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 مقدمه 
 

ي تندرستی کشور است و براي مدیران و  ي چارچوبی براي ارتقاي عملکرد شبکه هدف از این کتاب ارایه
هاي تندرستی در سطوح ستادي و محیطی و کسانی که بنا دارند به عنوان مشاور، آنان  کارشناسان برنامه

ظیم شده است. علیرغم آن که این شبکه به هاي تندرستی یاري رسانند، تن را در ارتقاي عملکرد برنامه
ي  هاي بسیار موفق ارایه ي نمونه لحاظ ظرایفی که در طراحی و پیاده سازي آن به کار رفته است در زمره

هاي اخیر شواهد زیادي از افول آن  شود، طی سال ي تندرستی در جهان محسوب می هاي اولیه مراقبت
ي خدمات تندرستی کشور را به خود جلب کرده است. در کنار  رایهتوجه بسیاري از دست اندرکاران نظام ا

 ي دوران رونق آن هاي فراوانی از اشتیاق فراوان براي نوآوري و اعاده شواهد کاهش کارایی شبکه، نشانه
نیز به خوبی قابل مشاهده و لمس است. با وجود تالش فراوانی که تا کنون براي پویا سازي شبکه انجام 

هنوز نمی توان شواهد نوید بخشی را از پایان دوران رکود آن به دست داد. نگارنده نیز طی  گرفته است،
ها و   ي افرادي بوده است که براي ایجاد تحول در شبکه متناسب با مسؤولیت ي اخیر در زمره دهه

ن در ها  از دوران مسؤولیت دانشگاه علوم پزشکی همدا هاي خود تالش کرده است. این تالش توانایی
هاي ارتقاي کیفیت و از طریق افزایش توانایی منابع انسانی درگیر در شبکه براي به کار  قالب فعالیت
ها و ابزارهاي ارتقاي کیفیت آغاز شد. در دوران مسؤولیت مرکز گسترش شبکه در وزارت  گیري روش

براي خارج کردن ي ارتقاي کیفیت به دست آمده در استان همدان را  بهداشت تالش کردم تا تجربه
شبکه از بحرانی که به آن دچار شده است صرف کنم. مسؤولیت اصلی مرکز گسترش شبکه فراهم 

ها را  هایی بود که مسؤولیت اصلی طراحی و مدیریت آن آوردن ساختار مناسب براي جاري کردن برنامه
ی است که فراهم آوردن ي معاونت بهداشتی وزارت بهداشت بر عهده داشتند. بدیه سایر ادارات کل حوزه

هاي جاري تندرستی امکان پذیر نیست.  یابی به درك عمیقی از عملکرد برنامه چنین ساختاري بدون دست
هاي جاري را بتوان در آن  ي برنامه هاي روشنی که کلیه این درك عمیق ضرورتاً با به کار گیري چارچوب

ارچوبی شرط الزم براي اقدام مرکز گسترش به یابی به چنین چ شود. بنا بر این دست جاي داد حاصل می
شد. خوشبختانه در آغاز کار در مرکز گسترش شبکه درگیر شدن در چند پروژه  مأموریت خود محسوب می

هاي تندرستی که به کمک آن بتوان اوالً به  این فرصت را براي من فراهم آورد که به مدلی براي برنامه
ها را با عناصر  ندرستی دست یافت و ثانیاً ارتباط بین عملکرد برنامههاي ت درك روشنی از عملکرد برنامه

ریزي و  مطالعات الگوي برنامه -ي امنیت غذا و تغذیه ساختاري شبکه مشخص کرد دست یابم. پروژه
ي  هاي بهداشت باروري و تنظیم خانواده، و حرکت شبکه ي تقویت پایش و ارزشیابی برنامه اجرا، پروژه
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هایی را تشکیل  استان آذربایجان شرقی، یزد، کرمان و چهار محال و بختیاري اهم فعالیت جامع در چهار
هاي تندرستی که در این کتاب مورد بحث قرار  ي چارچوب مدیریت برنامه هاي اولیه دهند که هسته می

ي ها به خوبی روشن ساخت که الگوها ها شکل گرفت. این فعالیت گرفته است در جریان اقدام به آن
هایی کلی براي حل مسایل سازمانی هستند فقط در صورتی که تبدیل  ارتقاي کیفیت که در واقع چارچوب

هاي اختصاصی شوند به کار حل مشکالت سازمان متبوع ما خواهند آمد. در چارچوب  به ابزارها و روش
ت، با یک نگاه هاي عام ارتقاي کیفی هاي تندرستی تالش شده است که ابزارها و روش مدیریت برنامه

ها در هر یک  هاي تندرستی اختصاصی شود، ولی به کار گیري آن استراتژیک، براي ارتقاي عملکرد برنامه
 هاي برنامه مورد نظر است.  هاي تندرستی نیازمند تطبیق آن با ویژگی از برنامه

هاي  رنامهي آموزشی براي اجراي کارگاه مدیریت ب ي این کتاب در قالب یک جزوه ي اولیه نسخه
ي تندرستیِ کشور طراحی و دو  هاي مدیران شبکه تندرستی تدوین شد. این کارگاه با هدف ارتقاي مهارت

دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شد. این  8براي معاونین بهداشتی و کارشناسان  1379دوره در سال 
حد درسی براي دانشجویان جزوه چارچوب اصلی درس ارزشیابی خدمات تندرستی را که در قالب دو وا

شود نیز تشکیل  ارایه می 1377ي بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  دانشکده MPHي  دوره
ي حاصل از  دهد. این محتوي طی سه دوره براي دستیاران پزشکی اجتماعی نیز تدریس شد. تجربه می

  کتاب حاضر را سبب شده  آن بهي آموزشی و تبدیل  هاي آموزشی تکامل تدریجی آن جزوه این دوره
ي تقویت پایش و ارزشیابی  کار گیري نتایج حاصل از پروژه  بر تجارب آموزشی، به  است. عالوه

با   در طرحی در استان سمنان که  توسط تیم مجري پروژه  هاي بهداشت باروري و تنظیم خانواده برنامه
شدن   کسب تجارب جدید و افزوده  ز منجر بهگیرد نی ي شهرستان انجام می هدف تقویت مدیریت شبکه

 هاي تندرستی شد.  ي مدیریت برنامه ي اولیه مجموعه  مبحث مدیریت منابع به
  است، بلکه  هاي تندرستی تدوین نشده این کتاب مبتنی بر مرور سیستماتیک ادبیات مدیریت برنامه

ي خدمت و آموزش  هاي ارایه هي متون در عرص هاي حاصل از مطالعه کارگیري برداشت  محصول به
هاي  ترین زمینه کند مهم ي خود برخوردار است و تالش می همین دلیل این کتاب از ساختار ویژه  است. به

هاي جاري است و  ي اول به برنامه هاي تندرستی را پوشش دهد. نگاه این کتاب در درجه مرتبط با برنامه
ها را در اختیار  هاي مورد نیاز براي ارزیابی این برنامه روش کند بصیرت الزم همراه با ابزارها و سعی می

خواننده قرار دهد. معیار اصلی قضاوت در مورد کیفیت برنامه ریزي، کارایی برنامه در عمل است. لذا باید 
هاي  ها جست و جو کرد. به بیان دیگر ارتقاي برنامه ها را تماماً در طراحی آن ي کارایی پایین برنامه ریشه

ها است. براي آن که نقاط  یابی به استانداردهاي جدیدي براي آن جاري مستلزم طراحی مجدد، یا دست
ها و ابزارهایی که قوت  ها براي طراحی مجدد به درستی شناسایی شوند، باید به کمک روش ضعف برنامه
ختلف کتاب ابتدا دهند ارزیابی شوند. به همین دلیل در فصول م ها را مورد بررسی قرار می طراحی آن

  



 ز     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقدمه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها و  اند و سپس روش هاي تندرستی مورد بحث قرار گرفته مبانی نظري طراحی وجوه مختلف برنامه
اي  اند. لذا خواننده هاي جاري با توجه به مبانی نظري ارایه شده پیشنهاد شده ابزارهایی براي ارزیابی برنامه

هاي جاري را ارتقا دهد بلکه از مهارت  برنامه تواند که به خوبی به مباحث کتاب تسلط یابد نه تنها می
 هاي جدید نیز برخوردار خواهد شد.  مورد نیاز براي طراحی برنامه
ي یک  هاي کتاب به خوبی آگاه است، ولی براي آن که وسواس ارایه مؤلف بر بسیاري از کاستی

ي کامالً اقناع کننده انتشار آن را غیر ممکن نسازد عزم خود را براي تنظیم و انتشار آنچه که  مجموعه
ن انجام خواهم موجود بود جزم کردم به امید آنکه عالوه بر تالشی که خود براي کاستن از نقاط ضعف آ

ي قابل قبول هم  ي یک مجموعه هاي بیشتري را براي ارایه داد، اظهار نظر خوانندگان گرامی نیز فرصت
ها و ابزارهاي عملی در اختیارم قرار دهد. در کتاب حاضر  به لحاظ مبانی نظري و هم با توجه به روش

هاي اثر  یابی به مداخله راحل دستي م شود. اول فصلی در باره جاي خالی دو فصل به خوبی احساس می
هاي تندرستی  ي برنامه بخش براي حل مشکالت تندرستی جامعه و دیگري فصلی در مورد تحلیل هزینه

ي تندرستی کشور  هایی متناسب با شرایط شبکه یابی به روش ها. تالش براي دست و ارزیابی اقتصادي آن
ي کتاب این دو فصل نیز در اختیار خوانندگان  ي آیندهها در هر دو مورد جریان دارد و امیدوارم در چاپ

 محترم قرار گیرد. 
تر مفاهیم کمک کنم،  هاي مناسب به خواننده براي درك راحت ي مثال ام با ارایه علیرغم آنکه سعی کرده

هاي کاربردي، قوي ارزیابی نمی کنم. خوشبختانه مرکز تحقیقات غدد  ي مثال ولی کتاب را از نظر ارایه
ي مراقبت از بیماران  ي ارتقاي کیفیت برنامه رون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران زمینهد

تهران بر مبناي چارچوب معرفی شده در  17ي  دیابتی را در پایگاه تحقیقات جمعیت دانشگاه در منطقه
ضرورت تدوین و انتشار این کتاب به خوبی فراهم کرده است. یکی از دالیل انتشار کتاب در این هنگام، 

هاي اصلی جاري در پایگاه تحقیقات جمعیت در حال  چارچوبی است که بر اساس آن یکی از فعالیت
دریغ این مرکز تحقیقاتی از به کار گیري این چارچوب در عمل نوید بخش  شکل گیري است. حمایت بی

اي نه چندان  که امیدوارم در آیندههاي تندرستی است،  خلق یک نمونه عملی همه جانبه از مدیریت برنامه
 دور انتشار آن به عنوان مکمل این کتاب نیز میسر گردد.

ها و اهداف  از آنجا که این مجموعه براي مقاصد آموزشی تدوین شده است، با افزودن عناوین بحث
راي آموزشی در آغاز هر فصل و خالصه و خود آزمایی در پایان آن سعی در ایجاد یک فضاي آموزشی ب

تواند  ام. فصول کتاب از یک ترتیب منطقی برخوردارند. از آنجا  که درك این منطق می کتاب داشته
برداشت بهتري را از کتاب در خواننده ایجاد کند، در ادامه هدف از فصول مختلف کتاب به اختصار ذکر 

 شده است.
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عنوان کتاب، در این  با توجه به ي تندرستی: مفاهیم مدیریت، تندرستی و برنامه -فصل اول
ي تندرستی مورد بحث قرار گیرد. در این فصل  فصل سعی شده است مفاهیم مدیریت، تندرستی، و برنامه

ي افراد تعریف روشنی از مدیریت ارایه شود تا به کمک آن  تالش شده است با تکیه بر تجربیات روزمره
فت. در ادامه به کمک تبیین مفهوم هاي تندرستی دست یا بتوان به درك روشنی از مدیریت برنامه

ي تندرستی تعریف شده است. از کنار هم قرار دادن مفاهیم مدیریت  ي ارتقاي آن برنامه تندرستی و شیوه
شوند مشخص  هاي تندرستی مدیریت می ها برنامه هایی که در قالب آن ي تندرستی فعالیت و برنامه

که در پایان این فصل مورد بحث قرار گرفته است، ارتباط هاي تندرستی،  ي مدیریت برنامه اند. چرخه شده
 کند.  ها را با یک دیگر ترسیم می این فعالیت

ي اخیر براي نشان دادن سالمت جامعه  طی دهه هاي کلی تندرستی جامعه: شاخص -فصل دوم
،  HALEو  DALYsهاي  هاي فراوانی صورت گرفته است. معرفی شاخص در قالب یک عدد تالش

ي کشورها توصیه شده است،  ها در سطح ملی توسط سازمان جهانی بهداشت به کلیه ي آن اسبهکه مح
هاي تندرستی در  ها شناسایی اولویت ها است. هدف اصلی از به کارگیري این شاخص محصول این تالش

ک ي تندرستی جوامع مختلف و بررسی روند سالمت در ی هاي تندرستی، مقایسه جوامع، ارزیابی مداخله
جامعه است. کاربردهاي اول و دوم علل اصلی گنجاندن فصلی تحت این عنوان در این کتاب است. در 

ي  ها و اصول محاسبه این فصل با استفاده از منابع سازمان جهانی بهداشت مفاهیم مرتبط با این شاخص
 ها مورد بحث قرار گرفته است.  آن

ها و ابزارهاي  نگرش فرایندي و روش :هاي تندرستی نگرش فرایندي در برنامه -فصل سوم
هاي ارتقاي کیفیت است. از آنجا که این کتاب به دنبال ارتقاي  ي فعالیت ناشی از آن محور اصلی کلیه

هاي تندرستی با تکیه بر مبانی ارتقاي کیفیت است، گنجاندن چنین فصلی درکتاب کامالً  عملکرد برنامه
هاي  هاي برنامه ی شده است نگرش فرایندي با توجه به ویژگیرسید. در این فصل سع ضروري به نظر می

ها و ابزارهاي ناشی از آن در خدمت شناسایی  ي خدمات تندرستی ارایه شود و روش تندرستی و نظام ارایه
 هاي تندرستی جاري قرار گیرند.  دقیق برنامه

نگامی قادر به حل ي اثر بخش ه یک مداخله هاي تندرستی: مندي از برنامه بهره -فصل چهارم
یابی به درك  مند شوند. دست یک مشکل تندرستی در جامعه خواهد بود که جمعیت نیازمند از آن بهره

مندي  مند شدن از یک خدمت شرط الزم براي فراهم آوردن شرایط بهره عمیقی از عوامل مؤثر بر بهره
تی جاري در شبکه به نحوي با هاي تندرس هاي مرتبط با برنامه جامعه از خدمات است. غالب فعالیت

مندي جامعه از خدمات با شاخص پوشش سنجیده  مند کردن جامعه از خدمات مرتبط است. بهره بهره
ي  مندي است. با توجه به نقش ارایه کننده شود. تحلیل پوشش نیز وابسته به درك عوامل مؤثر بر بهره می

ي پرداخت به وي در افزایش یا  میت شیوهمند کردن جامعه از خدمات تندرستی و اه خدمت در بهره
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هاي پرداخت  ها و مکانیزم ي ارایه کننده براي افزایش پوشش خدمات، در این فصل نظام کاهش انگیزه
هاي تندرستی همراه با مدل  ي مدیریت برنامه نیز با تفصیل مناسبی مورد بحث واقع شده است. چرخه

 ي مباحث در این کتاب است. ي ارایه روشنی از شیوهیابی به درك  مندي از خدمات کلید دست بهره
مند شدن از  شرط الزم براي بهره هاي تندرستی: ادغام و سطح بندي در برنامه -فصل پنجم

ها است. با توجه به محدود بودن منابع و  ي آن هاي تندرستی فراهم بودن منابع مورد نیاز براي ارایه برنامه
ها  اوال بیشترین دست رسی به آن اي توزیع کرد که اید منابع را به گونهضرورت رعایت عدالت اجتماعی ، ب

وجود داشته باشد و ثانیاً کمترین ظرفیت به کار گرفته نشده را داشته باشند. ادغام و سطح بندي 
ي خدمات را براي تحقق کارایی و عدالت اجتماعی هنگام جاري کردن  راهبردهاي اصلی نظام ارایه

ي مبانی نظري ادغام و سطح بندي  دهند. در این فصل ضمن ارایه رستی تشکیل میهاي تند برنامه
 است.  ها نیز مورد بحث واقع شده هاي انجام آن روش

ي خدمت، فراهم  ي خدمات استاندارد در واحدهاي ارایه شرط ارایه مدیریت منابع: -فصل ششم
ي سطوح  پوشش هر واحد است. وظیفهآمدن منابع استاندارد متناسب با نیاز و تقاضاي جمعیت تحت 

چنانچه سطوح پشتیبان به خوبی  ي خدمت است. پشتیبان فراهم آوردن منابع استاندارد در سطح ارایه
اقدام نکنند پرسنل سطوح محیطی، به علت رو به رو بودن با مشکالتی که خود قادر به حل  این وظیفه به
فراهم آوردن منابع استاندارد در گرو مدیریت اهند شد. تدریجاً دچار یأس و ناامیدي خو ها نیستند، آن
ي خدمت  ح ارایهوبه سط ستاديح وپاسخگو کردن سطي  شیوهمد منابع است. تقویت مدیریت منابع اکار

هایی که براي تقویت مدیریت شهرستان در سطح  در این فصل با تکیه بر تجارب حاصل از تالش است.
اي و مصرفی و خصوصاً فرایند تنظیم  ختلف مدیریت منابع سرمایهاستان سمنان انجام گرفت، وجوه م

 است.  بودجه در سطح شهرستان مورد بحث واقع شده
اهمیت کنترل مستمر برنامه در ارتقاي  با توجه به هاي تندرستی: کنترل در برنامه -فصل هفتم

هاي تندرستی اختصاص  ها و ابزارهاي کنترل برنامه عملکرد آن سه فصل آخر کتاب به مفاهیم، روش
هاي تندرستی شامل پایش، ارزشیابی،  ي نظام کنترل برنامه است. در فصل هفتم مفاهیم پایه یافته

هاي جاري،  ي ارزیابی نظام کنترل برنامه هاي جمع آوري داده، شیوه هاي پایش و ارزشیابی، روش شاخص
از مباحث این فصل ایجاد بصیرت است. هدف  نظام اطالعات و مدیریت اطالعات مورد بحث واقع شده

 هاي تندرستی است. کافی در خواننده براي ارزیابی نظام کنترل برنامه
هاي تندرستی را تشکیل  پایش و ارزشیابی دو رکن اصلی نظام کنترل برنامه پایش: -فصل هشتم

فرد پایش هاي تندرستی شامل  ي مسایل مختلف مرتبط با پایش برنامه دهند. در این فصل در باره می
است.  ي نتایج پایش بحث شده ي ارایه هاي پایش، و شیوه کننده، استانداردهایی که باید پایش شوند، روش

 است. هاي تندرستی است که در فصل نهم مورد بحث قرار گرفته کار برد اصلی پایش در تحلیل برنامه
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 کیفیت طراحی برنامه ي هدف از تحلیل قضاوت در باره هاي تندرستی: تحلیل برنامه -فصل نهم
توان نسبت به آن اقدام کرد. در فصل  است و فقط از طریق کنار هم قرار دادن نتایج پایش و ارزشیابی می 

هاي ارتقاي  از مفاهیم علل خاص و عام نوسان که براي تحلیل عملکرد فرایندها در فعالیت نهم با استفاده
است. بر مبناي این روش  هاي تندرستی ارایه شده رنامهروند، روشی بدیع براي تحلیل ب کیفیت به کار می

توان در  هاي مختلف می ها یا زمان با در اختیار داشتن مقادیر چهار شاخص کلیدي و نتایج پایش در مکان
 ي کیفیت طراحی برنامه و روش ارتقاي آن به برداشت کامالً روشنی دست یافت. باره

ي کسانی که به نحوي در شکل گیري این کتاب سهیم  از کلیهاین مقدمه کامل نخواهد بود اگر در آن 
هاي امنیت غذا و تغذیه، تقویت پایش و ارزشیابی  اند قدردانی نشود. دوستان و همکارانی که در پروژه بوده

ي  ي جامع با همراهی و همکاري خود زمینه هاي بهداشت باروري و تنظیم خانواده و حرکت شبکه برنامه
ي تقویت پایش و ارزشیابی  ي از این مفاهیم را فراهم کردند. گروه مجري پروژهشکل گیري بسیار

هاي بهداشت باروري و تنظیم خانواده در این میان از سهم بارزتري برخوردارند خصوصاً از آن  برنامه
ي اول و  ي سمنان نقش به سزایی در تحکیم دستاوردهاي پروژه جهت که تداوم همکاري آنان در پروژه

ها در عمل داشت و امیدوارم که تداوم همکاري آنان منجر به تکمیل و غناي هر چه  کار گیري آنبه 
ي  ي همکاران مرکز بهداشت استان سمنان و شبکه بیشتر این کتاب گردد. صبر و پایداري مجموعه

از  ها را براي ما فراهم کرده است که بدین وسیله شهرستان سمنان فرصت آزمودن بسیاري از اندیشه
دانم. اگر بستر شبکه تندرستی کشور  هایشان می کنم و پیوسته خود را وامدار محبت کلیه آنان قدردانی می

هایی که سهمی  ها هرگز فراهم نمی شد و از این بابت خود را مرهون تمامی آن ي این تالش نبود زمینه
دانم. در نهایت آن که مرکز  می اند نیز ي تندرستی کشور بازي کرده در طراحی، استقرار و اعتالي شبکه

ي به کار گیري  تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با فراهم آوردن زمینه
هاي معرفی شده در آن را مهیا و عمًال  این رویکرد و انتشار کتاب امکان بسط، تکامل و گسترش شیوه

ي خدمات کرد. امید آن دارم که به بار نشستن این اقدام  دانشگاه را درگیر حمایت علمی از نظام ارایه
ي تندرستی کشور داشته باشد و بدین سبب این بخش از مقدمه را با  نقش مؤثري در ارتقاي کارایی شبکه

 برم. دریغشان، به پایان می هاي بی ي حمایت قدردانی از مرکز تحقیقات غدد به، واسطه
ي تندرستی کشور بوده است و  ن مجموعه اعتالي عملکرد شبکهي اصلی تدوین ای از آنجا که انگیزه

کنند در تمامی لحظات شکل گیري آن در نظر من  مخاطبان این کتاب و محیطی که در آن کار می
ها مرا خشنود نخواهد کرد و لذا بی  ي دریافت انعکاس تأثیر این کتاب بر آن اند، هیچ چیز به اندازه بوده

 هاي آنان، هر چه که باشد، هستم. افت دیدگاهصبرانه  در انتظار دری
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و طیف آن توضیح ی را تعریف کنید و انواع آن را با توجه به مفهوم تندرستی تندرستي  برنامه .6
 دهید.

 خدمات ایران را مشخص کنید.ي  در نظام ارایهي جاری تندرستي ها نوع هر یک از برنامه .7

ارایه شده در این فصل را نقد کنید و مفهوم هر یک از ی تندرستي ها مدیریت برنامهي  چرخه .8
 را توضیح دهید.  عناصر آن
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 مفاهیم سازمان و مدیریت

  مفهوم مدیریت

دو ی و منابع مصرفي ا به اهداف است. منابع سرمایهی یاب دستي ابع برامني به کار گیري مدیریت به معنا
و  ی،فیزیکي فضا ی،خود به سه گروه منابع انساني ا تشکیل دهند منابع هستند. منابع سرمایهی گروه اصل

ي انجام داد و براي باید کاری دست یافتن به هر هدفي تر برا شوند. به بیان ساده یم  تجهیزات تقسیم
جز تعامل بین این منابع نیست. گرچه مفاهیم ي م کار به منابع نیازمندیم و خود کار یا فعالیت چیزانجا

مدیریت اثربخش حرکت دادن این مفاهیم از ي اولین قدم برای و روشن هستند ولی ذکر شده بسیار ابتدای
که به ی به کارهایآن که این انتقال رخ دهد ي بخش نا خود آگاه ذهن به بخش خود آگاه آن است. برا

کند.  یرا تعقیب می شود بیندیشید. هر یک از این کارها چه هدف یصورت روزمره در اطراف شما انجام م
انجام هر کار ي رخ داده باشد. براي باید حاصل شده یا چه تغییري پس از پایان یافتن کار چه چیزی یعن

با  ی،چه کسی دیگر چگونه است؟ یعن با یکتعامل این منابع ي  شود و شیوه یاستفاده می از چه منابع
دهد؟ قاعدتاً قبل از آغاز کار  یتعامل) کار را انجام مي  (شیوهی و با چه روش ي،استفاده از چه ابزار و مواد

کند و اگر  یرا تولید می محصول خاصی باید محصول یا هدف از انجام آن روشن باشد؛ زیرا هر فعالیت
متناسب با تولید آن محصول ي ها ولید یک محصول خاص است، باید فعالیتمقصود ما از انجام فعالیت ت

که ما ی های روزمره مشخص کردن محصول مورد نظر و فعالیتی را انجام دهیم. در غالب موارد در زندگ
ي ها امر شوند که توجه به مشخصات هر یک از آن یو ناخود آگاه انجام مي رساند چنان فطر یرا به آن م

به یک مدیر موفق، باید ي تبدیل شدن از یک فرد عادي رسد. برا یو نسبتاً دشوار به نظر م غیر معمول
و ناخود آگاه را به یک امر کامالً آگاهانه تبدیل کرد. این ضرورت از ي یاد گرفت که چگونه این امر فطر

لذا عالوه بر آن که یابید و  شود که شما به عنوان یک مدیر اوالً باید به اهداف خود دست یمی آنجا ناش
به آن، در صورت لزوم، ی یاب دستي باید از میزان نیل به آن آگاه  باشید باید بتوانید حرکت خود را برا

شود امکان پذیر نیست. ثانیاً  یکه به آن ختم می های اصالح کنید و این جز با درك عمیق هدف و فعالیت
ي  از هدف و شیوهی ید و اگر درك مشترکاهداف مشخص هدایت کني را به سوی باید یک حرکت جمع

دیگر به آن دست یابند وجود نداشته باشد،  که قرار است با مشارکت یکي به آن بین افرادی یاب دست
 به هدف وجود نخواهد داشت. ی یاب انجام یک کار هماهنگ و دستي برای تضمین
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  مفهوم سازمان

یافتن ي خود را براورده سازد و براي تواند نیازها ینمی به تنهایی است، یعنی انسان یک موجود اجتماع
خود به دیگران نیازمند است. شرط برآورده شدن نیاز یک نفر توسط دیگران، ي نیازهاي پاسخ مناسب برا

یک نفر ي  از افراد جامعه از عهدهی که پاسخ به نیاز گروهی برآورده شدن نیاز آنان توسط او است. هنگام
ي  دیگر به منظور پاسخ به آن نیاز کند، هسته با یکي فراد را ناگزیر از همکاراز ای خارج است و جمع

آنان ی شخصي نیازهاي پیوستن به سازمان ارضاي افراد براي  گیرد. انگیزه ییک سازمان شکل مي  اولیه
ي ها از طریق فعالیتی اجتماعي پاسخ به نیازهاي در گروی شخصي نیازهاي است و در واقع ارضا

و وجود ی ایجاد یک سازمان، وجود یک نیاز اجتماعي برای است. بنابر این شروط الزم و کاف یسازمان
ي که سازمان برای به هم پیوستن و تشکیل سازمان است. از آن نیاز اجتماعي براي فردي ها انگیزه
ین هدف تر یشود. رسالت، کل یسازمان تعبیر م ي،وجودي  آن ایجاد شده است به رسالت، یا فلسفهي ارضا

 گیرند.  یاز آن نشأت می سازمان است و سایر اهداف سازمان

 

 وظایف مدیران

منابع ي گیر مدیریت سازمان به کاری اصلي  با توجه به مفهوم مدیریت، که در باال به آن اشاره شد، وظیفه
به هدف یا رسالت آن است. تحقق هدف سازمان مستلزم تعامل مناسب بین ی یاب دستي سازمان برا

ی مراحل زیر طراحی سازمان ط ی،مناسب است. به لحاظ تقدم و تأخر منطقي ها منابع آن یا انجام فعالیت
 شود: یم

 رسالت سازمانی شناسای .1

 ها تحقق رسالت سازمان را به دنبال دارد که انجام آنی های تعیین فعالیت .2

 ها انجام فعالیتي تعیین منابع مورد نیاز برا .3

 مدیریت در سازمان عبارتند از:ی ظایف اصلبا توجه به مفاهیم فوق و

است که برنامه ی حرکت از مأموریت به فعالیت است. طبیعي مقصود از برنامه ریز :برنامه ریزي -الف
ي ها روشی شناسایی شود. درك عمیق مأموریت، توانای یبا درك عمیق مأموریت سازمان آغاز مي ریز
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کند. مدیریت با توجه به  یزمان را در مدیریت ایجاد مگام برداشتن در جهت مأموریت ساي مختلف برا
نیل به ي را براي ترین روش یا استراتژ ممکن مناسبي ها شرایط حاکم بر سازمان باید از میان روش

ي است که برای اصلي ها گامي  در واقع مشخص کنندهي مأموریت سازمان انتخاب کند. استراتژ
کند.  یرا تعقیب می یک هدف اختصاصی اشته شود. هر  گام اصلبه مأموریت سازمان باید بردی یاب دست
اهداف ی نیل به آن و شناسایي مناسب براي خود مستلزم اختیار استراتژی به هر هدف اختصاصی یاب دست

ها مستلزم انجام یک  ادامه داد که نیل به آنی تر است. این مراحل را باید تا رسیدن به اهداف یاختصاص
تر  ی. روشن بودن این فعالیت ما را از شکستن آخرین گروه اهداف به اهداف جزیفعالیت روشن است

 کند.  ینیاز م یب

ها و  مهارتی سازمان منجر به شناسایي ها فعالیتی شناسای :ی و هماهنگیده سازمان -ب
اد ها در سازمان و انجام امور توسط افر شود. به منظور تقویت مهارت یمورد نیاز سازمان مي ها تخصص

به ی ده گیرد. سازمان یشکل می سازماني واحدها  شدهی شناسایي ها متخصص، بر اساس تخصص
ي از افراد داراي ا که مجموعه ی،در سازمان است. هر واحد سازمانی تخصصي تشکیل واحدهاي معنا

شود مشارکت  یمی که منجر به تحقق اهداف سازمانی گوناگوني مشابه است، در فرایندهاي ها تخصص
ي مختلف، براي ، در قالب فرایندهاتخصصیي در کنار هم قرار دادن واحدهاي به معنای ارد. هماهنگد

 است. ی نیل به اهداف سازمان

ي برای حداکثر ظرفیت منابع انساني به کار گیري هدف از انگیزش و رهبر :يانگیزش و رهبر -ج
خود را درجهت اهداف ي ها بلیتسازمان تمام قاي آن که اعضاي است. برای نیل به اهداف سازمان

ي نیازهاي به کار گیرند، اوالً باید بخواهند و ثانیاً بتوانند. با توجه به آن که افراد به منظور ارضای سازمان
این نیازها در سازمان  بیابند، ي برای که پاسخ مناسبی پیوندند، فقط در صورت یخود به سازمان می شخص
ها  به آنی کارکنان و پاسخ منطقي نیازهای دهند. بنابراین شناسای ین قرار مخود را در اختیار آي ها قابلیت

شود. عالوه بر این کارکنان باید  یمی کار در جهت اهداف سازماني منجر به ایجاد تمایل در آنان برا
اشند تا ها را بدانند و از نقش خود در این راه آگاه ب را بشناسند، راه رسیدن به آنی رسالت و اهداف سازمان

ها ایجاد شود. و در نهایت این که کارکنان باید از مهارت  اهداف در آني حرکت به سوي برای تمایل کاف
شود که منابع  یکه منجر به آن می اقدام به وظایف خود در سازمان برخوردار باشند. اقداماتي برای کاف

را تشکیل ي عناصر انگیزش و رهبرقرار دهند، ی حداکثر ظرفیت خود را در خدمت اهداف سازمانی انسان
 دهند. یم

  
 



6   یي تندرست ت، تندرستی، و برنامهمفاهیم مدیری  ــــــــــــــــفصل اول  ــــــــــــــــــ 

  

شوند، ی مو اجرا ی طراحی ها به منظور نیل به اهداف سازمان با توجه به آن که فعالیت کنترل: -د
 مدیریت سازمان پیوسته در مقابل دو سؤال زیر قرار دارد:

 شوند؟ یها اجرا م یها بر اساس طراح آیا فعالیت .1

 ند؟ا تحقق یافتهی آیا اهداف سازمان .2

شود و یافتن پاسخ  یتعبیر م 1پایششود به  یکه درجهت یافتن پاسخ سؤال اول انجام می از اقدامات
توان به این سؤال  یمی نامند. از کنار هم قرار دادن نتایج پایش و ارزشیاب یم 2یارزشیابسؤال دوم را 
با توجه به “یا “ استی اننیل به اهداف سازمي برای ترین طراح موجود مناسبی آیا طراح“پاسخ داد که 

ی توان، با شناسای یبدین ترتیب م“. نیز وجود داردي بهتری شرایط موجود حاکم بر سازمان امکان طراح
 ارتقا، سازمان را در مسیر بهبود مستمر قرار داد.ي ها فرصت

 

 مفهوم عملکرد

نداد سازمان و اهداف یابد. منابع در حکم درو یتحقق می منابع، اهداف سازماني از طریق به کارگیر
که ی در حکم برونداد آن هستند. با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن مصارف، یا اهدافی سازمان

دیگر در رقابت هستند. در این  ها دست یافت، پیوسته اهداف در استفاده از منابع با یک توان به آن یم
ي ها نیازمند منابع کمتر به آنی یاب باشند و ثانیاً دستتر  پیروز خواهند شد که اوالً با ارزشی رقابت اهداف

شود. تمام  یتعبیر م 4کارایییا  3عملکردباشد. با توجه به این مفاهیم از نسبت برونداد به درونداد به 
سازمان شود. بدین منظور باید قدرت ی عملکرد یا کارایي همت مدیریت سازمان باید صرف ارتقا

ی ها را طراح ترین فعالیت ها مناسب به آنی یاب دستي داف را داشته باشد و براترین اه با ارزشی شناسای
ها، از طریق  فعالیتي شده را در عمل به بهترین نحو اجرا نماید. پس از اجرای طراحي ها کند و فعالیت

1  Monitoring 
2  Evaluation 
3  Performance 
4  Efficiency 
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جرا اي  ها، و شیوه یتوان بازخورد مناسب را به منظور اصالح اهداف، طراح یمستمر می پایش و ارزشیاب
 دریافت کرد.

 

 مفهوم تندرستی

ي تـرین راه بـرا   انـد و لـذا مسـتقیم    به وجود آمدهی تندرست  پاسخ به نیاز مردم بهي برای تندرستي ها نظام
مـردم در قبـال نظـام    ی اسـت. توقـع اصـل   ی دقیق این نیاز تحلیل توقعات مردم از نظام تندرستی شناسای
خدمات است. بنابراین اولـین گـام   ي  ارایهي ه به واحدهاآنان هنگام مراجعی حل مشکل تندرستی تندرست

ی است کـه آنـان را نـاگزیر از مراجعـه کـرده اسـت. تمـام       ی در جهت تحلیل توقعات مردم، تبیین مشکل
تـوان در   یشـود مـ   یخـدمت مـ  ي  ارایـه ي مردم به واحـدها ي  را که منجر به مراجعهی مشکالت تندرست

 کرد:ي زیر دسته بندي ها گروه

 و ترس از تداوم و/ یا تشدید آنی و ناتوانی ناخوشاحساس  •

 ی ترس از وقوع ناتوان •

 ترس از مرگ •

را ی تر باشد، وقوع ناتوان  آن بیمناكي داشته باشد و از برگشت ناپذیري شدیدتری هرچه فرد احساس ناتوان
ي بـرا ي ت بیشـتر تر احساس کند؛ با فوری تر و شدت آن را بیشتر ببیند، و/ یا مرگ را قریب الوقوع نزدیک

کـه فـرد در آن   ی اسـت و در مقایسـه بـا وضـعیت    ی یک امر نسـب ی کند. ناتوان یدریافت خدمت مراجعه م
توانـد خـود فـرد یـا      یکند. مأخذ مقایسه م یپیدا می کند معن یمي بیشتری و روانی جسمی احساس توانای

ي اسـت و رو ی تندرسـت ي ک رودر حال حاضر فقط یی دیگران باشد. بنابراین از دید مردم احساس توانای
در حـال  ی در آینده است؛ زیرا مـردم علیـرغم احسـاس توانـای    ی همراه با توانایی دیگر آن تمایل به زندگ

ي  و مرگ در آینـده بـه نظـام ارایـه    ی بیم از آینده و به منظور کاستن از احتمال ناتواني  حاضر به واسطه
، بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه      دوم تندرستیي میت روکنند. به منظور درك اه یمراجعه می خدمات تندرست

نباشـد،  ی همراه بـا توانـای  ی کاهش امید زندگي اگر به معنای در هر مقطع زمانی داشت که احساس ناتوان
ی تلقـ ی منفـ ي  فرد به عنـوان یـک نکتـه   ی شود و در هنگام قضاوت در مورد تندرست یتر تحمل م راحت

است که فاقد تأثیر تعیین کننده ی زندگي قت از مسیر حرکت عادیک انحراف موی نخواهد شد. این ناتوان
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فـرد در حـال حاضـر) و    ی توانـای ي  (درجهی بر فرایند حیات فرد در این جهان است. مفاهیم ظاهر تندرست
بهتر تبیین کرد. بخش الف شـکل   1شکل ي ها توان به کمک نمودار یرا می همراه با تندرستی امید زندگ

ي  سـاله  22جوان   Aکند. فرد  یدیگر در حال حاضر مقایسه م دو نفر را با یکی درستظاهر تن 1ي  شماره
برد و به دلیل درد منتشر بدن قادر به ترك بستر نیسـت. فـرد    یاست که از سردرد رنج مي به شدت تبدار

B  وظـایف و  ي  از عهـده ی نـدارد و بـه راحتـ   ی است که در حال حاضـر شـکایت خاصـ   ي ساله ا 38مرد
حـاد دسـتگاه   ی در حال حاضر به یک عفونت ویروس  Aآید. فرد  یخود در محیط کار بر مي ها تمسؤولی

مناسب برخوردار اسـت و   ی خود از تغذیه و فعالیت فیزیکي  روزمرهی مبتال است و در زندگی تنفس فوقان
فه وزن کیلـوگرم اضـا   20کنـد و حـدود    ییک پاکت سیگار مصرف مي روز Bاعتیاد به سیگار ندارد. فرد 

دهند. ایـن شـکل    یسالمت این دو نفر را در طول عمر نشان م1ي  ب و ج شکل شمارهي ها دارد. بخش
همـراه بـا   ی تر در حال حاضر، از امید زندگ نا مناسبی علیرغم ظاهرِ تندرست Aحکایت از آن دارد که فرد 

تـوان   یوجه به دانش روز، مدهد، با ت یبرخوردار است. همان گونه که این مثال نشان مي بیشتری تندرست
در خصـوص  ی ها بتـوان بـه قضـاوت    افراد جست و جو کرد که به کمک آنی را در وضعیت کنوني شواهد

بهتر در حال حاضـر، بـه   ی ، علیرغم ظاهر تندرست Bآنان دست یافت. فرد ی همراه با تندرستی امید زندگ
وزن او شده است) و مصرف سیگار، مستعد  کم (که منجر به اضافهی دلیل تغذیه نامناسب و فعالیت فیزیک

 دچار انفارکتوس وسیع میوکارد شده است. ی سالگ 53عروق کرونر است و در سن ي ها يابتال به بیمار
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همراه با ی )، به منظور تمیز آن از امید زندگاول تندرستیي در فرد در حال حاضر (روی از احساس ناتوان
قرار دارد که از  6یسرحالی کنیم. در مقابل ناخوش یتعبیر م 5یش)، به ناخوستیدوم تندري (روی توانای

ي موجود، یا جلوگیری حفظ سرحال ی،به سرحالی تبدیل ناخوشي در فرد حکایت دارد. برای احساس توانای
که در اصل یک ی نسبت داد. در قیاس با ناخوشي در آینده باید بتوان آن را به یک بیماری از وقوع ناخوش

توان آغاز، سیر، و سر انجام آن  یاست که می قابل رد یابی یک فرایند عیني است؛ بیماري احساس فرد
شود و پس از عبور از یک  یبا شروع تأثیر عوامل سبب ساز آن بر بدن آغاز مي را مشخص کرد. بیمار

را شود. عوامل سبب ساز  یمختلف در فرد بیمار آشکار مي ها یبه صورت بروز ناتوانی نهفتگي  مرحله
 ی،خود به عوامل فیزیکی تقسیم کرد. عوامل محیطی ، و محیطتوان به عوامل ژنتیک، رفتاري یم

 کنند.  یرا در بدن آغاز مي و بیولوژیک قابل تقسیم هستند. این عوامل فرایند بیماری شیمیای

ده اسـت؛  هـا نشـ   ها منجر به تغییرات غیـر قابـل جبـران در عملکـرد انـدام      که آثار پاتولوژیک آنی مادام
مختلـف از  ي هـا  يدر بیمـار ی نهفتگي  قرار دارند. مرحلهی نهفتگي  ها، علیرغم حضور، در مرحله يبیمار

آشـکار  ي  و آغاز مرحلـه ی نهفتگي  پایان دورهي به معنای متفاوت است. بروز ناتوان  تا چند دهه  چند ثانیه
پذیر یا برگشت ناپـذیر باشـند و در    به وجود آمده ممکن است موقت و برگشتي ها یاست. ناتواني بیمار
 نیز به مرگ بیانجامند.ي موارد

ي ممکن است مستعد ابتالی افراد جامعه به یک نسبت در مقابل عوامل بیماریزا آسیب پذیر نیستند. برخ
که در معرض دود سیگار قرار ندارد، در برابر ابتال به سرطان ي مثال فردي نباشند. براي به یک بیمار

نیست؛ بلکه ي به بیماري ابتالي حنجره مصونیت دارد. استعداد به ابتال الزاماً به معنای شاخي ها سلول
ي  در شکل شمارهي دارد. مراحل مختلف تکوین یک بیماري مصون نبودن فرد در مقابل بیمارحکایت از 

 نمایش داده شده است. با توجه به این شکل، 2

 است. illnessمترادف لغت  یناخوش  5
 است. well-beingمترادف لغت  یسرحال  6
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 رستیو امید تندی ظاهر تندرست -1ي  شکل شماره
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 مراحل تکوین یک بیماري -2ي  شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

حاصل قرار ی کند. ظاهر تندرست یآشکار خود بروز مي  به مرحلهي به دلیل وارد شدن یک بیماری ناخوش
حاصل جایگاه فرد در ی رستگوناگون است. امید تندي ها يآشکار بیماري  داشتن یا نداشتن  فرد در مرحله

ي گوناگون به انتهاي ها يگوناگون است. به همان اندازه که جایگاه فرد در طیف بیماري ها يطیف بیمار
اگر تغییر ی او بیشتر است و با حرکت در جهت راست طیف، حتی تر باشد؛ امید تندرست چپ طیف نزدیک

شود.  به منظور از میان بردن  یکاسته م یایجاد نشود، از امید تندرستی در ظاهر تندرستی محسوس
آن را درمان کرد یا از بروز و پیشرفت ي  به وجود آورندهي از بروز آن باید یا بیماري یا جلوگیری ناخوش

ی تندرستی منحن ي،کرد. با اقدام موفق در هر یک از سطوح پیشگیري المقدور جلوگیر یحتي این بیمار
دهد و سطح زیر آن  ی) در جهت باال تغییر مکان م1ي  شماره (بخش ب و ج شکلی فرد در طول زندگ

ي اوست. ارتقای تندرستي ارتقاي هر فرد به معناي برای یابد. افزایش سطح زیر این منحن یافزایش م
به ی بیشتر، هر دو، است. بنابراین نظام تندرستی بهتر و امید تندرستی ظاهر تندرستي به معنای تندرست

 یناتوان
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 ناپذیر

استعداد 
 به ابتال

 یتندرست
 

 پنهان يبیمار
 

 آشکار يبیمار
 

عدم 
تعداد اس

 ابتالبه 

 یناتوان
برگشت 

 پذیر

سطح  يپیشگیر سطح اول يپیشگیر
 دوم

 سطح سوم يپیشگیر

  
 



12   یي تندرست ت، تندرستی، و برنامهمفاهیم مدیری  ــــــــــــــــفصل اول  ــــــــــــــــــ 

یک با ي  از سطوح نمایش داده شده در شکل شمارهی موریت خود باید در یکمنظور اقدام به مأ
 مختلف به مقابله بپردازد. ي ها يبیمار

 

 تندرستیي  برنامه

شود که  یدیگر اطالق م مرتبط با یکي ها از خدمات و فعالیتي ا مجموعه  بهی تندرستي  برنامه
ي جـار ي هـا  با مرور برنامه شود. یاجرا م وی طراحی به منظور مقابله با یک یا چند مشکل تندرست

از ي ها قابل تمیز است. ایـن سـه گـروه بـا سـه سـطح پیشـگیر        برنامهی سه گروه اصلی در نظام تندرست
ی اساسي ها و اجرا تفاوتی ها در جمعیت هدف، طراح ها منطبق است و از آن جهت که این گروه يبیمار

هـا، از اهمیـت    بحـث مـدیریت برنامـه   ي  دیگر، در مقدمه یک ها از و تمیز آنی دیگر دارند، شناسای با یک
 برخوردار است. 

 

 )و توانبخشیی سطح سوم (درماني ها برنامه

دهنـد. هـدف از ایـن     ی(ناخوش) تشـکیل مـ  ی ها افراد بیمار یا مبتال به ناتوان گروه هدف را در این برنامه
فـرد معلـول بـا    ي ذیر) یا افزایش قـدرت سـازگار  برگشت پي ها ی(در مورد ناتوانی توانایي  ها اعاده برنامه

ی فـرد مبـتال متقاضـ    ی،برگشت پذیر) است. به دلیـل احسـاس نـاتوان   ي ها یشرایط جدید (در مورد ناتوان
او ي که از نظر کیفیت و قیمت بـرا ی او به خدماتی رس است و لذا چنانچه دستی دریافت خدمات تندرست

 مند خواهد شد.  هرهها ب قابل قبول باشد تأمین شود، از آن

ي  و درمـان آن، بـه دنبـال اعـاده    ی ناتواني  به وجود آورندهي از طریق تشخیص بیماری درماني ها برنامه
صـورت  هـا را بـه    تـوان آن  یهستند و لذا مـ ی و از میان بردن شکایت برخاسته از احساس ناتوانی توانای

نیز  شده اندی شکایت خاص طراحبه یک یا چند ی که به منظور رسیدگی های فعالیتي  مجموعه
سطح سوم ي ها توان در قالب برنامه یرا می و توانبخشی درمان ی،تشخیصي ها فعالیتی تعریف کرد. تمام

بـر شـواهد   ی مدون مبتني سطح سوم فقدان استانداردهاي ها غالب برنامهی کرد. مشکل اصلي دسته بند
ها در بین دست انـدرکاران ایـن    اقدام به آني  هدر سطح کشور است. لذا تفاوت قابل توجه در شیوی علم

 شود.  یها دیده م برنامه
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ی شود غیر گزینشی سطح سوم طراحي  ها برنامه آني که باید برای از نظر نوع شکایاتی تندرستي ها نظام
ی تشخیصـ ي هـا  موجود باشد. لـیکن نـوع فعالیـت   ي ا تمام شکایات برنامهي باید برای کنند، یعن یعمل م

 ها وابسته است.  تأثیر فعالیت -برنامه به منابع موجود و هزینهي  تشکیل دهنده یدرمان

 

 ) يسطح دوم (غربالگري ها برنامه

مدت قابـل  ی طوالنی نهفتگي  کوتاه و دورهی نهفتگي  دورهي اولویت به دو گروه داراي داراي ها يبیمار
شـود و در بخـش قابـل     یته شده ایجاد مـ تقسیم هستند. گروه اول معموالً در اثر عوامل بیولوژیک شناخ

شود. گروه دوم معموالً عامل  یبیمار می قطعي از موارد، تشخیص و درمان به موقع منجر به شفای توجه
شود.  یآن محسوب مي  نامناسب از عوامل خطر عمدهي ندارد و رفتارهای قطعي  اتیولوژیک شناخته شده

امکان پـذیر نیسـت و هـدف    ی قطعي عمالً شفا ي،یم بیمارها معموالً پس از پیدایش عال يدر این بیمار
شود. با توجه به امکـان   یاز پیشرفت آن محدود مي و جلوگیری به کاستن از شدت ناتوانی اقدامات درمان

ی شناسایي تالش برا ی،طوالنی نهفتگي  ها و وجود یک دوره ياز این بیماری قطعي ناپذیر بودن پیشگیر
ی از توجیـه کـاف  ی نـاتوان ي در آنـان بـه سـو   ي از پیشرفت بیمـار ي و جلوگیری تگنهفي  بیماران در دوره

درمـان  ي مناسب و ثانیاً اقدام مؤثر و مورد اتفـاق بـرا  ی برخوردار است؛ منوط بر آن که اوالً تست بیماریاب
 شده در اختیار باشد.ی بیماران شناسای

دهند. از مصـادیق   یدر معرض خطر تشکیل مافراد به ظاهر سالم ي غربالگري ها گروه هدف را در برنامه
سرطان ي توان غربالگر یدر ایران می موجود نظام تندرستي ها برنامهي  در مجموعهی بیماریابي ها برنامه
 چشم را نام برد.ی رحم و تنبلي  دهانه

 

 و اولیه) ی ابتدایي سطح اول (پیشگیري ها برنامه

سایر جوامع مقایسه کـرد. ایـن مقایسـه از آن    ي ها ا با اولویتها ر جامعه باید آني ها پس از تعیین اولویت
مـا را تشـکیل   ي  امروز سایر جوامع مشکالت آیندهي ها اهمیت است که ممکن است اولویتي جهت دارا
ـ       يروند تغییر بـار بیمـار  ي ا مقایسهی دهد. بررس آینـده را بـه   ی هـا در جوامـع مختلـف قـدرت پـیش بین

در ي هـا درکشـورها   يبار بیماری ها از طریق پیش بین يبیماری بار جهاني  هدهد. مطالع یگذاران م سیاست
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امکان این مقایسه را فراهم آورده است. بـدین ترتیـب   ي میالد 2020حال توسعه و توسعه یافته در سال 
ی خـاص  بـه یـک مشـکل اجتمـاع     ي  به مقابله پرداخت که هنوز در یک جامعـه ی های يتوان با بیمار یم

را بـر جامعـه   ي توانند در آینده بار یکه می های يکه به قصد مبارزه با بیماری های است. برنامهتبدیل نشده 
ي از پیدایش رفتارهاي مناسب در جامعه و جلوگیري شوند، معموالً  تثبیت رفتارها یمی تحمیل کند طراح

شود. در قیـاس بـا    یم اطالق 7ابتداییي اصطالحا پیشگیري ا کنند. به چنین مداخله یبیماریزا را تعقیب م
شـود کـه بـا هـدف تغییـر عوامـل خطـر و         یاطالق مي به مداخله ا 8اولیهي پیشگیر ی،ابتدایي پیشگیر

بهداشـت محـیط و   ي ها شود. برنامه یو اجرا می موجود و اولویت دار جامعه طراحي ها ياتیولوژیک بیمار
ي پیشـگیر ي هـا  م گروه هدف برنامهکنند. افراد سال یاولیه عمل مي در سطح پیشگیري گسترش ایمنساز

 دهند. یو اولیه را تشکیل می ابتدای

 

 تندرستیي ها مدیریت برنامهي  چرخه

ی قابل تصور است که نظام تندرستی به راحتی تندرستي  و برنامه ی،با توجه به مفاهیم مدیریت، تندرست
کند. به بیان دیگر مدیریت  یبه مأموریت خود اقدام می تندرستي ها برنامهي و اجرای از طریق طراح

ي  آن است. هر برنامهي  تشکیل دهندهي ها مدیریت صحیح برنامهي در گروی صحیح نظام تندرست
کهولت و ی رسد، در سراشیب یکند، به بلوغ م یشود، رشد م یشبیه یک موجود زنده متولد می تندرست

در ی از یک نیاز تندرستی برنامه انعکاساز میان برود. تولد یک ي گیرد، و ممکن است روز یقرار می ناتوان
شود. تبعیت نکردن برنامه از شرایط بیرون و  یجامعه است. مدیریت اثربخش برنامه منجر به رشد آن م

دهد و ممکن است در نهایت به مرگ آن  یقرار می درون سازمان آن را در معرض از هم پاشیدگ
که تولد برنامه را سبب شده بود نیز منجر به ي ن نیازبیانجامد. عالوه بر مدیریت نامناسب، از میان رفت

مدیریت ي  مستلزم درك عمیق چرخهی تندرستي  شود. مدیریت اثربخش یک برنامه یحذف آن م
این چرخه است. به همین ي  و اقدام مناسب در هر یک از مراحل تشکیل دهندهی تندرستي ها برنامه

ي  ها، که در شکل شماره مدیریت این برنامهي  تبیین چرخه را بای تندرستي ها دلیل بحث مدیریت برنامه
که در مستطیل قرار داده شده است ي مواردی گیریم. در این شکل تمام یمی نمایش داده شده است، پ 3

7 Primordial Prevention 
8 Primary Prevention 
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کند.  با  یها را مشخص م فعالیتي  اشاره به فعالیت دارد و موارد خارج از مستطیل، محصول یا نتیجه
آن مشخص کرد و با توجه به موقعیت برنامه باید ي را براي آغازي  توان نقطه یمتوجه به مفهوم چرخه ن

ی پایش و ارزشیابي جاري ها مثال در برنامهي شروع مدیریت برنامه در نظر گرفت. براي را براي نقطه ا
توان از  یمی توان به عنوان نقاط شروع اختیار کرد و در صورت در اختیار بودن نتایج پایش و ارزشیاب یرا م

و اجرا نشده است، ی طراحي ا آن برنامهي در جامعه وجود دارد که هنوز برای تحلیل آغاز کرد. اگر مشکل
 این چرخه به قرار زیر است:ي  شروع تعیین اولویت خواهد بود. توضیح مراحل تشکیل دهندهي  نقطه

 

  تعیین اولویت -1

مقابله تهیه شود که ي  برنامهی شکالت تندرستآن گروه از مي کند که برا یمحدودیت منابع ایجاب م
ي  یک برنامهي کنند و در نتیجه کاستن از ابعاد مشکل، از طریق اجرا یبیشترین بار را بر جامعه تحمیل م

ي ها اخیر روشي ها دههی اثربخش، با بیشترین افزایش در سطح سالمت جامعه همراه خواهد بود. ط
بر ي ا ها به گونه آنی به کار گرفته شده است که تمامی تندرستي ها به اولویتی یاب دستي برای گوناگون

آخر قرن بیستم به انجام ي  ها، که در دهه يبیماری بار جهاني  اطالعات ابتال و مرگ استوار است. مطالعه
ی و ارزیابی تندرستي ها به اولویتی یاب یک روش به منظور دستی معرفي رسید، آخرین تالش برا

از دست ي ها است. در روش به کار گرفته شده در این مطالعه با محاسبه و جمع سالی رستمداخالت تند
بر ي آن، بار یک بیماري  غیر کشندهي آمدها یو پي از یک بیماری مرگ زودرس ناشي  رفته به واسطه

این ي  شود. در حال حاضر محاسبه یبیان م DALYs9شود. این بار در قالب شاخص  یجامعه محاسبه م
ي آن براي  درجامعه است و محاسبهی تندرستي ها تعیین اولویتي ترین روش برا اخص مقبولش

 عضو توصیه شده است. ي بهداشت به کشورهای مختلف توسط سازمان جهاني ها يبیمار

 

 

  اولیهي و اجرای طراح -2

9 Disability Adjusted Life Years 
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اولویت است. با  يدارای کاستن از بار مشکل تندرستي ترین مداخله برا هدف از این مرحله یافتن مناسب
توان به مقابله پرداخت.  یمی گوناگوني ها و با روشي در سطوح مختلف پیشگیری یک مشکل تندرست

یا اقدام به مطالعات ی توان با مرور منابع علم یرا می مختلف مقابله با یک مشکل تندرستي ها شیوه
 ترین مداخله عبارتند از:  مناسبي کرد. معیارهای شناسایی میدان

هدف برنامه ی تر است که با صرف منابع کمتر از بار مشکل تندرست مناسبي ا مداخلهتأثیر:  -نههزی
 بیشتر بکاهد.

با ي و استمرار برخوردار است که از تناسب بیشتري پایداري براي از تضمین بیشتري ا مداخله ي:پایدار
ي اجراي که منابع مورد نیاز براخدمات برخوردار باشد. مقصود از تناسب آن است ي  ساختار نظام ارایه

جدید را به نظام ي  باید یک مداخلهی فقط در صورتی مداخله در نظام موجود باشد. در بعد منابع انسان
ی و بهبود مستمر آن از مهارت کافی اجرا، پایش، ارزشیابي برای خدمات افزود که منابع انساني  ارایه

جدید ي  هستند؛ وارد کردن یک برنامهی های چنین قابلیتبرخوردار باشند. چنانچه منابع موجود فاقد 
ي برای خدمات است. در غیر اینصورت تضمیني  مستلزم ایجاد تغییرات متناسب با آن در نظام ارایه

 برنامه وجود نخواهد داشت.ي پایدار

ام این برنامه و استاندارد منابع و روش انجي  تشکیل دهندهي ها محصول این مرحله روشن شدن فعالیت
شود که  یچنین حکم می علمي ها هاست. به بیان دیگر در این مرحله با تکیه بر اسناد و روش فعالیت

ی ها منجر به کاهش بار ناش آني مشخص شده براي شده با رعایت استانداردهای طراحي ها انجام فعالیت
منابع را نیز مشخص کرد.  شود. در این مرحله باید حجم و محل استقرار یمورد نظر می از مشکل تندرست

 گروه هدف برنامه به خدمات آن است.ی فیزیکی رس هدف از این کار تضمین دست
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طراحى و اجراى 
اولیه

شکل شماره ي 3- چرخه ي مدیریت برنامه هاي تندرستی 

پشتیبانى

فراهمى

بازاریابى

پوشش

ارائه خدمت

برونداد

پایش

ارزشیابى

تحلیل

برآورد بودجه استقرار 
و تأمین آن استقرار منابع 

برآورد بودجه 
جارى و تأمین آن

اثر واسط

اثر نهایى

فرضیه

تحتحقیق

علل

تعیین اولویت

3 42

10

1

12

9

13

11

14

16

5

6

7

8

15

17

18

19

وفقیت آمیز کردن مي جاري ها برا است که رعایت آنی نکاتی به تمامی یاب اولیه دستي هدف از اجرا
و نه ی اولیه با نگرش اجرایي است. به بیان دیگر اجراي خدمات ضروري  یک برنامه در نظام ارایه
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ي برای پاسخ روشنی را که در مرحله طراحی توان ابهامات یدر جریان آن می شود ول یانجام می تحقیقات
 ها یافت نشده است، زدود. آن

 

  استقرار و تأمین آني  برآورد بودجه -3

 ی،مورد نیاز آن است. منابع انساني ا تأمین منابع سرمایهی تندرستي  کردن یک برنامهي قدم اول در جار
سرمایه ی و آموزش منابع انساني دهند. به کارگیر یرا تشکیل مي ا ساختمان و تجهیزات منابع سرمایه

ي و اجرای طراحي  لهجدید است. با توجه به آن که در مرحي  کردن یک برنامهي در جاری اصلي گذار
تأمین این منابع در ي مورد نیاز براي  اولیه، استاندارد منابع باید به دقت مشخص شده باشد، برآورد بودجه

تأمین منابع، با توجه به شرایط ي مورد نیاز براي  پذیرد. محل تأمین بودجه یاین مرحله با سهولت انجام م
 شود.  یسازمان مشخص م

 

  استقرار منابع -4

مرتبط با یک ي ها انجام فعالیتي که برای مورد نیاز، منابع تأمین و در مکاني  در صورت تأمین بودجه
 شوند. یشده است مستقر می برنامه پیش بین

 

 و تأمین آن ي جاري  برآورد بودجه -5

ي ا شود. به حرکت درآمدن منابع سرمایه یشدن برنامه نمي منجر به جاري ا صرف تأمین منابع سرمایه
باید حقوق پرداخت شود. ی مثال به منابع انساني هاست. برا از آني بردار بهرهي ها نیازمند تأمین هزینه

ي و . . .  است. وسایل نقلیه به سوخت، و تجهیزات به انرژ ی،نیازمند سرما، گرما، روشنایی فیزیکي فضا
ی ها مستلزم تأمین ملزومات مصرف فعالیتخدمات و انجام ي  نیازمندند. عالوه بر این موارد ارایهی الکتریک

ها در صورت نیاز، به  ساختمان و تجهیزات، و تعمیر آنی از خرابي هاست. به منظور جلوگیر مورد نیاز آن
شود  یاین امور به کار گرفته می انجام تمامي که براي ا نیز نیازمندیم. بودجهي تعمیر و نگهداري ها هزینه

 شود. یه منامیدي اصطالحاً بودجه جار

  



       19 فصل اول  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یتندرست ي و برنامه یمفاهیم مدیریت، تندرست

 ی پشتیبان -6

تأمین شده به حرکت در آید و ي ا آورد که منابع سرمایه یاین امکان را فراهم مي جاري  تأمین بودجه
مستلزم انجام ي جاري  به کمک بودجهي ا شود. به حرکت در آوردن منابع سرمایهي حفظ و نگهدار

خرید و  ی،کنیم. پرداخت حقوق منابع انسان یمپشتیبان تعبیر ي ها ها به فعالیت است که از آنی های فعالیت
ساختمان و تجهیزات، تعمیر ساختمان و تجهیزات، تأمین آب و ي کنترل ادوار ی،توزیع ملزومات مصرف

 پشتیبان هستند.ي ها و . . .  از مصادیق فعالیت ی،فسیلي ها برق و سوخت

 

 ی فراهم -7

است که ی در محلی ا، وجود منابع استاندارد به مقدار کافه مناسب از آنی استقرار منابع و پشتیباني  نتیجه
ی خدمت استفاده کرد. فراهمي  ارایهي ها برا توان از آن یدارند و می رس گروه هدف برنامه به آن دست

مند  وجود ندارد و افراد به منظور بهرهی بدان معناست که بین جمعیت هدف برنامه و منابع، مانع فیزیک
ها از دریافت خدمت شود در  که منجر به عدم رضایت یا انصراف آني امه بیش از حدشدن از خدمات برن

 صف یا لیست انتظار نخواهند ماند.

 

 ی بازاریاب -8

وجود تقاضا در خریدار، ي  استفاده از یک خدمت شبیه خرید یک کاال است. خرید یک کاال نتیجه
ن است. بنابر این صرف فراهم آمدن منابع به کاال، و مناسب تشخیص دادن کیفیت و قیمت آی رس دست

ارتباط با گروه هدف ي شود؛ بلکه باید از طریق برقرار یجمعیت از خدمات برنامه نمي مند منجر به بهره
ها را از فراهم بودن منابع،  اطالعات مناسب، ضمن ایجاد تقاضا (در صورت لزوم)، آني  برنامه و ارایه

 . کیفیت و قیمت خدمات مطلع ساخت
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 پوشش -9

استفاده از آن در گروه هدف ي ، و تمایل برا10به خدمتی رس خوب تقاضا، دستی یک بازاریابي  نتیجه
لحاظ شده است آن است ی بازاریابي  پوشش بعنوان نتیجه 3ي  برنامه است. علت آن که در شکل شماره
فت خدمت مراجعه خواهند کرد. دریاي مناسب گروه هدف برای که در صورت فراهم بودن منابع و بازاریاب

ها که پوشش  ایني  نتیجه ی،رس پوشش در قیاس با تقاضا، تمایل و دستي با توجه به سهولت اندازه گیر
شود پوشش با اثر  یمنظور شده است. همان گونه که در شکل مشاهده می بازاریابي  است به عنوان نتیجه

از ی معموالً یک تغییر رفتار است. یکی درستنیز مرتبط شده است. اثر واسط در خدمات تن 11واسط
مجدد و استمرار دریافت خدمت (در صورت ي  رود مراجعه یخدمت انتظار مي  که از گیرندهی رفتارهای

دهد که خدمت ارایه شده از دید گیرنده خدمت از کیفیت و  یرخ می مجدد در صورتي  لزوم) است. مراجعه
 برخوردار باشد. ی قیمت مناسب

 

  خدمتي  رایها -10

شود و با قطع ارتباط با او پایان  یخدمت آغاز مي  ارتباط با گیرندهي است که با برقراري خدمت فرآیند
 یابد. یم

 

 ی برونداد، اثر واسط و اثر نهای -13، و 12، 11

خدمت نیست و تحقق ي  تغییرات مورد نظر از ارایهی خدمت واجد تمامي  پس از دریافت خدمت، گیرنده
است که ی خدمت یا تغییراتي  بالفصل ارایهي  تغییرات مستلزم گذر زمان است. برونداد نتیجهاین 

مثال برونداد تلقیح واکسن ي خدمت قابل مشاهده است. براي  خدمت در گیرندهي  بالفاصله پس از ارایه
ه در است کي فردی ژن به بدن او وارد شده است و برونداد یک ویزیت سرپایی است که آنتی کودک

از ارايه شدن خدمت، مقبوليت فرد و حمل  یري نيز دارد كه عبارتند از: آگاهابعاد ديگ یبه خدمت افزون بر فرامه یرس دست  ١٠
 سب ارايه خدمتارايه خدمت، استطاعت مالی، و زمان منا

 توضيح اثر واسط در ادامه خواهد آمد  ١١
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باید ی چه کارهایي بهبودي داند که برا یکسب کرده است و می خود اطالعاتی مشکل تندرستي  باره
خدمت از فرایند خدمت نیز بالفاصله پس از دریافت خدمت ي  انجام دهد. رضایت یا عدم رضایت گیرنده

خدمت ي  در گیرندهي نسبت به آن تغییرات دیگری زماني  قابل مشاهده است. بدنبال برونداد و با فاصله
کند  یعمل مي وي ها که توسط پزشک ویزیت شده است به توصیهي مثال فردي قابل مشاهده است. برا

شود. این تغییرات ممکن است تغییرات  یکه واکسن دریافت کرده است فعال مي در فردی یا سیستم ایمن
حل مشکل ي ود که تحقق آن به معناشي را نیز به همراه داشته باشد تا در نهایت منجر به تغییري دیگر

از عمل به دستورات پزشک یا ی ذکر شده تغییرات بیولوژیک ناشي ها در فرد است. در مثالی سالمت
از خدمات ذکر ی ناشی سازد آثار نهای یمي در کودك که او را مصون از بیماری ایمني  ایجاد یک خاطره

را ی آثار واسط متنوعی بین برونداد تا اثر نهایي  در فاصلهی شده هستند. در خدمات مختلف تندرست
آثار ی بسته به نوع برنامه  باید نسبت به شناسایی تندرستي ها توان تشخیص داد. لذا در شناخت برنامه یم

تواند از چند اثر تشکیل یافته  یخود م 3ي  واسط اقدام کرد. بنابر این اثر واسط لحاظ شده در شکل شماره
خدمت است. این تغییر ي  برونداد یک تغییر دانش و نگرش در گیرنده ی،ات تندرستباشد. در غالب خدم

تغییر رفتار یک تغییر بیولوژیک ي  انجامد. نتیجه یدانش و نگرش معموالً به یک تغییر رفتار (اثر واسط) م
عت به عمل ممانی فرد به یک مشکل تندرستي که بسته به نوع برنامه یا از ابتال ی)در فرد است (اثر نهای

 کاهد. یآورد یا از شدت و مدت یک مشکل ایجاد شده م یم

 پایش  -14

  ها انجام پذیرد پایش نام دارد. که با هدف صیانت از استاندارد فعالیتی هر فعالیت

 ی ارزشیاب -15

 یهای نتایج مهم فعالیتی پوشش، برونداد، اثر واسط و اثر نهای ی،ناظر به نتایج است. فراهمی ارزشیاب
این نتایج ي اندازه گیری رسد و هدف از ارزشیاب یبه انجام می هستند که در قالب یک برنامه تندرست

 است.

  تحلیل، فرضیه، تحقیق، و علل -19، و 18، 17، 16

سؤال طراحان برنامه پیوسته آن است که با توجه به منابع قابل تدارك آیا وضعیت موجود برنامه از نظر 
ها بهترین وضعیت ممکن است. هدف از تحلیل پاسخ  شده در آن و روش انجام فعالیتمنابع به کار گرفته 
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نتایج به دست ي  و مقایسهی به این سؤال است. در این مرحله با کنار هم قرار دادن نتایج پایش و ارزشیاب
رنامه در مورد عوامل مؤثر بر عملکرد بی های شود فرضیه یمختلف تالش مي ها ها و مکان آمده در زمان

برنامه است. تحقیق، یک روش ي ارتقاي ها ساخته شود. ساختن این فرضیات کلید یافتن فرصت
که در ی توان دریافت که کدامیک از عوامل یفرضیات است و به کمک آن می ارزیابي سیستماتیک برا

هستند.  يچنین تأثیري مرحله تحلیل احتمال تأثیرشان بر عملکرد برنامه مطرح شده است واقعاً دارا
است که بر عملکرد برنامه مؤثرند و از طریق ی از عواملی به لیستی یاب تحقیق دستي  مرحلهي  نتیجه

 توان عملکرد برنامه را ارتقا بخشید. یها م آن
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 فصلي  خالصه

دست یافتن ي تر برا به اهداف است. به بیان سادهی یاب دستي منابع براي به کار گیري مدیریت به معنا
جز ي انجام کار به منابع نیازمندیم و خود کار یا فعالیت چیزي انجام داد و براي باید کاری هدفبه هر 

را که در تعقیب آن ی تبدیل شدن به یک مدیر موفق اوالً باید هدفي تعامل بین این منابع نیست. لذا برا
که ی های هدف و فعالیتبه ی یاب بشناسیم و ثانیاً قادر باشیم بین توفیق خود در دستی هستیم به خوب

ها  کنند. سازمان یدیگر معنا پیدا م ایم ارتباط برقرار کنیم. مفاهیم مدیریت و سازمان در کنار یک انجام داده
ي افراد براي  اند. هدف اولیه شکل گرفتهی گروهي ها در قالب فعالیتی اجتماعي پاسخ به نیازهاي برا

آن ي است. لذا مسؤولیت مدیریت سازمان تضمین ارضا آنانی شخصي نیازهاي پیوستن به سازمان ارضا
است.   کارکنان، هر دو،ي نیازهاي پاسخ به آن ایجاد شده است، و ارضاي که سازمان برا ی،نیاز اجتماع

ها را  مدیریت سازمانی و کنترل وظایف اصل ي،انگیزش و رهبر ی،و هماهنگی ده سازمان ي،ریز برنامه
سازمان را با توجه ي حدودیت منابع، مدیریت سازمان پیوسته باید دستاوردهادهد. با توجه به م یتشکیل م

توجه ي  و عملکرد نتیجهی کند. مفاهیم کارایی ها صرف شده است ارزیاب رسیدن به آني که برای به منابع
 ها صرف شده است. تولید آني است که برای سازمان در کنار منابعي به ارزش دستاوردها

ي ترین راه برا اند و لذا مستقیم به وجود آمدهی پاسخ به نیاز مردم به تندرستي برای تندرستي ها نظام
به ی سالمتی است. بر اساس چنین تحلیلی دقیق این نیاز تحلیل توقعات مردم از نظام تندرستی شناسای

میان بردن از ي در آینده است. برای در حال حاضر و اطمینان از تداوم این توانایی احساس توانایي معنا
ی نسبت داد. در قیاس با احساس ناتواني فردا باید آن را به یک بیماری از ناتواني امروز و جلوگیری ناتوان

  توان آغاز، یاست که می قابل رد یابی یک فرایند عیني است، بیماري که یک احساس فردی یا ناخوش
در   قبل از آغاز بیولوژیک آن، ي،اریک بیمی سیر و سر انجام آن را مشخص کرد. با توجه به سیر طبیع

ها را به  توان با آن مقابله کرد. این مقابله یمی و پس از آغاز بالین  ی،آغاز بیولوژیک تا آغاز بالیني  فاصله
ی تندرستي  نامند. برنامه یسطح سوم مي گیر سطح دوم، و پیشي گیر سطح اول، پیشي گیر ترتیب پیش
در سطوح مختلف ي شود که به منظور مقابله با یک یا چند بیمار یم اطالقی های فعالیتي  به مجموعه

از ی نظام تندرست  ی،تندرستي  و برنامهی شود. با توجه به مفاهیم تندرست یو اجرا می طراحي گیر پیش
کند. بنا بر این رمز توفیق نظام  یبه مأموریت خود اقدام می تندرستي ها برنامهي و اجرای طریق طراح

 است. ی تندرستي ها ر پاسخ به نیاز جامعه مدیریت کارامد برنامهدی تندرست
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و ی ها است. تعیین اولویت، طراح از فعالیتي ا مستلزم انجام چرخهی تندرستي ها مدیریت کارامد برنامه
و تأمین آن، ي جاري  استقرار و تأمین آن، استقرار منابع، براورد بودجهي  اولیه، براورد بودجهي اجرا

این چرخه را تشکیل ي ها تحلیل، و تحقیق فعالیت ی،خدمت، پایش، ارزشیابي  ارایه ی،بازاریاب ی،پشتیبان
برنامه است. بر اساس استاندارد منابع باید ي خوب تعیین استانداردهای یک طراحي  دهند. نتیجه یم

ي ها قالب فعالیتها در مکان مناسب اقدام کرد. پس از استقرار منابع در  نسبت به تأمین و استقرار آن
ی فراهمی تأمین، استقرار و پشتیباني ها فعالیتي  کرد. نتیجهي بهره برداري  ها را آماده باید آنی پشتیبان

دریافت خدمات است. پوشش ي دعوت از گروه هدف برای بازاریابي ها منابع است. هدف از فعالیت
رود که گیرندگان خدمت به آثار مورد  یم خدمت انتظاري  است. به دنبال ارایهی محصول فعالیت بازاریاب

را تجربه کنند. هدف از پایش اطمینان از ی از تندرستي خدمت دست یابند و سطح باالتري  نظر از ارایه
کنیم. از  یها را مشخص م به اهداف فعالیتی یاب میزان دستی رعایت استانداردها است و به کمک ارزشیاب

عوامل مؤثر بر عملکرد آن شکل ي  در بارهی های برنامه، فرضیهی ارزشیابکنار هم قرار دادن نتایج پایش و 
قرار داد و بر اساس نتایج به دست آمده ی ها را مورد ارزیاب توان این فرضیه یگیرد. به کمک تحقیق م یم

ه مدیریت برنامي  از چرخهي برنامه دور جدیدي استانداردهاي برنامه تالش کرد. پس از ارتقاي ارتقاي برا
 را در عملکرد برنامه به دنبال خواهد داشت.ي جدیدي شود که ارتقا یآغاز م
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 خود آزمایی

 ها اطمینان حاصل کنید. به آنی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

 ایران را لیست و نوع هر یک را مشخص کنید.ی در نظام تندرستي جاري ها ده برنامه از برنامه -2

ا که بیش از همه با آن آشنا هستید انتخاب کنید. مشخص کنید که هر یک ري ا از این لیست برنامه -3
با توجه به این برنامه چگونه ی تندرستي ها مدیریت برنامهي  چرخهي  تشکیل دهندهي ها از فعالیت

 شود. یانجام م

 د.خدمات بیان کنیي  خود را از وضعیت این برنامه در نظام ارایهی ارزیاب 3با توجه به پاسخ سؤال  -4

 

 

 

 

 

 

  
 





 مباحث فصل
 سالمت جامعهکلی هاي  تعریف شاخص 
  هاي کلی شاخصکاربردهاي 
 هاي کلی ي شاخص مورد نیاز براي محاسبه اطالعات 

 جدول عمر •
  هاي کلی شاخصانواع 
  هاي کلی شاخصي  محاسبهروش 

 )HALEو  DFLEي امید تندرستی ( اسبهروش مح •
 )DALYsي فاصله ي تندرستی ( روش محاسبه •

  هاي کلی در طراحی شاخصکلیدي نکات 
 ي شاخصها نکات فنی محاسبه •
 توصیف و اندازه گیري حاالت تندرستی •
 ارزش گذاري حاالت تندرستی •
 ها سایر ارزش •

 هاي کلی مالکهاي ارزیابی شاخص 
 هاي کلی و عوامل خطر در شاخص محاسبه سهم بیماریها، صدمات 

 انتساب مقوله اي •
 تحلیل مقابل واقع •
 ها ها و محدودیت قابلیت •

 
 

 فصل دوم

 

 *جامعهی تندرستی کلي ها شاخص
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 اهداف فصل

 رود: یاین فصل از شما انتظار مي  پس از مطالعه

 سالمت جامعه را تعریف کنیدی کلي ها شاخص -1

نظام ي سالمت جامعه با توجه به وضعیت جاری کلي ها شاخصي  اهمیت محاسبهي  در باره -2
 د.کشور بحث کنیی تندرست

موجود ی سالمت جامعه با توجه به منابع اطالعاتی کلي ها شاخصي  بودن محاسبهی عملي  در باره -3
 بحث کنید.ی نظام تندرست

 آن را توضیح دهید.ی منطقی و مبانی کلي ها شاخصی اصلي تقسیم بند -4

ي ها در جامعه شاخصی حاالت مختلف تندرستی سنی با در اختیار داشتن جدول عمر و فراوان -5
DFLE  وHALE .را محاسبه کنید 

 را توضیح دهید. DALYsشاخص ي  محاسبهی فني ها جنبه -6

ی فني ها یبا توجه به تعریف و ویژگی کلي ها مناسب بودن یا نبودن انواع شاخصي  در باره -7
 ها بحث کنید. آني  محاسبه

 توضیح دهید.ی کلي ها جامعه را به کمک شاخصی مشکالت تندرستي روش اولویت بند -8
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 سالمت جامعهی کلي ها یف شاخصتعر

عملکرد ی ارزیابی به یک اولویت است و کلید اصلی یاب دستی تندرستي ها برنامهی قدم اول در طراح
ها  آني جامعه با توجه به منابع مصرف شده برای ها در ارتقاء تندرست تعیین سهم آني جاري ها برنامه
غیر ي آمدها یاطالعات مرگ و میر و پجامعه از طریق تلفیق ی تندرستی کلي ها شاخصاست. 

به  کنند. ییک جمعیت را در قالب یک عدد بیان می ها و صدمات، تندرست يبیماري  کشنده
را بر  ی)تندرستي ها ها را شناخت و هم تأثیر مداخالت (برنامه توان اولویت یهم مي کمک چنین عدد

ي ها شاخصي تعریف، محاسبه و به کارگیري گذشته عالقه براي  کرد. در دههی جامعه ارزیابی تندرست
ی ، امید زندگ(ALE) 1فعالی چون امید زندگی های شاخصي به شدت افزایش یافته است. به کارگیری کل

حکایت از این اقبال  (DALYs) 3تعدیل شدهی با ناتوانی زندگي ها ، و سال(DFLE) 2از ناتوانیي عار
 دارد.ی عموم

 

 کلیي ها شاخصي کاربردها

 به قرار زیر است:ی کلي ها شاخصي از کاربردهای برخ

توان به  یمي ا دیگر: از طریق چنین مقایسهي  یک جامعه با جامعهی تندرستي  مقایسه -1
 جامعه مؤثرند.ی تندرستي  دست یافت که بر متغیر وابستهی مستقلي متغیرها

یق چنین دیگر: از طری با مقطع زمانی یک جامعه در یک مقطع زمانی تندرستي  مقایسه -2
ی یاب و میزان دستی انجام گرفته در ارتقاء عملکرد نظام تندرستي ها تأثیر مداخلهي ا مقایسه

 شود. یمی آن به اهداف از پیش تعیین شده بررس

 کردن آنی در جامعه و کمی از تندرستي ها در برخوردار تشخیص تفاوت -3

 جامعهی کلی ر تندرستها و صدمات د يبیماري  غیر کشندهي آمدها یجلب توجه به سهم پ -4

1 Active Life Expectancy 
2 Disability Life Expectancy 
3 Disability Adjusted Life Years 
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 ی خدمات تندرستي  و ارایهي برنامه ریزي ها برا تعیین اولویت -5

 یتحقیقاتي ها تعیین اولویت -6

 تأثیر -هزینهي ها استفاده در تحلیلي برای تعیین میزان تأثیر مداخالت تندرست -7

هستند و ي گذار تجامعه، با توجه به مفهوم و کاربردهایشان، ماهیتاً ابزار سیاسی تندرستی کلي ها شاخص
منابع تأثیر تعیین کننده داشته باشند. همان گونه که در ادامه به آن خواهیم ي توانند بر جهت گیر یم

استوار است که، به ی خاصي ها يگذار ها و ارزش ها بر انتخاب گزینه پرداخت؛ ساخت این شاخص
 ت و وسواس هر چه بیشتر انجام شود.باید با دق ي،گذار ها بر سیاست آني  تأثیرات تعیین کنندهي  واسطه

 

 یکلي ها شاخصي  محاسبهي اطالعات مورد نیاز برا

مورد نیاز ي  غیر کشنده، اطالعات پایهي آمدها یاپیدمیولوژیک پي ها مرگ و شاخصی سني ها میزان
ي  محاسبهي ها، برا جامعه هستند. عالوه بر اینی تندرستی کلي ها تمام انواع شاخصي  محاسبهي برا

در قیاس با مرگ یا زمان ی شده در هر یک از حاالت مختلف تندرستي ها به ارزش زمان سپر شاخص
ي مطلوب نیازمندیم. با توجه به آن که جدول عمر به عنوان یک ابزار پایه برای شده در تندرستي سپر

جدول عمر ی جامعه کاربرد دارد؛ در ادامه به توضیح اجمالی تندرستی کلي ها شاخصی تمامي  محاسبه
توان در منابع جمعیت  یساختن آن را می جدول عمر و روش تفصیلي  پردازیم. اطالعات بیشتر در باره یم

 یافت.ی شناس

 

 جدول عمر

توان امید  یاطالعات جمعیت و مرگ بر حسب سن است و به کمک آن مي  جدول عمر در برگیرنده
 از دو شکل زیر ساخت:ی توان در قالب یک یدر بدو تولد را محاسبه کرد. جداول عمر را می زندگ

 Cohort life tableی گروه جدول عمر هم -1

 Period life tableی زماني  جدول عمر دوره -2
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یک گروه از افراد از تولد اولین نفر تا مرگ آخرین نفر ثبت ی مرگ و میر واقعی گروه در جدول عمر هم
مستلزم تعقیب یک نسل از تولد تا ی ین جدولساختن چني مورد نیاز براي ها دادهي شود. جمع آور یم

 دشوار است.ي کاری گروه مرگ است و لذا ساختن جدول عمر هم

ی زماني  یک سال یا یک دورهی بر اساس اطالعات مرگ به دست آمده در طی زماني  جدول عمر دوره
به دنیا ی انزمي  که در این دورهي فرض بر آن است که افرادی شود. در چنین جدول یمشخص ساخته م

بر ی زماني  در این دورهی معادل احتمال مرگ همان گروه سنی آینده از احتمال مرگي ها اند در سال آمده
به دنیا آمده است در ی زماني  که در این دورهی فرض بر آن است که احتمال مرگ کودکی خوردارند. یعن

برابر است. در قیاس با جدول عمر ی زماني  ساله در همین دوره 25با احتمال مرگ فرد ی سالگ 25سن 
انجام ي با سهولت بیشتری زماني  جدول عمر دورهي به اطالعات مورد نیاز برای یاب دستی گروه هم

شود، مقصود جدول عمر  یکه به جدول عمر اشاره مي مواردی تر است. لذا در تمام یشود و عمل یم
 است. ی زماني  دوره

است ی ساس کامل یا خالصه بودن آن است. جدول عمر کامل جدولدیگر جداول عمر بر اي تقسیم بند
عمر محاسبه شده است. در جدول عمر خالصه شده، ي ها سالی تمامي مرگ در آن براي ها که میزان

در این جداول ی سني ها شود. گروه یمحاسبه می سني ها گروهي مرگ براي ها تر است، میزان که معمول
باالتر از ی ساله تا گروه سن 5ی سني ها سال و پس از آن گروه 4تا  1ماه،  11 معموالً عبارتند از: صفر تا

85  . 

این جدول ي ها دهد. ستون یخالصه شده را نشان می زماني  یک جدول عمر دوره 1ي  جدول شماره
 عبارتند از:

 ی ): سال اول هر گروه سنX( ستون اول

 ی هر گروه سني  ): فاصلهn( ستون دوم

 در وسط سال مورد نظر ی ): جمعیت گروه سنnPx( ستون سوم

n D( ستون چهارم  xدر سال مورد نظری ): تعداد مرگ رخ داده در گروه سن 

 سن در سال مورد نظر که از تقسیم ستون چهارمی ): میزان مرگ اختصاصn M x( ستون پنجم
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 آید. یبه ستون سوم به دست م

 اد مذکر در یک جمعیتافري . جدول عمر خالصه شده برا1ي  جدول شماره
X n n P x n D x n M x a nq x n p x l x nd x n  L x Tx ex 

0 1 369300 2022 0.005 0.1 0.005 0.995 100000 545 99510 7471253 74.71 

1 4 1462700 476 0.000 0.4 0.001 0.999 99455 127 397516 7371743 74.12 

5 5 1755600 306 0.000 0.5 0.001 0.999 99328 87 496425 6974227 70.21 

10 5 1974200 394 0.000 0.5 0.001 0.999 99242 99 495961 6477802 65.27 

15 5 1997800 1315 0.001 0.5 0.003 0.997 99143 326 494899 5981841 60.34 

20 5 2041900 2377 0.001 0.5 0.006 0.994 98817 574 492651 5486942 55.53 

25 5 2155700 2824 0.001 0.5 0.007 0.993 98243 641 489614 4994291 50.84 

30 5 2193000 3659 0.002 0.5 0.008 0.992 97602 811 485983 4504677 46.15 

35 5 2150700 4764 0.002 0.5 0.011 0.989 96791 1066 481292 4018693 41.52 

40 5 2114300 6906 0.003 0.5 0.016 0.984 95725 1551 474749 3537403 36.95 

45 5 2167100 9944 0.005 0.5 0.023 0.977 94174 2136 465532 3062654 32.52 

50 5 1608000 10873 0.007 0.5 0.033 0.967 92038 3060 452541 2597122 28.22 

55 5 1341000 13304 0.010 0.5 0.048 0.952 88978 4307 434124 2144581 24.10 

60 5 1362300 20756 0.015 0.5 0.073 0.927 84671 6214 407823 1710456 20.20 

65 5 1266000 28937 0.023 0.5 0.108 0.892 78458 8482 371084 1302634 16.60 

70 5 1056300 36075 0.034 0.5 0.157 0.843 69976 11009 322396 931549 13.31 

75 5 651300 33265 0.051 0.5 0.226 0.774 58967 13353 261450 609193 10.33 

80 5 409100 37544 0.092 0.5 0.373 0.627 45613 17024 185505 347743 7.62 

85+ 5 346500 61059 0.176  1 0.000 28589 28589 162238 162238 5.67 

 

اند. این  کردهی آن فاصله، زندگي  که افراد فوت شدهی گروه سني  از فاصلهي ): کسرa( ستون ششم
شود. این بدان معناست  یدر نظر گرفته م 5/0دو گروه اول ي به استثنای سني ها گروهی تمامي برا کسر

آن گروه ي  ساله 5ي  سال از فاصله 5/2اند به طور متوسط  فوت کردهی که در هر گروه سني که افراد
اول ي ها در ماهآن که احتمال مرگ زیر یک سال ي  اول به واسطهی را زنده بوده اند. در گروه سنی سن

  



 33فصل دوم  ـــــــــــــــــــــــــــــجامعه ـــــــــــــــــــــــــ یتندرست یکل يها خصشا

ي مرگ و میر باالي شود. این مقدار در جوامع دارا یمنظور م 5/0کمتر از  aبیشتر است؛ مقدار ی زندگ
دوم نیز که ی گروه سني شود. برا یمنظور م 1/0و درجوامع با مرگ و میر پایین  3/0اطفال برابر با 

 شود. یر گرفته  مدر نظ aي برا 4/0احتمال مرگ در سنین پایین بیشتر است؛ مقدار 

زیر ي  است. این احتمال از رابطه x + nو  xسن ي  ): احتمال وقوع مرگ در فاصلهn q x( ستون هفتم
 شود: یمحاسبه م

n q x = n . n M x / [1+ n .(1- n a x) . n M x] 

به کمک جمعیت وسط سال ی گروه سني  جمعیت اول فاصلهي  این رابطه محاسبهي هدف از به کار گیر
 است.  aکسر  و

 آید: یزیر به دست مي  است و از رابطه x + nو  xسن ي  ): احتمال بقا در فاصلهn p x( ستون هشتم

n p x = 1- n q x 

، 1چون ي معموالً عدد l 0زنده هستند.  xهستند که در سن دقیق ي ): تعداد افرادl x( ستون نهم
ي ها در سالي نفر 100000مثال ي جمعیت براشود و با فرض این که یک  یاختیار م 100000، یا 1000

مشابه آنچه که بر اساس این جدول محاسبه شده است قرار ی مختلف عمر در معرض احتمال مرگ
با تعداد ی است و هیچ  ارتباطی یک عدد فرض l xشود.  یمحاسبه م xگیرند؛ تعداد افراد زنده در سن  یم

lندارد.  با توجه به این تعریف ی زنده در جمعیت واقعي  ساله xافراد ی واقع  x زیر محاسبه ي  از رابطه
 شود:  یم

l x = l x-n . n p x- n 

) نشان 1ي  بقا (شکل شمارهی شود. منحن یجامعه ترسیم مي بقا برای براساس اطالعات این ستون منحن
 در هر سن زنده هستند.ی گروه فرض از یک همی دهد که چه بخش یم

ي  کنند. این مقدار از رابطه یفوت م x + nتا  xسن ي  که در فاصلهي اد افراد): تعدn d x( ستون دهم
 شود: یزیر محاسبه م
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n d x = l x . n q x 

 d x+ = l xکنند،  یفوت می افراد در آخرین گروه سنی با توجه به آن که تمام

اند.  کردهی زندگ سال x + nتا  xي  که افراد در فاصلهی های ): تعداد کل سالn L x(ستون یازدهم 
که در ي ) و افرادn . lx+n( اند کردهی ) تمام فاصله را زندگlx+nاند ( که تمام این  فاصله را زنده بودهي افراد

). بنابراین n . n a x . n d xاند (  کردهی از این فاصله را زندکي ) کسرn d xاین فاصله فوت کرده اند (
 آید: یم زیر به دستي  مقدار این ستون از رابطه

= n (l x+n + n a x . n d x) n L x 

 آید: یزیر به دست مي  مقدار این ستون از رابطهی آخرین گروه سني برا

L 85+ = d 85+ / M 85+ 

 گیرد. یجامعه مورد استفاده قرار می تندرستی کلي ها شاخصي  محاسبهي مقدار این ستون برا

 ی آخرین گروه سني اند. برا کردهی زندگ xد از سن که افراد بعی های ): کل سالT x( ستون دوازدهم

T 85+ = L 85+ 

 سنیي ها سایر گروهي و برا

T x = T x+n + n L x 

 آید: یزیر به دست مي  است و از رابطه xدر سن ی ): امید زندگe x( ستون سیزدهم

e x = T x / l x 

 یکلي ها انواع شاخص

ي  سادهی منحني ها را بر مبنا د شده است. این شاخصبدین منظور پیشنهای متنوعي ها تا کنون شاخص
ضخیم در شکل ی تقسیم کرد. منحن 5یتندرستي  و فاصله 4یتوان به دو گروه امید تندرست یبقا م

4 Health Expectancy 
5 Health Gap 
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ی دهد که چه بخش ینشان می است. این منحنی یک جمعیت فرضي بقا برای از منحنی مثال 1ي  شماره
زنده هستند.  ی،محور افقي نین مختلف نمایش داده شده بر رواند، در س که با هم متولد شدهی از گروه

برند مشخص  یکامل به سر می از افراد را که در هر سن در تندرستی نازك در همین شکل بخشی منحن
ی های در بدو تولد است. اگر به سالی امید زندگي  ) نشان دهندهa + bضخیم (ی کند. سطح زیر منحن یم

ی اند، در قیاس با سال به سر برده شده در تندرست مطلوب به سر برده شدهی رستغیر از تندی که در حالت
ضخیم را محاسبه کنیم امید ی ) و مجدداً سطح زیر منحنbاختصاص دهیم (سطح ي مطلوب، ارزش کمتر

 یضجمعیت مورد نظر به دست خواهد آمد. به بیان ریای تندرست

یامید تندرست  = a + f ( b ) 

 یبقا در یک جمعیت فرضی منحن  -1ي  شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

بین ی کمتر از مطلوب ارزشی به سر برده شده در تندرستي ها است که به سالی تابع  f (b)در این رابطه 
ی های مطلوب را یک منظور کنیم. شاخصی دهد؛ مشروط بر آن که وزن تندرست یصفر و یک اختصاص م

 ند عبارتند از:پیشنهاد شده ای امید تندرستي که تا کنون برا

 فعالی امید زندگ .1

 یاز ناتواني عاری امید زندگ .2

 ٠ 100 سن
٠ 

100 

a 

b 

c 

نده
د ز

فرا
د ا

رص
د
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 یتعدیل شده با ناتوانی امید زندگ .3

 تعدیل شده با کیفیتی امید زندگ .4

 از زوال عقلي عاری امید زندگ .5

 یتندرستي  سرمایه .6

ي جامعه و یک سطح قراردادی واقعی اختالف بین تندرستی تندرستي  فاصله ی،در قیاس با امید تندرست
در شکل ي کند. سطح قرارداد یبیان می بقا در یک جمعیت مرجع) را به صورت کمی (منحنی ز تندرستا

راست شکل مشخص شده است ي  که با خط قایم کنارهی آن است که تمام افراد جامعه تا سن 1ي  شماره
ي  نده) نشان دهيبقا و سطح قراردادی بین منحني  (فاصله cکنند. سطح ی مطلوب زندگی در تندرست

ي ها باید سالی تندرستي  فاصلهي  محاسبهي مرگ زودرس است. براي  از دست رفته به واسطهي ها سال
) را نیز به حساب آوریم. بدین منظور باید با فرض bمطلوب (ی غیر از تندرستی به سر برده شده در حالت

ه سر برده شده در که به دلیل مرگ زودرس از دست رفته است، به هر سال بی سالي ارزش یک برا
ی بین صفر و یک اختصاص دهیم. در این صورت بیان ریاضی آل ارزش ه ایدی غیر از تندرستی حالت

 به صورت زیر خواهد بود:ی تندرستي  فاصله

یتندرستي  فاصله  = c + g(b) 

تعریف کرد که ی تندرستي  فاصلهي توان برا یرا  می گوناگوني ها بر اساس این مفهوم شاخص
سالمت ی کلي ها از شاخصی به درك روشنی یاب است. از آنجا که دست DALYsها  رین آنمشهورت

ي ها شاخصي  هاست؛ در ادامه به اختصار روش محاسبه آني  جامعه وابسته به درك روش محاسبه
DFLE  ،6HALE  وDALYs از وجوه مختلف مورد بحث قرار ی کلي ها شود و سپس شاخص یذکر م

 خواهد گرفت. 

 کلیي ها شاخصي  حاسبهروش م

 )HALEو  DFLE(ی امید تندرستي  روش محاسبه

6 Health Adjusted Life Expectancy 
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ی سني  را که افراد در فاصلهی های ) کل سالn L xتوجه کنید. ستون یازدهم ( 32ي  به جدول عمر صفحه
x  تاx + n ی یک گروه سني  دهد. با توجه به آن که تمام افراد تشکیل دهنده یاند نشان م کردهی زندگ

ي  ها در سالمت کامل به سر برده نشده است. به کمک یک مطالعه لم نیستند؛ تمام این سالکامالً سا
ی توزیع افراد با  توجه به سطوح مختلف سالمتی توان مشخص کرد که در هر گروه سن یمی مقطع

دهد. اگر  یرا نشان مي ا چنین مطالعهي  نتیجه 2ي  چهارم تا هشتم جدول شمارهي ها چگونه است. ستون
را ی توان ارزش یفرض شود؛ م 1کامل) معادل ی به سر برده شده در سالمت کامل (توانایي ها ارزش سال

کامل هستند، نسبت داد. در جدول ی که کمتر از سالمت ی،همراه با حاالت گوناگون سالمتي ها به سال
معادل ی رتیب ارزشخفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید به تی همراه با ناتواني ها سالي برا 2ي  شماره

همراه با حاالت مختلف ي ها در نظر گرفته شده است. روش تعیین ارزش سال 2/0، و  4/0،  6/0،  8/0
ی به سر برده شده در حالتي ها از همین فصل ذکر شده است. چنانچه سالي در بخش دیگری سالمت

به سر برده شده در آن ي ها ) در ارزش سال8تا  4ي ها در ستون 3(حاصل ضرب ستون ی خاص از سالمت
تا  9ي ها آید (ستون یبه سر برده شده در سالمت کامل به دست مي ها حالت ضرب شود، معادل سال

در سالمت کامل به سر ی که هر گروه سنی های در هر ردیف کل سال 13تا  9ي ها ). از جمع ستون13
(ستون  Txتوان  یم 14ستون  ). مشابه جدول عمر به کمک اعداد3آید (جدول  یبرده است به دست م

ي بر مبنا Tx) را محاسبه کرد. اگر 16(ستون ی تعدیل شده با تندرستی ) و از طریق آن امید زندگ15
از ي عاری ) امید زندگ18به دست آمده (ستون ی )؛ امید زندگ17محاسبه شود (ستون ی به تنهای 9ستون 

 شود. ی) مDFLEنامیده (ی ناتوان

 )DALYs( ی تندرستي  فاصلهي  روش محاسبه

ها مورد استفاده قرار گرفت.  يبیماری بار جهاني  اولین بار به منظور محاسبهي برا DALYsشاخص 
ی بهداشت، بانک  جهانی مشترك بین سازمان جهاني  ها در قالب یک پروژه يبیماری بار جهاني  مطالعه

 1990سال ي ها را برا يبیماری بار جهانآغاز شد و  1988هاروارد در سال  بهداشت دانشگاه ي  و دانشکده
 کرد: یمحاسبه کرد. این مطالعه اهداف زیر را تعقیب م

 سالمتیي ها يگذار ها در سیاست يبیماري  آمدها غیر کشنده یجلب توجه به پ •

ي ها گذاران در تعیین اولویت در جلب نظر سیاستی تخصصي ها از میان بردن نقش گروه •
 سالمتی
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 به روش سولیوان HALEو  DFLEي  حاسبهم -2ي  جدول شماره

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

X N n L x 

 همراه باي ها ارزش سال سنیي ها در گروهی حاالت مختلف سالمتی نسبی فراوان

ی توانای
 کامل

ی ناتوان
 خفیف

ی ناتوان
 متوسط

ی ناتوان
 شدید

ی ناتوان
بسیار 
 شدید

کامل ی توانای
)1( 

ی ناتوان
 خفیف

)8/0( 

ی ناتوان
 متوسط

)6(./ 

ی ناتوان
 شدید

)4/0( 

ی ناتوان
بسیار 
 شدید

)2/0( 

0 1 99510 0.96 0.03 0.01 0 0 95529 2388 597 0 0 

1 4 397516 0.92 0.05 0.02 0.01 0 365709 15900 4770 1590 0 

5 5 496425 0.89 0.07 0.03 0.01 0 441807 27799 8935 1986 0 

10 5 495961 0.85 0.08 0.04 0.02 0.01 421557 31741 11903 3968 992 

15 5 494899 0.84 0.08 0.05 0.02 0.01 415705 31673 14847 3959 990 

20 5 492651 0.84 0.07 0.04 0.03 0.02 413817 27588 11823 5912 1971 

25 5 489614 0.82 0.09 0.05 0.02 0.02 401474 35251 14688 3917 1958 

30 5 485983 0.81 0.12 0.04 0.01 0.02 393637 46653 11663 1944 1944 

35 5 481292 0.8 0.11 0.05 0.02 0.02 385023 42353 14438 3850 1925 

40 5 474749 0.78 0.12 0.04 0.05 0.01 370295 45575 11394 9495 949 

45 5 465532 0.76 0.12 0.06 0.03 0.03 353795 44690 16759 5586 2793 

50 5 452541 0.75 0.11 0.07 0.04 0.03 339398 39823 19006 7240 2715 

55 5 434124 0.7 0.17 0.08 0.04 0.01 303879 59039 20837 6946 868 

60 5 407823 0.62 0.02 0.09 0.06 0.03 252844 6525 22022 9788 2447 

65 5 371084 0.53 0.25 0.13 0.07 0.04 196670 74215 28944 10390 2969 

70 5 322396 0.48 0.3 0.14 0.06 0.02 1544727 77364 27077 7736 1289 

75 5 261450 0.45 0.28 0.16 0.09 0.02 117649 58563 25099 9412 1046 

80 5 185505 0.44 0.26 0.15 0.09 0.06 81620 38584 16695 6678 2226 

85+ 5 162238 0.4 0.24 0.18 0.1 0.08 64894 31149 17521 6489 2596 
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 2ي  جدول شمارهي  ادامه -3ي  جدول شماره

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 همراه باي ها ارزش سال
n L x 

ی (با ناتوان
 تعدیل شده)

T x 

تعدیل ی (با ناتوان
 شده)

H
ALE

 

 T x 

 ی)از ناتواني (عار

D
FLE

 

 کامل ی توانای

)1( 

ی ناتوان 
 خفیف 

)8/0( 

 متوسطی ناتوان

)6/(. 

 شدیدی ناتوان

)4/0( 

بسیار ی ناتوان
 شدید

)2/0( 

95529 2388 597 0 0 98515 6742486 67.42 5570030 55.70 

365709 15900 4770 1590 0 387970 6643971 66.80 5474501 55.04 

441807 27799 8935 1986 0 480527 6256001 62.98 5108791 51.43 

421557 31741 11903 3968 992 470160 5775474 58.20 4666984 47.03 

415705 31673 14847 3959 990 467173 5305314 53.51 4245427 42.82 

413817 27588 11823 5912 1971 46110 4838141 48.96 3829722 38.76 

401474 35251 14688 3917 1958 457288 4377031 44.55 3415904 34.77 

393637 46653 11663 1944 1944 455841 3919742 40.16 3014432 30.89 

385023 42353 14438 3850 1925 447589 3463901 35.79 2620795 27.08 

370295 45575 11394 9495 949 437708 3016312 31.51 2235772 23.36 

353795 44690 16759 5586 2793 423624 2578604 27.38 1865477 19.81 

339398 39823 19006 7240 2715 408182 2154981 23.41 1511681 16.42 

303879 59039 20837 6946 868 391570 1746798 19.63 1172284 13.18 

252844 6525 22022 9788 2447 293625 1355228 16.01 868404 10.26 

196670 74215 28944 10390 2969 313187 1061603 13.53 615560 7.85 

1544727 77364 27077 7736 1289 268194 748416 10.70 418891 5.99 

117649 58563 25099 9412 1046 211769 480222 8.14 264163 4.48 

81620 38584 16695 6678 2226 145804 268452 5.89 146514 3.21 

64894 31149 17521 6489 2596 122649 122649 4.29 64894 2.27 
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 تأثیر نیز قابل استفاده باشد. -که در مطالعات هزینهي ا به گونهي کردن بار بیماری کم •

 از دو جزء تشکیل شده است: DALYsشاخص 

 )1ي  در شکل شماره c(بخش  7مرگ زود هنگامي  از دست رفته به واسطهي ها سال •

ي  در شکل شماره bاز بخش ی (تابع 8یتوأم با ناتوانی زندگي  از دست رفته به واسطهي ها سال •
1( 

مورد نظر درجامعه بر حسب سن، ی جزء اول به تعداد مرگ رخ داده در مقطع زماني  به منظور محاسبه
از دست رفته در اثر وقوع مرگ در هر ي ها جنس و علت نیازمندیم. عالوه بر اطالعات مرگ، باید سال

دست رفته به کار گرفته شده است که در از ي ها تعیین سالي برای گوناگوني ها سن را نیز بدانیم. روش
ها از  يبیماری بار جهاني  آن به بحث خواهیم پرداخت. در مطالعهي  از همین فصل در بارهي بخش دیگر

هر گروه ي را برای توان امید زندگ یجدول عمر استاندارد استفاده شد. به کمک جدول عمر استاندارد م
ی معادل امید زندگی های منجر به از دست رفتن سالی سنمشخص کرد. مرگ یک نفر از یک گروه ی سن
از ی ناش YLLي  روش محاسبه 4ي  شود. با توجه به آنچه که آمد جدول شماره یمی آن گروه سني برا

از دست رفته از حاصل ضرب ي ها دهد. در این جدول ستون سال یدر  یک جنس را نشان مي یک بیمار
 به دست آمده است.ی ه سنو تعداد مرگ در هر گروی امید زندگ

 در یک جنسي یک بیماري برا YLLي  روش محاسبه -4ي  جدول شماره

 از دست رفتهي ها سال تعداد مرگ امید زندگی گروه سنی

. . . . .    

24- 20 63 2312 145656 

29- 25 58 3887 225446 

34- 30 53 4512 239136 

39- 35 48 5321 255408 

. . . . .    

 2760987   از دست رفتهي ها الکل س

7  YLL: Years of Life Lost 
8  YLD: Years Lived with Disability 
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شود  یدهد. همان گونه که در این جدول مشاهده م یرا نشان م YLDي  روش محاسبه 5ي  جدول شماره
(بروز)، میانگین ي یک بیماري  غیر کشندهي آمدها ینیازمند موارد وقوع پ YLDي  به منظور محاسبه

از ی ناشي  از دست رفتهي ها آمد هستیم. سال یک پاز یی ناشی آمد، و وزن ناتوان یابتال به هر پي  دوره
ارزش ي  نشان دهندهی آید. در واقع وزن ناتوان یدیگر به دست م آمد از ضرب این سه متغیر در یک یهر پ

آمد که باید از  یپي  از دورهی خاص است و با افزایش آن بخشی زمان به سر برده شده در یک ناتوان
 یابد. یشود افزایش می دست رفته تلق

دهد. در  ینمایش می را صرفاً به صورت مفهوم DALYsدو جزء شاخص ي  روش محاسبه 5و  4جداول 
این فصل ي ها که در سایر بخش ی،دخالت دادن عوامل ارزشي  ها به واسطه يبیماری بار جهاني  مطالعه
قوف بر آن نیازمند برخوردار است که وي بیشتری شاخص از پیچیدگي  ها خواهیم پرداخت، محاسبه به آن

 ها است. يبیماری بار جهاني  مطالعهی رجوع به منابع اصل

 

 ي یک بیماري برا YLDي  روش محاسبه -5ي  جدول شماره

ي  میانگین دوره وزن ناتوانی بروز (تعداد) آمد غیر کشنده یپ
 ابتال (سال)

YLD 

 A 453 7/0 7 7/2219آمد  یپ

 B 348 2/0 6/0 76/41آمد  یپ

 C 945 45/0 5/3 38/1488 آمد یپ

 84/3749    از دست رفتهي ها کل سال

 

 یکلي ها شاخصی در طراحي نکات کلید

مورد توجه قرار داد. این چهار ی کلي ها را باید هنگام بحث پیرامون شاخصي چهار گروه از نکات کلید
 گروه عبارتند از:

 ها شاخصي  محاسبهی نکات فن .1
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 یندرستحاالت تي توصیف و اندازه گیر .2

 یحاالت تندرستي گذار ارزش .3

 یاجتماعي ها لحاظ کردن سایر ارزش .4

 

 ها شاخصي  محاسبهی نکات فن -1

در صد ي ) بر مبنا1ي  بقا (شکل شمارهی منحن ها: مطلق یا مستقل از سن بودن شاخص -الف
ی منحن جمعیت بر شکل اینی به وجود آمده است و لذا ترکیب سنی افراد زنده و سالم در هر گروه سن

شوند مستقلِ از سن هستند.  یساخته می این منحني که بر مبنای کلي ها تأثیر ندارد. بنابر این شاخص
محاسبه شود ی به سر برده شده در تندرستي ها از دست رفته یا کل سالي ها چنانچه مقادیر مطلق سال

به دست آمده ي ها خصجامعه بر شای کنند یا ترکیب سن یمی زندگی که در هر گروه سني حجم افراد
ها باید تصمیم گرفته شود که آیا مقدار شاخص به صورت  شاخصي  مؤثر خواهد بود. لذا در محاسبه

معموالً به صورت مستقلِ از سن ی امید تندرستي ها مطلق محاسبه شود یا مستقلِ از سن. شاخص
 به صورت مطلق.ی تندرستي  فاصلهي ها شوند و شاخص یمحاسبه م

کرد ي گیر گروه اندازه یک همي توان برا یرا هم می کلي ها شاخصگروه:  یا همی زماني  دوره -ب
محاسبه ی زماني  یک دورهي برای کلي ها موارد، شاخصی زمانی. تقریباً در تمامي  یک دورهي و هم برا

 شود. یم

بروز و  اطالعاتي توان بر مبنا یرا هم می کلي ها شاخص استفاده از اطالعات بروز یا شیوع: -ج
اطالعات ي بر اساس روش سولیوان بر مبنای اطالعات شیوع محاسبه کرد. امید تندرستي هم برمبنا

 شود. یاطالعات بروز محاسبه مي بر مبنای تندرستي  شیوع و فاصله

ي  فاصلهي ها شاخصي  محاسبهي برا هدف:ی اختیار جمعیت مرجع یا سطح تندرست -د
از دست رفته نیازمندیم. در شکل ي ها سالي  محاسبهي یا هدف برامرجع ي بقای به یک منحنی تندرست
مطلوب به سر برند و در آن سن ی که تمام افراد آن تا یک سن خاص در تندرستی جمعیت 1ي  شماره

ی بودن چنین جمعیتی فوت کنند؛ به عنوان جمعیت مرجع اختیار شده است. با توجه به کامالً فرض
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و استاندارد شده ی فرضی تر یا جمعیت مطلوبی با سطح تندرستی یت واقعتر آن است که یک جمع مناسب
ي  محاسبهي به عنوان مرجع مقایسه برا ی)واقعي ها سن شبیه جمعیتی مرگ اختصاصي ها (با میزان

مقایسه ي ها از یک جدول عمر استاندارد برا يبیماری بار جهاني  اختیار شود. در مطالعهی تندرستي  فاصله
دهد.  یرا در این جمعیت نشان می مختلف سني ها گروهی امید زندگ 6ي  ده است. جدول شمارهاستفاده ش

ي ها سالي  محاسبهي سال، برا 80مثال ي ها یک سن خاص به عنوان سن هدف، برا یاز بررسی در برخ
 از دستي ها در مقدار سالي از دست رفته اختیار شده است. در این صورت مرگ پس از این سن تأثیر

که منجر به افزایش عمر پس از این سن شود نیز منجر به بهبود شاخص ی رفته نخواهد داشت و مداخالت
ي از دست رفته براي ها نخواهد شد. به منظور جبران این نقیصه و منظور کردن سالی تندرستي  فاصله

به عنوان  همان جامعه در هرسنی از مطالعات امید زندگي سنین، در گروه دیگر ي  مرگ در کلیه
از دست رفته در اثر مرگ در آن سن منظور شد. علیرغم آن که این روش مشکل اختیار یک ي ها سال

کند؛ یک ایراد بزرگ به آن وارد است و آن این که با افزایش  یسن خاص به عنوان سن هدف را حل م
ی ه با افزایش امید زندگکی یابد، در حال یاز دست رفته نیز افزایش مي ها در یک جامعه سالی امید زندگ
ي  کلیهي استاندارد برای جامعه بهبود یابند. اختیار امید زندگی تندرستی کلي ها رود که شاخص یانتظار م

هر دو ی ) در عین دارا بودن نکات مثبت هر دو روش فاقد نکات منف2ي  (جدول شمارهی سني ها گروه
 نیز هست.
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 ها يبیماری بار جهاني  در جمعیت مرجع مطالعهی مختلف سني ها درگروهاستاندارد ی امید زندگ -6ي  جدول شماره

 گروه سنی
 (سال)ی امید زندگ

 مردان زنان

0 5/82 80 

4-1 84/81 36/79 

9-5 95/77 38/75 

14-10 99/72 40/70 

19- 15 02/68 41/65 

24- 20 08/63 44/60 

29- 25 17/58 47/55 

34- 30 27/53 51/50 

39- 35 38/48 57/45 

44- 40 53/43 64/60 

49- 45 72/38 77/35 

54- 50 99/33 99/30 

59- 55 37/29 32/26 

64- 60 83/24 81/21 

69- 65 44/20 50/17 

74- 70 20/16 58/13 

79- 75 28/12 17/10 

84- 80 90/8 45/7 

89- 85 22/6 24/5 

94- 90 25/4 54/3 

99- 95 89/2 31/2 

 46/1 00/2 و باالتر 100

  



 45فصل دوم  ـــــــــــــــــــــــــــــجامعه ـــــــــــــــــــــــــ یتندرست یکل يها خصشا

 

 یتوصیف و اندازه گیري حاالت تندرست -2

را توصیف کرد؟ در این که  1از شکل  bي بخش  چگونه باید حاالت مختلف تندرستی تشکیل دهنده
اند،  سالمتی داراي ابعاد و وجوه گوناگونی است، بین آنان که براي اندازه گیري تندرستی اقدام کرده

م این اتفاق نظر، هنوز چارچوب مورد توافقی که بر اساس آن ابعاد و اختالف نظري وجود ندارد. علیرغ
ی اولین بار سازمان جهاني است. براهاي تندرستی تعریف و استاندارد شده باشند به دست نیامده  حیطه

آن ي برای و اجتماعی روان ی،سه بعد جسم ي)میالد 1947(ی بهداشت در تعریف مشهور خود از تندرست
باشد، که بر اساس آن بتوان ابزار مناسب را ی تعریف بیش از آن که یک تعریف عملیاتقایل شد. این 

ي ها تالش 1947است. پس از سال ی کرد، یک تعریف مفهومی طراحی تندرستي گیر اندازهي برا
آن و ي ها از طریق مشخص کردن ابعاد و حیطهی از تندرستی یک تعریف عملیاتي  ارایهي براي متعدد
 آن به عمل آمده است. ي گیر اندازهي مورد نیاز براي رهاابزای طراح

شده در ي را، خصوصاً درمیان افراد نگهداری استاندارد شده شدیدترین حاالت تندرستي اولین موج ابزارها
چون غذا خوردن، به بستر ی های کرد. این ابزارها حیطه یمي گیر مؤسسات مراقبت از سالمندان، اندازه

ج شدن، حرکت در حول و حوش خود، لباس پوشیدن، استحمام کردن و استفاده از رفتن و از آن خار
تر  شد. تدریجاً به منظور افزایش شمول ابزار و حساس کردن آن به اشکال خفیف یتوالت را شامل  م

نظیر شستن لباس، خرید مایحتاج روزانه، رفت و آمد به خارج ی از تندرستي بیشتري ها حیطه ی،ناتوان
 سافرت، مدیریت پول و استفاده از تلفن در آن گنجانده شد.خانه، م

دهد. در این ابزارها فرد به  یهر دو، را مورد توجه قرار م ی،موج دوم ابزارها بیماران و جمعیت عموم
مختلف ي ها ها و نقش و عملکرد خود در فعالیتی مختلف تندرستي ها توصیف وضعیت خود در حیطه

مختلف به کار ي شده و در کشورهای بدین منظور طراحی متنوعي ته ابزارهاسال گذش 30ی پردازد. ط یم
 رفته است. 

اند، توجه خود را به  شدهی مختلف طراحي ها در حیطهی تندرستي گیر اندازهي که برای تمام ابزارهای
طوف ها، مع آني  ایجاد کنندهي ها يیا بیماري ها، صرف نظر از بیمار يبیماري  غیر کشندهي آمدها یپ

و علل آن نیستند. به کمک این ی ارتباط بین یک حالت خاص از تندرستي اند و به دنبال برقرار کرده
ی توانبخشي ها توان نیاز جامعه را به مداخله یم ی،تندرستی کلي ها شاخصي  ها عالوه بر محاسبه یبررس
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،  9ICFتوان به  یاند م فتهبه کار ری تندرستي گیر اندازهي که برای نیز مشخص کرد. از میان ابزارهای
EuroQol  و ،SF-36  اشاره کرد. با توجه به اهمیتICF در ادامه به توضیح ی سالمتي بند در طبقه

 مختصر آن خواهیم پرداخت.

ی اخیر سازمان جهاني  دو دههی ط:  9ICFو سالمت ی عملکرد، ناتوانی بین المللي بند طبقه
یک نظام ی اقدام به طراح ی،تندرستي گیر اندازهي ابزارهای احموجود در طري ها بهداشت با مرور تجربه

ها کرده است. این نظام قایل به سه بعد ساختمان و  يبیماري  غیر کشندهي آمدها یپي براي بند طبقه
و ي ها، عوامل فرد ياست. بیماری تندرستي برای و مشارکت اجتماع ي،فردي ها اعمال بدن، فعالیت

فرد در این ابعاد مؤثرند. تعاریف مفاهیم به ی بر تندرست 2ي  به مدل شکل شمارهبا توجه  ی،عوامل محیط
 کار گرفته شده در این شکل عبارتند از:

 

 و عوامل مؤثر بر آنی تعامل بین ابعاد تندرست -2ي  شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)   

 و صدمه يبیمار

 یعوامل محیط يعوامل فرد

 ساختمان و 
 اعمال بدن

 مشارکت
 ها فعالیت یاجتماع
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 ها آني  تشکیل دهندهي ها و اجزا بدن نظیر اعضا، اندامی تشریحي : اجزاساختمان بدن

 گیرد) یرا نیز در بر می بدن (اعمال روانشناختي ها : اعمال فیزیولوژیک سیستماعمال بدن

 یک وظیفه یا عمل توسط یک فردي : اجرافعالیت

 : در گیر شدن در یک موقعیت اجتماعییمشارکت اجتماع

 کنند یمی که مردم در آن زندگی در محیطی و نگرشی اجتماع ی،: عوامل فیزیکیعوامل محیط

خاص نیست نظیر سن، ی از یک حالت سالمتی یک فرد که جزیی خاص زندگي  : زمینهيوامل فردع
 و . . . . . . . . . . .  . ی جنس، نژاد، تحصیالت، عادات، سبک زندگ

 اند. نشدهي طبقه بند ICFدر ي عوامل فرد

ICF  جزء چهارم در گیرد و  یرا در بر می سالمتي  دارد. سه جزء اول ابعاد سه گانه 10جزءچهار
سطح ي بند اند. طبقه شدهي است. هر یک از این اجزاء تا چهار سطح طبقه بندی عوامل محیطي  برگیرنده

ي ها 11حیطهاز ی یک» و دردی اَعمال حس«مثال ي در پایان همین فصل ذکر شده است. برا ICFاول 
به  ICFه کار گرفته شده در بي بند طبقهي  درك بهتر شیوهي اَعمال بدن است. براي بند سطح اول طبقه

ي ها 12مقولهسه سطح به ی ط» و دردی اَعمال حس«ي  مثال زیر توجه فرمایید. در این مثال حیطه
و عوامل ی سالمتي  ابعاد سه گانه ICFي بند شده است. بنا بر این در نظام طبقهي بند طبقهي تر یجزی

شوند.  یمي بند طوح دوم تا چهارم) طبقهها (س ها (سطح اول) و سپس به مقوله ابتدا به حیطهی محیط

حالت به  14مبیِّنها مستلزم افزودن یک یا چند  فرد در هر یک از مقوله 13یمشخص کردن حالت سالمت
مثال در بعد اعمال ي کند. برا یرا در هر مقوله مشخص می کد مقوله است. مبین، شدت اختالل یا ناتوان

اختالل  4اختالل شدید، و  3اختالل متوسط،  2تالل خفیف، اخ 1به مفهوم سالمت کامل،  0بدن مبین 
ي به معنا b2101.2و کد ی عدم اختالل در قدرت بینایي به معنا b2100.0کامل است. بدین ترتیب کد 

حالت ي توان به کمک این سیستم کد گذار یاست. بدین ترتیب می اختالل متوسط در میدان بینای

10  component 
11  domain 
12  category 
13  Health state 
14  qualifier 
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مؤثر بر عملکرد فرد ی ا، و مقوالت مختلف با در نظر گرفتن عوامل محیطه فرد را در ابعاد، حیطهی سالمت
 مشخص کرد.

هاي امید تندرستی  ي شاخص گیري حاالت تندرستی محاسبه کاربرد اصلی ابزارهاي توصیف و اندازه
ي امید تندرستی با یکی از این ابزارها مرتبط  هاي تعریف شده براي محاسبه است. هر یک از شاخص

ر نتیجه کیفیت شاخص به شدت وابسته به روایی و پایایی ابزار مورد استفاده است. در هر ابزار است و د
 ها و مقوالت تندرستی، نکات زیر را نیز باید مورد توجه قرار داد: عالوه بر تعریف روشن ابعاد، حیطه

 

Body Functions 

• Mental functions 

• Sensory functions and pain 

o Seeing and related functions 

b210  Seeing functions 

b2100  Visual acuity functions 

b21000  Binocular acuity of distant vision 

b21001  Monocular acuity of distant vision 

b21002  Binocular acuity of near vision 

b21003  Monocular acuity of near vision 

b21008  Visual acuity functions, other specified 

b21009  Visual acuity functions, unspecified 

b2101  Visual field functions 

b2102  Quality of vision 

b2108  Seeing functions, other specified 

b2109  Seeing fuctions, unspecified 

b215  Functions of structures adjoining the eye 

b220  Sensations associated with the eye and adjoining structures 

b229  Seeing and related functions, other specified and unspecified 
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عملکرد فرد قابل ی توضیح آن که ارزیاب اختالف بین عملکرد و قابلیت در هر حیطه: •
نظر است. لیکن باید توجه داشت که بین آنچه مورد ي  او در حیطهی تندرستی ترین راه ارزیاب اعتماد

وجود داشته ی قابل توجهي  تواند انجام دهد ممکن است فاصله یدهد با آنچه که م یکه فرد انجام م
با ي تر دهد؛ ارتباط نزدیک یتواند انجام دهد نسبت به آنچه که واقعاً انجام م یباشد. آنچه که فرد م

 او دارد.ی تندرست

باید با  رد گزارش شده توسط فرد با عملکرد مشاهده شده در او:اختالف بین عملک •
از ي تر دقیقی اظهارات فرد به ارزیابي این اختالف بتوان بر مبناي  تعیین کننده شناخت عوامل

 مورد نظر دست یافت.ي  او در حیطهی تندرستي  ها یا درجه قابلیت

بر گزارش فرد از ی مبتنی حاالت تندرستي گیر توصیف و اندازهي از ابزارهاي با توجه به آن که بسیار
ارتباط بین عملکرد گزارش ي فوق باید بتوان از طریق برقراري  خود هستند؛ با توجه به دو نکتهی تندرست

یک ابزار ی فرد دست یافت. روایی از تندرستی قابل قبولی شده، عملکرد بالفعل، و عملکرد بالقوه به ارزیاب
 این ارتباط وابسته است.ي به قابلیت آن در برقرار

 

 یحاالت تندرستي گذار ارزش -3

شده در حاالت بدتر از ي سپري ها سالي باید برا ی،تندرستي  یا فاصلهی امید تندرستي  محاسبهي برا
به سر برده ي ها ها با سال قایل شد. بدین ترتیب امکان جمع این سالی مطلوب ارزش یا وزنی تندرست

ی شود. توجه به این نکته الزام یا از دست رفته به دلیل مرگ زودرس فراهم مکامل یی شده در تندرست
تفاوت ی حاالت مختلف تندرستي گذار مختلف با ارزشي ها در حیطهی تندرستي گیر است که بین اندازه

آید. هدف  یبه دست می مختلف، یک حالت تندرستي ها یک فرد در حیطهی وجود دارد. از ترکیب تندرست
شده در آن حالت ي اختصاص یک ارزش یا وزن واحد به زمان سپر ی،یک حالت تندرستي گذار از ارزش

مختلف ي ها فرد در حیطهي جاری توصیف تندرست ی،تندرستي که هدف از اندازه گیری است؛ در حال
به منظور اختصاص یک ارزش به آن، ی از یک حالت تندرستی به درك روشنی یاب است. به منظور دست

مختلف اقدام کرد. بنابراین علیرغم اختالف مفاهیم ي ها تدا نسبت به توصیف آن در حیطهباید اب
 است.ي گیر مستلزم اقدام به اندازهي گذار انجام ارزش ي،گذار و ارزشي گیر اندازه
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را به ی را اختصاص دهند؛ باید هر حالت تندرستی های آن که افراد بتوانند به حاالت مختلف ارزشي برا
در این امر آن است که ی ها ارایه کرد. چالش اصل استاندارد، دقیق، و قابل درك به آن يگونه ا
تا آنجا که امکان پذیر است،  برداشت  ی،یک حالت تندرستي گذار گویان مختلف در هنگام ارزش پاسخ

 از آن داشته باشند.ی مشابه و مشترک

ها  ه کار گرفته شده است. این روشبی حاالت مختلف تندرستي گذار ارزشي تا کنون پنج روش برا
 عبارتند از:

روشن تشکیل شده است. یک ي دو انتهاي از یک خط داراي ا مقیاس رتبه :يا مقیاس رتبه -الف
ی شود که حاالت مختلف تندرست یگو خواسته م مطلوب است. از پاسخی دیگر تندرستي انتها مرگ و انتها

دهد. به کار ي مقیاس جاي ها بر رو ه در هر یک از آنشدي سپري ها سالی را با توجه به ارزش نسب
ي است و لذا تنها روش قابل استفاده در جمع آوري گذار ترین روش ارزش سادهي ا مقیاس رتبهي گیر

 است.ی اطالعات از جمعیت عموم

 Bچند برابر حالت  Aشود که بگوید شدت حالت  یگو خواسته م از پاسخ روش تخمین شدت: -ب
هر یک از ي براي توان به یک وزن عدد یم D، و  B ،Cبا حاالت  Aحالت ي  ق مقایسهاست. از طری

 این حاالت دست یافت. 

ي  شود. گزینه یگو در مقابل دو گزینه قرار داده م در ریسک استاندارد پاسخ ریسک استاندارد: -ج
 Aنامطلوبِ مزمنِ ی تدوم حالت تندرسي  است. گزینه pسال با احتمال فوت  tي براي عادی اول تندرست

گو  در وضعیت فرد در این مدت ایجاد شود. از پاسخي سال است بدون آن که هیچگونه تغییر tمدت ي برا
گو  از دید پاسخ Aاو یکسانند. هر چه وضعیت ي از مرگ دو گزینه برای شود که با چه احتمال یسؤال م
 تفاوت خواهد شد. یینه باز فوت نسبت به دو گزي تر باشد در احتمال باالتر نامناسب

در  xیا زمان  Aدر حالت  tشود که بین زمان  یگو خواسته م در این روش از پاسخ زمان:ي  معامله -د
گو  را آنقدر تغییر داد تا پاسخ xاز دو حالت باید زمان ی را انتخاب کند. پس از انتخاب یکی یک Bحالت 

 است.  Aنسبت به  Bاز شدت حالت ی صشاخ tبه  xتفاوت شود. نسبت  ینسبت به دو گزینه ب

نفر را  xدهد  یگو باید تصمیم بگیرد که ترجیح م گذار پاسخ به عنوان یک سیاست افراد:ي  معامله -ه
به  yو  xاز دو حالت باید با تغییر ی . پس از انتخاب یک Bنفر را در حالت  yنجات دهد یا  Aدر حالت 
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به  Aاز شدت حالت ی شاخص yبه  xتفاوت باشد. نسبت  یینه بگو نسبت به دو گز رسید که پاسخي نقطه ا
B .خواهد بود 

 ها عبارتند از: توان مورد سؤال قرار داد. این گروه یرا می مختلفي ها گروهي گذار به منظور ارزش

ي این افراد بهتر از هر فرد دیگر برند: یبه سر می که خود در یک حالت تندرستي افراد -الف
توانند در مورد آن  یواقف هستند و لذا، قاعدتاً، بهتر می در یک حالت خاص از تندرست یبه شرایط زندگ
 قضاوت کنند.

ارتباط نزدیک با بیماران، این افراد در خصوص ي  به واسطه :یارایه کنندگان خدمات تندرست -ب
برخوردارند ي تر از درك عمیقی در آن در قیاس با جمعیت عمومی وشرایط زندگی حاالت مختلف تندرست

 کنند.  یمي گذار ارزشي و لذا، قاعدتاً، با بصیرت بیشتر

تخصیص منابع، شاید استفاده از نظر ي  در بارهي تصمیم گیري برا عموم افراد سالم جامعه: -ج
در این مورد ی تر از استفاده از نظر بیماران و ارایه کنندگان خدمت باشد. مشکل اصل عموم افراد مناسب

اند قادر به قضاوت درست در  در تماس نبودهی که هرگز با یک حالت خاص تندرستي رادآن است که اف
 آن نیستند.ي  باره

که با ی خانواده نسبت به حالتي ارتباط نزدیک با بیماران، اعضاي  به واسطه بیماران:ي  خانواده -د
 هستند.ي گذار ارزشي ابری برخوردارند و لذا منبع خوبی اند از درك خوب و کامل آن در ارتباط بوده

مثال چنانچه بخواهیم ي است. براي گذار تابع هدف از ارزشي گذار گذار و روش ارزش انتخاب فرد ارزش
افراد و ارجاع به افکار ي  تخصیص منابع استفاده  کنیم؛ استفاده از روش معاملهي براي گذار از نتایج ارزش

به منظور اتخاذ ي گذار ها در موارد ارزش آني  وادهتر است. استفاده از بیماران یا خان مناسبی عموم
 تر است. مناسبی بالیني ها تصمیم

ي ها از حاالت استاندارد شده که از شدتي ا مجموعه ی،حاالت مختلف تندرستي گذار ارزشي برا
قرار ي گذار گویان مورد ارزش از پاسخي ا ها و مجموعه روشی برخوردارند با استفاده از تمامی متفاوت

 شود. یازطریق مقایسه با این حاالت تعیین می گیرند. ارزش سایر حاالت تندرست یم
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 ها سایر ارزش -4

دیگر نیز ی ارزشي  ها دو مالحظه يبیماری بار جهاني  در مطالعه ی،حاالت سالمتي گذار عالوه بر ارزش
دست رفته کاهش  ازي ها آن که با فاصله گرفتن از زمان حال ارزش سالاول ي  مالحظهاعمال شد. 

فرض شده است. همان گونه که در ی انساني ها عمر نظیر سایر سرمایهي ها یابد. در این مالحظه سال یم
تر بودن نقد  یابد (ارزان یثابت با فاصله گرفتن از زمان حال کاهش مي  ارزش یک سرمایهي تفکر اقتصاد

یک مداخله ي  رود (یا به واسطه یاز عمر که در حال حاضر از دست می نسبت به نسیه)، ارزش سال
آینده از دست داده شود (یا به ي ها سالی است که قرار است طی شود) بیش از ارزش سال یبازگردانده م

هر سال فاصله گرفتن از زمان حاضر نرخ ي دست آید). به منظور اعمال این ارزش در محاسبات، باید برا
منظور شد. دالیل  03/0ها این نرخ برابر  يبیماری جهان باري  در نظر گرفته شود. در مطالعه 15یتخفیف

 از دست رفته به قرار زیر است:ي ها سالي منظور کردن نرخ تخفیف برای اصل

ي با توجه به آن که دالیل اقتصاد تأثیر: -هزینهي ها هزینه در تحلیلي گیر با اندازهی هماهنگ •
ود دارد؛ به منظور هماهنگ کردن هزینه مداخالت وجي  هزینهي اعمال نرخ تخفیف براي برای کاف
 شود. یآمد نیز اعمال م یپي آمد، نرخ تخفیف برا یو پ

ي ها با باال بردن نرخ تخفیف سال دهد. یکه در سنین پایین رخ می های کاستن از اهمیت مرگ •
 پیدا خواهد کرد.ي مرگ در سنین پایین کاهش ارزش بیشتري  از دست رفته به واسطه

از وقوع ي منجر به جلوگیری از آن جهت که مداخالت ریشه کن :یالت ریشه کنپارادوکس مداخ •
کند و بر  ینهایت میل م یتأثیر این مداخالت به ب -شود؛ هزینه یو مرگ به مدت نامحدود می ناتوان

ي این مداخالت هدایت کرد. با اعمال نرخ تخفیف براي اساس آن باید تمام منابع را به سو
یک مقدار مشخص ي تأثیر این مداخالت به سو -ت آمده در زمان آینده، هزینهعمر به دسي ها سال

 شود. یها با سایر مداخالت امکان پذیر م آني  کند و مقایسه یمیل م

مختلف عمر است. تقریباً تمام ي ها سالي متفاوت براي ها در نظر گرفتن ارزش دومی ارزشي  مالحظه
عمر با افزایش سن ي ها قایل هستند. ارزش سالی متفاوتي ها مختلف عمر ارزشي ها سالي جوامع برا
یابد. شکل  یرسد و پس از آن به تدریج کاهش م یبه حد اکثر می سالگ 40تا  20یابد، بین  یافزایش م

15 Discount Rate 
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به عمل آمده از جوامع ي ها یعمر را، بر اساس نظر سنجي ها ارزش سالی منحنی صورت کل 3ي  شماره
ارزش  yکنند.  یتبعیت م y = C.x.e -β.xی کلي  ها از معادله یگونه منحندهد. این  یمختلف، نمایش م

که ی سن β مقادیر ثابت هستند. با تغییر βو  C)، و 718/2(ی لگاریتم طبیعي مبنا e ی،اُم زندگ xسال 
این سن را ي توان حداکثر ارزش منظور شده برا یم Cکند و با تغییر  یبیشترین ارزش است تغییر مي دارا
در نظر گرفته  04/0و  1658/0به ترتیب مقادیر  βو  Cي ها برا يبیماری بار جهاني  ییر داد. درمطالعهتغ

آن منظور ي سال برا 5/1شود و حدود  یاز بیشترین ارزش برخوردار می سالگ 25شده است. بدین ترتیب  
 شود. یم

 

 عمري ها ارزش سال -3ي  شکل شماره
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 یکلي ها شاخصی ارزیابي ها مالك

ترین شاخص از میان  اختیار مناسبي را برای های باید مالكی کلي ها با توجه به تعداد قابل توجه شاخص
دارد که ی را در نظر بگیریم به این بستگی های پیشنهاد شده در نظر گرفت. این که چه مالكي ها شاخص

دو جمعیت به ی تندرستي  مقایسهي شاخص را برا  شاخص چیست؟ ممکن استي هدف ما از به کارگیر
جامعه مشخص ی کلی ها، صدمات یا عوامل خطر را در تندرست يکار بریم یا به کمک آن سهم بیمار

دیگر مقایسه کنیم؛  ها با یک را ارایه کرد که اگر دو جامعه را به کمک آنی های توان مالكی کنیم. م
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مثال اگر دو جامعه از ي دهد. براي دیگر رأي  نسبت به جامعه به سالم بودن یک جامعهی برداشت عموم
به ي رأی ها صرفاً در مرگ و میر اطفال باشد؛ برداشت عموم دیگر باشند و تفاوت آن هر نظر مشابه یک

از ی برخوردار است. با توجه به آن که هدف اصلي دهد که از مرگ اطفال کمتر یمي ا تر بودن جامعه سالم
توان در  یمی جامعه است به کمک چنین معیارهایی تندرستی ارزیاب ی،کلي ها اخصشي به کار گیر

به عنوان ابزار ی کلي ها به قضاوت پرداخت. علیرغم آن که شاخصی کلي ها شاخصي  باره
ي ها روند؛ نباید مالك یصرف منابع محدود به کار مي به منظور یافتن بهترین محل براي گذار سیاست

ها  را که مستقیماً ناظر به کفایت آنی های مالك ي،گذار سیاستي ها برا آني ه کار گیرقابلیت و سهولت ب
جامعه است تحت الشعاع قرار دهد. توجه به این نکته بیشتر از آن جهت حایز اهمیت ی تندرستی در ارزیاب

و در کنار تخصیص منابع استفاده کرد ي برای جامعه به تنهایی تندرستی کلي ها است که نباید از شاخص
ي  به توقعات مقبول و شناخته  شدهی نظام تندرستی گوی در جامعه، پاسخی ها باید به توزیع تندرست این

بر خانوارها نیز توجه کرد. با توجه به این مقدمه ی از دریافت خدمات تندرستی ناشی مردم، و بار مال
 پیشنهاد شده است:ی کلي ها شاخصی ارزیابي زیر براي ها مالك

کمتر باشد، به شرط برابر بودن سایر چیزها، ی سن در هر سنی اگر مرگ و میر اختصاص -1كمال
توان  به صورت  یباید بهتر باشد. این مالك را م ی)و امید تندرستی تندرستي  (فاصلهی شاخص کل

بر مقدار شاخص ي نیز مطرح کرد و آن این که مرگ و میر بعد از یک سن مشخص تأثیري تر ضعیف
 اشته باشد.ندی کل

ي  فاصلهي ها در مورد شاخصی این مالك مناسبند ولي بر مبنای امید تندرستي ها تمام شاخص
مثال اگر ي دارد. برای مرجع بستگي  این مالك به روش اختیار جامعهي مناسب بودن بر مبنا ی،تندرست

رود؛ با افزایش امید از دست رفته در هر سن به کار ي ها سالي  محاسبهي همان جامعه برای امید زندگ
چنین  1یابد. بنابراین با توجه به مالك  ینیز افزایش می تندرستي  (کاهش مرگ و میر) فاصلهی زندگ

 جامعه مناسب نیست.ی قضاوت در مورد تندرستي برای شاخص

مطلوب، باالتر باشد، به شرط ی بدتر از تندرستی سن یک حالت تندرستی اگر شیوع اختصاص -2مالك
مرگ و میر  Bو  Aي  مثال اگر دو جامعهي باید بدتر باشد. برای دن سایر چیزها، یک شاخص کلبرابر بو

ها یکسان باشد و فقط  غیر کشنده در آنی تمام حاالت تندرستي یکسان داشته باشند و بروز و بهبود
د. بنابر باش Bي  از جامعهي دهد که عضو یبیشتر باشد؛ یک نفر ترجیح م Aي  در جامعهي شیوع پاراپلژ

  



 55فصل دوم  ـــــــــــــــــــــــــــــجامعه ـــــــــــــــــــــــــ یتندرست یکل يها خصشا

اند بر  شدهی غیر کشنده طراحی حاالت تندرستي میزان بروز و بهبودي که بر مبنای های این شاخص
 اساس این مالك مناسب نیستند.

مطلوب، باالتر باشد، به شرط ی بدتر از تندرستی سن یک حالت تندرستی اگر بروز اختصاص -3مالك
بر بروز بر اساس این ی مبتني ها اشد. شاخصباید بدتر بی بودن سایر چیزها، یک شاخص کلي مساو

 تر هستند. مالك مناسب

دهد. ی به هر دو مالك پاسخ نمی کل ي ها را در نظر بگیریم هیچیک از شاخص 3و  2ي ها اگر مالك
ي ها ترند و شاخص مناسبی و توانبخشی مداخالت درمانی طراحي بر شیوع برای مبتني ها گرچه شاخص

قضاوت در مورد ی کلي ها شاخصي مداخالت پیشگیري؛ هدف از به کارگیری احطري بر بروز برای مبتن
هر دو ي که بر مبنای جامعه است که تحت تأثیر بروز و شیوع، هر دو، قرار دارد و لذا شاخصی تندرست
جامعه بر خوردار است. ساختن ی قضاوت در مورد تندرستي براي شده باشد یقیناً از اعتبار بیشتری طراح

گروه محاسبه شده  یک همي که برا xدر سن ی مثال امید تندرستي امکان پذیر است. برای اخصچنین ش
ها و صدمات  يبیماري کند و هم بروز و بهبود یرا لحاظ می حاالت مختلف تندرستي باشد هم شیوع جار

تن ساخي نیز براي دیگري ها دهد. روش یگروه مورد توجه قرار م همی زندگي  گوناگون را در دوره
بر بروز و شیوع، هر دو، پیشنهاد شده است که به لحاظ ضرورت تکامل بیشتر ی مبتنی کلي ها شاخص
 ها فراهم نشده است.  آني محاسبه، هنوز امکان به کارگیري مورد نیاز  برای نکات فن

به مطلوب باالتر باشد، ی بدتر از تندرستی سنِ یک حالت تندرستی اختصاصي اگر میزان بهبود -4مالك
 باید بهتر باشد.ی بودن سایر چیزها، شاخص کلي شرط مساو

تناظر یک به یک ی گیرند که از نظر حالت تندرست یرا در بر مي افراد Bو  Aي  اگر دو جامعه -5مالك
برد، به شرط  یبسر مي بدتری که در حالت تندرست Bي  ها وجود دارد بجز یک نفر در جامعه در بین آن

بدتر باشد. مقصود از این مالك آن است  Bي  جامعهي باید برای ها، شاخص کلبودن سایر چیزي مساو
یک نفر نیز حساس باشد. در این صورت ی باید نسبت به بدتر یا بهتر بودن حتی که شاخص کل

ي تقسیم بندي ناتوان و توانا با توجه به یک مرز قراردادی کلي ها که افراد را در مقولهی های شاخص
تفاوت  یدهد، بی آنان را تغییر نمي بند ه پیشرفت یا پسرفت قابل توجه افراد، که گروهکنند نسبت ب یم

افراد است و ی ها تغییر حالت تندرست آنی که هدف اصلی های مداخلهی ارزیابي ها برا هستند. این شاخص
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امید  ی،از ناتواني عاری امید زندگي ها کنند مناسب نیستند. شاخصی در مرگ و میر ایجاد نمي تغییر
 مشابه با توجه به این مالك مناسب نیستند.ي ها از زوال عقل، و شاخصي عاری تندرست

 

 کلیي ها مناسب بودن شاخصي ها سایر مالك

و ی عملي ها ها، خواص زیر ناظر به جنبه گسترده از آني  و استفادهی کلي ها با توجه به مقبولیت شاخص
با ی که از نظر سطح تندرستی جوامعي  ها در مقایسه است و نه قدرت آنی کلي ها شاخصي کاربرد

 ها عبارتند از: یدیگر متفاوتند. این ویژگ یک

از جوامع امکان پذیر باشد: ي بسیاري ها برا آني  باید قابل درك باشند و محاسبهی کلي ها شاخص -1
 شود. قابل درك بودن یمي گذار ها در سیاست این شاخصي منجر به بکارگیری این دو ویژگ

گسترده از این شاخص شده است. شاخص ي  منجر به استفادهی چون امید زندگي ا شاخص پیچیده
HALE ي  فاصلهي ها مواجه شده است. با شاخصی نیز دقیقاً به همین دلیل با اقبال قابل توجه
 ها نسبتاً ساده و قابل انتقال است. مفهوم آنی وجود دارد ولي کمتری آشنایی تندرست

 ي،) در صورت تغییر نکردن بروز، بهبودPeriod Specificخاص یک دوره ( یکلي ها شاخص -2
ی کلي ها مورد نظر نباید تغییر کنند. به بیان دیگر شاخصي  شیوع، شدت و مرگ و میر در دوره

خاص نباید به وقایع خاص قبل از دوره و پس از آن وابسته ي  یک جامعه در یک دورهی تندرست
دوره باید صرفاً با در اختیار داشتن اطالعات همان دوره قابل محاسبه یک ي ها شاخصی باشد. یعن
ی جامعه در مقاطع زمانی تندرستي  مقایسهي را برای کلي ها آن که بتوان شاخصي باشد. برا

ها در هر دوره باید خاص  شاخصي  محاسبهي مختلف به کار برد؛ اطالعات به کار  گرفته شده برا
 همان دوره باشد.

هر زیر ي محاسبه شده برای کلي ها شاخصی تجمیع خط ی،کلي ها ن است که شاخصمطلوب آ -3
از ی مایلند بدانند که چه سهمی گذاران و افکار عموم گروه اختیار شده از جامعه باشد. سیاست

ساالن، اطفال و . . . .  مربوط است.  فقرا، بیمه نشدگان، کهنی به وقایع تندرستی کلي ها شاخص
مثال ي توان یافت. برا یمی و نه امید تندرستی تندرستي  فاصلهي ها در شاخصرا ی این ویژگ

ها به  سال محاسبه کرد و از جمع آن 5ساله و باالتر از  4جمعیت صفر تا ي را برا DALYsتوان  یم
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برآورد سهم تأثیر تغییرات ي برای های کل جامعه دست یافت. تکنیکي براي عدد بار بیمار
ی خاصیت تجمیع خطی وجود دارد ولی سن در تغییرات امید زندگی یر اختصاصمرگ و مي ها میزان

 را ندارد.

 

 یکلي ها ها، صدمات و عوامل خطر در شاخص يسهم بیماري  محاسبه

تعیین ی کلي ها شاخصي  دیگر از محاسبهي  جوامع، هدف عمدهی سطح تندرستي  عالوه بر مقایسه
به منظور ی ها، صدمات، و عوامل خطر است. به طور سنت يشامل بیماری مشکالت تندرستی نسبی بزرگ

ي  شده است. در مطالعه یاستفاده م 18و تحلیل مقابل واقع 17اي از دو روش انتساب مقوله 16انتساب سببی
و به ي ا ها و صدمات از انتساب مقوله يبار منتسب به بیماري  ها به منظور محاسبه يبیماری بار جهان

 تسب به عوامل خطر از تحلیل مقابل واقع استفاده شده است.بار مني  منظور محاسبه

 

 يا انتساب مقوله

توان به یک علت خاص، بر اساس  یرا می یک واقعه نظیر مرگ یا شروع یک حالت خاص تندرست
مثال در تعیین علت مرگ، هر مرگ بر اساس قواعد ي از قواعد تعریف شده، نسبت داد. براي ا مجموعه

که چند علت ي در مواردی شود؛ حت ی) به یک علت نسبت داده مICDها ( يبیماری مللبین الي بند طبقه
مثبت به  HIVاز سل در افراد ی ناشي ها مرگ ICD10نمونه در ي توان برشمرد. برا یآن مي را برا
HIV است که در مطالعات ي در تعیین علل مرگ روش استانداردي ا شود. رویکرد مقوله ینسبت داده م

 ها، به کار گرفته شده است. يبیماری نظیر بار جهان ی،تندرستي  فاصلهي  دهمنتشر ش

ی است. چنین نظامی الزامي بند در اختیار داشتن یک نظام طبقهي ا انتساب مقولهي به منظور به کارگیر
 است:ي دو جزء کلیدي دارا

16 Causal Attribution 
17 Categorial Attribution 
18 Counterfactual Analysis 
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نتوان یک واقعه  ها نسبت داد و وقایع را به آني  از مقوالت که بتوان کلیهی کاملي  مجموعه -1
 را به دو مقوله نسبت داد.

 انتساب وقایع به مقوالتي از قواعد استاندارد براي ا مجموعه -2

به منظور انتساب ي بند ترین نظام طبقه ، با نزدیک به صد سال قدمت، مناسب ICDدر حال حاضر 
 است.ي ا مقوله

 

 تحلیل مقابل واقع

ی فرضي که تحت یک سناریوی با سطوحی اخص کلیک شي  و آیندهي سطوح جاري  از طریق مقایسه
برآورد کرد. این ی صدمه، یا عامل خطر را در یک شاخص کل ي،توان سهم یک بیمار یآید م یبه دست م

یا صدمه غیر از آنچه که واقعیت دارد ي یک بیماری از یک عامل خطر، فراوانی تواند توزیع یسناریو م
تواند بسیار ساده یا کامالً  یرود م یتحلیل مقابل واقع به کار م يکه برای های (مقابل واقع) باشد. مدل

از کاربردها است. از این تحلیل ی طیف وسیعي دارای کلي ها پیچیده باشد. تحلیل مقابل واقع شاخص
ها، صدمات یا عوامل خطر  يها و اقدامات خاص تا برآورد سهم بیمار سیاستی ارزیابي توان برا یم

امل مهم، مستقل از مدل تحلیل به کار گرفته شده، بر نتایج تحلیل مقابل واقع مؤثرند. استفاده کرد. دو ع
 این عوامل عبارتند از:

 مقابل واقعي سناریوي  دوره •

 گیرند.  یقرار می که تغییرات ایجاد شده تحت این سناریو در جامعه مورد ارزیابي ا دوره •

ي ترك کامل دخانیات را یک سال یا براي سناریوي  توان دوره یمثال در مورد مصرف دخانیات مي برا
نزدیک یا دور اختیار کرد. از آنجا ي  آینده ی،تأثیر آن را بر شاخص کلی ارزیابي  همیشه فرض کرد و دوره

در آینده ی طوالني  یک دورهي ممکن است برای کلي ها مقابل واقع بر شاخصي که تأثیر یک سناریو
 متفاوت به وجود آمده است. ي ها یل مقابل واقع با دورهتسهیل تحلي برای های باشد؛ مدل
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 ها ها و محدودیت قابلیت

ی ). تندرست7ي  ها، صدمات، وعوامل خطر را تعیین کرد (جدول شماره يتوان سهم بیمار یاز سه طریق م
یا ي ا خالصه کرد و به کمک انتساب مقولهی و امید تندرستی تندرستي  توان در قالب فاصله یجامعه را م

ها تعیین کرد. از آنجا که هیچگونه  ها، صدمات و عوامل خطر را در آن يتحلیل مقابل واقع سهم بیمار
ها را  توان سهم آن یعوامل خطر وجود ندارد صرفاً به کمک تحلیل مقابل واقع مي براي بند نظام طبقه

وجود ی همراه با امید تندرستي ا هها و صدمات امکان استفاده از انتساب مقول يبرآورد کرد. در مورد بیمار
ها و صدمات خاص نسبت داد. به بیان  يمثبت آن را، به بیماري  از جنبه ی،توان تندرستی ندارد؛ زیرا نم

ی بدتر از تندرستی موجود) حالت تندرستی مثبت (توانایي  به جنبهی امید تندرستي  محاسبهي دیگر برا
 خاص نیست.ي  یاصدمهي ه یک بیمارشود و این قابل انتساب ب یمطلوب نگاه م

است. علت این ي ا از کاربران از نکات مثبت انتساب مقولهي بسیاري درك گسترده و جذابیت برا ی،سادگ
خاص را فقط به ي  از علل است که یک واقعهي ا مجموعهی جمع خطی استقبال آن است که شاخص کل

شود و آن  یرا سبب مي ا انتساب مقولهی اصل محدودیتی توان نسبت داد. همین ویژگ یها م از آنی یک
مثال انفارکتوس حاد میوکارد در فرد ي علل متعدد هستند. براي است که دارای در خصوص وقایع

تصویر ي ا تواند هم قابل انتساب به دیابت باشد و هم به سایر علل و در نتیجه انتساب مقوله یدیابتیک م
کند.  یجامعه ترسیم نمی تندرستي  رکتوس میوکارد در فاصلهانفاي  از سهم علل ایجاد کنندهی روشن

مثبت و ي ها یتأثیر مداخالت از ویژگی از علل چندگانه و توان ارزیابی وضوح مفهوم، حل مشکالت ناش
 تحلیل مقابل واقع هستند.ي ها قابلیت

 جامعهی ستتندری کلي ها ها، صدمات یا عوامل خطر در شاخص يتعیین سهم بیمار -7ي  جدول شماره

 تحلیل مقابل واقع اي انتساب مقوله 

  امید تندرستیي ها شاخص

 ها يبیمار •

 صدمات •

 عوامل خطر •

 تندرستیي  فاصلهي ها شاخص
 ها يبیمار •

 صدمات •

 ها يبیمار •

 صدمات •

 عوامل خطر •

  
 



60  جامعه  یتندرست یکل يها شاخص ـــــــــــــــــــــــــــــفصل دوم ـــــــــــــــــــــــــ 

ICF: One-Level Classification 

Body functions 
1. Mental functions 
2. Sensory functions and pain 
3. Voice and speech functions 
4. Functions of the cardiovascular, haematological, immunological and 

respiratory systems 
5. Functions of the digestive, metabolic and endocrine systems 
6. Genitourinary and reproductive functions 
7. Neuromusculoskletal and movement-related functions 
8. Functions of the skin and related structures 

Body structures 
1. Structures of the nervous system 
2. The eye, ear and related structures 
3. Structures involved in voice and speech 
4. Structures of the cardiovascular, immunological and respiratory system 
5. Structures related to the digestive, metabolic and endocrine systems 
6. Structures related to the genitourinary and reproductive systems 
7. Structures related to movement 
8. Skin and related structures 

Activities and participation 
1. Learning and applying knowledge 
2. General tasks and demands 
3. Communication 
4. Mobility 
5. Self-care 
6. Domestic life 
7. Interpersonal interactions and relationships 
8. Major life areas 
9. Community, social and civic life 
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Environmental factors 
1. Products and technology 
2. Natural environment and human-made changes to environment 
3. Support and relationships 
4. Attitudes 
5. Services, systems and policies 
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 فصلي  خالصه

ي  غیر کشندهي آمدها یجامعه از طریق تلقیق اطالعات مرگ و میر و پی تندرستی کلي ها شاخص
ي اه شاخصی کنند. کاربرد اصل ییک جمعیت را در قالب یک عدد بیان می ها و صدمات، تندرست يبیمار

مختلف به منظور یافتن مهمترین عوامل مؤثر بر ي ها ها ومکان جوامع در زمانی تندرستي  مقایسه ی،کل
و ی در دو گروه امید تندرستی کلي ها است. شاخصي گذار سیاستي نتایج آن براي و به کارگیری تندرست
این ي ها اخصترین ش به ترتیب معروف DALYsو  HALEشوند.  یمي تقسیم بندی تندرستي  فاصله

حاالت مختلف ی نسبی به جدول عمر جمعیت و فراوان HALEشاخص ي  محاسبهي دو گروه هستند. برا
از دست ي ها کل سالي  ، که بیان کنندهDALYsنیازمندیم. شاخص ی سني ها گروهی در تمامی تندرست

ي آمدها یو پ ) است، بر اساس اطالعات بروز مرگYLD(ی ) و ناتوانYLLرفته به علت مرگ زودرس (
از ي ها سالي  محاسبهي استاندارد در هر سن مبنای شود. امید زندگ یها محاسبه م يبیماري  غیر کشنده

به هر ی مستلزم انتساب یک وزن ناتوان YLDي  دست رفته در اثر وقوع مرگ در آن سن است. محاسبه
از زمان به سر برده شده ی از آن است که چه بخشی غیر کشنده است. این وزن حاکي آمدها ییک از پ
ي آمدها یکه به پي افرادی تندرستي گیر کرد. اندازهی را باید از دست رفته تلق آمد غیر کشنده یدر یک پ

بین ي مناسب است. طبقه بندي ها مبتال هستند نیازمند در اختیار داشتن ابزارها يبیماري  غیر کشنده
بهداشت تهیه شده ی توسط سازمان جهاني چنین منظوري ) براICF(و سالمت ی ناتوان  عملکرد،ی الملل

حالت ي غیر کشنده باید عالوه بر اندازه گیري آمدها یهر یک از پی است. به منظور تعیین وزن ناتوان
 ي،ا ها را نیز مشخص کرد. مقیاس رتبه شده با آني سپري ها ارزش سال  آمدها، یاز این پی ناشی تندرست

ها  هستند که به کمک آنی های افراد روشي  زمان، و معاملهي  د، معاملهتخمین شدت، ریسک استاندار
و عموم افراد سالم   ی،آنان، ارایه کنندگان خدمات تندرستي  شود. بیماران، خانواده یانجام مي گذار ارزش

 DALYsشود. در براورد  یانجام مي گذار ها ارزش هستند که بر اساس قضاوت آنی های جامعه گروه
هر سال فاصله از زمان ي از دست رفته، به ازاي ها سالي  محاسبهي ها برا يبیماری بار جهاني  عهدرمطال

سنین مختلف عمر ي % منظور شده است. در این مطالعه همچنین برا3معادل ی حاضر نرخ تخفیف
 در نظر گرفته شده است.ی متفاوتي ها ارزش

ی کلي ها را که از تعریف شاخصی ظاراتتمام انت DALYs و HALEي ها با توجه به آن که شاخص
از ي جدید کامالً باز است. براي ها شاخصی معرفي کنند، عرصه برا یمورد نظر بوده است براورده نم
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ها را  از مالكي ا جدید باید مجموعهي ها شاخصی ها و معرف این شاخصي ها میان بردن محدودیت
که به این منظور پیشنهاد ی های ترین مالك م. مهمدر اختیار داشته باشیی کلي ها شاخصی ارزیابي برا

 شده اند عبارتند از:

کمتر باشد، به شرط برابر بودن سایر چیزها، شاخص ی سن در هر سنی اگر مرك و میر اختصاص -1
 باید بهتر باشد.ی کل

مطلوب باالتر باشد، به شرط برابر ی بدتر از تندرستی سن یک حالت تندرستی اگر شیوع اختصاص -2
 باید بدتر باشد.ی سایر چیزها، یک شاخص کلبودن 

ي مطلوب باالتر باشد، به شرط مساوی بدتر از تندرستی سن یک حالت تندرستی اگر بروز اختصاص -3
 باید بدتر باشد.ی یک شاخص کل بودن سایر چیزها، 

مطلوب باالتر باشد، به شرط ی بدتر از تندرستی سن یک حالت تندستی اختصاصي اگر میزان بهبود -4
 باید بهتر باشد.ی شاخص کل بودن سایر چیزها، ي ساوم

تناظر یک به یک در ی گیرند که از نظر حالت تندرست یرا در بر مي افراد Bو  Aي  اگر دو جامعه -5
برد، به شرط  یبسر مي بدتری که در حالت تندرست Bي  ها وجود دارد بجز یک نفر در جامعه بین آن

 باید بدتر باشد. Bي  جامعهي رابی بودن سایر چیزها، شاخص کلي مساو

ها یا علل  ها را به مقوله بتوان آنی به راحت  قابل درك باشند،ی باید به سادگی کلي ها همچنین شاخص
مشخص بیان کنند و به وقایع ی زماني  جامعه را در یک دروهی و وضعیت تندرست  مختلف نسبت داد،

 خاص قبل از دوره و پس از آن وابسته نباشند. 

از دو روش انتساب ی کلي ها ها، صدمات، و عوامل خطر گوناگون در شاخص يتعیین سهم بیماري ابر
از مقوالت ی کاملي  باید مجموعهي ا انتساب مقولهي شود. برا یو تحلیل مقابل واقع استفاده مي ا مقوله

ت داد و همچنین ها نسبت داد و نتوان یک واقعه را به دو مقوله نسب وقایع را به آنی که بتوان تمام
انتساب وقایع به مقوالت در دست باشد. در تحلیل مقابل واقع ي از قواعد استاندارد براي ا مجموعه

ی شرایط واقعي محاسبه و با مقدار شاخص محاسبه شده برای فرضي تحت یک سناریوی شاخص کل
شود.  یسبت داده منی فرضي با سناریوی شود. تفاوت به دست آمده به تفاوت شرایط واقع یمقایسه م

فقط از روش تحلیل ی امید تندرستي ها ها، صدمات و عوامل خطر در شاخص يتعیین سهم بیماري برا
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توان به  یهر دو روش را می تندرستي  فاصلهي ها در مورد شاخصی توان استفاده کرد، ول یمقابل واقع م
 کار برد.
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 خود آزمایی

 ها اطمینان حاصل کنید. نبه آی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

از یک ی از دست رفته ناشي ها که در اختیار دارید تالش کنید سالی با توجه به منابع اطالعات -2
است که در صورت ي ) را محاسبه کنید. الزم به یاد آورYLLمرگ زود هنگام (ي  در نتیجهي بیمار

از دست ي ها توان سال یمي از یک بیماری مرگ ناشی جنسی سني ها در اختیار داشتن میزان
 از آن را محاسبه کرد.ی ناشي  رفته

 

 

 

  
 





 فصل سوم

 

 یتندرستي ها در برنامهي نگرش فرایند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباحث فصل
 ینگرش سیستم 
 یي در نظام تندرستنگرش فرایند 

 تعریف فرایند •
 شناسایی یک فرایند •
 دیگر (رسم نمودار جریان) ها با یک فرایند و ارتباط آن ي هاي تشکیل دهنده فعالیت •
 فرایند ياستانداردها •
 ها (مدل زنجیره اي) انواع فرایندها و ارتباط بین آن 
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 اهداف فصل

 رود: یاین فصل از شما انتظار مي  پس از مطالعه

اع ها بیان و از آن دف و کاربرد آن در مدیریت سازمانی مفهوم نگرش سیستمي  نظر خود را در باره -1
 کنید.

 توضیح دهید.ي را با نگرش فرایندی ارتباط نگرش سیستم -2

 دیگر تشخیص دهید. ها را با یک کنید و ارتباط آنی محیط کار خود را شناسایي فرایندها -3

ی سازماني ها فعالیتي ارتقاي این مفهوم براي به کار گیري  شیوهي  استاندارد را تعریف و در باره -4
 بحث کنید.

 درون سازمان و اهداف آن را توضیح دهید. ي ها ارتباط بین فعالیتروش برقرار کردن  -5

ها و اهداف واسط با مأموریت سازمان مرتبط  فعالیتی خود را از طریق شناسایي  روزانهي ها فعالیت -6
 کنید.

 پیشنهاد کنید.ی نقاط ایجاد مشکل در صورت دست نیافتن به اهداف سازمانی شناسایي را برای روش -7
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 ینگرش سیستم

از ي ا به سازمان به صورت مجموعهی است. نگرش سیستمی از نگرش سیستمی انعکاسي نگرش فرایند
کند که به دنبال تولید یک برونداد یا محصول  یارتباط متقابل) نگاه مي متعامل (داراي عناصر و اجزا

شود. این  یمها) نیز تعبیر  است. از این محصول به هدف یا مأموریت سیستم (در مورد سازمانی نهای
ایجاد تغییر ي ها برا ایجاد یک تغییر در محیط فعالیت سیستم است. به بیان دیگر سیستمی محصول نهای

است که ي ها درك دقیق تغییر شناختن سیستمي اند و اولین قدم برا در محیط پیرامون خود به وجود آمده
شود  یالیت سیستم در محیط اطراف ایجاد مفعي  که در نتیجهی رود. تغییر بزرگ یها انتظار م از فعالیت آن

ارتباط ي  شود. به واسطه یاست که درون سیستم واقع مي ا تر و به هم پیوسته تغییرات کوچکي  نتیجه
شود و در نهایت  یدر هریک از این اجزا به کل سیستم منتشر مي سیستم، هر تغییري اجزای متقابل تمام

آن است ی اصل همبستگي  . نتیجهی)دهد (اصل همبستگ یقرار م یا برونداد را تحت تأثیری محصول نهای
را در سیستم ي دهد و هیچ تغییر یاست که در درون آن رخ می تغییراتی که برونداد سیستم برایند تمام

درون ي را تحت تأثیر قرار ندهد. هر تغییری توان یافت که مستقیم یا غیر مستقیم محصول نهای ینم
ی توان برونداد سیستم را برایند تمام یدیگر، می لیت است و لذا، با بیانیک فعاي  سیستم نتیجه

ي ها ها یا سیستم از مجموعهی به عمل آمده در آن دانست. همان گونه که هر سیستمي ها فعالیت
آن است ي  تر در برگیرنده بزرگي ها از سیستمی تر (زیر سیستم) تشکیل شده است، خود نیز جزی کوچک

سیستم ي ها در ارتباط متقابل قرار دارد. تأثیر پذیر این سیستمي  تشکیل دهندهي ها سیستمو با سایر زیر
ي جاري ها توانند فعالیت یها م از محیط خارج بدان معناست که تغییرات به وقوع پیوسته در سایر سیستم

سیستم شوند.  در سیستم مورد نظر را تحت تأثیر قرار دهند و از این طریق منجر به تغییر برونداد کل
 دهد. ینمایش م ی،مفاهیم مرتبط با سازمان را، بر اساس نگرش سیستم 1ي  شکل شماره

واحد در هم تنیده به عنوان سازمان است ي  هدف از طرح این بحث جلب توجه خواننده به یک مجموعه
ها و  الیتگیرد و شناخت این فع یاست که در آن انجام می های فعالیتی تمامي  که محصول آن نتیجه

ي ها با هدف یا مأموریت سازمان شروط الزم برا آنی دیگر و درك ارتباط تمام ها با یک درك ارتباط آن
را که با ی درك بهتر این مفاهیم یک سازمان اجتماعي قرار دادن سازمان در مسیر بهبود مستمر است. برا

 آن فکر کنید:ي  آن آشنا هستید در نظر بگیرید و با توجه به سؤاالت زیر در باره

 در جامعه ایجاد شده است؟ي ایجاد چه تغییري این سازمان برا .1
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 شود؟ یدر این سازمان انجام می های چه فعالیت .2

 شود؟ یحاصل می ها چه تغییرات این فعالیتي  در نتیجه .3

 مورد نظر از عملکرد سازمان در سطح جامعه چیست؟ی ارتباط این تغییرات با تغییر نهای .4

 دیگر چگونه است؟ ها با یک عالیتارتباط این ف .5

توانید تأثیر آن را بر  یحاصل از آن تغییر کند، آیا مي  ها و نتیجه از این فعالیتی اگر یک .6
 سازمان نشان دهید؟ی محصول نهای

آن نداشته ی بر محصول نهایي کنید که تأثیری را در سازمان شناسایی توانید فعالیت یآیا م .7
 باشد؟

 

 یم تندرستدر نظاي نگرش فرایند

خدمات  ی،کند. با توجه به نگرش سیستم یخدمات به رسالت خود اقدام مي  از طریق ارایهی نظام تندرست
ی تندرستي ها است که در درون سازماني ا به هم پیوستهي ها فعالیتی محصول یا برایند تمامی تندرست

مطلوب یا ي  و در نتیجه ریشه هاست وابسته به کیفیت این فعالیتی در جریان است. کیفیت محصول نهای
متنوع درون سازمان جست و جو ي ها نا مطلوب بودن خدمات را باید در مطلوب یا نامطلوب بودن فعالیت

ي ها ها و فعالیت کیفیت خدمات باید بتوان بین آني کرد. این سخن بدان معناست که به منظور ارتقا
مشکالت مشاهده شده در خدمات تا رسیدن ی د یاببرقرار ساخت تا امکان ری درون سازمان ارتباط روشن

برگرفته از آن، به ما ي ها و ابزارها و روش ي،ها وجود داشته باشد. نگرش فرایند مسبب آني ها به فعالیت
را بر قرار و از طریق ی درون سازمان این ارتباط منطقي ها دهد که بین خدمات و فعالیت یاین امکان را م

 کنیم. ی مداخله شناسایي صحیح را براي  تحلیل مشکالت نقطه
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 به سازمانی نگرش سیستم -1ي  شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف فرایند

ي ا به هم پیوستهي ها فعالیتي  فرایند به مجموعهبر تعریف فرایند استوار است. ي نگرش فرایند
هر  ت.و پیاده شده اسی ایجاد یک یا چند تغییر تعریف شده طراحي شود که برا یاطالق م

ها از  یابد. تشخیص این فعالیت یفرایند با یک فعالیت مشخص آغاز و با یک فعالیت مشخص نیز پایان م
ي ها فرایند برخوردار است. به منظور تأکید بر ضرورت تشخیص فعالیتی شناسایي براي ا اهمیت ویژه

که با یک ي ا م پیوستهبه هي ها فعالیتي  مجموعهآغاز کننده و خاتمه دهنده، فرایند را به عنوان 
اند. به  نیز تعریف کرده ،یابد یشود و با یک فعالیت مشخص پایان م یفعالیت مشخص آغاز م

که هر روز در محیط کار ی های از مفهوم فرایند، با مرور بر فعالیتي تر به درك روشنی یاب منظور دست
ها موارد زیر را مشخص  از این فرایند کنید. در مورد هر یکی دهید، چند فرایند را شناسای یخود انجام م

 کنید:

 فعالیت آغاز کننده .1

 فعالیت خاتمه دهنده .2

 فرایندي تغییرات ایجاد شده در اثر اجرا .3

 برونداد درونداد

سیستم 
 

سیستم 
 

زیر سیستم
 
 
  

 یرسیستمز

 زیرسیستم زیرسیستم

 سازمان
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ایجاد این تغییرات ي فرایند را براي  تشکیل دهندهي ها در مورد هر فرایند تالش کنید نقش فعالیت
ها معموالً  رایندها قابل تشخیص است؟ در سازماناین في اجراي  تشخیص دهید. چند نوع تغییر در نتیجه

رسیدن به درك ي موارد ایجاد تغییر برای یک فرایند با چند تغییر همراه است و تشخیص تمامي اجرا
است. تغییرات ایجاد شده در اثر وقوع یک فرایند را باید در موضوعات زیر جست و ی از فرایند الزامی کامل

 جو کرد:

 

انجام ی و کسب آگاهی که به منظور شناسایی در فرایندهای فعالیت:ي  فرد انجام دهنده .1
فعالیت است. ي  فرد انجام دهندهي ها از انجام فرایند ایجاد تغییر در دانستهی پذیرد، هدف اصل یم

ي  جدید در فرد انجام دهندهي ها یمنجر به ایجاد آگاهی بالیني  مثال انجام یک معاینهي برا
 شود. یمعاینات م

مثال در خدمات ي برا گیرد): یها قرار م که تحث تأثیر فعالیتی (فرد یا شیئ Aمل عا .2
کند و در  یو/ یا از نظر بیولوژیک تغییر می خدمت از نظر دانش و آگاهي  گیرندهی تندرست

 شوند. یتغییر داده می تجهیزات از نظر فیزیک ي،تعمیر و نگهداري فرایندها

ها و نتایج به  انجام فعالیتي  شده در سازمان شیوهی طراحي افرایندهی تقریبا در تمام اسناد: .3
اهمیت تکمیل اسناد، ي  شود. به واسطه یشده ثبت می از پیش طراحي ها ها در فرم دست آمده از آن

این تغییر را باید مورد ی دهد، شناسای یاز فرایندها  رخ می است که در برخي ترین تغییر که مهم
 توجه خاص قرار داد.

 

است که تحت ي کند تغییر در فرد یا چیز یکه جلب توجه مي یک فرایند اولین تغییری جریان شناسای در
خدمت ایجاد گردد و ي  که باید در فرد ارایه کنندهی گیرد. توجه نکردن به تغییرات یها قرار م تأثیر فعالیت

ی د. از آنجا که هدف از طراحشو یناقص فرایند می که باید تولید شوند، منجر به شناسایي همچنین اسناد
یا اصالح نامناسب ی ها طراح یک فرایند ایجاد این تغییرات است، تشخیص ندادن کامل آني و اجرا

 فرایند را به همراه خواهد داشت.
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 1توان تشخیص داد که یک فعالیت، تعامل ییک فرایند مي  تشکیل دهندهي ها تأمل بر فعالیتی با اندک
دیگر با یک روش خاص ي و مواد از سو  A) بین انسان و ابزار از یک سو، و عامل (تأثیر و تأثر متقابل

شود. از انسان،  ی) درونداد فرایند اطالق مAاست. به هر  یک از این عوامل (انسان، ابزار، مواد، و عامل 
ی به منابع غیر انسان شود. ابزار و مواد یابزار و مواد به کار گرفته شده در فرایند به منابع یا ساختار تعبیر م

یک ي نامند. بنابراین اجرا یمی و مواد را منابع مصرفي ا معروف است. ابزار را اصطالحاً منابع سرمایه
و در اختیار داشتن روش انجام فعالیت است. پس از  Aفرایند مستلزم گرد آمدن منابع مورد نیاز و عامل 

از این بروندادها ی آن را خواهند یافت. برخي دهافرایند حکم برونداي ها دروندادها فعالیتي  خاتمه
 ).2ي  اند (شکل شماره ماندهی دیگر نیز بدون تغییر باقی اند و برخ دستخوش تغییر شده

تر باشد.  از یک فرایند بزرگی تواند جزی یتر است و خود نیز م کوچکي هر فرایند قابل تقسیم به فرایندها
ي نسبتاً اختیاري یک فرایند امري  تشکیل دهندهي ها فعالیت ي این بدان معناست که تعیین محدوده

از ی به یک برداشت کلی یاب دارد. به منظور دستی فرایندها بستگي است و به هدف از تمرکز بر رو
تعداد نسبتا ي  توان فرایندها را بزرگ و در برگیرنده یبه پرداختن به جزییات نیست و مي سازمان نیاز

مشکالت، باید با تمرکز بر ی یاب تحلیل عملکرد یک واحد و ریشهي برای اختیار کرد. ول ها از فعالیتي زیاد
 قرار داد. ی و ارزیابی ها را به دقت مورد شناسای آني  تشکیل دهندهي ها کوچک، فعالیتي فرایندها

 

 یک فرایندی شناسای

 فرایند مستلزم تشخیص موارد زیر است:ی شناسای

 فعالیت آغاز کننده  .1

 یت خاتمه دهندهفعال .2

 تغییر یافتهي نتایج یا بروندادها .3

 و منابع) Aدرونداد (عامل  .4

 دیگر ها با یک فرایند و ارتباط آني  تشکیل دهندهي ها فعالیت .5

1  Interaction 
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 استانداردها .6

یک فرایند قدم به قدم بر اساس موارد فوق انجام گیرد. بدین معنا که پس از ی بهتر است شناسای
و پس از ی فرایند شناسایي  و خاتمه دهنده، برونداد تغییر یافته یا نتیجه آغاز کنندهي ها تشخیص فعالیت

ي فرایند (نقاط آغاز و پایان) و هدف از اجراي  درونداد اقدام شود. پس از تعیین محدودهی شناسایي آن برا
دیگر  ها را با یک فرایند و ارتباط آني  تشکیل دهندهي ها تغییر یافته) باید فعالیتي آن (بروندادها

ها و روش به  انجام فعالیتي دقیق منابع مورد نیاز براي ها یکرد و در آخرین مرحله باید ویژگی شناسای
 این منابع را روشن ساخت (استانداردها).ي کار گیر

 

 فرایند و مفاهیم مرتبط با آن -2شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برونداد 
 یافته تغییر

 A عامل فرایند

 مواد ابزار انسان

 A عامل

 انسان

 اسناد

 ابزار انسان

 درونداد

 برونداد بدون تغییر

 منابع
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 ر (رسم نمودار جریان)دیگ ها با یک فرایند و ارتباط آني  تشکیل دهندهي ها فعالیت

ها را به کمک یک نمودار مناسب به تصویر کشید، به  ها ارتباط آن فعالیتی چنانچه بتوان پس از شناسای
ها، انتقال اطالعات مرتبط با فرایند بین دست اندرکاران  عینیت حاصل از ترسیم ارتباط فعالیتي  واسطه

و اصالح فرایند ی ها به منظور ارزیاب فاهم بین آنتي  رسد و زمینه یبه انجام مي آن با سهولت بیشتر
است. رسم  2نمایش یک فرایند استفاده از نمودار جریاني  ترین شیوه شود. مناسب یتر فراهم م سریع

سازد. در نمودار جریان،  یها را نیز فراهم م فعالیتي استانداردهای شناسایي الزم براي  نمودار جریان زمینه
ها به چند گروه  شود. به منظور گویاتر کردن نمودار، فعالیت یک نماد نمایش داده مهر فعالیت به کمک ی

ي شود. گروه بند ینمایش فعالیت مربوط به هر گروه از یک نماد خاص استفاده مي تقسیم و برای اصل
در به کار رفته ي نمایش داده شده است. نمادها 1ي  به کار رفته در جدول شمارهي ها و نمادها فعالیت

ارتباط مؤثرتر استاندارد شده است. لذا ي برقراري رسم نمودار جریان به منظور ایجاد یک زبان مشترك برا
به کار ي استاندارد شده براي شود. نمادها ینمودارها توصیه می رسم تمامي استفاده از همین نمادها برا

گوناگون به منظور ي ها تخصصجریان محدود به موارد ذکر شده در جدول نیست و ي در نمودارهاي گیر
شده ی معرفي نمادهاي اند، لیکن معنا نیز استفاده کردهي دیگري خاص خود از نمادهاي ها نمایش فعالیت

ها در نمودار  ارتباط بین فعالیتي نمودارها یکسان است. به منظور برقراری در تمام 1ي  در جدول شماره
دست اندرکاران فرایند ترسیم و پس از ی ید با حضور تمامشود. نمودار جریان با یاستفاده م →جریان از 

آن کراراً با آنچه که واقعا در محیط کار در جریان است مقایسه گردد. رسم نمودار مناسب نیازمند تجربه و 
شود. توجه به نکات زیر  یها جز با تمرین و تکرار حاصل نم قدرت تجزیه و تحلیل فرایند است و این

 تر شدن نمودارها خواهد شد: گویا منجر به زیباتر و

 دیگر را قطع نکنند. ها یک اي رسم کنید که خطوط رابط فعالیت نمودار را به گونه .1

هاي زیاد، به منظور جلوگیري از پیچیدگی نمودار بهتر است آن  در فرایندهاي بزرگ و حاوي فعالیت .2
مک نمودار جریان نمایش داد. در تر تقسیم و ارتباط این فرایندها را به ک را به چند فرایند کوچک

شود. به چنین نموداري  اینصورت از نماد مستطیل براي نمایش هر فرایند کوچک استفاده می
شود. به کمک چنین نموداري یک درك کلی از  اطالق می 3“نمودار کلی یا سطح باال“اصطالحا 

2  Flowchart 
3  High level flowchart 
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ي  هاي تشکیل دهنده یتشود. به منظور نمایش تمامی فعال فرایند براي مشاهده کننده حاصل می
ي آن را جداگانه ترسیم  توان نمودار دقیق هر یک از فرایندهاي کوچک تشکیل دهنده فرایند می

ي فرایند را نمایش  هاي تشکیل دهنده نمود. در قیاس با نمودار کلی، به نموداري که جزییات فعالیت
که قبالً نیز مورد بحث قرار  شود. همان گونه اطالق می 4“نمودار جزیی یا سطح پایین"دهد،  می

توان هر فرایند را براي فرایند در  گرفت؛ کلی یا جزیی بودن یک فرایند کامالً نسبی است و می
 ي آن کلی تلقی کرد.  ي آن جزیی و براي فرایندهاي تشکیل دهنده برگیرنده

 هر گروهي ها یتنمایش فعالي به کار رفته براي ها و نمادها فعالیتي گروه بند -1ي  جدول شماره

 نماد فعالیت

 فرایندي  فعالیت آغاز کننده یا خاتمه دهنده
 

 

 اقدام 
 

 

 يتصمیم گیر
 

 

 ها ثبت داده
 

 

 انتظار یا تأخیر
 

 

 بعدي  رابط به صفحه
 

 

 

4  Low level flowchart 
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در مورد هر فعالیت در نماد مربوطه در نمودار وجود ندارد. در این صورت ی معموالً امکان توضیح کاف .3
است با اختصاص یک شماره به هر نماد توضیحات مربوط به آن فعالیت را در پیوست نمودار  بهتر

ي ابزار، مواد، و روش به کار گرفته شده برا ی،انساني نیروي  ذکر کرد. این توضیحات در برگیرنده
نمودار مرتبط با هر فعالیت در پیوست ي ها یا استانداردها یانجام آن فعالیت است. بدین ترتیب ویژگ

 شود. یتوضیح داده م

ر  توان نمودا یمنیز ی نمودار جزیي ها هریک از فعالیتي همان گونه که قبالً نیز توضیح داده شد برا
کردن نمودار، با توجه به هدف از ترسیم آن، باید تا آنجا ادامه یابد که ی ترسیم کرد. جزیي تر یجزی

 ند به کمک نمودار حاصل گردد.فرایي  تشکیل دهندهي ها از فعالیتی تصویر روشن

 

 فرایندي استانداردها

ی هر فرایند تولید یک نتیجه یا برونداد خاص است. بدون در اختیار داشتن تمامي و اجرای هدف از طراح
عملکرد این ی آن و همچنین ارزیابي  فرایند تولید کنندهی برونداد مورد نظر امکان طراحي ها یویژگ

برونداد بتوان عملکرد ي ها ی. به منظور آن که از طریق در اختیار داشتن ویژگفرایند وجود نخواهد داشت
قابل مشاهده، و در صورت نیاز قابل اندازه  ی،عین ی،ها باید جزی یقرار داد، این ویژگی فرایند را مورد ارزیاب

 شود.  یگفته مبرونداد ي استانداردهااصطالحاً ی های یباشند. به چنین ویژگي گیر

خاص و با ترکیب مناسب است. ي ها است که تولید یک برونداد استاندارد در گرو انجام فعالیتی بدیه
یک فرایند مستلزم انجام ي  تشکیل دهندهي ها فعالیتي ترین شکل و ترکیب برا به مناسبی یاب دست
آن است. از ي اها و تحقیقات مناسب است. انجام هر فعالیت نیز وابسته به تأمین منابع مورد نیاز بر یبررس

منابع در آن است. هر یک از منابع به کار رفته در فرایند ي دیگر اختصاصات هر فعالیت روش به کار گیر
تولید یک برونداد ي ها برا هستند که تحقق آنی های یویژگي ها دارا آني و همچنین روش به کار گیر

که تضمین ی ها در شرایط آني منابع و روش به کار گیري ها یاز ویژگ .استي استاندارد ضرور
مثال به ي برا  شود. یفرایند تعبیر مي برونداد باشد به استانداردهاي تحقق استانداردهاي  کننده

این فرایند کارت پایش رشد تکمیل شده است. در ي از بروندادهای فرایند توزین یک طفل دقت کنید. یک
این اطالعات ي د طفل (درونداد) به کارت حاوواقع از طریق این فرایند کارت فاقد آخرین اطالعات رش

یک کارت پایش رشد ي کنند استانداردها یکار می که در نظام تندرستي افرادي تبدیل شده است. برا
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به ی یاب دستي و کامل پر شده باشد. برای قابل قبول کامالً شناخته شده است. این کارت باید به درست
 تند از:منابع مورد نیاز عباري ا چنین نتیجه

خدمت، کار با ترازو، وثبت ي  ارتباط با گیرندهي برقراري الزم براي ها یکه واجد توانایي بهورز .1
 ها در کارت پایش رشد باشد. داده

 باشد. 80×40آن بیش از ي  گرم که ابعاد کفه 20با دقت ي ا کفهي ترازو .2

 سانتیگرادي  درجه 22تا  19ي با دمای فضای .3

 مداد نوك تیز پر رنگ .4

وزن بر حسب ي گیر ثبت نتایج اندازهي محور مختصات مناسب براي ت پایش رشد که داراکار .5
 سن باشد.

ي ها برا است که رعایت آنی های یویژگي خدمت و توزین طفل نیز داراي  ارتباط با گیرندهي روش برقرار
و را تنظیم کرد، لباس مثال قبل از توزین باید صفر ترازي است. برای به برونداد استاندارد الزامی یاب دست
 طفل را خارج کرد، و . . . . . . . . . .ی اضاف

قابل مشاهده، و در صورت نیاز  ی،استانداردها باید عینی آید تمام یهمان گونه که از مثال فوق نیز بر م
ها در  که امکان حصول توافق در خصوص تحقق یافتن یا نیافتن آني ا باشند به گونهي گیر قابل اندازه

ي  مشترك در بارهي ها به برداشتی یاب وجود داشته باشد. دستی ن دست اندرکاران فرایند به راحتبی
به ي هاست و این هدف از طریق رسم نمودار جریان و استاندارد ساز فرایندها اولین گام در راه بهبود آن

که در مورد هر ی یحاتشود. با افزودن استانداردها به نمودار جریان در قالب توض یبهترین نحو حاصل م
یک ی شناسایي اطالعات مورد نیاز برای از تمامی کاملي  شود، مجموعه یفعالیت به نمودار اضافه م

 شود. یفرایند حاصل م

 

 ي)ا ها (مدل زنجیره انواع فرایندها و ارتباط بین آن

ي و گروه رفتاربه دي هستند. عوامل فردی یا محیطي ها معلول عوامل فرد يیا بیماری مشکالت تندرست
شوند. این عوامل از طریق  یتقسیم می و شیمیایی به بیولوژیک، فیزیکی و بیولوژیک، و عوامل محیط
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شوند. بنا بر این، منطق  یو/ یا مرگ در فرد می منجر به ناتوانی ایجاد تغییرات بیولوژیک و/ یا روان
از ي سطح دوم و سوم) یا جلوگیر يها بازگرداندن این تغییرات (برنامهی تندرستي ها برنامهی طراح

مشکالت ي  ایجاد کنندهی و محیطي سطح اول) از طریق تغییر عوامل فردي ها ها (برنامه پیدایش آن
از طریق ایجاد تغییر در فرد یا محیط اطراف او نسبت به حل ی است. به بیان دیگر نظام تندرستی تندرست

که به منظور ایجاد این تغییرات ی کند. فرایندهای یم یا انجام  مأموریت خود، اقدام ی،مشکالت تندرست
ي  در فرایند خدمت گیرنده  Aعامل شوند. بنابراین  ینامیده م فرایند خدمتشوند،  یو اجرا می طراح

آغاز  Aارتباط با عامل ي است که باید تغییر کند. فرایند خدمت با برقراری خدمت، یا آن عامل محیط
فرایند خدمت، هنوز واجد تغییرات ي  ، یا اولین نتیجهبروندادیابد.  یا آن پایان مشود و با قطع ارتباط ب یم

که مقدمه یا پیش نیاز ی در فرد باشد نیست، بلکه تغییراتی حل مشکل تندرستي که به معنای نهای
که پس از دریافت واکسن واحد ارایه ی مثال کودکي تغییرات مورد نظر است در آن ایجاد شده است. برا

زا وارد بدن او شده ی ایمني  مصونیت ندارد بلکه تنها مادهي کند در برابر بیمار یخدمت را ترك مي  نندهک
کند تنها  یکه پس از دریافت خدمات تنظیم خانواده خانه بهداشت را ترك می است، یا خانم واجد شرایط

را کسب ي ضد باردار يها مصرف قرصي  الزم را در مورد ضرورت تنظیم خانواده و شیوهي ها یآگاه
درست از قرص است. بنابراین برونداد ي  کرده است  و این مقدمه تغییر رفتار در او در جهت استفاده

خدمت ي  ) در گیرنده5است که تدریجاً به ایجاد تغییرات نسبتا پایدار (اثری فرایند خدمت واجد تغییرات
و مصرف مداوم و درست قرص توسط ي بیمارفوق مصونیت کودك در برابر ي ها شود. در مثال یمی منته

که به ي از خدمات واکسیناسیون و تنظیم خانواده هستند. از تغییر پایداری خانم واجد شرایط، آثار ناش
ممکن است پس از تولید   شود. یتعبیر م Ef(6(ی در فرد است؛ به اثر نهایی حل مشکل تندرستي معنا

). در 3ي  باشد (شکل شمارهی ) نیز قابل شناسای. . . . . ,E1, E2( یآثار واسطی برونداد تا ایجاد اثر نهای
ی که خدمت تنظیم خانواده دریافت کرده در حکم اثر نهایی فوق مصرف درست قرص در خانمي ها مثال

شود. در  یمحسوب می کند، اثر نهای یمی را منتفی که وقوع حاملگي نیست بلکه قطع تخمک گذار
مناسب دارو، مهار ی چون سطح خونی آثار واسطي قطع تخمک گذار تغییر رفتار تاي  فاصله

توان تشخیص داد. تشخیص و ذکر آثار واسط  یمحرك تخمدان را مي ها هیپوتاالموس، و کاهش هرمن
ها اقدام کرد؛ بلکه در صورت  آني  همهي باید نسبت به اندازه گیری بدان معنا نیست که تحت هر شرایط

5 Effect 
6 Final Effect 
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شود، با  یو حل مشکل می از تغییرات مرحله به مرحله که منجر به اثر نهایی ندر دست بودن تصویر روش
 انتخاب کرد. ي اندازه گیري ترین مرحله را برا توان مناسب یو امکانات موجود می توجه به هدف بررس

 بین فرایند خدمت و اثر نهاییي ا ارتباط زنجیره -3ي  شکل شماره

 

 

 

در فرد است. حل این مشکل در سطح جامعه با ی مشکل تندرست حل یکي به معنای تحقق اثر نهای
ها تحقق یافته است متناسب  در آنی اند و اثر نهای که خدمت مورد نظر را دریافت کردهي افرادی فراوان

 نمایش داده شده است. 4ي  است. این مفهوم در شکل شماره

 

 آمد برنامه با پوشش آن یارتباط پ -4ي  شکل شماره

 

 

 

 

 

 

یابد. این  یگیرندگان خدمت تحقق نمی برونداد در تمامي برنامه، استانداردهاي اجراي حت شرایط عادت
دیگر،  موجود و قابل انتظار بین گیرندگان  خدمت، اختالف ارایه کنندگان خدمت با یکي ها امر از تفاوت

 . . E1 E2 Ef برونداد خدمت ي گیرنده   فرایند خدمت
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 ي گیرنده فرایند خدمت
 خدمت

 . .  . .     برونداد

 آمد  پی
 ینهای

 آمد  پی
 واسط

 آمد  پی
 اولیه

پوشش 
 برنامه

E1 

 
E2 

 
Ef 
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شود. به همین  یمی خدمت دیگر ناشي  خدمت به ارایهي  خدمت از یک ارایهي  و تغییر شرایط ارایه
شود. بنابراین  ینمی آثار واسط منجر به اثر نهایی ترتیب تمام موارد برونداد منجر به آثار واسط و تمام

فقدان تناظر یک ي  به واسطهی تابع پوشش برنامه است؛ ول ی)آمد برنامه (اعم از اولیه، واسط، و نهای یپ
آمد برنامه  یتوان تنها با در اختیار داشتن پوشش، پ ینم ی،به یک بین گیرندگان خدمت و تحقق اثر نهای

آمد از طریق  یبین پوشش و پي  پوشش نیازمند کشف رابطهي آمد برنامه بر مبنا یرا برآورد کرد. برآورد پ
پوشش قدم اول ي آمد مورد انتظار بر مبنا یپي  مناسب است. کشف این رابطه و محاسبهی تحقیقات میدان

هدف برنامه در بار ي ). متناسب با سهم بیمار9رنامه در عمل است (فصل در تحلیل دستاورد ب
جامعه ی تندرستي یا ارتقای جامعه، توفیق در مقابله با آن منجر به افزایش امید تندرستي ها يبیمار

ي جامعه با توجه به منابع مصرف شده برای تندرستي در ارتقای تندرستي  شود. تعیین سهم هر برنامه یم
 است.ی تندرستي ها د تحلیل عملکرد برنامهآن کلی

ي فرایندهاآن است. ي ها انجام فعالیتي تحقق فرایند خدمت مستلزم تأمین منابع مورد نیاز برا
پشتیبان به شکل ي اند. با افزودن فرایندها و اجرا شدهی به منظور تأمین این منابع طراح پشتیبان

آید (شکل  یپشتیبان با ارتقاء سالمت جامعه به دست م ياز ارتباط فرایندهای تصویر روشن 4ي  شماره
شود و از طریق  یاز منابع مورد نیاز فرایند خدمت از خارج از سازمان تأمین مي ). بسیار5ي  شماره

گیرد. حفظ و بهبود مستمر منابع نیز از طریق  یپشتیبان در اختیار فرایند خدمت قرار مي فرایندها
ي مند پشتیبان به منطور تضمین بهرهي شود. به بیان دیگر فرایندها یپشتیبان انجام مي فرایندها
 شوند. یو اجرا می خدمت از منابع استاندارد در سازمان طراحي فرایندها
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 یتندرستي ها در برنامهي ا مدل زنجیره -5ي  شکل شماره
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 فصلي  خالصه

از ي ا به سازمان به صورت مجموعهی نگرش سیستم است.ی از نگرش سیستمی انعکاسي نگرش فرایند
است. فرایند به ی کند که به دنبال تولید یک برونداد یا محصول نهای یمتعامل نگاه مي عناصر و اجزا

و ی ایجاد یک تغییر تعریف شده طراحي شود که برا یاطالق مي ا به هم پیوستهي ها فعالیتي  مجموعه
که ی فعالیت، فرد یا شیئي  وقوع یک فرایند را باید در فرد انجام دهنده ازی پیاده شده است. تغییرات ناش

ي ها گیرد، و اسناد تولید شده در جریان وقوع فرایند جست و جو کرد. فعالیت یها قرار م تحت تأثیر فعالیت
أثیر که تحت تی ها، فرد یا شیئ فعالیتي  فرایند در واقع تعامل بین افراد انجام دهندهي  تشکیل دهنده

شود.  یاین عوامل درونداد فرایند گفته مي  است. به مجموعهی گیرد، ابزار و مواد مصرف یها قرار م فعالیت
از این ی آن را خواهند یافت. برخي فرایند حکم بروندادهاي ها، دروندادها فعالیتي  پس از خاتمه

یک فرایند مستلزم ی اند. شناسایمانده ی نیز بدون تغییر باقی اند و برخ بروندادها دستخوش تغییر شده
ي ها تغییر یافته، دروندادها، و فعالیتي تعیین فعالیت آغاز کننده، فعالیت خاتمه دهنده، نتایج یا بروندادها

تشکیل ي ها نمایش فعالیتي دیگر است. بهترین روش برا ها با یک فرایند و ارتباط آني  تشکیل دهنده
(سطح باال یا ی توان به صورت کل ین آن است. نمودار جریان را میک فرایند رسم نمودار جریاي  دهنده
یک فرایند بدون شناخت یا ی یا طراحی رسم کرد. شناسای ی)(سطح پایین یا عملیاتی یا جزی ی)مفهوم

ی ها در شرایط آني منابع و روش به کار گیري ها یشود. از ویژگ یآن کامل نمي تعیین دقیق استانداردها
 شود.  یفرایند تعبیر مي برونداد باشد به استانداردهاي تحقق استانداردهاي  که تضمین کننده

ي  ارتباط با گیرندهي هستند که با برقراری فرایندهایی خدمات تندرستی تمامي بر اساس نگرش فرایند
از این فرایندها حل مشکل ی یابند. هدف نهای یشوند و با قطع ارتباط با او خاتمه م یخدمت آغاز م

که به ی فرایند خدمت هنوز واجد تغییرات نهایي  خدمت است. برونداد یا اولین نتیجهي  گیرندهی رستتند
که مقدمه یا پیش نیاز تغییرات مورد نظر ی در فرد باشد نیست، بلکه تغییراتی حل مشکل تندرستي معنا

دهد که به  یرخ م معموالً به صورت تغییر دانش و نگرشی است در او ایجاد شده است. تغییر مقدمات
مستلزم وقوع یک تغییر ی خدمت مورد انتظار است. حل مشکل تندرستي  دنبال آن تغییر در رفتار گیرنده

 خدمت است.ي  تغییر رفتار در گیرندهي  خدمت است. این تغییر بیولوژیک نیتجهي  بیولوژیک در گیرنده

پشتیبان ي آن است. فرایندهاي ها م فعالیتانجاي تحقق فرایند خدمت مستلزم تأمین منابع مورد نیاز برا
ي پشتیبان و فرایندهاي ارتباط بین فرایندهاي شوند. با برقرار یو اجرا می به منظور تأمین این منابع طراح
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ی ارتباط تمامي  جامعه، زنجیرهی خدمت با مشکالت تندرستي خدمت و روشن کردن ارتباط فرایندها
ي الزم براي  شود. درك این ارتباط مقدمه یآن روشن می وریت نهایسازمان با اهداف و مأمي ها فعالیت

 آن است.  ي و ارتقای تندرستي ها تحلیل عملکرد سازمان
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 یخود آزمای

 به اهداف آن مطمین شوید.ی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

با توجه به آن به  محیط کار خود را، که کامالً با آن آشنا هستید انتخاب کنید وي از فرایندهای یک -2
 سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 کنید.ی فرایند را شناسایي  آغاز کننده و خاتمه دهندهي ها فعالیت •

 کنید و نمودار جریان آن را رسم کنید. ی فرایند را شناسایي  تشکیل دهندهي ها فعالیت •

 فرایند را مشخص کنید.ي دروندادها و بروندادها •

 و برونداد را به دقت مشخص کنید.درونداد، فرایند، ي استانداردها •

که پاسخ شما مثبت است ی نیز باید بروز کند؟ در صورتي آیا پس از تحقق  برونداد آثار دیگر •
 ها را نیز مشخص کنید. آن

 کنید.ی کنند به دقت شناسای یرا که منابع مورد نیاز این فرایند را تأمین می پشتیباني فرایندها •

 

 

 

  





        

 فصل چهارم

 

 یتندرستي ها برنامه ازي مند بهره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباحث فصل
 يمند بهره يها تعیین کننده 

 یرس دست •
 احساس نیاز یا تقاضا •
 مقبولیت خدمت •
 تناسب قیمت •
 یمراحل تأمین پوشش خدمت تندرست 

 یفیزیک یتأمین دسترس •
 آن ي برنامه و خدمات تشکیل دهنده ي تمام شده ي تعیین هزینه •
 تأمین منابع ي تعیین شیوه •
 خدمت ي تعیین نظام پرداخت به ارایه کننده •
 برنامه و تقاضا در جمعیت هدف یایجاد الزام، آگاه •
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 اهداف فصل

 رود: یاین فصل از شما انتظار مي  پس از مطالعه

 بیان و از آن دفاع کنید. ی تندرستي ها از برنامهي مند بهرهي ها تعیین کنندهي  دیدگاه خود را در باره -1

 وضیح دهید.دیگر ت ها را با یک را تعریف کنید و ارتباط آنی و فراهمی رس مفاهیم دست -2

 را نام برید و مفهوم هر یک را توضیح دهید.ی رس دستي ها تعیین کننده -3

خدمات آن احساس ي توان در گروه هدف یک برنامه برا یمی توضیح دهید که با تکیه بر چه نکات -4
 نیاز ایجاد کرد.

 یک خدمت را توضیح دهید.ي ارتباط بین تقاضا، مقبولیت، و قیمت مناسب برا -5

مند کردن جامعه از  تضمین بهرهي توضیح دهید که براي مند بهرهي ها عیین کنندهبا توجه به ت -6
 کرد.ی را باید طی چه مراحلی خدمات یک برنامه تندرست

توان  یرا چگونه می تندرستي ها کردن برنامهي جاري مورد نیاز برای توضیح دهید که منابع مال -7
ی توان روش مناسب تأمین منابع مال یگونه مخاص چي  تأمین کرد و این که با توجه به یک برنامه

 آن را مشخص کرد. 

ی تندرستي ها مند کردن جمعیت از برنامه خدمت را در بهرهي  اهمیت شیوه پرداخت به ارایه کننده -8
 توضیح دهید.

 پرداخت به ارایه کنندگان خدمت و نقاط قوت و ضعف هر یک را توضیح دهید.ي ها انواع مکانیزم -9

 باید توجه کرد. ی یک نظام پرداخت به چه نکاتی در طراحتوضیح دهید که  -10

 در جامعه بیان کنید.ی نسبت به خدمات تندرستی ایجاد تقاضا و آگاهي چند روش را برا -11

 مستمر پوشش و تحلیل آن ارایه کنید.ی ارزیابي را برای چارچوب -12
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 ي مند بهرهي ها تعیین کننده 

به اثبـات رسـید، بایـد شـرایط     ی ل یک مشکل تندرستحي پس از آن که اثربخش بودن یک مداخله برا
جمعیت نیازمند از خدمات یـک برنامـه (پوشـش)، از    ي مند مند شدن جامعه را از آن فراهم کرد. بهره بهره

ي نظر عوامل تأثیر گذار بر آن، شبیه خرید یک کاال است. اگر بتوانیم عوامل مـؤثر بـر خریـد یـک کـاال     
را  ی)(خـدمت تندرسـت  ی تندرستي یک کاالي کنیم، عوامل مؤثر بر خریدارو تحلیل ی را شناسایی بازرگان

تأمـل در ایـن   ی کنیم. با کم یگوناگون مي کرده ایم. ما تقریبا هر روز اقدام به خرید کاالهای نیز شناسای
را کـه علیـرغم   ي کرد. به منظور تسهیل این تحلیل مـوارد ی توان عوامل مؤثر بر آن را شناسای یرفتار، م

را کـه  ي خرید یک کاال، در انجام آن توفیق نیافته یا از آن منصرف شده ایـد و مـوارد  ي یم اولیه براتصم
نسبت به خرید یک کاال اقدام کرده اید در نظر آورید. با توجـه بـه چنـین    ي بدون قصد اولیه و برنامه ریز

خواهد از کاال یا خدمت تحقق خواهد یافت که فرد اوالً بتواند و ثانیًا بی هنگامي مند بهرهی تحلیل
ي منـد  از یـک خـدمت امکـان بهـره    ي منـد  بهرهي برای به بیان دیگر شروط الزم و کاف. مند شود بهره

نیز تابع احسـاس نیـاز (تقاضـا)، مقبولیـت     ي مند است. تمایل به بهرهي مند ) و تمایل به بهره1رسی (دست
نمایش  1از خدمت در شکل شماره ي مند خدمت، و مناسب دانستن قیمت است. ارتباط این عوامل با بهره

 داده شده است.

 

 یرس دست

 عبارتند از:ی رس از خدمت است. شرایط دستي مند امکان بهرهي به معنای رس دست

خدمت در ي  ارایهي منابع آن است که منابع مورد نیاز برای مقصود از فراهممنابع:  2فراهم بودن -1
که در یک زمان مناسب بتوان ي ا موجود باشد به گونهي هره بردارو قابل ب ی،مکان مناسب، به مقدار کاف

نیستند بلکه باید ي از منابع به صرف تأمین قابل بهره برداري پیدا کرد. بسیاری رس به این منابع دست
از یک اتومبیل تأمین ي مثال شرط بهره برداري ها را نیز فراهم کرد. برا از آني شرایط بهره بردار
آن است. افزون بر این سالمت منابع ي به کار گیري وتور و سایر ملزومات مورد نیاز براسوخت، روغن م

1  Accessibility 
2  Availability 
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این منابع نیز ی سالمتي  است. به منظور حفظ و اعادهی ها الزام از آني بهره برداري نیز براي ا سرمایه
ي  وعهکرد. مجمي خدمات جاري  و تعمیر این منابع را در نظام ارایهي نگهداري ها باید فعالیت

 ي ها گیرد فعالیت یاز منابع در سازمان انجام مي که با هدف تأمین شرایط بهره برداری های فعالیت
از منابع تحت عنوان مدیریت منابع در ي و نگهداري شود. اصول تأمین، بهره بردار ینامیده می پشتیبان

ی فراهمی تندرستي ها امهمدیریت برني  فصل ششم مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل در چرخه
شده ی و زمان طی منظور شده است.  لیست انتظار طوالنی پشتیباني ها فعالیتي  منابع به عنوان نتیجه

نامناسب منابع هستند. زمان ی در صورت فراهمی رس شدن زمان دستی طوالني ها در راه مکانیزم
 شدن ی طوالناهمیت است. جهت اول آن که در صورت ي از دو جهت دارای رس دست

 

 از خدمتي مند عوامل مؤثر بر بهره -1ي  شکل شماره

 

 

 

 

 

 

خدمت تحقق نیابد و جهت دوم آن که ممکن است منجر به ي  ممکن است آثار مورد انتظار از ارایه
بیشترین تأثیر را خواهند داشت که ی در صورتي انصراف گروه هدف از دریافت خدمت گردد. خدمات فور

مند شود. این  ها بهره مشخص پس از وقوع حادثه از آنی زماني  خدمت در یک محدودهي  ندهگیر
دریافت ي که شدت تقاضا برای شود. در مورد خدمات ینامیده می اصطالحاً زمان طالیی زماني  محدوده

ظار ها انت از آنی و در کوتاه مدت آثار ملموس ي)و غربالگري گیر ها کم است (نظیر خدمات پیش آن

مندي از  بهره
 خدمت

 یدسترس تقاضا

 مقبولیت
 خدمت

تناسب 
 قیمت
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ممکن است منجر به آن شود که افراد وقت خود را صرف ی رس شدن زمان دستی رود، طوالن ینم 
توان  یمي را با یک نگاه سخت افزاری به دنبال داشته باشد. فراهمي تر کنند که آثار ملموسي امور

ان منابع زمی مهم آن است که صرف وجود فیزیکي  در نظر گرفت. نکتهی فیزیکی رس معادل دست
نامناسب ی ده سازمان ی،انگیزه بودن منابع انسان یبي کند. با یک نگاه نرم افزار یرا کوتاه  نمی رس دست

شدن زمان انتظار ی خدمت نیز ممکن است منجر به طوالني  ناکارامد پذیرشِ گیرندهي ها، یا فرایندها آن
 گروه هدف به خدمات شود. ی رس و کاهش دست

از میـان  ي متـداول بـرا  ي هـا  شیوهی اجتماعی : آموزش، تبلیغ، و بازاریابمتخدي  از ارایهی آگاه -2
 به خدمات هستند.ی رس دستي برای بردن مانع آگاه

ي منـد  بهرهي  خدمت باید قادر به پرداخت هزینهي  این بدان معناست که گیرنده ی:استطاعت مال -3
ي  خدمت یـا تعرفـه  ي  به محل ارایهرفت و آمد ي  از خدمت باشد. این پرداخت ممکن است صرف هزینه

از ي منـد  بهـره ي بـرا ي متداول از میان بردن مانع اقتصـاد ي ها شیوهی دولتي  خدمات شود. بیمه و یارانه
 خدمت هستند.

ي  باشد که، بواسـطه ی خدمت ممکن است محدود به زماني  : ارایهخدمتي  زمان مناسب ارایه -4
از خدمت وجود نداشته باشد. در ي مند بهرهي آنان براي  مراجعه اشتغال گروه هدف خدمات به کار، امکان

 خدمت را منطبق بر زمان فراغت مردم کرد.ي  این صورت باید زمان ارایه

 

 3احساس نیاز یا تقاضا

معموالً بدون نیاز به آموزش و جلب توجه فرد به ی بروز ناتواني  سطح سوم به واسطهي ها در برنامه
سطح اول و دوم از آن جهت که هنوز ي ها در برنامهی خدمات وجود دارد؛ ولي براخود، تقاضا ی ناتوان
ها  خدمات این برنامهي تقاضا برای از آن ظاهر نشده است؛ به صورت طبیعی ناشی آغاز یا ناتواني بیمار

خته احساس نیاز در افراد برانگی 4اجتماعیی وجود ندارد؛ مگر آن که به کمک آموزش، تبلیغ یا بازاریاب
 تابع عوامل زیر است:ی خدمات تندرستي شود. به بیان دیگر تقاضا برا

3 Demand 
4 Social Marketing 
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 شدت احساس ناتوانی .1

 و شدت و مدت آن پس از وقوعی احتمال بروز ناتوان .2

 احتمال وقوع مرگ و زمان آن .3

 خود قایل است. ی عمر و توانایي که فرد برای ارزش .4

 احتمال تأثیر خدمت .5

ي شود باید به دنبال روشن کردن این موارد را برا ییجاد تقاضا انجام مکه با هدف ای های بنا بر این مداخله
 جامعه باشد.

 

 مقبولیت خدمت

خدمت است. چنانچه خدمت از نظر فرد ارایه کننده، محیط و ي  قضاوت مردم در بارهي  مقبولیت نتیجه
سب و مقبول و در غیر خدمت باشد؛ مناي  از آن در چارچوب انتظارات گیرندهی ارایه، و آثار ناشي  شیوه

از دو ساز و کار ی شود. قضاوت مردم در مورد مقبولیت یک خدمت به یک یمی این صورت نامناسب ارزیاب
 گیرد: یزیر شکل م

دریافت خدمت ي خدمت در هنگام مراجعه براي  چنانچه رضایت گیرنده ی:تجربیات مستقیم قبل -1
مجدد از خدمت ي  استفادهي ار جلب شود، تمایل او برااز بقا و استمری اطمینان بخش و حاکي ا به گونه

 افزایش خواهد یافت.

در این حالت فرد بر اساس قضاوت دیگران در مورد کیفیت خدمت به تجربیات غیر مستقیم:  -2
خدمت در مورد استفاده ی قضاوت خواهد پرداخت. به بیان دیگر فرد با توجه به شهرت و انعکاس اجتماع

 گیرد.  یز آن تصمیم مکردن یا نکردن ا
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 تناسب قیمت

تصمیم به استفاده از خـدمت  ی خدمت هنگامي  گیرنده ي،اقتصادی رس و دستی در صورت استطاعت مال
دیگر تشخیص دهد. شدت احساس نیاز نیز پیوسـته بـر    گیرد که قیمت و کیفیت آن را متناسب با یک یم

ي بـرا ي بیشتري نیاز، فرد حاضر به پرداخت بهااین قضاوت مؤثر است، بدین معنا که با افزایش احساس 
سطح ي ها سطح سوم نسبت به برنامهي ها پرداخت وجه خدمات برنامهي خدمات است. بنابراین جامعه برا

جامعـه از  ي منـد  تضـمین بهـره  ي هـا بـرا   دارد. به همین دلیل است که دولـت ي اول و دوم تمایل بیشتر
کننـد. بـا افـزایش     یرایگان خدمت اقـدام مـ  ي  رانه تا مرز ارایهسطح اول و دوم به پرداخت یاي ها برنامه
دریافـت وجـه   ي ها کاسـت و در ازا  توان تدریجاً از حجم یارانه یو احساس نیاز جامعه به خدمات می آگاه

به خدمت تبدیل ی رس دستي براي که این مبلغ به یک مانع اقتصادی این خدمات را ارایه کرد؛ در صورت
ـ   نشود. عالوه بر  ي خـدمت بـرا  ي  کـه گیرنـده  ی درك از کیفیت و احساس نیاز، عوامل زیر نیـز بـر قیمت

 دهد، مؤثر هستند: یاز آن مناسب تشخیص مي مند بهره

 قیمت همین خدمت یا خدمات مشابه در بازار تندرستی .1

ی خـدمات تندرسـت  ي را بـرا ي بیشتري جامعه: با افزایش درامد، خانوارها حاضرند بهاي توان اقتصاد .2
 ردازند.بپ

 

 یمراحل تأمین پوشش خدمات تندرست

از عوامـل اسـت.     پیچیدهي ا  تابع مجموعهی جامعه از خدمات تندرستي مند با توجه به آنچه که آمد؛ بهره
ها از  کنند تابع تحلیل آن یمردم به خدمات اتخاذ می رس تأمین دستي برای تندرستي ها که نظامي ا شیوه

ی است. مراحـل منطقـ  ی یا محرومیت جامعه از خدمات تندرستي مند بهرهسهم هر یک از این عوامل در 
 :تأمین پوشش برنامه عبارتند ازي  تعیین شیوه
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 یفیزیکی رس تأمین دست -1

ي  ارایه کنندهي و توزیع مناسب واحدهاي از طریق سطح بندی فیزیکی رس اولین قدم، تأمین دست 
تناسب با حجم خدمت مورد نیاز است. در فصل پنجم در خدمت در سطح جامعه و فراهم آوردن منابع م

پس از  ی،تندرستي ها مدیریت برنامهي  بحث شده است. با توجه به چرخهي روش سطح بندي  باره
از منابع را ي و نگهداري بردار پشتیبان شرایط بهرهي کردن فرایندهاي استقرار منابع باید از طریق جار

نیز باشد. در جریان استقرار واحدها باید مالحظات ي بردار قابل بهرهفراهم کرد تا منابع تأمین شده 
خدمت مورد توجه قرار داد. زمان باز بودن واحد ي  را به منظور تضمین مقبولیت واحد ارایه کنندهی فرهنگ

 ها گروه هدف برنامهي  تنظیم کرد که بیشترین امکان مراجعهي ا خدمت را نیز باید به گونهي  ارایه کننده
 تعیین شود. ی وجود داشته باشد. این زمان با توجه به اشتغال مردم منطقه باید توسط مدیران محل

  

 آني  برنامه و خدمات تشکیل دهندهي  تمام شدهي  تعیین هزینه -2

ي برنامه و تصمیم گیري اجراي تمام شده، مشخص کردن اعتبارات مورد نیاز براي  هدف از تعیین هزینه
 تأمین آن است. ي  در مورد شیوه

 

 تأمین منابعي  تعیین شیوه -3

 ی،خدمت، منابع عمومي  را از چهار طریق پرداخت مستقیم توسط گیرندهی منابع مورد نیاز بخش تندرست
خدمات ی تأمین منابع مورد نیاز تمامي و خیریه برای توان تأمین کرد. از منابع عموم یبیمه و خیریه م

ي افرادي  خطر است و از طریق حق بیمهي  رد. با توجه به آن که بیمه معاملهتوان استفاده ک یمی تندرست
ی تأمین منابع خدماتي شود، استفاده از آن برا یبینند خسارت آسیب دیدگان جبران م یکه آسیب نم

تأمین منابع مورد ي باشد. بنا بر این از بیمه فقط برا ی،ها محتمل، و نه قطع است که نیاز به آنی منطق
خدمات ي آن براي توان استفاده کرد و به کار گیر یم ی)از خدمات سطح سوم (درمان و توانبخشنی

که ی و مکانیزم پرداخت خسارت در بیمه منافات دارد. در صورتي وجودي  با فلسفهی و بیمار یابي پیشگیر
شکل در بیمه یک خدمت در تعهدات بیمه قرار داده شود باید با توجه به احتمال بروز مي پرداخت بها

 حق بیمه اقدام کرد. ي  شوندگان نسبت به محاسبه
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خدمت در تأمین منابع مورد نیاز ي  از هزینهی تواند با پرداخت مستقیم تمام یا بخش یخدمت مي  گیرنده 
خدمت ناعادالنه ي  پرداخت مستقیم توسط گیرندهی اصلي  مشارکت داشته باشد. عارضهی بخش تندرست

کم ي ها سالمت گروهي  خدمات است. زیرا هزینهي  نظام ارایهی ر تأمین منابع مالکردن مشارکت مردم د
کم درامد، در ي ها از درامد گروهي با درامد باال نیست. در نتیجه سهم بیشتري ها درامد کمتر از گروه

سهم با درامد باال، به سالمت اختصاص خواهد یافت. به بیان دیگر با کاهش درامد، ي ها قیاس با گروه
مغایر است. ی یابد و این امر با عدالت اجتماع یمرتبط با سالمت در سبد خانوار افزایش مي ها هزینه

ی نظام تندرستی کند که هر کس متناسب با درامدش در تأمین منابع مال یحکم می عدالت اجتماع
 مند شود. مشارکت داشته باشد و متناسب با نیازش از آن بهره

 خدمت پرداخت شود باید عوامل زیر را مورد توجه قرار داد:ي  که باید توسط گیرنده یبه منظور تعیین مبلغ

با افزایش شدت تقاضـا یـا احسـاس نیـاز بـه خـدمت،        :خدمات برنامهي موجود براي تقاضا •
مشـخص  ي  خدمت از مردم اخذ کرد مشروط بر آن که تعرفـه ي  را بابت ارایهي توان مبلغ بیشتر یم

خدمت ي  خدمات سطح سوم مشارکت گیرندهي خدمت نشود. لذا معموالً برا بهی رس شده مانع دست
 شود.  ینازل یا رایگان ارایه مي شود و خدمات سطح اول و دوم با بها یلحاظ م

از درامـد خـود را بـه خـدمات     ي با افزایش درامد، خانوارها سهم بیشـتر  :جامعهي توان اقتصاد •
ی هم مستقیم آنان را در تـأمین منـابع بخـش تندرسـت    توان س یدهند و لذا م یاختصاص می تندرست

 افزایش داد.

خدمت در ي  تر باشد سهم گیرنده است که هر چه این منابع محدودی : بدیهموجودی منابع عموم •
تأمین منابع مورد نیاز بیشتر خواهد شد. چنانچـه بـا در نظـر گـرفتن سـایر عوامـل افـزایش سـهم         

 خدمت تالش کرد.ي  تمام شدهي  کاستن از هزینهي اید براخدمت امکان پذیر نباشد، بي  گیرنده

خـدمت بـا توجـه بـه     ي  گیرنـده  ی:قیمت این خدمت یا خدمات مشابه در بازار تندرست •
 کند.  یشرایط بازار در خصوص مناسب بودن قیمت تعیین شده قضاوت م

آثـار  ي کـه از دارا ی هـای  ي: مقابلـه بـا بیمـار   جامعـه ی اهمیت برنامه از نظر سالمت عموم •
بـه  ي برخوردار است. آثار فرافـرد ي جامعه از اهمیت بیشتری هستند از دید سالمت عموم 5فرافردي

5 Externality 
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اند نیز آثـار   که خدمت را دریافت نکردهي افرادي این معناست که دریافت خدمت توسط یک نفر برا
سـایر افـراد را نیـز    به همراه دارد و اجتناب فرد نیازمند از دریافت خدمت نه تنها خود او بلکه ی مثبت

انتقال منجر به کاهش بـروز در  ي  مثال واکسناسیون به دلیل قطع زنجیرهي متضرر خواهد کرد. برا
به پوشش ی یاب برخوردار باشد دست ي شود. هر چه برنامه از اهمیت بیشتر یافراد غیر واکسینه نیز م

تحقـق  ي بیشتر برا به تضمینی یاب تر خواهد بود. در اینصورت، به منظور دست آن مهمي مناسب برا
آن تعیین شده است ي که با توجه به سایر عوامل برای تر از مبلغ پوشش مناسب، باید خدمت را ارزان

 ارایه کرد.

 

  خدمتي  تعیین نظام پرداخت به ارایه کننده -4

ه ب ي،مند بهرهي خدمت براي  و تمایل گیرندهی عالوه بر توانایی از خدمات تندرستي مند بهره
ی اصلي ها از مؤلفهی یک ارایه نیز وابسته  است.ي خدمت براي  و تمایل ارایه کننده ی توانای

خدمت ي  خدمت است. نظام پرداخت در واقع ارایه کننده ي  او از ارایهی مالي ها تمایل ارایه کننده، انگیزه
دمات با کیفیت، با پوشش مناسب خي  ارایهي دهد و به دنبال ایجاد انگیزه در او برا یرا مورد توجه قرار م

 تشکیل شده است. این دو عنصر عبارتند از:ی و پایدار است. نظام پرداخت از دو عنصر اصل

خدمت ي  به عمل آمده توسط ارایه کنندهي ها که بر اساس آن هزینهي ا مکانیزم پرداخت یا شیوه .1
 شود یجبران  م

وارد ی که منابع مالی خدمت، و تشکیالت واسطي  خدمت، ارایه کنندهي  بازیگران پرداخت: گیرنده .2
رسانند، بازیگران پرداخت را تشکیل  یخدمت مي  خدمات را به ارایه کنندهي  شده به نظام ارایه

 دهند. یم

با توجه به این  6خدمت است.ي  طرف پرداخت تشکیالت یا فرد ارایه کنندهپرداخت: ي ها مکانیزم
پرداخت به تشکیالت، گروه ي توان از هم تمیز داد. گروه اول برا یتفکیک سه گروه مکانیزم پرداخت را م

رایج پرداخت به ارایه ي ها هردو منظور مناسب است. مکانیزمي پرداخت به فرد، و گروه سوم براي دوم برا

كنار اين دو به   نامند. در می remunaerationرا  و به فرد ارايه كننده خدمت fundingپرداخت به تشكيالت را  ٦
 شود. اطالق می financingاز طرق چهارگانه اصطالح  ینظام تندرست یتأمني منابع مال

                                                      



  97چهارم فصل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یتندرست ياز برنامه ها يمند بهره

 

خالصه شده است. هر یک از این  1ي  ها در جدول شماره کنندگان خدمت با توجه به کار برد آن 
دارد که متناسب با شرایط نظام ی های ها و محدودیت قابلیت ی،أمین پوشش و کارایها، از نظر ت روش
هر یک از این  ی،ترین مکانیزم اقدام کرد. به منظور آشنای خدمات باید نسبت به انتخاب مناسبي  ارایه

 شود. یها به اختصار توضیح داده م مکانیزم
 

صورت حساب انجام ي  و در مقابل ارایهخدمت ي  در این روش پرداخت پس از ارایه:  7کارانه •
رود. پرداخت  یخدمت، هر دو، به کار مي  پرداخت به تشکیالت و فرد ارایه کنندهي پذیرد و برا یم

این خدمات ي  پرداخت و تعرفهي از خدمات مورد تعهد برای بر اساس این روش مستلزم وجود لیست
ی ا با کمترین قیمت تمام شده ارایه کند ولکند خدمات ر یاست. در این روش ارایه کننده تالش م

ندارد، زیرا صرف وجود خدمت در لیست مورد تعهد ي ا ترین خدمات انگیزه انتخاب مناسبي برا
ي را، که با سود بیشتری آن خواهد شد. ارایه کننده ممکن است خدمات خاصي منجر به پرداخت بها

جامعه را کمتر مورد توجه قرار دهد؛ ي و نیازها همراه است، از میان خدمات مورد تعهد انتخاب کند
ي  خدمات خارج از لیست ندارد. در این روش ارایه کننده تشویق به ارایهي  ارایهي برای تمایلی ول

ي  مورد و بیش از نیاز گیرنده یخدمات بي  شود. این امر ممکن است منجر به ارایه یبیشتر خدمات م
 خدمت شود.

رود و  یبه کار می خدمات درماني پرداخت بهاي این روش برا :8تشخیصي پرداخت بر مبنا •
خدمت، هر دو، مناسب است. صرف نظر از ترکیب ي  پرداخت به تشکیالت و فرد ارایه کنندهي برا

در هر مورد، ارایه شده است؛ مبلغ از پیش تعیین  ي،تشخیص و درمان یک بیماري که برای خدمات
تشخیص و ي صرف شده براي  این مبلغ بر اساس میانگین هزینهشود.  یبابت آن پرداخت مي ا شده

ي  خدمات ارایه شده مناسب باشد، هزینهی شود. چنانچه فراوان یخاص تعیین مي درمان یک بیمار
خدمت ي  شود. در این روش ارایه کننده یتر از میانگین با موارد کمتر از آن جبران م موارد گران

ي  تمام شده ارایه کند و از ارایهي ترین ترکیب و کمترین بها بکند خدمات را با مناس یتالش م
مورد اجتناب کند. چنانچه ارایه کننده مورد پایش مناسب قرار نگیرد، ممکن است از  یخدمات ب

7  Fee for service 
8 Diagnosis-based 
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اجتناب کند و کیفیت خدمات را مورد تهدید ي تشخیص و درمان بیماري براي خدمات ضروري  ارایه
همراه است از ي باالتري  که با تعرفهی و کم خرج و اعالم  تشخیص قرار دهد. انتخاب موارد خفیف

 پرداخت است.ي  نا مطلوب این شیوهي آمدها یدیگر پ

 

 ها رایج پرداخت با توجه به کار برد آني ها مکانیزم -1ي  جدول شماره

 کاربرد                                                                        

 نیزم پرداختمکا

Funding
 

R
em

uneration
 

   و پرداخت بر اساس آنی زماني  یک دورهي برای کلي  تنظیم بودجه

   کار بر اساس ضوابط مشخص و از پیش تعیین شدهي پرداخت حقوق در ازا

   یپرداخت ساعت

صورتحساب ي  پرداخت متناسب با حجم خدمات ارایه شده در مقابل ارایه
   (کارانه)

   بر تشخیصی پرداخت مبتن

   جمعیت تحت پوششي پرداخت سرانه به ازا
 

ي  در این روش، پرداخت بر اساس جمعیت تحت پوشش یک تشکیالت یا فرد ارایه کننده :9سرانه •
شود. حق  یانجام می زماني  از خدمات در یک دورهي ا تعریف شدهي  بستهي  خدمت به منظور ارایه

مورد نظر نیست. تحت ي  شود و تابع ترکیب دقیق خدمات ارایه شده در دوره ین مسرانه از قبل تعیی
خدمت در واقع در حکم بیمه گر جمعیت تحت پوشش است و ي  این شرایط تشکیالت ارایه کننده

کند  یخدمت تالش مي  کند. در این روش ارایه کننده یتحمل می را به لحاظ مالی ریسک باالی

9  Capitation 
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ممکن ارایه کند و بیشترین جمعیت را ي  ترین هزینه خدمات را با پایینترین ترکیب از  مناسب 
که از کمترین ریسک ي تحت پوشش قرار دادن افرادي تحت پوشش قرار دهد. تالش برا

نامناسب پرداخت سرانه ي آمدها یکم خدمت، و توجه نکردن به استانداردها از پي  برخوردارند، ارایه
 هستند.

خدمت در یک ي  خدمت به منظور ارایهي  روش تشکیالت ارایه کننده در این :10یکلي  بودجه •
ي  را تحت عنوان بودجهي ا مبلغ از پیش تعیین شده ی)یک سال مال "خاص (معموالًی زماني  دوره

که قرار ی قبل، حجم خدماتي ها سالي  توان بر اساس هزینه یدارد. این بودجه را م یدریافت می کل
که تحت پوشش قرار خواهد گرفت؛ محاسبه کرد. تشکیالت ارایه ی تاست ارایه شود، و جمعی

ي براي ا انگیزهی ممکن ارایه کند، ولي  کند خدمات را با کمترین هزینه یخدمت تالش مي  کننده
 خدمت ندارد. ي  باال بردن پوشش خدمات و جلب بیشتر گیرنده

 

گیرد.  یت مورد استفاده قرار مخدمي  پرداخت به فرد ارایه کنندهي این روش فقط برا: 11حقوق •
یک ي را براي ا مبلغ از پیش تعیین شده ی،مشخصي ها مسؤولیتي خدمت به ازاي  ارایه کننده

ی بر مبلغ دریافتي کند. حجم دقیق خدمات ارایه شده در این دوره تأثیر یدریافت می زماني  دوره
تفاوت است و در  یآن بي  رایهخدمت نسبت به انتخاب نوع خدمت و حجم اي  ندارد. ارایه کننده

خدمت تضمین کند، به انجام وظیفه خواهد پرداخت. ي  او را در تشکیالت ارایهي که بقاي حد
آمد مورد انتظار این روش پرداخت است. سهولت پرداخت و عدم نیاز به  یپي بنابراین کم کار

 قوت این روش است.ي  هترین نقط پیچیده در تشکیالت پرداخت کننده، مهمی سازماني ها قابلیت

مورد استفاده قرار ی خدمات تندرستي  ارایهي ها این روش کمتر در نظام :12یپرداخت ساعت •
استوار ی مشخصي ها انجام مسؤولیتي گیرد و بر پرداخت متناسب با ساعات انجام کار در ازا یم

 است. نقاط قوت و ضعف این روش مشابه حقوق است.

10  Global budget 
11  Salary 
12  Wage 
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خدمت و ارایه ي  ترین شکل خود فقط از دو بازیگر گیرنده اخت در سادهنظام پرد بازیگران پرداخت:
خدمت با پرداخت مستقیم به ارایه کننده، ي  خدمت تشکیل شده است. در این حالت گیرندهي  کننده
واسط بر سر راه ي ها تر شدن جوامع، سازمان کند. با پیچیده یخدمات ارایه شده را جبران  مي  هزینه

تر نظام پرداخت را به وجود آورده اند.  پیچیدهي خدمت به ارایه کننده قرار گرفته الگوهاي  پرداخت گیرنده
 دهد.  یآن نمایش می پرداخت را با توجه به بازیگران اصلي ها چند نمونه از نظام 3ي  شکل شماره

ي اه و مکانیزمی یک نظام پرداخت مستلزم تعیین بازیگران اصلی طراح یک نظام پرداخت:ی طراح
ي ها مکانیزمي ذکر شده براي ها ها و محدودیت پرداخت به کار گرفته شده در آن است. با توجه به قابلیت

پوشش، و  ی،به باالترین کارایی یاب دستي ها برا از آنی ترکیبي پرداخت، ممکن است به کار گیر
نظام پرداخت باید متناسب به یک عملکرد قابل قبول، ی یاب اجتناب نا پذیر باشد. به منظور دستي پایدار

که ی شده باشد. لذا شناخت عمیق این نظام در وجوهی خدمات طراحي  موجود نظام ارایهي ها با قابلیت
است. عالوه بر این، توجه به مفاهیم زیر ی الزام ی،به آن اشاره خواهد شد، به عنوان اولین گام در طراح

 خواهد شد.ي تر نظام کارآمدی پرداخت منجر به طراحي ها در نظام
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 دهد. یها را نشان م ها جریان پرداخت پرداخت: فلشي ها چند نمونه از نظام -3ي  شکل شماره
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پرداخت ي ها مکانیزم :13بر ارایه کنندهی بر جمعیت در مقابل نظام مبتنی نظام مبتن •
خدمت وجود دارد هدایت ي  کننده که ارایهی و حقوق، منابع را به جای ی،کلي  کارانه، بودجه

که گیرندگان خدمت حضور دارند؛ صرف نظر از ی کنند. در مقابل، مکانیزم سرانه منابع را به جای یم
کند. بدین ترتیب مکانیزم سرانه این امکان را به مردم  یارایه کنندگان خدمت، هدایت می فراوان

برخوردار ی که از ارایه کننده به تعداد کافی طخود را، در شرایي دهد که منابع هدایت شده به سو یم
نیستند، صرف دریافت خدمت از ارایه کنندگان سایر مناطق کنند. به عالوه هدایت منابع به یک 

بر جمعیت در قیاس ی مبتني ها منطقه منجر به جذب ارایه کنندگان نیز خواهد شد. بنابراین مکانیزم
 را به همراه خواهند آورد.ي بیشتری عدالت اجتماعبر ارایه کننده، ی مبتني ها با مکانیزم

در مکانیزم پرداخت کارانه، : 14عناصر آینده نگر در پرداخت در مقابل عناصر گذشته نگر •
فقط تعرفه از پیش تعیین شده است و پرداخت به حجم خدمات ارایه شده وابسته خواهد بود. 

نگر، و ترکیب و حجم خدمات در حکم  ندهبنابراین در مکانیزم کارانه تعرفه در حکم یک عنصر آی
نگر  بر تشخیص عناصر آیندهی نگر هستند. با حرکت از مکانیزم کارانه به پرداخت مبتن عناصر گذشته

تشخیص و ي که برای خدمت با تغییر ترکیب خدماتي  شود. بدین معنا که ارایه کننده یتقویت م
کند زیرا این مبلغ از قبل به  یایجاد نمی ریافتدر مبلغ دي کند، تغییر یارایه مي درمان یک بیمار

تواند  ینگر تعیین شده است و او تنها از طریق ایجاد تغییر در حجم خدمات ارایه شده م صورت آینده
ي خود را تغییر دهد. مکانیزم سرانه در قیاس با این دو مکانیزم از عناصر آینده نگر بیشتری دریافت

نها از طریق ایجاد تغییر در جمعیت تحت پوشش خود قادر به ایجاد برخوردار است و ارایه کننده ت
 است.ی تغییر در منابع دریافت

شود.  یاز پرداخت کننده به ارایه کننده منتقل می نگر مکانیزم پرداخت، ریسک مال با افزایش عناصر آینده
نیزم کارانه بیشترین انجام تعهدات است. در مکاي احتمال عدم کفایت منابع براي به معنای ریسک مال

ارایه شده ي ها کند؛ زیرا ممکن است قادر به پرداخت صورت حساب یریسک را پرداخت کننده تحمل م
ي  تمام شدهي  توسط ارایه کنندگان خدمت نباشد. در مقابل ارایه کننده تنها باید تالش کند تا هزینه

بر تشخیص ارایه کننده ی کانیزم پرداخت مبتنتر از تعرفه تعیین شده نگاه دارد. در م خدمات خود را پایین

13  Population-based versus provider-based schemes 
14  Prospective versus retrospective elements 
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ي  باشد که متوسط هزینهي ا کند زیرا ممکن است ترکیب بیماران به گونه یرا تحمل مي ریسک بیشتر 
هر تشخیص بیشتر باشد. در این ي تعیین شده براي  ها از تعرفه خدمات ارایه شده به آني  تمام شده

. 15را در خدمات ارایه شده ایجاد کردي توان توازن بیشتر یصورت با باال بردن جمعیت خدمت گیرنده م
را تحمل ی گر است و بیشترین ریسک مال در مکانیزم پرداخت سرانه، ارایه کننده در حکم یک بیمه

 کند. یم

انگیزد. واکنش اول کاستن از  یخدمت برمي  دو نوع واکنش را در ارایه کنندهی افزایش ریسک مال
پرداخت ي مورد است. این واکنش از سو یخدمات بي  از ضایعات و عدم ارایهي گیرها از طریق جلو هزینه

نگر در مکانیزم پرداخت سوق دادن  از تقویت عناصر آیندهی شود و اصوال هدف اصل یمی کننده مثبت تلق
شود، کاستن  یمی تلقی پرداخت کننده منفي است. واکنش دوم، که از سوی ارایه کنندگان به چنین سوی

خدمات مورد نیاز، و رعایت نکردن ی نکردن تمام  هزینه از طریق انتخاب موارد کم ریسک، ارایه از
نگر در نظام پرداخت،  تقویت عناصر آیندهی منفي آمدها یاز پي استانداردها است. به منظور جلوگیر

 زیر استفاده کرد:ي ها توان از روش یم

 Risk)زن بین موارد کم خرج و پر هزینه باال بردن جمعیت تحت پوشش به منظور ایجاد توا .1

Pooling) :توان استفاده کرد؛  یبر تشخیص وسرانه می پرداخت مبتني ها از این روش در مکانیزم
ی علمي ها ها و مبلغ پرداخت سرانه با استفاده از اطالعات قابل اعتماد و روش منوط بر آن که تعرفه

ال بردن جمعیت تحت پوشش وجود نداشته باشد محاسبه شده باشد. چنانچه امکان بای به درست
ي  توان هزینه یمثال مي توان از چند مکانیزم پرداخت به صورت همزمان استفاده کرد. برا یم

را از طریق کارانه جبران کرد. ی و درمانی را از طریق سرانه و خدمات تشخیصي خدمات پیشگیر
ها از  است  که مخارج آنی بیماراني  زینهخدمت از تقبل هي  روش دیگر معاف کردن ارایه  کننده

 بیشتر شده است.ی مرز مشخص

 گیرد یکه تحت پوشش قرار م ي وابسته کردن مبلغ پرداخت سرانه به ریسک فرد .2
(Risk Adjustment) : ي خدمت از تحت پوشش قرار دادن افرادي  در این صورت ارایه کننده 

 ورزید. برخوردارند امتناع نخواهدی که از ریسک باالی

15  Risk pooling 
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مناسب به منظور کنترل هزینه: در اختیار داشتن ابزارها و ي ها مجهز شدن به ابزارها و روش .3
ها به منظور یافتن  خدمات و تحلیل آني  تمام شدهي  هزینهي  مناسب به منظور محاسبهي ها روش

ي  ادارهي اها بدون آسیب رساندن به کیفیت خدمات، بر مداخله و کاستن از هزینهي براي نقاط کلید
 است.ی برخوردار است، الزامی باالیی که از ریسک مال ی سالم تشکیالت

امکان پذیر است  که بسته خدمات مورد ی خدمت: پایش فقط در صورتي  پایش مستمر ارایه کننده .4
پایش مؤثر در فصل ي ها اصول و روشي  تعریف و استاندارد شده باشد. در بارهی تعهد به خوب

 بحث شده است.هشتم به تفصیل 

 

 سرانه،ي  در تشکیالت پرداخت کننده به منظور محاسبهی با توجه به اصول ذکر شده چنانچه ظرفیت کاف
Risk pooling  وRisk Adjustment  وجود داشته باشد، مکانیزم پرداخت سرانه با توجه به قابلیت

رقابت بین ارایه کنندگان به ي  ترین روش خواهد بود. چنانچه زمینه مناسبی آن در ایجاد عدالت اجتماع
خدمات با کیفیت ي  از نظارت به منظور ارایهی منظور افزایش جمعیت تحت پوشش نیز فراهم گردد، بخش

آنان در خصوص خدمت با کیفیت ي ها یتوسط گیرندگان  خدمت انجام خواهد شد؛ منوط بر آن که آگاه
که این مکانیزم به ارایه کنندگان خدمت ی سک مالارتقا یافته باشد. با توجه به ریی توسط نظام تندرست

کنترل هزینه مجهز کرد و با اقدام به پایش مستمر از ی علمي ها کند باید آنان را به روش یتحمیل م
ی در صورت ی،نامطلوب این مکانیزم پرداخت ممانعت به عمل آورد. در غیاب چنین ظرفیتي آمدها یوقوع پ

ارایه ي تنظیم شده از سوي ها به صورتحسابی خدمات، رسیدگي  هتعیین تعرفي برای که توان کاف
ی غیر واقعي ها مورد یا گزارش یخدمات بي  از ارایهي کنندگان، و پایش فعالیت آنان به منظور جلوگیر

بر تشخیص حد واسط بین ی توان از مکانیزم کارانه استفاده کرد. پرداخت مبتن یوجود داشته باشد، م
ترین  و حقوق سادهی کلي  هر دو نیازمند است. بودجهي ها از قابلیتی ست و به بخشکارانه و سرانه ا

ها  استفاده از سایر مکانیزمي مورد نیاز براي ها پرداخت هستند که در صورت فقدان مهارتي ها مکانیزم
ه کنندگان موفقیت آمیز این مکانیزم نیز نیازمند پایش مستمر ارایي ها استفاده کرد. اجرا توان از آن یم

 خدمت است. 

دقیق نظام ی پرداخت، نسبت به شناسایي ها توان با تعیین بازیگران و مکانیزم یبا توجه به آنچه که آمد م
ی است که معموالً تمامی اقدام کرد. توجه به این نکته نیز الزامی تندرستي ها پرداخت در برنامهي جار
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به تعیین ي نیاز ی،هستند، و جز در موارد استثنایتابع یک نظام پرداخت ی تندرستي جاري ها برنامه 
 ها، به تفکیک، نیست. یک از برنامهي نظام پرداخت برا

 

 و تقاضا در جمعیت هدف برنامهی ایجاد الزام یا آگاه -5

خدمت و احساس نیاز به آن است. پس از ي  جمعیت هدف از ارایهی از خدمت مستلزم آگاهي مند بهره
خدمات ي  ارایهي برای جدید و کسب آمادگي  کردن یک برنامهي جاري رد نیاز برافراهم آوردن منابع مو

به جامعه ی یا به کمک بازاریابی آماده شده را یا از طریق الزام قانوني آن، باید کاالهاي  تشکیل دهنده
 عرضه کرد.

برخوردار ی باالیي افردشود که از آثار فر یدر نظر گرفته می های مداخلهي برای الزام قانون ی:الزام قانون
که جامعه طبیعتاً به آن تمایل ي وادار کردن جامعه به دریافت یک خدمت معموالً انجام کاري هستند. برا

را منوط ی رانندگي  نامه یتوان تمدید گواه یمثال مي شود. برا یدارد منوط به دریافت خدمت مورد نظر م
مند  بهرهي برای در صورت وجود الزام قانونی ه حتمهم آن است کي  به تلقیح واکسن کزاز کرد. نکته

 متقاعد کرد.ی جامعه را نسبت به ضرورت استفاده از چنین خدمتی شدن از یک خدمت باید با آموزش کاف

ها را در برابر  با کیفیت که آنی متقاعد کردن جامعه به این که خدماتی یعنی بازاریاب ی:بازاریاب

خدمات ي برای بازاریاب. ها قرار دارد مناسب در دسترس آنی قیمتکند با  یحفظ می مرگ و ناتوان
 توان انجام داد.  یم 17بر فردی و مبتن 16بر جامعهی مبتني را با دو استراتژی تندرست

، توجه جامعه به 18اجتماعیی یا بازاریابی ابتدا از طریق یک بسیج آموزش بر جامعه،ی مبتني در استراتژ
شود. آثار این بسیج را باید با آموزش مداوم از  یها جلب م از آني مند ت بهرهخدمات جدید و ضروري  ارایه
دریافت ي که براي کننده به افرادی خدمت با کیفیت و راضي  موجود حفظ کرد. ارایهي ها رسانهی تمام

آنان و همچنین انعکاس مثبت در جامعه و ي مند کنند منجر به تداوم مراجعه و بهره یخدمت مراجعه م

16 Community-based 
17 Individual-based 
18 Social marketing 
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و در صورت ی ارزیابی بازاریابي ها مستمر پوشش، کفایت فعالیتی شود. با بررس یافراد جدید مي  اجعهمر
 شود.  ینیاز در آن تجدید نظر م

خدمت ي  واحد ارایه کنندهي وجود جمعیت تعریف شده برابر فرد ی مبتنی بازاریابي شرط الزم برا
گروه هدف برنامه ي  ت پوشش، گروه در برگیرندهجمعیت تحي ابتدا با سر شماري است. در این استراتژ

تنظیم خانواده را در بر ي  همسردار گروه هدف برنامهي  ساله 49تا  10مثال زنان ي شود. برا یمی شناسای
ها افراد نیازمند به خدمات برنامه یا  ارتباط با آني این گروه از طریق برقراری گیرند. پس از شناسای یم

دریافت خدمت نباشند تحت آموزش قرار ی شوند. چنانچه این افراد متقاض یمی گروه هدف شناسای
دریافت آن ي شود یا برای گیرند. این آموزش باید تا آنجا ادامه یابد که یا نیاز فرد به خدمت منتف یم

باید از تداوم مراجعه و ي خدمت به فرد، در صورت نیاز به مراجعات بعدي  متقاعد گردد. پس از ارایه
فت خدمت مطمئن شد و در صورت مراجعه نکردن به موقع باید علت آن را یافت و مرتفع کرد. نظام دریا

و مناطق ی تأمین پوشش خدمات در مناطق روستایي براي ایران در حال حاضر از این استراتژی تندرست
کار ي در ابتداي این استراتژي کند. به کار گیر یبهداشت استفاده مي ها تحت پوشش پایگاهي شهر

ي تقاضا در مردم و عدم نیاز به پیگیري تدریجاً به پایداری است، ولی مستلزم صرف منابع قابل توجه
کننده است. این ی خدمت راضي  تقاضا، تداوم آموزش و ارایهي فعال منجر خواهد شد. شرط پایدار

یازمند به برنامه را نمایش داده شده است. با توجه به این شکل جمعیت ن 4 ي  در شکل شمارهي استراتژ
 کرد:ي توان در سه گروه تقسیم بند یم
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 بر فردی مبتني با استراتژی بازاریاب -4ي  شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت خدمت نیست. این گروه را باید با تداوم ی کند و لذا متقاض یکه احساس نیاز نمی گروه -لفا
 خدمت کرد.ی آموزش متقاض

 کند. یدریافت خدمات مراجعه مي خدمت است و به صورت منظم برای که متقاضی گروه -ب

کند. باید با یافتن و برطرف کردن  یدریافت خدمت مراجعه نمي که به صورت منظم برای گروه -ج
 منظم، از حجم این گروه کاست و به گروه ب افزود. ي  علت عدم مراجعه

به منظور ایجاد تقاضا در گروه هدف برنامه ی ببازاریاي ها از کیفیت فعالیتی گروه الف شاخصی بزرگ
است ي خدمت در حفظ افرادي  از کیفیت خدمات و توفیق واحد ارایه کنندهی گروه ج شاخصی است. بزرگ
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اند. تحت شرایط کامالً  بار بدین منظور مراجعه کرده  دریافت خدمت هستند و حد اقل یکی که متقاض
تغییرات توزیع ی ید در گروه ب قرار داشته باشند. بنابراین با بررسافراد نیازمند خدمت بای مطلوب، تمام

و ی خدمت در بازاریابي  از کفایت واحد ارایهی توان به برداشت روشن یجمعیت نیازمند در این سه گروه م
 حفظ مشتریان دست یافت.

 

 مستمر پوشش خدماتی ارزیاب -6

تأمین پوشش ي است که برای خش بودن اقداماتمستمر پوشش تنها راه کسب اطمینان از اثربی ارزیاب
مستمر پوشش ی ارزیابي را برای چارچوب 5ي  صورت گرفته است. شکل شمارهی تندرستي  یک برنامه

مند از خدمت استاندارد به جمعیت نیازمند  دهد. مقصود از پوشش نسبت جمعیت بهره یخدمات نشان م
ي یا ثبت جاری مقطعي ها یآمده از بررس به دستي ها است. پوشش یک خدمت را به کمک داده

ی آن است که فقط در صورت 5توان محاسبه کرد. منطق حاکم بر چارچوب نمایش داده در شکل  یم
کرد که اوالً تمام جمعیت هدف برنامه از خدمات آن ی توان پوشش یک خدمت را مطلوب ارزیاب یم

را داشته باشند. ی خدمت حد اقل ظرفیت خالي  رایهمند شده باشند و ثانیاً منابع اختصاص یافته به ا بهره
که هر یک از این دو شرط حاصل نشود باید علت آن را جست و جو کرد. پوشش کامل همراه ی در صورت

از آن است که منابع بیش از مقدار مورد نیاز به برنامه اختصاص یافته است و ی منابع حاکی با ظرفیت خال
وشش ناکامل همراه با صف یا لیست انتظار بر تناسب نداشتن عرضه با باید از حجم آن کاسته شود. پ

استقبال نکردن ي منابع به معنای تقاضا و کمبود منابع داللت دارد. پوشش ناکامل همراه با ظرفیت خال
علل ي مند بهرهي ها جمعیت هدف بر اساس تعیین کنندهي جامعه از خدمات است و باید با پژوهش بر رو

 جو کرد. آن را جست و
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 مستمر و تحلیل پوششی بررس -5ي  شکل شماره
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 فصلي  خالصه

جمعیت نیازمند از خدمات یک برنامه (پوشش)، از نظر عوامل تأثیر بر گذار بر آن، شبیه خرید ي مند بهره
از کاال یا خدمت تحقق خواهد یافت که فرد اوالً بتواند و ثانیاً بخواهد ی هنگامي مند یک کاال است. بهره

داشتن از ی از خدمت است. فراهم بودن منابع، آگاهي مند امکان بهرهي به معنای رس مند شود. دست بهره
به خدمات ی رس خدمت شرایط دستي  و مناسب بودن زمان ارایه ی،خدمت، استطاعت مالي  ارایه

و مناسب بودن قیمت از   ت خدمت،مقبولی  تابع احساس نیاز(تقاضا)،ي مند هستند. تمایل به بهرهی تندرست
و شدت و مدت آن پس ی احتمال بروز ناتوان  ی،خدمت است. تقاضا تابع شدت احساس ناتواني  دید گیرنده

او، و احتمال تأثیر خدمت از دید ي فرد برای از وقوع، احتمال وقوع مرگ و زمان آن، ارزش عمر و توانای
خدمت است و از طریق تجربیات ي  ت مردم در بارهقضاوي  خدمت است. مقبولیت نتیجهي  گیرنده

مقبولیت خدمت، قیمت همین خدمت یا خدمات   گیرد. شدت تقاضا، یمستقیم و غیر مستقیم شکل م
جامعه در مجموع منجر به مناسب یا نامناسب شناخته شدن ي و توان اقتصاد ی،مشابه در بازار تندرست

 شوند.  یآن مي  قیمت خدمت از دید گیرنده

مند شدن افراد نیازمند از خدمات یک  به منظور افزایش احتمال بهره ي،مند با توجه به عوامل مؤثر بر بهره
 از خدمات را آماده کرد:ي مند مراحل زیر شرایط بهرهی باید طی تندرستي  برنامه

 یفیزیکی رس تأمین دست -1

 یتندرستي  برنامهي  تمام شدهي  تعیین هزینه -2

 برنامهي اجراي مورد نیاز برای ابع مالتأمین مني  تعیین شیوه -3

 خدمتي  تعیین نظام پرداخت به ارایه کننده -4

 و تقاضا در جمعیت هدف برنامهی ایجاد الزام یا آگاه -5

 مستمر پوششی ارزیاب -6

ي مورد نیاز برای مستلزم تعیین حجم و محل استقرار منابع است. منابع مالی فیزیکی رس تأمین دست
توان تأمین  یبیمه و خیریه م ی،منابع عموم  را از چهار طریق پرداخت مستقیم،ی خدمات تندرستي  ارایه

قیمت این   موجود،ی جامعه، منابع عمومي خدمت، توان اقتصادي موجود براي کرد. با توجه به تقاضا
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ترین  توان مناسب یمی و اهمیت برنامه از نظر سالمت عموم ی،خدمت یا خدمات مشابه در بازار تندرست
ي  پرداخت در ایجاد انگیزه در ارایه کنندهي ها برنامه انتخاب کرد. مکانیزمی تأمین منابع مالي را براروش 

  کارانه، ی،دارند. حقوق، پرداخت ساعتی حفظ کیفیت و باال بردن پوشش خدمت نقش مهمي خدمت برا
مت هستند. هر یک خدي  گوناگون پرداخت به ارایه کنندهي ها بر تشخیص، و سرانه روشی پرداخت مبتن

خدمت در به ي  نظام ارایهي ها یدارد و متناسب با توانایی های ها ومحدودیت ها قابلیت از این روش
ي  عرضهي ها باید روش مناسب را انتخاب کرد. برا ها و کنترل محدودیت ظهور رساندن قابلیتي  منصه

ي برای وان استفاده کرد. الزام قانونت یمی یا بازاریابی به جامعه از الزام قانونی تندرستي یک کاال
بر ی را به دو روش مبتنی برخوردارند. بازاریابی باالیي شود که از آثار فرافرد یبه کار گرفته می های مداخله

بر فرد، وجود جمعیت ی به روش مبتنی انجام بازاریابي توان انجام داد. برا یبر فرد می جامعه و مبتن
مستمر پوشش تنها راه کسب اطمینان از ی است. ارزیابی خدمت الزامي  یهاراي واحدهاي تعریف شده برا

صورت گرفته است. پوشش ی تندرستي  تأمین پوشش یک برنامهي است که برای اثربخش بودن اقدامات
ی محاسبه کرد. فقط در صورتی ثبتي ها یا با استفاده از دادهی مقطعي ها یتوان به کمک بررس یرا م

کرد که اوالً تمام جمعیت هدف برنامه از خدمات آن ی خدمت را مطلوب ارزیابتوان پوشش یک  یم
را داشته باشد. در ی خدمت حداقل ظرفیت خالي  مند شده باشند و ثانیاً منابع اختصاص یافته به ارایه بهره
نتایج به دست ي که هر یک از این دو شرط حاصل نشود باید علت آن را جست و جو و بر مبنای صورت

 ده مداخله کرد.آم
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 یخود آزمای

 ها اطمینان حاصل کنید. خود به آنی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

را که کامالً با آن آشنا هستید انتخاب کنید. با توجه به مباحث ی تندرستي جاري ها از برنامهی یک -2
ی مهیداتمند کردن جمعیت هدف از خدمات برنامه چه ت بهرهي این فصل مشخص کنید که برا

خدمات برنامه تضمین خواهد ي را برای اندیشیده شده است. به نظر شما این تمهیدات پوشش مناسب
 کرد؟ 

 پوشش این برنامه پیشنهاد کنید.ی ارزیابي را برای طرح -3

 

 

  



        

 فصل پنجم

 

 یتندرستي ها در برنامهي ادغام و سطح بند
 

 مباحث فصل
 هاي اجتماعی معیارهاي ارزیابی عملکرد نظام 

 کارایی •
 عدالت اجتماعی •
 ادغام 

 ادغام در سطح منابع •
 ي خدمت ح گیرندهادغام در سط •
 تفکیک برنامه •
 سطح بندي 

 ي خدمت حفظ مهارت ارایه کننده •
 حجم منابع قابل تدارك •
 رسی زمان دست •
 جمع بندي •
 ارجاع •
 ي خدمات ي تندرستی جدید در نظام ارایه مراحل جاري کردن یک برنامه 
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 اهداف فصل

 رود: یاین فصل از شما انتظار مي  پس از مطالعه

 بیان و از آن دفاع کنید.ی اجتماعي ها نظامی ارزیابي معیارهاي  نظر خود را در باره -۱

 ها توضیح دهید. اتالف منابع را در سازماني ها مکانیزم -۲

 در بخش سالمت را مشخص کنید.ی بسط عدالت اجتماعي رویکردها -۳

 توضیح دهید.ی اجتماع و عدالتی مفهوم ادغام را بیان کنید و ارتباط آن را با افزایش کارای -٤

 توضیح دهید.ی تندرستي ها انواع ادغام را در برنامه -٥

 ها تفکیک کنید. آني  تشکیل دهندهي  سادهي ها ادغام یافته را به برنامهي ها بتوانید برنامه -٦

 ادغام یافته یک هدف ادغام یافته تعریف کنید.ي ها برنامهي بتوانید برا -۷

 مشخص کنید.ی و عدالت اجتماعی کارایي با ارتقا را تعریف و ارتباط آن راي سطح بند -۸

 حجم و محل استقرار منابع را نام برید.ي ها تعیین کننده -۹

 تعیین حجم و محل استقرار منابع ارایه و از آن دفاع کنید.ي را برای روش -۱۰

 خدمات توضیح دهید.ي  جدید را در نظام ارایهی تندرستي  کردن یک برنامهي مراحل جار -۱۱
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 عیاجتماي ها عملکرد نظامی زیاباري معیارها

ها  که در نهایت توسط خانواری (منابع یمنابع عمومي با به کار گیر ی،مانند هر نظام اجتماع ی،نظام تندرست
(نظیر ی اجتماعي  پایهي پاسخ به نیازهاي برای اجتماعي ها نظام یشود. تمام یشود) اداره  م یتأمین م

هستند. با توجه به ی متک یاند و به همین دلیل بر منابع عموم جاد شدهامنیت، آموزش، سالمت، و . . . ) ای
ها از  عملکرد آنی ارزیابي روشن براي در اختیار داشتن معیارها ی،اجتماعي  ها در توسعه نقش این نظام

عملکرد ی ارزیابی اصلي معیارها 2یعدالت اجتماعو  1یکارای برخوردار است.ي ا اهمیت ویژه
 هستند.ی عاجتماي ها نظام

 

 یکارای

نیازها و انتظارات مردم ی قرار دادن محدودیت منابع در کنار گستردگی منطقي  نتیجهی مفهوم کارای
شوند باید در باالترین سطح  یاداره  م ی منابع عمومي با به کارگیری اجتماعي ها است. از آنجا که نظام
مردم در قالب انتظارات متعارف و ي ردن نیازهابراوي به معنای گوی گو باشند. پاسخ ممکن به جامعه پاسخ

شود  یمی با ارزش تلق یهنگامی یک نظام اجتماعي ها ها است. به بیان دیگر محصول فعالیت آنی قانون
شود و ثانیاً مردم نیز آن را مناسب و ی منجر به براورده شدن یک نیاز اجتماعی که اوالً با نگاه تخصص

توان در  یرا می محصوالت با ارزش فراوانی هر نظام اجتماعي آنجا که براکنند. از ی قابل قبول ارزیاب
دیگر  به خدمت گرفتن منابع محدود با یکي پیوسته این مصارف براي گذار نظر گرفت، از منظر سیاست

ي ترین محصول با به کار گیر تولید با ارزشي به معنای کارایی نگرش با چنین در رقابت هستند.
که منابع موجود صرف تولید ی در صورت ی،با توجه به این تعریف از کارای .منابع استحداقل ممکن از 

ممکن برخوردار نخواهد بود. بنا بر این ی ترین نتایج یا محصوالت نشوند سازمان از باالترین کارای با ارزش
رفتن  به هدر زاي جلوگیري کرد و براي رفتن منابع جلوگیر سازمان باید از به هدری کارایي ارتقاي برا

به هدر ی رود دست یافت. منابع یبه هدر م که در آن منابع سازمانی از شرایطی منابع باید به درك روشن
 شوند که: یمی رفته تلق

1 Efficiency 
2 Equity 
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 شوند که با نیازها و انتظارات مردم بیشترین تناسب را ندارد ی صرف تولید محصوالت .1

 کیفیت شوندی صرف تولید محصوالت ب .2

 مصرف نشوند .3

ي کارامد براي ها بهره بودن نظام از مکانیزمی تخصیص نادرست منابع است و از بي  ول نتیجهمورد ا
نامناسب ي ها یا اجرا نامناسب فعالیتی طراحي  ها حکایت دارد. مورد دوم نتیجه اولویتی شناسای
ن و به عدم توازن و تناسب بین تأمیي  اند. و مورد سوم نتیجه شدهی است که درست طراحی های فعالیت
ی درست، طراحي سازمان به اولویت بندی کارایي منابع در سازمان است. به بیان دیگر ارتقاي کارگیر

ي  سالمت جامعه) در بارهی کلي ها درست وابسته است. در فصل دوم کتاب (شاخصي درست، و اجرا
ي ها برا مداخلهترین  به مناسبی یاب جامعه بحث شده است. دستی تندرستي ها تعیین اولویتي ها روش

گوناگون علوم ي ها است که در شاخهی های از پژوهشي بسیاری جامعه، هدف اصلی تندرستي ها اولویت
ترکیب،  ها استناد شود. تعیین باید به آنی تندرستي ها مداخلهی شود و در هنگام طراح یانجام می تندرست

ش (که در این فصل به آن خواهیم اثربخي  یک مداخلهي اجراي حجم و توزیع منابع مورد نیاز برا
ترین تعیین  یک جمعیت خاص و از مهمي برای تندرستي ها مداخلهی طراحی پرداخت) از عناصر اصل

ها وابسته به کیفیت مدیریت  درست مداخلهي است. اجرای خدمات تندرستي  نظام ارایهی کارایي ها کننده
 سطوح مختلف سازمان است.

 

 یعدالت اجتماع

ها به  است. این مالحظه از وابسته بودن این نظامی اجتماعي ها نظام ی تمامی اصلي ها الحظهعدالت از م
اش را در جامعه  را که توزیع عادالنهي شود. در بحث از عدالت ابتدا باید آن چیز یمی ناش یمنابع عموم

قرار داد. ی ررستوان عدالت را مورد ب یاز دو منظر می کنیم مشخص سازیم. در نظام تندرست یدنبال م
ی های مورد انتظار از فعالیتي  نتیجهی تندرست به نتیجه است.ی یاب منظر اول نتیجه و منظر دوم راه دست

ي  توزیع عادالنهي به معنای منظر اول عدالت اجتماع شود. از یانجام می است که در نظام تندرست
ان مستقیماً آن را بین افراد توزیع کرد، نیست که بتوي چیزی در جامعه است. از آنجا که تندرستی تندرست

جامعه ی تندرستي ها تعیین کنندهي  کنند تا با توزیع عادالنه یتالش می گذاران نظام تندرست سیاست
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حرکت کنند. این بدان معنا نیست که ی از تندرستي تر توزیع عادالنهي به سو ی)تندرستي ها (مداخله
و پذیرش ي گذار ر سالمت جامعه هستند بلکه از موضع سیاستتنها عوامل مؤثر بی تندرستي ها مداخله

به ی یاب دستي برای تندرستي ها   تر کردن توزیع مداخله را جز عادالنهی مسؤولیت سالمت جامعه راه
ي مند منجر به بهرهی تندرستي ها مداخلهي  توان یافت. توزیع عادالنه یاز سالمت نمي تر توزیع عادالنه

ي ها جمعیت از مداخلهي مند توزیع بهرهی شود. بنا بر این بررس یها م ز این مداخلهجمعیت اي  عادالنه
است. در ی به عدالت اجتماعی یاب در دستی میزان توفیق نظام تندرستی ارزیابي ها از راهی یکی تندرست

توجه به بحث کردیم. با ی تندرستي ها جمعیت از مداخلهي مند عوامل مؤثر بر بهرهي  فصل چهارم در باره
به عدالت در ی یاب دستی از خدمات تندرستي مند در بهرهی به عدالت اجتماعی یاب این عوامل شرط دست

تعیین ی بازاریابي ها منابع، بیمه، و فعالیتي  است. بنا بر این توزیع عادالنهي مند عوامل مؤثر بر بهره
 ر نهایت سالمت جامعه هستند. و دی تندرستي ها از مداخلهي مند عدالت در بهرهی اصلي ها کننده

است که ی ترین اقدامات در مورد حجم و محل استقرار منابع از مهمي با توجه به آنچه که آمد تصمیم گیر
و  3انجام داد. مفاهیم ادغامی خدمات تندرستي  در نظام ارایهی و عدالت اجتماعی کارایي ارتقاي باید برا

اند که در ادامه به  م و محل استقرار منابع شکل گرفتهتعیین حجي ها با توجه به روش 4يسطح بند
 ایم. ها پرداخته توضیح آن

 

 ادغام

یا استفاده ی خالي ظرفیتهاي استفاده بیشینه از یک چیز از طریق بکارگیري معنا  ادغام به

ي  سازمان است. ادغام در دو سطح منابع و گیرندهی کارایي هدف اولیه از ادغام ارتقا .آن استي  نشده
 خدمت امکان پذیر است. 

 

3 Integration 
4 Stratification 
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 ادغام درسطح منابع

منابع در باالترین ظرفیت ممکن ي نظام از طریق بکار گیری هدف از ادغام در سطح منابع، افزایش کارای
شود. یا از  یخدمات چند برنامه استفاده مي  ارایهي مثال از یک نفر براي ها است. برا و کاستن از هزینه

مربوط به چند برنامه (نظیر مراقبت از زن باردار و کنترل ي ها انجام فعالیتي برا ترازو) یک ابزار (نظیر
ي ها ادغام یافته در مقابل برنامهي ها شود. آنچه که از مفهوم برنامه یاستفاده م ی)وزن در افراد دیابت

ی تتندرسي ها از نظامي بر همین تعبیر از ادغام است. در بسیاری شود، متک یاستنباط مي عمود
و تجهیزات کامالً مستقل ی منابع مالي کامالً مجزا و با بکارگیري مختلف توسط گروههاي ها برنامه

ی تمامي  ارایهي ایران برای بهداشت در نظام تندرستي  ها، خانه شود. در مقایسه با این نظام یانجام م
 شود. یترین سطح به کار گرفته م یها به صورت ادغام یافته در محیط برنامه

 

 خدمتي  ادغام در سطح گیرنده

ادغام یافته ي  ها را به صورت یک برنامه توان آن ییک گروه هدف باشند مي که چند برنامه دارا یهنگام
در سطح ي با چند بیماري ا چنین برنامهي  از طریق ارایه ی،تندرستي  ارایه کرد. با توجه به تعریف برنامه

ادغام یافته مراقبت از مادران باردار مقابله با ي  ل هدف از برنامهمثاي شود. برا ییک گروه هدف مقابله م
ارتباط مشکالت ي  و . . است. به واسطه ی،اکالمپس ی،تناسلي ادراري فقر آهن، عفونتهاي بیماریها
همزمان با مشکالت تاثیر گذار بر آن ي  مؤثر با یک مشکل مستلزم مقابلهي  دیگر، مقابله با یکی تندرست

خدمت است. به ي  ادغام در سطح گیرندهی از دالیل اصلی تندرستي ها برنامهی افزایش اثربخش است. لذا
خدمت منجر ي  ارتباط با گیرندهي خدمات مربوط به چند برنامه در جریان یک نوبت برقراري  عالوه ارایه

شود.  یهر دو، مخدمت، ي  در وقت ارایه کننده و گیرندهی ها همراه با صرفه جوی برنامه به پوشش بهتر
آمد  یو پوشش (پی خدمت هم از طریق افزایش اثربخشي  ها در سطح گیرنده حاصل آن که ادغام برنامه

 شود. یمی نظام تندرستی ها منجر به افزایش کارای بهتر) و هم از طریق کاهش هزینه
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 تفکیک برنامه

ي ها تمیز برنامه ي،ا مدل زنجیره ادغام یافته بعنوان گام اول در ساختني ها مقصود از تفکیک برنامه
شوند. تفکیک  یادغام یافته ارایه مي  است که در سطح یک گروه هدف و در قالب یک برنامهي ا ساده

پذیرد.  یها انجام م هدف برنامه و سطح مقابله با آني ادغام یافته از طریق تشخیص بیماریهاي  برنامه
ساده است و ي  در حکم یک برنامهي پیشگیردر یک سطح ي مقابله با یک بیمار ترتیب بدین

مقابله شود، این ي در چند سطح پیشگیري یا با یک بیماري چنانچه در یک برنامه با چند بیمار
مستلزم یک ي سطح مشخص پیشگیر در یکي مقابله با یک بیمار شود. یمی برنامه ادغام یافته تلق

توان امکان ادغام خدمات  یع مورد نیاز ممناب مستقل است و پس از روشن شدن گروه هدف وی طراح
ي  قرار داد. مشابه مرحلهی ها در سطح منابع و/ یا گروه هدف مورد بررس شده را با سایر برنامهی طراح
قرار داد. بنا بر این ادغام ی ساده را باید مستقالً مورد ارزیابي  کنترل نیز هر برنامهي  در مرحله ی،طراح

و کنترل از ی است و مراحل طراحی نظام تندرستی افزایش کارای ه منظوربی صرفاً یک سیاست اجرای
 آن انجام داد. ي  مدیریت یک برنامه را باید با در نظر گرفتن وضعیت ساده یا تفکیک یافتهي  چرخه

هدف آن بوضوح قابل تمیز نباشد، با مرور ي بیماریهای که به کمک اسناد برنامه شناسایی در صورت
ی مثال تجویز قرص آهن به تمامي ها را تشخیص داد. برا توان آن یمی داردها براحتخدمات و استان

مراقبت از مادران حکایت از آن دارد که این برنامه در سطح اول ي  مادران باردار تحت پوشش برنامه
ایش نا مادران از نظر افزایش فشار خون، افزی کند. یا کنترل تمام یفقر آهن مقابله مي با بیماري پیشگیر

 است. ی حاک ي)(غربالگري در سطح دوم پیشگیری از مقابله با اکالمپسی اندام تحتان متناسب وزن، و ادم 

ها باید نسبت به تشخیص سایر  مرتبط با آني ها هدف و استاندارد فعالیتي پس از تشخیص بیماریها
دهد، اقدام کرد. در  یم یوندهدف پي خدمت را به کنترل بیماري که استانداردها ي،ا عناصر مدل زنجیره

است که پس از دریافت قرص و کسب اطالعات ي خدمت تجویز قرص آهن به مادر باردار، برونداد مادر
کند. اثر مورد نظر، مصرف  یترك م خدمت راي  مصرف آن، واحد ارایهي  اهمیت وشیوهي  الزم در باره

ت آن، و در نتیجه افزایش ذخایر آهن مغز دریافي بموقع براي  مرتب و درست قرص توسط مادر، مراجعه
 استخوان است. 
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پشتیبان مرتبط با فرایند خدمت است. در مثال فوق پرسنل ماهر و ي منابع و فرایندهای قدم بعد شناسای
ي آموزش نیروي دهد. در نتیجه فرایندها یقرص آهن مهمترین منابع مورد نیاز فرایند خدمت را تشکیل م

 ساده هستند.ي  پشتیبان این برنامهي آهن مهمترین فرایندهاو تدارك قرص ی انسان

از فقر آهن در مادران از ي پیشگیري  سادهي  برنامهي ا از کنار هم قرار دادن این عناصر، مدل زنجیره
ي ها سایر برنامهي ). برا1ي  شود (شکل شماره یمراقبت مادران باردار ساخته مي  ادغام یافتهي  برنامه

 ترتیب عمل کرد. ادغام یافته نیز باید به همیني  این برنامهي  ه ل دهندتشکیي  ه ساد

ي ادغام یافته با جمع بندي ها بسیار مطلوب خواهد بود چنانچه بتوان در برنامههدف ادغام یافته: 
برنامه دست ي ، برا5یا ادغام یافته ی،آن به یک هدف کلي  ه تشکیل دهندي  ه سادي ها اهداف برنامه

توان دستاورد کل برنامه و  یترتیب م کرد. زیرا بدیني اندازه گیر آن را به کمک یک شاخص یافت و 
تغییرات عملکرد آن را در طول زمان به کمک یک عدد نشان داد. همان گونه که در اختیار داشتن یک 

شود، به کمک یک هدف ادغام  یمی درون کل سازمان منجر به انسجامي قابل سنجش برای هدف کل
ي در درون برنامه دست خواهیم یافت. براي ادغام یافته نیز به انسجام بیشتري  یک برنامهي فته برایا

تحویل مادر و نوزاد سالم "آن را به صورت ي  توان هدف ادغام یافته یمراقبت مادران مي  مثال در برنامه
عریف کرد. مادر سالم روشن شدن این هدف باید مادر و نوزاد سالم را تي بیان کرد. برا "به جامعه

دارد، و از هیچ یک از عوارض ی زنده است، هموگلوبین طبیعی هفته پس از ختم حاملگ 6است که  یخانم
روز پس از زایمان زنده است، بیش از  7است که ي برد. نوزاد سالم مولود ینم و زایمان رنجی حاملگ
برد. با توجه به  یو زایمان رنج نمی لگو عوارض حامي مادرزادي گرم وزن دارد، و از ناهنجاریها 2500

هفته  20باالتر از ي ها یاز حاملگي توان به صورت کسر یاین هدف را مي اندازه گیر این تعاریف شاخص
ي که منجر به تحویل مادر و نوزاد سالم به جامعه نشده است تعریف کرد. با توجه به مفهوم بار بیمار

تعداد ي و زایمان در یک سال به ازای از حاملگی ناشي ماریهابار بی"توان این شاخص را به صورت  یم
 نیز تعریف کرد. (10n)ی از حاملگی مشخص

 

 

5  Integrated Outcome  
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 از فقر آن در مادران بارداري پیشگیري  ه سادي  در برنامهي ا مدل زنجیره -1ي  ه شکل شمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسطح بند

ی مالحظات اصلی و عدالت اجتماعی ایتعیین حجم و محل استقرار منابع است. کاري هدف از سطح بند
خدمت، حجم منابع قابل تدارك، و ي  ه در تعیین محل استقرار منابع هستند. حفظ مهارت ارایه کنند

 محل استقرار منابع هستند.ي ها به خدمات مهمترین تعیین کنندهی دسترس

 

 

ص آهن
ك قر

تدار
 

ش پرسنل
آموز

 

قرص 
پرسنل  آهن

آموزش 
 ندیده

مادري که اهمیت  باردارمادر  تجویز قرص آهن
مصرف آهن در 

،  يدوران باردار
شیوه مصرف 

قرص و عوارض 
 داند. آن را می

مصرف منظم 
 قرص
 

افزایش 
 ذخایر آهن

  



122  یتندرست يها در برنامه يادغام و سطح بند ــــــــــــــــــفصل پنجم ــــــــــــــــــــ  

 خدمتي  کننده  حفظ مهارت ارایه

ي  ارایهی فني کرد که استانداردهاي یک خدمت را سطح بندي  هارایي باید منابع مورد نیاز برا یهنگام
خدمت وابسته به آن است ي  توسط فرد ارایه کنندهی فني خدمت مشخص شده باشد. رعایت استانداردها

مورد نیاز را کسب و حفظ کند. حفظ مهارت انجام یک کار وابسته به تکرار انجام آن ي که او مهارتها
برخوردار باشد به منظور ي تر ظریف تر و پیچیدهي ها ه انجام یک فعالیت از مهارتاندازه ک است. به همان

خدمات مختلف ی انجام داد. با توجه به پیچیدگي تر کوتاهی حفظ مهارت، باید آن را در فواصل زمان
یاز حفظ مهارت ارایه کننده مورد ن ي خدمت را که براي  ارایهی توان در مورد هر خدمت کمترین فراوان یم

و هم از طریق کسب نظر متخصصین ی است مشخص کرد. این کار هم از طریق انجام مطالعات میدان
خدمت ي  ه یک خدمت با جمعیت تحت پوشش واحد ارایه کنندي  ارایهی مربوطه امکان پذیر است. فراوان

مهارت  حفظي خدمت در جمعیت تحت پوشش آن برای که فراوانی خدمت در مکاني  متناسب است. ارایه
آن ي  ارایهي نیست منجر به کاهش کیفیت خدمت و به هدر رفتن منابع به کار رفته برای ارایه کننده کاف

 شود.  یم

 

 حجم منابع قابل تدارك

که ی خدمت، تجهیزات، و . . . ) با تعداد آن و زماني  یک منبع (فرد ارایه کنندهي  ظرفیت قابل استفاده
ناسب است. بنا بر این ظرفیت هر یک از انواع منابع موجود از ضرب تعداد توان آن را به کار گرفت مت یم

شود  یبیان م "تعداد زمان"واحد  آید و با یشود آن را در اختیار گرفت بدست م یکه می آن در کل زمان
ساعات فعال در  Tتعداد منبع،  nظرفیت منبع مورد نظر در یک سال،   C،  1ي  ). در رابطه1ي  (رابطه
 دهد.   یفعال را در یک سال نمایش مي کاري تعداد کل روزها dروز، و طول 

1) C = n.T.d 

 

برابر ی کنند ظرفیت یروز کار م 250ساعت و در سال  8خدمت که در روز ي  مثال دو نفر ارایه کنندهي برا
 دهند. ینفرساعت را در سال در اختیار سازمان قرار م 2000با 
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مختلف از آن ي ها انجام فعالیتي است که برای نبع مجموع زمانیک مي  ظرفیت به کار گرفته شده
ی های فعالیت ییک منبع باید تمامي  ظرفیت به کار گرفته شدهي  محاسبهي شود. بنا بر این برا یاستفاده م

مختلف ي ها یک منبع در فعالیتي شود مشخص شده باشد. به کار گیر یآن انجام مي که با به کار گیر
باید ادغام در سطح منابع انجام گرفته باشد. ي سطح منابع است و لذا قبل از سطح بند همان ادغام در

فعالیت در ی یابد با حاصل ضرب فراوان یاز ظرفیت یک منبع که به انجام یک فعالیت اختصاص می بخش
ع ظرفیت اختصاص یافته از منب UCi، 2ي  ). در رابطه2ي  میانگین زمان انجام آن برابر است (رابطه

میانگین زمان    tiسال، وی در ط iانجام فعالیت یا خدمت ی فراوان i  ،fiمورد نظر به فعالیت یا خدمت 
) از UCیک منبع (ي  کل ظرفیت به کار گرفته شده 2ي است. با توجه به رابطه iانجام فعالیت یا خدمت 

 شود. یمحاسبه م 3ي رابطه

2) UCi = f i . t i 

3) UC = Σ f i . t i 

 شود. یمحاسبه م 4ي ) از رابطهFCظرفیت آزاد یک منبع ( 3و  1روابط  با توجه به

4)  FC = n.T.d - Σ f i . t i 

5)  n = (FC + Σ f i . t i ) / T.d 

ها را مشخص کرد. با  از فعالیتي ا انجام مجموعهي توان تعداد منبع مورد نیاز برا یم 5ي با توجه به رابطه
 5ي ر یک سال متناسب با جمعیت تحت پوشش است، به کمک رابطهیک خدمت دی توجه به آنکه فراوان

یک جمعیت مفروض قابل محاسبه است. ظرفیت آزاد یک منبع را با توجه به ي تعداد منبع مورد نیاز برا
توان مشخص کرد. منظور کردن ظرفیت آزاد صفر بدان معناست که منبع مورد نظر  یشرایط محیط کار م

در هر روز، ي در گیر کار خواهد بود. با توجه به ثابت بودن ساعات فعال کاري در تمام وقت فعال کار
بیش از ظرفیت منابع ارایه نشود باید در هر روز تعداد ی خدمتي کاري آنکه در هیچ یک از روزهاي برا

ي  ارایهی مختلف سال ارایه شود. اما فراواني خدمت در روزهای خدمت برابر با میانگین فراوانی مشخص
کند، و در نتیجه منبع محاسبه  یمي پیروی مختلف از یک نوسان قابل پیش بیني خدمت در روزها یک

یک ي  خواهد بود. چنانچه این فعالیت، ارایهی سال کافي از روزها یخدمت در نیمي  ارایهي شده برا
ل خواهد شد سال ازدحام و صف تشکیي از روزها یخدمت و منبع مورد نظر فرد ارایه کننده باشد، در نیم
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هر خدمت خواهد بود. در هر ي  پرسنل یا کاهش زمان ارایهی آن افزایش ساعات کار و خستگي  و نتیجه
برخوردار نخواهد بود. در صورتیکه ی از کیفیت مطلوبی دو صورت خدمات ارایه شده در چنین روزهای

یابد و  یحجم منابع افزایش م ها حد اکثر مراجعه وجود دارد محاسبه شود، که در آنی روزهایي منابع برا
منابع ي برای ها  مواجه خواهیم بود. اینکه چه مقدار ظرفیت خال آنی سال با ظرفیت خالي در غالب روزها

دارد. بنا بر این باید با توجه به نوسان ی تدارك منابع بستگي قابل قبول خواهد بود به توان سازمان برا
ی در مورد ظرفیت خال، تدارك منابعي وان سازمان برات مختلف سال وي روزها خدمت دری فراوان
ي  % ، تعداد منبع مورد نظر از رابطه20ی قبول تصمیم گرفت. در صورت در نظر گرفتن ظرفیت خال قابل

 شود: یزیر محاسبه م

FC = 0.2 n.T.d 

0.2 n.T.d = n.T.d - Σ f i . t i 

0.8 n.T.d = Σ f i . t i 

n = (Σ f i . t i) / 0.8 T.d 

ترین محل استقرار منابع در  یاز یک منبع را در یک محل قرار داد، محیطي توان کسر یاز آنجا که نم
خواهد بود که حجم مراجعات جمعیت تحت پوشش آن وجود یک واحد از منبع مورد نظر را ي ا نقطه

آن است که تر  مناسب ی،خدمات تندرستي  در ارایهی ایجاب کند. با توجه به محور بودن منابع انسان
ترین محل استقرار منابع  یانجام شود. در این صورت محیطی منابع انساني محاسبات فوق ابتدا برا

 خدمت را توجیه کند. ي  است که حجم خدمات آن وجود یک نفر ارایه کنندهي ا نقطه

 

 یرس زمان دست

 اهمیت است:ي دو گروه از خدمات داراي برای رس زمان دست

ي  ها در یک محدوده آني  شود که ارایه یرا شامل می رند: این گروه خدماتکه فوریت دای خدمات -۱
شود.  یتعبیر می زمان طالیاز بیشترین احتمال تأثیر برخوردار است. از این محدوده به ی زمان

 در این گروه قرار دارند.ی پزشکي ها اورژانس
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شود و ایجاد تقاضا  یشامل مرا ي و غربالگري این گروه خدمات پیشگیر ي:خدمات کامالً غیر فور -۲
جامعه است. از آنجا که دریافت این خدمات ی دانش تندرستي و ارتقای ها مستلزم بازاریاب آني برا

ها از دریافت  احتمال انصراف آنی رس کند، با افزایش زمان دست یرا از افراد حل نمی مشکل عاجل
 یابد.  یخدمت افزایش م

ي راه برای شود. اهمیت زمان ط یراه و زمان انتظار تشکیل می از دو جزء زمان طی رس زمان دست
که ی ترین محل استقرار منابع (مکان یممکن است محیط 5ي  پراکنده است. با توجه به رابطهي ها جمعیت

را پوشش دهد که به دلیل ی خدمت باید حضور داشته باشد) جمعیتي  حد اقل یک نفر ارایه کننده
باشد. در این صورت ی رس راه بیشتر از زمان مناسب دستی معیت زمان طاز جی بخشي برا ی،پراکندگ

افزایش ظرفیت  یچنین اقدامي  راه را کاهش داد. نتیجهی باید با کاستن از جمعیت تحت پوشش زمان ط
که امکان ی پوشش دادن کامل جمعیت است. در صورتي ها برا منابع و ضرورت افزایش تعداد آنی خال

را ي بهتری رس بیشتر دستی توان با پذیرش ظرفیت خال یداشته باشد، م منابع وجود تدارك این حجم از
دیگر با کاهش جمعیت تحت پوشش ممکن است ي جمعیت تحت پوشش فراهم کرد. از سوي برا

یا ی کاهش یابد که با حفظ مهارت ارایه کننده سازگار نباشد. در چنین شرایطي خدمات به حدی فراوان
را کاهش ی رس پوشش را افزایش داد و با بهبود امکانات حمل و نقل افراد زمان دستباید جمعیت تحت 

که از حجم خدمات ی و انتقال موقت ارایه کنندگان خدمت به مناطقي ادواري ها آموزشي داد یا با برگزار
 حفظ مهارت آنان را فراهم کرد. ي  برخوردارند زمینهي باالتر

حجم منابع به ي  خدمت است. از طریق محاسبهي تن عرضه با تقاضاتناسب نداشي  زمان انتظار نتیجه
که با زمان ي توان به زمان انتظار یمناسب در آن منظور شده باشد، می ، که ظرفیت خال5ي  کمک رابطه

مناسب به خدمت مورد نظر سازگار باشد دست یافت. عامل محدوده کننده در این مورد حجم ی رس دست
 ت. منابع قابل تدارك اس

 

 روش تعیین حجم و محل استقرار منابعي جمع بند

ی با هم در نظر گرفته شوند به خوبی رس چنانچه حفظ مهارت ارایه کننده، منابع قابل تدارك، و دست
از منابع است و ممکن است در ي مستلزم تدارك حجم باالتری شود افزایش دسترس یروشن م
خدمات با حفظ مهارت ارایه ی پوشش و کاهش فراوان پراکنده به دلیل کاهش جمعیت تحتي ها جمعیت
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خدمت یا بهبود شرایط انتقال گروه هدف ي  خدمت سازگار نباشد. حفظ مهارت ارایه کنندهي  کننده
ها را در نظر گرفت. بنا  خود نیازمند صرف منابع جدید است که باید امکان تأمین آني خدمات نیز در جا

در تعیین محل استقرار منابع، حجم منابع قابل تدارك است. در ی اصلي  بر این عامل محدود کننده
بهتر، منابع را در ی رس به دستی یاب که امکان تدارك منابع وجود داشته باشد، با هدف دستی صورت
 کنیم.  یکه با حفظ مهارت ارایه کننده سازگار باشد مستقر می ترین مکان یمحیط

 

 ارجاع

برنامه در یک سطح قابل ي  خدمات تشکیل دهندهی ع در صورتیکه تمامپس از تعیین محل استقرار مناب
کردن گروه هدف را از  مند ارتباط بین سطوح مختلف (ارجاع) امکان بهرهي ارایه نباشد باید با بر قرار

ي منابع به منظور ارتقاي سطح بندی طبیعي  خدمات کامل برنامه فراهم ساخت. بنا بر این ارجاع نتیجه
(محل ي ارجاع بین دو سطح افزون بر عناصر ساختاري  زنجیرهي است. برقراری عدالت اجتماعو ی کارای

دریافت کنندگان خدمت ي ارایه کنندگان و چه از سوي چه از سوي استقرار منابع) وابسته به عناصر رفتار
ارایه کنندگان و ارجاع را در ي  زنجیرهي که رفتار سازگار با برقراری است. بدون در پیش گرفتن سیاستهای

 خواهد ماند.ی ارجاع در حد یک آرزو باقي گیرندگان خدمت ایجاد کنند، برقرار

 

 خدماتي  جدید در نظام ارایهی تندرستي  کردن یک برنامهي مراحل جار

ي  جدید در نظام ارایهي  کردن یک برنامهي و جاری طراحی و عدالت اجتماعی با توجه به مفاهیم کارای
در ي شود. هدف از ذکر این مراحل نشان دادن جایگاه ادغام و سطح بند یل زیر انجام ممراحی خدمات ط

دوم، ي  مرحلهي کشور است. به استثنای خدمات تندرستي  جدید به نظام ارایهي  فرایند افزودن یک برنامه
لف این که از یک ماهیت اپیدمیولوژیک برخوردار است، پیرامون سایر مراحل این فرایند در فصول مخت

 است. بحث شده ی کتاب با تفصیل مناسب

ی تندرستي ها تعیین اولویتي ترین روش برا مناسب ی:به یک اولویت تندرستی یاب دست -1
 .ها است يبار بیماري  محاسبه
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اثربخش جست و جو در ي ها به مداخلهی یاب روش دست اثربخش:ي  به مداخلهی یاب دست -2
به دست آمده، با توجه به ي ها ظر است. از میان مداخلهمورد نی ادبیات مرتبط با مشکل تندرست

ي  ترین را انتخاب کرد. محصول این مرحله یک برنامه خدمات، باید مناسبي  شرایط نظام ارایه
 است.ی تندرستي  ساده

قبل باید ي  ساده در مرحلهي  به یک برنامهی یاب پس از دست خدمت:ي  ادغام در سطح گیرنده -3
جدید در جریان ي  گروه هدف این برنامهي که برای های برنامه را در سایر برنامهامکان ادغام این  

ي  به یک برنامهی یاب ها دست جدید در سایر مداخلهي  ادغام این مداخلهي  کرد. نتیجهی است بررس
 جدید است.ي  ادغام یافته

باید امکان انجام ادغام یافته ي  برنامهي پس از روشن شدن استانداردها ادغام در سطح منابع: -4
کرد. ی شود بررس یها به کار گرفته م که در سایر فعالیتی آن را با استفاده از منابعي ها فعالیت

به کار گرفته شود. در این ی های انجام چه فعالیتي شود که هر منبع باید برا یترتیب روشن م بدین
مورد نیاز و محل استقرار  ذکر شده در این فصل حجم منابعي توان با توجه به روشها یصورت م

 ها را مشخص کرد. آن

روش انجام این مرحله در این فصل بحث : ي)تعیین حجم ومحل استقرار منابع (سطح بند -5
  شد.

کردن برنامه ي جاري حجم منابع مورد نیاز براي  پس از محاسبه تأثیر برنامه: -هزینهي  محاسبه -6
کند وجود خواهد  یخدمات تحمیل مي  م ارایهکه این برنامه بر نظاي ا هزینهي  امکان محاسبه

دوم مورد استفاده قرار گرفته است امکان براورد میزان ي  که در مرحلهی داشت. با توجه به ادبیات
ي تأثیر برنامه از شروط الزم برا -تأثیر برنامه نیز وجود خواهد داشت. در اختیار داشتن نسبت هزینه

خدمات ي  در نظام ارایهي خدمات جاري  جدید به بستهي  نامهبه منظور افزودن این بري تصمیم گیر
 است.

در اختیار گرفتن  ي:خدمات جاري  بسته  جدید بهي  به  منظور افزودن برنامهي سیاست گذار -7
خدمات مستلزم پذیرش نتایج ي  جدید در نظام ارایهي  کردن برنامهي جاري منابع مورد نیاز برا

شده ی طي است. هرچه این مراحل با کیفیت باالتري سیاست گذارمراحل اول تا پنجم توسط نهاد 
 انجام خواهد گرفت.ي با سهولت بیشتري باشد،  فرایند سیاست گذار
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ابعاد آن را، در  یمحدود تمامي باید با اجرای کردن برنامه به صورت ملي قبل از جار :6اولیهي اجرا -8
 حد امکان، روشن ساخت. 

دقیق منابع مورد ي  اولیه، محاسبهي اطالعات بدست آمده  از اجرابر اساس  کردن برنامه:ي جار -9
شدن برنامه تأمین و ي جاري کردن برنامه امکان پذیر خواهد شد. شرط الزم براي جاري نیاز برا

که در ی مراحلی باید با ط آن است. پس از استقرار منابعي اجراي استقرار کامل منابع مورد نیاز برا
بهره مند شدن گروه هدف را از خدمات برنامه فراهم ي  قرار گرفت زمینهفصل پنجم مورد بحث 

 کرد. 

کردن برنامه از طریق کنترل مستمر اوالً باید از ي پس از جار و بهبود مستمر:ی پایش، ارزشیاب -10
ي ارتقاي ها کردن آن اطمینان حاصل کرد و ثانیاً زمینهي به اهداف مورد نظر از جاری یاب دست

 روز افزون آن تالش کرد. ي اعتالي و برای شناسایمستمر آن را 

 

6  Pilot phase 
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 فصلي  خالصه

ي به معنای هستند. کارایی اجتماعي ها عملکرد نظامی ارزیابی اصلي معیارهای و عدالت اجتماعی کارای
در بخش ی حداقل ممکن از منابع است. عدالت اجتماعي ترین محصول با به کار گیر تولید با ارزش

توان  یعادالنه درجامعه داشته باشد. از آنجا که نمی توزیعی شود که تندرست یل محاصی هنگامی تندرست
کند که از طریق توزیع  یتالش می را مستقیماً در بین آحاد جامعه تقسیم کرد، نظام تندرستی تندرست
دالنه را عای و در نهایت توزیع تندرستی تندرستي ها توزیع تعیین کننده ی،تندرستي ها مداخلهي  عادالنه

ي توزیع منابع مورد نیاز برای در نظام تندرستی و عدالت اجتماعی کارایي ارتقاي کند. شرط الزم برا
به ی یاب دستي و عادالنه است. هدف از ادغام و سطح بندی خدمات در سطح جامعه با حجم کافي  ارایه
 از منظر توزیع منابع است.ی و عدالت اجتماعی کارای

ي  و استفاده نشدهی خالي ها ظرفیتي بیشینه از یک چیز از طریق به کار گیري  دهاستفاي ادغام به معنا
ها در سطح  خدمت انجام داد. از ادغام برنامهي  توان در دو سطح منابع و گیرنده یآن است. ادغام را م

. با توجه به گیرد یمراقبت از مادران باردار، شکل مي  ادغام یافته، نظیر برنامهي ها خدمت برنامهي  گیرنده
ابتدا باید ي جاري  ها انجام داد، در برخورد با یک برنامه آني  ها را باید در قالب ساده برنامهی آن که ارزیاب

مدل   سادهي ها هر یک از این برنامهي تفکیک کرد و برا اش تشکیل دهندهي  سادهي ها آن را به برنامه
ادغام یافته اهداف ادغام یافته ي ها برنامهي برارا ساخت. در صورت امکان بهتر است که ي ا زنجیره

 تعریف کرد.

خدمت، حجم ي  تعیین حجم و محل استقرار منابع است. حفظ مهارت ارایه کنندهي هدف از سطح بند
محل استقرار منابع هستند. افزایش ي ها ترین تعیین کننده به خدمات مهمی رس منابع قابل تدارك، و دست

پراکنده به دلیل ي ها از منابع است و ممکن است در جمعیتي حجم باالترمستلزم تدارك ی دسترس
خدمت سازگار نباشد. ي  خدمات با حفظ مهارت ارایه کنندهی کاهش جمعیت تحت پوشش و کاهش فراوان

خود نیازمند ي خدمت یا بهبود شرایط انتقال گروه هدف خدمات نیز در جاي  حفظ مهارت ارایه کننده
ي  ها را در نظر گرفت. بنا بر این عامل محدود کننده است که باید امکان تأمین آنصرف منابع جدید 

که امکان تدارك منابع ی در تعیین محل استقرار منابع، حجم منابع قابل تدارك است. در صورتی اصل
که با حفظ ی ترین مکان یبهتر، منابع را در محیطی رس به دستی یاب وجود داشته باشد، با هدف دست

باید ی است و هنگامي سطح بندی طبیعي  کنیم. ارجاع نتیجه یارت ارایه کننده سازگار باشد مستقر ممه
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برنامه در یک سطح قابل ي  خدمات تشکیل دهندهی ارجاع تالش کرد که تمامي  زنجیرهي برقراري برا
 ارایه نباشد.

 

  



  131فصل پنجم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یتندرست يدر برنامه ها يادغام و سطح بند

 یخود آزمای

 حاصل نمایید.ها اطمینان  به آنی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

ایران را که کامالً با آن آشنا هستید انتخاب کنید و با توجه به ی در نظام تندرستي جاري  یک برنامه -2
 آن به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

 ادغام یافته است؟ دالیل خود را بیان فرمایید.ي  یک برنامه آیا این برنامه •

برنامه را  ایني  کیل دهندهتشي  سادهي ها در صورت پاسخ مثبت به سؤال قبل برنامه •
ی و در چه سطحي ساده با کدام بیماري  مشخص نمایید. مشخص کنید که هر برنامه

 کند. یمقابله م

 یک هدف ادغام یافته تعریف کنید.  این برنامهي برا •

 شوند؟ یشده ارایه مي آیا خدمات این برنامه سطح بند •

مناسب بودن سطح ي  بتوان در باره ها را طرح کنید که از طریق یافتن پاسخ آنی سؤاالت •
 این برنامه قضاوت کرد.ي بند

 

 

 

 

  





        

 فصل ششم

 
 مدیریت منابع 

 

 مباحث فصل
 مقدمه 
 مدیریت منابع یمبان 

 يا مدیریت منابع سرمایه ي چرخه •
 یمدیریت منابع مصرف ي چرخه •

 مدیریت منابع به عنوان نقطه شروع تقویت یاصالح مدیریت مال 
 یمدیریت مال یمبان 

 یالزامات مدیریت مال •
 مراحل تنظیم بودجه •
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 اهداف فصل

 رود: یاین فصل از شما انتظار مي  پس از مطالعه

 تعریف خود را از مدیریت منابع بیان و از آن دفاع کنید. -۱

 ضیح دهید.در قالب یک چرخه را توی مدیریتي ها ضرورت پرداختن به فعالیت -۲
را نام برید و برداشت خود را از هر یک از این عناصر ي ا مدیریت منابع سرمایهي  عناصر چرخه -۳

 توضیح دهید.
را نام برید و برداشت خود را از هر یک از این عناصر توضیح ی مدیریت منابع مصرفي  عناصر چرخه -٤

 دهید.
 ز هر یک از این عناصر توضیح دهیدرا نام برید و برداشت خود را ای مدیریت مالي  عناصر چرخه -٥
 کارامد را از دید خود بیان و از آن دفاع کنید.ی مدیریت مالي  اصول استقرار چرخه -٦
 کشور را نقد کنید.ی خدمات تندرستي  در نظام ارایهی مدیریت مالي وضعیت جار -۷
 ارایه کنید.ی و منابع مالی ارتباط بین خدمات تندرستي برقراري را برای چارچوب -۸
 کشور توضیح دهید.ی خدمات تندرستي  احل و مقتضیات تنظیم بودجه را در نظام ارایهمر -۹
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 مقدمه

خدمت، فراهم آمدن منابع استاندارد متناسب با نیاز و ي  ارایهي خدمات استاندارد در واحدهاي  شرط ارایه
ستاندارد در سطوح پشتیبان فراهم آوردن منابع اي  جمعیت تحت پوشش هر واحد است. وظیفهي تقاضا

این وظیفه اقدام نکنند پرسنل   بهی چنانچه سطوح پشتیبان به خوبخدمت است. ي  سطح ارایه
ها نیستند، تدریجاً  که خود قادر به حل آنی به علت رو به رو بودن با مشکالت ی،سطوح محیط

د منابع است. فراهم آوردن منابع استاندارد در گرو مدیریت کارام خواهند شد.ي دچار یأس و نا امید
 خدمت است.ي  به سطوح ارایهي گو کردن سطوح ستاد پاسخي  تقویت مدیریت منابع شیوه

یافته از دانش مدیریت است و از اصول مدیریت منابع  توسعه ي  یک شاخهی مدیریت منابع انسان
این  وصلهاز حی مدیریت منابع انسانی اختصاصي و روشهای کند. پرداختن به مبان یمي پیروي ا سرمایه

ي با تفصیل بیشتری مدیریت منابع انساني  که به مقولهی محترم را به منابعي  فصل خارج است و خواننده
 دهیم.  یاند ارجاع م پرداخته

 

 مدیریت منابعی مبان

ی و استقرار تمامی هاست که بدون طراح ها یا فرایند از فعالیتي ا مدیریت منابع مستلزم استقرار چرخه
شود یا تأمین منابع استاندارد با ضایعات قابل توجه  ینابع استاندارد در محل مورد نیاز یافت نمها، یا م آن

مدیریت منابع در استقرار یک مدیریت منابع مناسب و ي  همراه خواهد بود. با توجه به اهمیت چرخه
ها  ین چرخهدر ادامه به توضیح عناصر ای و مصرفي ا ها در مدیریت منابع سرمایه تفاوت این چرخه

 پردازیم: یم

 

 يا مدیریت منابع سرمایهي  چرخه -الف

ي  ارایهي نمایش داده شده است. تضمین وجود منابع استاندارد در واحدها 1ي  این چرخه در شکل شماره
ها خواهیم  خدمت وابسته به رعایت اصولِ هر یک از عناصر این چرخه است که در ادامه به توضیح آن

 پرداخت:
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ي راه اندازي واحدهاي جدید،  اي با توجه به برنامه یک کاالي سرمایه نیاز به یاز:تعیین ن -1
یک  شود. نیاز به نیاز به جایگزینی اقالم کنار گذاشته شده، و موجودي انبار تعیین می

شود، ولی تصمیم گیري در مورد  اي معموالً یک بار در سال تعیین می کاالهاي سرمایه
ي مدیران محلی است. به منظور  ز به کاالهاي خاص بر عهدهي زمانی تعیین نیا دوره

تسهیل تأمین اعتبار خرید این کاالها، تعیین نیاز باید در زمانی انجام شود که امکان لحاظ 
هاي  ي اعتبارات استانی و ردیف ي پیشنهادي و موافقتنامه کردن اعتبارات مورد نیاز در بودجه
که در هر سال باید خریداري  این موضوع تعیین اقالمی به متمرکز وجود داشته باشد. با توجه 

 شود حداکثر تا مهر سال قبل باید به انجام رسیده باشد.

 

 اي مدیریت منابع سرمایهي  چرخه -1ي  شکل شماره

 
ي ها از محل اعتبارات تملک داراییها در ردیفي ا سرمایهي اعتبار کاالها ی:تأمین اعتبار مال -2

شود. چنانچه خرید این اقالم در  یتأمین می اختصاصي و در آمدها ی،استانمتمرکز، اعتبارات 
 شده باشد، تأمین اعتبار به سهولت انجام خواهد گرفت.ی ها پیش بین موافقتنامه
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ها با توجه به  آني تعیین استانداردها ي،ا سرمایهي اولین اقدام به منظور خرید کاالها خرید: -3
گیرد. با توجه به موجود بودن لیست  یر آن مورد استفاده قرار ماست که کاال دي مقتضیات فرایند

که هنوز  یکشور، باید نسبت به تعیین استاندارد اقالمی تندرستي  مورد نیاز در شبکهي کاالها
ترازو، بهتر است  نظیر  ی،فني ها وجود ندارد اقدام کرد. استاندارد کاالها آني برای استاندارد روشن

است. در ی کارشناسان محیطي  تعیین استاندارد سایر کاالها به عهدهی ول متمرکز انجام شود،
تعیین شده مطمین ي منطبق با استانداردهای انتخاب تولید کننده باید از قابلیت او در تولید کاالی

عملکرد محصوالت او نزد سایر مصرف کنندگان و ی کسب این اطمینان ارزیابي شد. بهترین راه برا
تولید شده ي مورد نظر است. بازدید از خط تولید و اطمینان از کیفیت کاالي تولید کاال بازدید از خط

توان  یکنترل کیفیت می تولید نیست، بلکه با استفاده از دانش کلی ضرورتاً نیازمند اطالعات فن
دریافت ی شواهد آن را در خط تولید جست و جو کرد. همیشه باید به خاطر داشت که تضمین واقع

ول خوب از تولید کننده، در خط تولید و قدرت مدیریت او نهفته است و نه در قرار داد خرید. محص
ي آمدها یکفایت ما را در قبال پ یبي  سنگین با تولید کنندهي تضمینهاي انعقاد قرارداد حاو

تولید دانشگاهها امکان انتخاب ی معامالتی مالي  نامه او حفظ نخواهد کرد. بر اساس آیینی کفایت یب
برخوردار ی کند کامالً از وجاهت قانون یتر تولید م گرانی تر ول که محصول با کیفیت باالي ا کننده

مورد نظر ما را تولید ي که محصول منطبق با استانداردهاي ا است. در صورت یافتن تولید کننده
مستمر با یک تأمین  ي مورد نظر خود را تأمین کنیم. معاملهي کند، بهتر است پیوسته از او کاال یم

ی کند. تولید کننده مرجع اصل یمورد اعتماد در دراز مدت منافع هر دو را بیشتر تأمین مي  کننده
تواند در آموزش بهره  یتجهیزات است. بعالوه مي و نگهداري دستورالعمل بهره برداري  تهیه

یک تولید کننده ي تر بري ها كاین موارد از مال بهي بندي دهد. پاي برداران و تعمیرکاران ما را یار
عملکرد ي این نکات در هنگام عقد قرارداد خرید منجر به اعتال نسبت به سایرین است. توجه به

است که منافع هر ي ا خوب معاملهي  شود. معامله یمدیریت منابع مي  سازمان در سایر مراحل چرخه
را که حین انعقاد قرار داد ي از حدتردید تولید کننده تخفیف بیش  دو طرف را تأمین کند. بدون 

 متحمل شده است، با کاستن از کیفیت محصول و خدمات پس از فروش جبران خواهد کرد. 

کاالها پس از خرید باید به انبار تحویل و از آن طریق ی تمامي بر اساس مقررات جار :ي انبار دار -4
ضرورت توقف دراز مدت  ياین مراحل به معنای مختلف توزیع گردد. ضرورت طي بین واحدها

ي ا سرمایهي انبار کاالهای در انبار نیست. در شرایط مطلوب امکان حذف فیزیکي ا سرمایهي کاالها
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شود. توقف دراز مدت  یکاغذ انجام مي صرفاً بر روي بطور کامل وجود دارد و عملیات انبار دار
ي کاهش بهره وری عوامل اصل سازمان و ازي ها حبس سرمایهي در انبار به معناي ا سرمایهي کاال

است. در شرایط ی انباشته شدن کاالها در انبار، خرید کاال بدون توجه به نیاز واقعی است. علت اصل
 ترین علل این امر عبارتند از: مهمی کنون

 و چه در سطح استانیی خرید متمرکز کاال چه در سطح مل 

 تعیین دقیق نیاز به کاالي فقدان فرایند مشخص برا 

 از بازگشت اعتبارات در فرصت کوتاه آخر سالي د کاال به منظور جلوگیرخری 

 اعتبارات متمرکز ی توزیع نامطمین و غیر قابل پیش بین 

شده به سهولت و در ي انجام گرفته باشد توزیع اقالم خریداری چنانچه تعیین نیاز به درست توزیع: -5
مدت کاال در انبار ی به توقف طوالني یازترتیب ن کوتاه قابل انجام است. بدین ی زماني  یک دوره

 نیز نخواهد بود.

و آموزش بهره بردار نیار ي از تجهیزات به دستورالعمل بهره برداري بهره بردار ي:بهره بردار -6
 هاست.  آني ترین عامل در حفظ و نگاهدار صحیح از تجهیزات مهمي دارد. بهره بردار

 زیر است:تجهیزات مستلزم اقدامات ي نگهدار ي:نگهدار -7

 ي بر دستورالعمل بهره برداری صحیح مبتني بهره بردار .1

شود که  یرا شامل مي ا تجهیزات توسط بهره برداران: این کنترل اقدامات سادهي کنترل ادوار .2
توان آن را به بهره بردار آموزش  یمي ندارد و همراه با آموزش بهره برداری نیاز به دانش فن

 داد.

 متخصصتوسط فرد ي کنترل ادوار .3

 نقص فنیي  تعمیر به موقع در صورت مشاهده .4

ی از پیش طراحي موارد کنترل و تعمیر باید در فرمها ي،نگهداري ها به منظور پایش فعالیت .5
که منجر به تعمیر شده ی شده ثبت شود. تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به موارد نقص فن
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شایع ي ها از وقوع نقصي ور جلوگیرجدید به منظی کنترلي ها است ما را در گنجاندن فعالیت
 خواهد کرد.ي و مهم یار

تر و برخوردار  باالی با کارایي ا یک وسیله را باید به دلیل جایگزین کردن آن با وسیله ي:کنار گذار -8
کنار گذاشت. تجهیزات از رده خارج را  ی،و از کار افتادگی تر، و نه به دلیل خراب  پیشرفتهي از تکنولوژ

به مزایده گذاشت و از ی شده و با رعایت موازین قانونی س یک فرایند از پیش طراحباید بر اسا
 تحت عنوان انبار اسقاط در سازمان ممانعت به عمل آورد.ی نامناسبي ها مکاني شکل گیر

 

 مدیریت منابع مصرفیي  چرخه -ب

 2ي  اساس شکل شمارهها بر  آني  باید جایگزین شوند و لذا چرخهي پس از بهره برداری مصرفي کاالها
توجه به نکات زیر به عملکرد بهتر مدیریت این گونه منابع ی مدیریت منابع مصرفي  است. در مورد چرخه

 شود: یمنجر م

سفارش ي  شود. نقطه یسفارش تعیین مي  بر اساس نقطهی نیاز به خرید اقالم مصرف تعیین نیاز: -1
خرید آن اقدام کرد. ي این مقدار باید برا به انباري است که در صورت رسیدن موجودی مقدار کاالی

خرید آن از ي سفارش بر اساس میزان مصرف کاال در واحد زمان و زمان مورد نیاز براي  نقطه
برخوردار ي تر شود. هر چه کاال از مصرف باال یهنگام درخواست خرید تا ورود جنس به انبار تعیین م

سفارش ي  تر باشد نقطه یتر یا غیر قابل پیش بین ینتأمین آن طوالي باشد و زمان مورد نیاز برا
انبار ي  سفارش یا منجر به تخلیهي  بدون توجه به نقطهی خواهد داشت. خرید اقالم مصرفي تر باال

بیش از حد عالوه بر آنکه سبب حبس ي شود. ذخیره ساز یبیش از حد آن مي از کاال یا ذخیره ساز
تاریخ مصرف را ي شود، احتمال فساد اقالم دارا یمي انبارداري  سازمان و تحمیل هزینهي ها سرمایه

 دهد و این نیز اتالف بیشتر منابع را بدنبال خواهد داشت. ینیز افزایش م
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 مدیریت منابع مصرفیي  چرخه -2ي  شکل شماره

 

 

و در ی تاناسي از فصل دوم اعتبارات جاری خرید اقالم مصرفي اعتبار مورد نیاز برا تأمین اعتبار: -2
از میزان مصرف منجر به ی قابل تأمین است. در اختیار داشتن تخمین قابل قبولی اختصاصي آمدها

شود. تنظیم موافقتنامه بر اساس این  یخرید این اقالم در بودجه مي منابع مورد نیاز برای پیش بین
 شود. یخرید این اقالم مي ها منجر به تسهیل تأمین اعتبار برا یپیش بین

نیز باید رعایت ی مصرفي ذکر شد در مورد کاالهاي ا که در مورد خرید اقالم سرمایهی نکات ید:خر -3
 شود.

هستند و باید در مکان مناسب از نظر تهویه، دما، ی فاسد شدنی مصرفي غالب کاالها ي:انبار دار -4
ي بکارگیر تاریخ مصرف در انبار نیازمندي داراي کاالهاي رطوبت، و نور قرار داده شوند. نگهدار

و ی یک امر کامالً تخصصی مصرفي مناسب کاالهاي ویژه است. لذا انبارداري انبارداري ها روش
است،  یالزامی مصرفي کاالهاي سفارش براي  هزینه بر است. با توجه به آنکه رعایت نقطه

ه واسط، بي چند مرحله، از طریق انبارهای این اقالم به صورت متمرکز تهیه شوند و ط چنانچه
مختلف راکد ي از این اقالم در انبارهای خدمت منتقل شوند حجم قابل توجهي  ارایهي واحدها

المقدور باید خرید این اقالم را به صورت غیر متمرکز انجام داد و از ایجاد ی خواهد ماند. بنابراین حت
 کرد.ي واسط جلوگیري انبارها
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بر تعیین ی احد مصرف کننده و نه مبتنباید بر اساس در خواست وی توزیع اقالم مصرف توزیع: -5
شود.  یگوناگون انجام مي ها ها غالبا بر اساس میانگین مصرف در واحد سهمیه باشد. تعیین سهمیه

وجود دارند) یا ی که مصرفشان از میانگین فاصله دارد (و پیوسته چنین واحدهایی در نتیجه واحدهای
خود، ي  مصرف نکردن سهمیهي  د یا به واسطهبا کمبود اقالم مورد نیازشان مواجه خواهند بو

در مورد ي تاریخ مصرف را افزایش خواهند داد. چنانچه تصمیم گیري داراي احتمال ضایعات کاالها
مدیریت آن واحد قرار ي  در چارچوب اعتبار مصوب هر واحد بر عهدهی میزان نیاز به اقالم مصرف

 خود را خواهد یافت.ی طقمني الگوي ا داده شود، مصرف اقالم غیر سرمایه

مناسب، باید ثبت شود. ي ها فرمي با به کار گیر ی،مصرفي از کاالهاي بهره بردار ي:بهره بردار -6
از میزان نیاز به ي تر شود و تصویر دقیق یانجام مي ها با سهولت بیشتر به کمک ثبت، پایش فعالیت

 آید. یاین اقالم بدست م 

 

 شروع تقویت مدیریت منابعي  به عنوان نقطهی اصالح مدیریت مال

ي  که در چرخهی امکان پذیر نیست. اقدام به نکاتی تقویت مدیریت منابع بدون اصالح مدیریت مال
ی ها است. این اختیارات در تمام اقدام به هر یک از آني برای مدیریت منابع ذکر شد نیازمند اختیارات کاف

ي ا از آن جهت که واسط تأمین منابع سرمایهی منابع مال گیرد. یشکل می ها در قالب اختیارات مال سازمان
و مدیریت ی ارتباط مناسب بین اختیارات مالي هستند از اهمیت برخوردارند و بدون برقراری و مصرف

تأمین منابع و تولید محصول با ارزش ي منابع، سازمان قادر نخواهد بود پول خود را به بهترین شیوه برا
ایران با توجه به نکات زیر از ی خدمات تندرستي  در نظام ارایهی مدیریت مالی علمصرف کند. در شرایط ف

 این امر نسبت داد. توان به یپایین آن را می از کارایی برخوردار نیست و سهم قابل توجهی وضعیت مطلوب

 مرکز بهداشت ی مرکز بهداشت شهرستان و حت ی،درمانی (مراکز بهداشتی سطوح محیط
برخوردار نیستند و ی بهداشتي واحدهاي  سالیانهي  بودجهي  در تهیهی فعالاستان) از نقش 

دانشگاه ي  دانشگاه تقریباً به صورت یک جانبه توسط دفتر بودجهي واحدهای تمامي  بودجه
 شود. یقرار دارد تنظیم می معاونت پشتیباني  که در حوزه
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 دانشگاه ی تفصیلي  م بودجهبه منظور مشارکت در تنظیی محیطي اعتبارات مصوب به واحدها
 رسد. یشود و این امر نیز توسط دفتر بودجه به انجام م یابالغ نم

 شود و این  یبا دفتر بودجه در ابالغ تخصیص خالصه می محیطي واحدهای مالي  رابطه
 کنند. یروشن نسبت به هزینه کردن آن اقدام می مالي  یک برنامه واحدها بدون استناد به

 دانشگاه ی بدون اعتبار به امور مالي  از اسناد هزینهی ان سال حجم قابل توجهمعموالً در پای
 ها معموالً با زحمت فراوان در سطح ستاد همراه است. شود که رفع و رجوع آن یتحمیل م

 آن که آن واحدها منابع خود ي و ستاد، بجای محیطي بین واحدهای در قالب چنین ارتباط مال
شود،  یمناسب حمایت می مالي  مشخص، که با اختیارات و برنامه ي یک برنامهي را بر مبنا

مکرر اقدام به حل مشکالت ي ها يمدیریت کنند؛ پیوسته از طریق در خواست از ستاد و پیگیر
ي کنند. فقدان یک زبان مشترك بین واحدها یمنابع مي تأمین و نگهداري  خود در زمینه

ي واحدهای اطالعی ها و ب د منابع و فعالیتدر مورد استانداري و مسؤولین ستادی محیط
و هزینه کردن آن یک تعارض مستمر بین صف و ستاد ی از فرایند تخصیص منابع مالی محیط

 را ایجاد کرده است. 

 

 مدیریت مالیی مبان

 یالزامات مدیریت مال -الف

نمایش داده شده  3ي  یک چرخه انجام شود. این چرخه در شکل شمارهي نیز باید بر مبنای مدیریت مال
بین برنامه و بودجه وجود دارد و کلید ی شود، ارتباط تنگاتنگ یاست. همان گونه که در چرخه مشاهده م

خدمات است. ي  سطوح نظام ارایهی در تمامي مناسب تقویت مهارت برنامه ریزي  به بودجهی یاب دست
به اهداف ی یاب دستي ها برا است که انجام آنی های مشخص کردن فعالیتي مقصود از برنامه ریز

ها و به منظور اجتناب از  است. با توجه به محدودیت منابع و تنوع واحدها و فعالیتي ضروری سازمان
متعادل و منسجم، در ي  یک برنامه به ی یاب جذب منابع و دستي برای مخرب درون سازماني ها رقابت

ي اجتناب ناپذیر است. این زبان مشترك به معنا تدوین برنامه و بودجهي برای اختیار داشتن زبان مشترک
صف و ستاد است. محصول ي به آن در بین نیروهای یاب از مأموریت سازمان و راه دستي واحدی تلق
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ها  است که بر اساس آنی ها و منابع سازمان فعالیتي روشن براي وجود استانداردهای چنین زبان مشترک
ی ترتیب مدیریت مال شود. بدین  یامکان پذیر می منطقي  بودجه منسجم و یکي  یک برنامه بهی یاب دست
 باید:

 برنامه، تنظیم بودجه و انجام هزینه به ي  فعال در سازمان را در تهیهي واحدهای نقش تمام
 رسمیت بشناسد (عدم تمرکز).

 ز ها از وظایف هر یک ا باشد که با توجه به مأموریت سازمان انجام آنی های بر فعالیتی مبتن
 سازمان است.ي  تشکیل دهندهي واحدها

 ها و منابع باشد روشن فعالیتي بر استانداردهای مبتن 

ها  اختیار شده است که ذیالً به توضیح آنی مدیریت مالي  موارد فوق بعنوان اصول استقرار چرخه
 پردازیم: یم

 

دهایی را که در به منظور اعمال یک مدیریت مالی غیر متمرکز ابتدا باید واح عدم تمرکز: -1
یابد مشخص  ها جریان می ي مدیریت مالی در آن شرایط عدم تمرکز مالی مراحل مختلف چرخه

ي سالیانه باشند، بر مبناي این برنامه  کرد. مقصود تعیین واحدهایی است که باید داراي برنامه
بودجه، در نیازهاي مالی خود را مشخص و نسبت به پیشنهاد بودجه اقدام کنند، پس از تصویب 

ي تفصیلی مشارکت داشته  یا بودجه ي موافقتنامه  صورت نیاز، در برنامه تجدید نظر کنند، در تهیه
ها بر اساس درخواست و تحت نظرشان  ي مالی اعتبارات اختصاص یافته به آن باشند، طی دوره

در صورت تعیین  ي خود را مورد ارزیابی قرار دهند. ي سالیانه به مصرف برسد، و در نهایت برنامه
ترکیب  ي مدیریت مالی، برنامه و بودجه سازمان از  ها بر اساس چرخه این واحدها و اقدام آن

ي واحدها  ترکیب برنامه و بودجه این واحدها شکل خواهد گرفت. مقصود از  ي  برنامه و بودجه
ي منسجم در  هیک برنام یابی به ي سازمان، تعامل واحدها براي دست یابی به بودجه براي دست

هاي تهیه شده توسط واحدهاي مختلف و تحت رهبري مدیریت  سطح سازمان بر اساس برنامه
نامیم. اولین گام در اصالح  می مراکز هزینهسازمان است. با دید مالی چنین واحدهایی را 
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ي تندرستی شهرستان  مدیریت مالی تعیین مراکز هزینه است. براي مثال در سطح شبکه
 توان به عنوان مراکز هزینه در نظر گرفت: یر را میواحدهاي ز

  مراکز بهداشتی درمانی روستایی 

 مراکز بهداشتی درمانی شهري 

  واحدهاي ستاد شهرستان که از واحدهاي گسترش شبکه، بهداشت خانواده، بهداشت
اي، مبارزه با بیماریها، بهداشت دهان و دندان، آموزش بهداشت،  محیط، بهداشت حرفه

و  ت مدارس، امور دارویی، مرکز آموزش بهورزي، امور مالی، آمار، امور عمومیبهداش
 ي مدیریت تشکیل شده است. خدمات، و حوزه

ي مراکز  ي مستقل یا در مجموعه توان به عنوان مراکز هزینه ها و پایگاههاي بهداشت را می خانه
 بهداشتی درمانی روستایی و شهري منظور کرد. 

 

ي تندرستی  ي خدمات ایران (شبکه در نظام ارایهتبط با مأموریت: هاي مر فعالیت -2
ها  ایرانی باید از آن ي  ترکیب و استاندارد حد اقل خدماتی که به عنوان یک حق جامعه کشور) 

ي خدمت توسط  شود. با توجه به تعیین بسته مند شود، توسط ستاد وزارت بهداشت تعیین می بهره
مندي جمعیت تحت پوشش خود  ي تندرستی کشور تضمین بهره هوزارت بهداشت مأموریت شبک

این مأموریت تمامی  ي خدمت است. با توجه به  ي بسته از خدمات استاندارد تشکیل دهنده
ي مدیریت  چرخههاي جاري در شبکه باید به نحوي با این مأموریت مرتبط باشد.  فعالیت
ها  ها را با برنامه رتباط تمامی فعالیت) ا3ي  شکل شماره -(فصل اول 1هاي تندرستی برنامه

هاي  ي مهم در مورد این چرخه آن است که فعالیت دهد. نکته یا خدمات تندرستی نمایش می
ي خدمات در قالب این چرخه  هاي تندرستی در تمامی سطوح نظام ارایه مرتبط با خدمات یا برنامه

اي تمامی  ها و اختیارات خود به گونه ییقابل توضیح است و تقریباً تمامی سطوح متناسب با توانا

 این چرخه در فصل اول مورد بحث واقع شده است.  1
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توان به دو گروه  این چرخه را می ي  هاي تشکیل دهنده دهند. فعالیت ها را انجام می این فعالیت 
 تقسیم کرد:

 

 یمدیریت مالي  چرخه -3ي  شکل شماره

 

 

 و خدمتي  ارایه ی،بازاریاب ی،پشتیبان ي،جاري  براورد و تأمین بودجه ي:جاري ها فعالیت ،
دهند. مقصود از  یرا تشکیل می خدمات تندرستي  مرتبط با ارایهي جاري ها پایش، فعالیت

هستند و در یک قالب ی مشخصي استانداردهاي است دارای فرایندهایي جاري ها فعالیت
ي  ها بر آورد بودجه این فعالیتي شوند. با توجه به روشن بودن استانداردها یمشخص تکرار م

 سال است. ی ها ط آنی ها مستلزم تعیین فراوان کردن آني جاري مورد نیاز برا

 اولیه، براورد و ي و اجرای تحلیل، تحقیق، تعیین اولویت، طراح ی،ارتقا: ارزشیابي ها فعالیت
را تشکیل ی تندرستي  یک برنامهي ارتقاي ها استقرار، و استقرارِ منابع فعالیتي  تأمین بودجه

ها را در یک قالب و  توان این فعالیت یکمتر مي جاري ها تدهند. در قیاس با فعالی یم
ها را  است که اقدام به آنی ها تابع شرایط استاندارد از پیش تعیین شده قرار داد و شکل آن

ترکیب و  ها باید اوالً  انجام آني مورد نیاز براي  ایجاب کرده است. لذا به منظور تعیین بودجه
 ها را مشخص کرد. آنی انیاً فراوانالمقدور) و ثی استاندارد (حت
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 کرد:ي توان در سه گروه دسته بند یها را م : استانداردها و منابع فعالیتي استانداردها -3

 از ي خدمات و جلوگیری ها تضمین اثربخش هدف از وضع این استاندارد ی:فني ها استاندارد
گوناگون است و ي ها یم کارازمایاین استانداردها نیازمند انجا بهی یاب ها است. دست عوارض آن

خدمات ایران ي  شوند. در نظام ارایه یتعیین م یدر غالب موارد به کمک منابع علم
خدمت توسط ستاد وزارت بهداشت تعیین و جهت اجرا به ي  بستهی فني استانداردها
 شود. یابالغ می علوم پزشکي دانشگاهها

 داردها تضمین حضور منابع استاندارد در هدف از وضع این استان ی:پشتیباني استانداردها
مراکز بهداشت استان و  ی،فني خدمت است. در قیاس با استانداردهاي  ارایهي واحدها

 دارند.ي تر  شهرستان در وضع این استانداردها نقش برجسته

 خدمات ي  نظام ارایهی گوی هدف از وضع این استانداردها تضمین پاسخ ی:اجتماعي استانداردها
معه و جلب رضایت گیرندگان خدمت است. وضع این استانداردها باید با توجه به به جا

تحت پوشش انجام پذیرد و لذا ممکن است ي  جامعهی و فرهنگي اقتصاد ی،اجتماعي ویژگیها
در این زمینه دست یافت. با حرکت ی یکساني در سطح یک استان، به استانداردهای نتوان، حت

شبکه در وضع این استانداردها تقویت ي  ح تصمیم گیرندهاز مرکز به محیط، نقش سطو
 شود. یم

بدست آورد ی فني توان در مورد استانداردها یاز سه گروه استاندارد ذکر شده بیشترین اسناد و مدارك را م
ها و  فعالیتي ضرورت استاندارد سازي  خدمات در زمینهي  نظام ارایهی و با توجه به آنکه مدیریت محیط

ی پشتیباني تحت عنوان استانداردهاي برخوردار نیست، عمالً  چیزی اقدام به آن از آموزش کاف يروشها
صف و ستاد، ي توان یافت. در غیاب این  استانداردها تعارض بین نیروها یرا در شبکه نمی و اجتماع

به منظور ی محیطي دور از انتظار نیست. لذا افزایش توان نیروهاي تأمین منابع، امري  خصوصاً در زمینه
ي اولیه در ارتقاي ها کنند از گام یکه در آن کار می سطحي برای و اجتماعی پشتیباني وضع استانداردها

 کشور است.ی تندرستي  عملکرد شبکه
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 مراحل تنظیم بودجه -ب

برنامه و تنظیم و پیشنهاد بودجه است. با توجه به ي  تهیهی مدیریت مالي  گام اول در استقرار چرخه
ی را طی و محیطي ستادي واحدهای تمامي ها توان فعالیت یمی تندرستي ها مدیریت برنامهي  رخهچ

ارتباط بین  4ي  ها را براورد کرد. شکل شماره اقدام به آني و پول مورد نیاز برای پیش بینی سال مال
ي  ارایهي یاز برادهد. بر اساس این شکل براورد پول مورد ن یرا نمایش می و خدمات تندرستی منابع مال

 است که ی واسطي ها مستلزم برداشتن گامی خدمات تندرست

 

 ی تندرستي ها تا مداخلهی از منابع مال -4ي  شکل شماره

 
و پول مورد نیاز ی خدمات تندرستي  ارایهي را برای و مصرفي ا توان حجم منابع سرمایه یها م به کمک آن

یا ی تندرستي ها اورد کرد. بر اساس این شکل انجام مداخلهاین منابع را بري تأمین و بکار گیري برا
ی و ملزومات مصرفی فیزیکي ها سرمایه ی،مستلزم در اختیار داشتن منابع انسانی خدمات تندرستي  ارایه

این شکل، در ی ساختمان و تجهیزات است. بر اساس ستون میانی فیزیکي ها است. مقصود از سرمایه
تربیت پرسنل و پرداخت حقوق و دستمزد مناسب به  و ي گیر نیازمند به کاری ناختیار داشتن منابع انسا

در ساختمان و تجهیزات و ي نیز وابسته به سرمایه گذاری فیزیکي ها ها است. در اختیار داشتن سرمایه آن
 ي)مثال پس از احداث ساختمان (سرمایه گذاري هاست. برا مناسب این سرمایهي و نگهداري بهره بردار

ي صرف شده براي  است. هزینهی به منظور سرما، گرما و روشنایي از آن نیازمند تأمین انرژي هره بردارب
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ي ها است. به عالوه به دلیل آنکه سرمایهي بهره برداري  مورد نیاز ساختمان در حکم هزینهي تأمین انرژ
این ی از خرابي د به پیشگیررا نیز بایی از منابع مالی پیوسته در معرض آسیب قرار دارند، بخشی فیزیک

و ی خدمت به کمک منابع انساني  اختصاص داد. ارایه ی،ها، در صورت وقوع خراب منابع و تعمیر آن
از منابع نیز وابسته است که در جریان انجام فعالیت ي به در اختیار داشتن گروه دیگری فیزیکي ها سرمایه

که ی ا را جایگزین کرد. با توجه به شکل و توضیحاته مناسب آنی شوند و باید در فواصل زمان یمصرف م
 رسد: یبه مصرف می مرکز بهداشت شهرستان در دو گروه اصلی آمد منابع مال

 

 در ساختمان و ي و سرمایه گذاری تربیت منابع انسان و ي که صرف به کارگیري سرمایه گذار
خدمت جدید به وارد کردن یک ي ممکن است براي شود. این سرمایه گذار یتجهیزات م

 انجام گیرد. ي یک خدمت جاري یا ارتقاي خدمات جاري  مجموعه

 (جبران خدمت کارکنان)، ی منابع انساني و نگهداري که صرف بهره برداري جاري ها هزینه
 گیرد. یمورد استفاده قرار می تأمین ملزومات مصرفي شود و برا یساختمان و تجهیزات م

 تشکیل شده اند: خود از دو گروهي جاري ها هزینه

 از حجم عملیات ثابت هستند و با ی مشخصي  که در محدودهی های ثابت یا هزینهي ها هزینه
ها را به  جدید باید آني  یک محدوده خارج از شدن حجم عملیات از این محدوده و ورود آن به

ی جدید باقي  که حجم عملیات در محدوده ی افزایش یا کاهش داد. مادامی مقدار مشخص
ها نیز ثابت خواهد بود. حقوق و دستمزد  این هزینهي ا بماند به دلیل ثابت بودن منابع سرمایه

توان به  یثابت هستند. معموالً مي ها هزینهي ها ساختمان از مثالی روشنایي  پرسنل و هزینه
 ثابت را براورد کرد.ي ها هزینهي ا با توجه به منابع سرمایهی کمک ضرایب

 دارو و ي  کنند. هزینه یکه متناسب با حجم عملیات تغییر می های یا هزینهمتغیر ي ها هزینه
متغیر ي ها از مصادیق هزینهی بکار گرفته شده در خدمات تندرستی سایر ملزومات مصرف

 است.

دهد. همان گونه که  یثابت، متغیر و کل نشان مي ها ارتباط حجم عملیات را با هزینه 5ي  شکل شماره
 متغیر ي ها شود متناسب با افزایش حجم عملیات هزینه یدر شکل مشاهده م
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 ثابت، متغیر و کلي ها ارتباط حجم عملیات با هزینه -5ي  شکل شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و در صورت خروج حجم عملیات از یک ی ثابت به صورت پلکاني ها هزینهی یابد ول یافزایش م
ثابت و ي ها از عملیات از جمع هزینه ی کل در هر حجمي  نهیابد. هزی یمشخص افزایش مي  محدوده

 آید.  یمتغیر به دست م

ی تندرستي ها مدیریت برنامهي  تنظیم بودجه در کشور و با توجه به چرخهي با توجه به روال جار
سازمان ي ها شود. با توجه به سرمایه یاین چرخه مربوط م 4و  3شماره ي ها به فعالیتي گذار سرمایه

شود. از  یبراورد و تأمین مي جاري ها هزینه 5ي  ساختمان و تجهیزات) در فعالیت شماره ی،نابع انسان(م
مدیریت ي  چرخهي ها سایر فعالیتي جاري  سازمان به کمک بودجهي ها سرمایهي طریق به کارگیر

ي  چرخه 5و  4 ،3ي ها رسد. بنا بر این تمرکز بحث موجود بر فعالیت یبه انجام می تندرستي ها برنامه
 که همان مدیریت منابع است اقدام کرد.  6آن بتوان به فعالیت ي مدیریت است تا بر اساس دستاوردها

 حجم عملیات

نه
زی

ه
 

  هزینه متغیرهزینه متغیر

  هزینه ثابتهزینه ثابت

  هزینه کلهزینه کل
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ي  را که در نظام ارایهی های فعالیتی تندرستي ها مدیریت برنامهي  چرخه مفاهیم فعالیت و عملیات:
تواند  یگیرید. انجام این فعالیت مرا در نظر بی دهد. فعالیت بازاریاب یخدمات باید رخ دهد نمایش م

یک جلسه با معتمدین ي چاپ پمفلت، توزیع پمفلت، یا برگزار ی،یک پمفلت آموزشی نظیر طراحی اقدامات
دارد که از ی بستگی عملیاتبه نوع اقدامات یا ی بازاریاب فعالیتمورد نیاز ي  را شامل شود. بودجهی محل

است که در قالب ی عملیاتی نابر این تنظیم بودجه مستلزم شناسایرسد. ب یها فعالیت به انجام م طریق آن
ی یابد. با مرور اقدامات یتحقق می تندرستي ها مدیریت برنامهي  چرخهي  تشکیل دهندهي ها ها فعالیت آن

کشور قرار ی تندرستي  شبکهي  تنظیم بودجهي توان مبنا یشود عملیات زیر را م یکه در شبکه انجام م
مدیریت ي  چرخهي  تشکیل دهندهي ها ن دیگر با مشخص کردن اینکه هر یک از فعالیتداد. به بیا

هر یک ی شود و تعیین استاندارد و فراوان یدر قالب کدام یک از عملیات زیر انجام می تندرستي ها برنامه
 توان نسبت به براورد بودجه اقدام کرد. یم

 خدمتي  ارایه 

 ها همایشو ی آموزشي ها جلسات، دورهي برگزار 

 یانجام مطالعات مقطع 

 يجاري ها و پردازش دادهي جمع آور 

 مأموریت پرسنل 

 یآموزشي  یا رسانه یتولید متن علم 

 یمحیطي حمل منابع به واحدها 

 يعملیات ادار 

 مراحل زیر انجام شود:ی با توجه به آنچه که آمد براورد بودجه باید ط

 تعیین مراکز هزینه .1

بیشترین مستندات را  ي،از میان عملیات جار ي:م عملیات جارتعیین نوع، استاندارد و حج .2
ی ملزومات مصرفی خدمت یافت. با توجه به مقررات مالي  ارایهي توان در مورد استانداردها یم

از این ي ها ضرورت ندارد. بسیار آني شود که نصب برچسب اموال برا یرا شامل م ی اقالمی تمام
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قط در صورت آسیب دیدن باید جایگزین شوند و لذا مقدار مورد نیستند و فی اقالم در واقع مصرف
این خدمات تعیین شود.  ي  ها تابع حجم عملیات نیست و باید توسط پرسنل درگیر در ارایه نیاز از آن

گوناگون سنجیده ي شوند با واحدها یخدمت مصرف مي  که واقعاً در جریان ارایه یکمیت اقالم
شود باید  ییک خدمت چه مقدار از این اقالم مصرف م ي  ر جریان ارایهتعیین آنکه دي شود. برا یم

یک  ي  ارایهی هر یک تعیین کرد. در این صورت از ضرب حجم عملیات یا فراواني را برای ضریب
ي مورد نیاز را محاسبه کرد. براي توان مقدار کاال یخدمت در طول سال در ضریب تعیین شده م

 توان استفاده کرد: یاز دو روش زیر می خدمت نیز از یک ي ارایهی فراواني  محاسبه

 مثال با توجه به میزان ي تحت پوشش: براي  نیاز در جمعیت تعریف شدهی تعیین فراوان
این ی توان فراوان یمراقبت مادر باردار و اطفال زیر یک سال مي موالید و استانداردها

 قابل استفاده است. یخدمات بهداشتي خدمات را محاسبه کرد. این روش برا

 قبل و براورد حجم مورد انتظار در سال ي حجم خدمت ارایه شده در سالهاي  محاسبه
 یمانند تعداد کودك مبتال به اسهال یا تعداد ویزیت سرپای ي:جار

ي جاري  توان بودجه یم 1ي  شبیه جدول شمارهی مثال با توجه به نکات فوق به کمک جدولي برا
از این ی های خدمت محاسبه کرد. خانهي  ت خانواده را در یک واحد ارایهخدمات بهداشی اختصاص

شوند  یخدمت مصرف نمي  است که در جریان ارایه یهاشور خورده است مربوط به اقالم جدول که 
ها مستقیماً توسط پرسنل وارد شود. در مورد سایر کاالها وارد کردن  و باید تعداد مورد نیاز آن

شود.  یمورد نیاز محاسبه مي است و با توجه به ضریب وارد شده حجم کاال یخدمت کافی فراوان
سال ي  بودجهي  بخشنامهي ستون ماقبل آخر جدول به کد هزینه اختصاص دارد. این کد بر مبنا

کل ي  این کد در نهایت بودجهي شود. بر مبنا یکشور و با توجه به نوع کاال تعیین م 1381
شود. با  یمي بودجه جمع بندي  مشخص شده در بخشنامهي دهاشهرستان در قالب فصول و ک

وجود ندارد، هر یک از ي سایر عملیات جاري براي ا توجه به آنکه استاندارد از پیش تعیین شده
خود اقدام و بر اساس آن جداول براورد ي ها فعالیتي مراکز هزینه باید نسبت به استاندارد ساز

مرکز بهداشت شهرستان باید تعیین کند ي  ال واحد بهداشت خانوادهمثي بودجه را تکمیل نمایند. برا
مستلزم چند بازدید مستقیم از این واحدهاست و بر اساس آن تعداد ی محیطي که پایش واحدها

 و در جدول مربوطه ثبت نماید. ی مأموریت سالیانه را پیش بین
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هاي ارتقا تا کنون  متأسفانه فعالیت تعیین نوع، استاندارد و حجم عملیات ارتقا: .3
کمتر در شبکه، خصوصاً در سطوح محیطی، مورد توجه قرار گرفته است و لذا تعیین نوع، 

ها از دشواري بیشتري برخوردار است. با توجه به خصلت برخوردار  استاندارد و حجم آن
ها، را  ها، و نه خود آن یابی به آن ها از یک قالب مشخص اصوالً فقط روش دست نبودن آن

ي این عملیات باید با توجه به طراحی و منابع مورد نیاز براي  توان استاندارد کرد. بودجه می
 ها براورد شود.  اجراي آن

اي  ي مراکز دولتی، نیازهاي سرمایه با توجه به مقررات تنظیم بودجه اي: تعیین نیازهاي سرمایه .4
اي به دو گروه تأمین منابع جدید و  شود. نیازهاي سرمایه در قالب سرفصل تملک داراییها تنظیم می

یا منابع  دهد که شود. تأمین منابع جدید در صورتی رخ می تغییر اساسی منابع موجود تقسیم می
ها به منابع  موجود از رده خارج شده باشند یا به منظور افزایش حجم خدمات یا ارتقاي کیفیت آن

اي موجود که منجر به تغییر قابلیت و کاربري  یهجدید نیازمند باشیم. هر گونه تغییري در منابع سرما
اي مستلزم در اختیار داشتن  شود. تعیین نیازهاي سرمایه ها شود ذیل تغییرات اساسی تعریف می آن

ي خدمت توسط وزارت بهداشت  استاندارد منابع در سازمان است. استاندارد منابع واحدهاي ارایه
 ها مشخص شود.  ابع سایر واحدها باید توسط خود آنتعیین و ابالغ شده است و استاندارد من
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 برآورد بودجه جاري اختصاصی خدمات بهداشت خانواده -1جدول شماره 

بودجه در سه گروه حقوق و ي  ثابت با توجه به بخشنامهي ها هزینه  ثابت:ي ها تعیین هزینه .5
و تعمیر تجهیزات و ساختمان ي از تجهیزات و ساختمان، و نگهداري دستمزد پرسنل، بهره بردار

ي  محتمل باید در قالب یک بودجهی تعمیراتي نیازهاي اعتبار مورد نیاز برا شوند. یمي تقسیم بند
در سطح شهرستان یا استان منظور شود تا در صورت نیاز در اختیار واحدها قرار گیرد. پیش ی کل
نیست، زیرا نوسان اینگونه ی کوچک منطقي تعمیرات محتمل در سطح واحدهاي  هزینهی بین

ي شده برای نبودن اعتبارات پیش بینی نسبت عکس دارد و امکان کاف واحدی ها با بزرگ هزینه
 کوچک زیاد است.ي ها در سطح واحدها تعمیرات یا بدون استفاده ماندن آن

 مبلغ کل کد هزینه قیمت واحد  تعداد ضریب نوع وسیله فراوانی فعالیت

ارزیابی ودرمان کودکان مبتال 
 به اسهال 

 ORS 2     

 

     1 پمفلت مربوطه 

       پوستر مربوطه 

       ORSست  

       چارت 

حاد ها ي  کنترل عفونت
     1 پمفلت مربوطه  تنفسی

 
       چارت مربوطه 

       پوستر مربوطه 

     0.4 ي مولتی ویتامین قطره  پایش رشد کودکان

 

 

     0.6 ي آهن قطره

     0.05 فرم مراقبت کودکان

     0.03 فرم ارجاع

     0.02 فرم مراجعات درمانی کودك 

       کارت رشد  

       رمت  
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متغیر ي ها ، تعیین هزینه3و  2ي با توجه به توضیحات بندها متغیر عملیات:ي ها تعیین هزینه .6
این  یاست. تمامی و قیمت واحد اقالم مصرف عملیات مستلزم تعیین حجم عملیات، ضرایب مربوطه

 یک روش روشن توسط سطوح مختلف شبکه تعیین شود. ي متغیرها باید بر مبنا

اقالم ی تمامي که کد هزینه برای در صورت بر اساس ضوابط تنظیم بودجه:ي فصل بند .7
بودجه کار  ها بر اساس ضوابط هزینهي و فصل بندي هزینه در جداول مربوطه منظور شود، جمع بند

 نیست. ي دشوار

سازمان صرفاً از کنار هم گذاشتن و جمع ي  بودجه بودجه در سطح شهرستان:ي جمع بند .8
ها به منظور تعدیل  آید، بلکه نیازمند یک تعامل فعال بین واحد یمراکز هزینه بدست نمي  بودجه
دار است. یافتن  دفمنسجم و هي  یک بودجه بهی یاب پیشنهاد شده توسط هر مرکز و دستي  بودجه
را از ی های توان قالب یاین تعامل نیازمند اقدام به آن در عمل است و نمي مناسب براي ها روش

این تعامل دست ي برای روشني ها توان به چارچوب یآن تعیین کرد بلکه به تدریج مي پیش برا
 یافت. 

ي  بودجه ی،نهایي بند جمع  بهی یاب پس از دست ی:قطعي  پیشنهاد و دریافت بودجهي  ارایه .9
پیشنهاد شده با حرکت از سطوح ي  شود. بودجه یتر پیشنهاد م هر سطح از شبکه به سطوح باال

در قالب  یاسالمي تعدیل و در نهایت پس از تصویب در مجلس شوراي به سطوح مرکزی محیط
 شود. یمو در نهایت مرکز بهداشت شهرستان ابالغ ی علوم پزشکي قانون بودجه به دانشگاهها

با ي پیشنهادي  در غالب موارد بودجه و تنظیم موافقتنامه:ي پیشنهادي  اصالح بودجه .10
را ي پیشنهادي  ابالغ شده بودجهي  ابالغ شده متفاوت است و لذا باید با توجه به بودجهي  بودجه

آن تهیه شده باشد، تجدید نظر در  8تا  1با رعایت مراحل ي پیشنهادي  اصالح کرد. اگر بودجه
ابالغ شده ي  دشوار نیست و به سرعت قابل انجام است. در نهایت بر اساس بودجهي کار

 شود. یدانشگاه) مبادله می تفصیلي  بودجه (یا بودجهي  موافقتنامه

 

خود را بر اساس آن انجام خواهند ی بودجه، مراکز هزینه عملیات اجرایي  موافقت نامهي  پس از مبادله
در عمل رخ خواهد داد با آنچه که در قالب برنامه و بودجه تنظیم شده است فاصله داد. پیوسته آنچه که 
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ي  برنامهي  یافته باشد فاصله برنامه و بودجه در سازمان توسعه ي  دارد. به همان اندازه که مهارت تهیه
قابل ي  اصلهوجود یک في کمتر خواهد بود و لذا در آغاز کار برنامه ریزی اجرایي ها تدوین شده از واقعیت

ي  آنچه که در عمل رخ داده است با برنامهي  کرد. از طریق مقایسهی و منتظره تلقی توجه را باید طبیع
ي ها حاصل از آن در سالي  از علل این فاصله دست یافت و با تجربهی توان به درك روشن یتهیه شده م
ي  تهیهي شرط الزم برای و مالی یرا تهیه کرد. ثبت عملیات اجراي تر واقع بینانهي ها بعد برنامه

 برنامه و بودجه است.ي  مهارت تهیهي عملکرد سازمان در جهت ارتقای مناسب و ارزیابی مالي ها گزارش
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 فصلي  خالصه

جمعیت در ي خدمات استاندارد، فراهم آوردن منابع استاندارد متناسب با نیاز و تقاضاي  شرط ارایه
ي  سطوح پشتیبان فراهم آوردن منابع استاندارد در سطح ارایهي  فهخدمت است. وظیي  ارایهي واحدها

مدیریت کارامد منابع است. مدیریت کارامد منابع ي خدمت است. فراهم آوردن منابع استاندارد در گرو
توزیع،  ي،انباردار  ها در سازمان است. تعیین نیاز، تأمین اعتبار، خرید، از فعالیتي ا مستلزم انجام چرخه

هستند. ي ا مدیریت منابع سرمایهي  چرخهي  عناصر تشکیل دهندهي و کنار گذار  ي،نگهدار ي،بردار بهره
ي بردار توزیع و بهره ي،از عناصر تعیین نیاز، تأمین اعتبار، خرید، انبارداری چرخه مدیریت منابع مصرف

تلزم رعایت اصول و این چرخه مسي  تشکیل دهندهي ها تشکیل شده است. انجام مؤثر هر یک از فعالیت
ها در عمل به اثبات رسیده است. استقرار  آني به کار گیری مدیریت منابع است که کارایي ها روش

امکان پذیر نیست. تهیه برنامه و ی مدیریت مالي  مدیریت منابع بدون استقرار چرخهي ها مطلوب چرخه
تصویب و ابالغ  ی،تفصیلي  بودجهبرنامه و تنظیم ي پیشنهاد بودجه، تصویب و ابالغ بودجه، بازنگر

را تشکیل ی مدیریت مالي  سالیانه عناصر چرخهي  برنامهی اجرا و پایش برنامه، و ارزیاب ی،تفصیلي  بودجه
که مستقیماً با مأموریت سازمان در ارتباط هستند، و ی های دهند. رعایت عدم تمرکز، تمرکز بر فعالیت یم

ي  هستند. چرخهی کارامد الزامی مدیریت مالي  استقرار یک چرخه يها برا استاندارد کردن این فعالیت
که به مأموریت سازمان نگاه ی های فعالیتی شناسایي را برای چارچوبی تندرستي ها مدیریت برنامه

ي ها مدیریت برنامهي مورد نیاز برای آن که بتوان منابع مالي دهد. برا یکنند در اختیار ما قرار م یم
ي  چرخهي  تشکیل دهندهي ها ها فعالیت را که در قالب آنی باید بتوان عملیات  هم کرد،را فرای تندرست

ی شده و فراوانی عملیات شناسایي کرد. بر مبنای رسند شناسای یبه انجام می تندرستي ها مدیریت برنامه
اد بودجه به شود. پس از پیشنه یسازمان براورد مي  ادارهي مورد نیاز براي  سال بودجهی ها ط وقوع آن
شود. بر  یتهیه شده تجدید نظر مي  در صورت نیاز در برنامه  مصوب،ي  ربط و دریافت بودجه يمراجع ذ

ي  برنامهی شود. ارزیاب یمی انجام و در پایان سال ارزیابی تجدید نظر شده عملیات اجرایي  برنامهي مبنا
ی و مالی کند. ثبت عملیات اجرای یفراهم مسال بعد ي را براي مؤثرتري  تدوین برنامهي  سالیانه زمینه

مهارت ي عملکرد سازمان در جهت ارتقای مناسب و ارزیابی مالي ها گزارشي  تهیهي شرط الزم برا
 برنامه و بودجه است. ي  تهیه
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 خود آزمایی

 ها اطمینان حاصل کنید. به آنی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

 کامالً آشنا هستید انتخاب و به موارد زیر اقدام کنید: را که با آنی یک خدمت تندرست -2

 این خدمت را به دقت مشخص کنید.ي استانداردها •

بر شواهد براورد ی و متکی این خدمت را در سال بر اساس یک روش منطقی فراوان •
 کنید. 

 این خدمت را در سال محاسبه کنید.ی تأمین ملزومات مصرفي پول مورد نیاز برا •

را که به ی های مورد نیاز این خدمت را در نظر بگیرید و فعالیتي ا ع سرمایهاز منابی یک •
کیفیت ي  کنید. در بارهی گیرد شناسای یمنظور مدیریت این منبع در سازمان شما انجام م

 آن ارایه کنید.ي ارتقاي را برای مدیریت این منبع قضاوت و پیشنهادهای

 

 

 

  





        

 فصل هفتم

 

 یتتندرسي ها کنترل در برنامه
 

 مباحث فصل
 یمفاهیم پایش و ارزشیاب 
 یهاي پایش و ارزشیاب شاخص 

 داده يهاي جمع آور روش •
 ها شاخص ي جامعیت مجموعه •

 نامهنظام کنترل بر یمراحل ارزیاب 
 داده يجمع آور •
 ها جامعیت شاخص •
 ها کیفیت شاخص •
 يتحلیل و تصمیم گیر •
 بدون استفاده يها داده •

 نظام اطالعات و مدیریت اطالعات 
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 اهداف فصل

 رود: یاین فصل از شما انتظار مي  پس از مطالعه

 ارایه و از آن دفاع کنید.ی تعریف خود را از پایش و ارزشیاب -۱

ي ها ها و محدودیت ها را نام برید و قابلیت شاخصي  داده به منظور محاسبهي جمع آوري ها روش -۲
 هر روش را توضیح دهید.

 بیان کنید.ی پایش و ارزشیابي ها صتعریف شاخي برای کلي  یک قاعده -۳

پایش و ي مورد نیاز براي ها ها شاخص توان بر اساس آن یرا که می های شاخصی صورت کل -٤
 را تعریف کرد بیان کنید. ی مختلف تندرستي ها برنامهی ارزشیاب

 يها نظام کنترل برنامهی ارزیابي آن را براي به کارگیري  جدول جامعیت را تعریف کنید و شیوه -٥
 توضیح دهید.ی تندرست

 کنید.ی را به صورت سیستماتیک ارزیابی تندرستي  نظام کنترل یک برنامه -٦

 مفاهیم نظام اطالعات و مدیریت اطالعات را توضیح دهید. -۷
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 یمفاهیم پایش و ارزشیاب

ي  تشکیل دهندهي ها ثابت شده است که انجام فعالیتی طراحي  با توجه به آن که قاعدتاً در مرحله
مورد نظر در ی ها منجر به کاهش بار مشکل تندرست آني وضع شده براي مه با رعایت استانداردهابرنا

ي  در نظام ارایهي جاري ها برنامهي  به مجموعهی تندرستي  شود؛ پس از افزودن یک برنامه یجامعه م
ي  عهبه مجمو 1پایش برنامه است.ي مجریان، صیانت از استانداردهاي  ترین وظیفه خدمات، مهم

منابع، و روش انجام ي شود که با هدف صیانت از استانداردها یاطالق می های فعالیت
ی بر سطوح محیطي سطوح ستاد 2با توجه به این تعریف نظارتپذیرد.  یبرنامه انجام مي ها فعالیت
مرور ، 3توان پایش را مترادف نظارت قلمداد کرد. خود ارزیابی یپایش است و نمي ها از شیوهی تنها یک
گونه که   دهند. همان یپایش را تشکیل مي ها سایر شیوه 5، و پایش مشارکتی4ها توسط همکاران فعالیت

و ی بازاریاب ی،پشتیباني بحث شد، تمرکز پایش بر فرایندهای تندرستي ها مدیریت برنامهي  در چرخه
سب فرایند خدمت منجر به مناي خوب منجر به تأمین پوشش برنامه و اجرای خدمت است. بازاریابي  ارایه

پشتیبان ي شود. از آنجا که عملکرد صحیح فرایندها یایجاد تغییرات مورد نظر در افراد تحت پوشش م
و خدمت ی بازاریابي خدمت و انجام صحیح فرایندهاي  ارایهي منجر به تحقق منابع استاندارد در واحدها

ها باید به عملکرد نامناسب  آني وضع شده براي اها را از استاندارده شود؛ فاصله گرفتن این فعالیت یم
باید از طریق پایش مداوم ی پشتیبان نسبت داد. این بدان معناست که مدیران اجرایي فرایندها
و اصالح قرار دهند ی پشتیبان را مورد ارزیابي و خدمت) عملکرد فرایندهای (بازاریابی اصلي ها فعالیت
پشتیبان ي فرایندهاي روشن براي فصل اول). وجود استانداردها -یتندرستي ها مدیریت برنامهي  (چرخه

است. عالوه ی اصلي مشکل در فرایندهاي  ها درصورت مشاهده تشخیص نقاط ضعف آني شرط الزم برا
و خدمت، خود این فرایندها را ی بازاریابي پشتیبان از طریق پایش فرایندهاي بر قضاوت در مورد فرایندها

 یش مستمر قرار داد.نیز باید مورد پا

1 Monitoring 
2 Supervision 
3 Self-assessment 
4 Peer review 
5 Participative monitoriing 

شود که افراد سطوح باالتر نیز بعنوان عضوي از تیم در  اطالق می یدر قالب یک کار تیم یواحد محیط يها به مرور فعالیت یپایش مشارکت
شوند هم اطالعات  ست که افراد سطوح باالتر از آن جهت که عضو تیم محسوب میاین شیوه پایش آن ا یآن مشارکت دارند. مزیت اصل

 برخوردار خواهد بود. يکنند و هم آموزشها و مداخالتشان از تأثیر بیشتر دریافت می یاز واحد محیط يدقیقتر
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آن، سؤال طراحان و مجریان برنامه آن است که برنامه چه ي برنامه بر اساس استانداردهاي پس از اجرا
یافتن پاسخ ي آن حاصل شده است. براي داشته است و تا چه اندازه اهداف مورد نظر از اجراي دستاورد

گیرد که با هدف  یرا در بر می های عالیتفی ارزشیاب برنامه کرد.ی این سؤال باید اقدام به ارزشیاب
هاست؛  ناظر به فعالیتی در قیاس با پایش که اقدام شود. یبرنامه انجام مي تعیین دستاوردها

است که بدون روشن کردن تغییرات یا نتایج مورد انتظار از ی دوزد. بدیه یبه نتایج چشم می ارزشیاب
 نیست.  ها امکان پذیر آني برنامه، اندازه گیري اجرا

پس از تعیین دستاوردها سؤال طراحان برنامه آن است که آیا با توجه به منابع قابل تدارك بهترین 
توان بیان کرد که آیا  یدستاورد ممکن حاصل شده است یا نه. این سؤال را به این صورت نیز م

تانداردها را باید و/ یا ممکن هستند و اینکه کدامیک از اسي ترین استانداردها مناسبي جاري استانداردها
شود که به دنبال یافتن  یاطالق می عملکرد برنامه تغییر داد. تحلیل به اقداماتي توان به منظور ارتقا یم

توجه به مفاهیم ذکر شده، تحلیل کلید قرار دادن برنامه در مسیر بهبود مستمر  پاسخ این سؤاالت است. با
در ی انجام گرفته در مقاطع مختلف زمانی ارزشیاب در کنار هم قرار دادن نتایج پایش و است.

اقدام به تحلیل است. ی اصلي  مختلف شیوهي ها در جمعیتی یک جمعیت یا در یک مقطع زمان
ي ها عوامل مؤثر بر عملکرد برنامه است. چنانچه دادهي  فرضیه در باره تنظیمی چنین فعالیتي  نتیجه

ي باشد، اقدام بعد به کار گیری ها کاف این فرضیهی ارزیابي برای موجود به دست آمده از پایش و ارزشیاب
جدید است. در صورت ي به استانداردهای یاب برنامه و دستی در طراحي بازنگري نتایج به دست آمده برا

ی ارزیابي مورد نیاز را براي ها مطالعات جدید دادهي و اجرای ها باید با طراح نبودن این دادهی کاف
 کرد.ي آور ها جمع فرضیه

 

 یپایش و ارزشیابي ها شاخص

دو ي  شوند. به منظور مقایسه یها بیان م ها در قالب شاخص برنامهی اطالعات حاصل از پایش و ارزشیاب
توان  یمی شوند، ول یبیان مي و کسری ها معموالً به صورت کم جامعه با توجه به یک متغیر، شاخص

ی که بررسی مثال هنگامي اد مطلق نیز بیان کرد. برایا در قالب اعدی ها را به صورت کیف شاخص
توان از عدد مطلق میزان  یتغییرات مصرف سیگار در یک جامعه با جمعیت نسبتاً ثابت مورد نظر است، م
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گزارش ي سیگار فروخته شده بعنوان شاخص مصرف سیگار استفاده کرد. وجود یا عدم وجود قانون برا
 ها است.  ينظام مراقبت از بیماری ارزیابي برای خص کیفها در حکم یک شا يبیماري اجبار

 

 دادهي جمع آوري ها روش

نمونه  ی،مقطعی بررس ي،خام نیازمندیم. به چهار طریق سرشماري ها ها به داده شاخصي  محاسبهي برا
 ي محاسبهي خام مورد نیاز براي ها توان داده یاطالعات مي نظام جاري کوچک مداوم، و بکارگیري گیر

کوچک ي با نمونه گیري کمتری ایران آشنایی کرد. از آنجا که در نظام تندرستي ها را جمع آور شاخص
اطالعات نیز آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است؛ به توضیح ي مداوم وجود دارد و نظام جار

 پردازیم. یداده مي مختصر این دو روش جمع آور

دار یک شاخص در ی که اطالع از تغییر یا عدم تغییر معني وارددر م: 6کوچک مداومي نمونه گیر
توان از این شیوه استفاده کرد. در این روش از  یکوتاه از اهمیت برخوردار است؛ می فواصل زمان

به صورت مداوم (چند بار در روز تا چند بار در هفته متناسب با ی واحد ول 20تا  4با حجم ی های نمونه
مثال با توجه ي شود. برا یروند تغییرات متغیر مورد نظر استفاده می ارزیابي ورد نظر) برامي  واقعهی فراوان

از مراجعین به یک مرکز ي نفر 5ي  توان هر روز با یک نمونه یخدمت، مي  به اهمیت رضایت گیرنده
ین نمونه مصاحبه به عمل آورد و نتایج آن را در یک نمودار مناسب ثبت کرد. چنانچه ای درمانی بهداشت

در خصوص ی توان به قضاوت درست یهر روز انجام شود؛ با توجه به تغییرات آن در طول زمان مي گیر
تغییرات غیر منتظره در آن، به موقع ي  رضایت گیرندگان خدمت از مرکز دست یافت و در صورت مشاهده

ی مقطعي ها یتایج در بررسحجم نمونه و تجزیه وتحلیل ني  اقدام به مداخله کرد. همان گونه که محاسبه
کوچک مداوم نیز باید از ي ها يشود؛ در نمونه گیر یانجام مي خاص آماري ها با استفاده از روش

از  7"فرایندهاي کنترل آمار"ها تحت عنوان  مخصوص آن استفاده کرد. این روشي آماري ها روش
خدمات، خصوصا خدمات ي  رصهاخیر در عي ها سالی در صنعت برخوردار است و طي ا کاربرد گسترده

 قرار گرفته است. ی روز افزوني  نیز مورد استفاده ی،تندرست

6 Continuous small sampling 
7 Statistical Process Control (SPC) 

                                                      



164 یتندرست يها کنترل در برنامه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفصل هفتم ـــــــــــــــــــ 

  

ها یا  محصول فعالیتی مورد نیاز یک نظام اطالعاتي ها دادهی بخش اصل: 8اطالعاتي نظام جار
در  نامند. یاطالعات مي ها را نظام جار بر این دادهی سازمان است. نظام اطالعات مبتني جاري فرایندها

فرایندها، اعم از خدمت و پشتیبان، نگاه ی ها بعنوان محصوالت فرع اطالعات به دادهي واقع در نظام جار
سازمان، در همان فرایند و ي  روزمرهي تولید شده در جریان وقوع فرایندهاي ها شود. اولین کاربرد داده یم

اطالعات در سازمان ایجاد ي ر نظام جاردر جهت تولید برونداد مورد انتظار است. این بدان معناست که اگ
ي ها برا از این داده ی،ها همچنان تولید و ثبت خواهند شد. عالوه بر این کاربرد اولیه و اصل نشود، این داده

توان سود جست؛ مشروط بر آنکه بر اساس  ینیز می عملکرد سازمان در قالب یک نظام اطالعاتی ارزیاب
ها  از دادهی حجم قابل توجهقرار گیرند. بنابراین ي رد بهره بردارمناسب ثبت شوند و موی یک طراح

و ي ها را جمع آور اطالعات صرفاً آني و نظام جار وجود داردی درگوشه و کنار هر سازمان
ی مقطعي ها یبدست آمده از بررسي ها توان با داده یها را، در صورت نیاز، م کند. این داده یمی ده سازمان

 ل کرد.تکمی ي)(غیر جار

 

 ها شاخصي  جامعیت مجموعه

ها به همراه مدل تحلیل مناسب شرط آن است که بتوان یک  از شاخصي ا در اختیار داشتن مجموعه
مدیریت برنامه را که ي  از چرخهی های فعالیت 1ي  برنامه را در مسیر بهبود مستمر قرار داد. شکل شماره

دهد. هدف از این شکل نمایش این نکته است که  یشوند نمایش م یو روزمره انجام مي به صورت جار
ها در  ها و سنجش نتایج آن حاصل از انجام فعالیتي ها ها از کنار هم قرار گرفتن داده شاخص

ها آن است که در بر  شاخصي  . شرط اول جامعیت مجموعهآیند یدفعات مختلف وقوع بدست م
 باشد. 1ي  ده در شکل شمارهعناصر نمایش داده شی تمامي برای های شاخصي  گیرنده

قرار ی ها در داخل بیض ها در داخل مستطیل و نتایح حاصل از آن سمت راست شکل، فعالیتي  در زنجیره
توان وضعیت  یها م که به کمک آنی های شاخصی داده شده اند و در مقابل هر یک از عناصر، صورت کل

 پردازیم:  یها م به توضیح آنعنصر مربوطه را مشخص کرد، ذکر شده است که در ادامه 

8 Registration system 
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ي ها برا شاخصی صورت کلخدمت): ي  و ارایه ی،پشتیبان، بازاریابي ها (فرایندها فعالیت
ي ها اوالً باید از وجود استاندارد برا ها (عناصر داخل مستطیل) یکسان است. در مورد فعالیت فعالیتی تمام
تحقق آن ی جود استاندارد باید از فراواناست، و در صورت وی ها سؤال کنیم، که یک شاخص کیف آن

و در صورت  "تعریف شده است؟ی مفصل زانو استانداردهایي  معاینهي آیا برا"مثال ي سؤال کرد. برا
شاخص ي  شوند. محاسبه یمثبت بودن پاسخ، در چند درصد معاینات انجام شده این استانداردها رعایت م

 شود.  ییست و معموًال توصیه نمني ا تحقق استانداردها کار سادهی فراوان

مند کردن یک جمعیت  بهرهي برنامه باید روشن شده باشد که برای قاعدتاً در جریان طراح ی:فراهم
. ي)نیازمندیم (فصل پنجم: ادغام و سطح بندی مشخص از خدمات برنامه به چه مقدار منابع و با چه توزیع

دهد.  یمند کردن جمعیت نشان م بهرهي منابع را برا جمعیت، کفایتي منابع موجود به ازاي اندازه گیر
است. نسبت منابع موجود ی فراهمي ها شاخصي ها از مثالی جمعیت، یکي به ازای تعداد تخت بیمارستان

ي براي مند کردن یک جمعیت از خدمات برنامه فراهم شود؛ روش دیگر بهرهي که باید برای به منابع
شده در طرح ی بهداشت پیش بیني ها مثال چند در صد خانهي است. برای فراهمي ها تعریف شاخص

مند شدن از  بهرهي برای که منابع کافی گسترش شهرستان ایجاد شده است. و باالخره تعیین جمعیت
کشور که  ی از جمعیت روستایي در صد"است. ی تعیین فراهمي براي ا برنامه را در اختیار دارند نیز شیوه

است. در ی تعیین فراهمي از این شیوه برای مثال "بهداشت قرار دارندي اه تحت پوشش خدمات خانه
تر خواهد   به صورت اخیر تعریف شود؛ استفاده از آن در تحلیل برنامه سادهی که شاخص فراهمی صورت
 بود.

مند شده اند. صورت این  است که از خدمات برنامه بهرهي درصد افراد نیازمندي پوشش به معنا پوشش:
ثبت شده محاسبه کرد و مخرج آن را باید بر اساس ي ها توان به کمک داده یمی ا به راحتکسر ر

پوشش ي  نیاز در جمعیت تحت پوشش به دست آورد. روش دیگر محاسبهی و فراوانی اطالعات جمعیت
تحت ي ا در قالب مطالعهی مختلف تندرستي ها است. معموالً پوشش برنامهی برنامه انجام مطالعات مقطع

ي در معرض خطاهای ثبتي ها شود. از آنجا که داده یتعیین م "از خدمات تندرستیي مند بهره"عنوان 
توان  یمی برخوردار  نیست، به کمک مطالعات مقطعی ها از اعتبار کاف قرار دارند و نتایج آنی گوناگون

ند تغییر پوشش خدمات توان رو یمی ثبتي ها را اصالح کرد. به کمک دادهی ثبتي ها نتایج حاصل از داده
 تعقیب کرد.ی را به خوب
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مند از خدمت، برونداد فرایند خدمت است. متناسب با نوع خدمت ارایه شده و  فرد بهره برونداد:
این ي را برای مناسبي ها توان شاخص یبرونداد فرایند خدمت مي در نظر گرفته شده براي استانداردها

مورد نظر در ي تحقق استانداردهای فراوان"ها  از شاخص این گروهی عنصر تعریف کرد. صورت کل
ي  که هنگام ترك واحد ارایهی در صد مادران«است.  "گیرندگان خدمت بالفاصله پس از دریافت خدمت

از شاخص برونداد است. درصد ی مثال» دهند یتوضیح می را بدرست ORSپودر ي  خدمت روش تهیه
ي  است که کیفیت خدمت را از دید گیرندهی اند نیز شاخص مهمبوده ی که از فرایند خدمت راضي افراد

 داده برايي دهد. روش جمع آور یخدمت نشان م
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 ها  شاخصی صورت کل -1ي  شکل شماره

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند پشتیبان

 بازاریابی

 ارایه خدمت

 فراهمی

 دسترسی
 و  تقاضا 

 مندي بهره

 اثر

 فرایند پشتیبان

 بازاریابی

 ارایه خدمت

 فراهمی

 دسترسی
 و  تقاضا 

 مندي بهره

 اثر

 فرایند پشتیبان

 بازاریابی

 ارایه خدمت

 فراهمی

 دسترسی
 و  تقاضا 

 مندي بهره

 اثر

 فرایند پشتیبان

 بازاریابی

 ارایه خدمت

 فراهمی

 دسترسی
 و  تقاضا 

 مندي بهره

 اثر

 فرایند پشتیبان

 یبازاریاب

 ارایه خدمت

 یفراهم

 پوشش

 برونداد

 سطاثر وا

 تحقق استانداردها یوجود استاندارد، فراوان

 که به کمک منابع موجود  یجمعیت، جمعیت يمنابع استاندارد به ازا
 توان پوشش داد  . . . .  . می

 

 تحقق استانداردها یوجود استاندارد، فراوان
 

 تحقق استانداردها یوجود استاندارد، فراوان
 

 که  یازمند) یا جمعیتمند به نی پوشش برنامه (نسبت بهره
 مند شده است ازخدمات برنامه بهره

 

 برونداد (نظیر آگاهی) درگیرندگان  يتحقق استانداردها یفراوان
 خدمت، رضایت گیرندگان خدمت

 

 تغییر رفتار در گروه هدف یفراوان
 

 دفه يیا بار بیمار یو شدت مشکل سالمت یفراوان يشاخصها یاثر نهای اثر اثر اثر اثر
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متناسب با نوع داده) هنگام خروج ي خدمت (یا روش دیگري  ها مصاحبه با گیرنده این شاخصي  محاسبه
 کوچک مداوم است.ي در قالب نمونه گیر 9خدمتي  از واحد ارایه

ممکن است آثار  ی،در برونداد فرایند خدمت تا تحقق آثار نهایی پس از وقوع تغییرات مقدمات اثر واسط:
ي ها معموالً در قالب تغییر رفتار بیان و شاخصی باشند. آثار بینابیني نیز قابل تمیز و اندازه گیری بینابین

 شوند.  یمورد انتظار تعریف مي وقوع رفتارهای صورت فراوانها به  مربوط به آن

معموالً ماهیت بیولوژیک دارند. این آثار متناسب با نوع برنامه از استعداد ابتال به ی آثار نهای ی:اثر نهای
ها را تخفیف  آمد یکنند، شدت پ یمي جلوگیري بیماري  غیر کشندهي آمدها یکاهند، از بروز پ یمي بیمار

ي ها در قالب شاخصی دهند. بنا بر این اثر نهای یرا کاهش مي از بیماری ند، و/ یا مرگ ناشده یم
متأثر از  DALYsشود. با توجه به آن که شاخص  یمي هدف برنامه اندازه گیري و شدت بیماری فراوان
استفاده کرد. برنامه نیز ی توان از آن به عنوان شاخص اثر نهای یهر دو، است؛ م ي،و شدت بیماری فراوان

با ی گوناگون تندرستي ها برنامهی اثربخشي  ) ایجاد امکان مقایسهDALYsاین شاخص (ی قابلیت اصل
 تأثیر است. -متفاوت، در مطالعات هزینهی اثر نهای

به منظور ارتقاء ي و برنامه ریزي تصمیم گیري  ها مقدمه شاخصي  تحلیل مجموعهجدول جامعیت: 
شده، هر سطح باید قادر به تحلیل برنامه و ي است. در یک نظام سطح بندی تندرستي  کیفیت برنامه

آن با توجه به مقتضیات خود باشد. تحلیل برنامه در هر سطح نیز نیازمند کنار هم ي  در بارهي تصمیم گیر
ها آن است که هر  است. بنا بر این شرط دوم جامعیت شاخصی پایش و ارزشیابي ها گذاشتن شاخص
ها، متناسب با مقتضیات آن سطح، به منظور تحلیل برنامه  از شاخصي ا به مجموعهي یرسطح تصمیم گ

، 1ي  با عناصر برنامه، با توجه به مدل شکل شمارهي گیر داشته باشد. از ترکیب سطوح تصمیمی رس دست
 از این جدول، که وجود شاخص دری های مناسب در خانهي ها یابیم. وجود شاخص یبه جدول زیر دست م

یک برنامه حکایت خواهد ی پایش و ارزشیابي تعریف شده براي ها است، از جامعیت شاخصی ها منطق آن
این جدول به منظور تعیین ي کنیم. قبل از به کارگیر یتعبیر م جدول جامعیتداشت و لذا از آن به 

وجود شاخص  از آن را کهی های یک برنامه، باید خانهي تعریف شده براي ها شاخصي  جامعیت مجموعه
کم شدن ي  به واسطه ی،سطوح محیطي نیست مشخص کرد. معموالً با حرکت بسوی ها منطق در آن

9 Exit interview 
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تحلیل ي ها شدید و فاقد ارزش برا تغییرات آن ی،ارزشیابي ها جمعیت و کوچک شدن مخرجِ شاخص
 ماند. یمی خالی مربوط به شاخص آثار نهایي ها معموالً خانهی خواهد بود و لذا در سطوح محیط

 

 جدول جامعیت

 پوشش یبازاریاب یفراهم یپشتیبان 
ي  ارایه

 خدمت
 اثر برونداد

        یمرکز تندرست

        شهرستان

        استان

        وزارت بهداشت

 

 نظام کنترل برنامهی مراحل ارزیاب

افتن پاسخ سؤاالت توان با ی یآنچه که در خصوص نظام کنترل برنامه ذکر شد، مي  با توجه به مجموعه
سیستماتیک نظام ی از نظام کنترل برنامه و نقاط قوت و ضعف آن دست یافت. ارزیابی زیر به درك کامل

 کند. یاصالح آن را فراهم مي  کنترل برنامه بر اساس سؤاالت زیر زمینه

 

 دادهي جمع آور -1

 ود؟شي باید جمع آوری های داده، چه دادهي جمع آوري جاري ها با توجه به فرم -1-1

 ها وجود دارد؟ دادهي جمع آوري روشن براي ها آیا استانداردها و دستورالعمل -1-2

 شود؟ یمي ها کامل و بر اساس استانداردها جمع آور آیا داده -1-3

 ها جامعیت شاخص -2

 شود؟ یمحاسبه می های شده چه شاخصي جمع آوري ها به کمک داده -2-1
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 داد؟ي توان جا یهر شاخص را در کدام خانه جدول جامعیت م -2-2

 ها کیفیت شاخص -3

 بودن قابل قبول هستند؟ی و عمل ی،پایای ی،ها از نظر روای آیا شاخص -3-1

 تحلیل و تصمیم گیري -4

گیرد؟ اگر بله، آیا این تحلیل بر  یمحاسبه شده تحلیل صورت مي ها آیا بر اساس شاخص -4-1
 شود؟ یاساس یک مدل تحلیل قابل قبول انجام م

شود؟ اگر بله،  یبکار گرفته مي و برنامه ریزي تصمیم گیري برای آیا نتایج پایش و ارزشیاب -4-2
 قابل قبول است؟ي و برنامه ریزي آیا روش تصمیم گیر

به سطوح باالتر و انعکاس به سطوح ی گزارش دهي برای روشني ها آیا در هر سطح، روش -4-3
 تر وجود دارد؟ پایین 

 

 بدون استفادهي ها داده -5

 شود؟ یستفاده نمها ا هرگز از آنی شوند ول یجمع می های چه داده -5-1

 

 نظام اطالعات و مدیریت اطالعات

جمع ي ها فرمی مستلزم طراحی پایش و ارزشیابي ها شاخصي  ها به منظور محاسبه دادهي جمع آور
یا از طریق پایش، ي جاري ها ها در جریان فعالیت داده و گردش کار مناسب است. این دادهي آور

که ي به واحدي ها معموالً پس از جمع آور ند. دادهشو یتولید مي و سرشمار ی،مقطعي ها یبررس
محاسبه ي ها شود. شاخص یها را بر عهده دارد منتقل م شاخصي  ها و محاسبه مسؤولیت پردازش آن

بعمل آید. این ي و برنامه ریز ي،شده باید بین افراد ذیربط توزیع شود تا بر اساس آن تحلیل، تصمیم گیر
به ی یک نظام اطالعاتی دهند. طراح ی) را تشکیل م2ي  شماره عات (شکلفرایندها در مجموع نظام اطال

مدیریت اطالعات به  این شکل است. نمایش داده شده دري فرایندهاي استاندارد ساز وی طراحي معنا
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و بهبود مستمر ی اجرا، پایش، ارزشیاب ی،شود که با هدف طراح یاطالق می های مجموعه فعالیت
در واقع نظام اطالعات که به  آید. یبه اجرا در می یک نظام اطالعاتي  هتشکیل دهندي فرایندها

و بهبود  ی،ایجاد شده است؛ خود نیز نیازمند پایش، ارزشیابی تندرستي ها منظور بهبود مستمر برنامه
شده است. رایانه در ابتدا ی اطالعاتي ها رایانه منجر به تحول شگرف نظامي مستمر است. ورود فناور

در حال حاضر در انتقال، توزیع، تحلیل و ی گرفت، ول یها مورد استفاده قرار م به منظور پردازش دادهصرفاً 
حجم ي امکان جمع آوري ا رایانهي دارد. سرعت و دقت فرایندهاي ا نیز نقش گستردهي تصمیم گیر

توان در  یحاضر مپیچیده را امکان پذیر کرده است و لذا در حال ي ها ها و انجام تحلیل از دادهی عظیم
صحیح و به ي ها با اتخاذ تصمیمی اطالعاتي  رفته پیشي ها نظامي پرتو بصیرت حاصل از به کارگیر

 گیر اعتال بخشید. چشمي ا ها را به گونه موقع عملکرد سازمان

 

 نظام اطالعاتي  تشکیل دهندهي ارتباط فرایندها -2ي  شکل شماره

 

 

 پایش
Survey 
 سرشماري
 ثبت جاري

 تحلیل توزیع پردازش انتقال 
ي تصمیم گیر

 و برنامه ریزي
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 فصلي  خالصه

ترین  خدمات، مهمي  در نظام ارایهي جاري ها برنامهي  به مجموعهی تندرستي  امهپس از افزودن یک برن
شود که  یاطالق می های برنامه است. پایش به مجموعه فعالیتي مجریان صیانت از استانداردهاي  وظیفه

ی ابشود. در کنار پایش، ارزشی یها انجام م منابع و روش انجام فعالیتي با هدف صیانت از استانداردها
یافتن ي شود. تحلیل برا یبرنامه انجام مي دستاوردها گیرد که با هدف تعیین یرا در بر می های فعالیت

گیرد. به  یممکن هستند انجام مي ترین استانداردها مناسبي جاري پاسخ این سؤال که آیا استانداردها
مختلف را در ي ها یا مکانی زمان انجام گرفته در مقاطعی منظور تحلیل برنامه باید نتایج پایش و ارزشیاب

ي مورد نیاز براي ها شوند. داده یها بیان م در قالب شاخصی دیگر قرار داد. نتایج پایش و ارزشیاب کنار یک
کوچک ي نمونه گیر ی،مقطعي ها یبررس ي،سرشماري  توان به وسیله یها را م این شاخصي  محاسبه

از ی کاملي  تحلیل برنامه مستلزم در اختیار داشتن مجموعهثبت شده به دست آورد. ي ها مداوم، یا داده
و  ی،برنامه (پشتیبان، بازاریابي ها فعالیتی ها است. این مجموعه باید اطالعات مربوط به تمام شاخص

ی را در تمام ی)و اثر نهای  پوشش، برونداد، اثر واسط، ی،ها (فراهم خدمت) و همچنین نتایج حاصل از آن
است که به کمک آن ي دمت و ستادها در اختیار ما قرار دهد. جدول جامعیت ابزارخي  سطوح ارایه

ي  نظام کنترل یک برنامهی کرد. به منظور ارزیابی ها را بررس شاخصي  توان کامل بودن مجموعه یم
و کیفیت ی شود شناسای یداده جمع مي جمع آوري ها را که در قالب فرمی های ابتدا باید دادهی تندرست

ي  کرد. سپس به کمک جدول جامعیت کامل بودن مجموعهی داده را ارزیابي جمع آوري یندهافرا
تحلیل و تصمیم ي ها برا آني به کار گیري  ها و شیوه کیفیت شاخصی کرد. ارزیابی ها را بررس شاخص

را ی های دهند. و در آخرین مرحله باید داده ینظام کنترل برنامه را تشکیل می ارزیابي مراحل بعدي گیر
عالوه بر ی کرد. در نظام تندرستی گیرند شناسای یمورد استفاده قرار نمی شوند ول یمي که جمع آور

مدیریت برنامه، منابع، و پول باید اطالعات را نیز مدیریت کرد. مدیریت اطالعات به مجموعه 
تشکیل ي تمر فرایندهاو بهبود مسی اجرا، پایش، ارزشیاب ی،شود که با هدف طراح یاطالق می های فعالیت
 آیند. ینظام اطالعات به اجرا در مي  دهنده
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 یخود آزمای

 ها اطمینان حاصل نمایید. به آنی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

را که کامالً با آن آشنا هستید انتخاب ی خدمات تندرستي  در نظام ارایهي جاري ها از برنامهی یک -2
 کنید.ی که در این فصل توضیح داده شد ارزیابی ساس مراحلکنید و نظام کنترل آن را بر ا

اصالح نظام کنترل این برنامه ارایه دهید چه ي را براي ا که از شما خواسته شود برنامهی در صورت -3
 را به ترتیب انجام خواهید داد؟ی های فعالیت

 

 

 

  





        

 فصل هشتم

 
 پایش

 

 مباحث فصل
 اهداف پایش 
 کیست؟ ي انجام پایش وظیفه 

 را بر عهده دارد؟ یهر یک از افراد مسؤول پایش صیانت از چه استانداردهای •
 را باید پایش کرد؟ یچه استانداردهای 
  باید براي پایش استفاده کرد؟ یروشاز چه ابزار و 

 فعالیت پایش شود ي که باید توسط انجام دهنده یاستانداردهای •
 پایش شود یکه باید توسط ناظر خارج یاستانداردهای •
 توان نتایج پایش را در قالب شاخص بیان کرد؟ چگونه می 

 محاسبه در صد موارد رعایت  نکردن یک استاندارد •
 یامتیاز ده •
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 اهداف فصل

 رود:ی م این فصل از شما انتظاري  پس از مطالعه

 مفهوم پایش را بیان کنید و اهداف آن را توضیح دهید. -۱

 را در ارتباط با پایش مشخص کنید.ی تندرستي  وظایف افراد مختلف در گیر در یک برنامه -۲

 و استاندارد جایگزین را توضیح دهید.ی مفاهیم استاندارد اصل -۳

ي شد تهیه و دالیل خود را براها متمرکز با را که باید پایش بر آني کلیدي از استانداردهای لیست -٤
 ها ارایه کنید. انتخاب آن

 کنید.ی یک برنامه ابزار و روش مناسب آن را طراحي کلیدي پایش استانداردهاي برا -٥

 برداشت خود را از مفهوم پایش سیستماتیک ارایه و از آن دفاع کنید. -٦

 م هریک توضیح دهید.مفهوي  را نام برید و در بارهی عناصر پایش سیستماتیک توسط ناظر خارج -۷

 مناسب ارایه نمایید.ي ها نتایج پایش خود را به کمک شاخص -۸
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 اهداف پایش

مناسب ی همان گونه که قبالً نیز بحث شد، پایش صیانت از استانداردها است. اگر برنامه از یک طراح
شود، لذا با پایش   یم برنامه ي آمد مورد نظر از اجرا یبرخوردار باشد، رعایت استانداردها منجر به تحقق پ

توان علت    یبه اهداف برنامه را تضمین کرد. به عالوه به کمک پایش می یاب دست توان   یها م فعالیت
ها بر اساس  کرد. بدون اطالع از اینکه آیا فعالیتی دست نیافتن به اهداف برنامه را نیز شناسای

ان مشخص کرد که دست نیافتن به اهداف، تو یاند؛ نم ها اجرا شده آني مشخص شده براي استانداردها
 مناسب دارد. ی فني نامناسب یک برنامه با استانداردهاي است یا ریشه در اجرای از ضعف در طراحی ناش

است که ی نگاه دقیقي  مراقبت مداوم است. پایش به منزلهي پایش حاصل مصدر از مصدر پاییدن به معنا
ها به صورت  فعالیتي جاري  ا در سازمان است. در یک برنامهه فعالیتی بدون وقفه در حال مرور تمام

ها نیز باید روزمره و مداوم باشد. به کمک پایش اوالً باید از  گیرد و لذا پایش آن  یروزمره و مداوم انجام م
 ترین زمان ممکن انحرافات به وقوع پیوسته را انحراف از استانداردها ممانعت بعمل آورد و ثانیاً در کوتاه

 اصالح کرد.

 

 کیست؟ي  انجام پایش وظیفه

است ي ناظري  دهد؛ و بعد از او بعهدهی است که یک فعالیت را انجام می کسي  انجام پایش اوالً وظیفه
ها را بر  آني  انجام دهنده ها و هدایت نظارت بر انجام فعالیتي  که به دلیل تجربه و مهارت بیشتر وظیفه

 اهمیت است:ي با توجه به نکات زیر دارا 1توسط یک ناظر خارجیعهده گرفته است. انجام پایش 

به بیان دیگر نداند که  فعالیت ممکن است از نقاط ضعف خود آگاه نباشد وي  انجام دهنده •
 است.ی یافتن نقاط ضعف او الزامي برای داند و لذا وجود یک ناظر خارج ینم

نان است. مؤثرترین آموزش در مهارت کارکي حفظ و اعتالي آموزش مداوم شرط الزم برا •
تواند رخ دهد. لذا انجام پایش و آموزش کارکنان اوالً در حین  یمحل و حین انجام وظیفه م

 است. ي ضروری نتایج آن توسط یک ناظر خارجي پایش و ثانیاً بر اساس جمع بند

 فرد خارج از سازمان نیست. يماً به معنااغیر انجام دهنده فعالیت است و الز يفرد یمقصود از ناظر خارج 1
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فته در انجام گری پشتیباني ها فعالیتي  دهد نتیجه یتر رخ م  یمحیطي آنچه که در واحدها •
خود ناگزیر از ي ها به منظور کنترل فعالیتي ستادي تر است. لذا واحدها يستادي واحدها

هستند. در واقع آنچه که به کمک پایش و ی محیطي پایش محصول آن، یا عملکرد واحدها
است. باور ی و نه واحد محیطي شود؛ عملکرد واحد ستاد یکنترل می توسط یک ناظر خارج

گونه در جریان پایش و افزایش ی خشن و بازرسي نجر به حذف رفتارهاداشتن این نکته م
 شود. یآن می کارای

 

 را بر عهده دارد؟ی هر یک از افراد مسؤول پایش، صیانت از چه استانداردهای

 فعالیت موظف به پایش موارد زیر است: ي  فرد انجام دهنده

مورد نیاز را در این زمینه اخذ کرده ي ها فعالیت باید آموزشي  عملکرد تجهیزات: انجام دهنده •
حرارت یخچال ي  درجهي  ایران کنترل روزانهی بهداشت باشد. از مصادیق این پایش در نظام

 شاهد توسط بهورز است. ي  وزنهي  واکسن و ثبت آن و کنترل ترازو بوسیلهي نگهدار

ي  د باالتر از نقطهها که پیوسته بای آني از نظر تاریخ مصرف و موجودی پایش ملزومات مصرف •
 سفارش حفظ شود.

ها به منظور اطمینان از انطباق آن با استانداردها: در واقع از این طریق،  پایش برونداد فعالیت •
عدم انطباق ي  فعالیت بطور مستمر عملکرد خود را کنترل و در صورت مشاهدهي  انجام دهنده

فعالیت ي  کند. جلب توجه انجام دهنده یمبرونداد با استانداردها نسبت به یافتن علت آن اقدام 
مستمر برونداد اولین گام در راه پویا ی به نتیجه و اصالت آن و باال بردن مهارت او در ارزیاب

 است. ی نظام تندرستي ساز

تواند  یمی خدمت هنگامي  خدمات: ارایه کنندهي خود با استانداردهاي میزان انطباق رفتارها •
ي را با استانداردها مشخص کند که استانداردها در قالب یک راهنما میزان انطباق رفتار خود

ي ها قرار گرفته باشد. مرور مکرر این استانداردها در قالب فعالیتي روشن و شفاف در اختیار و
ي  با سایر همکاران منجر به درك بهتر استانداردها و حساسیت بیشتر ارایه کنندهی گروه

 شود. یها م خدمت به آن
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است که ی های فعالیتی مکلف به پایش برونداد و تمامی فعالیت، ناظر خارجي  ار فرد انجام دهندهدر کن
فوق الذکر را، که توسط انجام ي ها ها، پایش فعالیت انجام گیرد. این فعالیتي  باید توسط فرد انجام دهنده

 گیرد.  یشود، نیز در بر م یفعالیت انجام مي  دهنده

 

 باید پایش کرد؟ رای چه استانداردهای

خدمت همه ي پشتیبان، و فرایندهاي شود، فرایندها یکه از خارج از سازمان اخذ می که منابعی در صورت
ترین  یها باشند؛ برونداد فرایند خدمت، بعنوان مقدمات آني مشخص شده براي منطبق بر استانداردها
آن تحقق خواهد یافت. با توجه به ي اتعیین شده بري نیز منطبق بر استانداردها ی،محصول نظام تندرست

ي آنکه پایش خود نیازمند صرف منابع سازمان، خصوصا وقت پرسنل است، باید با اختیار استانداردها
ي بر تحقق استانداردهای شد که از تأثیر قابل توجهی پایش استانداردهایي مانع از صرف منابع براي کلید
برونداد را مورد پایش مداوم قرار داد، عالوه بر ي توان استانداردهابرونداد برخوردار نیستند. چنانچه بی اصل

دخیل در ي شود، امکان قضاوت در مورد تحقق سایر استانداردها یمی مورد نظر بررسي  آنکه اولین نتیجه
ي پایش استانداردهاي توان از صرف منابع سازمان برا یگردد. بدین ترتیب م یتولید برونداد نیز فراهم م

ی کرد. قضاوت در مورد تحقق سایر استانداردها از طریق بررسي پشتیبان و خدمت جلوگیري ندهافرای
 فرایند است. ي کنترل آماري ها روشي برونداد، مستلزم بکار گیري استانداردها

برونداد، همیشه امکان ي استانداردهاي پایش بر روي ها تمرکز فعالیتي برای علیرغم وجود دالیل منطق
که از اتاق عمل ي برونداد در بیماري مثال کنترل استانداردهاي ن استانداردها وجود ندارد. براکنترل ای
ی اقدامات به عمل آمده است که از نظر اخالقی شود مستلزم باز کردن محل عمل و بررس یخارج م

پاتوژن ي ها يدر رحم مستقر شده و همراه خود باکتری بدرست IUDاینکه ی امکان پذیر نیست. یا بررس
ي و کشت از محیط رحم است که در شرایط عادي نیازمند اقدامات تصویر بردار را وارد بدن نکرده است

با برداشتن یک گام به عقب، در فرایند خدمت ي محیط کار امکان پذیر نیست. در چنین موارد
کنیم. در مثال  یکنترل مرا که مستقیما به تحقق این استانداردها در برونداد خواهد انجامید ی استانداردهای

IUD قرار دادن ي  از رحم، شیوهي تصویر برداري به جاIUD آن ي کنیم یا به جا یدر رحم را کنترل م
کرده و واجد صالحیت است اطمینان حاصل ی الزم را طي ها آموزش IUDي  از اینکه فرد قرار دهنده

تجهیزات  ظر عفونت، استریل بودن لوازم واز رحم به منظور کنترل آن از ني نمونه گیري کنیم. به جا یم
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بدست آمده از این ابزار امکان پذیر نیست، در فرایند ي ها کنیم و چنانچه کشت مداوم نمونه یمی را بررس
قرار خواهیم داد. با توجه به آنچه که ی مربوطه را مورد بررسي پشتیبان استریلیزاسیون رعایت استانداردها

خدمت و پشتیبان و منابع ي فرایندهاي و استانداردها 2اصلیي د را استانداردهابرونداي آمد، استانداردها
 3جایگزیني استانداردها شود، یمی برونداد بررسي استانداردهاي به سازمان را، که به جاي ورود

ها را که امکان سنجش  آن بخش از آنی برونداد یا اصلي بدین ترتیب با مرور استانداردها نامیم. یم
ها را مستقیما مورد  توان آن یکه نمی کنیم. سپس در مورد استانداردهای یان وجود دارد مشخص ممداومش

که از ی خدمت و پشتیبان و همچنین منابعي فرایندهاي سنجش قرار داد، با بازگشت به عقب به سو
ي دهااستاندار کنیم. یجایگزین مي شود، اقدام به اختیار استانداردها یخارج از سازمان تامین م

تحقق یا ی باشند و ثانیاً بررسی اصلي ارتباط روشن با استانداردهاي جایگزین اوالً باید دارا
تحقق یا ی روشن آن است که بتوان با بررس مقصود از ارتباط ها امکان  پذیر باشد. عدم تحقق آن

ت کرد. در قضاوی اصلي جایگزین در مورد تحقق یا عدم تحقق استانداردهاي عدم تحقق استانداردها
است. به منظور ی استاندارد اصلي برای تحقق استاندارد جایگزین در حکم یک تست تشخیصی واقع بررس

 توان از جدول زیر استفاده کرد: یجایگزین م وی اصلي درك بهتر ارتباط استانداردها

 

 و جایگزینی اصلي ارتباط بین استانداردها -1ي  جدول شماره

 یاستاندارد اصل         
 

 استاندارد جایگزین
+ - 

+ a b 

- c d 

 

2 Main Standards 
3  Surrogate Standards 
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و  a/(a+c)ترتیب برابر است با  استاندارد جایگزین بهی بررسی با توجه به این جدول حساسیت و ویژگ
d/(b+d)ي  استاندارد جایگزین از رابطهی مثبت بررسي . بر اساس همین جدول ارزش اخبارa/(a+b)  و

توان استدالل کرد که حساسیت  یمی آید. براحت یبدست م d/(d+c)ي  آن از رابطهی منفي ارزش اخبار
مثبت ي ارتباط مستقیم است. ارزش اخباري مثبت داراي با ارزش اخباری و ویژگی منفي با ارزش اخبار

باالست و ی باال بدان معناست که در صورت تحقق استاندارد جایگزین احتمال تحقق استاندارد اصل
استاندارد جایگزین احتمال تحقق  آن است که در صورت تحقق نیافتن باالی منفي مفهوم ارزش اخبار

ي ا در برونداد مستلزم تحقق مجموعهي باالست. معموالً تحقق یک استاندارد کلیدی نیافتن استاندارد اصل
خدمت و پشتیبان است. در نتیجه تحقق نیافتن هر یک از این استانداردها ي از استانداردها در فرایندها

ی ها به تنهای تحقق یافتن هر یک از آنی شود ول یدر برونداد می ه تحقق نیافتن استاندارد اصلمنجر ب
هر یک از ی منفي در برونداد نخواهد انجامید. به بیان دیگر ارزش اخباری الزاماً به تحقق استاندارد اصل

مثبت ي ردن ارزش اخباراست. به منظور باال ب ها بیشتر مثبت آني جایگزین از ارزش اخباري استاندارها
ي  کنندهی ها را به عنوان تست پیش بین از آني ا جایگزین، باید تحقق مجموعهي تحقق استانداردها

ی پرسنل آموزش دیده به تنهایي به کار گیر ي،گذار IUDبه کار گرفت. در مثال ی تحقق استاندارد اصل
توسط فرد آموزش  IUDقرار دادن ی ولکند  ینمی پاتوژن را پیش بیني ها يبودن رحم از باکتري عار

فرد آموزش دیده همراه با استفاده ي دهد. به کار گیر یندیده احتمال آلوده شدن محیط رحم را افزایش م
پاتوژن است. بنا بر این به ي ها يآلوده  نشدن رحم به باکتري  کنندهی از تجهیزات استریل پیش بین

از ی مناسبي  به مجموعهي آماري ها د با استفاده از روشبایی اصلي منظور تضمین تحقق استانداردها
 باشد.ی اصلي ها نوید بخش تحقق استانداردها جایگزین دست یافت که تحقق آني استانداردها

 

 پایش استفاده کرد؟ي باید برای از چه ابزار و روش

  فعالیت پایش شودي  که باید توسط انجام دهندهی استانداردهای -الف

هستند که نیاز به کنترل مداوم ی شوند. گروه اول استانداردهای یردها خود به دو گروه تقسیم ماین استاندا
حرارت یخچال از گروه اول و ي  نیستند. درجهی که نیازمند چنین کنترلی های و دقیق دارند و گروه دوم آن

 (SPC)فرایند ي اردقت ترازو از گروه دوم است. در مورد گروه اول روش مناسب استفاده از کنترل آم
مهم آن است که اوالً باید ي  نکتهی نوع استاندارد دارد، ول بهی است. در مورد گروه دوم ابزار پایش بستگ
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شده باشد؛ و ثانیاً دستورالعمل ی ثبت نتایج آن طراحي مناسب براي ها تناوب انجام پایش مشخص و فرم
مثال باید ي باید از قبل تدوین شده باشد. برا انحراف از استانداردي  اقدام در صورت مشاهدهي  شیوه

شاهد کنترل کرد؛ نتایج آن را باید در ي  باید ترازو را به کمک وزنهی مشخص شده باشد که با چه تناوب
 خطا در عملکرد آن چه باید کرد.ي  کجا ثبت کرد؛ و در صورت مشاهده

 

  پایش شودی که باید توسط ناظر خارجی استانداردهای -ب

فعالیت انجام گیرد مورد پایش قرار ي  را که باید توسط انجام دهندهی های فعالیتی باید تمامی خارج ناظر
گیرد. به  یفعالیت انجام شود در بر مي  را هم که باید توسط انجام دهندهی های ها پایش دهد. این فعالیت

استفاده کند. با توجه به  ستچک لی ضرورتاً باید ازی منظور انجام منظم و سیستماتیک پایش ناظر خارج
برخوردارند. این بدان معنا نیست که در هر بار ی ها معموالً از حجم باالی ها، چک لیست حجم فعالیت

از آن را، که نه در کار روزمره ی قرار داد بلکه باید حجم متناسبی ها را مورد بررس فعالیتی پایش باید تمام
پایش ي طرفین را به دنبال داشته باشد، برای د و نه فرسودگفعالیت اختالل ایجاد کني  انجام دهنده

ها را پوشش  انتخاب کرد. انجام مستمر پایش همراه با برنامه و استفاده از چک لیست تدریجاً تمام فعالیت
ی ناظر خارج مداوم انجام شود.ی اثربخش خواهد بود که مختصر ولی پایش در صورت خواهد داد.

 به انجام پایش بپردازد:مراحل زیر ی باید با ط

پس از خروج  معموالً از طریق انجام مصاحبه وی این بررس خدمت:ي  گیرندهی بررس .1
نیز معروف  4شود و لذا به مصاحبه هنگام خروج یخدمت انجام مي  خدمت از واحد ارایهي  گیرنده

بهتر است شود  یخدمت نزدیک مي  به منظور پایش به واحد ارایهی که ناظر خارجی است. هنگام
کند. اهمیت مصاحبه در این  که در حال خروج از واحد هستند مصاحبهي بعنوان اولین قدم با افراد

نیست و ی خدمت به این افراد متأثر از حضور ناظر خارجي  هنگام از آن جهت است که ارایه
. عالوه بر کند یخدمت ترسیم مي  انجام گرفته در جریان ارایهي ها تر را از فعالیت روشني تصویر
خدمت نیز باید ي  خدمت، رضایت او از عملکرد واحد ارایه کنندهي  ها و نگرش گیرنده یآگاهی بررس

 دقیق قرار گیرد.ی مورد ارزیاب

4 Exit interview 
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خدمت ي  ارایه کننده انجام گرفته در واحدي ها فعالیتی با توجه به آنکه تمام کنترل اسناد: .2
تواند میزان رعایت  یمی اسناد به خوبی شند، ارزیابگذاشته باي از خود بر جای مکتوبي باید رد پا

ها به عنوان  شوند بر اهمیت آن یتولید می استانداردها را نشان دهد. اینکه اسناد در غیاب ناظر خارج
ي نظام جاري  افزاید. به عالوه اسناد از آن جهت که سازنده یبر میزان رعایت استانداردها مي شاهد

ی ها در جریان پایش باید مورد ارزیاب برخوردارند و کیفیت آني ا میت ویژهاطالعات هستند نیز از اه
توان به برداشت  یها با واقعیت م دیگر و تطبیق آن اسناد با یکي  قرار گیرد. به کمک مقایسه

ها دست یافت. از آنجا که ارایه  خدمت در تولید آني  از دقت، مهارت، و تعهد ارایه کنندهی روشن
اوست نیز ثبت کند، از طریق کنترل اسناد ي  را که بر عهدهی های باید نتایج پایش خدمتي  کننده

 ها را نیز پایش کرد. توان پایش یم

ي  کننده عملکرد ارایه خدمت:ي  خدمت در حین ارایهي  ارایه کنندهي  مشاهده .3
دمت خي  ارایه کنندهی همیشه از آن متأثر است. در چنین شرایطی خدمت در حضور ناظر خارج

ترین شکل ممکن به انجام رساند و لذا به کمک مشاهده  کند که فعالیت خود را در کامل یتالش م
در ی توان به قضاوت دقیق ینمی برخوردار است ولی های یتوان دریافت که او از چه توانای یم

 دست یافت. ی در غیاب ناظر خارجي خصوص عملکرد و

خدمت در ي  کننده ارایهي  نکه امکان مشاهدهبا توجه به آ نقش:ي پرسش و پاسخ و ایفا .4
توان از طریق پرسش و پاسخ و  یمهارت او را م خدمات وجود ندارد، دانش وی تمامي  حین ارایه

با قرار گرفتن در ی نقش آن است که ناظر خارجي قرار داد. مقصود از ایفای نقش مورد ارزیابي ایفا
نقش هم ي پردازد. پرسش و پاسخ و ایفا یایه کننده معملکرد اری خدمت  به ارزیابي  موضع گیرنده
خود ي  تواند و نه اینکه در فعالیت روزمره یخدمت چه مي  گوید که ارایه کننده یمی به ناظر خارج

 کند. یچه م

خدمت را از نظر انطباق ي  در این مرحله باید منابع موجود در واحد ارایه کننده کنترل منابع: .5
 کرد. ی ها بررس آني ن شده براتعییي با استانداردها

 

توان به  یها م آني  دارد و فقط از طریق اقدام به همهی های ها و محدودیت هر یک از مراحل فوق قابلیت
ي به استانداردها دست یافت. براي بند يخدمت در پاي  از عملکرد واحد ارایه کنندهی برداشت کامالً روشن
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ی نیست ولی اسناد متأثر از وجود ناظر خارجی خدمت و بررسي  نتایج حاصل از مصاحبه با گیرنده مثال
قرار داد. این محدودیت ی خدمت را دقیقا مورد ارزیابي  ارایه کنندهی ها مهارت عمل توان به کمک آن ینم

نقش جبران ي خدمت، پرسش و پاسخ، و ایفاي  ارایه کننده در حین ارایهي  توان با مشاهده یمی را بخوب
 کرد. 

عمل کردن وجود ی جز گزینشی کرد، راهی توان همه چیز را بررس یجه به آن که در هر بار پایش نمبا تو
ي ها را بر رو یدیگر، بهتر است در هر نوبت بررس پایش با یک مختلفي ندارد. به منظور حفظ ارتباط اجزا

ه منظور پایش رشد که بی خدمتي  مثال چنانچه مصاحبه با گیرندهي خاص متمرکز کرد. براي  یک برنامه
ترازو و ابزار اندازه ی توان از منابع به بررس یبهداشت مراجعه کرده است انجام شده باشد، مي  به خانه

فرم و دفتر مراقبت از اطفال محدود کرد و با بهورز در ی اسناد را به ارزیابی قد اکتفا و بررسي گیر
ث و سؤال و جواب پرداخت و در نهایت به بحی تکمیلي  رشد و تغذیهی تفسیر منحني  خصوص شیوه

نقش به کمک ي توان از طریق ایفا یپایش رشد فراهم نگردد م در حیني وي  چنانچه امکان مشاهده
وزن و قد طفل سنجید. بدین ترتیب در یک ي ارتباط با مادر و اندازه گیري مانکن مهارت او را در برقرار

بهداشت بدست ي  ز وضعیت یک برنامه در یک خانهای نوبت پایش بدون صرف وقت زیاد تصویر روشن
خدمت به شدت ي  مختلف واحد ارایه کنندهي ها و بدون برنامه جنبهی کنترل تصادف آمده است.
 پایش در حفظ استاندارها خواهد کاست.ی از اثربخش

اید خدمت است که بي  کننده شناخت نقاط ضعف عملکرد ارایهی اولین دستاورد پایش توسط ناظر خارج
بر نقاط ضعف خود ی خدمت نیز به خوبي  از طریق آموزش اصالح شود. همزمان با پایش، که ارایه کننده

توان ارایه کرد؛ منوط بر آنکه آموزش  یها را م ترین آموزش ترین و اثربخش يشود، کاربرد یواقف م
نجر به نامناسب شدن که می ترین عامل را داشته باشد. مهمی آموزشي ها دریافت پیامی گیرنده آمادگ

بر این فرایند است. عملکرد ي و مچ گیری شود حاکم شدن جو بازرس یآموزش مي شرایط پایش برا
کنند، به مرور زمان  یخدمت مراجعه مي  ارایه کنندهي پایش به واحدهاي که براي نامناسب غالب افراد

اب قرین کرده است. صرفاً با بیان مهارت کارکنان را با اضطري حفظ و ارتقاي این عنصر بسیار مهم برا
یک عملکرد ي  شود؛ بلکه تداوم مشاهده ینیست، اضطراب زدوده نمي اینکه هدف ما از پایش مچ گیر

کنند، به مرور  یخدمت مراجعه مي  ارایه کنندهي که به منظور پایش به واحدهای های مناسب از تمام آن
 ایه کنندگان خدمت ایجاد خواهد کرد.از این فعالیت در ذهن اري تر زمان تصویر مناسب
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 توان نتایج پایش را در قالب شاخص بیان کرد؟ یچگونه م

 اهمیت است:ي بیان نتایج پایش در قالب شاخص از دو دیدگاه دارا

این واحدها با ي  خدمت و مقایسهي  ارایه کنندهي روند تغییر نتایج پایش در واحدهای بررس .1
 دیگر یک

 ی تحلیل کمي ها یش در مدلپاي ها شاخصي بکارگیر .2

توان نتایج پایش را در قالب شاخص بیان کرد که این فعالیت به صورت  یمی فقط هنگام
بر ی پایش مبتن قابل محاسبه دري ها در خصوص شاخص سیستماتیک و مداوم انجام گرفته باشد.

دهیم. در  یاند ارجاع م دهکه در این زمینه تألیف شی محترم را به منابعي  فرایند، خوانندهي کنترل امار
 شاخص کرد:ي  توان اقدام به محاسبه یزیر مي  از دو شیوهی سایر موارد به یک

 

 

  درصد موارد رعایت نکردن یک استانداردي  محاسبه -1

نوبت بهورزان  725مجموع  بهداشت دري  خانه 85یک سال در یک شهرستان با ی مثال چنانچه طي برا
نوبت تفسیر صحیح  110ارت پایش رشد مورد سؤال قرار گرفته باشند و در تحلیل کي  در خصوص شیوه

توان در مجموع نتایج پایش یک سال را به صورت در صد موارد تحلیل نکردن  یارایه نشده باشد؛ م
این شاخص در ي  درصد است، بیان کرد. با مقایسه15درست کارت پایش رشد، که در این مثال برابر با 

 بهتر شدن یا نشدن عملکرد بهورزان در این زمینه قضاوت کرد.ي  توان در باره یممختلف ي ها سال

 

 یامتیاز ده -2

توان با در نظر  یشود، م یانجام مي کلیدي از استانداردهاي ا با توجه به آنکه پایش بر اساس مجموعه
ي  ر نوبت یا هر زمینهپایش در هي هر استاندارد متناسب با اهمیت آن، در مجموع براي گرفتن امتیاز برا

علیا از ي  بهداشت دودانگهي  توان گفت که خانه یمثال مي محاسبه کرد. برای خاص یک امتیاز کل
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ي  محاسبهي  امتیاز کسب کرده است. شیوه 245، 25/3/1382پایش رشد اطفال در بازدید مورخ ي  برنامه
امه در کنار هر سؤال امتیاز آن مشخص این امتیاز بدین ترتیب بوده است که در چک لیست پایش این برن

اند، کل امتیاز محاسبه شده  که پاسخ مثبت دریافت کردهی سؤاالتي و در پایان پایش از جمع امتیازها
ي  از استاندارد بودن برنامهی تواند شاخص یبهداشت یک شهرستان مي ها است. میانگین امتیازات خانه

 آن شهرستان باشد.بهداشت ي ها پایش رشد اطفال در سطح خانه

است ي پایش، تذکر مجدد این نکته ضروري ها شاخصي  محاسبهي ذکر شده براي ها با توجه به شیوه
این ي  توان اقدام به محاسبه یفقط در صورت انجام سیستماتیک و مداوم پایش م که

 ها کرد. شاخص
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 فصلي  خالصه

ها در سازمان است. اگر  فعالیتی مرور تماماست که بدون وقفه درحال ی نگاه دقیقي  پایش به منزله
ي آمد مورد نظر از اجرا یمناسب برخوردار باشد، رعایت استانداردها منجر به تحقق پی برنامه از یک طراح

به اهداف برنامه را تضمین کرد. به عالوه به ی یاب توان دست   یها م شود، لذا با پایش فعالیت  یم برنامه 
ی کسي  کرد. پایش اوالً وظیفهی برنامه را نیز شناسای لت دست نیافتن به اهدافتوان ع   یکمک پایش م

است که به دلیل تجربه و مهارت ي ناظري  او به عهده دهد و بعد از یاست که یک فعالیت را انجام م
 ها را بر عهده گرفته است. تحقق آني  ها و هدایت انجام دهنده نظارت بر انجام فعالیتي  بیشتر وظیفه

 در  سازمان است. لذا،ي فرایندهای تمامي  آن هدف اولیهي در نظر گرفته شده براي برونداد با استانداردها
ی صورت امکان، باید پایش را بر برونداد فرایندها متمرکز کرد. با توجه به آن که همیشه امکان بررس

ي استانداردها ی،برونداد یا اصلي استانداردهاي به جا  برونداد از نظر تحقق استانداردها وجود ندارد،
ي شوند. در صورت پایش استانداردها یجایگزین پایش مي درونداد و فرایند به عنوان استانداردها

مورد تحقق یافتن یا محقق نشدن  ها در تحقق یا عدم تحقق آني جایگزین باید بتوان بر مبنا
اثربخش است که مختصر، مداوم، ی تدر صوری قضاوت کرد. پایش توسط ناظر خارجی اصلي استانداردها

خدمت، کنترل منابع، ي  گیرندهی و سیستماتیک انجام شود. انجام سیستماتیک پایش از مراحل بررس
نقش ي خدمت، و پرسش و پاسخ و ایفاي  خدمت در حین ارایهي  ارایه کنندهي  کنترل اسناد، مشاهده

ي  دارد و فقط از طریق اقدام به همهی های یتها و محدود شود. هر یک از این مراحل قابلیت یتشکیل م
خدمت به استانداردها دست ي  ارایه کنندهي واحدهاي بندي از پای توان به برداشت کامالً روشن یها م آن

ی در صد موارد رعایت نکردن یک استاندارد یا امتیاز دهي  یافت.  نتایج پایش را به کمک محاسبه
 توان در قالب شاخص بیان کرد. یم
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 یخود آزمای

 ها اطمینان حاصل کنید. به آنی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

را که کامالً با آن آشنا هستید انتخاب کنید و با توجه به آن ی تندرستي جاري  یک برنامه -2
 اقدامات زیر را انجام دهید:

اهیم که باید مورد پایش قرار گیرند با توجه به مفي کلیدي از استانداردهای لیست •
 و جایگزین تهیه کنید.ی استاندارد اصل

 کیست.ي  اول بر عهدهي  مشخص کنید که پایش از این استانداردها در درجه •

انجام آن را نیز ي روش پایش این استانداردها را مشخص کنید و ابزار مورد نیاز برا •
 تهیه فرمایید.

ها را  آني  اسبهرا تعریف و روش محی مناسبي ها نتایج پایش شاخصي  ارایهي برا •
 نیز مشخص کنید. 

اید  که تهیه کردهی پایش برنامه به کمک ابزارهایي برای عملیاتي  یک برنامه •
 تدوین نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

  



        

 فصل نهم

 

 یتندرستي ها تحلیل برنامه
 

 مباحث فصل
 دل تحلیلم 
 کیست؟ ي مسؤولیت تحلیل برنامه بر عهده 
 ریزش 
 توان برونداد مورد انتظار را براورد کرد؟ چگونه می 
 روش تحلیل 
 یتندرست يها مدیریت برنامه ي بازگشت به چرخه 
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 اهداف فصل

 رود: یاین فصل از شما انتظار مي  پس از مطالعه

 آن دفاع کنید. و از  برداشت خود را از مدل تحلیل ارایه -۱

 را در تحلیل برنامه مشخص کنید.ی تندرستي ها نقش هر یک از افراد درگیر در برنامه -۲

 توضیح دهید.ی تندرستي ها مفهوم ریزش را در برنامه -۳

 هر یک مشخص کنید.ي  انواع ریزش را با توجه به علل به وجود آورنده -٤

 براورد ریزش اجتناب ناپذیر ارایه کنید.ي را برای روش -٥

 را با توجه به مفهوم ریزش توضیح دهید.ی تندرستي ها ش تحلیل برنامهرو -٦

با توجه به ی تندرستي ها مدیریت برنامهي را برای تندرستي ها مدیریت برنامهي  کاربرد چرخه -۷
 که در کتاب ارایه شد توضیح دهید.ی مباحث
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 مدل تحلیل

نیازمند یک مدل تحلیل هستیم. ی رزشیاببر اساس نتایج پایش و ای تندرستي ها به منظور تحلیل برنامه
مدل تحلیل کند.  یدیگر بیان م برنامه را با یکي ها است که ارتباط شاخصی مدل تحلیل چارچوب

و ساده بیان ی توان به صورت کیف ییک برنامه را مي ها تواند ساده یا پیچیده باشد. ارتباط شاخص یم
تنظیم خانواده، میزان خام موالید کاهش خواهد یافت. ي  مثال با افزایش پوشش خدمات برنامهي کرد. برا

آن در ی دیگر مورد توجه قرار نگرفته است و کارای ها با یک این شاخصی کمي  در این مدل رابطه
تواند میزان خام موالید را تحت تأثیر قرار دهد بسیار  یغیر از پوشش تنظیم خانواده که می عواملی شناسای

قابلیت آن در تحلیل برنامه و ی تر است؛ ول یشود و عمل یتر درك م ساده راحت محدود است. مدل تحلیل
تر  تر و طبیعتاً پیچیده کارآمدي ها مداخله نیز محدودتر است. ساختن مدلي براي نشان دادن نقاط کلید

ار به کي با قابلیت برای انساني ساختن مدل و نیروي نیازمند در اختیار داشتن متخصصین با تجربه برا
مند نیستند. بنابراین  ها بهره به طور کامل از آنی تندرستي ها که غالب نظامی آن است؛ منابعي گیر

گیرند و با پیشرفت نظام و  یشکل می در نظام تندرستی تحلیل متناسب با قابلیت منابع انساني ها مدل
تحلیل ی ده است که مبانشوند. در ادامه تالش ش یتر و کارامدتر م ها، پیچیده تر شدن انسان پیچیده
توان مدل تحلیل  یمی تندرستي  در هر برنامهی این مباني شود. با به کار گیری معرفی تندرستي ها  برنامه

 خاص آن برنامه را ارایه داد. 

 

 کیست؟ي  مسؤولیت تحلیل برنامه بر عهده

طراحان برنامه یا ي  بر عهدهبرنامه است و لذا اقدام به آن ی طراحي نتایج تحلیل در بازنگری کاربرد اصل
خدمات ي  برنامه هستند. اگر سطوح مختلف نظام ارایهی است که مجاز به اعمال تغییر در طراحي افراد

ي تواند نسبت به تحلیل برنامه اقدام کند. برا ینقش دارند؛ هر سطح متناسب با نقش خود می در طراح
ی توانند نقش یمی بازاریابي ها فعالیتی ر طراحبه دلیل شناخت بهتر گروه هدف، د ی،مثال سطوح محیط

بیشتر دارند. از آنجا که تصمیم ی قابل توجه داشته باشند و لذا در تحلیل این بخش از برنامه نیز نقش
انجام ی منابع بین المللي و غالباً با به کار گیري خدمت در سطوح مرکزي استانداردهاي  در بارهي گیر

طراحان، که باید ی شود. سؤال اصل یغالباً در سطح وزارت بهداشت تحلیل م پذیرد؛ این بخش برنامه یم
ترین  برنامه مناسبي جاري آیا استانداردهاکه به کمک تحلیل پاسخ داده شود، آن است 
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ي توان به منظور ارتقا یها را باید و/ یا م ممکن هستند و این که کدامیک از آني استانداردها
 .عملکرد برنامه تغییر داد

 

 ریزش

پشتیبان منجر به فراهم شدن ي شدن فرآیندهاي جاری تندرستي ها مدیریت برنامهي  با توجه به چرخه
ی بازاریابي ها شود. هدف از فعالیت یمند شدن جمعیت هدف از خدمات برنامه م بهرهي منابع مورد نیاز برا

تعیین شده در ي ها ساس نُرمو تقاضا در گروه هدف نسبت به خدمات برنامه است. بر ای ایجاد دسترس
کند.  یکفایت می چه جمعیتي مند بهرهي توان مشخص کرد که منابع موجود برا یبرنامه می طراح

افراد گروه هدف در این جمعیت، ضمن ی آن است که تمامی بازاریابي ها فعالیتي باالترین دستاورد برا
تحقق پیدا ي معموالً چنین دستاورد در عملی آن نیز باشند. ولی به خدمات برنامه متقاضی دسترس

از ی برنامه) و غیر قابل کنترل بخشي کند و به دلیل تأثیر عوامل قابل کنترل (انحراف از استانداردها ینم
از ی مند شدن افراد متقاض خواهند ماند. پس از بهرهی باقی و غیر متقاضی گروه هدف بدون دسترس

ي  آنان تغییرات اولیهی ل کنترل و غیر قابل کنترل، در تمامخدمات برنامه، مجدداً به دلیل عوامل قاب
که ي افرادی توان مشاهده کرد و در تمامی و  . . . ) را نمی خدمت (نظیر تغییر آگاهي  از ارایهی ناش

توان یافت. ی برنامه را نمي  مورد نظر از ارایهی به وجود آمده است، آثار واسط و نهایی تغییرات  مقدمات
آنان از خدمات برنامه فراهم شده ي مند بهرهي که منابع مورد نیاز برای دیگر جمعیتبه بیان 

ی که اثر نهایي ا ؛ به گونهو خدمت با ریزش مواجه خواهند شدی است با گذر از مراحل بازاریاب
 از اینی ). بخش1ي  شود (شکل شماره یاز آنان دیده می کردن برنامه، فقط در بخشي مورد انتظار از جار

ریزش برنامه نسبت داد و لذا آن را ي توان به عوامل قابل کنترل یا انحراف از استانداردها یریزش را م
ي از این ریزش از طریق صیانت از استانداردهاي نامیم. هدف از پایش برنامه جلوگیر یاجتناب پذیر م

جریان برنامه خارج است ها از توان م آناست که کنترل ی از عواملی برنامه است. بخش دیگر ریزش ناش
نامیم. هدف از تحلیل، جدا کردن  می ریزش اجتناب ناپذیرو ریشه در طراحی برنامه دارد و لذا آن را 

دیگر و حل بخش اول از طریق رعایت استانداردها و بخش دوم از طریق اصالح  این دو ریزش از یک
 طراحی برنامه یا ارتقاي استانداردهاي آن است.
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ش اجتناب پذیر از ریزش اجتناب ناپذیر مستلزم  پیش بینی نتایج فرایندهاي بازاریابی و جدا کردن ریز
خدمت در صورت رعایت استانداردها است. به بیان دیگر چنانچه بدانیم رعایت استانداردها اقتضاي چه 

رنامه در مقدار ریزش را دارد؛ ریزش بیش از آن را باید به رعایت نکردن استانداردها یا جاري بودن ب
حجم جمعیتی که  1ي  محیطی که برنامه براي آن طراحی نشده است، نسبت داد. با توجه به شکل شماره

) تابعی است از حجم جمعیتی که منابع متناسب با نیازش Cبه برنامه دسترسی دارد و متقاضی آن است (
مندي از  قاضا منجر به بهره). با توجه به آن که فراهم بودن منابع در کنار دسترسی و تAفراهم است (

ترین راه براي تعیین حجم جمعیتی که به برنامه دسترسی دارد و متقاضی  شود؛ عملی برنامه (پوشش) می
آن است تعیین پوشش برنامه است. با توجه به این نکته بیان دیگر عبارت فوق آن است که پوشش تابعی 

هاي بازاریابی است.  کند کیفیت فعالیت ط برقرار میاز فراهمی است و آنچه که بین پوشش و فراهمی ارتبا
 رابطه زیر بیان ریاضی این مفاهیم است.

 

 یتندرستي ها ریزش در برنامه -1ي  شکل شماره

  Of              Oi                  Op                C                 A 
 

         
   

 

 

 

 

 

 

که منابع  یجمعیت
متناسب با نیازش 

 فراهم است

 خدمت بازاریابی

که براي  یجمعیت
استفاده از خدمت اقدام 

 استکرده 

که  یجمعیت
 یتغییرات مقدمات

ها ایجاد شده  در آن
 است

که  یجمعیت
 آثار واسط 

ها ایجاد  در آن
 شده است

جمعیتی که 
  یآثار نهای

ها ایجاد  در آن
 شده است
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1)     C = f (A)  

) تابع Opدر گیرندگان خدمت (ی تحقق تغییرات مقدماتی توان بیان کرد که فراوان یبه همین شیوه م
کند کیفیت فرآیند خدمت است. با توجه به آن  یپوشش برنامه است و آنچه که بین این دو ارتباط برقرار م

و فعالیت نیز به تدریج حاصل شوند ی آثار واسط و نهای ی،رود پس از تحقق تغییرات مقدمات یکه انتظار م
ریزش ي  گیرد؛ در صورت مشاهده یایجاد این آثار صورت نمي ارایه کنندگان خدمت براي از سوي دیگر

آمد  یپي برنامه را مسؤول آن دانست. از آنجا که اندازه گیری باید طراحی در تحقق آثار واسط و نهای
برنامه، اجتناب ناپذیر ی رزشیابها، به منظور ا يو شدت بیماری فراواني ها برنامه در قالب شاخصی نهای

را با پوشش مرتبط ساخت. در این رابطه آنچه ی آمد نهای یزیر، مستقیماً پي  توان، در قالب رابطه یاست؛ م
 کند کیفیت خدمات برنامه است. یارتباط برقرار می آمد نهای یکه بین پوشش و پ

2)    Of = f (C) 

ی طریق تدارك منابع مورد نیاز است و سطوح عملیات ازی ایجاد فراهمي سطوح ستادی اصلي  وظیفه
از این منابع اوالً پوشش مناسب و ثانیاً تغییرات مورد نظر برنامه در جمعیت تحت ي مکلفند با بهره گیر

و ی بازاریابي کند تا کیفیت فرایندها یکمک می به سطوح عملیات 2و  1پوشش را ایجاد کنند. روابط 
آمد  یپ«آید. بر اساس این رابطه  یبه دست م 3ي  رابطه 2و  1ز تلفیق روابط کنند. ای خدمت را ارزیاب

و ی بازاریابي کند کیفیت فرایندها یاست و آنچه که بین این دو ارتباط برقرار م» فراهمی«تابع » نهایی
 خدمت است.

3)    Of = f (A) 

ه و مقایسه آن با آنچه که واقعاً آمد یا پوشش برنام یپی در صورت در دست داشتن این روابط با پیش بین
در خصوص ریزش اجتناب پذیر و ریزش اجتناب ی توان به قضاوت روشن یدر عمل به دست آمده است م

را مورد بحث قرار خواهیم داد و ی به چنین روابطی یاب ناپذیر برنامه دست یافت. در ادامه ابتدا روش دست
 داخت.قضاوت به بحث خواهیم پري  شیوهي  سپس درباره
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 توان ریزش اجتناب ناپذیر را براورد کرد؟ یچگونه م

این  کنند. چنانچه یو خدمت را بیان می بازاریابي ارتباط بین درونداد و برونداد فرایندها 3و  2، 1روابط 
از ی تأثیر گروهي  فرایندها کامالً استاندارد باشند و این استانداردها نیز در عمل رعایت شوند، به واسطه

نوسان در برونداد فرایند ي  آید و مشاهده یبه دست نمی ثابتي  امل غیرقابل کنترل، پیوسته نتیجهعو
را که به صورت روزمره ی از فرایندهایی کامالً مورد انتظار خواهد بود. به منظور درك بهتر این اصل یک

ي  از نوسان در نتیجهی صمشخي  با آن سروکار دارید در نظر بگیرید. یقیناً در خواهید یافت که محدوده
مثال فرایند خروج از ي انگیزد. برا یرا در ذهن شما بر نمی شما کامالً قابل انتظار است و سؤالي فرایند برا

نقلیه، مسیر انتخاب ي  منزل و رفتن به محل کار را در نظر بگیرید. چنانچه ساعت خروج از منزل، وسیله
یک ساعت ي  ؛ ساعت ورود شما به محل کار در محدودهتماماً یکسان باشدی رانندگي  شده و شیوه

را ی مشخص نوسان خواهد کرد و رسیدن شما به محل کار در این محدوده، علیرغم وجود نوسان، سؤال
ی انگیزد. خروج از این محدوده با سؤال همراه خواهد بود و غالباً علتی در ذهن شما و همکارانتان بر نم

مورد ي  که در محدودهی نوساناتي که یافتن علت مشخص برای در حالآن کشف خواهد شد؛ ي نیز برا
 دشوار است.ي دهد کار یانتظار رخ م

و خدمت، در صورت وجود و رعایت استانداردها، ی بازاریابي با توجه به اصل فوق نوسان در نتایج فرایندها
گیرندگان خدمت ی بت در تمامها به یک نس آني اجتناب ناپذیر است و لذا تغییرات مورد انتظار از اجرا

ي مورد نیاز براي  از گیرندگان خدمت از آستانهی شود. چنانچه تغییر ایجاد شده در بخشی مشاهده نم
رخ نخواهد داد و در عمل با ریزش مواجه خواهیم شد. ي تر باشد؛ تغییرات بعد پاییني ایجاد تغییرات بعد

رحم تغییر دانش و ي  سرطان دهانهي غربالگري  نامهبري برای مثال چنانچه در فعالیت بازاریابي برا
شود و ی خدمت نمی ایجاد تغییر رفتار در او باشد؛ متقاضي مورد نیاز براي  نگرش فرد کمتر از آستانه

این برنامه ي برای فعالیت بازاریابي انجام تست مربوطه مراجعه نخواهد کرد. اگر استانداردهاي برا
از گیرندگان خدمت ی ید کند که تغییر ایجاد شده در دانش و نگرش بخشاز نتیجه را تولي ا محدوده

ي تغییر رفتار باشد؛ ریزش این گروه از گیرندگان خدمت، با استانداردهاي مورد نیاز براي  تر از آستانه پایین
این فرایند رعایت نشود؛ در صد گیرندگان ي خواهد بود. چنانچه استانداردها اجتناب ناپذیرموجود، 

از وقوع ي امکان جلوگیري  یابد که، به واسطه یخدمات برنامه نخواهند بود افزایش می که متقاضی دمتخ
 است. اجتناب پذیرآن از طریق رعایت استانداردها، 
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را دارد مستلزم ی چه ریزشي و خدمت اقتضای بازاریابي موجود فرایندهاي تعیین این که استانداردها
المقدور استاندارد و از ی در عمل است. بدین منظور ابتدا باید این فرایندها را حتاین فرایندها  نتیجهی ارزیاب

مختلف در یک ی رعایت استانداردها در عمل اطمینان حاصل کرد. تعیین در صد ریزش در مقاطع زمان
ریزش مورد انتظار ي  به محدودهی یاب مشابه امکان دستي ها در جمعیتی جمعیت یا در یک مقطع زمان

رحم ي  سرطان دهانهي غربالگري برای نتایج حاصل از فعالیت بازاریاب 2ي  کند. شکل شماره یفراهم مرا 
در این نمودار ی دهد. توجه داشته باشید که شاخص فراهم یمنابع مورد نیاز نمایش می را بر حسب فراهم

ز خدمات برنامه فراهم  مند کردن آنان ا بهرهي از گروه هدف که منابع مورد نیاز براي در صد«به صورت 
مشابه شاخص پوشش تعریف شده است و لذا با ی تعریف شده است. بدین ترتیب شاخص فراهم» است

دهد. با توجه به شکل  یریزش را نشان می آن قابل مقایسه است و تفاوت مقادیر این دو شاخص به خوب
پوشش ي برای یر متفاوت% ، مقاد50مشخص، نظیر ی در خواهید یافت که در یک فراهم 2ي  شماره

دخالت عوامل غیر قابل ي  شود. این بدان معناست که علیرغم رعایت استانداردها، به واسطه یمشاهده م
ها را نباید به رعایت نکردن استانداردها نسبت  آید که تفاوت آن یاز نتایج به دست مي ا کنترل، محدوده

به دست ي  نتیجهي  توان از طریق مقایسه یمی حتداد. چنانچه بتوان این محدوده را مشخص کرد؛ به را
به استانداردها ي بند يمورد انتظار و در اختیار داشتن نتایج پایش، که میزان پاي  آمده در عمل با محدوده

 آن را تشخیص داد.ي مناسب به منظور ارتقاي  کند، به تحلیل برنامه پرداخت و مداخله یرا مشخص م

فرایند، نتایج به دست آمده در هر ي  عوامل غیر قابل کنترل بر نتیجهی دفبه دلیل تأثیر کامالً تصا
از یک توزیع نرمال برخوردار خواهند بود. در این توزیع با دور شدن از میانگین از ی از فراهمی سطح
ل نقاط یا احتمای توان فراوان یشود و با در اختیار داشتن انحراف معیارِ توزیع م ینقاط کاسته می فراوان

دو انحراف معیار و ي  % نقاط در محدوده95ی تعیین کرد. در چنین توزیعي ا ها را در هر محدوده وقوع آن
سه انحراف معیار در طرفین میانگین قرار دارند. این بدان معناست که در صورت ي  % در محدوده7/99

ر طرفین میانگین به دست دو انحراف معیار دي  در محدودهي ا % موارد نتیجه95رعایت استانداردها در 
که بیش از دو انحراف معیار از میانگین فاصله دارد؛ احتمال این ي ا آید یا در صورت برخورد با نتیجه یم

درصد است. در این حالت چنانچه میزان رعایت استانداردها را  5که استانداردها رعایت شده باشد فقط 
از نقض ي % موارد شواهد5خواهیم یافت و در  ها را % موارد نقض آن95کنیم، به احتمال ی بررس

که نتیجه در خارج از ی تر اختیار شود، هنگام این محدوده باریک استانداردها مشاهده نخواهد شد. هر چه
مورد نظر واقع شود احتمال یافتن موارد نقض استانداردها کمتر خواهد بود. به منظور اجتناب از ي  محدوده
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دو انحراف معیار ي  که به فاصلهي ا موارد نقض استاندارد، اختیار محدودهي بیش از حد براي جست و جو
از میانگین قرار گرفته است مناسب است. به بیان دیگر انتظار ما آن است که در صورت رعایت 

یا خدمت در ی فرایند بازاریابي  که نتیجهی در این محدوده به دست آوریم و مادامي ا استانداردها، نتیجه
مجریان ي را از سوی شود؛ کم یا زیاد شدن آن اقدام خاص یحدوده است و استانداردها نیز رعایت ماین م

 کند. یبرنامه طلب نم

مورد ي  در اختیار داشتن محدودهی تندرستي  تحلیل یک برنامهي با توجه به آنچه که آمد شرط الزم برا
آوردن این محدوده نیازمند در اختیار داشتن انتظار از نتایج، در صورت رعایت استانداردها است. به دست 

ي  اولیهي یا اجرای طراحي  نتایج، در شرایط تحت کنترل از نظر رعایت استانداردها است و لذا در مرحله
وجود دارد، باید نسبت به تعیین آن اقدام کرد. چنانچه در ي برنامه، از آن جهت که امکان کنترل بیشتر

ي  نسبت به تعیین محدودهی اقدام نشده باشد؛ باید با ایجاد چنین شرایطاین مراحل نسبت به این مهم 
توان  یتنها مي ا است که به کمک چنین تجربهی این نکته الزام مورد انتظار نتایج اقدام کرد. توجه به 

را دارد و این بدان معنا ي ا تولید نتیجه در چه محدودهي برنامه اقتضاي دریافت که رعایت استانداردها
کند. چنانچه حل  یمورد نظر کفایت می حل مشکل تندرستي در این محدوده برای نیست که تولید نتایج

برنامه ي است باید از طریق تغییر استانداردهاي باالتري  مستلزم تولید نتایج در محدودهی مشکل تندرست
 جدید به آن محدوده دست یافت. ی در قالب یک طراح

 

 روش تحلیل

مورد انتظار، سه ي  آید نسبت به محدوده یبرنامه  به دست مي از اجراي ه در شرایط عادکي ا نتیجهي برا
حالت کمتر از محدوده، در محدوده و بیش از محدوده قابل تصور است. در هر یک از این حاالت ممکن 

قابل دیگر شش وضعیت  برنامه رعایت شده یا نشده باشد. از تلفیق این حاالت با یکي است استانداردها
 توان اقدام به تحلیل ینمایش داده شده است. به کمک این جدول م 1ي  تصور است که در جدول شماره

 نتایج پایش و ارزشیابی کرد.
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ي ا در محدود مورد انتظار ایجاد کرده است. چنانچه تولید چنین نتیجهي ا رعایت استانداردها نتیجه -الف
استانداردها وجود ندارد، ي ارتقاي نیز برای کند و فرصت یدر جامعه کفایت می کل تندرستحل مشي برا

ي باید نسبت به حفظ استانداردها از طریق تداوم پایش اقدام کرد؛ در غیر این صورت باید در جهت ارتقا
 استانداردها تالش کرد. فرصت ارتقا، معلول شرایط زیر است:

 برنامه در اختیار نبودی در هنگام طراح به منابع جدید  کهی یاب دست -1

 دانش و فناوريي  توسعه -2

 خالقیت -3
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 ترکیب حاالت مختلف نتایج پایش و ارزشیابی -1ي  جدول شماره

 نتیجه در قیاس

 با محدوده 

 

 نتیجه پایش

ي  نتیجه در محدوده
 مورد انتظار است

نتیجه کمتر از 
مورد انتظار ي  محدوده

 است

نتیجه بیش از 
مورد انتظار ي  همحدود

 است

استانداردها رعایت شده 
 است

 ج ب الف

استانداردها رعایت نشده 
 است

 ج د ج

 

 

مورد انتظار به دست آمده است. این بدان ي  کمتر از محدودهي ا علیرغم رعایت استانداردها نتیجه -ب
ی شوند. هدف از طراح یمبر نتایج، مانع از حصول نتایج مورد انتظار ی با تأثیر منفی معناست که عوامل

را به وجود آورده ی است که مشکل تندرستی مقابله با عواملی تندرستي ها برنامهي  خدمات تشکیل دهنده
دارد که ي خدمات با گذشت زمان حکایت از به وجود آمدن عوامل جدیدی اند. از دست رفتن کارای

ي از آغاز اجرای چنین وضعیتي  . مشاهدهنشده استی ها در برنامه پیش بین مقابله با آني برای فعالیت
نشده است. در این صورت باید از ی آن طراحي است که برای بودن برنامه در محیطي از جاری برنامه حاک

این ی مشابه آنچه که منجر به تولد برنامه شده است نسبت به شناسایی طریق ساختن فرضیه و تحقیقات
 ها اقدام کرد. به منظور مقابله با آنترین مداخله  عوامل جدید و یافتن مناسب

ما در ي ها غیر از فعالیت ی،عواملی مورد انتظار است یعني  به دست آمده بیش از محدودهي  نتیجه -ج
که بیشترین ی های فعالیتي  شده است و ادامهی منجر به حل مشکل تندرست ی،تندرستي  قالب برنامه

شود. در این صورت باید به کمک  یه هدر رفتن منابع مندارد منجر بی تأثیر را بر حل مشکل تندرست
برنامه را یا در جهت تقویت ي  تشکیل دهندهي ها کرد و فعالیتی تحقیقات مناسب این عوامل را شناسای
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شود، نسبت به توقف  یکه بدون نیاز به خدمات ما نیز مشکل حل می این عوامل قرار داد یا، در صورت
 ها اقدام کرد. آن

مورد انتظار شده است. در این صورت ي  کمتر از محدودهي ا نکردن استانداردها منجر به نتیجه رعایت -د
ي ها منجر به عدم رعایت استانداردها که عملکرد نامناسب آنی پشتیباني فرایندهای باید از طریق شناسای

 هم کرد.برنامه را فراي به استانداردهاي بند يپاي  ها زمنیه برنامه شده است و اصالح آن

 

از دالیل زیر از ی به یکی مورد نظر مؤثرند ولي  دارد که بر نتیجهی شرایط ب و ج حکایت از وجود عوامل
 نظر دور مانده اند:

 برنامه ی این عوامل در زمان طراح برنامه: این بدان معناست کهی تغییر شرایط نسبت به زمان طراح
وجود دارد و لذا باید برنامه را با ی چنین احتمالوجود نداشته اند و بعداً پیدا شده اند. همیشه 

 مشابه آنچه که ذکر شد تحت کنترل مستمر داشت.ی های روش

 است که عوامل موجود در محیط ی برنامه:  طبیعی غیر از محیط طراحی برنامه در محیطي اجرا
 اشد.شوند که نتایج به دست آمده با نتایج مورد انتظار متفاوت ب یبرنامه سبب مي اجرا

ی از عوامل مؤثر بر نتیجه در هنگام طراحی این احتمال وجود دارد که برخ عالوه بر این دو مورد پیوسته 
ممکن برخوردار نباشد. در ی شده از باالترین کارایی طراحي  برنامه از نظر دور مانده باشند و لذا برنامه

و منظور ی توان با شناسای یار دارند، ممورد انتظار قري  علیرغم آن که نتایج در محدودهی چنین شرایط
عوامل مؤثر بر ی دست یافت. کلید شناسایي تر برنامه به نتایج مطلوبی کردن این عوامل در طراح

ها  این فرضیه به ی یاب مناسب است. راه دستي ها به فرضیهی یاب مورد انتظار در گرو دستي  نتیجه
ها مستلزم انجام  گوناگون است. تأیید یا رد این فرضیهي اه ها و مکان عملکرد برنامه در زماني  مقایسه

کرد و ثانیاً سهم ی توان عوامل مؤثر را شناسای یتحقیقات مناسب است. به کمک این تحقیقات اوالً م
توان از میان  یمی ها را بر نتیجه مورد انتظار مشخص کرد. با در اختیار داشتن چنین اطالعات تأثیر آن

 برنامه انتخاب کرد. ی اصالح طراحي ها را برا ترین آن ه مناسبشدی عوامل شناسای
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 یتندرستي ها مدیریت برنامهي  بازگشت به چرخه

ی یاب ) را با دقت مرور کنید. پس از دست2ي  (شکل شمارهی تندرستي ها مدیریت برنامهي  مجدداً چرخه
شود. در دور  یبرنامه آغاز مي و اجرای از طراحي پایین برنامه به کمک تحقیق، دور جدیدی به علل کارای
ی استقرار برنامه صرف ایجاد تغییرات پیش بیني مورد نیاز براي  مدیریت برنامه، بودجهي  جدید چرخه

جدید، خرید ی منابع انساني به کارگیر ی،شود. این تغییرات آموزش منابع انسان یجدید می شده در طراح
ي جاري  شود. پس از ایجاد این تغییرات، بودجه یید را شامل مجدی فیزیکي تجهیزات جدید یا ایجاد فضا

پشتیبان، ي ها شدن فعالیتي شود و پس از جار یبرنامه با توجه به شرایط جدید آن برآورد و تأمین م
 جدید پایش برنامه انجام خواهد پذیرفت و . . . . . .ي استانداردهاي خدمت بر مبناي  و ارایهی بازاریاب

مشکل ی که با ریشه کنی گیرد تا هنگام یبرنامه در مسیر بهبود مستمر قرار مي ا ن چرخهاز طریق چنی
ي اجراي منابع براي بکار گیري براي آن در جامعه، نیازي ها هدف برنامه، یا از میان رفتن زمینهی تندرست

 وجود نداشته باشد.ي ا چنین برنامه
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 یتندرستي ها مدیریت برنامهي  چرخه -2ي  کل شمارهش
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 فصلي  خالصه

نیازمند یک مدل تحلیل هستیم. مدل ی بر اساس نتایج پایش و ارزشیابی تندرستي ها تحلیل برنامهي برا
نتایج تحلیل ی کند. کاربرد اصل یدیگر بیان م برنامه را با یکي ها است که ارتباط شاخصی تحلیل چارچوب

توانند  یاست که مي طراحان برنامه یا افرادي  به آن بر عهده برنامه است و لذا اقدامی طراحي در بازنگر
ي درك مفهوم ریزش است. ریزش به معنای تندرستي ها برنامه را تغییر دهند. کلید تحلیل برنامهی طراح

گیرند تغییرات مورد نظر از آن را تجربه  یکه در معرض یک مداخله قرار مي آن است که تمام افراد
ها را در قالب یک زنجیره  توان آن یشود که م یاز چند مداخله تشکیل می تندرستي  مهکنند. یک برنا ینم

توان دو نوع  یرا قایل شد. در عمل می توان ریزش یهر یک از مراحل این زنجیره مي نمایش داد. برا
 دیگر تمیز داد. ریزش اجتناب پذیر از رعایت نکردن ریزش اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر را از یک

برنامه قابل انتساب است. چنانچه بتوان سهم ی شود و ریزش اجتناب ناپذیر به طراح یمی استانداردها ناش
توان روش مناسب را  یهر یک از این دو نوع  ریزش را در ریزش مشاهده شده در برنامه مشخص کرد، م

ي دستاوردهاي  هدیگر مقایس کاهش آن اختیار نمود. روش جدا کردن این دو نوع ریزش از یکي برا
مختلف در یک مکان در شرایط رعایت ي ها مختلف در یک زمان یا در زماني ها برنامه در مکان

برنامه ی قابل محاسبه نوسان دارد، تماماً به طراحي  استانداردها است. این ریزش، که در یک محدوده
ریزش ي  دهد که از مقایسه یم به ما این امکان راي ا قابل انتساب است. در اختیار داشتن چنین محدوده

ي  مشاهده شده در یک زمان یا مکان خاص با این محدوده و همچنین با توجه به نتایج پایش، در باره
نامتناسب با ی آن قضاوت کنیم. به دست آوردن نتایجي ارتقاي مورد نیاز براي  رفتار برنامه و نوع مداخله

آن است و ي ناسب برنامه با توجه به زمان و مکان اجرانامی از طراحی میزان رعایت استانداردها حاک
یا ی مناسب برنامه است. در مورد اول باید طراحی طراحي تناسب بین نتایج و رعایت استانداردها به معنا

برنامه را ارتقا داد و در مورد دوم باید با پایش مناسب در حفظ استانداردها کوشید و در ي استانداردها
 ها تالش کرد.  آني ارتقاي صت مناسب، براصورت وجود یک فر

  



204  تحلیل برنامه هاي تندرستی ـــــــــــــــــــــــــــــــفصل نهم ـــــــــــــــــــــــــــ 

 

 یخود آزمای

 ها اطمینان حاصل کنید. به آنی یاب با مرور مجدد اهداف فصل از دست -1

را که کامالً با آن آشنا هستید انتخاب کنید و با توجه به آن اقدامات ي جاری تندرستي  یک برنامه -2
 زیر را انجام دهید:

 این برنامه را تعریف کنید.ی ارزشیابي ها ب شاخصکتا 9و  7با توجه به مباحث فصول  •

یک ي ها را برا توان مقادیر این شاخص یموجود مي ها کنید که آیا به کمک دادهی بررس •
 به دست آورد.ی زماني  دوره

ي داده براي شود، روش جمع آور یها در حال حاضر محاسبه نم این شاخص کهی در صورت •
 کنید.ی داده را طراحي مناسب جمع آوري ابزارهاها را مشخص و  این شاخصي  محاسبه

ی توانید عملکرد این برنامه را تحلیل کنید؟ در صورت یآیا به کمک اطالعات موجود برنامه م •
 تحلیل برنامه استفاده کردید. ي که پاسخ شما مثبت است، آیا از مباحث این فصل نیز برا

ي ادر به استفاده از مباحث این فصل براکه شما را قی اطالعاتي جمع آوري را براي ا برنامه •
 تحلیل برنامه کند تدوین نمایید.
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