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  :مقدمة

إن املشكلة احلقيقية اليت تواجه املؤسسات الصحية بشكل عام واملستشفيات بشكل خاص هي مشكلة 

الصحية يف كثري من الدول املتقدمة  اإلدارةوقد منا االهتمام مبوضوع . منها مشكلة إمكانيات وموارد أكثرإدارية 

األخرى، كما  اإلداريةوأصبح يدرس من قبل اجلامعات كتخصص إداري شأنه شأن التخصصات . وخاصة أمريكا

  .أصبحت مهنة معرتف �ا وذات أمهية كبرية شأ�ا شأن املهن األخرى كالطب واهلندسة واحملاماة

بعد ما تستحقه من االهتمام إذ ال تزال تسند إىل األطباء  الصحية اإلدارةأما يف الدول العربية فلم حتظ 

 اإلدارةوأحيانا ما يساعد هؤالء األطباء إداريون غري متخصصون يف . مهمة إدارة أنظمتها ومؤسسا�ا الصحية

الصحية مما حيد من فعالية األنظمة الصحية ومن قدر�ا على توفري خدمات جيدة وبشكل حيافظ على مواردها 

  .احملدودة ومرتفعة التكلفة الصحية

 اإلدارةإن "الصحية اجليدة يف إدارة النظام الصحي ومؤسساته يقول أحد الكتاب  اإلدارةوعن أمهية دور 

 اإلدارةالصحية اجليدة للمؤسسة هي مبثابة الصحة للجسم فكالمها يعين األداء السلس والكفؤ جلميع األجزاء،  ف

دمة حسب االحتياجات املتغرية وتستخدم املوارد احملدودة بأقصى كفاءة ممكنة اجليدة تربز األولويات وتوائم اخل

الصحية اجليدة تعين  اإلدارةوينهي الكاتب تعليقه على هذا املوضوع بالقول أن ". وترفع مستوى اخلدمة ونوعيتها

  .خدمات صحية جيدة والعكس صحيح

وء على إدارة املنظمات الصحية، كما �دف وتأيت هذه املطبوعة العلمية كمحاولة متواضعة لتسليط الض

إىل تكوين قاعدة علمية أساسية لدى الطلبة واألساتذة والباحثني يف هذا ا�ال، حيث سيتم الرتكيز على أهم 

  :تباع اخلطة التاليةإاحملاور الرئيسية هلذا املوضوع باالعتماد على املراجع العلمية املختلفة، و ذلك من خالل 
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  الصحية اإلدارة :الفصل األول

  في المنظمة الصحية اإلداريةالعملية :الفصل الثاني

  نظام الخدمات الرعاية الصحية: الفصل الثالث

  التخطيط االستراتيجي في المنظمات الصحية:  الفصل الرابع

  تنظيم المستشفى ووظائفه: الفصل الخامس

  للمنظمة الصحيةنظريات التنظيم وتصميم الهيكل التنظيمي : الفصل السادس 

  حل المشاكل واتخاذ القرارات في المنظمة الصحية: الفصل السابع

  تحفيز الموارد البشرية في المنظمة الصحية : الفصل الثامن

  القيادة في المنظمة الصحية: الفصل التاسع 

  في المنظمة الصحية  اإلتصال: الفصل العاشر

  الرقابة في المنظمة الصحية : الفصل الحادي عشر
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  األول الفصل

  والخصوصية واألهمية المفهوم الصحية اإلدارة

  :الصحية اإلدارةطبيعة  .1

يضم مزيج من علوم إدارة  ،والصحية املتميزة وهي علم تطبيقي اجتماعي اإلداريةتعترب فرعا متخصصا من العلوم 

العامة والعلوم الطبية والصحة العامة والوبائيات والسياسات الصحية وعلم األنظمة الصحية،  اإلدارةاألعمال و 

الصحية كالبحوث الصحية أو انظمة البحوث العلمية والتخطيط الصحي  اإلدارةوعلوم أخرى متخصصة يف 

  .والثقافة الصحية وتقومي الربامج الصحية

ؤسسات األخرى تقوم بتحديد األهداف وتنسيق نشاطات القوى يف امل اإلدارةالصحية شأ�ا شأن  اإلدارةإن 

  .واملهنية والطبية من اجل حتقيق األهداف املرجوة واملتوقعة يف املؤسسة الصحية اإلداريةالعاملة 

  :الصحية علم أم فن اإلدارة. 2

واليت ال ميكن قياسها كمياً  , ة اإلجتماعيالصحية فنًا أل�ا تستخدم الكثري من املهارات اإلنسانية وا اإلدارةتعترب 

 اإلدارةف. كما هو احلال يف العلوم التطبيقية األخرى كالكيمياء احليوية الطبية والفيزياء الطبية والعلوم الطبية 

فهي أيضا علمًا متخصصًا له أصوله . الصحية يف جوهرها ذات طبيعة إنسانية فاإلنسان هو الوسيلة واهلدف 

 اإلدارةكما أصبحت . اليب كمية ومنطقية يف حل املشكالت واختاذ القرارات وقواعده ويتطلب توظيف أس

الصحية مهنة معرتف �ا شأ�ا شأن املهن التقليدية كالطب واهلندسة والتمريض نظرا الرتكازها على بناء نظري 

  .ومعريف حمدد ومعروف يدرس يف اجلامعات
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ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وتنسيق " لصحية على أ�ا ا اإلدارةولقد عرفت اجلمعية األمريكية للمستشفيات  

والطرق اليت بواسطتها يتم تلبية احلاجات والطلب على خدمات الرعاية الصحية والطبية وتوفري  اإلجراءاتاملوارد و 

  ".البيئة الصحية وذلك من خالل تقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستهلكني كأفراد ومجاعات وللمجتمع ككل

  :الصحية و اإلدارات األخرى اإلدارةبين  الفرق .3

 :يكمن يف

حمدودية املوارد املتاحة وكلفتها العالية وباملقابل الطلب الكبري على هذه املوارد مما يعين أن املدير الصحي يقدم - 1

 .الكثري بالقليل املتوفر لديه

غري راضي عن جودة ما  وهوالتوقعات العالية ملستهلك اخلدمات الصحية فيتوقع املعجزات من الطب -2

 .يستهلكه وعن كلفة هذه اخلدمات 

 .التصاعد املستمر يف كلفة اخلدمة وما يصاحبه من عدم الرضا من جانب ممول اخلدمات من أي جهة -3

من جانب مقدم اخلدمات الصحية وبشكل خاص األطباء واملمرضات فهنالك عدم رضا  اتذمر وعدم رض -4

 .لطلب على اخلدمة وتدين األجور مما ينعكس سلبا على املعنوياتبسبب ضغط العمل وزيادة ا

وان جممل  ،ة واملهنية واليت تضع قيود أمام الرتكيز على الكفاءةاإلجتماعياالعتبارات اإلنسانية واألخالقيات ا -5

  .هذه القيود تضع املدير الصحي يف وضع صعب

  :الصحية اإلدارةخصوصية  .4

 :الصحي ما يليمن اخلصائص املميزة للقطاع 
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الطبيعة الفردية للخدمة الصحية مبعىن انه البد من تكييفها وختطيطها وتقدميها وفقا حلاجه كل فرد على  -1

 .حده

إن الطبيعة الشخصية والفردية للخدمة الصحية جتعل العمل اليومي للمؤسسة الصحية خمتلف ومتشعب  -2

 .لصحية يتم بواسطة اإلنسان وليس اآللةإضافة إىل أن اجلزء األعظم من العمل يف املؤسسة ا

 .الدرجة العالية من التمهن والتخصص يف القطاع الصحي -3

تعدد املؤسسات الصحية واجلهات اليت تقدم خدمات الرعاية الصحية داخل البلد الواحد حيث ترتاوح هذه  -4

 .طبية كبرية املؤسسات من مؤسسات الرعاية الصحية كاملراكز الصغرية إىل مستشفيات ومراكز

إن الطلب على اخلدمة الصحية واحلاجة هلا يزداد بزيادة درجة التطور احلضاري فكلما زادت درجة التحضر  -5

 .والتقدم زاد الطلب على اخلدمة الصحية

  .عدم خضوع اخلدمة الصحية لقانون العرض والطلب -6

حية متميزة يف أدائها ودورها لذا جيب الص اإلدارةإن هذه اخلصائص املميزة للقطاع الصحي عن غريها جتعل 

 :االلتزام بـ

 .االستجابة حلاجات وطلبات مستعملي ومستهلكي اخلدمات الصحية -1

 .املسؤولية عن وظائف التخطيط والتنظيم والرقابة وتنسيق اخلدمات -2

  .ظام الصحي ومؤسساتهالتوفيق بني املعارف املتعددة والضخمة واملواقف واملهارات اليت تتفاعل يف تشغيل الن -3
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 الثاني الفصل

  الصحية المنظمة في اإلدارية العملية  

لعل السبب وراء هذا االهتمام والرتكيز على املؤسسات الصحية اليت تقدم هذه اخلدمات يعود إىل ارتفاع تكلفة 

وخاصة اخلدمات هذه اخلدمات واالجتاه املتصاعد هلذه التكلفة من جهة ونوعية هذه اخلدمات من جهة أخرى 

العالجية اليت تقدم عن طريق املستشفيات ،وان اخلدمات الصحية بشكل عام هي ذات طبيعة خدمية تنتج وتقدم 

من التكلفة الكلية هلذه اخلدمات  %70_60بواسطة اإلنسان حيث  ان القسم األكرب من هذه التكلفة والبالغ

ويد هذه اخلدمات، ومن هنا يأيت الرتكيز على قطاع يذهب كأجور ومرتبات للعنصر البشري الذي يقوم على تز 

فيها بشكل يضمن حسن  اإلداريةاملستشفيات كمزود رئيسي هلذه اخلدمات بغرض التحسني وزيادة فعالية العملية 

  .استغالل املوارد املتاحة هلا وخاصة العنصر البشري

 :ويتحمل املدير مسئولية مزدوجة هي

 .احلاليني واملتوقعني حيصلون على أفضل رعاية صحية واهتمام من املوارد املتاحةالتأكد وضمان أن املرضى 1-

إن هذه املوارد املتاحة له منظمة ضمن إطار من الكفاءة املتحركة اليت تساير التقدم التكنولوجي الذي يشهده  2-

 اإلداريةألساسية للعملية قطاع املنظمات الصحية وهذا يتطلب من املدير املعرفة والتفهم واالنتباه للعناصر ا

املعروفة، وأن يتمتع مبهارات إدارية عالية متكنه من حتمل املسئوليات الكبرية امللقاة على عاتقه  اإلداريةواملبادئ 

  .والقيام بالدور املطلوب منه

  :الخصائص المميزة للمدير الصحي.1

 :يتميز املدير الصحي بالصفتني التاليتني
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 .اليت متكنه من القيام بواجبات منصبه الوظيفي وحتمله ملسئوليته يف التنظيم اإلداريةامتالكه للمهارات  1-

  .امتالكه للسلطة والصالحية اليت متكنه من القيام مبهام وواجبات مركزه اإلداري 2-

  :أنواع المدراء في المؤسسة الصحية.2

 :يصنف املدراء يف املؤسسة الصحية إىل ثالث مستويات

املدراء الذين يتعاملون مع قضايا تتعلق بالسياسات العليا ومتتد مسئوليتهم لتشمل كافة أنشطة (ليا الع اإلدارة1-

 ).املنظمة الصحية

 .)املستوى اإلداري والتنسيقي وتقتصر مسئوليتهم على أجزاء من املنظمة على مستوى القسم(الوسطى اإلدارة2-

  .)يته على مستوى الشعبة أو مجاعة العملمستوى التشغيل وتنحصر مسئول(يةاإلشراف اإلدارة 3-

  :جيمع هؤالء  املدراء صفات مشرتكة يف هذه  املستويات الثالثة

  .لديهم سلطة رمسية ختوهلم حق التصرف واختاذ القرار -*أ

  .توجيه اآلخرين بإصدار التعليمات واألوامر - *ب

  .يتحملوا مسئولية استعمال املوارد املتاحة للمؤسسة - *ت

  .العليا عن نتائج أعماهلم اإلدارةلني أمام مسئو  - *ث

 :أنواع من املهارات الضرورية ملمارسة العمل اإلداري وهي وجيدر بالذكر أن هناك ثالثة 

 .املهارات الفكرية وتزداد حاجة املدير هلا كلما ارتقى مركزه اإلداري يف اهليكل التنظيمي 1-
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 .معهم اإلتصالاجل حتفيز وقيادة املرؤوسني و  املهارات اإلنسانية وحيتاجها كل املدراء من 2-

  .املهارات الفنية وحيتاجها املدير بشكل متزايد كلما اخنفض موقعه يف اهليكل اإلداري 3-

  :في المنظمة الصحية اإلداريةالعملية .3

األهداف تعمل يف حميط حمدد من أجل حتقيق  املنظمة واليتالصحية على أ�ا جمموعة من الوظائف  اإلدارةتعرف 

 :ويتضمن هذا املفهوم لإلدارة ما يلي .املتاحةاملرجوة وذلك باستعمال جمموعة من املوارد البشرية و املادية 

 .عملية تتضمن القيام بالوظائف واألنشطة ذات طبيعة مستمرة ومتفاعلة اإلدارة 1-

 .عملية تعين حتقيق جمموعة من األهداف احملددة اإلدارة 2-

 .من خالل استعمال املوارد البشرية واملادية حتقيق األهداف 3-

 .حتدث يف بيئة رمسية 4-

  :في المنظمة الصحية اإلداريةالوظائف .4

هي عملية جيب النظر إليها جبانبيها اإلنساين والفين واليت من خالهلا يتم اجناز أهداف املنظمة  اإلداريةإن الوظيفة 

الصحية املرسومة باستخدام املوارد البشرية املادية والتكنولوجية املتاحة، وميكن النظر إليها كعالقة بني املدخالت 

  :وهي تشمل. وبة مبا حيقق األهداف املرسومةواملخرجات واليت يتم فيها حتويل املدخالت إىل خمرجات املرغ

  .الرقابة_ التوجيه _ التوظيف _ التنظيم _ التخطيط 

  

  



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

9 
 

  :التخطيط4.1

تعترب وظيفة التخطيط الوظيفة األساسية واألوىل اليت يقوم �ا املدير وهي اليت حتدد بشكل مسبق ما جيب عمله 

وتتألف هذه الوظيفة من حتديد األهداف ووضع  ياإلدار واليت تضع األساس لعملية التنظيم وتصميم اهليكل 

  . وأساليب تنفيذ أنشطة التنظيم اإلجراءاتالسياسات و 

 :وتكمن أمهية التخطيط يف منظمات الرعاية الصحية يف 

تركيز االنتباه على األهداف فالتخطيط يطور مداخل وسبل وبدائل لتحقيق هذه األهداف ويزودنا بوسائل  1-

 .انشطة وفعاليات املشاركني يف التنظيمالتنسيق وتوجيه 

 .التأكدتقليل عنصر املخاطرة وعدم  2-

الحتواء التكلفة وحتقيق اقتصاديات التشغيل، فسالمة عملية التخطيط تضمن توجيه كافة انشطة التنظيم حنو  3-

 .ونتائج مرسومه وأهدافغايات 

فعلية مع النتائج املرغوبة من خالل وظيفة التخطيط، تسهيل عملية الرقابة، تتضمن الرقابة مقارنة النتائج ال 4-

فهذه الوظيفة تزودنا باملعلومات والبيانات الالزمة لوضع وحتديد املقاييس واملعايري اليت تستخدم ملقارنة النتائج 

  .الفعلية

  :التنظيم2.4

ميكن توجيهها باجتاه حتقيق يعرف التنظيم بتجميع العناصر البشرية واملادية املتاحة ضمن وحدات ودوائر تنظيمية 

  .هداف التنظيمأ

 :ووظيفة التنظيم تتألف من
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 .تصميم اهليكل التنظيمي الذي يبني كافة املراكز الوظيفية 1-

 .حتديد خطوط السلطة واملسئولية والعالقات بني املرؤوسني 2-

  .تفويض مقدار من السلطة لعناصر التنظيم لتمكنيهم القيام بواجبا�م 3-

  :التوظيف3.4

وهي ال تقتصر . يقوم املدير باستخدام املوظفني اجلدد واملؤهلني مللء املراكز الوظيفية املتعددة واملختلفة يف التنظيم

على االختيار واالنتقاء بل يشمل تدريب هؤالء وتنمية قدرا�م وكفاء�م والرتقية وتقييم االداء وتوفري الفرص 

  .ب لألجور واملرتباتلتنميتهم وتطويرهم ووضع نظام مناس

  :التوجيه4.4

  :وهي توجيه اجلهود وحتفيز العاملني لتنفيذ اخلطط وتتضمن هذه الوظيفة اإلداريةوهي تعترب لب الوظائف 

  .حتفيز املرؤوسني لتحقيق االهداف املرسومة لوظائفهم - 

  .توجيه وارشاد املرؤسني - 

  .على تنفيذ االنشطة اإلشراف - 

عمليات التشغيل ومعنويات العاملني  تدور حوهلا كافة انشطة التنفيذ وهي جوهر كافة ووظيفة التوجيه هي اليت

  .احتياجا�م، كما تتضمن اتصاالت بني اعضاء التنظيم وإشباع

  :الرقابة5.4

  .عمال تسري كما هو خمطط له وان األهداف املرسومة قد مت اجنازهان األأتتضمن األنشطة الضرورية للتأكد من 
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 :خطوات الوظيفة من ثالثتتألف هذه 

 .وضع املقاييس واملعايري 1-

 .قياس االجنازات ومقارنة النتائج الفعلية مع املقاييس واملعايري2 -

  .تصحيح االحنرافات عن املعايري 3-

  :اإلداريةترابط وتداخل الوظائف .5

وهذه الوظائف كدائرة  خرى وتؤثر فيهااخل مع بعضها فكل منها يصب يف األإن الوظائف املذكورة سابقا تتد

يف البداية فبدون اخلطط ال يستطيع املدير أن  تأيتادارية متصلة، ولكن ما من شك بأن وظيفة التخطيط جيب أن 

  .ينظم ويوظف ويوجه ويراقب فمن الضروري النظر إىل هذه الوظائف كعناصر تشكل نظاماً متكامالً 

  :اإلداريةعمومية الوظائف .6

عامة لكافة املدراء بغض النظر عن املراكز الوظيفية اليت يشغلو�ا داخل التنظيم الواحد و املقصود �ا كو�ا 

  .التنظيمات املختلفة

 :فاألدوار اليت يقوم �ا املدير الصحي

 .شخاصأدوار تتعلق بالعالقات بني األ 1-

 .دور صانع القرارات 2-

  .و مركز املعلوماتأدور مصدر  3-

  :ها إىل ثالث جمموعاتكن تصنيفكما يقوم بأدوار أخرى مي
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  :شخاصأدوار تتعلق بالعالقات بني األ - 1

 ،استقبال وفد، عندما يقوم املدير بأدوار احتفالية ورمزية مثل قص الشريط ل هذا الدورثمتالرئاسة الرمزية وي - أ

  .اخل...ترؤس حفلة تكرمي

  :ضابط االرتباط ويقوم مبا يلي - ب

  .بني خمتلف املراكز قالتنسي- 

  .خرىألت مع املنظمات ااإلتصاال - 

  .مع املنظمات املهنية مثل النقابات وغريها اإلتصال - 

  :دور القائد ويقوم مبا يلي- ج

  .حتفيز وقيادة املؤوسني - 

  .على سلوكيات املرؤوسني وتغيريها إجيابيا بصفته القدوة هلم التأثري - 

  :دوار التاليةويشمل األ:دور صانع القرارات - 2

  .التغيري يف التنظيم  إلدخاللتغيري أي يقوم بالتخطيط مهندس ا -*أ

  .حالل املشاكل أي يقوم حبل اخلالفات والصراعات بني العناصر العاملة يف املنظمة - *ب

  .قسامالية و املادية والبشرية بني األأي توزيع املوارد  امل واإلمكانياتموزع املوارد  - *ت

  . مكانات واملوارد  وعند حل املشاكلالقوى عند توزيع اإلقسام ومراكز املفاوض يتفاوض مع األ - *ث
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  :دوار التاليةويتضمن األ: در أو مركز املعلوماتدور مص- 3

  .التصاال�م داخل وخارج املنظمةالرقيب يعترب مركز  - أ

اط ت داخل املنظمة، اتصاالته اخلارجية حبكم كونه ضابط االرتباإلتصاالناشر املعلومات عن طريق شبكة  - ب

  .واملنسق اخلارجي، نظام املعلومات الرئيسي بالتنظيم

  .الناطق الرمسي - ت

 :داري لمنظمة الرعاية الصحية وعناصرهالنموذج اإل.7

هداف من خالل استخدام وتوظيف ي حتقيق األأن املنظمة الصحية هيئة رمسية تنتج فيها املخرجات إ 1-

 ).املوارد(للمدخالت ) عمليات التحويل(

ىل  املخرجات املرغوبة من خالل إامل املساعد الذي حيول املدخالت املدراء يف املنظمة الصحية هم العن إ 2-

 .اإلداريةممارسة العملية 

 .يتفاعل املدراء يف املنظمة الصحية ويتأثروا بالبيئة اخلارجية واليت تتكون من قوى ومؤثرات متعددة 3-

  .جية للحصول على املدخالت املطلوبةتعتمد املنظمة الصحية على البيئة اخلار  4-

  :وتتمثل عناصر النموذج االداري للمنظمة الصحية يف 

 ةالبيئ_ البيئه اخلارجية_التغيري والتحسني املستمر_ عملية التحويل والتكامل _ املخرجات _ املدخالت 

  .بيئة الرعاية الصحية_الكلية
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  :المدخالت -1

هداف يتم اجنازها من خالل العاملني، وتتضمن ن األأاملرغوبة، و تكتسب وتستخدم من أجل انتاج املخرجات 

.... جهزة الطبية واملعدات، املرضى، املعلومات، رأس املالبشرية، املواد، التكننولوجيا، األهذه املدخالت  الطاقة ال

العاملني يف  ،الفنيني ،املمرضات ،الصيادلة ،طباءاأل ،يف املنظمات الصحية املدراءوتتضمن موارد الطاقة البشرية 

فالم ، أدويةاألاملعدات ،شمل املواد والتكنولوجيا وت... . اإلداريةقسام املوظفني يف األ ،ة اإلجتماعياخلدمات ا

دوات واملعدات التكنولوجيا كأجهزة التصوير املغناطيسي، وجراحة القلب األ ،الشراشف ،الطعام ،شعةاأل

   ....املفتوح

التقارير اليومية عن  املرضى، حيتاجها املدير الختاذ القرارات يشمل معلومات داخلية عنن املعلومات اليت إ

 ،ت خارجية مثل التشريعات احلكوميةومعلوما سرتاتيجيةنشطة والربامج ،املوازنات العامة واخلطط العلمياتية واإلاأل

  .يةاخلطط املستقبل ،اء املستثمرين واملستفيدينأر  ،السياسة الصحية للدولة 

والبيئة املباشرة للمنظمة الصحية هي النظام الصحي الكلي الذي تعمل ضمنه املنظمة الصحية كنظام صحي 

التنافسية وشركات التأمني الصحي والقوانني والتشريعات الصحية  ةاحلكومية والبيئ فرعي ويتضمن كذلك الرقابة

  .وغريها

ىل إواملخصصات املالية  ويعترب املرضى املواد اخلام املراد حتويلها وتتضمن املصادر املالية املنشآت املالية كاملصاريف 

  .صحاء حيث تقدم هلم الرعاية الصحية للوقاية من املرض وحفظ الصحة من العجزجمموعة من األ

ملدخالت ن الضعف يف أي من هذه اإظام عمل املؤسسة واستمراريتها، و ن هذه املوارد ضرورية جدا من اجل نإ

سعار املواد الطبية يؤثر على املخرجات بازدياد تكلفة الرعاية أطر مثًال ارتفاع ىل اخلإلية املنظمة قد يعرض فعا

  .الصحية
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  :المخرجات.2

نت النتائج كا  فإذاداء املنظمة الصحية ككل، أفراد و داء األأية متر على مستويني نتائج حاملخرجات يف املنظمة الص

هدافها أبالعطاء وتضمن بقاءها، وتتضمن  هداف تستمر املؤسسة الصحيةلى حتقيق األغمجيعها مرغوبة وتؤدي 

املشاركة يف  ،معقولة، النمو واالستمرار ومتانة املركز املايل بأسعاررعاية املرضى وخدمة مستهلكي الرعاية الصحية 

 .التعليم الطيب والتدريب واألحباث الطبية واحملافظة على السمعة اجليدة للمنظمة

املتميزة اهلدف وتبقى الرعاية الطبية . هداف املنظمة الصحيةأر العام لتحقيق طابوضع اإل اإلدارة يقوم جملس

  .خرى ختتلف باختالف املنظمة الصحية وتعتمد على نوعية املنظمة الصحيةهداف األما األأالرئيسي واملهم و 

  :التحويل والتكاملة عملي.3

داري داخلي، وتتألف عناصر التحويل والتكامل من إىل املخرجات املرغوبة هي نشاط إحتويل املدخالت  ةعملي

وحتدث عملية التحويل عندما يقوم املدراء . اهليكل التنظيمي والتكنولوجيا واملورد البشري واملهام املراد اجنازها

  .ربعةتكامل والدمج بني هذه العناصر األبإحداث ال

  :التتغير والتحسين المستمر.4

فعندما يقوم املدراء . هدافقيق األفهذا يساهم يف اجناز املهام وبالتايل حت اإلداريةعندما يقوم املدراء بالعملية 

حيددوا العالقات بني اهليكل والتكنولوجيا والعناصر البشرية ويقومون بتوظيف وتدريب  فإ�مبوظيفة التنظيم 

 األهدافويتم توجيه كافة اجلهود حنو حتقيق  واألنشطةالعناصر البشرية، وعند ممارسة التوجيه يبدأ تنفيذ املهام 

كانت  مع املعايري احملددة ملعرفة إذا ما وعند ممارسة وظيفة الرقابة يقومون برقابة االداء الفردي والوظيفي ومقارنته

لصحية تتطلب ن فلسفة التحسني املستمر يف اخلدمات اإهداف فوحىت عند حتقيق األ. حتققت أو ال األهداف قد
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نشطة وعمليات املنظمة الصحية لضمان التحسني املستمر للنتائج ولعملية التحويل أاالستمرار يف تقومي 

  .للمدخالتو 

  :جيةالبيئة الخار .5

وهي تعمل ضمن البيئة اخلارجية الكلية واليت تتألف من البيئة  تعترب املنظمة الصحية نظام اجتماعي مفتوح ،

وتتأثر املنظمة الصحية بالبيئة اخلارجية حيث تزودها باملدخالت املطلوبة وتؤثر يف . العامة بيئة الصناعة الصحية

  . بيئتها اخلارجية حيث تصب خمرجا�ا فيها

  :البيئة الكلية.6

مثل (ة ،الثقافية ،االخالقية ،القانونية ،السياسية والبيئة العامة اإلجتماعيوتتكون من النظم االقتصادية ،ا

  .وكلها تؤثر على النظام الصحي) املستثمرون واملستفيدون واجلماعات املهنيه والنقابات

  :بيئة الرعاية الصحية.7

ومن أهم القوى املؤثرة يف بيئة الرعاية الصحية . مباشرا على املنظمة الصحية البيئات أمهية وتأثريا أكثرتعترب من 

جند التنظيمات النقابية واملهنية لألطباء واملمرضات والصيادلة ، املرضى، شركات التأمني الصحي، ومؤسسات 

 ....تطوير التكنولوجيا و األدوات الطبية
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  الفصل الثالث

  نظام الخدمات الرعاية الصحية 

 :ساسيني ظهرا يف ا�تمعات احلديثةأبالرعاية الصحية نتيجة لعنصرين  بدأ االهتمام

 .ساسي لكل مواطنأاعرتاف الدول احلديثة بالصحة وخدمات الرعاية الصحية كحق  1-

د والرفاه العام للمجتمع، فتمتع فراد واملسئولني باالرتباط القوي بني صحة الفر كيدة لدى األرسوخ القناعة األ 2-

  .الفرد بصحة جيدة يزيد من انتاجيته وبالتايل مقدار مسامهته يف حتقيق أهداف التنمية الشاملة

  :تعريف النظام الصحي.1

واليت تعمل مع بعضها البعض ككل متكامل تنتج عن حدوث  العناصر املرتابطة" من  ةيعرف النظام مبجموع 

من العناصر املرتابطة واملتفاعلة مع بعضها البعض  ةجمموع"تعريف النظام الصحي على أنه  وميكن". شيء ما 

على مستوى صحي أدف النظام الصحي واملتمثل بضمان ت واليت تعمل معاً لتحقيق هاإلتصاالضمن شبكة من 

  ".ا�تمع واحملافظة عليه وترقيته باستمرارو ممكن للفرد 

  : مكونات النظام الصحي.2

  :يتكون النظام الصحي مما يلي

  :نظام االنتاج 1.2

فراد وللجماعات نشطة اليت تقوم على انتاج وتقدمي خدمات الرعاية الصحية والطبية لأليتكون من املنظمات واأل

  .العامة والشخصية ةدمات الصحياخلوا�تمع ككل وتشمل 
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  :نظام الصيانة 2.2

عداد وتعليم وتدريب وتأهيل العاملني يف النظام الصحي للقيام إام نشطة اليت تقوم مبهيتكون من املنظمات واأل

  .دوار احملددة هلم، ومكافأ�م على ما يقومون به ومتويل أنشطة النظام الصحيباأل

  :نظام التكيف 3.2

الكلي كالتغيري  اإلجتماعينشطة اليت تقوم على رصد ومتابعة التغري احلاصل يف النظام ايتكون من املنظمات واأل

  .العالج وطرق متويل اخلدمات الصحية وطرق انتاج وتقدمي اخلدمات وتكنولوجيايف أمناط انتشار املرض 

  :اإلدارةنظام  4.2

نظمة نشطة اليت تقوم مبهام تنسيق وضبط وتوجيه أنشطة املنظمات اليت تنطوي حتت األيتكون من املنظمات واأل

  .كما جيب ان تكون هذه االنظمة مرتابطة مع بعضها). التكييف-ةالصيان- االنتاج(الفرعية الثالث 

  :وحيدد البعض املكونات األساسية للنظام الصحي خبمسة عناصر كما يلي 

  :إنتاج الموارد الصحية.1

ن تكون لديه موارد طاقة بشرية صحية متطورة ومنظمات صحية تعمل ألكل نظام صحي موارد متنوعة، فال بد 

ن يكون لديه أن يكون لديها أدوية ومعدات وأجهزة طبية ومواد لرعاية املرضى، و أفيها الطاقة البشرية،  وال بد 

  .هداف عالجية ووقائيةأ جل حتقيقأمن  ةاملعرفة لتطبيقها يف تشغيل النظام كالبحوث الصحي
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  :لبرامج الصحيةتنظيم ا.2

اهليئات احلكومية األخرى كوزارات الدفاع واهليئات العسكرية وبرامج ا وزارة الصحة الوطنية ووزارات و تقوم �

  .اخلريية والنقابات العمالية واملنظمات اإلجتماعيالضمان ا

  :الدعم االقتصادي.3

ن مصادر التمويل الصحي تتضمن املصادر العامة كالضرائب واجلمارك وبرامج التأمني الصحي احلكومي إ

ىل الربح واملساعدات واملنح واهلبات إوالعسكري وموظفي الشركات ونشاطات ا�تمع احمللي اليت ال �دف 

  .مينات الشخصيةأاخلارجية احلكومية واخلريية والت

  :الصحية اإلدارة.4

دارة النظام الصحي وتقوم بالتخطيط االسرتاتيجي وتقومي الربامج الصحية وتدريب طالب إدورا حيويا يف تلعب 

  .الرقابة على األداء معايريووضع  خرى والقيام بالبحوث الصحيةالطب واملهن الطبية األ

  :إنتاج وتقديم الخدمات الصحية.5

تقدمي خدمات صحية متميزة لتلبية احلاجات الصحية والقيام النقطة النهائية  اليت يسعى اليها النظام الصحي 

  .بعملية تعزيز الصحة

  :وظائف النظام الصحي.3

ي نظام صحي ضمان توفري مستوى صحي أمثل للفرد وا�تمع ولتحقيق هذا اهلدف ال بد ساسي ألاهلدف األ

 :من القيام
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 .اكن تواجدهم حيثما أمكنمأفراد وضمان توفرها يف ضمان تقدمي خدمات طبية نوعية لأل 1-

  .عاقات يف ا�تمعواحلوادث واإل األمراضالرتكيز على انقاص معدالت الوفيات ومعدالت حدوث  2-

  :خدمات النظام الصحي.4

 :يوجد جمموعتني من اخلدمات الصحية

  :جمموعات حمددة من السكان وتشملخدمة ا�تمع أو  خدمات وبرامج الصحة العامة املوجهة حنو - 1

هي خدمات موجهة حنو بناء سلوكيات صحية اجيابية لدى األفراد كأمهية الغذاء  خدمات االرتقاء بالصحة -*أ

  ....الصحي وممارسة الرياضة البدنية حلفظ صحة الفرد

  :فراد كمجموعات وتشمل اخلدمات التاليةخدمات الصحة العامة �تم هذه اخلدمات بصحة األ - *ب

  .ارية واملعدية والقضاء عليهاالس األمراضالسيطرة على  - 

  .وعالجها األمراضعزل احلاالت املصابة ب - 

  .خدمات رعاية األم والطفل - 

  .االحصاءات احليوية والصحية - 

  .تقييم وتنمية املوارد املتاحة - 

  .األحباث العلمية يف ا�ال الصحي - 

والسالمة العامة وقضايا االسكان  خدمات صحة البيئة �تم بشكل رئيسي بقضايا التلوث البيئي واألمن - *ث

  .واملسكن الصحي
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  :يلي وتشمل هذه اخلدمات ما

  .هتوفري املاء الصاحل للشرب والطرق السليمة الستعمال - 

  .التخلص السليم من النفايات الصلبة والسائلة - 

  .صحة احلليب واملأكوالت- 

  .توفري املسكن الصحي املناسب - 

  .العامة ةهتمام بالصحة املهنية وأمور السالمة العامة والتفتيش على املرافق الصحياإل - 

  .مكافحة احلشرات والقوارض - 

  .السيطرة على املواد املشعة واخلطرية- 

  :املعدية والسيطرة عليها األمراضفراد ا�تمع من أفقد ركزت خدمات الصحة العامة على الطرق التالية حلماية 

  .السارية واملعدية األمراضفراد ضد التطعيم املوجهة للمجتمع لتحصني األمحالت  - 

  . خدمات صحة البيئة - 

  .السارية واملعدية ملنع انتشارها األمراضعزل احلاالت املرضية املصابة ب - 

 .املعاجلة اجلماعية باملواد الكيماوية - 

علق بصحته حيث تركز تيت تقدم للفرد فيما يشري اىل اخلدمات الصحية الشخصية التخدمات الرعاية الطبية 2-

الفرد على عكس خدمات الصحية العامة اليت تركز على صحة ا�تمع، وهذه اخلدمة تشمل الرعاية  ةعلى صح
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 بإعادةوالكشف املبكر وتشخيصها وانتهاء  األمراض الشخصية ابتداء من خدمات ترقية الصحة والوقاية من

  . لمرضىواملهين ل اإلجتماعيالتأهيل ا

الالزمة لشفاء املرضى من  اإلجراءاتن الرعاية الطبية جيب ال تتوقف فقط على تطبيق أوقد تبلور النقاش على 

ىل ترقية الصحة إاحملددة واليت �دف  اإلجراءاتن تشمل أخالل العالج الطيب وخدمات التأهيل بل جيب 

  .عراض املرضقايتها من املرض والكشف املبكر ألوو 

  :الطبية هيفالرعاية 

كافة منشآت العلوم الطبية واملساندة الضرورية لتحسني صيانة   لألفرادبرنامج للخدمات واليت جيب عليها أن توفر "

الربنامج يف االعتبار احمليط املادي  يأخذن أوجيب . ة وتوفري العالج للمجتمعاإلجتماعيالصحة اجلسدية والعقلية وا

فبينما تركز رعاية املرضى على املريض فان الرعاية الطبية تركز ". فيف العجزخت مراعاةواألسري مع  اإلجتماعيو ا

  .على املريض وغري املريض

  :تشمل اخلدمات الصحية الشخصية

  :خدمات االرتقاء بالصحة - 1

تركز على االرتقاء بصحة الفرد من خالل العوامل غري الطبية كالرتكيز على أمهية الغذاء الصحي وأمهية الرياضة 

  .ية والراحة والنظافة الشخصية والسلوك الصحي السليم للفردالبدن

  :مستويات تصنف إىل ثالث: اخلدمات الوقائية - 2

  : خدمات الوقاية األولية*
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 وأمرض معني كحمالت تطعيم مجاعية هي خدمات حمددة ومباشرة جيري ختطيطها وتقدميها لوقاية الفرد من 

  .املوجهة �موعات حمددة من السكان

  :الوقاية الثانويةخدمات *

  .قبل استفحاهلا لألمراضهي خدمات التشخيص والكشف املبكر 

  :خدمات وقائية ذات الدرجة الثالثة*

  هي خدمات متخصصة �دف اىل اعادة تأهيل املرضى وضحايا احلوادث لتمكنهم من ممارسة حياة طبيعية نشطة 

  :اخلدمات العالجية - 3

  .للمرضى اخلارجيني من خالل العيادات اخلارجية واملراكز واملستوصفات الطبيةخدمات الرعاية الطبية املقدمة  -*أ

 :مستويات خدمات الرعاية الصحية اليت تقدم للمرضى الداخليني وتصنف إىل ثالث - *ب

 .هي اخلدمات املقدمة من طرف األطباء العامون: خدمات الدرجة األولية

 . العيادات اخلارجية أو العيادة الداخلية للمستشفىهي خدمات األخصائيون يف: خدمات الدرجة الثانية

وطين  ادة ما توفر على مستوى إقليمي أوعو  هي خدمات يف غاية التخصص والتطور: خدمات الدرجة الثالثة

  . أل�ا تطلب من قبل فئة قليلة من املواطنني

  :خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة األجل - 4

تأهيل املرضى ومصايب احلوادث حيث تتطلب عملية اعادة تأهيلهم ملمارسة  ادةوإعتشمل خدمات الرعاية الطبية 

  .حياة طبيعية نشطة اىل حد ما لفرتة زمنية طويلة
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  : العناصر المكونة للرعاية الطبية.5

  :تتكون الرعاية الطبية من مخسة عناصر

ن يستخدموا أو الذين يتوقع أاعات املنتفعني بالربنامج الصحي فراد واجلمكافة األ :العنصر الشخصي - 1

  .هذه اخلدمات عند حاجتهم هلا

كافة املهنيني الصحيني الذين يقدمون اخلدمة الصحية مبا يف ذلك املهن الصحية  :العنصر املهين - 2

ملية صبحت عأة بني املريض والطبيب بل املساندة، فلم تعد اخلدمة الصحية تقوم على عالقة ثنائي

  .نشطة جمموعة متعددة االختصاصاتأتنظيمية تقوم على جمهودات و 

كافة املؤسسات الصحية العامة منها واخلاصة واليت تقوم على انتاج :أو املؤسسي اإلجتماعيالعنصر ا - 3

  :ىل قسمنيإت الرعاية الطبية وميكن تقسيمها وتقدمي خدما

  .مؤسسات خدمات املرضى الداخليني كاملستشفيات العامة واملتخصصة - 

  .... مؤسسات خدمات املرضى اخلارجيني كعيادات الطب العام، املختربات، مراكز األشعة، عيادات األسنان - 

نشطة املختلفة لفريق الرعاية تيبات املطلوبة لتنظيم وتنسيق األوالرت  اإلجراءاتجمموعة  :العنصر التنظيمي - 4

  .  الطبية �دف توفري اخلدمات بالكم والكيف

  .نظيم وتنسيق االنشطة املتعددة للخدمات الصحيةتعمل على ت :اإلدارة - 5

 :مستويات الرعاية الطبية -6

املراكز واملستوصفات  ىتقدم من طرف األطباء العامني على مستو :وليةخدمات الرعاية األ- 1

  .وميكن أن تقدم من طرف املساعدين الطبيني واملمرضني.الطبية
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يعرف خبدمات األخصائيني العامني مثل  ما وهي خدمات متوسطة أو: خدمات الرعاية الثانوية - 2

  .أخصائي الطب العام واجلراحة العامة و أخصائي أمراض النساء والتوليد و األطفال

مثل خدمات أمراض وجراحة األعصاب وأمراض جراحة القلب واجلراحات  :خدمات الرعاية الثالثية - 3

  .ني يف الرعاية الثانويةخصائات تكون حمولة من قبل األطباء األوهذه اخلدم. التجميلية

املمتازة من طرف كبار األطباء  تقدم خدمات رعاية من الدرجة: خدمات الرعاية الوطنية - 4

  .وهذه اخلدمات �تم مبهام البحث العلمي. املستشارين ذوي االختصاصات العاليةو 

يلجأ إىل شراء  ىل الطبيب كأنإجوء لهي قيام الفرد برعاية نفسه دون ال: مستوى الرعاية الذاتية - 5

  .بعض األدوية من الصيديل أو إىل الطب الشعيب

 : أركان جودة الرعاية الطبية.7

  .لألفرادأي الكفاية الكمية الالزمة لتلبية االحتياجات الصحية  :تواجد اخلدمات -1

العوائق اليت حتد خذ باالعتبار ىل املدى املتوقع الستعمال األفراد للخدمات مع األإيشري  :سهولة منال اخلدمة - 2

  .من استعماهلم هلا

  :ولضمان سهولة املنال اجليدة للخدمات جيب

  .أمكن حيثمافراد توفري اخلدمات يف أماكن تواجد األ - 

  .ىل اخلدمة واستعماله هلا واالنتفاع �ا يف املكان والزمان املناسبنيإضمان وصول كل فرد  - 

العائق . ىل اخلدمة سواء كانت عوائق مالية أو تنظيمية أو اجتماعيةإأي عوائق قد حتد من وصول الفرد  ةالإز  - 

فراد مما جيعلها امتيازا للقلة املايل نظرا الرتفاع التكلفة الطبية احلديثه خترج عن حدود املقدرة املالية للغاليبة من األ
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عل التأمني الصحي الشامل يعترب مر الذي يتطلب توزيع أعباء التكلفة للرعاية الطبية احلديثة ولوليس للغالبية األ

ويشري العائق التنظيمي . فاع �اأفضل وسيلة �ذا اخلصوص لضمان املساواة والعدالة يف استعمال اخلدمات واالنت

  .ىل عدم معرفة الفرد للمكان الصحيح الذي يتوجب عليه التوجه لهإىل خلل يف التنظيم والتنسيق مما قد يؤدي إ

  :وأمههاسباب عدم متكن الفرد من الوصول للخدمة جلملة من األ ىلإيشري العائق املادي 

  .عدم توفر اخلدمة بالكم الكايف لتلبية االحتياجات - 

  .سوء توزيع اخلدمة باملناطق اجلغرافية املختلفة - 

  .ىل مراكز اخلدماتإعدم توفر الطرق ووسائل املواصالت املناسبة للوصول  - 

ة فيما يتعلق مبفاهيم الصحة واملرض واليت اإلجتماعيالعادات والتقاليد  ىلإفيشري  اإلجتماعيما العائق أ

ىل إىل عدم معرفة الفرد فيما يتعلق بكيفية الوصول إقد حتد من سعي الفرد للحصول على اخلدمة كما تشري 

  .اخلدمة واملكان والزمان الصحيح للحصول عليها

  :مبختلف مستويا�ا، كما يتطلب مشولية الرعايةأي توفري اخلدمات الصحية  :مشولية الرعاية - 3

ن تشمل كافة اخلدمات اليت أطباء من خدمات بل ال بد عدم اقتصار اخلدمات الطبية على ما يقدمه األ· 

  . يقدمها خمتلف األعضاء يف فريق الرعاية الصحية

  . توفري كافة منشآت ومؤسسات العلوم الطبية- 

  .املعدات واملستلزمات الضروريةجهزة و توفري واستعمال كافة األ - 

  .ة والبيئية واالقتصادية والثقافية للمريض واليت قد تؤثر على صحتهإلجتماعيالتعامل مع املؤثرات ا - 
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  .التعامل مع املريض كشخص - 

ويتطلب حتقيق .أي مدى تلقي املريض خلدمات الرعاية الصحية بشكل منسق ومستمر :الرعاية ستمراريةإ- 4

  :الطبية الرعاية ريةاستمرامفهوم 

  .وىل لصحة املريضوجود مصدر مركزي لرعاية الفرد يتحمل املسئولية األ- 

  . استمرارية رعاية الفرد من قبل نفس املصدر املناسب حلالته املرضية- 

  . وجود اتصال دائم بني املريض واملصدر املركزي للرعاية - 

املستويات املختلفة للرعاية واملصادر املتعددة اليت تزود هذه وجود درجة عالية من التنسيق والتعاون بني  - 

  .اخلدمات

  .وجود سجل صحي شامل وموحد لكل مريض فيه تارخيه ووضعه املرضي - 

املتاحة للقطاع الصحي واستخدامها بشكل أمثل من خالل التخطيط  املواردأي حسن تنظيم  :كفاءة اخلدمة- 5

  :يلي حتقيق ما والتنظيم ومتويل اخلدمات، وبالتايل

  .عدالة توزيع ومتويل اخلدمات بني املناطق اجلغرافية املختلفة تبعا لالحتياجات الصحية الفعلية - 

حتقيق أقصى درجة من التنسيق والتعاون بني املستويات املختلفة خلدمات الرعاية الصحية واملصادر املتعددة اليت  - 

  .تقدم هذه اخلدمات

  .زدواجية اخلدمات واالستثمار الغري ضروري فيهاإجتنب  - 
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  :الصحية جودة الخدمات .8

  :يعترب من املفاهيم الغامضة واليت تستعصي إعطاء تعريف موحد، فمفهوم اجلودة يتضمن جانبني

أو اجلانب املعريف و التكنولوجي وميثل املعارف واملهارات واخلربات ودرجة التقدم العلمي املتوفر : فنية الرعاية - 

  .املستعملة واألساليبللرعاية الطبية والتقنيات 

ىل سلوكيات مزودي اخلدمة وفن تعاملهم مع مستهلكي إأو اجلانب السلوكي للرعاية ويشري : فن الرعاية - 

مل يلقى هذا الفن االهتمام الكايف من قبل املهتمني جبودة اخلدمة حيث ينصب االهتمام على الرتكيز . اخلدمات

  .على اجلانب التكنولوجي واملعريف للرعاية الطبية

  :جودة الرعاية بعدة عوامل أمهها وتتأثر

  .فيها الكفاءة العلمية والعملية الكفاءة املهنية ملزودي اخلدمة الطبية مبا - 

  .توفر خدمات الرعاية بالكم والكيف املطلوب مدى - 

  .مدى توفر األجهزة واملعدات واملستلزمات الضرورية للرعاية الطبية - 

  .مدى الرتكيز على اجلانب السلوكي للرعاية الطبية أمهية التعامل مع املريض كشخص وليس كنظام بيولوجي - 
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  الرابع الفصل

  الصحية المنظمات في االستراتيجي التخطيط 

  :أسباب أهمية التخطيط.1

 :تتمثل يف 

  .منو املنظمات يف احلجم والتوسع يف جماالت األنشطة واخلدمات اليت تقدمها -1

   .التقدم املعريف والتكنولوجي يف ا�ال الصحي والتغري املتسارع يف هذا الشأن -2

 .والتغري يف الدخل الفردي واألسري واألدويةالتغريات االقتصادية يف جمال األسعار واألجهزة   -3

 .السكن واملعيشة وأسلوبة كتغري القيم والعادات اإلجتماعيالتغريات ا -4

 .التغري يف السياسات الصحية وسياسات متويل اخلدمات الصحية -5

  .التغريات الدميوغرافية كتغري حجم السكان والتوزيع العمري واجلغرايف -6

  :مفهوم التخطيط.2

  :خالل مجلة من اخلصائص والصفاتيعرف التخطيط من 

  .التخطيط نشاط يتعلق باملستقبل - 

  .يراد عمله يتضمن اختاذ قرارات حول ما - 

  .التخطيط عملية دينامكية مستمرة - 

 :أنشطة التخطيط.3

  :تتمثل يف
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  .تقومي املعلومات والبيانات عن املنظمة والبيئة اخلارجية· 

  .عمل افرتاضات حول املستقبل· 

  .ألهداف احلالية وحتديد أهداف جديدة أو تعديل األهداف احلاليةتقومي ا· 

  .صياغة االسرتاتيجيات وبرامج التشغيل اليت من شأ�ا حتقيق أهداف حمددة· 

 :خصائص التخطيط.4

  :تتمثل يف

  . الذي ينبثق منها التخطيط و إما أن تكون احلكومة أو املؤسسة الصحية ةاجله: مصدر التخطيط - 1

  :مستوى التخطيط ومداه كما يلي: التخطيطنوع  - 2

  .التخطيط االسرتاتيجي ويشمل املؤسسة ككل ويركز على تقومي البيئة اخلارجية - أ

الوسطى والدنيا يف املنظمة وهو حيدد األهداف الفرعية  اإلداريةالتخطيط العمليايت يتم من قبل املستويات  - ب

  .لألقسام

فق الزمين الذي تغطيه اخلطة، هل هي خطط طويلة املدى أو خطط ىل األإ ويشري: طار الزمين للتخطيطاإل - 3

  .قصرية املدى

  :أي اجلهة املسؤولة عن التخطيط هل هي:من خيطط -- 4

  .هدافحتدد الرسالة واأل االعلي اإلدارة - أ

  .والقواعد املنظمة للعمل اإلجراءاتو الوسطى تتبىن برامج عملية قصرية املدى وتضع السياسات  اإلدارة - ب
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حجم العمل وتصميم جداول العمل وتوزيع  ول يتحملون مسئولية تقديرقسام ومشريف اخلط األرؤساء األ - ت

  .املوارد

  .ىل األسلوب املتبع يف التخطيطإيشري : مدخل التخطيط - 5

  :مخرجات التخطيط.5

  :تتمثل يف

هداف العامة للمنظمة، وتوضح واضحة ومكتوبة وحتدد األتكون  :اليت تعمل من أجلها املنظمة ةالرسال -1

  .ساس الذي يعتمد عليه التخطيط االسرتاتيجيوتشكل األ.جلهانشأت املنظمة من أالرسالة اهلدف الذي 

  .تحقيقهال ةحتدد النتائج اليت ترغب املنظمة الصحي :األهداف -2

  :هداف يف املنظمةومن فوائد وضع األ

  .والعاملني من تركيز جهودهم حنو حتقيق اهلدفمتكن املنظمة  - 

  .تزيد الكفاءة وخاصة يف ختصيص وتوظيف املوارد- 

  .فراد القدرة والشعور باالنتماء والتوجه حنو اهلدف وتعمل على استقرار املنظمةتعطي األ - 

  .هداف الفرعيةاأل تساعد على صياغة االسرتاتيجيات املالئمة لتحقيقها وتنفيذ الربامج العملياتية لتحقيق - 

  :هداف يف املنظمة الصحيةنواع من األأ وميكن حتديد ثالثة

  .فراد وتلبية حاجات ا�تمعأهداف أساسية مثل تقدمي خدمات صحية جيدة لأل· 

  .ستقرار املنظمةإأهداف ثانوية مثل تقدمي خدمات التعليم والتدريب الصحي والطيب واحملافظة على · 
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من قبل قسم  ممتازةأهداف الوحدات العامة مثل تقدمي رعاية متريضية متميزة لدائرة التمريض وخدمات غذاء · 

  .التغذية

هداف العامة وهي مسئولية جل حتقيق األأهي خطط عامة وشاملة تصممها املنظمة من : اإلسرتاتيجيات -3

  .كبري من املوارد  جل وتتطلب االلتزام بتوظيف كمالعليا وهي طويلة األ اإلدارة

متثل النشاطات املنظمة واملخططة للوحدات العاملة يف املنظمة الصحية ولكل  ):التكتيكية(الربامج العملياتية  -4

  .فيها وتعترب اسرتاتيجيات فرعية ةوحد

هي قواعد للسلوك وضوابط الختاذ القرار والتفكري والعمل يف املنظمة  السياسات: اإلجراءاتالسياسات و  -5

ىل عامة وعملياتية والعامة هي إاسات ي، وتنقسم السواألهدافن تكون متوافقة مع الرسالة أالصحية، وجيب 

  .للمنظمة ككل والعملياتية هي سياسات األقسام والدوائر يف املنظمة الصحية

اخلدمات مبا  هي سلسلة من اخلطوات تتبع للقيام بعمل حمدد وهدفها توجيه العاملني يف انتاج وتقدمي اإلجراءاتو 

  .داءيضمن تناغم السلوك واأل

  :خصائص السياسات اجليدة

  .ن تكون واضحةأ -

  .هدافمنسجمة مع األ -

  .تفيد يف اختاذ القرارات -

  .تتميز باملرونة -

  .فراد املعنينيىل األإ وإيصاهلاجيب متريرها  -
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  .ا بينهامن تكون منسجمة فيأ -

  :التخطيط االستراتيجيمراحل  -6

  :عملية التخطيط االسرتاتيجي بعدة مراحل هي متر

 :يوجد ثالثة طرق للتخطيط االسرتاتيجي: ختطيط عملية التخطيط:وىل املرحلة األ- 1

  .حتليل الفجوات يف الربامج - أ

  .حل املشكالت - ب

  .حتليل وتقيم نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص املتاحة ومصادر التهديد واخلطر - ت

  :تعريف الرسالة: الثانيةاملرحلة - 2

  .هي نصوص عريضة تعطي وصف عام للمنظمة وهدفها وقيهما 

  :حتليل البيئة: املرحلة الثالثة- 3

  :وتشمل حتليل القطاعات اآلتية. أي حتليل كل العوامل اخلارجية للمنظمة الصحية

ال، معدالت البطالة، التأمني الرتاجع اإلقتصادي وقوة العمل ووجود رأس امل ،معدل النمو: القطاع االقتصادي -1

  .الصحي

أماكن اإلقامة،  األسرة، توزيع دخل عدد السكان وخصائصهم الدميوغرافية:القطاع السكاين والدميوغرايف -2

  .احلالة الصحية، أمناط العمل
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ارتفاع معدل ، مدى احرتام القوانني والسلطة، الصحة العامة و ثقافة ا�تمع: اإلجتماعيالقطاع الثقايف و  -3

  .األوبئة

  .كحق الصحة للجميع،تقدمي اخلدمات الصحية ا�انية:القطاع السياسي والصحي -4

  .معرفة نقاط القوة والضعف لديهم وتقومي خدما�م الصحية وحوافزهم املادية: القطاع اخلاص واملنافسون -5

لبشرية، التعليم الطيب والبحوث يشمل مصادر الطاقة ا: قطاع التكنولوجيا واملوارد البشرية الصحية -6

  .  الطبية،التطور التكنولوجي للموارد

  :حتليل السوق: املرحلة الرابعة - 4

  . أي حتديد ومعرفة مستهلكي اخلدمة كما يشمل جتزئة السوق إىل قطاعات أي حتديد األسواق املستهدفة

  :حتليل املصادر اخلارجية:املرحلة اخلامسة- 5

  . ف والفرص واملخاطر احملتملة والقوى احمليطةحتليل مواطن القوة والضع

  :حتليل الصناعة:املرحلة السادسة- 6

  :عوامل ترتكز على مخسة

  .و املنتجات البديلةأدمات اخل*املوردو ن*املشرتون*املشاركون احملتملون*املؤسسات املنافسة*

  :تطوير ووضع االهداف:املرحلة السابعة- 7

  .هي االجنازات اليت تريد املنظمة الصحية حتقيقها املنظمة وهي حتدد مااألهداف هي اعادة صياغة لرسالة 

  :حتليل حقيبة الربنامج:املرحلة الثامنة- 8
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هداف املنظمة الصحية، أىل إالنشاطات واخلدمات اليت حيتويها الربنامج يف الوصول  هي آلية لتقومي كيفية مسامهة

  .ةالصحي داء املنظمةأالطرق لتعزيز وحتسني  وإجياد

  :حتليل كفاءة املنظمة الصحية:املرحلة التاسعة- 9

ويشمل . ن حتقق وهو يدرس وحيلل نقاط القوة والضعف يف املنظمةأإن هذا التحليل حيدد واقعيا ماذا تريد املنظمة 

  :يلي على ما

  .و اخلدماتأالتسويق الصحي  - أ

  .االنتاج - ب

  .الوضع املايل - ت

  .املوارد البشرية - ث

  .الصحية اإلدارة - ج

  :جيب أن تكون:املالئمة سرتاتيجيةاختيار اإل:املرحلة العاشرة-10

  . مكانخمتصرة قدر اإل -1

  .سرتاجتيةتصف حمتويات اإل -2

  .هداف املنظمةأىل إحتقق الطرق والوسائل للوصول  -3

  :سرتاجتية النواحي التاليةويتضمن اختيار حمتوى اإل

  .املقدمةتوسيع مدى اخلدمات الصحية  -1
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  .التخصص والتميز يف خدمة معينة مثال جراحة القلب -2

  .خرىأعمل مشاريع مشرتكة مع مستشفيات  -3

  .تنويع اخلدمات واملنتجات -4

  .عمالتقليص حجم األ -5

  :فضلختيار البديل األإ :املرحلة احلادية عشر-11

  .ة املوضوعةيفضل الذي يتناسب مع اإلسرتاجتسة كل  البدائل واختار البديل األدرا

  .املختارة سرتاتيجيةتعديل توجه املنظمة ليتناسب مع اإل:املرحلة الثانية عشر-12
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  الخامس الفصل

  ووظائفه المستشفى تنظيم 

 :تعريف المستشفى.1

الالتينية أما يف اللغة . "املكان الذي يطلب فيه الشفاء من املرض "مستشفى" يقصد يف اللغة العربية بكلمة        

  :ويوجد عدة تعاريف للمستشفى نذكر منها ما يلي .فتعين إكرام الضيف

مؤسسة "على أنه (American Hospital Association) اهليئة األمريكية للمستشفيات هعرفت*     

 . "حتتوي على جهاز طيب، يتمتع بتسهيالت طبية دائمة لتقدمي التشخيص والعالج الالزمني للمرضى

مؤسسة تكفل "فقد عرفت بأنه  (World Health Organization)أما منظمة الصحة العاملية*        

  :، كما أنه يشمل وظائف أخرى، أمهها"للمريض الداخلي مأوى يتلقى فيه الرعاية الطبية والتمريض

 ذلك يفمركزا متخصصا يف تشخيص احلاالت اليت يعاين منها املرضى والقيام بعالجهم وتأهيلهم سواء كان  - 

  .العيادات اخلارجية أو يف أقسام املستشفى الداخلية لتوفري خدمات الرعاية الصحية

  .ا لتعليم وتدريب العاملني الصحينيمركز  --

 .التنظيميةة و اإلجتماعيمركزا للوقاية الصحية، الطبية و الوبائية و - 

املعنوية واالستقالل املايل، وهو عبارة  املستشفى هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية*      

عن مؤسسة إدارية عامة، مثل مجيع اإلدارات تظل خاضعة لسيطرة مركزية قوية ومنط كالسيكي لإلدارة، ومع ذلك 

   .اإلدارةموجودة بالفعل يف ) التخطيط والتنظيم والتوجيه والسيطرة(األربعة  اإلداريةفإن الوظائف 



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

38 
 

املرضى وتأهيلهم جمهز بعيادات لألطباء و غرف للعمليات و غرف لإلنعاش وغرف مكان لعالج املستشفى هو * 

ملقيمني، وجمهز ا تنومي للمرضى عامة أو خاصة وقسم لإلسعاف والطوارئ وعيادات خارجية الستقبال املرضى غري

  . جبميع األجهزة الطبية املتنوعة ويعمل فيه مجيع الكوادر الطبية املختلفة

ك املؤسسة العالجية املسؤولة عن تقدمي الرعاية الصحية للمرضى من خالل طاقم متخصص املستشفى هو تل*

 .طيب وأجهزة طبية واليت تشكل جزءا حيويا من خدمات الصحة العامة

 :حيتوي املستشفى على كافة التخصصات الطبية كما يشرتط أن تكون جمهزة باملرافق الضرورية التالية*

 .غرف للعمليات - 

 .لإلنعاشغرف  - 

 .غرف للمرضى عامة - 

 .غرف للمرضى خاصة - 

 .غرف الفرز املرضى حسب التشخيص - 

 .غرف املالحظة - 

 .غرف العناية الطبية - 

 .أقسام األشعة - 

 .أقسام التحاليل املخربية - 

 .أقسام الكشف عن الفريوسات - 
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 .أقسام الطب الداخلي - 

 .أقسام العالجات - 

 . أقسام تبديل اجلبس - 

  :أنواع المستشفيات .2

 : تصنف املستشفيات إىل األصناف التالية حسب

 نوعية الخدمات المقدمة : أوال

  :المستشفيات العامة

واإلصابات، كما حتتوي على  األمراضأنواع املستشفيات شيوعا يف العامل، تتعامل مع خمتلف  أكثرمن          

وحدة طوارئ تتعامل بشكل فوري مع احلاالت الصحية احلرجة والطارئة، واملستشفيات العامة هي أكرب مؤسسات 

اجلراحات ومنها جراحات التجميل ووحدة  تلفمتخصصة ملخ �ا وحدة للعناية املركزة ووحداتالرعاية الصحية و 

وتتواجد يف املدن الكبرية وحسب عدد السكان وحسب البيئة . التوليد ووحدة املناظري وخدمات اإلسعاف

 . الدميغرافية

 :   المستشفيات المتخصصة

تشفى هي املستشفيات اليت تقدم خدمات الرعاية الصحية والطبية يف فرع واحد من الطب مثل مس       

العقلية، مستشفى أمراض األطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد،  األمراضالنفسية، مستشفى  األمراض

مستشفى أمراض الشيخوخة، وهناك مستشفيات قائمة بذا�ا لذوي االحتياجات اخلاصة وهي تقدم خدمات 

 .  صةمتخصصة وتسعى للتكفل األمثل باملرضى وتوفري خمتلف اخلدمات الطبية املتخص
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  :المستشفيات التعليمية

هي اليت جتمع بني خدمة الرعاية الصحية للمرضى وخدمة التعليم للطلبة مثل طلبة كلية الطب وطلبة علوم         

التمريض، وتتبع هذه املستشفيات كلية الطب، وتوفر التدريبات العملية لدارسي الطب كما تقدم التسهيالت 

 . لألحباث العلمية

 لكية و نوعية التسيير الم: ثانيا

 : المستشفيات الخاصة

هي اليت ميتلكها اخلواص يف جمال تقدمي الرعاية الصحية للمواطنني وفق املواعيد الطبية احملددة والشبه طبية         

وتكون موصولة للمنزل يف بعض األحيان وتكاليف االستشفاء �ا تكون مرتفعة يف بعض األحيان بالنظر لنوعية 

  .ت الرفيعة املقدمة من طرف هاته املؤسسات اخلاصةاخلدما

 :المستشفيات العسكرية

و هي تكون تابعة لوزارة الدفاع تسري من طرف إدارة عسكرية و طاقم طيب و متريضي عسكري يعاجل فيها        

 . العسكريني و ذويهم

 :المستشفيات المختلطة

  .و هي اليت يكون تسيريها مدنيا و عسكريا          
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    : تنظيم المستشفى  .3

  :تعريف الهيكل التنظيمي1.3 

اهليكل التنظيمي هو األداة أو الشكل الذي يبني توزيع السلطة واملسؤوليات على خمتلف الوحدات يف املستويات 

  .الرمسي بينها اإلتصالاملختلفة كما يبني  اإلدارية

    :للهيكل التنظيمّي أهّمية كبيرة، تتلخَّص فيما يلي

نظَّمة على النُّمّو، والعمل، وذلك بسبب الوضوح، والرتكيز •
ُ
  .ُيساعد اهليكل التنظيمّي امل

نظَّمة لديه تصوُّر واضح عن واجباته، وعن  •
ُ
ينظِّم اهليكل التنظيمّي التدفُّق للقيادة، والسُّلطة فكّل فرد يف امل

ختّص بتقدمي التقارير
ُ
 . ُمشرفيه، وعن املسؤول امل

نظَّمة على التحليل، والَفْهم الصحيح لعملها، ومعرفة الَوْضع الراهن هلا •
ُ
 . يساعد اهليكل التنظيمّي امل

نظَّمة يف الَكْشف عن األخطاء املوجودة يف التنظيم، وُمعاجلتها، وذلك من  •
ُ
ُيساعد اهليكل التنظيمّي امل

  .خالل َكْشف العالقات غري الصحيحة، واالزدواجّية يف املهمَّات

نظَّمة هلم، وبيان  •
ُ
وظَّفني اُجلدد، وذلك من خالل توضيح أقسام امل

ُ
ُيساهم اهليكل التنظيمّي يف تدريب امل

نظَّمة، وتوضيح رؤسائهم، ومرؤوسيهم، واألفراد الذين سيتّم التواُصل معهم
ُ
 .موقعهم يف امل

 : محددات الهيكل التنظيمي للمستشفى2.3

  :عند تصميمه وصياغته اهليكل التنظيمي بعدة عوامل يتأثر •

فاهليكل التنظيمي هو وسيلة لتحقيق أهداف املستشفى وعليه فان أي حتليل أو حتديد : سرتاتيجيةاإل - 
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، )األهداف طويلة املدى للمنظمة(املستشفى  تيجيةإسرتاهليكل املستشفى ال بد أن ينطلق من أهداف و 

  .كل التنظيمي للمنظمةاملستشفى يالزمها تغري يف اهلي إسرتاتيجيةفالتغيري يف 

  .للحجم تأثري على هيكل املستشفى، من حيث درجة التعقيد والرمسية واملركزية: حجم املنظمة - 

فالتكنولوجيا أحد املتغريات اهليكلية أل�ا تؤثر وبشكل مباشر ومستمر يف عالقات األفراد : التكنولوجيا - 

وعلى األداء واالجناز وغريها، فكلما زاد  اإلداريةفيما بينهم وعلى املستويات  اإلتصالباملستشفى و على 

  .تعقيدا أكثراستخدام التكنولوجيا يف املنظمة وكانت معقدة ومتطورة إحتاجت إىل هيكل تنظيمي 

فاملستشفى اليت يعمل يف جو من االستقرار ختتلف عن ذلك الذي يعاين من عدم : بيئة املستشفى - 

  .نظيمي بسيط وعدم االستقرار للمستشفى يستلزم هيكل معقداالستقرار، فاالستقرار يعين هيكل ت

فاهليكل التنظيمي للمستشفى قد يكون أحيانا نتيجة ألولئك الذين حيتلون مراكز : القوة والسيطرة - 

اختاذ القرار يف املستشفى، فهم الذين خيتارون اهليكل التنظيمي الذي يعزز صالحيا�م ونفوذهم 

  .ومصاحلهم

يتأثر اهليكل التنظيمي بعمر املستشفى وهل هي يف بدايا�ا أو يف مرحلة تطوره : ستشفىدورة حياة امل - 

  .أو احنداره، فاملستشفى يشبه اإلنسان تبدأ حياته بنشأته وتنتهي بزواله

فاملستشفى اليت يتعدى عملها عدة مواقع جغرافية، كأن تكون إقليمية أو : املوقع اجلغرايف للمستشفى - 

  .إىل هيكل تنظيمي كبري وخمتلف عن املستشفى اليت تعمل يف مكان الواحد عاملية، حتتاج

إن التخصص يف املهام يؤثر على اهليكل التنظيمي للمستشفى، فان كان التخصص : درجة التخصص - 

 يف العمل منخفضا كان اهليكل بسيطا والعكس صحيح

، حيث )أفقي ( تنظيمي مسطح واسعا سيؤدي إىل هيكل  اإلشراففإذا كان نطاق : اإلشرافنطاق  - 

( ضيقا فسيؤدي إىل هيكل تنظيمي طويل  اإلشرافحمدودة، أما إذا كان نطاق  اإلداريةتكون املستويات 



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

43 
 

  .اإلداريةحيث تزداد املستويات ) عمودي 

تعقيد  يقلل) العليا  اإلدارةالسلطة بيد ( فوجود املركزية يف املنظمة ): املركزية والالمركزية(  اإلدارةنظام  - 

  . وضوحا، بينما وجود نظام الالمركزية يزيد من تعقيد اهليكل التنظيمي أكثراهليكل التنظيمي ويكون 

 :العناصر المكونة للهيكل التنظيمي للمستشفى3.3

 . العامة سرتاتيجيةاألساسية للمستشفى من حيث الرؤية والرسالة واخلطة واإل سرتاتيجيةواكبة اإلم: أوال •

 . البيئة اخلارجية للمستشفى بكل ما حتتويه من عناصر فاعلة ومؤثرة مواكبة: ثانيا •

 . درجة الرمسية واليت توفرها النظم والقواعد املعتمدة لكافة أنشطة املستشفى حتديد: ثالثا •

 . التعقيد أو التكنولوجيا املستخدمة يف أساليب اإلنتاج املختلفة باملستشفى درجة: رابعا •

و الالمركزية اليت تسود البيئة الداخلية للمستشفى سواء على مستوى إختاذ القرار املركزية أ درجة: خامسا •

 . أو مستوى األداء التنفيذي

لكافة األنشطة باملستشفى،  اإلداريةالدقيق للسلطة واملسئولية ملختلف املستويات  التحديد: سادسا •

    .وكذلك ملختلف الوظائف داخل املستوى اإلداري الواحد

 : مستشفىوظائف ال.4

  :وتنقسم وظائف املستشفى إىل

والنفسي  إلجتماعيك اخلدمات املتعلقة بالتشخيص والتأهيل اهي تل:  الرعاية الطبية والصحية -أ

املتخصص اليت تقدمها األقسام العالجية واألقسام الطبية املساندة، وما يرتبط به من فحوصات خمربية 

 .وخدمات اإلسعاف وخدمات التمريض والصيدلية والتغذية
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تقوم املستشفيات بعمليات التدريب والتكوين واملمارسة التطبيقية املتميزة لتنمية : التعليم والتدريب -ب

ات واملعلومات واملعارف يف امليدان العملي مبا ميتلكه املستشفى من وسائل ومعدات وجتهيزات طبية املهار 

 . ونشر ذلك عرب كافة األقسام وامللحقات واملصاحل والوحدات

من خالل املسامهة عرب املخابر واألجهزة والسجالت الطبية والكوادر : ةإلجتماعيالبحوث الطبية وا -ج

د املالية يف توفري بيئة مناسبة إلجراء حبوث يف جمال الطب والتشخيص والعالج وتطوير البشرية واملوار 

  .التحديثات اجلديدة يف جمال الطب كالعمليات اجلراحية املتطورة

من خالل تقدمي العالجات القاعدية واملتمثلة يف توفري أدىن املستلزمات الطبية : الوظيفة العالجية -د

 .إلبر، واللقاحات، وتغيري الضمادات، واجلبس، وإجراء األشعة والتحاليل املخربيةللمريض مثل احلقن، وا

ويكون بتوفري سيارات اإلسعاف والطواقم الطبية والشبه الطبية والقابالت  :توصيل العالج المنزلي -ه

امة واألطباء املتخصصني و مساعدي التمريض  للوصول إىل منازل املرضى لتقدمي الفحوصات الطبية الع

  .وغريها

تقوم مصلحة علم األوبئة والطب الوقائي بتقدمي خمتلف العمليات التحسيسية  :خدمات الوقاية- و

عرب احملاضرات والندوات والتجمعات مثل توعية  األمراضباستعمال طرق نشر التوعية والتحسيس ضد 

 . املتنقلة عرب املياه األمراضاملواطنني من 

مة يف ا�تمع و احلد من ستشفيات يف احلفاظ على سالمة الصحة العاتساهم امل : وظيفة بيئية -ز

  . تلوث البيئيةالظواهر 

  

  

 



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

45 
 

  السادس الفصل

  الصحية للمنظمة التنظيمي الهيكل وتصميم التنظيم نظريات 

  :نظـريات التنظيـم.1

  .تنقسم إىل نظريات التنظيم التقليدية واحلديثة

 :نـظريات التنظيـم التقليديـة 1.1

ظهرت هذه املدرسة يف مطلع القرن العشرين، وتسميتها بالكالسيكية ليس : المدرسـة الكالسيكيـة 1.1.1

لقدمها وإمنا لنمط التفكري الذي قامت على أساسه، حيث ركزت يف جمملها على العمل معتربة أن الفرد الة وليس 

أقلم مع العمل الذي يزاوله، ومن أهم نظريا�ا من املتغريات اليت هلا أثرها يف السلوك التنظيمي، وعليه التكيف والت

 :يلي ما

 :يعترب تايلور و غلربتز الرواد األوائل هلذه النظرية وتقوم على أربعة مبادئ أساسية :العلميـة اإلدارةنظريـة / أ

 .املهام بدراستها وحتليلها علميا لكل جزئية من املهمة املراد تنفيذها تقييم ❖ 

 .وظفني من ذوي القدرات الصحيحة للقيام باملهاماحلرص يف اختيار امل ❖ 

 .تدريب املوظفني وتقدمي احلوافز هلم للقيام باملهام باستعمال الطرق املالئمة ❖ 

األب احلقيقي لإلدارة حيث كان أول من  فايور من الرواد الكالسيكيني و يعترب :اإلداريةنظريـة المـبادئ / ب

 اإلداريةدئ كما حدد عدد من املبا) ختطيط ، تنظيم، توجيه، رقابة( املعروفة اليوم  اإلداريةحدد ووصف الوظائف 

، اإلشرافمبدأ وحدة األمر، نطاق ( اليت برأيه هلا قابلية التطبيق يف كل املنظمات التنظيم و و  اإلدارةاهلامة يف 

 ....التنسيق
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النظريات التنظيمية رشادا  أكثرن هذه النظرية باعتقاده أذه النظرية فيرب و طور ه :النظريـة البيروقراطيـة/ ج

 :وكفاءة، ويرى فيرب أن املنظمات ذات األداء اجليد تتصف خبمسة خصائص بريوقراطية

   .حمددة للسلطةهرمية واضحة و  ❖

  .قواعد و إجراءات حمددة لتنفيذ العمل❖

  .صتقسيم واضح للعمل على أساس التخص ❖

   .من االعتبارات الشخصيةية ومنزهة ارات موضوعقر  ❖

   .يستند اختيار العاملني والتقدم والرتقية يف املهنة على الكفاءة واجلدارة ❖

  :إن املسامهات ذات قيمة اليت قدمتها هذه النظريات الكالسيكية إلدارة املستشفيات تتمثل يف ما يلي

مبدأ التخصص و تقسيم العمل و تنظيم األنشطة على أساس التخصص و تستعمل املستشفيات هذا املبدأ  -   

 .يف تنظيم أنشطتها على نطاق واسع

مبدأ اختيار العاملني على أساس الكفاءة و املقدرة وهو مبدأ هام جدا يف املستشفيات حيث يعترب العنصر  -   

اس يف إنتاج و تقدمي خدمات طبية ذات جودة، كما أن قضية تدريب و تنمية البشري و كفائتة و قدراته األس

 .ري من األمهية يف الرعاية الطبيةقدرات العاملني هي على قدر كب

املعروفة مثل مبدأ وحدة األجر  اإلداريةاعتماد املستشفيات يف تنظيم أنشطتها على الكثري من املبادئ  -   

املبادئ وغريها هي أساسية يف تنظيم أنشطة املستشفى، كما استفادت  تسلسل السلطة، والتنسيق وهذهو 

 .العلمية يف حتليل العمل ووضع املعايري مما حسن من كفاء�ا وإنتاجيا�ا اإلدارةاملستشفيات من أطروحات 



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

47 
 

مع آلة من إمهال اجلانب اإلنساين يف التنظيم حيث تنظر إىل اإلنسان نظرة مادية و تتعامل معه كما تتعامل  -   

 .نظرة ميكانيكية حمكومة اإلدارةحيث برجمتها و ضبطها بشكل مسبق ؛ نظر�ا إىل 

كرد فعل للنظريات  "م1930  سنة  ظهرت مدرسة العالقات اإلنسانية :مدرسـة العـالقات اإلنسانيـة .1.1.2

العلمية والتقسيم اإلداري، واليت افرتضت أن احلوافز املادية هي ما  اإلدارةالكالسيكية الثالث، وهي البريوقراطية و 

ة واإلنسانية، حيث ركزت هذه املدرسة على أمهية العالقات اإلجتماعييهم العاملني وبالتايل إمهاهلا للعوامل 

 .اإلنسانية يف بيئة العمل لزيادة إنتاجية العامل

ة، اإلجتماعياحلاجات الفسيولوجية، األمن احلاجات ا(ة احلاجات ومن أبرز روادها ماسلو الذي وضع نظرية هرمي 

 Xخبصوص السلوك اإلنساين ؛ حيث متثل نظرية  Yو نظرية  X، وماك غريغور الذي وضع نظرية )االحرتام

ات اإلنسانية وهي نظرة متفائلة وجهة نظر مؤيدي حركة العالق Yنظرة متشائمة عن العاملني بينما متثل نظرية 

  .ية حنو العاملنيإجيابو 

وميكن القول بأن أهم مسامهات املدخل السلوكي يف الوقت الذي مل يقدم السلوكيون نظرية إدارية بديلة          

 :للنظريات التقليدية فقد كان هلم  إسهامات ذات قيمة كبرية أثرت على الفكر اإلداري والتنظيمي كما يلي

 . حتسني الكفاءة واإلنتاجيةري يفالرتكيز على أمهية العنصر البش -   

  .تيار الشخص املناسب للعمل احملددالرتكيز على منهج البحث العلمي و التحليل لألعمال الخ -   

الرتكيز على أمهية املشاركة والدميقراطية يف إدارة املنظمات وأمهية استناد عملية اختاذ القرارات على املعرفة  -   

 .ملنظمةست على املركز الرمسي يف اولي
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املسامهة يف تطوير مناذج تنظيمية جديدة مثل املشروع والتنظيم املصفويف واليت مكنت من حتقيق اإلجنازات  -   

ت األفقية و املباشرة بني اإلتصاالاملعقدة والكبرية، وهي على النقيض من التنظيم الوظيفي حيث يتم الرتكيز على 

االستجابة لألفكار اإلبداعية على عكس اهليكل ميثل املرونة والتفاعل و حملدد األمر الذي العاملني يف املشروع ا

التصرف، احملددة للسلوك و  اإلجراءاتالعمودي الرأسي و حتكمه القواعد و  اإلتصالالوظيفي الذي يستند على 

  .على أساس الرتتيبات السلطوية اهلرميةو 

  :الـنظريات الحديثـة 2.1

  .نظرية النظام ،النظرية املوقفية،  نظرية القيم، نظرية روح الثقافة: و هيوتشتمل على أربعة مناذج       

ظهرت هذه النظرية يف الستينات من القرن املاضي وقد أدى التطبيق الناجح هلا يف جمال   :نظريـة النظـم 1.2.1

العلوم احلياتية إىل فهم و معرفة دقيقة و عميقة لألنظمة البيولوجية، وقد مت استعمال هذه النظرية لدراسة و حتليل 

نظام يتكون من جمموعة من منظمات األعمال واخلدمات، حيث تنظر وجهة النظر النظمية إىل املنظمة ك

هذا النظام هو جزء من البيئة الكلية و دائم التفاعل . املرتابطة اليت تعمل معا لتحقيق أهداف النظام اإلجراءات

املنتجني للخدمة مباشرة أو بشكل غري ( وحسب هذه النظرية ميكن النظر إىل األطباء و املهنيني الصحيني . معها

يني كنظام إداري مما ميكن من حتليل و فهم معمق لكل منها وبالتايل إجياد التكامل كنظام فين و اإلدار ) مباشر

 .بينهما للعمل معا بانسجام

 :و تقوم هذه النظرية على أجزاء يتكون منها النظام هلا عالقة وثيقة مع بعضها البعض، وهذه األجزاء هي

صفة أساسية الرتكيب السيكولوجي أو هيكل وب) قائدا أو منفذا(إن اجلزء األساسي يف النظام و الفرد   - 

  .لذا فمن أهم األمور اليت تعاجلها النظرية حوافز الفرد واجتاهاته. الشخصية الذي حيضره معه يف املنظمة

 .يتبعه من املناصب إن اجلزء األساسي الثاين يف النظام والرتتيب الرمسي للعمل أو اهليكل التنظيمي وما - 
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لثالث يف النظام هو التنظيم غري الرمسي وبصفة خاصة أمناط العالقات بني ا�موعات إن اجلزء األساسي ا - 

 .عملية تكييف التوقعات املتبادلةوأمناط تفاعلهم مع بعضهم و 

فاآلالت والعمليات جيب تصميمها . اجلزء األساسي الرابع يف النظام هو تكنولوجيا العمل ومتطلبا�ا الرمسية  - 

 .الرتكيب السيكولوجي والفسيولوجي للبشرحبيث تتماشى مع 

مفاد هذه النظرية أنه ال توجد طريقة واحدة ميكن استعماهلا إلدارة و تنظيم   :النظريـة الموقفيـة 2.2.1

املنظمات، فاألسلوب األفضل يعتمد على معطيات املوقف اخلاص ببيئة املنظمة الداخلية واخلارجية والظروف 

ارة املستشفيات من هذا املنظور حيث تبنت املستشفيات مناذج تنظيمية خمتلفة داخل احمليطة، وقد استفادت إد

املستشفى الواحد، فنجد أن األنشطة الروتينية يتم تنظيمها وفقا للمعطيات و الفكر الكالسيكي، بينما أنشطة 

  .رعاية املرضى تتبىن تصميما عضويا مفتوحا

رية ندرة وجود مبدأ تكاملي واحد يسود الثقافة، وإمنا الثقافة الواحدة يرى أنصار هذه النظ: نظريـة القيـم 3.2.1

أن  " OBLER "ويرى. يسودها عدد حمدود من القيم، واالجتاهات تشكل الواقع لدى العاملني لتلك الثقافة

، وحتدد كل ثقافة توجد �ا جمموعة من القوى اليت يؤكد أفراد اجلماعة على أمهيتها، وتسيطر على تفاعل األفراد 

  .الكثري من أمناطهم الثقافية

تنطلق هذه النظرية من أن كل ثقافة مؤسسة تتميز بروح معينة تتمثل يف جمموعة :  نظريـة روح الثقافـة 4.2.1

من اخلصائص والسمات ا�ردة اليت ميكن استخالصها من حتليل املعطيات الثقافية، وتسيطر تلك الروح على 

وعليه ميكن القول أن روح الثقافة تشري إىل جمموعة من القيم اليت تنظر  يف املؤسسة، شخصيات القادة والعاملني

إليها على أ�ا إطار مرجعي ملعظم أفراد مجاعة التنظيم، وحتدد أيضا النمو الثقايف املمكن حتقيقه من خالل ثقافة 
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ؤسسة إدارية تتمثل يف جانيب املؤسسة املستمدة أصال من ثقافة ا�تمع، وهذا ما جيعل روح الثقافة ألي م

  .االستمرار والتطور

  :أنـواع الهيكـل التنظيمـي للمـؤسسات الصحيـة.2

 :الهيكـل التنظيمـي الرسمـي 1.2

األنواع شيوعا وبساطة، إذ يتمثل املدير برأس اهليكل التنظيمي الذي تنحصر يف يده السلطة  أكثرهو        

مما هو عليه يف  أكثروالصالحية دون بقية املستويات األدىن، ويربز هذا النمط يف املستشفيات الصغرية 

 . املستشفيات الكبرية

 : يليويتميز اهليكل التنظيمي الرمسي مبا        

 .لعمل لضمان حتقيق كفاءة التشغيلتقسيم ا  -       

 .تفويض السلطة -       

  .اإلشرافطاق حمدودية ن -       

  .سيادة مبدأ وحدة األمر أي أن لكل مرؤوس رئيس واحد -       

 :الهيكل التنظيمي غير الرسمي 2.2

وهو هيكل تنظيمي يعكس طبيعة العالقات غري الرمسية يف املستشفى، تعززها حقيقة التفاعالت اإلنسانية         

احلاصلة داخل املستشفى، وبالتايل فإن وجودها قد يعكس حالة السلب أو اإلجياب مع مسار عمل املستشفى، 

أهداف املستشفى بدال من جعلها التفاعل مع هذه العالقات باجتاه تسخريها خلدمة  اإلدارةمما يستوجب من 

 .متعارضة معها
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 :التنظيـم المصفوفـي للمـؤسسات الصحيـة 3.2 

يشري هذا املفهوم إىل تنظيمات إدارية تقوم على االستعانة مبجموعة من اخلرباء من العاملني يف الوحدات        

جمموعات، حبيث يتوىل رئيس كل جمموعة التنظيمية األساسية يف التنظيم الرئيسي ليعملوا معا حتت قيادة رؤساء 

 . إدارة مشروع جديد، هذا جنبا إىل جنب مع وجود التنظيم الرئيسي

ويالحظ على اهلياكل املصفوفية أ�ا تتصف بوجود خط أوامر مزدوج بدال من خط واحد، مبعىن خضوع        

  ⁵.وجةاملرؤوس لسلطتني يف نفس الوقت، وهي الظاهرة اليت تعرف بالسلطة املزد

 :أهميـة الهيكـل التنظيمـي للمـؤسسات الصحيـة .3

إن كفاءة التنظيم تكون متأثرة بالبيئة احمليطة، وتوجد عالقة كبرية بني البيئة املستقرة والبيئة املتحركة ودرجة      

لكي تتمكن املنظمة من االستجابة  الالمركزية تعقيد اهليكل التنظيمي، وهذا التعقيد حيتاج إىل درجة عالية من

 : للتغريات احمليطة، وترجع أمهية اهليكل التنظيمي يف اآليت

 .ترتيب العالقات داخل املؤسسة -   

اهليكل ب  هو أداة إدارية تساعد التنظيم على أن يصل إىل أهدافـه حيث يشبـه اهليكل التنظيمي -   

لإلنسان، فهو ميسك باألنظمة الفرعيـة املختلفة جلسم اإلنسان، وبدون هذا البنيان تبقى الدوائر واألقسام  العظمي

 .  وحـدات منعزلة عن بعضهااملختلفة 

فـي املؤسسة  اإلداريةتوضيح اإلدارات والدوائر واألقسام والشعب داخل املؤسسة، وتوضيح املستويات  -   

  .واختصاصات ومسؤوليات كل مستوى
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 : األغـراض التـي يحققـها الهيكل التنظيمي .4

املؤسسة، فهو يبني أنواع وعدد الوظائف فيها يوضح اهليكل التنظيمي طريقة تقسيم األعمال بني املوظفني يف  - 

سواء يف حالة كانت تلك الوظائف رئيسية �دف إىل حتقيق اهلدف الرئيسي، أم وظائف مساعدة �دف إىل تأدية 

 . أعمال ثانوية، أم وظائف استشارية �دف إىل تقدمي التوصيات واملشورة لألجهزة املختلفة

الرمسي باملؤسسة، حيث يوضح من له سلطة على  اإلتصالسلطة واملسؤولية و يبني اهليكل التنظيمي خطوط ال -   

من، ومن مسؤول أمام من، وكذلك من يتصل مبن، وبذلك فإن كل رئيس أو مرؤوس يكون على دراية مبكانه 

 . بالسلم اإلداري

 اإلدارية، ويوضح عدد املستويات اإلداريةالوحدات  يبني اهليكل التنظيمي العالقات والتنسيق بني خمتلف -   

باملؤسسة وحجم كل منها، باإلضافة إىل نوعية النشاط الذي تقوم مبمارسته الوحدات املختلفة، مع مقارنة نطاق 

  . �ا مما يسهل على املتعاملني باملؤسسة أن يتعرفوا على واقعها بسرعة اإلشراف

لكل رئيس عن طريق معرفته لعدد املرؤوسني التابعني لكل رئيس،  اإلشرافيكل التنظيمي نطاق يوضح اهل -  

ومدى التباين أو التوافق بأعماهلم، باإلضافة إىل بعد املسافة بينهم وبني الرئيس، وبذلك فإنه ُميكن للمنظم أن 

 .قفيضع توصياته سواء من خالل التوسع بتفويض السلطة أو تضييقها طبًقا للمو 

يقوم اهليكل التنظيمي بإظهار اللجان باملؤسسة وسلطا�ا وعالقتها بأجزائها، باإلضافة إىل مستويا�ا باهليكل  -   

 . التنظيمي سواء كانت يف املستويات العليا أو املستويات األخرى من اهليكل التنظيمي

استخدامه يف الربامج التدريبية التوجيهية  يعد اهليكل التنظيمي مهم يف جمال تدريب املوظفني اجلدد، فهو يتم -   

أوالتمهيدية، وذلك لكي يتم تعريف املوظفني بأقسام املؤسسة مواقعهم بالتنظيم، ورؤساهم ومرؤوسيهم، باإلضافة 

 . إىل األشخاص الذين سيصبحون على اتصال معهم خالل عملهم
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اهليكل التنظيمي هو ميثل وثيقة توضيحية من املمكن استعماهلا لدراسة التطور التارخيي والوظيفي للمؤسسات  -   

خالل فرتة زمنية حمددة، ويتم استعماله ألغراض إعالمية تساعد األشخاص من خارج املؤسسة أن يتعرفوا  اإلدارية

 . ريععلى أقسامها وأعماهلا واألشخاص املوجودين �ا بشكل سهل وس

يساهم اهليكل التنظيمي يف اكتشاف وعالج االحنرافات واألخطاء اليت توجد بالتنظيم عن طريق عملية حتليل  -   

 . اهليكل التنظيمي، وبذلك فهي توضح العالقات غري السليمة والتداخل أو االزدواج بني املهام املختلفة

تباع األسس والقواعد التنظيمية السليمة  إاملؤسسة تقوم ب يعد اهليكل التنظيمي مبثابة وسيلة تبني ما إذا كانت -   

  .ووحدة القيادة واألمر وتوزيع العمل بشكل منطقي وسليم اإلشرافكنطاق 

  :تصميم الهيكل التنظيمي للمستشفى .5

ي  وىل  للمدير عند ممارسته لوظيفة التنظيم هاخلطوة األف. إن وظيفة التنظيم ترتبط بشكل مباشر بوظيفة التخطيط

 . تصميم اهليكل التنظمي الرمسي وحتديد األدوار والعالقات بني عناصر التنظيم وأنشطته لتحقيق األهداف املرسومة

دار�ا إعلى ربط العناصر البشرية واملادية مع بعضها على شكل وحدات تنظيمية ميكن  تعمل وظيفة التنظيم

 .   هداف املنظمة املرسومةأوتوجيهها حنو حتقيق 

  :مكونات عملية التنظيم يفتتمثل 

  .تأسيس اهليكل التنظيمي- 

  .الوظيفية وملئها بالعناصر البشرية تكوين الدوائر وحتديد املراكز- 

  .حتديد وتأسيس وتوضيح عالقات السلطة داخل التنظيم- 

  .تفويض السلطة- 
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  :الوظيفية وملئها بالعناصر البشرية تكوين الدوائر وتحديد المراكز 1.5

 .اخلطوة األوىل لتأسيس اهليكل التنظيمي هي تكوين الدوائر والوحدات التنظيمية 

أو “ دوائر”تكوين الدوائر يعين جتميع األنشطة املتعددة ذات الطبيعة املتشا�ة يف وحدات إدارية مستقلة تسمى 

 .أو أي مسمى أخر تعتمده املنظمة“ وحدات”أو “ خدمات” أو “ أقسام”

 الوظيفة أو: وتكوين الدوائر يكون حسب.الدوائر الرئيسية يف التنظيم هي مسؤولية مدير املنظمةمسؤولية تكوين 

  .املدخل اجلغرايف اخلدمة املنتجة أو

ذ يركز على إاملداخل شيوعا واستعماال يف تكوين الدوائر،  أكثريعترب هذا املدخل  من  :حسب الوظيفة  - أ

حية على تبين هذا املدخل عند تكوين الدوائر وتصميم وقد اعتمدت املنظمات الص. و النشاطأالوظيفة 

األنشطة املتشابة اليت يتضمنها عمل ما حتت دائرة واحدة وحتت مدير  تجميعاهليكل التنظيمي  وذلك ب

  :من مزايا هذا األسلوب.واحد مثل التمريض،خدمات الغذاء،الصيانة

 .اليت ترتبط مع بعضها ميكن من االستفادة من مبدأ التخصص حيث يتم جتميع الوظائف- 

يسهل من وظيفة التنسيق طاملا هناك مشرف أو مدير واحد مسؤول عن نوع واحد من النشاط مما يضمن  - 

 .عملية التنسيق

البارزة يف التنظيم واليت قد يتمتع �ا بعض األفراد حيث ميكن وضع  استثمار التخصصات النادرة واملتميزة أو - 

 . هذه الكفاءات املتميزة يف خدمة التنظيم ككل
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يتضمن تقسيم  .اخلدمة املنتجة لتكوين الدوائر يركز هذا املدخل على السلعة أو :حسب الخدمة المنتجة - ب

ال ميكن هذا املدخل . طفالئر على أساس اخلدمة  كقسم اجلراحة، قسم النساء والوالدة وقسم األاملنظمة إىل دوا

  :من مساوئ هذا املدخل. املنظمات الصحيةمجيع لتطبيقه يف مناسب ري تعميمه كونه غ

  .ازدواجية اجلهود واألنشطة لكل قسم وكل ختصص - 

ميكن تطبقه يف حاالت حمددة حيث تكون منشآت املنظمة منتشرة على  :حسب المدخل الجغرافي - ج

تنفيذ نفس األنشطة يف هذه  الوقت جيريمساحات جغرافية واسعة أو ذات وحدات منفصلة ومتباعدة وبنفس 

فاملنظمات الصحية تتصف .املواقع املختلفة عندها ميكن تبين املدخل اجلغرايف يف تنظيم املنظمة وتكوين الدوائر

  .تعدد الطوابقب

دوائر العيادات :يستعمل هذا املدخل خصائص األفراد املستهلكني للخدمة الصحية مثل :حسب المرضى -د

 .اخلارجية للمرضى اخلارجيني

ميكن جتميع األنشطة حسب العملية املراد القيام �ا أو تبعا للجهاز  :حسب العملية أو الجهاز المستعمل-ه

 .عة واملختربالالزم القيام �ا مثل األش

   :تحديد وتأسيس وتوضيح عالقات السلطة داخل التنظيم2.5

 اإلشرافيف اهليكل التنظيمي ونطاق  اإلداريةاخلطوة الثانية يف وظيفة التنظيم هي أن حيدد املدير عدد املستويات 

 .يف كل مستوى

 . عليهم بشكل فعال اإلشرافيفيد بأن هنالك حدود عليا لعدد املرؤوسني الذي ميكن ألي مدير  اإلشرافنطاق 
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قل  اإلشرافيف التنظيم فكلما اتسع نطاق  اإلداريةوعدد املستويات  اإلشرافهنالك عالقة عكسية بني نطاق 

  . يف التنظيم اإلداريةعدد املستويات 

 :المنظمة الصحيةعالقات السلطة داخل  1.2.5

تعين السلطة حق املدير يف اختاذ القرار وحق التصرف، وامتالك السلطة هو الذي جيعل املدير مديرا مبعىن الكلمة 

نواع من السلطة يف املنظمة أويوجد ثالثة .وبدون هذه السلطة ال ميكن اعتبار املركز اإلداري مركزا حقيقيا

  .ارية والسلطة الوظيفيةالسلطة التنفيذية،السلطة االستش:الصحية

والسلطة التنفيذية تعين وجود  .خرينمهمتها اختاذ القرارات أو سلطة إعطاء األوامر وتوجيه اآل :يةذالسلطة التنفي*

 .وان لكل مرؤوس يرتبط برئيس واحد ويتلقى األوامر منه. رئيس ومرؤوس وخط للسلطة املباشرة بينهما

ة على تقدمي االقرتاحات والتوصيات والنصح إلدارة املنظمة يف جماالت تقتصر هذه السلط :السلطة االستشارية*

  .معينة دون الزام للمدير لألخذ �ا

إعطاء بعض اخلرباء واملساعدين سلطة إصدار األوامر واختاذ القرار وتستند هذه السلطة على  :السلطة الوظيفية*

 .يعطي هذه السلطة املعرفة املتميزة واخلربات اليت يتمتع �ا الشخص الذي 

األطباء يتمتعون بقدر كبري من السلطة الوظيفية واليت تعطيهم احلق يف اصدار األوامر واختاذ القرارات يف كل ما  

  .يتعلق مبعاجلة مرضاهم

 :تفويض السلطة 3.6

  .تفويض السلطة هو الذي خيلق التنظيم ويبث روح احلياة فيها- 

  .وال يستطيع العمل التنظيمي كله فإن التنظيم يبقى جامدابدون تفويض السلطة خالل اهليكل  - 
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جزء نه أن يسحب السلطة اليت فوضها أو تفويض السلطة ال يعين تنازل املدير عن كل سلطاته ملرؤوسيه، كما ميك - 

 . حتاج لذلكإمنها إذا 

الوظيفية، منح السلطة حتديد الواجبات :تكون عملية التفويض من ثالث مكونات متصلة وغري قابلة للفصل وت

   .وقبول املسؤولية

اخلطوة األوىل يف عملية التفويض حتديد واجبات ومهام املرؤوسني يف التنظيم  :تحديد الواجبات الوظيفية -1

وعند  .فال بد أن يكون لكل منهم وظيفة أو عمل يقوم به لتربير تفويض السلطة له الذين ستفوض هلم السلطة

م للمرؤوسني جيب األخذ يف االعتبار قدرات ومؤهالت وكفاءة املرؤوسني، وأيضا جيب حتديد الواجبات واملها

 .مراعاة توزيع املهام بشكل عادل ليتمكن كل مرؤوس من القيام بواجباته بشكل مرضي

  اإلجراءاتمنح السلطة الالزمة للمرؤوس لتمكينه من استعمال كل املوارد املتاحة لديه واختاذ  :منح السلطة -2

ومن الضروري للمدير أن حيدد مقدار السلطة اليت جيب تفويضها  . لالزمة للقيام باجناز املهام املوكلة إليه بنجاحا

  . هو متوقع منه كما جيب أن تكون كافية ومناسبة متكنه من تنفيذ ما

قبول املرؤوس .  لوبة منهاملسؤولية هي التزام املرؤوس بالقيام بالواجبات واملهام احملددة له واملط :قبول المسئولية-3

 .بالعمل أو الوظيفة يعين قبوله بااللتزام واملسؤولية جتاه عمله

هذه املسؤولية ال ميكن فرضها على املرؤوس بل تنتج عن اتفاق متبادل يوافق عليه املرؤوس  على اجناز الواجبات 

 . واملهام مقابل ما حيصل عليه من رواتب وامتيازات

  :السلطةدرجة تفويض 1.3.5

 . ن يكون هنالك تنظيم فعالأذ بدون تفويض السلطة ال ميكن إ .تفويض السلطة هو املفتاح خللق التنظيم 
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  :مزايا ومساوئ تفويض السلطة*

 :اــــــــــــــــــــالمزاي-ا

القرارات يعفي املدير األعلى من تفاصيل العمل اليت تستهلك جزء كبري من وقته وميكن املرؤوسني  من اختاذ  - 

 .السريعة اإلجراءاتعليها من رؤسائهم مما يزيد املرونة ويسمح باختاذ  ةقفدون انتظار املوا

العناصر معرفة بطبيعة العمل ومتطلباته  أكثرينتج قرارات أفضل وأصوب طاملا أن الرئيس املباشر لنشاط ما  هو  - 

 .ودقائقه

 .بأعماهلميرفع معنويات العاملني ويزيد اهتمامهم  - 

  .يوفر فرص جيدة لتدريب وتنمية املوظفني وتأهيلهم الستالم مسؤوليات أكرب  - 

  .ستجابه حلاجات وتطلعات املوظفنيإ أكثردميقراطيه و  أكثرجتعل من التنظيم - 

 :المساوئ-ب

ى وأنه األعل اإلداريةميكن أن يشعر املشرف أو رئيس الدائرة أنه مل يعد حباجة إىل مساعدة من املستويات - 

يستطيع تطوير وإجياد اخلدمات املساعدة اليت حيتاجها قسمه أو دائرته مما قد يؤدي إىل ازدواجية يف اجلهود 

 .والتكلفة

  .ضعف الرقابة على األنشطة-  
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 :نماذج للهياكل التنظيمية للمؤسسات الصحية .6

  :الشكل املوايلمبني يف  :نموذج للهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية 1.6

  نموذج للهيكل التنظيمي للمؤسسة العمومية االستشفائية :1الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من المصادر الداخلية للمستشفى: المصدر

 المدير

م ف إلدارة 

 الموارد البشرية

م ف للمالية 

 والوسائل

م ف للتجهيزات 

 والصيانة

م ف للنشاطات 

 الصحية
 األمانة

 مكتب التنظيم العام
مكتب تسيير 

 البشريةالموارد 

مكتب الميزانية 

 والمحاسبة

مكتب االتصال 

 والصيانة العامة

مكتب التنسيقات 

 الطبية

 مكتب األمن والوقاية

 الصفقات

مكتب النظافة 

 االستشفائية

مكتب االستقبال 

 واالعالم والتوجيه

مكتب الصيانة 

 والعتاد الطبي
 مكتب القبول

 المراقبة العامةمكتب 

مكتب االعالم 

 واالتصال

 الهياكل والتنظيم
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  .مبني يف الشكل التايل :نموذج للهيكل التنظيمي للعيادة المتعددة الخدمات2.6

  نموذج للهيكل التنظيمي للعيادة المتعددة الخدمات :2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من المصادر الداخلية للعيادة: المصدر

  

  

  

  

 المـــديــــــر

الفحوصات الطبية القاعدية 

 المتخصصة
 طـــب األســـنان الطـــب الـــعام

 الطب العام طب األطفال  طب النساء الطب الداخلي
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  السابع الفصل

   الصحية المنظمة في القرارات واتخاذ المشاكل حل 

  :مفهوم المشكلة.1

بصفة عامة هي كل موقف غري معهود ال يكفي حلله اخلربات السابقة والسلوك املألوف، : المشكلة اصطالحا

واملشكلة هي عائق يف سبيل هدف منشود، ويشعر الفرد ايزائها باحلرية والرتدد والضيق مما يدفعه للبحث عن حّل 

  .اهلدف املنشودللتخلص من هذا الضيق وبلوغ 

وضع غري مرغوب فيه يؤدي إىل حالة عدم التوازن لسبب عدم وضوح "وتعّرف املشكلة بشكل عام بأ�ا  

اهلدف أو وجود بعض العوامل أو املؤثرات السلبية اليت تؤدي إىل وجود مفارقة بني الواقع واملتوقع أو احنراف عن 

  ".اهلدف احملدد

 .تضمن خلل أو أزمة حباجة إىل معاجلة من اجل الوصول إىل هدف معنيكما هي عبارة عن حالة أو موقف ي  

 :مكونات المشكلة.2

 :تتمثل يف

 .الوضع املوجود وصفاً وأسباباً : المشكلة

الوظيفة احلقيقية للحل هي أن يؤدي إىل نتائج إجيابية مع . " الوضع املنشود مع تصوره وحصر منافعه :الحلّ 

استمرار نفس املدخالت اليت كانت تؤدي لنتائج سلبية فاخلطأ يف حل مسألة رياضية ال يسوغ تغيريها 

 ."وتبديلها

 .آليات التنفيذ :الطريق من المشكلة إلى الحلّ 
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  :أنواع المشكالت.3

تصنف أنواع املشكالت حسب درجة وضوح املعطيات واألهداف وحسب درجة ظهورها وحسب درجة 

  : صعوبتها

  :أنواع المشكالت استنادا إلى درجة وضوح المعطيات وأهدافها -1

  : حصر ريتمان أنواع املشكالت يف مخسة أنواع، استنادا لدرجة وضوح املعطيات واألهداف

  .واألهداف بوضوح تاممشكالت حتدد فيها املعطيات  - 1

  .مشكالت توضح فيها املعطيات، األهداف غري حمددة بوضوح - 2

 . مشكالت أهدافها حمددة وواضحة ومعطيا�ا غري واضحة  - 3

 .مشكالت تفتقر إىل وضوح األهداف واملعطيات - 4

 الالزمة لالنتقال من الوضع القائم إىل الوضع النهائي غري اإلجراءاتمشكالت هلا إجابة صحيحة ولكن  - 5

 .واضح وتعرف مبشكالت االستبصار

   :أنواع المشكالت حسب درجة ظهورها-2

  .املشكلة البارزة- 

  .املشكلة الظاهرة نوعا ما- 

 .املشكلة الكامنة- 

  :أنواع المشكالت وفقا لدرجة صعوبتها-3

 : مشكالت سهلة -1

  .حمددة ذات أبعاد معروفة -
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  .غري متداخلة مع مشكلة أخرى -

 .أسبا�ا حمددة ومعروفة -

 :مشكالت صعبة - 2

  .حمددة ذات أبعاد معروفة أو غري معروفة -

  .  متداخلة مع مشكلة أخرى -

 .أسبا�ا حمددة ومعروفة أو غري حمددة وغري معروفة -

  : المشكالت المركبة - 3

  .غري حمددة وذات أبعاد غري معروفة - 

  .من مشكلة أخرى أكثرمتداخلة مع  -

 . متشعبة األطراف -

 .معروفةأسبا�ا غري حمددة وغري  -

  :العوامل المؤثرة في حّل المشكلة.4

يقصد به بأنه حالة من االستعداد أو التهيؤ اليت جتعل الفرد : االستعداد أو الوضع العقلي -1

يستجيب بطريقة معينة فكريا أو ظاهريا حلل املشكلة، أما التوقع فيعترب جزءا من الوضع العقلي الذي 

مع البدائل واحللول اجلديدة، فالوضع العقلي يساعد يف إمكانية حل يؤدي بالفرد إىل التوافق واالنسجام 

 .املشكالت بسرعة

للدافعية أثر كبري يف حّل املشكالت، فهي حتدد نوع التفكري املناسب للحّل، كما أن هلا أثرا   :الدافعية -2

القدرة على  كبريا يف التعلم من املشكلة، وتشري الكثري من الدراسات إىل أن هناك عالقات وطيدة بني
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حل املشكالت والدافعية، إذا وجد أن الدافعية تؤدي إىل تفعيل القدرة على حل املشكالت والتعلم من 

  .الدروس املستفاد منها

إّن جمموعة اخلربات السابقة والقّيم واالجتاهات تعطي الفرد قدرة عالية على حّل  :الخبرة السابقة-3

املشكالت فمن خالل جمموعة اخلربات السابقة اليت ميتلكها يكتشف العوامل الداخلية املؤثرة يف املشكلة 

مة لديه، ويتعلم  وعندما يواجه مشكلة معينة يأخذ بالتنقيب والبحث واالستفادة من اخلربات السابقة املرتاك

  .كيف يواجهها

  :طرق حّل المشكالت.5

  :يوجد طريقتني قد تتفقان يف بعض العناصر ولكن ختتلفان يف كثري منها مها

 ). التقاريب( تفاقي أو النمطي طرقة حل املشكالت باألسلوب العادي اإل - 1

 ).متشعب(أو اإلبداعي  اإلبتكاريطريقة حل املشكالت باألسلوب  - 2

وطريقة حل املشكالت العادية هي اقرب : المشكالت باألسلوب العادي االتفاقي أو النمطيطريقة حّل 1.5

إىل أسلوب الفرد يف التفكري بطريقة عملية عندما تواجهه مشكلة ما، وعلى ذلك تعرف بأ�ا كل نشاط عقلي 

 . هادف مرن يتصرف فيه الفرد بشكل منتظم يف حماولة حلل املشكلة

  .ر �اإثارة املشكلة والشعو   -  أ

 . حتديد املشكلة  -  ب

 .مجع املعلومات والبيانات املتصلة باملشكلة  -  ت

 .فرض الفروض احملتملة  -  ث

 .احتماال ليكون حل للمشكلة كثراختبار صحة الفروض واختيار األ  -  ج



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

65 
 

 :أو اإلبداعي اإلبتكاريطريقة حّل المشكالت باألسلوب  2.5

مع املشكلة يف حتديدها وحتديد أبعادها ال حتتاج إىل درجة عالية من احلساسية لدى الفرد أو من يتعامل   -  أ

 .يستطيع أن يدركها العاديون من األفراد وذلك ما أطلق عليه أحد الباحثني احلساسية للمشكالت

سواء يف صياغة الفروض كما حتتاج أيضا إىل درجة عالية من استنباط العالقات واستنباط املتعلقات   -  ب

 .اإلبتكاريالتوصل إىل الناتج أو 

  : ب العلمي لحّل المشكالتاألسلو .6

) التجريبية(أن حّل املشكالت إجرائيا يشري إىل مجيع النشاطات العقلية والعملية  1985) كارن وصند(يرى 

ويرغب (اليت يستخدمها الفرد يف حماولته حلّل املشكالت، فالفرد الذي ميارس حّل املشكالت عمليا حيدد املشكلة 

يسجلها، ويصوغ الفرضيات، وخيتربها، وجيرب ويتــــــــــــــــــــــــــــوصل إىل االستنتاجات ويقوم جبمع املعلومات و ) يف حلها

  . من هذه التجارب) حّل املشكالت(

ويقول ديوي انه ما بني عملية الشعور باملشكلة من جهة والتوصل إىل حل هلذه املشكلة جند إن عدة خطوات 

  :ميكن تلخيصها فيما يليوعمليات عقلية تأخذ مسارها داخل العقل 

  ).املشكلة(الشعور باحلرية اجتاه قضية معينة  - 1

 ).الفروض(بروز بعض احللول املقرتحة  - 2

 . حتليل املوقف احمليط باملشكلة - 3

 . استنباط النتائج - 4

 . اختبار صحة احللول - 5

"  Dzurilla et Coldfreiedوقد ظهر االهتمام بأسلوب حّل املشكالت حيث طور جولد فرد دوزيال 

  :منوذج لتدريب على حل املشكالت  والذي يتكون من مخسة خطوات هي
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وتتضمن تقبل حقيقة أن املشكالت تشكل جزءا طبيعيا يف احلياة اليومية وان من املمكن : النظرية العامة -1

  .التعامل مع هذه املشكالت بفعالية

ا وصياغة أو تصنيف وتتطلب تعريف مجيع مظاهر املوقف املشكل إجرائي: تعريف املشكلة وصياغتها -2

 .عناصره بشكل مناسب

وتعين اشتقاق حلول ممكنة ومناسبة للموقف املشكل والتحقيق من النتائج املرتتبة على  : اشتقـــاق البـــدائل -3

 .كل حل مع احتمال جناح كل منها

 .ويعين اختيار احلل األنسب للمشكلة ووضع خطة تفصيلية لتنفيذه: اختاذ القرار -4

تقييم احلل الذي مت اختياره عن طريق مالحظة نتائجه ومدى جناحه وفعاليته يف وتعين : التمحيص -5

 .التعامل مع املشكلة

على أن عملية حل المشكلة يمكن أن توصف من خالل  Anderson 1995إذ أكد أندرسون 

 : ثالث حاالت هي

  .وتتضمن التعرف أو اكتشاف املشكلة وحتديدها بشكل واضح: احلالة االبتدائية -1

 .وتتضمن وضع احللول والفرضيات والبدائل املمكنة حلل املشكلة :الة املتوسطةاحل -2

 .وتتضمن الوصول إىل اهلدف وإزالة املشكلة وما يصاحبها من توتر أثناء حلها: حاله اهلدف -3

 :فقد حدد ثالث خطوات لحل المشكلة وهي Johnsonأما جونسون 

  .األعداد - 1

 .اإلنتاج - 2

 .احلكم - 3

 :قدما خطوات حلل املشكلة يف ما يأيت 1984عام " Bransford & Sshtein"أما برانسفور وشتاين 
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  .حتديد املشكلة -1

 . تعريف ومتثيل املشكلة -2

 .استكشاف احللول  -3

 .تنفيذ األفكار -4

 . فحص وتقييم النتائج -5

 :خمس خطوات لحل المشكلة هي  Hipper :1978في حين حّدد هبنر 

  .التوجيه العام -1

 . تعريف املشكلة -2

 . لتوليد البدائ -3

 .ختاذ القرارإ -4

  .التحقق من النتائج -5

 :التحديات التي تواجهها المنظمات الصحية.7

ن األمهية النسبية لكل من حتديات املستشفى إتواجه إدارة املنظمات الصحية قائمة طويلة من التحديات، و  

كثرية مثل حجم تتباين كثريا من مستشفى إىل آخر أو من وحدة داخل املستشفى إىل أخرى تبعا لعوامل  

وميكن تلخيص التحدياتً  املشرتكة اليت تواجها إدارات املستشفيات يف كل  .املستشفى وبيئتها وجمال ختصصها

  :أحناء العامل مبا يأيت

وتعين التغري يف البيئة املادية اليت يوجد فيها املستشفى، وتؤثر يف املستشفى بصورة مباشرة  :التغير في البيئة - 1

تكاليف  اً مثال من جانب، كما أن ارتفاع. ثال زيادة التلوث يسبب زيادة يف أمراض معينة كالربووغري مباشرة، فم
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من جانب . إدارة البيئة تؤثر يف كلفة الرعاية الصحية، وهذا يعين أن املوارد اخلاصة بالرعاية املباشرة للمريض ستقل

املستشفى بصورة غري ضارة بالبيئة يتطلب كلفا ن تنظيم التخلص من خملفات ونفايات إفعلى سبيل املثال ف .آخر

  .فضال عن عوامل بيئية أخرى تتمثل بالتغري يف القوانني واللوائح الصحية .إضافية

زدياد أعداد املعمرين نتيجة التطور واالستمرار بالبحوث الطبية اليت إ :التغير في التركيبة العمرية للسكان-2

ض اليت ميكن معاجلتها، والسيطرة إىل حّد ما على األسباب الفسيولوجية أدت إىل زيادة املعدل واملدى لألمرا

خل واملتزامنة مع التغري يف إ..املزمنة كالضغط والسكر األمراضللموتٍ املبكر، ممّا أدى إىل ازدياد أشكال وحاالت 

من كونه زبونا، مما  أكثرالرتكيبة العمرية للمجتمع، مما دفع إىل أن يكون مراجع اخلدمة الصحية مستهلكا للخدمة 

  .يضيف حتديا آخر إلدارة  املستشفى

زيادة البحوث واالبتكارات والتقنيات أدت إىل ظهور مبتكرات تكنولوجية  :التطورات التقنية والتكنولوجية-3

 �ديدات جديدة يف خدمات معينة كجراحة املنظار والليزر وغريها، وتكون مثل هذه املبتكرات التكنولوجية مبثابة

للمستشفيات املبتعدة عنها، وفرصا للمستشفيات اليت حتاول أن تتعايش معها، كما أن هذه البحوث والتطورات 

ال تقف عند حّد معني مما يسبب حتديا كبري للمستشفيات إًذا تتولد احلاجة إىل اختاذ القرارات حول تقليص أو 

الية على اخلدمات احلالية واجلديدة، وكذلك احلاجة إىل إلغاء بعض اخلدمات احلالية، أو حول كيفية توزيع املوارد امل

دافعية للعمل، فضال عن أن التطورات التكنولوجية واملصحوبة بدخول احلوسبة  أكثرتدريبا و  أكثرمدراء ومالك 

  .واحلاجة إىل بيانات ومعلومات مواكبة للتطور

 املستشفيات عمل بطبيعة اجلمهور مدارك واتساع الوعي زيادة:والجمهور المرضى توقعات وتباين زيادة -4

 الطبية التلمجا مثل املعرفة مصادر تعدد عن فضالً  للمجتمع، العامة املعرفة والثقافة لزيادة نتيجة ومنتسبيها

  ....نرتنتواأل وبرامج التلفزيون والصحف
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 املتعلقة القرارات يف املشاركة يريدون الشكوى، فهم يف برغبة مصحوبة األفراد توقعات يف زيادة إىل أدى ذلك كلّ  

 اللوائح وتشذيب وضع يف املشاركة يف ويرغبون العالج، املتاحة خلطوات والبدائل اخليارات ومعرفة عالجهم بكيفية

 أعلى ملالقاة نوعية ذات صحية خدمة تقدمي يتطلب واجلمهور املرضى لدى التوقعات زيادة أن كما ، الصحية

 الصحي، للسوق الرتكيبة املكانية يف والتغري املرضى لدى املتاحة اخليارات زيادة عن فضالً  هذا التوقعات، تلك

 من املستشفى متيز اليت التنافسية تلك امليزات عن والبحث أكثر تنافسية رؤية ذات فلسفة لتبين احلاجة برزت

 .غريها

املتزامنة مع التغري يف  املزمنة األمراضزيادة أشكال  :واالنتشار ألمراض معينة اإلصابة معدالت زيادة -5

حتساء الكحول أدى إىل زيادة إزدياد عادات صحية سيئة كالتدخني أو إآنفاً، و   الرتكيبة العمرية للسكان واملذكورة

ملواجهة الزيادة يف  أكثريف األشكال احلاّدة لألمراض كأمراض القلب والشرايني، وذلك يتطلب العمل بكفاءة 

ا يشكل حتديًا قويًا آخرًا إلدارة املستشفى، فضًال عن انتشار أمراض مل تكن الطلب على اخلدمة الصحية، ممّ 

 .موجودة من قبل كاإليدز

  :مفهوم القرار.8

القرار يف املفاهيم الدارجة يف األوساط العامة ملنظمات األعمال، هو تعبري عن إرادة أو رغبة معينة لدى شخص 

ذلك بشكل شفهي أو مكتوب من أجل بلوغ هدف معني ، حيث يتم اإلعالن عن )مادي أو معنوي(معني 

  .ويفرتض يف هذه احلالة توفر البدائل واالختيارات الالزمة لبلوغ ما يصبوا إليه متخذ القرار من أهداف

  .القرار هو اختاذ البديل األفضل من بني البدائل املطروحة

  .اإلدارةارس يف كل عمليات القرار هو اختيار بديل من عدة بدائل يف سبيل حتقيق هدف معني مي 
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  :أنواع القرارات.9

درجة أمهيتها، طبيعتها ودرجة : للقرارات عدة تصنيفات ال ختضع ملعايري ثابتة بل متغرية ومتعددة وتصنف حسب

حسب إمكانية  .تكرارها، اجلهة اليت أصدرت القرار، درجة الرشد، حسب صيغة القرار، حسب طريقة اختاذ القرار

 . الطعن أو إعادة النظر فيها، حسب درجة وضوحها، وحسب درجة التأكد من النتائج

  حسب درجة أهميتها :أوال

هي القرارات اليت تتعلق بكيان التنظيم اإلداري ومستقبله والبيئة احمليطة به،  :إستراتيجيةقرارات -1

عتمادات املالية اإلو جل، وبضخامة االستثمارات أيل األبالثبات النسيب طو  سرتاتيجيةوتتميز القرارات اإل

ختاذها عن عناية إالالزمة لتنفيذها، وبأمهية اآلثار والنتائج اليت حتدثها يف مستقبل التنظيم، ما يتطلب 

على  سرتاتيجيةخاصة وحتليالت ألبعاد مالية واقتصادية واجتماعية، ونظرا ألمهية آثار ونتائج القرارات اإل

  .العليا اإلدارةختصاص يف اختاذها يكون منوطا بومستقبلها فإن اإل حاضر املنظمة

وهي قرارات تتعلق بإعادة اهليكل التنظيمي للسلطات واملسؤولية :  قرارات تكتيكية أو تنظيمية-2

قتناء، تنظيم وتطوير والعالقات بني الوظائف، فهذا النوع من القرارات ينصب على تسيري املوارد اإل

املالية، البشرية، املادية، والتكنولوجية، ألن التنظيم اإلداري اجليد هو الذي يتضمن تدفق املوارد اإلنتاجية 

أقل ممّا ) الوسطى اإلدارة(داري إلتنفيذ العمليات اإلنتاجية املختلفة، وتؤخذ هذه القرارات عند مستوى 

  .سرتاتيجيةتؤخذ فيه القرارات اإل

فالقرارات التنظيمية تتخذ ضمن إطار الوظيفة الرمسية اليت يوجد فيه املدير منطلقا من دوره الرمسي 

وصالحياته داخل املنظمة، وتتمثل يف األنظمة والتعليمات اليت يصدرها انطالقا من السياسة العامة 

  . للمنظمة
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الت العمل اليومي وتنفيذه والنشاط وهي القرارات اليت تتعلق مبشك: )التشغيلية(القرارات التنفيذية -3

املباشرة أو التنفيذية، كما أّن هذه القرارات  اإلدارةاجلاري يف املنظمة وتعترب هذه القرارات من اختصاص 

ختاذها يف ضوء اخلربات السابقة إىل مزيد من اجلهد من قبل متخّذها، بل يتّم إتتميز بأّ�ا ال حتتاج 

يتّم بطريقة فورية تلقائية وهي قرارات قصرية املدى فهي تتعلق بأسلوب العمل ملتخّذها، كما أن اختاذها 

   .الروتيين وتتقرر باستمرار

وتتعلق بأنشطة التشغيل اليومي لوحدة تنظيمية حمددة، وتشمل على  ،الوسطى والدنيا اإلدارةوتتخذها عادة 

  .املهام سبيل املثال شراء معدات للقسم، توزيع العاملني يف القسم وحتديد

  وفقا لطبيعة المشكلة وإمكانية برمجتها : ثانيا

 :غير مبرمجة/ قرارات مبرمجة -1

واألنظمة والتشريعات وأدلة  اإلجراءاتهي قرارات ذات صفة متكررة، وروتينية حتكمها  :القرارات المبرمجة*

 ....إصدار فواتري، الربجمة، إجراءات التخزين والشراء : العمل يف القسم، مثال

وهي قرارات متميزة وغري روتينية، مثل قرارات التوسع يف املؤسسة وقرارات إضافة  :القرارات الغير مبرمجة*

غالق خطوط إنتاج وقرارات للمشاركة والتعاون والتنسيق مع مؤسسات أخرى وقرارات تغيري نظام األجور إل

  ....يدة والتعويضات وقرارات تغيري اهليكل للمؤسسة وشراء أجهزة رأمسالية جد
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 مقارنة بين القرارات المبرمجة والقرارات الغير مبرمجة): 1(جدول 

  القرارات المبرمجة  القرارات الغير مبرمجة

  روتينية ومتكررة  غري متكررة أو غري روتينية

  الظروف مستقرة وثابتة نسبيا  الظروف فيها متغرية وغري مستقرة

  بالثبات النسيب أو شبه مؤكد البيانات تتسم  البيانات غري مؤكدة نسبيا

  الوقت واجلهد املطلوب حمدد  الوقت واجلهود املبذولة فيها كبرية نسبيا

  اإلداريةتتخذ يف خمتلف املستويات   العليا اإلداريةغالبا ما يتم اختاذها يف املستويات 

ىل املستويات إغالبا ما يتم حتويل الصالحيات   غري قابلة للتفويض يف الغالب

  ى والدنياالوسط

  تتعلق عادة باألنشطة التشغيلية للمنظمة  تتعلق بالبعد االسرتاتيجي للمنظمة

، مذكرة ماجستري إدارة اإلداريةجبودة القرارات  اإلداريةحممد مسيح حممد الوادية، عالقة نظم املعلومات : المصدر

 .48م، ص2015-هـ1436، جامعة األزهر، غزّة، اإلداريةأعمال، كلية االقتصاد والعلوم 

 :حسب طريقة اتخاذ القرار: ثالثا

وهي قرارات يتم اختاذها من طرف املدير أو الرئيس من دون إشراك اآلخرين  :قرارات فردية -1

  .ستعانة �م، وهي تعترب قرارات ذات نزعة فردية استبداديةواإل

هي قرارات عكس القرارات الفردية، تعتمد أساسا على إشراك اآلخرين ومشاور�م : قرارات جماعية -2

  . وتفجري طاقا�م الفكرية بإبداء تفاعلهم يف صنع القرارات

  .  حسب درجة التأكد من النتائج: القرارات بحسب المناخ السائد :رابعا
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ختاذ على حتديد املعلومات الالزمة إلتعين هذه احلالة أن نكون قادرين فيها : قرارات في حالة التأكد-1

  . ختيار احللول املناسبةالقرار املناسب إل

هي احلالة اليت نستطيع فيها حتديد املشكلة والبدائل املناسبة يف ظل : قرارات في حالة المخاطرة-2

  . خاطرةختاذ قرار و�ا نوع من املاملعلومات، ولكن هذه املعلومات ليست مؤكدة متاما ولكن هي مناسبة إل

وهذه احلالة نكون فيها غري قادرين على حتديد ومجع املعلومات : قرارات في حالة عدم التأكد-3

  .حتماالت، حىت نستطيع أن نتخذ القرار املناسبفرتاض اإلإلجياد احللول املناسبة أو حىت إل

  .وهي القرارات املكتوبة والشفهية :يصالها للعاملينإوفقا لطريق : خامسا

  .يصدرها املدير يف شكل لوائح وقوانني مكتوبة تنظم العمل اإلداري :قرارات مكتوبة-1

  . قرارات يلقيها املدير يف اجتماع العاملني تتعلق حبسن سري العمل :قرارات شفهية-2

  :تخاذ القرارإالعوامل المؤثرة في عملية .10

ختاذ القرار من ناحية الكلفة والوقت الالزم الختاذه سواء كانت هذه القرارات فردية إهناك عّدة عوامل مؤثرة يف 

أو مجاعية، وقد تؤثر على القرار سلبا وينتج عنها قرارات خاطئة أو إجيابا وينتج عنها قرارات مناسبة وخاصة إذا 

  : جتمعت هذه العوامل معا وهيإ

الفرد النفسي ويشمل ذلك الدوافع واالجتاهات واخلربات يقصد �ا تكوين  :العوامل السلوكية والنفسية -1

فعملية صنع القرار تتأثر بالصفات السلوكية للفرد وسلوك الفرد يتأثر أيضا نتيجة . السابقة ومنظومة القيم

 نفعاالت اليت تنتابه خالل املواقف املختلفة كالفرحللتغريات الفيزيولوجية اليت حتدث داخل اجلسم، كما يتأثر باإل

  خل إ...أو القلق أو احلزن
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كما أن احلالة النفسية تؤثر على الفرد متخّذ القرار يف خمتلف مراحل عملية صنع القرار خاصة فيما يتعلق 

تخذ 
ُ
باملعلومات اليت جيمعها، ومقدار اجلهد املبذول وتقييم البدائل فإذا كان تأثري هذه العوامل إجيابيا، فإن القرار امل

  .يا والعكس صحيحسيكون ناجحا ومنطق

 :العوامل البيئية -2

 :تنقسم إىل قسمنيو 

تتمثل هذه العوامل يف الضغوط اخلارجية القادمة من البيئة احمليطة اليت تعمل يف : عوامل البيئة الخارجية  - أ

 :وسطها املنظمة واليت ال ختضع لسيطرة املنظمة بل إن إدارة املنظمة ختضع لضغوطها وتتمثل هذه العوامل مبا يلي

 .الظروف االقتصادية والسياسية واملالية السائدة يف ا�تمع - 

 .قتصاديةالتطورات التكنولوجية والتقنية والقاعدة التحتية اليت تقوم عليها األنشطة اإل - 

 .الظروف اإلنتاجية القطاعية مثل املنافسني واملوردين واملستهلكني - 

النقابات والتشريعات والقوانني احلكومية والرأي العام قتصادية مثل ة واإلاإلجتماعيالعوامل التنظيمية ا - 

 .والسياسة العامة للدولة وشروط اإلنتاج

 . درجة املنافسة اليت تواجه املنظمة يف السوق - 

هي العوامل التنظيمية للمنظمة، ومنها عدم وجود نظم املعلومات داخل : عوامل البيئة الداخلية -1

ختاذ القرارات، مدى وضوح األهداف إاملنظمة، عدم وجود هياكل تنظيمية واضحة، درجة املركزية يف 

 .ومدى توافر اإلمكانيات املالية والبشرية
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 : شيوعا في المستشفيات والمنظمات الصحية كثرالمشاكل األ .11

شيوعا يف مشكالت  كثرإن النماذج التطبيقية األ: ، الخدمية التنفيذية، الطبيةاإلداريةالمشاكل  -1

 :املستشفيات تتمثل يف

 .مشاكل التوصيف الوظيفي وقصور الربامج التدريبية عن حتقيق أهدافها - 

 .العجز يف تدبري املوارد وسوء استخدامها وعدم مالئمة اهليكل التنظيمي لنظام العمل - 

 .املعامالت السلوكية بني مقدمي اخلدمة ومستخدميها والقائمني على إدار�ا سوء - 

 .نقص الوعي والتثقيف الصحي لدى اجلمهور - 

 .ملستخدمي اخلدمة اإلجتماعيضعف املستوى الثقايف وا - 

 .زدحام وجتمهر املرضى بالعياداتإ - 

 .نتظار يف خدمات العمليات اجلراحيةقوائم اإل - 

 .األمراضيص األخطاء املتكررة يف تشخ - 

 .عجز يف أطقم خدمات االستقبال والطوارئ - 

 . عدم توفر األّسرة للمرضى وأماكن إقامة يف األقسام الداخلية - 

 .الندرة وعدم كفاءة خدمات التمريض - 

 .األخطاء املتكررة يف نتائج اخلدمات املخربية - 

 .مستوى جودة خدمات األشعة التشخيصية - 

 .اتعجز خدمات الصيدلة يف تلبية االحتياج - 

 .عجز خدمات التغذية العالجية يف تقدمي الوجبات - 

 .سوء التخطيط اهلندسي للفراغ البيئي - 
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 .إمهال خدمات النظافة العامة يف املستشفى - 

 .كثرة أعطال وانقطاع التيار الكهربائي - 

 .تعطل األجهزة الطبية وسوء استخدامها بكل طاقا�ا وتأخر إجراء عمليات الصيانة  - 

ممّا ال شك فيه أكرب املشاكل اليت يواجهها القطاع الصحي بسبب نقص  :المهني الطبيمشاكل الفساد  -2

 :املوارد املالية وضعف نظام احلوافز وخصائص املتابعة املادية هو

مشكلة إضراب األطباء والطاقم الطيب وامتناعهم عن أداء واجبا�م ومسؤوليا�م الوظيفية اجتاه املرضى بشكل 

 :رتتب عليهجزئي أو كلي مما ي

 .متناع عن تقدمي اخلدمات الطبيةاإل - 

 .ة والرعاية الصحيةاإلجتماعييؤثر سلبا على العالقة الواضحة بني العدالة ا - 

 .يتسبب يف تدين مستوى الصحة للسكان واألخطار النامجة عن ذلك - 

باب ختتلف أس :نتشار األوبئة والعدوى والبكتيريا الفيروسية داخل المنظمة الصحيةإمشاكل  -3

 :نتشار األوبئة والعدوى والبكترييا الفريوسية يف املنظمات الصحية وتتعدد لألسباب التاليةإ

 .فتقار للنظافة وانبعاث الروائح الكريهةاإل - 

 .الصارمة لذلك اإلجراءاتختاذ إعدم تطبيق األطباء والطاقم الطيب لشروط النظافة وعدم  - 

 .املرافق الصحيةعدم مكافحة احلشرات داخل غرف املرضى ويف  - 

 . عدم تنظيف املعدات املشرتكة بطريقة جيدة - 

 .عدم التحكم اجليد والفّعال يف إدارة النفايات الطبية للمستشفيات - 
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  الثامن الفصل

  الصحية المنظمات في البشرية الموارد تحفيز 

  :الحوافز مفهوم. 1

 له خارجي منعکس أو منبه كل أن أي" للسلوك املنبه أو الباعث"  النفس علم يف احلافز بكلمة يقصد 

 .حافزا يعد السلوك على تأثري

 فتحرك التوازن بعدم وتشعره تأهب حاجة يف فتجعله احلوافز هي خارجية مثريات حتركها كامنة حاجات فرد فلكل

 .املثارة احلاجة إشباع أجل من ما سلوكا ليسلك دوافعه

 يزيد مبا اإلنسانية قدرا�م لتحريك للعاملني اإلدارة �يئها اليت العوامل جمموعة" أ�ا على احلوافز وتعرف 

 أن أي. ورغبا�م وأهدافهم حاجا�م هلم حيقق الذي وأفضل أكرب حنو على ألعماهلم أدائهم كفاءة من

 إال يكون ال وهذا ممكن، وقت وبأقل التكاليف بأقل اإلنتاج من ممكن قدر أكرب حتقيق إىل �دف اإلدارة

 و�يئة واملعنوية املادية العوامل من جمموعة توفري طريق عن وحتسينها كفاءته ورفع العامل أداء بتحسني

 .املالئمة العمل ظروف

 رغباته وحتقيق حاجاته إلشباع بالفرد يدفع الذي احملرك" أ�ا على احلوافز تعرف كما(. 

 األداء كفاءة من مزيد حنو العاملني حتفز اليت واألساليب العوامل جمموعة هي احلوافز آخر تعريف ويف 

 .هلا التابعة املنظمات ألهداف حتقيقا أعماهلم جتاه

 منط حتدد واليت الفرد يف الكامنة القوى إثارة إىل �دف اليت العوامل كل احلوافز تعترب آخر تعريف ويف 

 املؤسسة مستوى على أما ستمرار،إب املتزايدة اإلنسانية إشباع طريق عن املطلوب، التصرف أو السلوك

 فإن لذلك لسلوكهم، الرئيسي واحملدد العاملني لدوافع األساسي املصدر هي اإلنسانية احلاجات هذه فإن



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

78 
 

 هي احلوافز فإن الفرد، داخل من تنبع الدوافع كانت فإذا احلوافز، و الدوافع بني قوی ترابط هنالك

 .حتركه اليت حاجاته إشباع خالل من الفرد سلوك على تؤثر اليت اخلارجية العوامل من جمموعة

 :مفهوم الدوافع. 2

يعترب موضوع الدوافع من املوضوعات اليت حظيت كثريا باهتمام علماء النفس ولقد تعددت اآلراء والتعاريف اليت 

  :حتدد مفهوم الدوافع، ومنها

  جند كلمة الدافعية الدافع هو املنبه الذي حيفز الكائن احلي على السلوك واحلركة لنيل أهدافه وغاياته ومنه

اليت تعين مصطلحا عاما يستخدم لإلشارة إىل أي مبادرة تصدر عن فرد، وتكشف عن سلوك موجه حنو 

هدف، وعندما يطبق هذا املصطلح على اإلنسان يصبح مفهوما سيكولوجيا اجتماعيا، ال ميكن أن 

  . ا�تمعة ووجوده يفاإلجتماعينفصل عن تصور الفرد لذاته، أو عن أدواره ومراكزه ا

  القوي أو الطاقات النفسية الداخلية اليت توجه وتنسق تصرفات الفرد وسلوكه " كما تعرف الدوافع بأ�ا

ستجابته للمواقف واملؤثرات البيئية احمليطة به وتتمثل الدوافع يف رغبات اإلنسان وحاجاته،اليت إأثناء 

ه، وكلما كانت درجة إشباع تلك احلاجات أقل يسعى دائما إىل إشباعها وحتقيقها ليعيد التوازن إىل نفس

  .من املطلوب ازدادت قوة الدافع ومدته

  عبارة عن العوامل اليت تشجع الفرد للقيام بعمل معني وجبهد "ويف تعريف آخر تعرف الدوافع على أ�ا

 غالبا ما ن القوى الكامنة يف الذات اإلنسانية واليتأكرب ومثابرة أعلى ورغبة خملصة، والدوافع عبارة ع

  .فاعلية وكفاءة أكثرتدعوها إىل األداء أو اإلجناز املعني ب

 :والحوافز الدوافع بين الفرق. 3

 :أن إذ بينهما التباين يتضح واحلوافز الدوافع مفهومي خالل من
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 شخص من الدوافع هذه وتتباين معينة، حاجات إشباع حنو اإلنساين السلوك توجيه يف تؤثر داخلية قوي الدوافع

 أساسيا دورا اخلارجية البيئة وتلعب الفرد لدى الكامنة الدوافع إثارة يستهدف خارجي مؤثر فهي احلوافز أما آلخر

 .بينهما ويقع وسلوكه اإلنسان حاجات يتخلل وسيط متغري اعتبارها ميكن الدافعية أن أي الشأن، هذا يف

 سلوكا تولد احلوافز هذه الفرد، لدى حوافز يثري بدوره الذي التوتر من نوعا توجد املشبعة غري اإلنسان فحاجات

 فان احلاجات هذه شباعإ يف املسامهة شأنه من السلوك إىل التوصل وعند احلاجات، هلذه إشباع عن البحث هدفه

 لتحقيقه ورغبات حبوافز مدفوعون أ�م على دليل مثال، ما مؤسسة يف العاملني فنشاط يقل، بالتوتر اإلحساس

 .هلم قيمة فيه أن يدركون ما هدف

 إىل وتشري خارجية، عوامل تعترب اليت احلوافز عن ختتلف بالتايل وهي للسلوك، داخلية حمركات هي فالدوافع

 املادية، باملنافع تتصل مادية حوافز تكون نأ ميكن واليت للعمل، أدائهم من العاملني فراداأل يتوقعها اليت املكافآت

  .معنوية حوافز أو

 :الحوافز أنواع. 4

 :وتشمل ومعنوية مادية إىل للحوافز شائعا تقسيما جند

 املؤسسة تتبعها اليت باختالف السياسة وختتلف خمتلفة أشكاال وتتخذ املادية احلوافز تتنوع :المادية الحوافز 1.4

 :ومنها لديها العاملني يف حتفيز

 األجر حوافز بني ومن املختلفة ا�تمعات يف العمل حوافز أهم من واحدا األجور متثل: األجر. 

  .اخل.... واملنح العالوات: مثل مادي جرأ حتفيز - 

 .الطبية خدمات التغذية، خدمات الرتفيه، خدمات النقل، خدمات: مثل معنوي جرأ حتفيز - 
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 مت الذي لالتفاق وفقا به، يكلفه ما مقابل العمل صاحب لدى العامل يستحقه ما: نهأ على األجر ويعرف

 .العمل وصاحب العامل بني للعالقة املنظمة التشريعات تفرضه ما إطار ويف بينهما،

 العمل صاحب من كتعبري للعامل متنح عيين أو نقدي شكل يف مالية مبالغ"  هي املكافئات: املكافأة 

 وهي أحسن، نتائج حتقيق سبيل يف اجلهد بذل زيادة على كحافز أو املهارة، أو باخلربة عرتافاإل عن

 العمل، متطلبات أو ظروف أو بشروط مباشرة مرتبطة ليست كو�ا يف األخرى التعويضات عن ختتلف

 والنوعية الكمية الناحية من ونتائجه العمل وكيفية بنوعية خاصة بشروط مباشرة بصفة مرتبطة هي وإمنا

 :يلي ما املكافئات أنواع أهم ومن

  .اإلنتاج زيادة على مكافأة - 

  .اإلجناز يف السرعة على مكافأة - 

  .املستعملة األولية املواد يف االقتصاد على مكافأة - 

  .االخرتاع على مكافأة - 

  .مكفأة تشجيعية- 

 :المعنوية الحوافز 2.4

  .العمل ستقرارإ ضمان - 

  .األفراد معنويات رفع - 

  .العمل حوادث ختفيض - 
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 .الرتقية - 

  . املادية العمل ظروف - 

  . العاملني بأمهية عرتافاإل - 

  .العمل يف العاملني بني الطيبة العالقات - 

  .الكفاءة ذات العادلة القيادة - 

  .العالية الفنية واملهارات املهنية الكفاءة - 

  .اجليد للعامل الدائم الشكر - 

  .مالئمة عمل ظروف توفري - 

  :أهمية الحوافز.5

يكتسي التحفيز أمهية بالغة يف دفع األفراد حنو حتقيق أهداف املنظمة وحتسني األداء وتتمثل أمهية التحفيز فيما  

 : يلي

 .لألفراد وربط مصاحل الفرد مبصاحل املنظمة اإلجتماعيو حتسني الوضع املادي والنفسي - 

 . ستخدامإأفضل  ستخدامهاإو تفجري طاقات وقدرات العاملني - 

تعمل احلوافز على  تقليص تكاليف اإلنتاج من خالل إبتكار وتطوير أساليب العمل وإعتماد أساليب ووسائل - 

 . حديثة من شأ�ا تقليص اهلدر يف وقت اإلنتاج واملواد األولية
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ت تساهم يف خلق الرضا لدى العاملني عن عملهم مما يساعد يف حل الكثري من املشاكل اليت تعاين منها اإلدارا- 

 .مثل الغيابات واملنازعات والشكاوي

 .رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملني- 

 . شباع حاجات الفرد من التقدير واإلحرتامإ- 

 .تشجيع املنافسة بني العاملني يف جمال العمل وتقدمي األفضل- 

 .تنمية روح املشاركة والتعاون- 

 .تعظيم الرحبية لدى املنظمة واجلودة يف تقدمي اخلدمات- 

  .دة فرص الرتقية والتقدمزيا- 

 :خصائص النظام الجيد للحوافز.6

لكي يتحقق اهلدف من وضع نظام للحوافز فإنه البد من مراعاة جمموعة من الشروط جيب توافرها لتحقيق 

  :ذلك من أمهها

 مدى تناسب احلافز مع الدافع املوجود لدى الفرد، فإذا كانت احلوافز املعطاة للعاملني تتفق مع رغبا�م -

وحاجا�م من حيث الكم والكيف كلما أدى ذلك إىل زيادة فاعلية نظام احلوافز، إذ أن أي نقص يف احلافز 

  .سيؤدي إىل عدم حتقيق اإلشباع املطلوب األمر الذي يؤدي إىل استمرار حالة عدم التوازن عند الفرد

لك عن طريق تعميق مفهوم أن تعمل احلوافز على ربط الفرد باملنظمة اليت يعمل �ا وتفاعله معها وذ -

 .ربط احلافز باألداء اجليد
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ة والنفسية واحلضارية، واليت مير �ا البلد واليت إلجتماعيقتصادية واأن تواكب هذه احلوافز املتغريات اإل -

 .قد تؤثر على سلوك العاملني

واضحة عن أن يتسم نظام احلوافز بالوضوح بالنسبة جلميع العاملني، حبيث يكون لدى كل فرد فكرة  -

 .نظام احلوافز املوجود يف املنظمة اليت يعمل �ا

أن ترتبط هذه احلوافز ارتباطًا وثيقًا باجلهود الذهنية أو البدنية اليت يبذهلا املوظف أو العامل يف حتقيق  -

 .احلد األدىن لألداء واإلنتاجية

 .مرونة نظام احلوافز حىت يساهم يف حتقيق الرضا الوظيفي يف جمال العمل -

إحلاحًا لدى الفرد، حيث أ�ا املسيطرة على  كثرأن يركز نظام احلوافز الفعال على إشباع الدوافع األ -

 .سلوكه وتصرفاته عن غريها من الدوافع

العمل على إجياد رغبة جديدة، أو زيادة يف مستوى رغبة قائمة عند الفرد وذلك عن طريق توفري احلوافز  -

 .هما يف كل مناسبةاملادية واملعنوية وحسن اختيار أي

أن يتسم احلافز بالنزاهة وعدم تدخل االعتبارات الشخصية أو العالقات أو الوساطات واحملسوبيات يف  -

 . منحها وأال مينح إال على األداء اجليد حىت يؤدي اهلدف املنشود

صر املؤثر رتبط فاعلية أي منظمة بكفاءة العنصر البشري وقدرته على العمل ورغبته فيه باعتباره العنت - 

يف تعظيم النتائج على ترشيد استخدام املوارد  اإلدارةوتعتمد . والفعال يف استخدام املوارد املادية املتاحة

ستخدام العنصر البشري لتعدد املتغريات احملددة له، لدرجة إوقد يصعب ترشيد . املادية والبشرية املتاحة

ستخدام هذا العنصر وهو األمر الذي جعل املشكلة الرئيسية إعلى ترشيد  اإلدارةتزيد من صعوبة قدرة 

يف أي منظمة هي التعرف على املتغريات احملددة هلذا العنصر واليت تنعكس على  اإلدارةاليت تواجه 

 .سلوك هؤالء األفراد الذين ميثلون قدرة العمل يف املنظمة
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ورًا هامًا وحيويًا يف سلوك األفراد، ومن خالهلا وتعترب الدوافع واحلوافز من املؤثرات األساسية اليت تلعب د

األمر الذي ميكن معه القول أن قدرة املنظمات على حتقيق أهدافها تتوقف  ،ميكن خلق الرغبة لديهم يف األداء

يف توفري القدر الكايف من الدافعية لدى األفراد ووضع نظام فعال للحافز الذي  اإلدارةإىل حد كبري على جناح 

ثارة الدوافع اليت بدورها تدفع العاملني لإلنتاج وحتقق هلم الرضا عن ذلك العمل مما يؤدي إىل رفع الروح يوجه إل

  . املعنوية وزيادة معدالت األداء

وتكمن أمهية الدوافع واحلوافز يف تأثرها على السلوك اإلنساين حيث تعترب عامال مهما يف حتديد سلوك 

ومهما تساوت أو تقاربت خربات األفراد وقدرا�م إال أن أحد أسباب اختالف األداء  ،األداء الفردي يف العمل

  . يعود إىل قوة رغبة أو دافعية الفرد ألداء العمل

ومن هنا تتضح أمهية الدافع يف التأثري على أداء الفرد وسلوكه مبعىن أنه لو توافرت قدرة عالية على األداء 

يؤدي إىل أداء مرتفع إال يف حالة وجود دافع للفرد على األداء، وبالتايل  وظروف مناسبة للعمل، فإن ذلك لن

جيب على املنظمات أن توجه جهودها لدفع العاملني، والتأثري يف سلوكهم، وإثارة دوافعهم لصاحل العمل، وإذا 

كبرية يف   يف أي منظمة يف إثارة دوافع األفراد، وحفزهم للعمل فتكون بذلك قد جنحت بدرجة اإلدارةجنحت 

  .حتقيق أهدافها بدرجة عالية من الكفاءة

 :نظريات التحفيز.7

حيث قام بتطبيق اإلنسانية العلمية اليت تساعد على زيادة اإلنتاج  وتنفيذ : رنظرية فريدريك تايلو-1

 .العمل جبهد معقول يف زمن أقل

األجور وقد قام بدراسة دقيقة حيث أثبت تايلور أن زيادة اإلنتاج ميكن التحكم فيها من خالل نظام 

فرتض فيها أن الفرد بطبيعته حيب العمل فقط من أجل املال وال إالذي *دراسة احلركة والزمن*سم إللعمل عرفت ب
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عتربت إيتحمل املسؤولية وبالتايل هناك مصاحل مشرتكة بني مصاحل األفراد الشخصية وأهداف ومصاحل املؤسسة و 

 .قتصاديةإط ألسباب هذه النظرية أن الفرد يعمل فق

 :نتقدت النظرية أل�ا إ

 . حددت العامل الكفء وفرض على العمال اآلخرين األداء النمطي مما خيلق تناقض بني العمال- 

 .ة وتأثريها على العمال ومعاملتهم كآالت اإلجتماعيإمهال املتغريات النفسية ا- 

  .وجود األجر احلافز الوحيد- 

 : نظرية الحاجات اإلنسانية-2

تعترب نظرية عامل النفس أبراهام ماسلو من أوىل النظريات لتفسري سلوك اإلنسان يف العمل حيث افرتض  

احلاجات : أنه ميلك احلاجة نفسه حترك سلوكه لتحقيق الذات تتمثل احلاجات يف جماميع مخسة

اجة لتحقيق الذات وهي احل اإلجتماعيالفيزيولوجية،احلاجة لألمن  احلاجة للحب واالنتماء، احلاجة للتقدير 

 .تتمثل  يف شكل هرم 

هي حاجات أساسية مرتبطة بتكوين اإلنسان الفيزيولوجي من طعام : احلاجات املادية الفيزيولوجية- 

 .ولباس وسكن ونوم وراحة

 .السالمة من املخاطر املادية، التدهور االقتصادي: حاجات احلماية واألمن والطمأنينة- 

 . حرتام الغري وتقدير املسئولني واحلاجة إىل املركز واملكانإ: حاجات التقدير- 

 .حب االنتماء وعدم اإلشباع :ةاإلجتماعياحلاجة ا- 
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 . هنا يصل إىل أعلى مراحل األداء ويريد حتقيق ما يناسب قدراته وموهبته: جنازاحلاجة إىل اإل- 

  . السلمكلما مت إشباع جمموعة معينة يتوقف عن الدفع وتبدأ جمموعة ثانية يف

 : التفضيلنجاز والتموقع و نظرية الحاجة إلى اإل -3

 :جناز يتمتعون خبصائصيرى ماكليالند أن األفراد الذين ميلكون حاجة اإل: نجازنظرية الحاجة لإل-أ

 . يفضلون ظروف عمل تسمح هلم بتحمل املسؤولية- 

 . التحدي وا�ازفة ضمن حدود حمسوبة- 

 .الفردية لألفراد ال يكفي أن تصمم هلم ظروف عملترتكز النظرية على الفروق 

ترى هذه النظرية أن قوة االندفاع حتصل نتيجة ما حيدث : نظرية التموقع والتفضيل لفيكتور فروم -ب

 : يف العقل ويؤثر يف السلوك وبناءا على ذلك وضع عدة تفسريات

 . ترتكز على املنفعة الشخصية- 

 . ختيار الفرد لنشاط معنيإ- 

حتمال حتقيقه ومل توضح منط عام إحدد حبافز واحد كما بينت نظرية فروم الفارق بني قيمة احلافز و ال يت

  .لسلوك األفراد أو جتاه أعماهلم

 : طبيعة الموارد البشرية في المنظمات الصحية .8
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أ�ا  تعرف املوارد البشرية العاملة يف املؤسسات الصحية باملوارد البشرية الصحية حيث تعرف على     

وتعترب هذه املوارد العنصر األساسي يف  ،مجيع األشخاص املشاركني يف األعمال اليت �دف إىل تعزيز الصحة

 : النظام الصحي وتشمل على ما يلي

 . األطباء-     

 .املمرضني-     

 .القابالت-     

 . أطباء األسنان-     

 .الصيدليني-     

  .لآلخرينمقدمي الرعاية الصحية -     

 . مبختلف رتبهم اإلدارةموظفي -     

   .عمال النظافة والعمال املهنيني على خمتلف املستويات-     

 :تحفيز المهنيون في المنظمة الصحية.9

فإن احلافز  ،بالرغم من تعدد نظريات التحفيز إال أن هناك الكثري من نقاط الضعف والثغرات فيها

األساسي للعمل ميكن أن خيتلف من شخص آلخر، ونتيجة لذلك فإن نظريات التحفيز ميكنها حفز بعض 

 .األفراد وال ميكنها حفز بعضهم اآلخر
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من وسيلة لتحقيق عدد من الغايات، كما أن العاملني خمتلفني  أكثرفالعمل عند الكثري من األفراد ليس 

القيم والثقافة فإن حاجا�م خمتلفة إضافة إىل أن هذه احلاجات متغرية  اخلربة، م،التعلي العمر، من حيث اجلنس،

 .من حيث القيمة واألمهية

إن املهين باملقارنة مع غري املهين يضع تأكيد أكرب على إشباع احتياجات املستوى األعلى وهي احلاجات 

 :النفسية،ولتحقيق ذلك يركز املهنيون على

 التعلم واإلجناز . 

 يام بأعمال مهمة وحمفزة وتشكل حتدي حقيقي ملهارا�مالق . 

 احلاجة لإلحساس باإلجناز وأمهية العمل . 

 توفر الفرصة لتحمل املسؤولية وتقرير كيفية أداء عمله. 

باملشاركة واالنفتاح لتنمية الرقابة الذاتية واحلكم  اإلدارةأفضل الطرق لتحفيز املهنيني هو ممارسة أسلوب 

  .  الذايت
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  تاسعالفصل ال

  القيادة في المنظمات الصحية

  :مفهــوم القيــادة.1

 :يوجد عدة تعاريف للقيادة نذكر منها ما يلي

  القيادة بأ�ا الركيزة اليت يتم عليها التوازن بني حاجات كل من الفرد واملنظمة اليت يعمل "يعرف بينس

 ".�ا

   بأ�ا قدرة الفرد يف التأثر على شخص أو جمموعة وتوجيهم من أجل كسب تعاو�م " يعرفها ليكرت

 ".وحتفيزهم على العمل بأعلى درجة من الكفاية يف سبيل حتقيق األهداف املوضوعة

 رضا بأ�ا القدرة على توجيه سلوك اجلماعة و التأثري فيها بشكل يدفعها إيل التعاون عن " ويعرفها نيومان

 ."واقتناع لتحقيق األهداف

 : اإلداريةتعريف القيــادة .2

 :كما يلي  اإلداريةميكن تعريف القيادة 

بأ�ا اجلهد أو العمل الذي ميارسه الشخص للتأثري يف الناس وجعلهم يتعاونون لتحقيق "  أردواي"يعرفها 

 ". هدف يرغبون كلهم يف حتقيقه

  . خرين  �دف أداء عمل مشرتكبأ�ا عملية التأثري يف  اآل اإلداريةالقيادة " يعرف فيدلر
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 : اإلداريةعناصر القيادة .3

 : هي اإلداريةهناك عناصر جوهرية  الزمة لوجود القيادة     

 اإلداريةوهي العملية األساسية اليت ترتكز عليها القيادة : عملية التأثري اليت ميارسها املدير على مرؤوسيه ،

ويقوم التأثري على ما يستخدمه املدير من وسائل إلقناع مرؤوسيه وحثهم على التعاون، بقدر ما تكون 

 .  درجة تأثري املدير فعالة يف سلوك مرؤوسيه و  تصرفا�م تكون قيادته ناجحة وفعالة

 يه تنظيم مجيع تستهدف عملية التأثري اليت يقوم �ا املدير حنو مرؤوس: توجيه املرؤوسني وتوحيد جهودهم

القوى البشرية اليت توجد يف التنظيم يشرف عليهم و يقوم بتوجيههم و ضبط سلوكهم يف مجيع املواقف، 

فاملدير القائد هو الذي يستطيع من خالل عملية التأثري أن يشكل فريقا متعاونا من موظفيه رغم أوجه 

 . ختالف بينهماإل

 عملية التأثري والتوجيه اليت يقوم �ا املدير القائد حنو  إن اهلدف األساسي من: حتقيق اهلدف الوظيفي

  .مرؤوسيه هو حتقيق األهداف  املنشودة للمنظمة

  :اإلداريةأهمية القيادة .4

أمهية كبرية يف توجيه سلوك العاملني حنو حتقيق األهداف املرغوبة  فهي تؤثر على مستوى  اإلداريةللقيادة 

 :األداء العام للعاملني ويظهر ذلك من خالل النقاط التالية

 . حتويل األهداف املطلوبة إىل نتائج اإلداريةتستطيع القيادة  ✓

 .حتقيق األهدافنتاجية بفعالية حنو العناصر اإل اإلداريةتوجه القيادة  ✓
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بدون القيادة يصعب على املنظمة التعامل مع متغريات البيئة اخلارجية اليت تؤثر بشكل مباشر أو غري  ✓

 .مباشر يف حتقيق أهداف املنظمة

  .بدون القيادة يفقد التخطيط و التنظيم الرقابة تأثريها يف حتقيق أهداف املنظمة ✓

 :أنواع القيادة. 5

 : السلطة إىل نوعني القيادة تنقسم من حيث

 ة القائمة اإلجتماعيتظهر القيادة غري الرمسية يف مواقف اجتماعية تفرزها العالقات  :القيادة غير الرسمية

اإلمكانات املرتاكمة اليت ميتلكها هؤالء األفراد إذ يكون  بني األفراد مثل السمات الشخصية واملؤهالت أو

النوع من القيادة ومما يساهم يف ظهور هذا النوع من القيادة الكبري اجلانب الرمسي أي دور يف بروز هذا 

ة وأدوارهم، ومن هنا يتضح أن القيادة غري اإلجتماعيختالف قابليتهم، ومكانتهم اإيف طبيعة األفراد و 

تقوم على ة بني األفراد، و اإلجتماعيعالت الرمسية هي حصيلة اجتماعية هادفة تتكون من خالل التفا

ثقة بالفرد القائد على أنه ذو مؤهالت شخصية أو مهنية تؤهله للدفاع أو التعبري عن مصاحل أساس ال

ذلك ستفادة األشخاص القياديني و إمن  هتمت بعض اإلدارات الرمسية بشكل عامإكما   ،اجلماعة

 من قدرا�م القيادية يف نشاطاتستفادة بإعطائهم مراكز رمسية لكسب والئهم للمنظمة الرمسية واإل

 .مهام املنظمات اليت يعملون �او 

 عالقته املتداخلة ملنظمة من خالل التنظيم الرمسي و هي القيادة اليت تستمد سلطتها يف او : القيادة الرسمية

يلعب اجلانب و  ،املتمثلة يف خطوط اهليكل التنظيمي اإلداريةرتباطات واملسؤوليات حسب طبيعة اإل

 دورا مهما يف إدارة أنشطة املنظمة حيث ميثل املدير فيها الشخص الذي يقوم مبمارسة الوظائف اإلشرايف

جتاه مجاعة من األفراد العاملني عنهم وعليهم كمرؤوسني وتلقى التعليمات وتنفيذه وفق األنظمة إ اإلدارية
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 ملنظمة، سواء كان مدير القسم أوهيكل االسائدة و ميثل املدير مبوجب ذلك أي مستوى تنظيمي يف 

وتتأثر عملية القيادة الرمسية من املتغريات، مثل حجم املنظمة اليت يعمل رئيسا ، مالحظ العمل الشعبة أو

كفاءة و مدى حتويل الصالحيات التعليمات واألوامر املستخدمة و هلا ومدى تعقيدها ودرجة وضوح 

  .رتباط مع التقسيمات األخرىاإلالتنسيق يف الفعاليات املتعلقة بدرجة 

 :ىل ثالث أنواع هيإالقيادة تنقسم من حيث األسلوب 

 النمط املتساهل –النمط الدميقراطي  –وتوقراطي النمط األ. 

هي تلك القيادة اليت ميلك فيها القائد سلوكا تسلطيا ويتخذ من خالل : وتوقراطيالنمط األ -1

 .ستشار�مإالقرارات بنفسه دون 

 : مبادئ هذا النمطمن  

 . ختاذ املركزية املطلقة كمبدأ أساسي يف العمل داخل املنظمةإ ✓

 . عدم تفويض السلطة مهما كانت بساطتها ✓

 . هتمام و الرتكيز على العمل دون االهتمام باملوظفنياإل ✓

 : وتوقراطيمزايا النمط األ 

 .وتوقراطيـ املوظفني الذين خيشون استعمال السلطة يتقبلون بارتياح القائد األ ✓

  .ساليب احلكيمة يف إقناعهمـ املوظفني الذين لديهم ميل عدوانية ، حيث ال جتدي األ ✓
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تفويض نسانية واملشاركة و ترتكز على العالقات اإل هي تلك القيادة اليت: النمط الديمقراطي-2

خرى األ اإلداريةبعض املهام اعة ويشركهم يف اختاذ القرارات و د الدميقراطي يتفاعل مع أفراد اجلمالسلطة، فالقائ

مرؤوسيه واالستفادة من آرائهم وأفكارهم تقوم الدميقراطية على الثقة يف ض كثريا من سلطاته إيل مرؤوسيه و ويفو 

 . إتاحة الفرص ملبادرا�م و يف ختطيط أعماهلمو 

 : هناك عدة مناذج من سلوكيات القائد الدميقراطي نذكر بعضها: أشكال القيادة الديمقراطية *

 . منوذج القائد الدميقراطي الذي يتيح قدرا بسيطا من احلرية للمرؤوسني للمشاركة يف صنع القرار ✓

 . ار يف إطارهامنوذج القائد الدميقراطي الذي حيدد املشكلة و يرسم احلدود اليت ميكن اختاذ القر  ✓

منوذج القائد الدميقراطي الذي يتخذ القرار بنفسه ولكنه حيرص على إثارة احلوار بتنفيذه وإذا لقي  ✓

 .ستياء لديهم يعمل على تعديلهإ

 .منوذج القائد الذي يرتك ملرؤوسيه أمر اختاذ القرار الذي يوافق عليه ✓ 

ير موهوب يعمل على إلفات النظر إىل الطرق يعد القائد مبوجب هذا النمط مد: النمط المتساهل -3

ووضع  فكار حول ما جيب القيام بهقرتاح األإاليت كانت تضعف قدرات فريقه مع الرتكيز على احللول و 

القبول يادة الفعالة ولتحقيق التواصل و غتنام الفرص الصغرية إلظهار القإخطط عمل خاصة لكل أولوية و 

والسعي للتعرف على كيفية فهم كل فرد لوضع  اإلدارةالذي يسعى إليه مع كل عضو عامل يف فريق 

املنظمة احلايل و من جهة نظر عملية تنظيمية مع الرتكيز املكثف على كل واحد منهم كانسان له أحالمه 

ى ما يسعى إليه يف صغاء إليهم حبثا عن طرق مساعدة للحصول علو طموحاته و حياته اخلاصة و اإل

 .حياته املهنية
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 جراءات اليت يرو�ا إتباع إعطاء القائد أكرب قدر من احلرية ملرؤوسه ملمارسة نشاطا�م وإصدار القرارات و إ

 .مناسبة للقيام بالعمل

 ت، من أجل توضيح اآلراء و األفكاراإلتصاالتباع القائد سياسة الباب املفتوح يف إ. 

 سناد الواجبات بطريقة عامة وغري حمددة إجتاه القائد إىل تفويض السلطة على أوسع نطاق وميليه إىل إ

 . حرية يف ممارسة أعماله و فرصة االعتماد على نفسه وتقييم نتائج عمله أكثرإلعطاء املرؤوس 
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  عاشرالفصل ال

  في المنظمات الصحية اإلتصال 

  :الداخلي اإلتصالمفهـــوم  .1 

الداخلي بتعدد الدراسات واألحباث وعموما هو عملية الربط بني أعضاء املؤسسة  اإلتصالتعددت مفاهيم        

  .بغية نشر املعلومات واألفكار

تصاهلا إدراسة وتطبيق جمموعة من املؤشرات والوسائل اليت بواسطتها تنظم املؤسسة "كما يعرف على أنه          

  ". مع حميطها

نقل املعلومات واألفكار بصفة مستمرة بني األفراد وبني بعضهم البعض يف كل " :ويعرفه أيضا على أنه        

العليا وبني املوظفني واملشرفني أي هي شبكة تربط كل أعضاء  اإلدارةاملستويات التنظيمية بني املدرين وبني 

  ".التنظيم

  :الداخلي في المؤسسة اإلتصالأنواع  .2

الداخلي مهزة وصل بني هيئات املؤسسة وبني السلطة املركزية، وعملية نقل املعلومات وتبادل  اإلتصاليعترب        

جتاهني األعلى واألدىن، كما ميكن أن إاألفكار داخل التنظيم تتخذ نوعني وشكلني فقد تكون بشكل عمودي يف 

  .فس املستوىالتنظيمية من ن اإلداريةتكون أفقية بني رؤساء الوحدات 

           :الرمسي وغري الرمسي اإلتصالوتنقسم إىل نوعني رئيسني مها  -

خيضع لقواعد وإجراءات حمددة رمسيا ومبينة بصورة مكتوبة، وفيه  اإلتصالوهو نظام من : الرسمي اإلتصال 1.2

  .الوظيفيةختصاصات املعلومات يف املؤسسة، مبا تتماشى والتوزيع الرمسي للسلطات واإل تدفق

مجيع قنوا�ا ووسائلها  ت اليت تتم يف إطار األسس والقوانني اليت حتكم املؤسسة، ولكن تكوناإلتصاالوهو أيضا   

  .واضحة ومعروفة جلميع األعضاء املوجودين داخل إطار املؤسسة

   : الصاعد، النازل واألفقي اإلتصال: الرمسي إىل ثالث أنواع اإلتصالوينقسم           

العليا أي من الرؤساء  اإلدارةوهو عملية تدفق املعلومات والتوجيهات والتعليمات من  :النـــازل اإلتصال  -  أ

إىل املرؤوسني �دف دفعهم وتوجيههم حنو العمل وخمتلف األوامر والتعليمات اخلاصة بتنفيذ القرارات 

 .اليومية

  :وتتمثل أهم أنواع الرسائل النازلة يف



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

96 
 

  . اليت متثل توجيهات حمددة عن املهمةالتعليمات الوظيفية  -

 .واملمارسات اليت حتدد سياسات املنظمة، وهي معلومات خاصة باملؤسسة اإلجراءات  -

  . التغذية العكسية عن أداء املرؤوسني -

  . تأصيل األهداف وهي معلومات عن الطبيعية اإليديولوجية لغرض تنمية اإلحساس برسالة املنظمة -

 .ريف بثقافة املؤسسة ورسالتها وقيمتهاحتفيز العاملني والتع -

النازل، حيث يبدأ من أدىن املستويات  اإلتصالالذي يتم بعكس  اإلتصالوهو  :الصاعد اإلتصال - ب

 املختلفة من أسفل اهلرم يف اهليكل التنظيمي إىل أعاله اإلداريةليصل إىل أعالها عرب املستويات  اإلدارية

  :الصاعد ميكن تقسيمها إىل اإلتصالواملعلومات اليت يتم نقلها يف صورة  

 .معلومات عن العمل نفسه وأدائه ومشاكله -

 .معلومات عن اآلخرين ومشاكلهم  -

 .التنظيمية اإلجراءاتمعلومات حول السياسات و   -

 .معلومات حول ما ينبغي القيام به وكيف يتم ذلك  -

الذي حيدث بني موظفي املستوى اإلداري، الذي يهدف إىل  اإلتصالويقصد به  :األفــقــي اإلتصال  -  ج

تبادل املعلومات والتنسيق بني اجلهود واألعمال اليت يقومون �ا، ويف كثري من األحيان حيدث وميارس 

  .جتماعات اللجان وا�الس املختلفة املوجودة داخل املؤسسةإعلى شكل 

    الذي يتضمن نقل الرسائل حبيث تنساب عرب مستوى هيكل واحد أي نفس  اإلتصالوهو أيضا   

مع بعضهم البعض وهذا النوع من  اإلتصالالعليا ب اإلدارةاملستوى اإلداري يف التنظيم، مثل قيام مديري 

   .ضروري لزيادة التنسيق بني العاملني واألنظمة الفرعية يف املنظمة اإلتصال

ت الرمسية وتدفق البيانات، اإلتصاالالتنظيمي أساسا التنظيم الرمسي يف املؤسسة وبالتايل وميثل اهليكل          

  :والشكلني املواليني يوضحان ذلك
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  الداخلي في المؤسسة اإلتصالهرم التنظيمي و أنواع ال:  03الشكل 

الهابط من األعلى إلى األسفل                                      اإلتصالالصاعد من األسفل إلى األعلى                     اإلتصال

    

  العليا اإلدارة

 من أعلى إلى أسفل

 ،رئيساإلدارةمجلس 

  ، المديراإلدارةمجلس 

 العام لإلدارة

 نتاج،مالية، أفرادالوسطى، مدراء الدوائر المختلفة من اإل اإلدارة       

 الدنيا ، رؤساء أقسام التصميم و المحاسبة اإلدارة

  

  و الحراس و غيرهم......العمال و العمال المهرة                   

              

  .53،ص 2011،دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، 1عالمي،طداري واإلاإل اإلتصالحممد أبو مسرة، : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دارات الوسطىتصال أفقي بني اإلإ

 إتصال أفقي بني اإلدارات الدنيا

  اتصال أفقي بني العمال
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  الصاعدة و الهابطة و األفقية في المنظمة اإلتصالهيكل قنوات : 04الشكل 

  

 

2.2   

الذي حيدث يف املنظمات والذي ال يتقيد مبراكز األفراد  اإلتصالهو ذلك  :غير الرسمي اإلتصال 2.2

  .وعالقا�م ورتبهم ويقوم على أساس العالقات الشخصية ويرتكز حول األهداف املسطرة

الذي ال خيضع لقواعد و إجراءات مثبتة مكتوبة رمسية، حيث تتم بني  اإلتصالويعرف أيضا على أنه ذلك    

غري الرمسية فهي عديدة نذكر  اإلتصالمستويات خمتلفة داخل املنظمة متخطية خطوط السلطة الرمسية، ووسائل 

  . ت املباشرة بغرض احلصول على البيانات واملعلومات املتعلقة بنشاطات املنظمةاإلتصاال: منها

 المدير العام

  

                      

 )أ(مدير دائرة  )ب(مدير دائرة  )ج(مدير دائرة  )د(مدير دائرة 
 

 

  

 

  

 االفقي

  

 اإلتصال

    

  

 اإلتصال

 الهابط
 

  

   اإلتصال

 الصاعد

                

 )هـ(رئيس قسم  )و(رئيس قسم 

  

                      

 )1(رئيس وحدة  )2(رئيس وحدة  )3(رئيس وحدة  )4(رئيسوحدة 

 

،جسور للنشر  1رضوان بلخريي، سارة جابري، مدخل لالتصال والعالقات العامة، ط :المصدر

  .85،ص 2013والتوزيع، اجلزائر، 
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نتشار حيث أن اخلرب قد ينشر قبل بثه يف القنوات غري الرمسية غري الرمسي بسرعة وسهولة اإل اإلتصالاز وميت   

  :ويتميز خصائصه مبا يلي

 .نتشاره بسهولة يف املنظمةإ -

 .يتميز بالسرعة واملرونة يف نقل البيانات وتبادهلا بني عدد كبري من املوظفني -

 .اإلتصاليعتمد على الوسائل الشفوية يف  -

يعتمد على تعزيز العالقات بني العمال كما خيلق روح التعاون والتماسك فيما بينهم وجيعل العمل يتم   -

  .فعالية أكثرب

 :الداخلي اإلتصالوسائل .3

  :تستعمل املؤسسة يف اتصاهلا الداخلي وسائل متعددة ومتنوعة واملتمثلة يف          

الذي يستخدم كتابة األفكار واملعلومات إما  اإلتصالالكتايب هو  اإلتصال  :الكتابي اإلتصالوسائل  1.3 

الكتايب بني املرسل واملرسل إليه، أو عرب  اإلتصالباستخدام الكلمات أو الرموز للعاملني يف املنظمة، ويتم 

ل، وهذا ، أو رسالة قصرية على اهلاتف اجلوا)اإلنرتنيت(الفاكس أو الربقيات أو عرب شبكة املعلومات العاملية 

 اإلداريةاألسلوب يعترب من متطلبات األمور يف املنظمات كبرية احلجم، وذات االتساع يف التنظيم واملستويات 

 : اهلرمية  ونذكر منها

منه يف املنظمات الصغرية، والتقارير قد  أكثريزداد االعتماد على التقارير يف املنظمات الكبرية  :التقارير -1    

إحصاءات وبيانات تقدم يف فرتات معينة، أو تقارير عن موضوعات معينة وجيب أن تكون تكون دورية حتوي 

 .ملخصة وخمتصرة ألن الكثري من الرؤساء ال يتسع وقتهم لقراءة التقارير املطولة

وهي عبارة عن رسالة داخلية حتتوي جمموعة من التوصيات لتنظيم العمل، يقوم بكتابتها  :المذكرة -2    

واملرؤوسني إىل املسؤولني عنهم وذلك لتوضيح بعض املشكالت واجلوانب اليت تصادف العمل العاملني 

والتطبيق، ويف املقابل ميكن أن تقدم مذكرات املسؤولني إىل العاملني �دف شرح وتأكيد بعض اجلوانب، حيث 

رتاحات حلل  بعض قخاصة ملا له من أمهية يف نقل املعلومات واإل اإلتصاليشجع املسئول هذا النوع من 

 .املشاكل

وهي عبارة عن منشورات حتتوي على جمموعة من املعلومات البسيطة واملطلوبة داخل  :الملصقات -3   

 .املؤسسة ملختلف العاملني فيها
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ستخدام وسائل بسيطة وتكون عن طريق الكالم، والذي يعترب من إحيث يتم فيها  :الوسائل الشفوية 2.3

 : إقناعا مقارنة مع األسلوب الكتايب، ويتحقق هذا النوع من خالل بعض الصور التالية أكثراألساليب السهلة و 

تصدر التعليمات من الرئيس إىل مرؤوسيه يف شكل أوامر وذلك ملمارسة عملية  التعليمات واألوامر -1  

  . يف خمتلف املنظمات لتأدية عمل ما اإلتصال

الشفهي وتتمثل يف مواعيد دورية يلتقي فيها األفراد  اإلتصالوهي إحدى وسائل  :المؤتمراتجتماعات و اإل -2

  .ويتبادلون األفكار واآلراء واملعلومات، وفيها يناقش التقرير السنوي للمؤسسة

لزيادة حجم  اإلتصالتستعمل املؤسسة األفالم واألشرطة السمعية البصرية يف  :الوسائل السمعية البصرية 3.3

  .التلفزيون والسينما والراديو ثل املعلومات م

وتستعمل الوسائل السمعية البصرية ألغراض معينة مثل توجيه وتدريب املوظفني اجلدد وشرح معايري وقواعد   

 اإلداريةلتزام العاملني �ذه القواعد، وشرح تقدم أنشطة واجنازات املنظمة، وتعريف العاملني باهليئة إاألمن وأمهية 

   :دهذه الوسائل السمعية البصرية جن ومن بني ،واهليكل التنظيمي

  .ستماعواإل اإلتصال  −

  .اإلذاعة  −

  .التلفزيون - 

  .التسجيالت −

  . مكربات الصوت −

  . الشرائح املصورة −

 :الداخلي في المؤسسة اإلتصالأهمية  .4

يصبح التنسيق بني أعمال األفراد  اإلتصالوسيلة يف غاية األمهية يف جناح املنظمات، فبدون  اإلتصاليعد 

مستحيال، وال ميكن حتقيق التعاون فيما بينها، لكن يف حال وجود اتصال داخلي فعال يؤدي ذلك إىل حتسني 

ت الداخلية يف املؤسسة هلا أمهية يف حتقيق اإلتصاالأداء الفرد يف التنظيم، وحصوله على رضا أكرب يف العمل، ف

  : الداخلي داخل املنظمة يف ا�االت اآلتية اإلتصالز أمهية أهداف املؤسسة، وترب 

دور جوهري يف عملية اختاذ القرارات، إذ عن  اإلتصاليلعب  :تخاذ القراراتإالداخلي و  اإلتصال 1.4   

 يت من اخلارج سواء كانت صاعدة أوطريقه ميكن تسهيل إيصال البيانات واملعلومات احلقيقية والصحيحة اليت تأ

  . ختيار أفضل البدائل والوصول إىل القرار الرشيدإهابطة اليت تساعد على 
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ت حيث يستطيع من اإلتصااليعتمد املدير يف توجيهه للعاملني على نظام  :الداخلي والتوجيه اإلتصال 2.4  

منهم أن  اإلدارةخالله أن حيدد للعاملني أهداف التنظيم بصفة عامة ويشرح هلم الواجبات واألعمال اليت تتوقع 

  .حتت تصرفهم ملساعد�م على حتقيق هذه األهداف اإلدارةيؤدوها، واإلمكانيات اليت تضعها 

                                                                           : الداخلي والتنسيق اإلتصال 4-3   

لك ذالداخلي على التنسيق بني األنشطة املختلفة يف املؤسسة واجلهود أي مجاعات املؤسسة و  اإلتصاليساعد  

  .ت األفقية والعرضيةاإلتصاالنسجام يف جماالت من خالل حتقيق اإل

  :الداخلي يف املؤسسة من خالل اإلتصالوتربز أمهية 

  . يعمل على ربط أهداف الفرد واجلماعات وأهداف املنظمة أيضا  −

   .من معرفة مشاكل العمال وردود أفعاهلم اإلدارةميثل الضوء الذي من خالله تتمكن  − 

  . اإلدارةجتاه سياسات إداخل املنظمة   −

يف التسيري الفعال للعمل يف املنظمات ألن فهم مضمون الرسالة يتوقف على عدة عوامل  اإلتصالتكمن أمهية  − 

   .اإلتصالمنها ظروف املوقف والغرض من 

املعنوية لدى فريق  أداة فعالة للتأثري على السلوك الوظيفي للمرؤوسني وتوجيه جهودهم، ويرفع الروح  إلتصالا −

  .العمل ويقوي عندهم الشعور باالنتماء إىل التنظيم

 . الداخلي التفاعل والتكامل بني عناصر التنظيم فيما بينهم اإلتصالحيقق  −

  . جناح املشاريع اليت ترعاها املؤسسةحتسيس العاملني بأمهيتهم ودورهم يف  −

ضرورية لدى  عتبارها عملية إأيضا يف عملية تدفق املعلومات من العاملني إىل الرؤساء ب اإلتصالتكمن أمهية  −

وجند هناك فروع أخرى لألمهية بالنسبة  ،املدير واملشرف الناجح من أجل معرفة مشاكل ورغبات العمال

  : للمؤسسة وهي مقسمة كالتايل

 : الداخلي بالنسبة للفرد اإلتصالأمهية *

   .برفع الروح املعنوية لألفراد اإلتصالكتسابه هوية يف حميط عمله، كما يسمح إنتماء الفرد إىل املؤسسة و إحتقيق  −

 .كتساب مهارات جديدة تزيد من خرباتهإكما يسمح للفرد −

  : الداخلي بالنسبة لثقافة املؤسسة اإلتصالأمهية  *

  .جيابية عن املؤسسةإتصال الداخلي بعد آخر يتعلق خبلق ثقافة مشرتكة بني أفراد التنظيم وبناء صورة موحدة و لإل

   :الداخلي بالنسبة للمؤسسة اإلتصالأمهية *
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 اإلتصالختاذ القرار، التوجيه والتنسيق، إذ عن طريق إمما يسمح ب اإلتصالعلى نظام  اإلداريةتعتمد كافة العمليات 

  .الداخلي ميكن توفري املعلومات والبيانات والوصول إىل قرار الذي يتصف بالرشد

  :الداخلي اإلتصالأهداف   .5

 : الداخلي إىل حتقيق جمموعة من األهداف امللخصة كالتايل اإلتصاليسعى      

إىل التعريف مبا جيري داخل املؤسسة مما يؤدي إىل  اإلتصالحيث يسعى : خاصة بالعاملين أهداف 1.5    

وتبادل املعلومات اهلامة مما يؤدي إىل  ،رتياح بني العاملنيزيادة التفاهم والتعاون، كما يهدف إىل خلق الرضا واإل

  .التقليل من الدور السليب لإلشاعات داخل املؤسسة

الداخلي على التعرف على ما حيدث داخل املؤسسة  اإلتصاليهدف  :اإلداريةأهداف خاصة بالقيادات  2.5

ختاذ القرارات السليمة واهلامة القائمة على قدر كايف من احلقائق إبصورة صادقة والذي من شأنه املساعدة يف 

 اإلدارةعلى العاملني، وبالتايل حتقيق التنسيق بني سلطة  اإلشرافواملعلومات والبيانات مما يسهل عملية التوجيه و 

  .ختلفة داخل املؤسسةامل

تصال داخلي خاص �ا ميكنها من ترسيخ إتسعى املؤسسة إىل إقامة نظام : أهداف خاصة بالجمهور 3.5   

صورة املؤسسة وكذا طبيعة خدما�ا ونشاطها من جهة والتعرف على رأي اجلمهور فيها وكذا مقرتحاته لتحسني 

الداخلي كذلك يساهم يف رفع معنويات العامل وحيسسه بأمهيته ودوره يف  اإلتصالو  ،خدما�ا من جهة أخرى

الداخلي يف املؤسسة له أهداف  اإلتصالكما جند  .املؤسسة عن طريق إسهامهم يف املشروعات اليت تقوم �ا

  : أخرى تسعى لتحقيقها وهي كاآليت

إخل اليت أقر�ا وحدد�ا ...ات والسلطاتإعالم املرؤوسني باألهداف والسياسات والربامج واخلطط واملسؤولي −

  .إلعالم املرؤوسني بالتعليمات والتنظيمات اليت تتعلق بتنفيذ أعمال حمددة اإلدارة

   .ختاذ القرارات من خالل توفري املعلومات لألفراد والعاملنيإتسهيل عمليات  − 

 .التعرف على مدى تنفيذ األعمال واملعوقات اليت تواجه املرؤوسني −

 : الداخلي اإلتصالمعوقات . 6

تصالية ويعود ذلك إىل طبيعة النشاط اليت تقوم به املؤسسة، إيواجه أي تنظيم مهما كانت طبيعته معوقات       

  :أو التنسيق الداخلي أو معا، وسنتطرق إىل بعض الصعوبات التالية

نطاقها  وهذا يؤثر على وصول املعلومات تساع إو  اإلداريةوتتمثل يف تشعب املستويات  :معوقات تنظيمية  1.6

 ختصاصات يف الصالحيات وغياب السياسة الواضحةبطريقة صحيحة، وعدم وجود هيكل تنظيمي يوضح اإل
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ت يف املنظمة اليت تبني أهدافها ومتنع التداخل بني الوحدات التنظيمية أيضا يؤثر على حصول اإلتصااللنظام 

  .املعلومات

 : وتتمثل يف النقاط التالية :ةاإلجتماعيالمعوقات النفسية وا 2.6

  . كثرة عدد األفراد املشكلني للتنظيم، ووجود فروق نفسية واجتماعية بينهم - 

هتمام باملعلومات العليا، وهذا يظهر يف نقص اإل اإلدارةية لدى اإلتصالالفهم السيئ ملبادئ وأبعاد العملية  - 

  .املرتدة من األسفل

  . ية داخل التنظيماإلتصالتدخل اجلماعات غري الرمسية يف العملية  - .

 .بصفة جيدة ية اإلتصالية بصفات شخصية غري مالئمة ألداء أدوارهم اإلتصالمتيز بعض أطراف العملية  - 

وسط جمموعة من  اإلتصالقصد باملعوقات البيئية املشكالت اليت حتد من فاعلية  :المعوقات البيئيــــة  3.6

غري العادلة باملنظمة اليت تتسم  البيئة املهنية غري املالئمة أو خارجها، وأيضا عوامل اليت توجد داخل املنظمة أوال

  .بتكاربالروتني والنمطية وبرتابة العمل واليت تشجع على التجديد واإل

ستخدام األدوات التكنولوجية العالية إوتتمثل يف املشاكل النامجة عن  :المعوقات الفنية والتكنولوجية  4.6

احلديثة، حيث تتطلب العملية نقل الرسالة وحتويلها إىل رموز نستطيع بواسطة النقل فهمها  اإلتصالووسائل 

ومحلها بعد فك رموزها، ويف هذه احلالة حتدث معوقات كثرية كانقطاع املكاملات اهلاتفية والتشويش أو عدم خربة 

  .األفراد املسريين لألجهزة خربة كافية

  :الخارجي اإلتصالمفهوم .7

 اإلتصال، ويشري هذا التعريف إىل كون  "أنه تبادل املعلومات مع أفراد خارج املؤسسة"اخلارجي  تصالاإليعرف 

  .اخلارجي عبارة عن عملية يتم فيها توصيل الرسائل واألخبار إىل اجلماهري اخلارجية للمؤسسة

األخرى يف ا�تمع أو  اإلداريةت الواحدة وبني غريها من املنظما اإلداريةتصال يتم بني املنظمة إ"كما يعرف بأنه   

حبثة أو غري إدارية ومهما كان هدفها وكذلك  اإلداريةالدولة أو على مستوى عاملي سواء إن كانت هذه املنظمات 

 ". واجلمهور بشكل عام أو مجهورها اخلاص اإلداريةالذي يتم بني املنظمة  اإلتصال

تبادل املعلومات والبيانات والتغذية العكسية بني املنظمة وذوي املصاحل الذي ترتبط �م املنظمة : "كما يعرف أنه  

املنظمة يف املقام  ية واهلدف من وجود اإلتصالالذين يشكلون حمور العملية (العمالء : بعالقات متبادلة مثل

  ."الرمسية ، واملوردين واملوزعني واهليئات الرمسية وغري)األول
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  :الخارجي اإلتصالأنواع  .8

   :اخلارجي ثالثة أنواع وتتمثل يف اإلتصاليتضمن 

هو وسيلة لتحقيق أهداف وغايات جمتمعية عرب التأثري يف سلوك الفرد و  :اإلجتماعيا اإلتصال 1.8

مع املنحىن الدميقراطي الذي  اإلجتماعيا اإلتصالتغيريه مبا يتوافق مع هذه األهداف، كما يندرج و يتطابق 

، تتوىل ختطيط ووضع  اإلجتماعي اإلتصالتشكله ا�تمعات احلديثة، فال يكاد خيلو من هيئة خمتصة يف 

وسيلة ناجحة يف حاهلا ،  اإلجتماعيا اإلتصالبرامج خمتلفة ملعاجلة املشاكل واآلفات اليت ميكن أن يكون 

نب اليت ال ميكن إغفال أمهيتها فكلما تعقد اهليكل التنظيمي يف املؤسسات من اجلوا اإلجتماعيفاجلانب 

ة حنو ذلك ا�تمع وذلك اجلمهور اإلجتماعيللمؤسسة كلما اتسع حجم مجهورها ، وكلما زادت مسئوليتها 

 .حبيث تراعي املؤسسة الصاحل العام وتلتزم مبسؤوليتها إزاء ا�تمع بصفة عامة ومجهورها بصفة خاصة

       بأنه إنتاج أو توفري أو جتميع البيانات واملعلومات الضرورية " روجرز" ويعرفه  :المؤسساتي اإلتصال  2.8     

ونقلها وتبادهلا حبيث ميكن للفرد أو اجلماعة إحاطة الغري بأمور وأخبار أو معلومات  اإلداريةستمرارية العملية إل

 .تغيري يف هذا السلوك أو توجيههجديدة أو التأثري يف سلوك األفراد أو اجلماعة أو ال

  :املؤسسايت يهدف إىل ما يلي اإلتصالف    

 .ختاذ القرارات عن طريق اختاذ املعلومات الالزمة لألفراد واجلماعات داخل مكان العملإتسهيل عملية  -

يسعى إىل حتقيق التنسيق بني األفعال والتصرفات فبدون اتصال تصبح املؤسسة عبارة عن جمموعة من  -

 . وظفني يعملون منفصلني عن بعضهمامل

يساهم يف تدعيم العالقات اإلنسانية يف العمل وتقدمي النموذج اجليد يف تلقي وإبالغ األخبار   -

 .ة بالنسبة جلماعات العملإلجتماعيواملوضوعات ذات الروح ا

 .متابعة اإلجناز وتقييم األداء على املستويني اجلماعي والفردي -

داخل املؤسسة على حتسني سري العمل وتوضيح الواجبات وحتديد خطوط السلطة  اإلتصاليهدف  -

 .واملسؤولية ودعم التفاهم والتعاون بني املوظفني يف مكان العمل

اإلداري نظام الشورى وتبادل الرأي بني التنظيم كما حيقق فرصة الشعور  اإلتصالحيقق نظام  -

 .بالدميقراطية يف العمل

  :الخارجي اإلتصالوسائل  .9   

اخلارجي يعتمد على وسائل  اإلتصالنظرا للتطور التقين والعلمي الكبري وازدياد احلاجة لالتصال أصبح        

 :اتصال عديدة منها
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هي اليت تتم عن طريق الكلمة املكتوبة اليت يصدرها املرسل إىل املرسل  :الوسائل المكتوبة  1.9

إليه، وهذا متطلب كثريا من املؤسسات الكبرية احلجم واملعقدة التنظيم، ولنجاحها جيب أن تتسم 

بالبساطة والوضوح والدقة، وتتطلب الوسائل املكتوبة جهدا كبريا من الناحية اإلبداعية السيمولوجية 

  .ة ملا تتطلب من أسلوب ولغة مع املستويات الثقافية املختلفةوالثقافي

على املستويني الداخلي واخلارجي، تصدر إما أسبوعيا أو  اإلتصالوتعتمد يف  :ا�لة وجريدة املؤسسة  -  أ

 .شهريا، تسعى إىل تغطية مجيع األحداث اليت هلا عالقة باملؤسسة

للمدير وتعترب وسيلة اتصال صاعد والبد أن حتتوي  وهي من الوسائل اليت يرفعها العاملني: التقارير  -  ب

   :على العناصر التالية

                                                                .وظيفة املرسل إليه ، املرسل ، التاريخ -

 أوحيات توضيح ما إذا كان الرد مطلوب، صياغة الرسالة صياغة تفصيلية، حمددا املسؤوليات والصال -

  . الواجبات اخلاصة

وتستعمل إلعالم العمالء بالذات عن معلومات خاصة باملؤسسة كتقدمي خدمة جديدة  :املراسالت  - ج

  .أو إجراء ختفيضات عن السلع اليت تنتجها املؤسسة ومواعيدها

وهي عبارة عن الفتات وملصقات تعلق من طرف املؤسسة على  :امللصقات اجلدارية واإلعالنات  - د 

اجلدران يف املؤسسات واألماكن العمومية والطرقات والشوارع وذلك قصد الوصول إىل أكرب شرحية ممكنة 

  . من اجلمهور وتدعى أحيانا بالنشاطات اليومية والطارئة للمؤسسة

عالم املطبوعة تتفوق على الوسائل األخرى أثبتت العديد من الدراسات أن وسائل اإل : الصحافة -و

بالنسبة للجمهور القارئ وذلك ملا تتميز به من مقدرة على عرض التفاصيل الدقيقة واملوضوعات الطويلة، 

اليت تساعد على توضيح األمور للقراء و�يئ هلم فرصة الدراسة املتأنية باإلضافة إىل إمكانية قراء�ا يف 

  .للمرسل الوقت واملكان املناسبني

                                                                                       :الوسائل الشفوية2.9

هي الوسائل اليت تستخدم اللغة املنطوقة أو الشفوية لتوصيل الرسالة إىل املستقبل وغالبا ما يتم ذلك وجها  

   :سائل متمثلة يفاللفظي، وهذه الو  اإلتصاللوجه ويسمي ذلك ب

نشاط مجاعي يأخذ طابع احلوار الكالمي املنظم الذي يدور حول مشكلة أو موضوع  :املناقشات  - 

تشعر اجلماعة حبماس حملاولة اخلروج منها، ويتم يف املناقشة وحتديد اجلوانب املختلفة للمشكلة مث يتم 

ل وقت قدر من احلقائق واملعلومات خال أكثرحتليلها ويشرتك فيها مجيع أفراد اجلماعة حماولني تبادل 

حمدد، ويف �ايتها ميكن لكل فرد يكون قد اكتشف أفكار جديدة، وحققت جتانس أفضل داخل 

   .اجلماعة
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عبارة عن مناقشة متكاملة بني جمموعة من املختصني يف موضوع معني ومجهور معني يف : الندوات  - 

ه كل منهم من زاويت  جوانب خمتلفة من هذا املوضوع، ويتناول املختصون املوضوع من جوانبه املتعددة

 .من جانب معنيأو 

كلما  عقد على فرتات أو بصورة دورية أووسيلة لفظية تستخدم فيها املناقشات وت: جتماعاتاإل - 

  .نعقادها، وختتلف عن احملاضرات والندواتإستدعى األمر إ

كل واحد منهما هي التفاعل اللفظي الذي يتم بني فردين يف موقف مواجهة، حبيث حياول   :املقابالت  - 

  .أن يستشري بعض املعلومات أو التغريات لدى اآلخر واليت تدور حوله خرباته

رسومات، وتستخدم   صور أو تعبري عنها وذلك برتتيب عينات أوطريقة لعرض فكرة أو ال : املعارض  -

  .كوسيلة فعالة لتحقيق أهداف حمددة

أو موضوع ما لكسب تأييد الرأي أو �يئة اجلو  الوسيلة اليت يتم فيها إقناع اجلمهور بفكرة :املؤمترات -

املالئم لتبادل األفكار حول مشكلة أو مسألة ما، �دف للوصول إىل توصيات ونتائج فيما يتعلق 

 .مبوضوع انعقادها

السمعي البصري،  اإلتصالتعد الوسائل املستعملة يف هذا النوع من  : الوسائل السمعية البصرية  3.9

األنواع تأثريا وفاعلية لدى املستقبلني، حيث يلعب دورا فعاال يف توصيل الرسالة واستيعا�ا، وقد ظهر  أكثر

   ....مع املواد السمعية البصرية كالتلفزيون، اإلذاعة اإلتصال

 تصال املوجه، فهو جيمع بني الرؤية والصوت واحلركة هو أقرب وسيلة لإل :التلفزيون

وهو يقدم املادة اإلعالمية يف . طيع أن يكرب األشياء الصغرية فتبدو يف صورة واضحةويست

نفس زمن حدوثها ويوفر اإلحساس اجلماعي ملشاهديه، وال يتطلب استعدادات خاصة 

  . ومواعيد حمددة

  ستطاعت أن تصل إىل اجلمهور يف أي إهي الوسيلة اإلعالمية األوىل اليت  :اإلذاعة

نتقال يف املناطق الوعرة اليت متنع بعض الوسائل احلواجز األمنية وعواقب اإلمكان متخطية 

ستماع إليها، األخرى من الوصول إىل جمتمعا�ا، كما أن اإلذاعة ال حتتاج إىل تفرغ تام لإل

 .فاملادة اإلعالمية تصاغ يف عبارات بسيطة يدرك معناها املثقف والغري مثقف

ت بكافة أشكاهلا إىل نتائج اإلتصاالوقد أدى التطور والتقدم يف تكنولوجيا  :الوسائل التكنولوجية  4.9   

إجيابية وهامة يف جمال زيادة إنتاجية وفاعلية املؤسسات العامة واخلاصة سواء كانت تعمل يف ا�ال االقتصادي أو 

 أكثرسهولة و  أكثراحلياة أو الثقايف، وقد لعبت التطورات اجلديدة يف التكنولوجيا دورا واضحا جعل  اإلجتماعيا

  : إقناعا، ومن بينها
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  عبارة عن جهاز يقوم ببث الرسائل والنصوص والصور والوثائق املكتوبة عرب  :الفاكس

لصغرية، غري أ�ا مزودة �اتف خطوط اهلاتف العادية، هلذا فهو شبيه آلة التصوير ا

يق ربط اهلاتف جبهاز فهو ينقل املادة املكتوبة كما هي إىل مكان عن طر  ،أومتصلة به

بتحويله مرة أخرى الفاكس الذي يقوم بتصويرها مث نقلها السلكيا إىل جهاز آخر يقوم 

  .ةإىل رموز مكتوب

 الشخصي املباشر يف جمال العالقات العامة، وتربز أمهيته  اإلتصالهو نوع من  :اهلاتف

يف الكلمة املسموعة واملباشرة يكون هلا تأثري قوي على الشخص اآلخر الذي يتم 

التحدث معه، ومن احلديث ميكن تبادل الرأي و إزالة اخلالفات واملناقشة بسرعة وبتكلفة 

باملؤسسة ومجاهريها اخلاصة من  ني بسيطة، وهو يعترب وسيلة سريعة لالتصال بني املسؤول

 .العاملني املوردين وغريهم

  وهي عبارة عن شبكة معلومات إلكرتونية تعمل على نقل املعلومات وتدفقها  : نرتنتاأل

 .بصورة سريعة وبكميات هائلة من و إىل األفراد واملؤسسات  يف مجيع ا�االت

  ت حيث تتسم باخلصوصية والعمومية، نوع متوسط بني االنرتنت واالنرتان: اإلكسرتانات

فهي متثل شبكة داخلية توظف بعض تقنيات االنرتنت إال أ�ا تنتج لبعض األطراف أن 

يدخال إىل االنرتنت على بعض املواضيع يف الشبكة الداخلية بطريقة ما من أجل القيام 

  .بعمليات حمددة

  :الخارجي اإلتصالأهمية  .10 

إن املؤسسة تعمل على أن تكون عالقتها مع مجهورها اخلارجي مبين على التفاهم املتبادل، وهلذا تسعى إىل     

اخلارجي له أمهية بالغة  اإلتصالتطوير اتصاهلا اخلارجي ملا له من أمهية يف تكوين هذه العالقة، من هنا جند أن 

  :تتمثل يف

نتشار النماذج إجيابية عنها برتكيز وتطوير ضمان إر ة يعمل على حتقيق شهرة املؤسسة يف تكوين صو   -

 . سم املؤسسة، العالمة واملشاركة يف املناسبات كاملعارض واملؤمتراتإاخلاصة باملؤسسة من 

تقدمي املعلومات اليت يرغب اجلمهور اخلارجي يف معرفتها، وهذه املعلومات أما عن السلعة أو اخلدمة  -

 . جياخلار  اإلتصالعن طريق وسائل 

اخلارجي  اإلتصالتعريف الرأي العام بسياسة املؤسسة واملنتجات وتقييمها هلا من خالل ما يقوم به  -

 . من شعارات وملصقات
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اخلارجي ال يقتصر على األفراد بل  اإلتصالنسجام بني املنظمة واجلمهور اخلارجي، فحتقيق التفاهم واإل -

حىت على املؤسسات اليت تسعى املؤسسة إىل بعث التعاون املشرتك بينها وبني املؤسسات األخرى، 

من حتقيق الربح والكسب املادي من خالل تقنيات  أكثرويساهم يف توضيح رفاهية املؤسسة أي 

 .ا تأثري إجيايب على صورة املؤسسةاخلارجي من مساعدات مادية وأعمال خريية واليت هل اإلتصال

  :الخارجي اإلتصالأهداف   .11

  :اخلارجي فيما يلي اإلتصالتتمثل أهداف          

اإلعالم عن األنشطة اليت تزاوهلا املؤسسة وأهدافها وحماربة الشائعات الضارة �ا وشرح سياستها  -

 .للجمهور اخلارجي

 .دعم سياسة املؤسسة وتقبل اجلمهور هلا -

 .عتبارها أساس استقرارهاإإقامة الثقة بني املؤسسة ومعامليها ب  -

 .تأسيس هوية وصورة قيادية للمؤسسة يف السوق  -

 .زيادة تفضيل املؤسسة على غريها  -

 .توسيع جماال�ا، خدما�ا وأسواقها  -

  .إظهار اجلهود اليت تبذهلا املؤسسة لتطوير أنشطتها ورفع مستوى أدائها -

 .ة الذهنية لدى اجلماهري عن املؤسسة بشرح سياستهاحتسني مسعة أو الصور  -

 .توفري املعلومات لإلدارة عن اجلماهري أو أطراف التعامل مع املنظمة -

 .شرح دور املؤسسة يف حتقيق الصاحل العام -

  :في المنظمة الصحية اإلتصالأسباب ضعف . 12

  :من بني األسباب نذكر ما يلي

 .لوقت الكايفضعف كفاءة املورد البشري وعدم توفر ا -

 .عدم وجود برامج تدريب أثناء العمل وبرامج للتطوير -

 .سوء فهم للنشاطات املتخصصة وأعمال النشاطات األخرى يف املستشفى -

 .عدم حتديد خطوط السلطة واملسؤولية -

 .تاإلتصاالدراك أمهية إالفشل يف  -



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

109 
 

 .مشاكل العاملني -

  .ساعة 24التشغيل على مدى  -
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  الحادي عشر الفصل

  الصحية المنظمة في الرقابة 

  :مفهوم الرقابة .1

تعمل على حتقيق و  داري ،�اية  مراحل النشاط اإل الرئيسية اليت تقع يف اإلداريةتعترب الرقابة من أهم الوظائف 

  .األداء كما ينبغي بفعالية و كفاءة ، وذلك لتفادي الوقوع يف األخطاء و العمل على تصحيح االحنرافات

خلطط املوضوعة االتأكد من أن األهداف احملددة والسياسات املرسومة و  وتعرف الرقابة بأ�ا العملية اليت �دف إىل

غري ذلك قد نفذت بدقة وعناية، كما تعين الرقابة التحقق من أن النتائج اليت حققها واألوامر والتعليمات املوجهة و 

  .و تصبو اليه اإلدارة القائمون على تنفيذ تطابق متاما مع ما تتوقعه

وضوعة والتعليمات الصادرة واملبادئ ذا كان كل شيء مت و يتم وفقا للخطط املإالرقابة تتضمن اكتشاف ما و 

إزالة العقبات حىت  كل شيء حماولة تصحيح األخطاء و الضعف يفكتشاف نقاط القوة و إىل إالسارية، وهي �دف 

  .املستقبل تساعد املنظمة  على تفادي حدوث األخطاء يف

  :ـ أهمية الرقابة في المنظمات الصحية2

  :تكمن يف

الطبيعة الغري مرنة للطلب على معظم اخلدمات الرعاية الصحية وعدم خضوعه لقانون العرض والطلب كما يف *

عتبار حمدودية املوارد املتاحة للقطاع الصحي إالسلع األخرى، فالطلب على هذه اخلدمات يف تصاعد مستمر وب

  .ستخدام األمثلإستعمال هذه املوارد وحتقيق اإىل ترشيد إنتباه كلفة مرتفعة يف هذه املوارد يستلزم توجيه اإلو الت
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مكانيات بشرية من حيث احلجم وارتفاع إتعتمد منظمات الرعاية الصحة احلديثة يف تقدمي خدما�ا على * 

  .التكلفة 

التطوير املستمر هلا قد وفر حالل و يف املنظمات الصحية واإلة املتقدمة دخال املستمر للتكنولوجيا الطبين اإلإ* 

مما زاد  األمراضبدائل عديدة وخمتلفة وإمكانيات فنية سهلة و سريعة أمام األطباء يف جمال التشخيص ومعاجلة 

  .نتاج اخلدمةإبشكل كبري مدى اخلدمات اليت ميكن تقدميها لكل مريض مما يزيد من تكلفة 

صالحه كما أن الطلب عليها يف كثري من األحيان إيف تقدمي اخلدمات الرعاية الطبية ال ميكن إن اخللل واخلطأ * 

نتاج السلع املادية يف القطاعات األخرى، فاخلطأ يف ا�ال الطيب إنتظار كما هو احلال يف ال حيتمل التأخري أو اإل

  .ينعكس مباشرة على صحة الفرد

  :أنواع الرقابة في المنظمات الصحية.3

  :أنواع الرقابة متعددة و ذلك لتعدد معايري التصنيف و الباحثون يقسمو�ا لألسس التالية

  :أنواع الرقابة على أساس الزمن1.3

اليت توضع قبل عملية التنفيذ فعلى سبيل املثال  اءاتاإلجر وهي الوسائل و ": وقائية أو تنبئية"رقابة قبلية - أوال 

توضع جلان من عدة  الس فيما خيص األموال وصرفها أوختمتنع قابلية اإلساليب الوقائية اليت توضع بعض األ

أخذ  شهرين من أجل منع أي جتاوز أو دل األشخاص هذه اللجنة كل شهر أوأشخاص ومن عدة أقسام ويب

  .رشاوي وغريها

و هي عملية الرقابة اليت تتم أثناء عملية تنفيذ اخلطط، واليت تساعد ": أثناء عملية التنفيذ" الرقابة احلالية  –ثانيا 

  .كتشاف األخطاء وتصحيحهاإعلى 
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جراءات تقوميية من أجل الوقوف على األخطاء إوهي : جراء عملية التنفيذ إاليت تتم بعد  اإلجراءاتكل   –ثالثا 

  .بالتايل عدم تكرارها يف املرات الالحقة ويف املستقبلو حتديدها و 

  .واليت تشمل كل األنواع اليت سبق ذكرها: نظام الرقابة املتعددة –رابعا 

  :أنواع الرقابة على أساس الجهة التي تقوم بالرقابة 2.3

جيابيات إوهلذا النوع أي أن يكون هناك قسم ضمن اهليكل التنظيمي يقوم بعملية الرقابة، : رقابة داخلية - أوال 

ذا ما كان إجيابيات فتتمثل يف أن نفس األفراد يف املؤسسة يقومون بعملية الرقابة على أنفسهم و وسلبيات، فأما اإل

أحيانا تؤثر  يف حني أن السلبيات تتمثل يف أنه حساسا باملسؤولية فان هذا النوع من الرقابة سينجح،إهناك 

  .التغاضي عن بعض التجاوزات احملاباة إىلالعالقات الشخصية و 

ففي دوائر الدولة مثال تقوم بالرقابة أجهزة متخصصة من خارج  تكون من خارج املؤسسة،: رقابة خارجية -ثانيا 

ن أفراد هذه األجهزة هم من عجهزة الرقابية هي أجهزة متخصصة و جيابيات هذا النوع أن األإهذه الدوائر ومن 

معارف ومن مث نقل نسبة احملاباة ،ولكن السلبيات تتمثل  توجد عالقات شخصية أوبالتايل ال خارج املؤسسة و 

عتبار أن كل عملية أو وظيفة هلا إحنرافات بيف أن املراقبني قد ال يستطيعون الوقوف على كافة املشاكل واإل

  .خصوصيات ال يعرفها على وجه الدقة إال القائم عليها

  :مأنواع الرقابة على أساس التنظي 3.3

وهي رقابة تعتمد على عنصر املفاجئة من أجل اكتشاف األخطاء ومن أجل جعل األفراد : الرقابة املفاجئة -أوال 

  .لتزامحيسون بأ�م معرضون للمراقبة يف أي حلظة من أجل اإل

  .وجتري حسب فرتات متعاقبة وبصورة دورية: الرقابة الدورية - ثانيا 



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

113 
 

 اإلدارةا عملية مالزمة لوظائف أي أ� لى طول اخلط من أجل دفع أي جتاوز،جتري عو : الرقابة املستمرة -ثالثا 

  .الرقابة كنشاط تتداخل فيه كافة أنشطة املؤسسةو 

وجلان  ستخدام الدواء،إستخدام املوارد وجلان إوجلان  فهناك جلان جودة، وبالنسبة للرقابة يف املؤسسات الصحية،

  :دارات وا�الس الطبية وغريها، لذا فهناكوجلان الوفيات، وجمالس اإلمكافحة العدوى، وجلان السجالت الطبية 

التصحيحية املناسبة  اإلجراءاتختاذ إوهي اليت تكتشف األخطاء قبل وقوعها لتفادي حدوثها و : رقابة وقائية - أ

  .يف الوقت املناسب

ستخدام إتقوم �ا اللجان الفنية مثل اهليئة الطبية وجلان جودة النوعية ومكافحة العدوى وجلان : رقابة طبية - ب

  .املوارد وجلان مراقبة استخدام الدواء وجلان السجالت الطبية وجلان الوفيات

خطاء وأوجه القصور وكشف األ اإلدارية اإلجراءاتنظمة و تتم بالتزام العاملني وتطبيق األ: داريةإرقابة  - ج

  .حنرافات اليت يرتكبو�ا يف أعماهلمواإل

لتزام ببنود امليزانية املعتمدة ختتص بالتأكيد يف تطبيق األنظمة املالية و سالمة الصرف املالية و اإل: رقابة مالية -د

  .للمؤسسة الصحية و مراقبة التكاليف اخلاصة مبختلف النشاطات

  :خطوات الرقابة الصحية.4

ذا كان اهلدف حمددا بدقة إدقة  أكثراملبنية عليها  اإلجراءاتتصبح املعلومات الرقابية و : حتديد جمال الرقابة – والأ

مبعىن أنه البد لنا من حتديد ما نريد رقابته أي  فالغرض هو أن حتدد نقاطا معينة للرقابة لرتسل معلومات معينة،

  .أم خليط من كل هذا ؟*النفقات ؟ *الوقت ؟ *الكمية ؟ *اجلودة ؟ : *هل حنن نريد معلومات عن 



 منصوري خيرة مونيةمحاضرات في مقياس إدارة المنظمات الصحية                                الدكتورة 

 

114 
 

املعايري اليت تناسب طبيعة الشيء املراد قياسه   هذه اخلطوة اختيار املقاييس أويتم يف: حتديد معايري الرقابة –ثانيا 

يتعلق ختالف طبيعة النشاط ومنها ما إلتعطي فكرة كاملة عن األداء السليم أو املطلوب، وختتلف أنواع املعايري ب

  .بأشياء يسهل قياسها مثل املعايري الكمية ومنها ما يتعلق بأشياء يصعب قياسها مثل معايري تصرفات األشخاص

  :وللمعايري الرقابية صور خمتلفة منها

  .وهي تتعلق باملواد والسلع واخلدمات وساعات العمل وكمية مواد اخلام املستعملة: معايري كمية - أ

  .مبستوى اجلودة ومطابقة النتائج مع مواصفات حمددة وتتعلق: معايري نوعية - ب

و�دف هذه املعايري إىل معرفة تكلفة الوحدة املنتجة ومن مث معرفة التكاليف الكلية لعملية : معايري التكلفة - ج

  .نتاجاإل

  .و يقصد بذلك معرفة نسبة العائد من األرباح على رأس املال املستثمر: معايري مرتبطة بالعائد -د

والغاية منها هو حتديد الوقت الالزم لنتائج كمية حمددة وفق حاجات املشروع ووفق املستويات  :معايري زمنية - ه

  .واملواصفات املطلوبة

  .وطان تكون قابلة للقياس الكمي و الشمول، هذا وجيب أن تتصف هذه املعايري باملرونة، واملوضوعية،

جناز األعمال يف كل ا�االت طاملا أن هناك صورة واضحة ألمناط إقياس درجة الكفاءة يف : قياس األداء  –ثالثا 

ختيار طريقة القياس اليت تناسب ا�ال املراد إاألداء املطلوبة وكما يف حالة حتديد املعايري الرقابية فغنه من املطلوب 

  .قياس األداء فيه

تتجمع لدى رئيسة التمريض املعلومات الكافية اليت  بعد مجع املعلومات اخلاصة بقياس األداء :تقييم األداء - رابعا

متكنها من تقومي األداء وحساب االحنرافات وكشف عن نقاط الضعف إذ أنه تكون لديها املعلومات اخلاصة مبا 
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ئيسة التمريض من تقييم األداء جيب أن تكون عليه األحوال وما هي عليه يف الوقت احلاضر، وباملقارنة تتمكن ر 

حنرافات ضمن حدود املسموح �ا أم أ�ا حتتاج للتدخل بغرض الفعلي وحتديد االحنرافات وتقدير ما إذا كانت اإل

  .التصحيح

التصحيح يعين يتم إعادة األمور إىل نصا�ا ،و  وهي اخلطوة األخرية يف الرقابة و�ا: حنرافتصحيح اإل - خامسا

  .األسباب والعوامل اليت نتج عنها االحنراف وأثرها العمل على إزالة

  :متطلبات نظام الرقابة الفعال .5

حىت يكون النظام الرقايب يف املنظمة فعاال وحيقق األهداف اليت يهدف اليت وجد من أجلها البد من أن يتوافر به 

  :الشروط التالية 

يكون النظام الرقايب الفعال املطبق متناسبا من  جيب أن: التالؤم مع طبيعة النشاط الذي متارسه املنظمة - 1

قتصادي الذي متارسه املنظمة ،فاملنظمة حيث احلجم من حيث نوعية املهام املكلف �ا مع طبيعة النشاط اإل

 ،ن كان زراعي أم جتاريإالصغرية ختتلف عن املنظمة الكبرية من حيث عدد العاملني ومن حيث طبيعة النظام 

  ...خدمي 

أي جيب أن يتمتع أجهزة الرقابة بالكفاءات واملؤهالت املطلوبة والقيام بعملية الرقابة بالشكل : الكفاءة- 2

  .األمثل

  .حنرافات اليت حتدثجيب أن يقدم النظام الرقايب معلومات دقيقة عن واقع عملية التنفيذ واإل :الدقة- 3
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ختاذ إالتوقيت الذي يسمح للجهات املعنية بي هو أ: ختاذ القرارات يف التوقيت املناسبإالسرعة يف - 4

تتحمل املنظمة اخلسائر اليت تنجم عن هذه و  حيح االحنرافات قبل أن تستفحل،الالزمة لتص اإلجراءات

  .مل تصل يف الوقت املناسب ال فائدة منها فإذاحنرافات ألنه مهما كانت املعلومات دقيقة اإل

  .كافة األنشطة يف املنظمةجيب أن يشمل النظام الرقايب  :الشمولية - 5

  .إن النظام الرقايب الفعال هو النظام الذي يؤدي مهمته بأقل ما ميكن من التكاليف: قتصادية اإل- 6

جيد أن يتصف النظام الرقايب الفعال باملرونة اليت تسمح له بالتالؤم مع املتغريات اليت تستجد سواء  : املرونة- 7

  .د غلى البيئة اخلارجيةم متغريات تعو أكانت متغريات داخلية 

حنرافات بالسرعة القصوى وقبل أن تستقر وتتحمل املنظمة أي تصحيح األخطاء واإل: حنرافاتتصحيح اإل - 8

  .النتائج السيئة اليت ترتتب عليها

  :مجاالت الرقابة في المنظمات الصحية.6

تستخدم للتأكد من وجود العناصر البشرية وقدر�ا ومعامال�ا لضمان جودة خدما�ا وجودة  :رقابة المدخالت

  .األدوات املتعددة املختلفة

  :البد للمنظمة الصحية من القيام بأنشطة تنظيمية حمددة هي األنشطةرقابة 

ئر واألقسام اليت ميكن تصميم اهليكل التنظيمي القادر على حتقيق األهداف املخططة سلفا كما تعكسه الدوا- 1

  .خلقها يف التنظيم

ستخدام الفعلي للمدخالت لتحقيق األهداف احملددة وما يتطلبه ذلك من حتفيز وقيادة التنفيذ والتشغيل واإل- 2

  .تصاالتإشراف وتوجيه و إو 
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ات التأكد للتأكد من أن األهداف الرئيسية قد مت حتقيقها باملستوى املطلوب كما وكيفا ولغاي :رقابة المخرجات

تتبىن املنظمات الصحية معايري ميكن معها قياس النتائج النهائية لألنشطة مبفاهيم كمية للقياس مثل العدد 

  ....مجايل حلاالت دخول للمستشفى وعدد األيام املرضية ومعدالت إشغال األسرة وعدد العمليات اجلراحية اإل

  :أساليب الرقابةطرق و .7

تفاقها مع السياسات إكوسيلة من وسائل الرقابة إىل التأكد من سالمة األنشطة و يهدف التفتيش  : التفتيش- 1

  .واألنظمة املعتمدة للتنفيذ وهو بذلك يتوىل فحص سالمة األنشطة وعمليات التشغيل

املباشر على العاملني  اإلشرافيشري إىل قيام املدراء باملالحظة الشخصية و : واملالحظة الشخصية اإلشراف- 2

حنرافات كتشاف األخطاء واإلجنازات الفعلية ومقارنتها باملعايري احملددة إل ديتهم ألعماهلم للتعرف على اإلأثناء تأ

  .وتصويبها فور حدوثها

جنازات ويعتمد املدراء على هذه تعترب وسيلة يف غاية األمهية لرقابة اإل :جنازاتتقارير سري األنشطة وقياس اإل- 3

جراء الالزم وقت احلاجة، وقد ختاذ اإلإازات والفعاليات حيث متكن هذه التقارير من التقارير املكتوبة لتقومي االجن

لدراستها واختاذ اإلجراء  اإلدارةتكون يومية أو أسبوعية أو شهرية ويتم حتضريها من قبل رؤساء الدوائر وترفع إىل 

  .التصحيحي املطلوب

تلجأ إدارة املنظمة تقومي جودة خدما�ا  :والشكاوىقرتاحات مناذج استقصاء وتقومي اخلدمات وصناديق اإل- 4

ستعمال مناذج خاصة إعن طريق التعرف على آراء ومالحظات املرضى والزوار ومدى رضاهم عن هذه اخلدمة ب

يتم توزيعها عليهم �دف التعرف على مستوى اخلدمة وجود�ا، كما تلجأ الكثري من املنظمات إىل وضع 

  .حات املرضى وذويهمصناديق خاصة بشكاوى ومقرت 
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ستعماال يف املنظمات الصحية ومع أن املوازنات هي اخلطط إشيوعا و  كثراألسلوب األ: املوازنات التقديرية - 5

  .ستعمال املوازنة هو لغايات رقابية فقطإترتجم وتوضح األنشطة املتوقعة للمنظمة فإن 

  .غال األسرة كمؤشر رقايبعلى سبيل املثال تستعمل املستشفيات نسبة أش :حتليل النسب- 6

نتاج وأسلوب تتضمن الشبكة أسلوبني للتخطيط والربجمة مها أسلوب تقييم ومراجعة اإل :الربجمة الشبكية - 7

املسار احلرج وكالمها يستعمالن للتخطيط وبرجمة ورقابة املشروعات املعقدة والكبرية احلجم وذات طبيعة غري 

  .و برجمة عدد ضخم من األنشطة املرتابطة واملعتمدة على بعضها البعضمتكررة واليت يتطلب من املدير ختطيط 

 *PERT:   نجازاتأسلوب تقييم ومراجعة اإل

  .نتهاء من النشاط إذا سارت األنشطة حسب ما هو خمططالتقدير املتفائل هو الزمن اليت يتوقع فيه اإل

  .تعرض املشروع للعوائق والعراقيلنتهاء من النشاط يف حالة التقدير املتشائم هو الزمن املتوقع اإل

  .نتهاء النشاط يف ظل الظروف االعتياديةإحتماال هو الزمن الذي يتوقع فيه إ كثرالتقدير األ

  *CMP: أسلوب المسار الحرج

يشبه هذا األسلوب من سابق ذكره من حيث تركيزه على أنشطة املشروع والتسلسل الزمين و املنطقي هلذه 

ستكمال النشاط بل يستعمل هذا األسلوب زمن حتماال إلإ كثراألنشطة، ولكنه ال يتضمن عنصر الزمن األ

  .تقديري واحد

  :طباءالرعاية الطبية وجودة خدمات األ رقابة جودة.8

  :ترتكز على عدد من املبادئ واملواصفات كما يلي: ة الرعاية الطبية رقابة جود
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  .الرعاية الطبية اجليدة تقتصر على ممارسة الطب العقالين املبين على العلوم الطبية- 1

  .الرعاية الطبية اجليدة ترتكز على اجلوانب الوقائية- 2

  .ألفراد واألطباءتتطلب الرعاية الطبية اجليدة التعاون الواعي واملتفهم بني ا- 3

  .الرعاية الطبية اجليدة هي اليت تتعامل مع املريض ككل- 4

  .إن الرعاية الطبية اجليدة هي اليت حتافظ على عالقات شخصية مستمرة بني الطبيب واملعاجل و املريض- 5

  .ةاإلجتماعيإن الرعاية الطبية اجليدة هي اليت يتم تنسيقها مع اخلدمات - 6

  .اجليدة هي اليت تنسق كافة أنواع اخلدمات الطبية مبستويا�ا املختلفةإن الرعاية الطبية - 7

  .إن الرعاية الطبية اجليدة هي اليت تتضمن تطبيق واستعمال كافة اخلدمات الضرورية للطب احلديث- 8

  :رقابة جودة خدمات األطباء*

للمرضى املخرجني من املستشفى اسرتجاعية للملفات الطبية  هو عبارة عن دراسة تارخيية أو: التدقيق الطيب

  .للتعرف على مدى اجلودة الطبية اليت تلقاها هؤالء املرضى أثناء تواجدهم باملستشفى

خرون زمالء هلم على آوتتضمن مراجعة الزمالء قيام بعض األطباء مبراجعة جودة الرعاية الطبية اليت يقدمها أطباء 

على أساس الدراسة  لمرضى بعد خترجهم من املستشفى أوميها لسرتجاعية للرعاية اليت مت تقدأساس الدراسة اإل

ستخدام برنامج اجلودة إساس مستمر مثل مراجعة أعلى  ي تقدميها للمرضى يف املستشفى أواملستقلة اليت جير 

  .ستخدامالنوعية وهو عبارة عن برنامج ملراجعة اإل

 :نهاو لضمان جودة الرعاية الطبية تركز املستشفى على عده أمور، م

ستخدام عناصر بشرية الرتقية من قبل جلنة خاصة إل وخربات األطباء عند التوظيف أو تقييم املؤهالت- 1

  .مؤهلة

  .الرتكيز على الوسائل الوقائية اليت من شأ�ا حتسني جودة اخلدمة الطبية- 2
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  .ستخدامسرتجاعي ومراجعة اإلتقيم ورقابة جودة الرعاية الطبية من خالل التدقيق الطيب اإل- 3

الرتكيز على تصميم برامج التعليم الطيب املستمر على ضوء االحتياجات التعليمية التدريبية ومراجعة - 4

  .ستخداماإل

  :متطلبات نظام تقييم الرعاية الصحية .9

  .جيب أن يكون النظام هادفا و موضوعيا وهنا البد من وضع معايري مناسبة كوسائل القياس عليها* 

  .النظام كفؤ خاصة من حيث توفري وقت الطبيبجيب أن يكون *

جيب أن يكون التقومي موثقا حبيث يتم تدوين كل القرارت اهلامة كتابتها وتوقيعها من قبل الطبيب *

  .املسؤول

ذا ما توفر السبب إحنراف عن املعايري ختالف واإلجيب أن يكون النظام مرنا حبيث يسمح بقدر من اإل* 

  .اجليد يف امللف الطيب

يتناسب مع االحنراف  جراء منطقيإجراء تصحيحي فالبد أن يسفر عن إجيب أن ينتج التقومي عن ا* 

 .جراء التصحيحي برنامج تعليمي أو تدرييبسواء كان اإل
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 :الخاتمة

لك لتحقيق هدفها األساسي ذو  اإلداريةأصبحت املنظمات الصحية اليوم تويل أمهية وعناية خاصة للممارسات 

  .واملتمثل يف تقدمي خدمات صحية جيدة

به يف تسيري وإدارة النظام الصحي الصحية والدور احليوي والفعال الذي تلع اإلدارةميان بأمهية وانطالقا من اإل

يف املؤسسات األخرى، فهي تقوم بتحديد األهداف وتنسيق  اإلدارةالصحية شأ�ا شأن  اإلدارةأصبحت 

ويستلزم هذا من املدير  ،واملهنية والطبية وغريها من أجل حتقيق أهدافها املرجوة يةاإلدار نشاطات القوى العاملة 

الصحي أن يكون خمططا، ومنسقا وقبل كل شيء قائدا وموجها للمورد البشري وحمفزا ومراقبا جلميع األنشطة،  

تعمل املوارد بكفاءة يس الذيكما أن املدير الصحي كقائد هو القدوة لكل املرؤوسني، وهو صانع القرارات وهو 

  . وفعالية يف املنظمة الصحية
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