


:مقدمه
بنام او كه بهترين مدير و مدبر عالميان است  

ل  از بدو تولد ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه شام

راد  در اين تشكيالت اف. سازمانهاي بزرگ و كوچك است

. ند با يكديگر كار مي كنندتا به هدف مشتركشان برس

سازماندهي و بسيج نيروها و امكانات در جهت تحقق  

توانايي ها وآگاهي هاي ويژه اي ‚آرمان ها و  اهداف 

.مي خواهد كه مديريت نام دارد



nursing  and midwifery 

management

و مامائيپرستاریمديريت خدمات





: سير تكامل مديريت

انسان غار نشين          زندگي اجتماعي

...اهرام مصر و‚ ساختن ديوار چين 

و سال قبل سومري ها به سيستم ثبت5000در 

( ع )در زمان حضرت موسي.ضبط اشاره كرده اند

.  اختيار و نظارت مطرح بود‚ سلسله مراتب 

.افالطون اصل تخصص را بيان كرد



پس از انقالب 1970اوائل قرن بيستم در سال در 

توليد انبوه به وسيلة صنايع          صنعتي

نسبت ) افزايش كارائي  تفكر عقالئي       

بروز مديريت (          برون داد به درون داد 

ايول ف‚ ماكس وبر ‚ كالسيك توسط فردريك تايلور 

...و 





براستي مديريت چيست ؟





INTEREST TEST)(



؟چه اتفاقي بدي ممكن است رخ دهد

احتمال آن چقدر است؟

؟ خسارت آن چه مقدار است

توان انجام داد؟در مورد آن چه كاري مي



هزينه مراقبت ناايمن

….
29   میلیارد دالر در هر سال فقط در ایاالت متحده

بيماران مبتال900،000= ٪ از پذيرش 10هر سال در بريتانيا

ان  بيليون پونددر سال  صرف هزينه های اقامت اضافی در بيمارست1حدود 

تخت روز اضافی8.5به طور متوسط 

نفر می ميرند و يا به طور جدی در حوادث مربوط به دستگاه های  400

پزشکی مجروح می شوند

بيليون پوند صرف عفونتهای  1ميليون پوند غفلت بالينی،بيش از 450

بيمارستانی



درصد  به چه معنی است؟ 4-2ميزان عوارض جانبی 

: %0.1ارزش •

ساعت آب آشاميدنی ناسالم هر ماه1

در هر روز فرود نا ايمن دو  هواپيما در فرودگاه شيکاگو

نامه گم شده در هر ساعت16،000

چک اشتباه از حساب بانکی درهر ساعت22،000

تجويز دارو اشتباه هر سال20،000

عمل جراحی نادرست در هر هفته500

نوزاد در هنگام تولد هر روز50افتادن 

درصد را نشان می دهد4-2ضرب شود میزان خطای 40-20در •



درصد از بیماران بستری در بیمارستان دچار خطا یا  16-10•

.عوارض ناخواسته می شوند

.نیمی از این موارد قابل مدیریت و پیشگیری هستند•

روز یا بیشتر پس از عمل  3دو سوم مرگ و میرهای جراحی •

آیا  )جراحی روی می دهد زمانی که بیمار به بخش منتقل شده است 

(قابل پیشگیری است؟



:تعريف مديريت  

ي  ـ  مديريت فرايندي است كه بوسيلة آن كوشش ها1

فردي و گروهي به منظور نيل به هدف مشترك      

(جاسبي ) هماهنگ مي شود 

كي  ـ مديريت عبارتست از فعاليت هاي ذهني و فيزي2

به منظور به وجود آوردن محيط ذهني و فيزيكي  

جهت به دست آوردن اهداف شخصي و سازماني  

(هاكو باي ) 



مديريت فرايند انجام كار توسط ديگران مي باشد و  ـ 3

‚سازماندهي ‚ شامل فعاليت هايي نظير برنامه ريزي 

) . انگيزش و كنترل مي باشد‚ ارتباط ‚ هدايت ‚ كارگزيني 

(گيليس 

ـ مديريت عبارتست از هماهنگ كردن منابع انساني و 4

مادي براي نيل به هدف 

ي ـ مديريت يعني دانستن اينكه از زير دستان خود چه م5

خواهيدو سپس نظارت بر اينكه آنها اين كار را 

.از طريق بهترين و ارزانترين راه ممكن انجام دهند



يله  يعني دستيابي به اهداف سازمان بوسـ مديريت 6

هدايت و كنترل منابع  ‚ سازماندهي ‚ برنامه ريزي 

(داگالس . )فيزيكي و تكنولوژي‚ انساني 

ـ مديريت انجام دادن كارها از طريق و به وسيلة  7

افراد و ساير منابع سازمان در جهت تحقق اهداف  

(.            كرتو ) سازماني

ـ  مدير كسي است كه اواًل اعمال ديگران را هدايت  8

مي نمايد ثانيًا مسئوليت هدف هاي خاصي را كه به  

وسيلة اين اعمال تحقق مي يابد به عهده دارد  

(رابرت ال كانز) 



جهت مديريت موثرضروريمهارت هاي 

عبارتست از توانائي : مهارت هاي ذهني ـ  1

درك عقايد و نظرات كلي و به كار بردن آنها در 

(باالي مديريت كاربرد دارددرسطوح )شرايط ويژه

ش توانائي به كارگيري دان: ت هاي فـني رـ مها2

درسطوح مياني ) و فنون خاص در انجام كارها 

( مديريت كاربرد دارد 

ترغيب و‚ توانايي درك : ـ مهارت هاي انساني 3

(درهمة سطوح مديريت كاربرد دارد)افرادكنارآمدن با



سطوح  مديريت 
ا عاليرتبه يا رده باال، رده مياني ، ردة پائين ي

.سرپرست كه بر انجام كار واقعي نظارت دارند

عالي

رده میاني

رده پایین





نكات مثبت شغل مديريت 
عت جهت پيشرفتيموق-

ـ احترام و تاثير گذاري بر ديگران 

ـ آزادي عمل و انعطاف بيشتر

شرايط كاري بهترـ

عت جهت كمك به ديگرانيـ موق



شغل مديريتنكات منفـي 
به تصميم گيري الزام -

ـ عدم تناسب زياد در پرداخت  

ـ درگيري با مشكالت ديگران

ـ مسئوليت در قبال عملكرد ديگران

اسب نـ اختيارات نا م

ل مسئول بخش است ولي اجازة جابجائي پرسن) 

. (را ندارد





به دليل وجودي هر مؤسسه يا هدف : مأموريت 

.مي گويند ( Mission)دائمي مؤسسه مأموريت 

جّو اجتماعي و رواني حاكم بر: فرهنگ اجتماعي 

د ، محيط را گويند كه شامل سيستم عادات ، عقاي

مي باشد كه مي تواند بصورت بسته و ارزشها

.تهديدآميز و يا باز و مشاركت آميز باشد



به راهنماي از پيش تعيين شده جهت: خّط مشي 

(   Policies)هدايت در تصميم گيري خّط مشي 

اطالق مي شود كه حتمًا رسمي و اغلب كتبي است



محيط فيزيكي 
كه قابل لمس و مشهود است و با آنچه 

”حواس پنجگانه تشخيص داده ميشود مثل

ان فيزيكي بيمارستآگاهي مديرازاستانداردهاي

مساحت فضاي كار و –فاصلة تختها –

“تجهيزات و ابزار كار –بيماران بستري 



محيط ذهني 
قسمتي از زمينه كه ادراكي وذهني است و قابل لمس

نمي باشد ولي واقعًا وجود دارد  و سبب ارتباطات  

و ترغيب” مثل. عاطفي و احساسي بين افراد مي شود

ادي ـ تشويق تفكر آزادـ خالقيت و نوآوري ـ تفكر انتق

ر ـ ارزش قائل شدن به سازش به منظور پذيرش تغيي

ترغيب علم نه سنت پرستي ـ احترام به كاركنان ـ

ارزشيابي بازخوردي پرسنل

ندهر دو محيط فيزيكي و ذهني بر يكديگر موثر*** 



اصول مديريت و نظام ارزشي 
دي  مديريت فرايندبه كارگيري موثر و كارآمد منابع ما

اس  و انساني است كه براي دستيابي به اهداف و براس

نظام ارزشي مورد قبول صورت مي گيرد

(دكتر رضائيان ) 
نظام ارزشي

اصول 
مديريت



نگرشهاي مديريت 
كالسيكـ مديريت 1

نئو كالسيك مديريت ـ 2

سيستميـ  نگرش 3

اقتضائي ـ نگرش 4

اسالميـ مديريت 5



اصول مديريت 
م پدر عل)بنيانگذار مديريت علمي تايلور بود 

د در مديريت علمي مديران تالش ميكنن(. مديريت

‚  باجمع آوري دانش سنتي و دسته بندي آنها  

دستورالعملهايي را براي افزايش بهره وري 

.كارگران استخراج نمايند



مديريت كالسيك 
مسئلة اساسي تايلور افزايش سطح  

كارائي يا توليد از طريق كاهش هزينه ها و 

و فراهم آوردن پرداخت مزد  سودافزايش 

تر  بيشتر به كارگران در مقابل بهره وري بيش

.آنان بود 



از اساسي روش علمي مديريت اصول 

ديدگاه تايلور
ـ  كشف اصول علمي انجام كار حقيقي

(جايگزيني علم به جاي قواعد تجربي )

.ـ   اصل انتخاب علمي كارگر ماهر 

ر  پرداخت بيشت) ـ  اصل پاداش و كنترل 

(  . براي كار باالتر از استاندارد 

ـ   اصل تشريك مساعي طبقه كارگر با  

.مديريت 



تئوري كالسيك  نواقص 
ـ  روابط غير رسمي افراد مدنظر نبوده و1

انسانها را جزئي ازماشين محسوب كرده اند  

( .مكتب ماشيني)

ر  ـ  كل سازمان را بصورت سيستم تصو2

نمي كردند بلكه به سازمان بصورت اجزاء  

جداگانه توجه مي شد     

ته  تأثير محيط بيرون از سازمان ناچيز گرف) 

مي شد ، بنا بر اين به كارائي بيشتر از 

( .اثربخشي توجه داشتند 



(ادامه)نواقص تئوري كالسيك

له  ـ  قدرت را ناشي از مقام مي دانستند و سلس3

مراتب را عمودي مي دانستند درصورتي كه  

.          هميشه چنين نيست 

ـ  عدم هماهنگي بعضي از اصول با يكديگر4

مثل اصل وحدت فرماندهي با اصل تخصص




