


 

 

 

 سازماندهي                
   Organization            
 



سازمان عبارتست از وجود هماهنگي  

معقول در فعاليت گروهي از افراد براي 

نيل به هدف مشترك از طريق تقسيم كار 

و وظايف و از مجراي سلسله مراتب 

 اختيار و مسئوليت قانوني

 « إدگـار شاين »  



 تعريف سازمان موّفق                 

 :سازماني موفق است كه  

 مديرورهبري كاردان و موفق داشته باشد ـ   

 . ـ  حس همكاري وهمدلي در سازمان باشد 

 ـ  مسئوليت هريك از كاركنان مشخص باشد  

 . ـ  سازمان بودجه كافي داشته باشد  

   . ـ  فعاليتها براساس اصول استاندارد باشد 



  تعريف سازماندهي
سازماندهي عبارتست از فرايند بر  

قرار نمودن ارتباطات رسمي بين 

 انسان و منابع براي نيل به اهداف 
  



 تعريف سازماندهي

عبارتستتتتتت از فراينتتتتتد طبقتتتتته بنتتتتتد  

فعاليتها تعيين مسئوليتها و اختيتارات 

و سلستتتله مراتتتتب برقتتترار  ارتبتتتاط 

بطوريکتته رارمنتتد و ستتازمان هتتر دو 

بتته مستتئوليتها  يکتتديگر در رستتيدن 

 .به اهداف اگاه باشند 



  محاسن تقسيم كار

افزايش سطح توليد و كيفيت ـ افزايش  

سطح قلمرو مديريت ـ كم كردن زمان 

 .آموزش 

  معايب  تقسيم كار 
كاهش امنيت شغلي ـ عدم ارضاي نيازهاي 

رواني بواسطه تكراري شدن و تخصصي 

 .  شدن كارها



 سازمان رسمی 
عبارتست از اختيارات مقامات و روابط بين آنها و 

راررنان بر حسب مقررات و قواعد وضع شده شامل 

 ويژگيها  زير 

 اختيارات و قدرت سازمانی هر مقام  -   

 نوع مشاغل راررنان سازمان و محل سازمانی آنها  -   

 ريفيت ارتباط رسمی بين افراد  -   

 حدود قلمرو و وظايف هر يک از مشاغل و      -   

   صاحبان مشاغل     



  سازمان غير رسمی
بر اثر خواسته ها  افراد بوجود امده و با دستور  -    

 العملها    ادار  ملغی نميشود 

سازمانها  غير رسمی روچک و محدود از چند نفر  -  

 تجاوز نميکند 
 .اختيارات و تفويض آنها بر اساس اعتماد صورت مي گيرد -   

 رهبران سازمانها  غير رسمی با معيارهايي از قبيل   -   

 انتخاب مي شوند... شخصيت،نفوذ،معنويات،لياقت،سن و   

 مقاومت گروه ها  غير رسمی نسبت به تغيير و تحول   -   

 در سازمان     

 تاثير شايعات بسيار زياد و اطالعات درست نيز سريعتر  - 

 . انتقال  ميابد    



سازماندهي در 

 مامائی/پرستاري
عبارتست از تقسيم بندي فعاليتها  

يا دادن اختيارات و مسئوليتها و 

هاي كاري كه  بر قراري رابطه

  .تضادها را به حداقل برساند 



 انواع سـازمان             
 .   رسمي « 1 

 .غير رسمي « 2 

تركيب سازمان رسمي بشكل نمودار نشان  

 .  داده مي شود 

 انواع نمودارهاي سازماني 

 .   سازمان سـتاد «  2.    سازمان صف «  1

 .  سازمان صف و سـتاد «  3 



  

  ويژگيهاي نمودار سازماني
: 

تقسيم كار را نشان مي 

 .دهد 

نوع كاري كه انجام مي  

شود را با نامگذاري 

 .مشخص مي كند 
 گروه بندي كار را نشان مي دهد 

 خط فرماندهي را نشان مي دهد 

سطوح سلسله مراتب را نشان 

 .مي دهد 



  :عناصراصلي درسازماندهي        

 تقسيم كار «  1           

 اختيار و مسئوليت« 2            

 همكاري و رابطة بين افراد« 3           

  وحدت فرماندهي« 4           



  :انواع خطوط در نمودار 

بيانگر اين است كه دو شخص = خطوط مورب «1    

 .با هم ارتباط دارند مثل سازمان غيررسمي 

نشاندهندة رابطه = خطوط عمودي ممتد « 2    

 . باالدست با زيردست است 

همسطح وهمكار بودن = خطوط افقي ممتد « 3   

 .افراد

ارتباط مشورتي ومشاوره اي = خطوط شكسته «4   

  .را نشان مي دهد 



 :ض اختيار يتفو             
 مدير قسمتي از اختيارات خود را بديگران 

 . انتقال مي دهد                 

   : ض اختياريتفو محـاسن           
 .   افزايش بازدهي « 1  

 .  ازدياد عالقه به شغل و انجام وظيفه « 2  

 .  تقويت حس هم گروهي « 3  

  تكامل « 4  



   چرا بعضي از مديران تفويض اختيار نمي كنند 

 .بعضي از مديران خود را باالتر از ديگران مي دانند «  1

.                               عدم اعتماد بين رئيس و مرئوس«  2

 .فقدان بلوغ عاطفي در مدير يا مرئوس «  3

.                                         اعتقاد به تمركز اختيارات «  4

 .  امكان عدم اجرا درصورت فقدان كنترل «   5



 

     :اصول تفويض اختيار 

مدير قسمتي از اختيارات خود را مي تواند «  1

 .   تفويض كند نه همه را  

      درصورت تفويض اختيارمسئوليت ازمديرسلب «   2

 .  نمي شود و بايد كنترل داشته باشد        

 .تفويض اختيارقابل فسخ است «   3

 تناسب بايد بين اختيار و مسئوليت حفظ شود «  4 

 .  تفويض اختيار بايد تحت نظارت و كنترل باشد «  5 



((  اخالقيات در مديريت خدمات پرستاري))  

 اخالق قابل لمس نيست ولي حس مي شود و 

 .  زندگي مارا  احاطه مي كند    
  :تـعريف  

اخالق اصول رفتار خوب يا بد است ، عموماً 

 سازمانهاي حرفه اي استانداردهائي را تدوين 

 رفتار افراد حرفه اي باشد یا راهنماتمي كنند 

كه به اين استانداردها اخالقيات اطالق مي  

 . شود 



   ات در سازمانهاي بهداشتييداليل توجه به اخالق 

 

 افزايش ميزان سهل انگاري و« 1          

 . قانون شكني در سازمانهاي بهداشتي        

  .پيشرفت علوم و تكنولوژي « 2          



سه دسته حقوق بر پرستاران مربوط  

  :مي شود 
     

دسته اول حقوق بيماران سالمند كه عبارتند  

 احترام «از الف

 رضايت  « ب    

 محرم اسرار بودن «  ج                 

 . گفتن حقيقت  «  د          



   بيماران ساير دسته دوم حقوق 

 استفاده از درمان و مراقبت توأم با احترام «الف 

.          آگاهي از نوع دارو و چگونگي درمان «  ب  

  رضايت داشتن از معالجات و درمانها و «    ج 

 .آگاهي داشتن از آنها          

.       استقالل در عدم پذيرش دارو يا درمان «      د 

  رعايت حريم و حفظ اسرار بيمار«       ه



  :           دسته سوم حقوق بيماران در حال احتضار 

 .پذيرش يا عدم پذيرش درمان « الف   

   .                احترام به بيمار در حال موت «   ب   

                 .                      دانستن حقيقت «   ج   

  .رضايت داشتن از اقدامات انجام شده «   د    



 

 




