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جايگاه پايش و ارزشيابي در برنامه ريزي
در چرخه برنامه ريزي، تحليل وضعيت اولين گام مي باشد وبه اين 

دهد م پاسخ سئوال پاسخ مي دهدسئوال
درحال حاضر كجاهستيم؟"كه 
خ" ا ال ئ ا ه كه ت ا ند ت ل ا هدفگذا د گا گام دوم هدفگذاري و اولويت بندي است كه به اين سئوال پاسخ مي "

"دهد
برويم؟ خواهيم م كجا  به كجا مي خواهيم برويم؟"به

وگام سوم ارزيابي مسيرها و گامهاي بعدي تنظيم وظايف وپايش و 
اارزشيابي است بي ي ارز
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)نظارت و كنترل(پايش
بـراي اينكـه   ، ست فعاليتهاپيگيري مستمر  ،  پايش

نان اناط كن كا ت فعال دها تا د د ش حاصل

يش رل(پ و )ر

حاصل شود دستاوردها ، فعاليـت كاركنـان،اطمينان
كاربرد وسايل ، تجهيزات و مصرف اعتبارات متناسب 

گ ا ان نا ق ط ل قا نا با منابع قابل دسترس وطبق برنامه انجام مي گيـرد ،ا
تا در صورت نادرست بـودن هرفعاليـت ، بتـوان بـه     

ســــــــرعت آن را اصــــــــالح كــــــــردآ
پايش مقايسه اي است بين آنچه هست ، با آنچه كـه
ــد ــد باشــــ ــه بايــــ ــق برنامــــ .طبــــ
پايش به مفهوم چك كر دن ،مشاهده كـردن وتحـت

نظـارت يعنـي مراقبـت تـوام. نظر داشتن ميباشـد 
ورباراهنمـــــــــــــايي وبـــــــــــــازخورد ز وب يي ر ب
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يعني نظارت به همـراه ارزيـابي ومطابقـتارزشيابي بي ي برز و بي رزي ر ب ر ي ي
برنامـه و ارزيـابي يـكاسـتانداردهادريكنمودن با

فرآيند نظام مند است كه اطالعات هدفمنـد را بـراي   
.كنــــــدارزشــــــيابي فــــــراهم مــــــي

ل تتحل د ه د ه نا داد ا ق د كل كليد قراردادن برنامه در مسير بهبود مستمر،تحليل
بياست بادر كنار هم قراردادن نتايج پايش و ارزشـيابي ي رز و يش پ يج ن ر ر م ر ر ب
انجام گرفته در مقطع زمـاني مختلـف شـيوه اصـلي

اســــــت اقــــــدام بــــــه تحليــــــل   
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هر يك از افراد مسؤول پايش، صيانت از چه استانداردهايي را بر عهده دارد؟  

است زي د موا پايش به موظف ت فعال دهندهي انجام د :فرد انجام دهنده ي فعاليت موظف به پايش موارد زير است:ف
عملكرد تجهيزات•
ملزومات مصرفي •
ربرونداد فعاليت ها به منظور اطمينان از انطباق آن با استانداردها• ن ق ز ن ور رو
ميزان انطباق رفتارهاي خود با استانداردهاي خدمات•

ا ا كلف خا اظ ال ف ا ا ف ا ك در كنار فرد انجام دهنده ي فعاليت، ناظر خارجي مكلف به پايش برونداد و     
تمامي فعاليت هايي است كه بايد توسط فرد انجام دهنده ي فعاليت انجام 

د .گيردگ
اين فعاليت ها، پايش هاي فوق الذكر را، كه توسط انجام دهنده ي فعاليت انجام        

گيرد م بر در نيز شود، . مي شود، نيز در بر مي گيرد.م
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تحليل اطالعات نظام پايش وارزشيابي
آيا فعاليت ها استاندارد رديف

تعريف شده دارند؟
آيا فعاليت ها مطابق

استانداردها اجرا مي شوند؟
آيا اهداف مطابق طراحي 

تحقق يافته اند؟

١+++
٢+-+ اشكال در پياده سازي وتحقق اهداف ارتباطي بهسيستم در وضعيت مطلوب
٣--+
۴++-

تثبيت وضعيت موجود
تحقق اهداف معلول علت

ضرورت.فعاليت ها ندارد
.برنامه زير سؤال است

ابتدا.اجرا وجود دارد
اصول برنامه ريزي رعايت استانداردها رعايت وسپس

است و.نشده مرور برنامه
۵+--

ضرورت.ديگري است
.برنامه زير سؤال است
برنامه ريزي و استانداردها

برنامه مرور.زير سؤال است
.قضاوت شود برنامه مرور و. نشده است
.اصالح شود

۶--- و استاندارد جديد تعيين
.شود
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استانداردهاياساسبرفعاليتهاآيااينكهازاطالعبدون   استانداردهاي اساسبرفعاليت هاآيااينكهازاطالعبدون
ننص  كرد مشخص نمي توانشده اند؛اجراآن ها برايشدهمشخص صي

:اهداف به نيافتن دست كه
  است طراحي در ضعف از ناشي  

ياا
  فني استانداردهايبابرنامهيكنامناسباجرايدرريشه

 .داردمناسب
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فرايندها ونتايجمدل زنجيره اي ارتباط
فرايند خدمت برونداد E1 E2 Ef. . . ..

نيروي  : درونداد
انساني 
موادمواد

تجهيزات  
ابزار

فرفر فر

يبا
شت

د پ
راين

تيب
پش

ند 
راي

يبا
شت

د پ
راين

انان
ب ان
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اجزاي مدل زنجيره اي ارتباط فرآيند
:جزءاست 9هر فرآيند داراي 

آغاز نقطه آغازنقطه
نقطه پايان
نداد دروندادد
برونداد
روشش

نيروي انساني شاغل در فرآيند
موادا
ابزار

ك ف ا(فضا ا آ آ ف ك كا ط محيط كاري كه فرآيند در آن اجرا مي (فضاي فيزيكي
...)همانند اطاق معاينه كالس آموزش و .گردد
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فرآيند خدمت
هر فرآيند بايد عنوان داشته باشد ،عنوان فرآيند به شناسايي •  

.فرآيند كمك ميكند 
ا ن ا خ اف قاض ك ا ا آ فرآيند، مادري است كه متقاضي دريافت خدمت است ونتيجه يا ف

عنوان آن هم .است برونداد آن همان مادر پس از دريافت مراقبت
.بارداري است فرآيند مراقبت از مادر در ماه پنجم

ا كا ق ط خ گ ا ك آ چنين فرآيندي كه با گيرنده خدمت بطور مستقيم سروكار دارد ف
.فرآيند خدمت است)به بياني  مشتري خارج سازماني(
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نفرآيندهاي پشتيبان يب پ ي ي ر
اگر به فعاليتهايي كه در بخش بهداشت انجام مي دهيم توجه

كنيم متوجه مي شويم كه تمام فعاليتها در قالب فرآيند خدمت 
سازمان د ه ي متعددديگ هاي ت فعال بلكه ند گ نم ا قرار نمي گيرند، بلكه فعاليت هاي متعددديگري هم در سازمان ق
انجام مي گيرد كه ماهيت ستادي تداركاتي نظارتي و مديريتي 
.دارند گرچه اين فعاليت هابراي ارايه خدمت ضرورت يافته اند
ل ند ندا ت خد نده گ با ستق م اط ت ا كه آيندهاي ف به ا اما به فرآيندهايي كه ارتباط م ستقيم با گيرنده خدمت ندارند ولي ا

منابع و شرايط را براي اجراي فرآيند هاي خدمت تامين مي كنند 
.فرآيندهاي پشتيبان مي گويند
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داستاندارد سازي فرآيند ها ي ر زي ر د
:تعريف استاندارد

ك ن ن آ ف ا ا ن ش ن ل قا ا ژگ ا ا ان استانداردها ويژگي هاي قابل سنجش در نتيجه و اجزاي فرآيند هستند كه ا
استانداردها ذاتا . در صورت تحقق آن جزءيا نتيجه مطلوب تلقي مي گردد

هستند .متغير هستند.متغير
استانداردها بشكل هاي مختلفي قابل  .بنابر اين يا كمي اند و يا كيفي .

يتقسيم هستندهمانند استانداردهاي ملي ومنطقه اي ويا استانداردهاي  ر وي ي و ي ي ر يم
.فني و عملياتي 

:كاربرد استانداردها
استانداردها در طراحي فرآيند، پايش و ارزشيابي فرآيندو اصالح فرآيند  
.كاربرد دارند)بهبود كيفيت(
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دمراحل استاندارد نمودن فرآيند ي ر ن و ر د ل ر
قبل از پرداختن به مراحل استاندارد سازي بايد ضرورت 

وجودي
باشد رسيده اثبات به .فرآيند به اثبات رسيده باشد.فرآيند

جهت استاندارسازي فرآيند ابتدا بايد حدود فرآيند را
جزءرا در ابتدا4بدين منظور بايد. مشخص كرد
كنيم :مشخص كنيم :مشخص

برونداد-درونداد-نقطه پايان-نقطه آغاز
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هدف آنست كه مشخص كنيم فرآيند بايد چه نتيجه اي با چه 
گ ا قل طل تا ك ل ت ا .ويژگيهايي توليد كند تا مطلوب قلمداد گرددژگ

اين نكته مهم است كه بتوان نتيجه را جداي از فرآيند در نظر
.گرفت و استانداردهاي آنراتعيين كرد

كنيد توجه زمينه اين در مثالي :به مثالي در اين زمينه توجه كنيد:به
فرآيند مراقبت ازمادر در ماه پنجم بارداري را در نظربگيريد 

ايندمادري ف اين ونداد ب يا نتيجه شد گفته كه همانطور كه گفته شد نتيجه يا برونداد اين فرايندمادري .همانطور
.است كه پس از مراقبت از خانه بهداشت خارج شده است 

زهره رجبی کارشناس مسئول بهورزی



براي .همانطور كه مشاهده مي شوداين ويژگي ها همه قابل سنجش هستند
ت ا نجش ل قا اد د آگاه زان اندازهثال نش خ فشا اد نكه ا اينكه مادر فشار خونش اندازه .مثال ميزان آگاهي در مادر قابل سنجش است

.گيري شدهاست يا خير قابل سنجش است 

در اين مثال استانداردهاي عنوان شده بطور عمده از نوع متغير كيفي بوده و 
يعني مادر آگاهي  .تحقق يافتن يا تحقق نيافتن آنها در نتيجه سنجيده مي شود و ي جي يج ر ه ن ي ق ي ن ي يق ر ي ي

. فشارخونش اندازه گيري شده است يا نشده است .دارد يا ندارد 

تا زماني كه استانداردهاي نتيجه در فرآيند بطور كامل مشخص نگردند نمي  
.توان استانداردهاي ساير اجزاي فرآيند رابشكل مطلوب و جامع تعيين كرد
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  كه است اين بر تالش مرحله اين در . است درونداد استاندارهاي تعيين بعد قدم
ا هايد نددديژگ آ ديچهف انحد دكندن نها دا   دامنهبايدكند،پس مينوسانحدوديچهفرآينددر وروديويژگيهايدريابيم

 با پنجم ماه در مادر كه كرد مشخص بايد يعني گرفت نظر در هارا ويژگي تغيير
ييچ  اين كند،دانستن مراجعهمابهاستممكنبيماري يا سالمتازحالتهاييچه رييزه جبنبي يننر

 در مادري هر كه كنيم طراحي راطوري فرآيند بايد زيرا است بسيارمهم مساله
 خدمات كردبتوانيم مراجعه ما به بيماري يا سالمت از حالتي هر با پنجم ماه

.دهيمارايه او به كندتامينراجنينشوويسالمتيكهمطلوبومناسب

قدم بعد تعيين روش اجراي فرآيند با توجه به ويژگي هاي نيروي انساني شاغل 
نكته مهم در اينجا آنست كه باتوجه به امكانات و واقعيت  . در فرآيند است 

دد گ ا اخت نا ش ان ان ي ن .موجود نيروي انساني، روش مناسب اختيار گرددد
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برنامه برنامهكنترل كنترل برنامهكنترل برنامهكنترل
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برنامه برنامهكنترل كنترل برنامهكنترل برنامهكنترل
Man

Monitoring Evaluation

Service Process Effect ImpactOutcomeOutputMachine
Material

Logist

Logist

Logisttic Process
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tic Processs s s
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افزايش 
اميد به 
زندگي

بار  كاهش 
بيماري

پيشگيري از
بيماري 
كودك

كودك 
واكسن 
شده زده

فرايند
 انجام

دانش 
ومهارت  

انساني نيروي همراه با
توانائي

مزده شده ج
خدمت

واكسيناسيون

نيروي انساني
تجهيزات براي 
واكسيناسيون
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بهتر است
دانســته،  Outputفعاليــت انجــام شــده يــا خــدمت ارائــه شــده را معــادل ل ر ر ي م pي

به حساب آوريم outputپوششهاي خدمت را شاخص 
بالفاصله تغيير مطلوب را درفرد يـا محـيط   ، ارائه يك خدمت همواره 

ك ا اا اخ ا آ ف ا لك بلكه برونداد فرآيند با تاخيري زمـاني بـه تغييـر    ،ايجاد نمي كند
مي انجامدمطلوب انجامدمطلوب مي
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INPUT indicator ) بـراي ارزيـابي منـابعي اسـتفاده     ):شاخص درونـدادها

است نياز مورد فعاليتها انجام براي كه انساني.ميشود ،منابع مالي منابع مانند مانند منابع مالي ،منابع انساني .ميشود كه براي انجام  فعاليتها مورد نياز است
.....،تجهيزات و

PROCESS indicator )بـراي پـايش فعاليـت هـاي در     :) شاخص  فرايند
وحال اجرا استفاده مي شود ي جر ل

OUTPUT indicator)ا ال)اخ ف ك ا اخ OUTPUT indicator )شاخص هايي كه حجم فعاليت :)شاخص برون داد
.را اندازگيري ميكند
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EFFECT indicator)شـاخص هـايي كـه ميـزان تغييـرات و      :)شاخص اثر
ا ا ا ا ا ا .عوارض ناشي ايجاد شده از خدمت را نشان مي دهدا

OUTCOME indicator) شاخص هـايي كـه   ):شاخص پيامد ميان مدت
.تعيين كننده تاثيرات به سمت ارتقا مي باشد

IMPACT indicator)مدت دراز پيامد د):شاخص امي نظير هاي شاخص IMPACT indicator )شاخص هايي نظير اميـد  ):شاخص پيامد دراز مدت
.به زندگي كه برايند برنامه ها را در طوالني مدت نشان ميدهد
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:ناظر خارجي بايد با طي مراحل زير به انجام پايش بپردازد  

خدمتگانبررسي گيرندمصاحبه و و يرب ي نبرر

رلكنترل اسناد

يمشاهده ي ارايه كننده ي خدمت در حين ارايه ي خدمت ر ن ر ي ر ي

خپرسش و پاسخ و ايفاي نقش پ پ

كنترل منابع

با كاركنانمصاحبه
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ارزشيابي فرآيند

ورارزشيابي درون دادها، فعاليـت هـا و بـرون دادهـا بـه منظـور        ب رون ب و ي رون بي ي رز
تعيين پيشرفت براساس استانداردها و مشكالت موجود

بر اساس آن مي توان فعاليت هاي اصالحي انجام داد 

.اين نوع ارزشيابي بر فعاليت هاي جاري يك برنامه تاكيد دارد
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چگونه مي توان نتايج پايش را در قالب شاخص بيان
كرد؟كرد؟
محاسبه ي درصد موارد رعايت نكردن يك  ١.

استاندارد
دهي٢. امتياز امتياز دهي٢.

: تذكر اين نكته ضروري است كه
فقط در صورت انجام سيستماتيك و مداوم پايش    

.مي توان اقدام به محاسبه ي اين شاخص ها كرد ر ص ين ي ب ب م ن و ي
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ارزشيابي اثر
انـدازه  ارزشيابي اثر ،اثرات طوالني مدت يا نهايي يك برنامه را

.گيري مي كند

. اثرات در حقيقت همان نتايج يك برنامه هستند 

در ه برنام اي ارتق چگونگ و برنامه موفق اجراي اثر ارزشيابي اثر اجراي موفق برنامه و چگونگي ارتقـاي برنامـه در   ارزشياب
آينده را نشان مي دهد
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فرايند واكسيناسيون فلج اطفال را در نظر بگيريد

تغيير مطلوب ناشي از اين فرايند آن است كه كودك نسبت به بيمـاري  
گردد خارجايمن بهداشت مركز از كه كودك گردداما بالفاصله،م بالفاصله ،مي گردد  اما كودكي كه از مركز بهداشتي خارج.ايمن گردد

براي ساخته شدن پـادتن در بـدن كـودك زمـان الزم     .ايمن نمي گردد
.است

مسئول بهورزی کارشناسزهره رجبی 



ا در نظر بگيريدرفرايند آموزش بهداشت فردي در مادران باردار 

تغييرمطلوب ناشي از اين فرايند آنسـت كـه مـادر در زمينـه بهداشـت      
اگـر ايـن فراينـد    .فردي رفتارهاي بهداشتي مناسب از خود نشان دهـد  

مـادر پـس از خـروج از واحـد ارائـه خـدمت       آگاهياجرا شود ،درست
است رفته باال فردي بهداشت مسائل به نسبت،نسبت زمان اين در اما اما در اين زمان نسبت ،نسبت به مسائل بهداشت فردي باال رفته است

به تغيير رفتار وي نمي توان قضاوت كرد و اين مسئله نياز بـه گذشـت   
.زمان دارد
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ي كه در هر سطح امكان بيان آنهاستيشاخص ها
عنوان شاخص  نام مرحله در مدل 

اي زنجيره

هيص ن بي ن ح ر ر ي

زنجيره اي
شاخصهاي اميد به زندگي همراه توانائي  Impact

شاخصهاي فراواني بيماريها و اختالالت Outcome

خدمت از ناش ات تغ به بوط م شاخصهاي Effect شاخصهاي مربوط به تغييرات ناشي از خدمت Effect

هزينه بري– استمرار در خدمت –شاخصهاي پوشش Output

درجه انطباق فرايندهاي خدمت با استانداردها  Delivery 
processprocess

                                                                                               درجه انطباق فرايندهاي پشتيبان با استانداردها ي مورد نياز
Input p

درجه تطابق منابع با استانداردهاي مورد نياز 



پروژه نتايج ديگر و كالن اهداف بين ارتباط

G l/ i t

ارتباط بين اهداف كالن و ديگر نتايج پروژه

Goal/ impact        

Purpose / Outcome

Output Output OutputOutput   Output    Output

A A A A AAA A A

A = Activity زهره رجبی کارشناس مسئول بهورزی
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زهره رجبی کارشناس مسئول بهورزیممنون از توجه شماش


