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 چکيده
 مسائل از شهري امور یمتول یخصوص و یدولت نهادهاي ،هاسازمان در تیریمد یناهماهنگ: هدف و زمينه

 يدیکل يها تمیآ گرفتن نظر در بدون سازمان، مطلوب اداره امروزه است؛ شهري، تیریمد حوزه در یاساس

 تیریمد در يزیر برنامه هايمؤلفه یبررس و مطالعه پژوهش، هدف ست،ین ریامکانپذ تیریمد در يزیر برنامه

 نیمسئول تیریمد در يزیربرنامه هايمؤلفه منظور، نیدب : بررسی روش .است یبهداشت مراکز نیمسئول

مراکز  نیمسئول ،مورد پژوهش  آماري جامعه است؛شده نییتب و ییشناسا رانشهریا شهر در یبهداشت مراکز

 نیمسئول شیپا و نظارت ،يزیربرنامه: ازجمله ، مراکز تیریمد طهیح در متداخل و مشابه هايتیفعال که

 یاستنباط و یفیتوص آمار هايآزمون هاداده لیتحل براي. دهند یم انجام را تیفعال اجرا حوهن و زمان بر مراکز

 پژوهش يها افتهی اساس بر ریدرگ مختلف هاي سازمان ارشد رانیمد منظر از: هایافته. است شده استفاده

 جادیا ن،یمسئول هب محوله امور در مطلوب تیریمد به یابیدست در عامل نیمهمتر شهر، مراکز طهیح در

 هريش از بهتر روستایی مراکز رانیمد یابیارز و شیپا که باشد یم مراکز امور بر مناسب یابیارز و نظارت

 هب یابیدست در عامل نیمهمتر ارشد، رانیمد منظر از، پژوهش يها افتهی اساس بر گيری:نتيجه. است

 شیپا که باشد یم مراکز امور بر مناسب یابیارز و نظارت جادیا ن،یمسئول به محوله امور در مطلوب تیریمد

 .است يشهر از بهتر ییروستا مراکز رانیمد در یابیارز و

 .بهداشتی مراکز ،يزیربرنامه ، تیریمد :یديکل واژگان 
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 ، 4، الناز دامنی 3علی خسرو شيری، 2الهام دامنی ، 1محمد مهران امينی فرد 

 ،8 ، شهال ميرالشاری7 ميریانبی بی خدیجه ا، 6 طارق موحد ، 5 دادکان عبدالوحيد رحيمی

 11 ، ذبيح اهلل شيروانی فرح آبادی11 قباد اسکندری، 9 مجيد مرعشی 

 .متخصص جراحی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران 1
 .آموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران 2
 .سالمت، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایرانآموزش بهداشت و ارتقا  3
 .، ایرانزاهدان، زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی ه تحقیقات دانشجوییدندانپزشکی، کمیت 4
 .مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران 5
 .، ایرانزاهدان، زاهدانکی پزش، دانشگاه علوم کمیته تحقیقات دانشجوییپزشکی،  6
 .زشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایرانآموزش بهداشت و ارتقا سالمت، دانشگاه علوم پ 7
 .زشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران، دانشگاه علوم پییماما 8
 .، ایراندانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، سابداريح 9

 .اهدان، ایرانبهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ز 11
 .بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایرانشهر، ایران 11

 

 نام نویسنده مسئول:
 خسرو شيریعلی 

ریزی، نظارت و پایش مسئولين بر زمان و نحوه ارزیابی  نحوه برنامه

 ایرانشهرشهر  و درمانی بهداشتی، آموزشی مراکزاجرا فعاليت در 
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 مقدمه
. است یگروه شتال کی به ازین آنها تحقق منظور به. شوندیم محسوب سازمان آن وجودي فلسفه سازمان هر تیمامور و اهداف

 ريیتداب ازمندین ها سازمان همه در مهم هدف دو عنوان به ییکارا و یاثربخش(. 1)است آورده بوجود را گونهنظام تیریمد ،یجمع کار یدگیچیپ

 تیریمد تیاهم یخارج و یداخل مختلف هايعرصه در یطیمح راتییتغ و منابع تیمحدود یطرف از. ندینمایم اتخاذ را آنها رانیمد که است

 و سود درآمد، کسب در برجسته رانیمد اثر. کنندیم فایا ها سازمان در یاتیح و مهم نقش همواره رانیمد. دینمایم مشخص شیپ از شیب را

 عصر هاي فرصت و دهایتهد به عیسر پاسخ گرید سوي از. است آشکار و بارز موفق، هاي سازمان از اريیبس در یبخوب امروزه یسازمان تیموفق

 از شیب ستهیشا رانیمد به ها سازمان ازین اساس نیا بر که ساخته مطرح ها سازمان در مسائل حل در یاتیح یمنبع بعنوان را ریمد اضر،ح

 نامهبر بر یمبتن نگرش اگر. دارد ارتباط زین آنها فیوظا ریسا با و است رانیمد مهم اریبس فیوظا از زيیر برنامه(. 2)است شده آشکار شیپ

 یم جادیا شانيبرا آن، استمرار بر راسخ عزم و نگر ندهیآ تفکر و تعقل مبناي بر عمل به تعهد ینوع ابد،ی تسري افراد یزندگ سراسر به زيیر

 زین ذرزودگ و یجزئ اریبس یاهداف به لین براي یحت که طوري به است، زيیر برنامه مستلزم زین یسازمان و فردي اهداف تحقق بعالوه. شود

 هب ازین واقع در. است ریناپذ انکار تیواقع کی اهداف نیتر یجزئ به دنیرس براي زي،یر برنامه ضرورت نیبنابرا(. 3)شود زيیر هبرنام دیبا

 زهاياین رفع براي را خود محدود منابع که آنند درصدد ا،یپو یطیمح در تیفعال با ها سازمان همه که شودیم یناش مسأله نیا از زيیربرنامه

 ریاپذن انکار ضرورت بر ،یطیمح راتییتغ از یناش نانیاطم عدم و آن در تالطم وجود و طیمح ییایپو. کنند صرف خود شیافزا به رو و متنوع

 به راسخ زمع و تفکر شه،یاند مبناي بر عمل به تعهد متضمن که یزندگ راه و نگرش کی عنوان به زيیر برنامه ۀفلسف. دیافزا یم زيیر برنامه

 زيیربرنامه به ازین شیخو اهداف به دنیرس براي سازمان و فرد(. 4)است تیریمد ریناپذ انفکاك بخش باشد، یم مداوم و ممنظ زيیر برنامه

 یطیمح در نهادها ۀهم "که است گرفته نشأت تیواقع نیا از زيیر برنامه به ازین. دهد یم لیتشک را تیریمد شالودة زيیر برنامه. دارند

 زيیرهبرنام ریناپذ انکار ضرورت بر یطیمح راتییتغ از یناش نانیاطم عدم و آن در تالطم وجود و طیمح ییپوپا. "کنندیم تیفعال متحول

 توان می را اي جامعه کمتر امروزه. است خدمات تضمین با خدمات زمینه فروش از پس پشتیبانی از مهمی بخش ریزي برنامه(. 5)دیافزا یم

 و کامل ریزي برنامه طراحی نیازمند سازمان یک اهداف یافتن تحقق(. 5)باشد پذیر امکان ریزي برنامه بدون آن مختلف امور اداره که یافت

 پیشرفت گونه هر اینکه به توجه با(. 4)گیرد قرار بینی پیش مورد االمکان حتی ها آن تامین منابع و ها نیازمندي کلیه آن در که است جامعی

 در نیاز مورد انسانی نیروي تامین و آموزشی ریزي برنامه اصلی خطوط امروزه. است سازمان حسط در دقیق ریزي برنامه مرهون اقتصادي

 (.6)است شده انسانی نیروي ریزي برنامه تابع ، مختلف هاي سازمان

 ندیفرا. ( 7)باشد یم ندهیآ در یاقدام انجام جهت حال زمان در يریگ میتصم يبرا گذشته از ییشما میترس ، يزیر برنامه یکل طور به

 نیتدو یلاص بخش کنترل و شیپا و عملکرد یابیارز یعنی باشد یم یابیارز و اجرا ، يزیر برنامه ، يزیر برنامه شیپ مراحل شامل يزیر برنامه

 ، نظارت واقع در شیپا.  است اهداف تحقق سنجش يروشها نیتر مهم از یکی عملکرد شرفتیپ کنترل.  است یسازمان استیس ياجرا و

 (.8)شود کنترل برنامه قیطر آن از تا تهاستیفعال انجام ي نحوه ثبت و سنجش

 تصویري ندتوامی ارزیابی نتیجه و باشدمی آن قوت و ضعف نقاط نمایاندن و شده تعیین مسیر با برنامه انطباق میزان تعیین ارزیابی،

 ادامه و اصالح یا و تقویت جهت در را الزم تصمیمات آگاهانه بتوانند اآنه تا نماید ارائه مجریان و مدیران به را هافعالیت چگونگی از تر،شفاف

 شاهدهم مورد تغییرات آغازین وضعیت درباره ، درست گیريتصمیم براي ايشالوده آوريفراهم ارزیابی متقن دلیل حقیقت در(. 9)بگیرند برنامه

 به دهیجهت ، نیازهاپیش تدارك براي سازيآماده ، کارکنان و زمانیسا تغییرات براي عقالنیت ایجاد. باشدمی هابرنامه بر وقوف یا و

 یفیک و نیبهتر ي هیارا از نانیاطم کسب(. 11)باشدمی ارزیابی اهداف ترینمهم از جامع و فراگیر نظارت یک نهادن بنیان و هاریزيبرنامه

 یبهداشت زمراک. باشد یم عملکرد یابیارز در گام نیاول ییکارا یابیزار و سالمت؛ بخش عملکرد یابیارز م مستلز یدرمان یبهداشت خدمات نیتر

 (. 11)باشند یم تیجمع به خدمات هیارا واحد نیاول یدرمان

 همسئل نیا ما درکشور متأسفانه اما کارشده، ،یابیارز و يزیر برنامه جمله از یتیریمد استانداردهاي تیرعا مورد در اکثرکشورها در

 جراا نحوه و زمان بر مراکز نیمسئول شیپا و نظارت ،يزیر برنامه نحوه  یابیارز به پژوهش نیالذا ما در . است نشده گرفته جدي تاکنون

 .میپرداخت یتشبهدا مراکز در تیفعال

 

 روش ها
 هرش مراکز بهداشتی رانیمد هیکل پژوهش يآمار جامعه. شد انجام یدانیم شکل به که است یلیتحل -یفیتوص حاضر پژوهش روش

 شهري مرکز 4 و روستایی تیمالک يدارا مرکز 3 تعداد نیا از. بودند دارا را مراکز نیا در یتیریمد سابقه ماه 5 يدارا حداقل که بودند ایرانشهر

 ادعدت اساس نیبرهم. شدند نشیگز یتصادف شکل به بودند، یتیریمد سابقه ماه 5 نظر مورد طیشرا حائز آن رانیمد که مرکز 7 تینها در. بود
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 جدا از پس. دیگرد يآور جمع و عیتوز بودند، يکار مختلف زمان سه در کزامر رانیمد که پژوهش مورد يها نمونه نیب در پرسشنامه 21

 جینتا و بودند شده داده پاسخ کامل صورت به و بودند استفاده قابل يشهر پرسشنامه 12 و ییروستا پرسشنامه 9 تعداد هاپرسشنامه نمودن

 .دیگرد میتنظ و هیته پرسشنامه تعداد نیا اساس بر پژوهش

 یفروغ و همکاران و زادهیعل کارگر، ،يمحمود يها پژوهش از يریالگوگ با که بود ياساخته محقق پرسشنامه اطالعات يآور گرد ابزار

 با زین ییایپا. گرفت قرار متخصص گانخبر و دیاسات اریاخت در ابزار ییمحتوا و يصور ییروا دییتأ جهت. دیگرد نیتدو و هیته همکاران و پور

  .آمد دست به درصد 83 کرونباخ يآلفا بیضر از استفاده

 بود بخش 4 در سوال 21 يدارا پژوهش مورد جامعه در مراکز نیمسئول تیفعال زمان و نحوه بر ونظارت يزیر برنامه یابیارز پرسشنامه

 یابیارز و نظارت سوم بخش سوال، 5يزیبرنامهر سواالت به مربوط دوم خشب ،یشناخت تیجمع يها یژگیو سواالت شامل آن اول بخش که

 انسام منظور به. بود شده میتنظ يا نهیگز پنج اسیمق کرتیل وستاریپ اساس بر و بود سوال 6 تیفعال نحوه و زمان چهارم بخش سوال، 6

 و اریمع انحراف ن،یانگیم یفیتوص يآمار يها شاخص از اه نمونه از آمده بدست يها اندازه فیتوص و خام يها نمره کردن خالصه و دادن

 يبرا .شد استفاده مستقل یت آزمون از و ها داده عیتوز بودن نرمال جهت  رنوفیاسم کلموگروف یاستنباط آمار از و شد استفاده...  و انسیوار

 .شدند لیتحل و هیتجز 15/1 يمعنادار حسط در ها داده و دیگرد استفاده 16 نسخه SPSS افزار نرم از دادهها لیتحل و هیتجز

 

 یافته ها
 تنظار ،يزیر برنامهحیطه  در یتیریمد خدمت سابقه و التیتحص سطح سن، جنس، مانند مراکز رانیمد یشناخت تیجمع يهایژگیو

 .است شده آورده 1 جدول در يمرکز يها شاخص شکل به تیفعال نحوه و زمان و یابیارز و

 مراکز رانیمد در مطالعه مورد عوامل  یرکزم یها شاخص: 1 جدول

 

 مراکز در رانیمد تيفعال نحوه و زمان و ،یزیر برنامه ،یابیارز و نظارت مولفه یبررس یبرا اريمع انحراف و نيانگيم سهیمقا: 2 جدول

 شهری و روستایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان و نحوه فعالیت برنامه ریزي نظارت و ارزیابی سابقه خدمت تحصیالت جنس سن متغیر

 88/12 89/12 11/15 71/2 /.71 1 43/41 میانگین

 13 61/13 67/17 4 1 1 41 میانه

 8 14 18 4 1 1 39 مد

 766/3 299/3 113/6 614/1 /488 /111 264/8 انحراف معیار

 183/14 425/11 136/36 571/2 /.238 /111 286/68 واریانس

 8 6 2 1 1 1 28 کمترین مقدار

 18 17 21 4 1 1 55 بیشترین مقدار

 انحراف خطاي معیار انحراف معیار میانگین تعداد نوع مرکز متغیر مورد مطالعه

 ارزیابی و نظارت
 661/3 321/7 71/12 12 يشهر

 /611 158/1 28/18 9 ییروستا

 ریزي برنامه
 222/2 444/4 31/12 12 يشهر

 /133 /231 67/13 9 ییروستا

 فعالیت نحوه و زمان
 215/2 411/4 29/13 12 ییروستا

 148/2 547/3 33/12 9 يشهر
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  بحث
 که است آن مهم این به بخشیدن تحقق اما الزمۀ برساند حداکثر به را خود کار محل وري بهره که است آن مدیر هر آرزوي هرچند

ل عوام تعامل حاصل یتشبهدا هاي سازمان در وري بهره بنابراین گیرد کار به عمل در را آنها باشد و آشنا وري بهره در مؤثر واملبه ع نخست

 باي تایجن با نتایج این که. بود شهري مراکز از مطلوبتر اییروست مراکز در برنامه ریزي مؤلفه که بود آن از حاکی نتایج .(12)است زیادي بسیار

 را مسئولین و مدیران الزام و خود مدیریت تحت مجموعه ظرفیتهاي از بهتر استفاده محققین این. (13)دارد همخوانی اسمیت همکاران و و

 برنامه ریزي را سنتیا، و گولدن همکاران، اسمیت، و نمودند باي عنوان را بهره وري کردن نهادینه جهت در هدف گذاري و برنامه ریزي براي

 از زيبرنامه ری به نسبت آگاهی مدیران لذا میدانند. اطالعات تکنولوژي فراگیري و مهارتها حرفه اي، ارزیابی پیشرفت براي ابزاري بعنوان

 اثربخشی و بهره وري هايبرنامه مؤثر اجراي امکانات، و زمان از بهینه بهتر، استفاده برنامه ریزي در را آنها و است ربرخوردا ویژه اي اهمیت

 مدیران میان در بهره وري و نگرش فرهنگ نبودن حاکم سبب به شهري مراکز در وري بهره شاخص بودن . پایین(14)خواهد ساخت توانمندتر

 عدم همچنین و سازي فرهنگ ایجاد و آموزش بحث به دادن اهمیت و کم توجه عدم که داشت اذعان باید لذا. (15)می باشد آنان کارکنان و

 سازمان یک هايسرمایه ترینارزش با اصولی که ریزي برنامه جهت در متخصص و علمی مدیران از استفاده عدم نیروي انسانی یافتگی توسعه

 ایجنت همچنین .است گرفته قرار توجه مورد کمتر روستایی به نسبتشهري  مراکزدر  که تاس محقق دید از دلیل مهمترین جمله از است،

 شاخص تدوین وجود زیرا معناداري تفاوت آماري لحاظ از ییروستا و يشهر مراکزدر  ارزیابی و نظارت مؤلفه در بهره وري میزان که داد نشان

 نمود عنوان آراولسون،. باشدمی وري بهره نهایت در و توسعه و رشد مطمئنی براي ارابز ،مراکز مدیریت در ارزیابی و نظارت و بهره وري هاي

 همخوانی حاضر پژوهش با نتایج که. (16)است ریزيبرنامه به مربوط چهارگانه هايسیستم از یکی هابرنامه اجراي بر کنترل نظارت و که

 کیفی ايه و شاخص استانداردها کردن اجباري بر تأکید و سختگیرانه و مدون نظارتی قوانین تدوین نمود که عنوان بتوان شاید. دارد بیشتري

 ایینارس یا و فقدان که نمود عنوان میتوان است. لذا نظر مورد سازمان هاي دولتی در وري بهره سطح ارتقاي منظور به خصوصی استخرهاي در

 کاهش اعثب کارآمد سیستم عدم و ناقص که اجراي است بهره وري و پیشرفت اندازه گیري براي مالکی نداشتن معناي به کنترلی در مکانیزم

 این که بود مراکز به کننده مراجعه نفرات تعداد استخرها، فعالیت نحوه و زمانبندي مؤلفه در اختالف عامل همچنین .می شود بهره وري

 و مشتري جذب درروستایی  راکزم مدیریت جدي عزم دهنده نشان که بود33/12 شهري مراکز بود و در در29/13 روستایی مراکز در میانگن

 دهنده نشان مستقل  t پارامتریک آزمون نتایج نهایت در. دارد می باشد، سازمان بودن ور بهره فاکتورهاي مهمترین از یکی که بیشتر سودهی

زیابی ار يشهرنسبت به  ییروستا مراکزدارد، بدین گونه که مسئولین  مراکزمؤلفه نظارت و ارزیابی در مسئولین  در معنادار تفاوت وجود

 بهره اختالف وجود عدم باعث وي پژوهش در که بود عللی از مهمترین یکی کارآمد مدیریت عدم کرد عنوان مطلوب تري می باشند. کانگ

تامین، حفظ و  بمنظور سازمان در تحولی و غییرت . هرگونه(17)که با مطالعه ما هم خوانی دارد.بود شده يشهر و ییروستابخش  دو در وري

پذیرد و جهت دستیابی به این اهداف، بایستی شرایط الزم براي اجراي می صورت سازمان اثربخشی و بر کارآئی افزودن و سازمان ارتقاء اهداف

 باشدمی آن سازمان ساختار سازمان، یک ارآئیکعدم یا کارآئی در موثر بسیار عوامل از در این راستا یکی.موفقیت آمیز این تحول فراهم شود

 رايب عدم تمرکز بر نحوه اجراء فعالیت ها در سازمان است. بنابراین و تمرکز ، نظارت حیطه ، سازمان چون برنامه ریزي در عواملی از متاثر که

. بحث مهم دیگر (18)م را در آن اعمال نمودباشد، باید تغییرات الز این ساختارها در مشکل که زمانی سازمان، اثربخشی و بهبود کارآئی

 کارآئی بودننپائی یا باال در عوامل از سایر پیش سازمان منبع ترینحساس و ترینتراتژیکاس انسانی بعنواناست. چرا که نیروي انسانینیروي

ریزي، برنامه اجراي در عملیاتی چنین الزم است که فرایندهاي. هم(19)باشد. به خصوص نیروي مدیریت سازمانمی دخیل سازمان اثربخشی و

 دهد که باالترینش اهمیت این مسئله را نشان میانجام شده است. دراین پژوه فعالیت اجرا نحوه و زمان بر مراکز مسئولین پایش و نظارت

سازي و ریزي، مستلزم فرهنگهاي مدیریت باید به این مسائل توجه نمایند. از این گذشته استقرار نظام برنامهترین ردهسطوح تا پایین

حوه استفاده از اطالعات حاصل از نظام نوین است تا از طریق آن مدیران، ن مراکزي آموزش در میان مدیران هاي جدید در زمینهگذاريسرمایه

فعالیت در مدیریت  اجرا نحوه و زمان و ریزي، نظارتها مشخص گردید که سه مفهوم برنامه. با توجه به یافته(21)را فراگرفته و آن را بپذیرند

گردد با توجه به  این عوامل به انجام پژوهش گردند. لذا پیشنهاد میفق تعهدات و اهداف سازمانی میمنجر به ایجاد هماهنگی در اجراي مو

 هاي وسیع تر در حیطه  مدیریت صورت پذیرد.

 

 گيرینتيجه
ست. اي تحول مبتنی بر محورهاي تعیین شده در این پژوهش، راهکار اصلی براي رفع این مشکالت ي راه و تدوین بستهي نقشهارائه

هاي مشاوره تخصصی براي کارکنان و ایجاد یک دفتر مدیریت پروژه در جهت هماهنگی ایجاد بانک اطالعات دانش در این زمینه، وجود تیم

 ها، از دیگر اقدامات پیشنهادي در این زمینه خواهند بود.فعالیت
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