
 پایش و ارزشیابی
 :پایش ( الف 

 درونداد )قسمت سه پايش در بنابراين. اجراست حين در استانداردها با فعاليتها انطباق درجه سنجش پايش،
 بايد پشتيبان و خدمت از اعم فرآيندها كليه در قسمت سه اين گيرد قرار بررسي مورد بايد ( برونداد ‐ فرآيند‐

 . گردد بررسي

 :ارزشیابی ( ب 
در ارزشيابي اثربخشي، پيامد و بنابراين . ارزشيابي، بررسي تحقق اهداف با اجراي برنامه در عمل است 

 .مورد مطالعه قرار مي گيرددرجامعه تاثيرنهايي برنامه 
 

 :كه براي پایش و ارزشیابی برنامه، برنامه ریز باید مشخص كند 
 

 .با چه شاخص هايي مي خواهد مورد سنجش قرار دهداهداف را و فعاليتها • 
 (دارد هريك چه تاثيري بر تغييرات ديگر شاخص ها تغيير ) است اين شاخص ها با يكديگر چگونه ارتباط • 
 .محاسبه هر شاخص چه داده هاي آماري خامي نياز داردبراي • 

 .جمع آوري داده ها به چه شكلي استشيوه • 



 .زماني جمع آوري داده ها چگونه استدوره •
 .محاسبه شاخص ها چگونه استدوره •
 .تحليل شاخص ها چگونه استشيوه •

 …و•
اپيدميولوژي  طراحي نظام پايش و ارزشيابي براي برنامه هاي بهداشتي كاري تخصصي است و نياز به دانش 

 .سالمتي دارد مديريت خدمات آمار و ، 
 آنچه در چند سطر باال ذكر شد صرفا جهت آشنايي و درك مفهوم نظام پايش و ارزشيابي استلذا  

 .براي روشن شدن بيشتر مطلب به بيان مدل زنجيره اي در برنامه هاي بهداشتي خواهيم پرداخت

 :بهداشتی برنامه هاي اي مدل زنجیره 
  در سالمت اعتالي نمود . است سالمتي هاي برنامه اجراي با جامعه در سالمت اعتالي سالمتي نظام رسالت
  كه گردد مي حاصل زماني اتفاق اين. است ممكن توانايي حداكثر با همراه مردم آحاد عمر طول افزايش جامعه

 بيماري بار اينكه براي . يابد كاهش دارند جامعه در ناتواني و مرگ ايجاد در بيشتري سهم كه هايي بيماري بار
  مي فرد سطح در تغيير اين. افتد اتفاق محيط يا و جامعه يا فرد سطح در تغييراتي بايد يابد كاهش جامعه در ها

 آنكه براي . است بيولوژيك يا و شيميايي فيزيكي، تغيير نيز محيط سطح در. باشد بيولوژيك يا و رفتاري تواند
  همواره خدمت يك ارايه. نمايد مي خدمت ارايه سالمتي هاي برنامه قالب در سالمتي نظام شود حادث تغيير اين

 مطلوب تغيير به زماني تاخيري با فرآيند برونداد بلكه. كند نمي ايجاد محيط يا فرد در را مطلوب تغيير بالفاصله
 . يابد مي دست



 :چند نكته
 .گيرد مي انجام كوتاهتر فواصل در پايش كه صورتي در پذيرد مي انجام بيشتر و ساالنه فواصل در ارزشيابي - 1
  هاي شاخص سطح، هر. نيست سالمتي نظام سطوح تمام در برنامه هاي شاخص تمام محاسبه به نيازي  -2

  ارزشيابي هاي شاخص و محيطي سطوح در پايش هاي شاخص . نمايد تحليل و محاسبه بايد را خود به مربوط
 .دارند كاربرد ستادي سطوح در

 هاي بررسي انجام 2 ‐ گزارش، و ثبت نظام: 1 ‐ شود مي استفاده اطالعات آوري جمع براي شيوه دو از - 3
 .اپيدميولوژيك

 مدل مراحل معلولي و علت رابطه بتوان كه آنست ارزشيابي و پايش نظام طراحي در حالت ترين آل ايده - 4
  نمود گيري اندازه را قبل مرحله از مرحله هر تاثير ميزان همچنين. كرد گيري اندازه را برنامه هر در أي زنجيره

 .است ضروري ارزشيابي و پايش نظام طراحي جهت برنامه استانداردهاي و روابط از جامع شناخت منظور بدين.
 .اطالعات در اولين سطحي كه بتواند مداخله انجام دهد بايد تحليل گردد - 5
 .استفاده از اطالعات و دادن پسخوراند از اصولي است كه در طراحي نظام پايش و ارزشيابي بايد رعايت شود - 6
 .از جمع آوري داده هايي كه كاربردي ندارند بايد خودداري كرد - 7
بررسي جامع برنامه سالمتي بدون جمع آوري و تحليل تمام شاخص هاي مورد نياز براي پايش و ارزشيابي   - 8

 .امكان پذير نيست



 ؟انجام پایش وظیفه كیست•
  مي انجام را نظر مورد فعاليت كه است كسي وظيفه اول درجه در پايش انجام
  بيشتر مهارت و تجربه بواسطه كه است ناظري عهده به بعدي درجه در و دهد؛

 .است گرفته عهده بر را آن دهنده انجام هدايت و فعاليتها انجام بر نظارت وظيفه
 :است اهميت حائز زير نكات به توجه با خارجي ناظر يك توسط پايش انجام
  ديگر بيان به و نباشد آگاه خود ضعف نقاط از است ممكن فعاليت دهنده انجام
  الزامي او ضعف نقاط يافتن براي خارجي ناظر يك وجود  لذا و داند نمي كه نداند
 .است

 مؤثرترين .است كاركنان مهارت اعتالي و حفظ براي الزم شرط مداوم آموزش
  آموزش و پايش انجام لذا .دهد مي رخ وظيفه انجام حين و محل در آموزش

  ناظر يك توسط آن نتايج بندي جمع اساس بر ثانيا و پايش حين در اوال كاركنان
 .است ضروري خارجي

  انجام پشتيباني فعاليتهاي نتيجه دهد مي رخ تر محيطي واحدهاي در كه آنچه
  كنترل بمنظور ستادي واحدهاي لذا .است تر ستادي هاي واحد در گرفته

 .هستند محيطي واحدهاي عملكرد يا آن، محصول پايش از ناگزير خود فعاليتهاي



 پایشمراحل •
 

 :دهد انجام را پايش زير مراحل طي با بايد خارجي ناظر
 

 مي انجام خدمت ارائه واحد از خدمت گيرنده خروج از پس و مصاحبه انجام طريق از معموال بررسي اين  :  خدمت گيرنده بررسي .1

 شود مي نزديك خدمت ارائه واحد به پايش بمنظور خارجي ناظر كه هنگامي .است معروف نيز خروج هنگام مصاحبه به لذا و شود

 جهت آن از هنگام اين در مصاحبه اهميت .كند مصاحبه هستند واحد از خروج حال در كه افرادي با قدم اولين بعنوان است بهتر

 ارائه جريان در گرفته انجام فعاليتهاي از را روشنتري تصوير و نيست خارجي ناظر حضور از متاثر افراد اين به خدمت ارائه كه است

 مورد بايد نيز خدمت كننده ارائه واحد عملكرد از او رضايت خدمت، گيرنده نگرش و آگاهي بررسي بر عالوه .كند مي ترسيم خدمت

 .گيرد قرار دقيق ارزيابي

 آنها براي شده تعيين استانداردهاي با انطباق نظر از را خدمت كننده ارائه واحد در موجود منابع بايد مرحله اين در : منابع كنترل .2

 .كرد بررسي

 جاي بر خود از مكتوبي پاي رد بايد خدمت كننده ارائه واحد در گرفته انجام فعاليتهاي كليه آنكه به توجه با : اسناد كنترل .3

 مي توليد خارجي ناظر غياب در اسناد اينكه .دهد نشان را استانداردها رعايت ميزان تواند مي بخوبي اسناد ارزيابي باشند، گذاشته

 اطالعات جاري نظام سازنده كه جهت آن از اسناد بعالوه .افزايد مي استانداردها رعايت ميزان بر شاهدي بعنوان آنها اهميت بر شوند

   .گيرد قرار ارزيابي مورد بايد پايش جريان در آنها كيفيت و برخوردارند اي ويژه اهميت از نيز هستند

 



  آن از هميشه خارجي ناظر حضور در خدمت كننده ارائه عملكرد : خدمت ارائه حين در خدمت كننده ارائه مشاهده .4

  انجام به ممكن شكل كاملترين در را خود فعاليت كه كند مي تالش خدمت كننده ارائه شرايطي چنين در .است متاثر

 دقيقي قضاوت به توان نمي ولي است برخوردار توانائيهايي چه از او كه دريافت توان مي مشاهده كمك به لذا و رساند

 .يافت دست خارجي ناظر غياب در وي عملكرد درخصوص

  وجود خدمات كليه ارائه حين در خدمت كننده ارائه مشاهده امكان آنكه به توجه با : نقش ايفاي و پاسخ و پرسش .5

  نقش ايفاي از مقصود .داد قرار ارزيابي مورد نقش ايفاي و پاسخ و پرسش طريق از توان مي را او مهارت و دانش ندارد،

 .پردازد مي كننده ارائه عملكرد ارزيابي به خدمت گيرنده موضع در گرفتن قرار با خارجي ناظر كه است آن

 


