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هـاي مختلـف اجتمـاعي، اقتصـادي،      تركيبي ناهمگون و پيچيده از شرايط و پديدهها  سازمانمديريت امروزه 

اي اسـت. مـديريت    هـا مسـتلزم توانـايي و شـرايط ويـژه      سياسي، امنيتي، فرهنگي و... است كه اداره مؤثر آن

در معناي وسيع كلمه، مـديريت بـر شـهروندان و عوامـل زيرسـاختي هويـت اجتمـاعي و قـوانين و         سازماني 

هـاي بنيـادي    ريزي، يكي از ابزارها و مكـانيزم  مقررات، مديريت بر مجموعه عوامل يادشده است. آمار و برنامه

هـر دو، از امـور الزم و حتمـي در مـديريت     ريـزي اسـت كـه     تحقق اين مهم است. آمار پايه و اساس برنامـه 

شوند و هر كدام بايد به شكل مطلوب مديريت شوند. آمار يكي از مهمتـرين عوامـل اثرگـذار بـر      پنداشته مي

 ريزي است.  برنامه

شـود و درصـورتي كـه آمـار قابـل اطمينـان در        هايي است كه در سازمان انجام مي آمار زيربناي تمام حركت

گرفتـه   ريزي با مشكل روبرو شده و امكانات موجود در مسير درست به كار شته باشد، برنامهسازمان وجود ندا

ريزي براي آينـده و يكـي    نخواهد شد. به بيان ديگر، آمار، مهمترين ابزار ارزيابي عملكرد گذشته، حال، برنامه

بـه روز   ارزش آن روز اي كـه  مقوله ؛شود سازماني محسوب مي از عوامل اصلي سياستگذاري و مديريت در هر

اند. درتبيين نقش و وظيفه آمـار   شود. به طوري كه دنياي جديد را جهان آمار و احتماالت نام نهاده بيشتر مي

ابهام فرد  گيري صريح و بي براي روشن كردن نقاط تاريك تصميمشود كه آمار همچون چراغي است  گفته مي

بر آمارهاي صحيح، درست و بموقع، يكي از رموز موفقيـت و   ريزي متكي تصميم گيرنده. از سوي ديگر، برنامه

بيني و بـراي آنهـا چـاره     تواند مشكالت احتمالي را پيش ريزي مي ها است. مديريت با برنامه پيشرفت سازمان

  ريزي، فوايد زير را به همراه دارد:   گيري درست از آمار و برنامه انديشي كند. بهره

    ينه كمتر،با هزهداف سازمان پيشبرد ا ▪

   موجود.و استفاده بهينه از امكانات سازمان ها و تهديدهاي محيط  ايفاي نقش مؤثر در شناخت فرصت ▪

    .نفعان ه و بهبود كيفيت خدمات به شهروندان و ساير ذيئسرعت در ارا ▪

    مختلف سازمان.كنندگان به واحدهاي  و مراجعهمردم برابر  پذيري در وليتئگويي و مس پاسخ ▪

  .ه امكاناتئهاي شهري و ارا به آمار و برنامهمردم تامين برابري و عدالت در دسترسي  ▪

  ،  دستگاه و زير مجموعههاي  ريزي شفافيت و دقت در توليد آمار و انجام برنامه ▪

  توسعه و تحول سازماني. ▪

شده است. از جملـه  هاي حساب  جهان آفرينش با بيكرانگي عظيمي كه دارد سرشار از نظم، انسجام و تركيب

ها، ارزش نهادن به وقـت و   توان به استفاده بهينه از فرصت ريزي درست و اجراي آن مي عوامل مؤثر در برنامه

  نگري، تدبير و تقسيم امور اشاره كرد.  زمان، آينده

هاي معاونين، مديران، اعضاي هيئت علمي و كاركنان خدوم  اينجانب ضمن تشكر و قدرداني از تالش

هاي نظام مقدس جمهوري اسالمي  گيري از تمام توان خود و همگام با سياست گاه، اميدوارم با بهرهدانش

  اي عاري از بيماري باشيم. شاهد جامعه

        عليرضا رئيسيعليرضا رئيسيعليرضا رئيسيعليرضا رئيسيدكتر دكتر دكتر دكتر 

        رياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهررياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهررياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهررياست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
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گيرد. در ايران  به معناي حالت، وضع يا موقعيت سرچشمه ميstatus واژه آمار از كلمه التين      

كلمه آمار، هامار، شمار و شماره از مصدر اوستايي مر به معني حساب، شمردن، ياد داشتن و از 

اي كامًال پارسي است كه  توان به صراحت گفت كه آمار واژه برداشتن بر گرفته شده است. بنابراين مي

  هاي متفاوت مورد استفاده بوده است.  شهاي مختلف با گوي در دوره

هاي موضوع علم، استفاده از آمار متفاوت خواهد بود. بيشتر آمارشناسان معتقد  با توجه به ويژگي     

ها، تحليل و تفسير اطالعات عددي سخن  آوري داده هستند كه آمار علمي است كه پيرامون جمع

عات تفاوت وجود دارد. اعداد خام و نامفهوم، پردازش ها و اطال گويد. در تئوري آماري، بين داده مي

شوند كه قابليت پيام خاصي را داشته باشد. در اين حالت، اعداد  شده و به اعدادي با مفهوم تبديل مي

هايي كه در قالبي مفيد و با معني  اند. به عبارت ديگر داده داده نيستند بلكه به اطالعات تبديل شده

گيري و  ها براي تصميم گيرند تا از آن كنندگان قرار مي اختيار استفادهاند و در  شكل گرفته

اي از  توان گفت توليد آمارها به صورت جدول و نمودار، شيوه ريزي استفاده نمايند. در واقع مي برنامه

  كند. هاي مختلف خالصه مي ها را به روش اطالعات است زيرا داده

 يا براي تجديد نظر در تصميمات خود و ن زمان بسيار كمي راسياستگذارا گيران و از آنجا كه تصميم

از گذشته  هاي اضطراري بايد بسيار سريعتر موقعيت در و متوقف نمودن آنها دراختيار دارند اصالح و

لذا نظام آمار ملي بعنوان جزئي از نظام اطالعات بايد داراي آنچنان كارآيي  العمل نشان دهند، عكس

  .گيران قرار دهد در اختيار تصميم زمان مناسب اطالعات و آمار صحيح و بهنگام را در كه بتواند باشد

  :تواند به اين وظيفه عمل كند طريق مي نظام آماري به دو

  طريق تحليل آمارهاي مربوط به گذشته از - 1

  هاي جاري اطالعات بهنگام از وضعيت و تهيه آمار با - 2

از اهميت اساسي و بنيادي  هاي مراقبتي بهداشتي نيز برنامهريزي مديريت و نظارت  آمار در برنامه

نظر گرفتن حقايق آماري  برخوردار است. ترديدي نيست كه خدمات بهداشتي و درماني را بدون در

گيري ناقص باشد،  هاي تصميم ها به شبكه توان به طور موثر اجرا كرد. چنانچه اطالعات و داده نمي

گيري در اداره امور  اتخاذ شده كمتر خواهد بود. امروزه عمل تصميم درجه اطمينان نسبت به تصميم

هاي علمي و آماري و اطالعات ترديد ناپذير استوار  هاي بهداشتي و درماني بايد روي بررسي سازمان

ترين  باشد چرا كه ارسال اطالعات نادرست و نابهنگام از اوضاع بهداشتي و درماني مردم از دور افتاده

 .هاي بهداشتي خواهد شد ترين آنها منجر به اخذ تصميمات نابجاي سياست زديكنقاط تا ن
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يابند از آنجا كه  ريزي دو پديده همزاد بوده و در تعامل با هم معني و مفهوم مي آمار و برنامه بنابراين

حال و در  مختلف جامعه بين اقشار و سالمت  ريزي، حداكثر رفاه اجتماعي هدف اصلي در برنامه

ي ناديده گرفت. و سياستگذار يگير تصميم در نقش و اهميت آمار را لذا هرگز نمي توان ينده است.آ

زمان بسيار كمي را براي تجديد نظر در تصميمات خود و يا اصالح و متوقف گيران  مديران و تصميم

نشان دهند، لذا العمل  هاي اضطراري بايد بسيار سريع عكس نمودن آنها در اختيار دارند و در موقعيت

نظام آماري به عنوان جزئي از نظام اطالعاتي بايد داراي آنچنان كارايي باشد كه بتواند در زمان 

  گيران قرار دهد. مناسب اطالعات و آمار صحيح و بهنگام را در اختيار تصميم

 ترين سطوح محيطي گرفته تا حوزه ستادي است، اين كتاب كه مرهون زحمات همكاران از پايين

شدن اين كتاب از  تا از هرگونه خطا و اشتباهي عاري باشد. لذا بمنظور هرچه بهتر سعي بر اين شده.

شود ما را با راهنمايي و پيشنهادات خود، از طريق نامه و يا رايانه به آدرس  ضا ميهمه عزيزان تقا

amar@bpums.ac.ir  مند فرمايند. بهره  

نيز  stat.bpums.ac.irايت اداره آمار دانشگاه به آدرس اين كتاب عالوه بر نسخه چاپي بر روي س

  باشد. در دسترس مي
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