
  

 هاي بهداشتي و درماني ريزي در سازمان برنامه

 عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران راد مصدق محمد علي دکترنويسنده:  

  

هاي بهداشتي و درماني  صنعت بهداشت و درمان با تغییر و تحوالت زيادي مواجه است. سازمان

هاي بهداشتي و درماني بايد  سازمانبراي بقا بايد خود را با اين تغییرات تطبیق دهند. مديران 

فرهنگي ايجاد کنند که پذيراي تغییرات مثبت باشد. الزمه ايجاد چنین فرهنگي داشتن يک 

کند تا از  هاي بهداشتي و درماني کمک مي ريزي به مديران سازمان برنامه مناسب است. برنامه

 منابع محدود خود به خوبي استفاده کنند.

کند تا کار درست را با  ريزي به مديران کمک مي ر درست است. برنامهمديريت انجام درست کا

بیاورند. بنابراين،   دقت انتخاب کرده و مسیر درست انجام آن را هم مشخص کنند و بر روي کاغذ

ريزي پايه و اساس ساير  ها دارد. برنامه سزايي در موفقیت مديريت سازمان ريزي نقش به برنامه

بندي، استخدام،  دهد. در حقیقت، ساير وظايف مديران مانند بودجه ل ميوظايف مديران را تشکی

ريزي انجام  منظور اجراي تصمیمات حاصل از فرايند برنامه سازماندهي، رهبري و کنترل به

 آيد. ريزي بر نتايج مطلوب تأکید دارد که در آينده به دست مي شوند. برنامه مي

هاي بهداشتي و درماني است که شامل  صلي مديران سازمانترين وظیفه ا ريزي اولین و مهم برنامه

ريزي به  هاست. برنامه تعیین اهداف کلي و اختصاصي سازمان و اقدامات الزم براي دستیابي به آن

ريزي نقش  کند تا کار درست )اهداف( و راه درست )برنامه( را تعیین کنند. برنامه مديران کمک مي

ريزي خوب به  دارد. يک برنامه و دستیابي به مزيت برتريوري سازمان  سزايي در بهره به

کند.  دي سازمان، استفاده بهینه از منابع، هماهنگي، کنترل و مديريت زمان کمک ميمنفهد

پردازند، اهداف واضحي براي  بیني وضعیت سازمان در آينده مي ريزي به پیش مديران با برنامه

د نیاز براي اجراي برنامه را اولويت بندي و تنظیم هاي مور کنند و فعالیت سازمان تعیین مي

تواند براي کوتاه مدت، میان مدت يا بلند مدت تدوين شوند.  هاي سازمان مي کنند. برنامه مي

توانند  ها متناسب با شرايط ويژه داخلي و خارجي سازمان خود مي براين، مديران سازمان عالوه

 يک تدوين نمايند.هاي عملیاتي، تاکتیکي و استراتژ برنامه



هاي مناسب دستیابي به  ها و روش ريزي با تمرکز بر اهداف سازماني و تعیین استراتژي برنامه

 دهد. عالوه ها افزايش مي اهداف سازماني، احتمال رسیدن به اهداف را از طريق تنظیم فعالیت

جر به استفاده صحیح ها من کاري ريزي با تخصیص صحیح منابع و جلوگیري از دوباره براين، برنامه 

هاي درست رسیدن به اهداف درست سازمان در فرايند  شود. روش از منابع سازماني مي

به اهداف هاي الزم در مسیر دستیابي  شود. کارکنان با دريافت آموزش ريزي مشخص مي برنامه

ريزي مشخص  هاي عملکردي در فرايند برنامه در نهايت، شاخص شوند. سازماني هدايت مي

. نتايج گیرند شوند که در فرايندهاي پايش، ارزيابي و ارزشیابي سازماني مورد استفاده قرار مي مي

ريزي  کارگیري اقدامات اصالحي دوباره در فرايند برنامه منظور به حاصل از ارزيابي و ارزشیابي به

و تخصیص بهینه  ريزي با اولويت بندي و تعیین اهداف درست گیرد. برنامه مورد استفاده قرار مي

شود.  منابع کمیاب منجر به ارائه خدمات بهداشتي و درماني سودمند، عادالنه، ايمن و به هنگام مي

 .است وري سازمان  ريزي شامل افزايش اثربخشي، کارآيي و بهره بنابراين، فوايد برنامه

 ،برتري يا مزيت نسبيکند تا براي دستیابي به مزيت  ريزي استراتژيک به سازمان کمک مي برنامه

د پاسخگوي د تا بهتر بتوانحصر به فرد و استراتژيک تبديل کنمنابع معمولي سازمان را به منابع من

د. برنامه استراتژيک به مديران کمک مي کند تا بهتر، پايدارتر و سريعتر محیط متغیر سازمان باش

د. مراحل تدوين يک برنامه به اهدافي که سازمان را به مزيت رقابتي میرساند، دست يابن

هاي سازمان، ارزيابي استراتژيک سازمان،  استراتژيک شامل تدوين مأموريت، دورنما و ارزش

تعیین اهداف استراتژيک و کلي، انتخاب استراتژي مناسب، تعیین اهداف اختصاصي، تعیین 

مالي برنامه  ها و تعیین بودجه و تعهد عملکردي، تدوين برنامه عملیاتي و فعالیت هاي شاخص

 است.

هاي استراتژيک عبارتند از انتخاب يک مدل نامناسب براي  سه دلیل اصلي براي شکست برنامه

ريزي  کارگیري مدل برنامه هاي نامناسب براي به ريزي استراتژيک، انتخاب تکنیک برنامه

ستراتژيک(. ريزي ا استراتژيک در عمل و محیط نامناسب )آماده نبودن شرايط سازمان براي برنامه

ها مدل براي تدوين برنامه استراتژيک توسط انديشمندان مديريت ارائه شده است. بیشتر اين  ده

ها در کشورهاي غربي و در بخش صنعت طراحي شدند که فرهنگي متفاوت با ايران به عنوان  مدل

ي بايد از هاي بهداشتي و درمان يک کشور اسالمي و بخش بهداشت و درمان دارند. مديران سازمان

ريزي استراتژيک استفاده کنند.  يک مدل مناسب با ساختار و فرهنگ سازمان خود براي برنامه



هاي سازمان،  هاي مأموريت، دورنما و ارزش هاي مختلفي براي تدوين بیانیه براين، تکنیک عالوه

تحلیل محیط داخلي و خارجي سازمان، تعیین اهداف کلي و اختصاصي سازمان، تدوين 

ها و در نهايت تدوين برنامه عملیاتي سازمان وجود دارد. مديران بايد از  ها و تاکتیک راتژياست

ها  هاي مناسبي استفاده کنند که ساده ولي جامع بوده و متناسب با فرهنگ سازماني آن تکنیک

ها براي اجراي  کارکنان بايد استراتژي را اجرا کنند. بنابراين، حمايت و پشتیباني آن باشد.

استراتژي بسیار ضروري است. اجراي استراتژي نیاز به ساختار و فرهنگ سازماني پشتیبان، 

 ارد.وظايف خوب تعريف شده، کارکنان متخصص، با انگیزه و متعهد و کار گروهي د

  

 


