
  مقدمه 

  اهميت پايش وارزشيابي عملكرد 

وامع بشري نياز مردم به سالمتي و ناتواني آنها در تامين كامل اين نياز پايه و اسـاس سـازمانهاي   جدر 
بهداشتي را به وجود آورده است اين سازمانها با استفاده از يك ساختار مناسب و نيز تـدوين و ارائـه   

مديريت مناسب گامهاي اساسي در راستاي تامين و ارتقـاي مسـتمر   بسته هاي خدمات مورد نياز و با 
سالمت جامعه بر مي دارند كنترل و نظارت مداوم بر اجراي درست برنامـه هـاي تندرسـتي درجهـت     

  . تحقق و دستيابي به رسالت سازماني پايش و ارزشيابي مستمر آنها را امري ضروري مي سازد

   Monitoringپايش

گيري ميزان پيشرفت در جهت ها و اندازهند جمع آوري و تحليل مستمر دادهپايش به معني فراي
پايش، اطالعاتي را براي مقايسه اجراي فعاليتها با  . دستيابي به اهداف عيني هر طرح يا برنامه است

در نتيجه . استانداردها و معيارها فراهم مي سازد و به دنبال آن براي رفع نواقص كنترل انجام مي گيرد
بمنظور پيشگيري از انحراف در برنامه هاي خود و از بين رفتن منابع با توجه به محدود بودن و كمياب 
بودن منابع بايستي با دقت، هرمرحله از برنامه ها را پايش نموده تا از منابع بصورت كارا و اثر بخش در 

ـ فرايند 2ـ  درونداد 1: قسمت بايد مورد بررسي قرار گيرند 3در پايش ،  .سازمان خود استفاده نماييم
   ـ برونداد3

موثر، . پايش بايد پويا، يعني مستمر باشد و گويا يعني با شاخص هاي اختصاصي و مناسب سنجش شود
يعني اطالعات و نتايج حاصل از پايش بايد به طور دقيق تحليل شود و علتهايي كه موجب تقويت يا 

تضعيف برنامه شده است و نيز فرصت هائي كه وجود داشته و تهديدهائي كه در كمين برنامه بوده 
   .مشخص گردد

  Evaluationارزشيابي 
ارزشيابي روشي براي تحليل وضعيت موجود سازمان يا سيستم و شناخت دقيق و ارزش گذاري 

راه منظم براي آموختن تجارب و  يك, ارزشيابي. عملكرد آن بر مبناي اهداف و منابع مصرف شده است
بهبود فعاليتهاي جاري و ارتقاي بهتر برنامه , به كارگيري اين آموخته در استفاده بهينه از منابع موجود



بهبود عملكرد نظامهاي سالمت . ريزي به وسيله انتخاب دقيق از بين موقعيتها را ارايه مي دهد
  ..رزشيابي عملكرد حود بپردازندمستلزم آن است كه آن ها به طور نظام مند به ا

ارزشيابي عملكرد نيز عبارت است از رويكردي نظام مند براي جمع آوري و تحليل داده ها كه امكان 
 2به طور كلي ارزشيابي عملكرد نظام سالمت داراي .مقايسه ي دستاوردها با اهداف را فراهم مي آورد

د درباره ي عملكرد و توانمندسازي هدف اصلي است كه عبارت است از ايجاد مبنايي مستن
سياستگذاران براي تصميم گيري مبتني بر مدارك و نيز پايش نتايج محقق شده به گونه اي كه امكان 

  .در طول زمان و در بين نظامهاي مختلف ايجاد شود, اصالح و مقايسه

و رياست محترم  در سالهاي اخيرونيز تأكيد مقام محترم وزارت  ،رد فوق الذكرابا توجه به وجود مو لذا

 حضوربا  كاشان  علوم پزشكي دانشگاه ،كميته اي تحت اين عنوان در معاونت بهداشتي دانشگاه
جلسه  27تشكيل گرديدكه تاكنون با تشكيل 92از واحدهاي ستادي از آبان ماه سال  ينمايندگان

بر اين بوده است كه با ارائه راهكارهاي الزم ونيز تعيين مداخالت،   واتخاذ مصوبات وتدابير الزم سعي
  .مسير صحيح تحقق اين مهم عملي گردد

  

 


