المحاضرة الخامسة

تمﻬيد

مفﻬوم اﻹدارة وتطورها التار خي ووظائفﻬا

عد تم شرح مفﻬوم الخدمات ومفﻬوم الصحة والخدمات الصح ة و يف يتم تخط طﻬا وما هي اقتصاد اتﻬا

سوف ننتقل إلى شرح مفﻬوم اﻹدارة وتعر فﻬا لكي ننتقل تدر ج اً إلى الدخول في تعر ف وتحديد مفﻬوم

إدارة الخدمات الصح ة
ما هي اﻹدارة؟

يوجد عدة تعارف لﻺدارة:

 .1اﻹدارة هي فن تنفيذ خطة أو س اسة محددة من أجل تحقي هدف معين.

 .2إنها عمل ة الوصول إلى اﻷهداف التنظ م ة عن طر العمل مع ومن خﻼل الناس والمصادر اﻷخر .
 .3إنها وظ فة إنجاز المهام عبر أناس محددين وتوج ه جهود اﻷفراد لتحقي هدف مشترك.
 .4إنها وظ فة إنجاز المهام عن طر
هدف محدد.

العمل مع ومن خﻼل الناس وذلك بتوج ه وتحفيز جهود اﻷفراد لتحقي

 .5العمل مع ومن خﻼل اﻷفراد والجماعات والموارد الماد ة اﻷخر من أجل تحقي أهداف المنظمة.
 .6إنها اﻻستخدام الفعال للموارد المتوافرة.

 .7إنها تحفيز الناس على العمل سو اً ش ل متناغم واستخدام المصادر ش ل فعال حق اﻷهداف المطلو ة.
 .8إنها عمل ة صنع الق اررات.

 .9إنها عمل ة إنجاز اﻷهداف المحددة مس قا في وقت معين وذلك عن طر توج ه وق ادة والس طرة على جهود
مجموعة من اﻷفراد واﻻستخدام الفعال للموارد الماد ة المتاحة.

 10اﻹدارة هي عمل ة تحقي اﻷهداف المطلو ة عبر اﻻستخدام المثالي )واﻻقتصاد ( للموارد المتاحة.

 11إنها عمل ة تتألف من مجموعة من النشاطات والمهام التقن ة واﻻجتماع ة المتداخلة والتي تظهر ضمن
بيئة تنظ م ة وذلك بهدف تحقي اﻷهداف المطلو ة عبر اﻻستفادة من الموارد ال شرة والماد ة المتوافرة.
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النم اﻷساسي لﻺدارة

نم اﻹدارة

عناصر اﻹدارة:

اعتماداً على ما ورد من تعارف سا قة م ننا أن نحدد ثﻼثة عناصر أساس ة لﻺدارة

 .1الموارد

 .2العمل ة

 .3اﻷهداف.

الموارد:

 .1ل ما تستخدمه اﻹدارة من أجل تحقي أهدافها.

 .2مدخﻼت عمل ة اﻹدارة :القو العاملة ،النقود ،والمواد.
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القوة العاملة

المواد

الموارد ال شرة

اﻷدوات

التجهيزات

التكنولوج ا

المعلومات
التمو ل

الوقت

في حال لم يتوافر التمو ل فﻼ م ن للعناصر السا قة أن تكون متوفرة.

ما هي أهم الموارد النس ة لمنظمات الخدمات الصح ة؟

القو العاملة هي اﻷهم وهي العنصر الذ ُعتمد عل ه في أداء المهمات المطلو ة .فهم وحدهم القادرون على

استخدام الموارد اﻷخر ش ل جيد وفعال .ولكن يجب أن نأخذ عين اﻻعت ار النقا التال ة:

 -1جم ع الموارد مت ار طة.

 -2يجب أن يتحق التوازن بين أنواع الموارد المختلفة المستخدمة من أجل تحقي اﻷهداف المرجوة.

 -3مفهوم الندرة :إن الموارد المتوافرة في أ زمان وفي أ منطقة من العالم محدودة لذا يتوجب على المدراء أن

قوموا صنع ق اررات تحدد اﻷولو ات في منظماتهم ﻷن ذلك ساعد في استخدام الموارد المتاحة أكثر الطرق

فعال ة.

العمل ة:

عدد من النشاطات

عدد من الوظائف.

وظ فة.

عمل ة.

ﻻ تنحصر اﻹدارة في وظ فة واحدة بل هي سلسلة من الوظائف والنشاطات المت ار طة والمتفاعلة.

ما هي تلك الوظائف؟

تتنوع الوظائف اﻹدارة ش ل بير .وتتألف اﻹدارة من ثﻼثة وظائف أساس ة :التخط  ،التنفيذ والتقي م.
ير

لوف ) (Cloughأن هناك وظ فتان لﻺدارة :صنع الق اررات والق ادة
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أما تير ) (Terryفيجد أن هناك  4وظائف لﻺدارة :التخط

والتنظ م والتحفيز والرقا ة

يجد جول ك) (Gulickأن لﻺدارة  7وظائفPOSDCoRB :

 : P (Planning),التخط

) O (Organizingالتنظ م

) D (Directing and making decisionالتوج ه وصنع الق اررات.
)Co (Coordination and controllingالراق ة والتنسي .

) R (Reportingالتقارر (.اﻹ ﻼغ عن العمل(.

) B (Budgetingإعداد الميزان ة.

P

E

I
و ذ ر راك ش) (Rakishومؤلفون أخرون ست وظائف لﻺدارة) :التخط
وصنع الق اررات(.

والتنظ م والتوظيف والتوج ه والرقا ة

يتم عادة تحليل الوظائف اﻹدارة إلى عناصر وعمل ات مثل ما ذ ر سا قا ﻷهداف دراس ة.

أما في الممارسات الفعل ة فتكون هذه العناصر متداخلة ومت ار طة ومتفاعلة و صعب فصل واحد عن اﻵخر.
إن نتائج إحداها هي نقطة انطﻼق ﻷخر إذ أن جم عها عناصر نظام واحد.

إن عض هذه الوظائف تقن ة تماما أما ال عض اﻷخر فيتضمن مظاهر اجتماع ة وسلو ة.
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 .1التخط :

يتضمن التخط

إنشاء خطة مدروسة غايتها تحقي أهداف المنظمة .فالتخط

إنه وظ فة تقن ة ٕوادارة.

هو :ماذا نفعل؟ متى؟ يف؟

وهو وظ فة أساس ة في عمل ة اﻹدارة ما أنه أهم الوظائف على اﻹطﻼق إذ تُبنى على أساسه جم ع الوظائف
اﻷخر  .فما هي نتائج التخط ؟ س ون بإم ان المدراء مواجهة أزمة تلو أخر )اﻹدارة اﻷزمات(
من قوم التخط ؟

إن المسؤول اﻷساسي عن هذه الوظ فة هم المدراء العامون للمنظمة ولكن مدراء الفروع والمدراء الم اشر ن
)مدراء مستو اﻹدارة الدن ا( قومون أ ضا التخط .

 .2التنظ م :عد أن يتم وضع الخطة يتوجب على المدير أن يختار الطرقة اﻷفضل ﻹنجاز العمل.

أ "تنظ م الموارد ال شرة والماد ة لتش ل وحدة متكاملة تعمل على تحقي أهداف المنظمة أكثر الطرق فعال ة"
و التنظ م وظ فة إدارة تقن ة .تتضمن:

 -1تقس م العمل وتصم م اﻷعمال.

 -2تقس م العمل إلى مجموعات صغيرة

 -3التنسي بين الوحدات )مجموعات العمل(
 -4إعداد التقارر واﻹشراف.

 -5إعداد ه ل ة المنظمة العامة.
من قوم التنظ م؟

.1المدراء العامون وتنحصر مهمتهم في جوانب التنظ م العامة مثل اﻹشراف والمسؤول ة العامة وتجزئة المنشأة

إلى أقسام والتنسي بين هذه اﻷقسام.

.2مدراء الفروع والمد ارء الم اشرن و قومون أداء مهمات محددة تتعل بتصم م العمل مثل تنظ م ف ة سير

العمل والطرق واﻹجراءات المت عة من أجل تنفيذ العمل.

 .3التوظيف:

إنها العمل ة التي تضمن المؤسسة من خﻼلها أن لديها العدد الكافي من الموظفين في الم ان المناسب والوقت
المناسب والذين متازون المهارات المناس ة ﻹنجاز العمل الﻼزم لتحقي أهداف المنظمة.
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تمتاز عمل ة التوظيف والحفا على الموارد ال شرة أن لها جان ان تقني واجتماعي.

 تتمثل الجوانب التقن ة في تحليل العمل ؛ التوظيف واخت ار الموظفين وتقي م اﻷداء ٕوادارة الفوائد والتعو ضات
وصحة وأمان الموظفين.

 تتمثل الجوانب اﻻجتماع ة في النشاطات التي تؤثر على سلوك وأداء أفراد المنظمة :التدرب؛ التطو ر؛ الترق ة
واﻻستشارة؛ الم افأة والعقو ة.

 خﻼفا ل اقي الوظائف؛ تتر ز أغلب نشاطات وظ فة التوظيف في قسم الموارد ال شرة المسؤول عن ال حث
عن الموارد ال شرة واﻻحتفا بهم في المنظمة.

.4التوج ه:

التوج ه وظ فة اجتماع ة تتضمن تلك النشاطات الضرورة عند التعامل مع الموارد ال شرة مثل :التحفيز؛
الق ادة والتواصل؛ تعزز شعور اﻻلتزام المنظمة عند الموظفين وأ نشاطات أخر تؤثر في سلوك الموظفين.
من الذ

قوم التوج ه؟ قوم المدراء مهما انت مناصبهم بتوج ه موظفيهم وذلك عن طر العﻼقات ال شرة

والمهارات السلو ة.
. ٤الرقا ة:

تعني مراق ة العمل عن ثب ش ل دائم ومراق ة نشاطات العمل )العمل ات(؛ م ة الموارد )المدخﻼت؛ نقا

اﻻنطﻼق( المستخدمة والحصيلة والنتائج )المخرجات( .وهو وظ فة تقن ة.

الرقا ة هي وضع معايير لﻸداء )سير العمل( من أجل تحديد النتائج المرجوة ٕواعداد مؤشرات لق اس النتائج
الفعل ة.
إن وظ فة الرقا ة ترت

ارت اطاً وث قاً بوظ فة التخط  .وذلك ﻷن وظ فة الرقا ة تستهدف التأكد من درجة

التطاب بين الخطة المطروحة وسير العمل أ

أهداف المنظمة سوف تتحق .

أنها تسعى للتأكد من أن العمل سير وفقاً لتلك الخطة وأن

من المسؤول عن وظ فة الرقا ة؟

المدراء العامون ومهمتهم مراق ة النتائج اﻷخيرة العامة .والمدراء التشغيليون ومهمتهم الق ام الرقا ة ضمن

مجال المسؤول ات الخاصة بهم.
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.٥صنع الق اررات:

وظ فة إدارة تقن ة وهي أساس الوظائف اﻷخر  .وهي تعني اﻻخت ار بين اسلو ي )بدائل( عمل أو أكثر.
من قوم صنع الق اررات؟

المدراء العامون :هم من صنعون ق اررات تخص س اسة الشر ة وتوزع الموارد بين اﻷقسام.

المدراء التشغيليون :وهم صنعون الق اررات ف ما يخص
واﻻستفادة منها.

ف ة توزع الموارد التي زودهم بها المدراء العامون

من أجل صنع قرارما نحتاج إلى:

.1المعلومات

.2قواعد القرار.

 .3صانع قرار.

وحين يتم صنع القرار ين غي أن طلع عل ه جم ع من يهمهم اﻷمر .ولكي ون تأثير القرار على الوضع الذ
دعا إل ه فعاﻻً ين غي أن يتم صنع القرار في الوقت المناسب.
التداخل بين الوظائف اﻹدار ة:

عرف اﻹدارة على أنها مجموعة من الوظائف المتداخلة ولذا يؤثر سير ل من هذه الوظائف على اﻷخر .
تُ َ
أ ﻻ يوجد حد فاصل يوضح أين تنتهي إحداها وأين تبدأ أخر  .ونتيجة لهذا التداخل ﻻ ستط ع أن يخصص
مدير ما وقتاً محدداً لكل وظ فة يوم اً .سوف يختلف الجهد المبذول في أداء وظ فة أو أخر ت عا لتغير

الظروف واﻷحوال.
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مراحل تطور مفﻬوم اﻹدارة

 المرحلة الكﻼس ة ) :(1927 -1880ر زت على مفهوم إنجاز اﻷعمال وعلى تنظ م العمل وعلى نظام
اﻹنتاج.

 المرحلة المعاصرة ) :(1930-1962ر زت على تﻼؤم المنظمات مع بيئتها الداخل ة والخارج ة وعلى السلوك
الفرد والجماعي ﻷعضائها.

 المرحلة اﻷكثر حداثة ) 1965حتى يومنا هذا( :ر زت على أهم ة المعرفة أساس لجم ع المنظمات
المدارس اﻹدار ة المختلفة

 -1المدرسة الكﻼس ة

 تعتبر هذه المدرسة المؤسسة أو المنظمة نظام م ان ي مغل
 تهتم فق

الجوانب الرسم ة للمنظمة

 تعلن الم اد اﻹدارة العامة
 أهم روادها:

 اﻷمر ي فردر ك تايلور صاحب مدرسة اﻹدارة العلم ة
 و الفرنسي هنر فايول صاحب مدرة اﻹدارة التنظ م ة
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 و اﻷلماني ماكس فيبر صاحب مدرسة اﻹدارة البيروقراط ة

 أدخل رواد هذه المدرسة مفاه م ومناهج إدارة المنظمات التي تطب حتى يومنا هذا الرغم من عدم وجود
نفس اﻹجراءات ونفس الحوافز لديهم

 -2المدرسة المعاصرة

 أنشأت ردة فعل على اﻹدارة الكﻼس ة والتي تنظر إلى العاملين آﻻت أكثر منهم شر اعت ار أن
اﻹدارة الكﻼس ة أغفلت الظواهر اﻻجتماع ة

 تأثرت هذه المدرسة سمات المرحلة )اﻹنتاج على مستو
وتأثير العلوم اﻻجتماع ة(.

بير – الحجم الكبير للمنظمات -قوة النقا ات

 اعتبرت هذه المدرسة المنظمة نظام مفتوح على البيئة و جب أن يتﻼءم معها
 على اﻹدار أن يلعب دوران هامان لكي حق

 اﻻنسجام والتأقلم مع البيئة الداخل ة.

فاءة مؤسسته:

 رضا العاملين وتأقلمهم مع البيئة الداخل ة
 تضم مدرستان:

 مدرسة العﻼقات اﻹنسان ة التي تعتمد على التحفيز والسلوك الفرد والجماعي للعاملين

 المدرسة التنظ م ة التي تقوم بتحليل ه ل ة المنظمات وحاجتها للتأقلم مع بيئتها الخارج ة وهي تدرس سلوك
اﻹدار اتجاه العاملين و اتجاه اﻷحداث الواردة من البيئة الخارج ة

 -3اﻹدارة المعرف ة

 تقوم هذه المدرسة على قدرة المنظمات على إنشاء وت ادل المعلومات والمعارف مع البيئة وعلى دور
اﻹدار في تحديد حالة المنظمة.

 تتميز بوجود مدرستين:

 مدرسة التف ير المنطقي) (sense-making

 مدرسة إدارة المعرفة )(knowledge management
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اﻷهداف اﻹدار ة:

.1استخدام الموارد ش ل فعال :أ أن تتم اﻻستفادة من عناصر اﻹنتاج طرقة تم ً ن من توفير الطاقة والجهد

والوقت،والهدف من ذلك هو زادة نس ة اﻻنتاج.

.2إرضاء الزون.

 .3تحقي عائد جديد متناسب مع رأسالمال :يجب أن تتم ن الشر ة من تحقي عائد جيد يناسب م ة المال

المستثمرة وحجم الخطورة التي تكبدها أصحاب العمل.
 .4إرضاء طاقم العمل.

 .5تحسين ظروف العمل :أجور عادلة للعاملين ،اﻷمن الوظ في ،شرو عمل جيدة.
 .6بناء عﻼقات جيدة من مزود المواد الخام ورأس المال.

.7اﻹسهام في تحقي اﻷهداف الوطن ة :إن اﻻستخدام الحذر للمصادر النادرة سوف ساعد في تحسين ظروف
موقع الشر ة.
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إضافات مدرس المقرر
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