج از سادگی به سمت ه پرستاري بمدیران
دگی و دقت تکامل پیدا کرده است. روش بارس پیچی

)(Behaviorally Anchored Rating Scales= BARS یا
هاي نوین روشءجزهمان روش رفتار مورد انتظار 

که تکیه بر معیارهاي رفتاري استعملکردارزشیابی
روش بارس فرآیند ارزشیابی را از ویژه شغلی دارد.

ان مثال مدیران (به عنوطریق آماده نمودن کارمند
به وسیله نمونه هاي براي انجام ارزشیابی پرستاري)

دقیق انواع رفتارهاي شغلی مورد انتظار و ربط دادن 
ها با شقوق اندازه گیري مشخص کرده و این آن

شخصی و دخالت عمل باعث کاهش میزان قضاوت
از طرفی مستقیماً دادن منافع شخصی ارزیاب شده و

.)5(فرآیند ارزشیابی به رفتار کاري ربط داده می شود
روش بارس داراي منافعی در مقایسه با سایر 

فتارهاي . در این روش رهاي ارزشیابی استروش
تمرکز بر ،واقعی و مورد انتظار سنجش می شود

مطرح جنبه هاي ویژه و خاص عملکرد یک شغل 
مشارکت افرادي به عنوان متخصصین یک ،است

امکان پذیر است؛ غل در تهیه و تدوین ابزارهاش
ا توجه به آنکه ارزشیابی در این روش بر همچنین ب

ارزیاب می تواند ، پایه عملکردهاي رفتاري است
در نتیجه عینی به ارزشیابی شونده بدهد و دبازخور

ارزیاب متوجه آن خواهد شد که چه رفتاري از 
.)6(ارزشیابی شونده نیاز به بهبود دارد

پژوهشگر بر اساس مطالعات در مطالعه حاضر 
در ایران و تجربیات حرفه اي خود معتقد یپژوهش

است که انتخاب سرپرستاران از یک روش اصولی، 
منطقی، کارآمد و اثربخش پیروي نمی کند و داراي 

ها قادر به لذا آن؛ روند مناسب و دقیقی نیست
بهبود که همانااهداف مدیران پرستاريبهدستیابی

. ، نمی باشندعملکرد پرستاران و کیفیت مراقبت است
همچنین با توجه به نقش پر اهمیت سرپرستاران در 

کیفیت مراقبت پرستاري باید تمرکز بیشتري يارتقا
هاي کلیدي و ویژه مدیریتی روي ارتقاي مهارت

از سویی دیگر، با توجه به آن که آنان صورت بگیرد.
ها، پرسنل با در بیمارستانءدر سیستم کنونی ارتقا

سابقه به عنوان سرپرستار انتخاب می شوند و 
هاي الزم را براي احراز پست مدیریت صالحیت

بخوبی کسب نکرده اند پژوهشگر در نظر دارد تا بر 
اساس یک روش ارزشیابی عملکرد نوین موانع 

هاي عملکرد مدیریتی سرپرستاران را در بیمارستان
ه تا با بدست آوردن تخمینی از منتخب بررسی نمود

میزان مهارت هاي مدیریتی سرپرستاران زمینه را براي 
پژوهش هاي بعدي و بهبود و ارتقاي مهارت هاي 

مدیریتی سرپرستاران فراهم نماید.

:روش بررسی
که در سال مقطعی- توصیفیپژوهشدر این

هاي نفر از سرپرستاران بخش32شد انجام 1390
جراحی پنج بیمارستان آموزشی شهر رشتوداخلی

مهارت هايمیزان و به روش سرشماري انتخاب
با استفاده از چک لیست مشاهده اي آن ها،مدیریتی 

هاي مدیریتی که براساس اصول بارس بررسی مهارت
و تعیین شد. الزم به ذکر است ، بررسیشده بودتهیه 

کاري که به دلیل متفاوت بودن ماهیت مراقبت و بار
سرپرستاران در بخش هاي ویژه و همچنین عدم امکان 
سنجش رضایت بیماران بخش هاي ویژه، جهت 
همسان سازي محیط پژوهش فقط بخش هاي داخلی 

60ابزار این مطالعه شامل و جراحی انتخاب شدند. 
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برنامه ریزي و تصمیم گیري، بعد در چهار گویه
ه براي تنظیم گردید کسازماندهی، هدایت و کنترل

خیر "و "یید مشاهده)أبله (ت"هر گویه به دو صورت 
و در سه نوبت متوالی پاسخ داده "(عدم مشاهده)

درپرسشنامهمحتوا،رواییمی شد. جهت تعیین
متخصصین مدیریت پرستاري دانشگاه تربیت اختیار

شدهدریافتنظراتاساسبرومدرس قرار گرفت
جهت تعیین همچنین شد.اعمالالزماصالحات

همسانی درونی و پایائی هاياز روشنیزپایائی ابزار
ضریب آلفاي کرونباخ موید ثبات استفاده شد.

) و پایائی ثبات از 92/0همسانی درونی باالي ابزار (
95/0هفته2طریق آزمون مجدد با فاصله زمانی 

.بدست آمد
روش کار بدین صورت بود که پژوهشگر با 

ش هاي مورد نظر، رفتار هاي مدیریتی حضور در بخ
سرپرستاران را مورد مشاهده قرار داد و در پایان سه 
بار مشاهده، اگر عملی را بیش از یک بار مشاهده 

و در غیر این صورت خیر در نظر گرفت. "بله"کرد 
،طبق گویه هاي چک لیست ارزشیابی عملکرد بارس

درصد0- 49در صورتی که سرپرستار قادر به انجام 
هاي از نظر مهارتاز موارد چک لیست باشد،

درصد قادر به انجام 50- 74اگر ،مدیریتی ضعیف
اگر قادر به متوسط و باشد داراي مهارت مدیریتی 

درصد موارد چک لیست باشد داراي 75- 100انجام  
.خوب می باشدمهارت مدیریتی 

توجه به مشکالت زمانی براي بادر این مطالعه 
در یارهاي مورد نظر توسط چک لیستمشاهده مع

موانع موجود در انجام بررسی جهت دفعات متعدد،
براي ايپرسشنامه،سرپرستارانمهارت هاي مدیریتی 

نظر دربود،سرپرستاران که حاوي سواالت باز پاسخ 
گرفته شد که در آن موانع موجود در انجام 
مهارت هاي مدیریتی از دیدگاه خود سرپرستاران 

د بررسی قرار گرفت.مور
الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر 
پژوهشگر ملزم به رعایت مالحظات اخالقی از جمله: 

معرفی خود به واحدهاي مورد پژوهش و جلب 
ها جهت شرکت در تحقیق، تشریح رضایت آن

اهداف پژوهش براي کلیه واحدهاي مورد پژوهش، 
نام و نام اطمینان دادن به واحدهاي مورد پژوهش که 

خانوادگی آن ها در پژوهش ذکر نخواهد شد و کلیه 
اطالعات محرمانه خواهد بود و همچنین اطمینان دادن 
به مسئولین بیمارستان که در صورت تمایل، نتایج 

تحقیق در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، بود.

یافته ها:
دامنه سنی ) دردرصد9/46سرپرستاران (اکثر 

سرپرستاران رادرصد5/62داشتند. قرارسال 47-38
درصد 87تحصیالت، از نظرد.ها تشکیل می دادنخانم

. بیش از نیمی ندبودلیسانس سرپرستاران داراي مدرك
8/43سال و 12-32بیندرصد)2/56از سرپرستاران (

که سال سابقه کار داشتند1-11بینسرپرستاراندرصد
و سال 7الی 1از کمتردرصد آن ها 4/59از این بین،

سال سابقه کار در پست 15-22بیندرصد 6/15
سرپرستاران اضافه درصد 1/53. سرپرستاري را داشتند

پرسنل سابقه شرکت در درصد2/31تنهاکاري نداشتند. 
.ندشتهیچگونه کالس آموزشی را ندا

با توجه به نتایج بدست آمده از چک لیست 
میزان مهارت هاي مدیریتی ،د بارسارزشیابی عملکر

درصد شرکت کنندگان) 100(تمامی سرپرستاران 
بخش هاي مورد بررسی در تمامی ابعاد شامل 
برنامه ریزي و تصمیم گیري، سازماندهی، هدایت و 

برآورد گردید.) درصد0- 49کنترل ضعیف (
فراوانی مطلق و نسبی دیدگاه سرپرستاران در

د که بیشترین موانع ادیریتی نشان دبعد مزمینه موانع در
عدم هماهنگی مربوط بهدر اجراي برنامه مراقبت جامع،

مشخص نبودن کار تیمی ) ودرصد5/87بین خدمات (
پرسنل کمبودمربوط بهکمترین موانع) ودرصد4/84(
.)1(جدول شماره دبو)درصد8/43(
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عدم مربوط بهبعد پرسنلی، بیشترین مانع در
کمترین آن در ) ودرصد75شرح وظایف (آگاهی از

جدا دانستن جنبه هاي اقتصادي و اجتماعی از بهداشت 
.)2(جدول شماره تعیین شد ) درصد6/40(

بعد مدیریتیزمینه موانع درفراوانی مطلق و نسبی دیدگاه سرپرستاران درتوزیع :1جدول شماره 
فراوانیدرصدفراوانیمدیریتیبعدموانع در
228/68اجراي برنامهکنترل و نظارت برنقص در

2475هماهنگ کنندهعدم وجود فرد
285/87عدم هماهنگی بین خدمات

148/43پرسنلکمبود
2475نداشتن الگوریتم اجرایی

251/78پایش برنامهنداشتن ابزارجهت پیگیري و
171/53استاندارد مراقبتیکمبود

251/78نداشتن شرح وظایف
274/84مشخص نبودن کار تیمی

239/71نداشتن پروتکل استاندارد براي آموزش

بعد پرسنلیزمینه موانع درفراوانی مطلق و نسبی دیدگاه سرپرستاران درتوزیع :2جدول شماره 
فراوانیدرصدفراوانیبعد پرسنلیموانع در

239/71آگاهی با نحوه اجراي برنامه کمبود
205/62تمایل به شیوه سنتی مراقبت 

136/40بهداشتدانستن جوانب اقتصادي واجتماعی ازجدا
148/43اجراي برنامهبابه استفاده بهینه منابع موجودعدم اعتقاد
148/43اجراي برنامهقع به خدمات باومه به دسترسی بعدم اعتقاد

2475عدم آگاهی ازشرح وظایف
194/59هماهنگ کنندهبه فردعدم اعتماد

205/62عدم انگیزه براي اجراي صحیح برنامه
216/65بین اعضاء تیم درمانتضاد
194/59جاي تعامله اعضاء بروحیه خودمختاري دروجود

د که انشان د، یافته هاامکاناتبعد محیطی ودر
منابع اجراي برنامه مراقبت جامع، کمبودبیشترین مانع در

نیروي کمبودمربوط بهکمترین مانع) ودرصد9/71(مالی
.)3(جدول شماره می باشد ) درصد9/46متخصص (

امکاناتبعد محیطی وزمینه موانع درفراوانی مطلق و نسبی دیدگاه سرپرستاران در:3جدول شماره 
درصد فراوانیفراوانیبعد محیطی وامکاناتموانع در

239/71منابع مالیکمبود
216/65تجهیزاتکمبود
159/46نیروي متخصصکمبود
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بحث:
از نظر نشان داد، پژوهش حاضریافته هاي

سرپرستاران مهمترین موانع در اجراي برنامه مراقبت جامع
عدم هماهنگی بود که در این بعد،مدیریتیبعدمربوط به 

وبیشترین فراوانیتیمیمشخص نبودن کاربین خدمات و
با کمترین فراوانی را داشتند. این نتایج،پرسنل کمبود

مریکا با هدف آدر 2001پژوهشی که در سال یافته هاي 
گرفتتعیین صالحیت مدیران پرستاري اتاق عمل انجام 

که نشان دادKandratدر پژوهش مذکور همخوانی دارد.
صالحیت و یا مهارت رهبري و انسانی سرپرستار اتاق 

رستاران بسیار مهم است و صالحیت عمل از دیدگاه سرپ
نقش و در واقع ). 7(بالینی و شناختی اهمیت کمتري دارد

عملکرد مدیران و سرپرستان در بخش هاي مختلف 
سیستم تأثیر بسزایی روي رشد و شکوفایی بخش هاي 

لذا؛ ها و عملکرد پرسنل داردتحت سرپرستی آن
از مهارت هاي مدیریتی و رهبري براي سرپرستاران 

اهمیت ویژه اي برخوردار است.
در پژوهش حاضر تمامی سرپرستاران مورد 
مطالعه ابراز نمودند که نیاز به آموزش مهارت هاي 

که يپژوهش دیگریافته هاي این نتایج با ؛مدیریتی دارند
با بررسی کیفی نیازهاي بهسازي رهبري و تجارب 

ودرمانی -سرپرستاران در سیستم هاي خدمات بهداشتی
کارگیري یافته هاي بدست آمده در برنامه ه با هدف ب

بهسازي رهبري پیشرفته براي سرپرستاران مبتدي و با 
در مطالعه مذکور شده است، هم جهت بود.تجربه انجام 

موضوعاتی از جمله حل تضاد، مدیریت منابع انسانی 
هاي ارتباطی و بسیاري دیگر از نیازهاي روزآمد و مهارت
ریت اثربخش از نیازهاي آموزشی رهبري و مدی

در دیگر مطالعه نیز که ). 8(سرپرستاران ذکر شده است 
به بررسی نقش آموزش در افزایش کارایی مدیران 

ضمن برشمردن اهمیت نیروي انسانی ه شده است،پرداخت
آموزش در افزایش کارایی، به نقش در موفقیت مدیران، 

ها سازمانارتقاي مهارت و خالقیت و نوآوري مدیران
). همچنین توکلی نیا در مطالعه اي با 9(اشاره شده است 

هاي دولتی هدف بررسی میزان آشنایی مدیران سازمان
هاي سرپرستی و مدیریت و نقش آن استان قم با مهارت

هاي میزان کارایی سازماندر کارایی سازمان نشان داد که
رابطه مستقیمی بینو دولتی استان پایین می باشد

هاي هاي مدیریتی در مدیران و کارایی سازمانمهارت
هاي هر چه سطح مهارتبه طوري که،ها وجود داردآن

مدیریتی در مدیران افزایش یابد، میزان کارایی 
وي در پژوهش ها نیز افزایش می یابد.هاي آنسازمان

خود بیان نمود که آموزش کافی براي مدیران در 
مهارت هاي مدیرتی وجود نداردها در زمینه سازمان

که با توجه به ارتباط بین میزان آموزش و )10(
،مهارت هاي مدیریتی سرپرستاران در پژوهش حاضر

عالوه بر دانست.هم جهتتوان این دو پژوهش را می
در1382صالح در سالپژوهشدرموارد ذکر شده 

شهرپزشکیعلومهايدانشگاهبهوابستههايبیمارستان
درصد73ومدیراندرصد57، نتایج نشان داد که تهران

نددبودهندیآموزشیمدیریت،در زمینهسرپرستاران
تحت عنوان بررسی زمان اختصاص دیگر پژوهشی ).11(

نشان نیز یافته براي ایفاي نقش مدیریتی توسط سرپرستاران 
کافی براي انتقال از و آموزش رسمی ،که سرپرستارانداد

بخش اعظم زمان ومراقب به مدیر دریافت نکرده اندنقش
).12(می شودسرپرستاران صرف مراقبت هاي بالینی 

نتیجه گیري:
عملکرد پایین مدیریتی تمامی با توجه به 

تمرکز بیشتري روي ارتقاي الزم است سرپرستاران 
؛ هاي کلیدي و ویژه مدیریتی آنان صورت گیردمهارت

هایی در جهت تقویت هماهنگی بین همچنین برنامه ریزي 
مین منابع مالی مورد نیاز و آموزش صحیح أخدمات، ت

. بدین ترتیب مدیران پرستاري انجام شودشرح وظایف
ها به قادر خواهند بود با استفاده اثربخش از این مهارت

بهبود محیط کار، عملکرد بالینی و حرفه اي پرستاران 
را ارتقا دهند.آن هادر نهایت رضایت شغلیوبپردازند
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کاربرد یافته هاي پژوهش در بالین:
ءاز آنجا که هدف اصلی در پرستاري ارتقا

میزان عملکرد کیفیت مراقبت می باشد، با بررسی 
ها موانع عملکردي آنو مدیریتی سرپرستاران

اجراي برنامه بهسازي سرپرستاران می توان زمینه ي
آورد؛ به طوري که در در بیمارستان ها را فراهم 

رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران موثر ءارتقا
آموزش ،سرپرستارانهمچنین با توجه به اینکه .باشد

کافی براي انتقال از نقش مراقب به مدیر دریافت و رسمی 

بخش اعظم زمان سرپرستاران صرف ونکرده اند
، توصیه می گردد آموزش مراقبت هاي بالینی می شود

رسمی و کافی براي سرپرستان لحاظ گردد.

قدردانی:وتشکر
بدین وسیله پژوهشگران از همکاري کلیه 

شهرستان سرپرستاران و مدیران پرستاري بیمارستان هاي 
مشارکت کننده در این پژوهش، کمال تشکر و ،رشت

قدردانی خود را ابراز می دارند.
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Background and aims: Head nurse as a manager has an important role in achieving treatment
goals in her/his organization. Todays; BARS method, the new method of evaluation, is based on
criteria that are job specific behavior. Nursing managers can promote nurses’ function by
determination the rate of management function and barriers of managerial performance of head
nurses. The present study aimed at assessing scales and barriers of managerial performance of
head nurses based on BARS performance evaluation model.
Methods: This cross-sectional study was undertaken in 2011 on 32 head nurses from medical-
surgical wards of five educational hospitals in Rasht. Data were collected via checklist of head
nurses managerial skills based on BARS principles.
Results: The findings revealed that 31.2 percent of staff did not participate in any management
training classes. 100% of head nurses had poor management performance and the largest
obstacles in implementing comprehensive care management was lack of coordination between
services (87.5 %), financial resources (71.9 %) and lack of awareness of job descriptions (75%).
Conclusion: According to the poor management performance of head nurses, it is necessary to,
be more focus on promotion of their key and specific management skills. Moreover, planning to
improve coordination between services, necessary financial resources, and training of their job
descriptions be performed.

Keywords: Head nurses, Comprehensive care management, Administrative services, Financial
resources, Awareness.
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