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  :مقدمه 

گرچه مدیریت به مفهوم کلی آن سابقه اي به قدمت زندگی اجتماعی انسان و حتی بیشتر از آن دارد، اما آنچـه  
و مؤسسات تکامل پیدا کرده اسـت، مربـوط بـه اواخـر قـرن      که به نام دانش مدیریت براي مدیریت سازمانها 

تا قبل از قرن بیستم سازمانها در مقیاسی کوچک و بـا اسـتفاده از روشـهاي    . قرن بیستم است نوزدهم و عمدتاً
  .ی امروز خود را پیدا نکرده بودندو پیچیدگ ساده اداره می شدند

آگاهیهاي اجتمـاعی، کمبـود    ،جمعیت فزاینده، رکود همچون یبا مسائل گوناگوندر حالیکه امروز مدیریت ها 
رعایت همه این مسائل، همـراه  . هستندروبه رو  و نظایرآنمین رفاه، رقابتأ، تورم، تبخصوص منابع انرژي  منابع

با بزرگ شدن نسبی سازمانها و پیشرفت تکنولوژي و استفاده از علوم ریاضی، اقتصـاد و کـامپیوتر پیچیـدگی    
  .بیشتر کرده استمدیریت را 

  بخشاول 

  مکاتب مدیریت

 :مکتب کالسیـــک 

نـام   بااست که  "مدیریت علمی "مکتب کالسیک یا مکتب سنتی ، در بحث مربوط به مدیریت ، همان مکتب 
  . یا تیلوریسم می نامندآمیخته شده است از این رو گاهی آن را مکتب تیلور  فردریک وینسلو تیلور

  :اصول مدیریت علمی

 : به این شرح استاصول چهارگانه مدیریت علمی 

 به جاي روشهاي غیرعلمی کارگري کشف روش علمی براي هر جز از کار- 1 

آنها به جـاي روش هـایی کـه در آن     با استفاده از روشهاي علمی و سپس تعلیم و آموزشکارکنان  انتخاب- 2
 . می دیدندکارکنان  خودکاري را انتخاب می کردند و بتدریج در آن آموزش 

، به طوري که کارگرانی که وظیفه خود را به خـوبی انجـام داده انـد     ایجاد کنترل و برقراري تشویق و تنبیه- 3
 . تشویق شوند و مزد بیشتري دریافت کنند و آنهایی که از وظایف خود کوتاهی کرده اند تنبیه شوند
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تقریبـاً مسـاوي کـار و مسـئولیت بـین مـدیران و       همکاري صمیمانه و تشریک مساعی با کارکنان و تقسیم - 4
در اینجـا مـدیران   . کارکنان ، برخالف گذشته که تمامی کار و بخش مهمی از مسئولیت به عهده کارکنان بـود 

   .آن بر می آیند تقبل می نمایند بخشی از کار و مسئولیت را که بهتر از دیگران از عهده انجام

  :تمکانیسم یا روش اجراي اصول مدیری 

  :براي پیاده کردن اصول مدیریت علمی ، این روش ها باید به کار گرفته شود

 بررسی و اندازه گیري زمان دقیق هز جز کار و تعیین نحوه انجام آن  - 1

 تخصص کردن کارها در سازمان و ایجاد سرپرستی هاي جداگانه  - 2

 تعیین بهترین شیوه استفاده از آنها کار و  هاي استاندارد کردن کلیه وسایل و ابزار - 3

 تهیه شرح وظایف هر یک از کارکنان  - 4

 تنظیم سیستم پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با کیفیت کارکنان - 5

  
به نظر تیلور منافع کارگران و صاحبان کار با یکدیگر مغایرتی ندارند بلکه در یک راستا می باشند و کلید 

ز مدیریت علمی است که بر اساس آن می توان میزان تولید هر فرد را افزایش کارایی کارگران، استفاده ا
  .افزایش داد و در نتیجه، هم اجرت بیشتري به کارگران پرداخت و هم سود بیشتري عاید صاحب کار نمود

عالوه بر تیلور دانشمندان دیگري نیز در تکامل و شکل گیري مدیریت علمی سهم داشته اند که از آن جمله  
 .اشاره نمود)  1868-1924( و فرانک گیلبرت )  1841- 1925( ن به هنري فایل می توا

وي توجه خود را به . نوشت کتابخودبهناماصولفنادارهدررابطهبامدیریتسازمانهایاداري 1916 هنریفایولدرسال
بزرگ تولید زغال سنگ  او که خود مدیر عامل یک شرکت. مشکالت رده هاي باالي مدیریت معطوف داشت 

فایول مبتکر نمودار . در فرانسه بود اولین کسی است که اصل تفکیک وظایف را مطرح نمود و متالوژي 
  : سازمانی است و براي هر سازمان شش وظیفه اصلی قایل شده است که عبارتند از 

  		ي امور حسابداري و امور ادار –امور ایمنی  - امور مالی - امور تجاري- امور فنی 
وي روش هاي متعددي براي تجزیه و تحیل کار پدید آورد که . است"حرکتسنجی"فرانکگیلبرتازپیشگامان

نمودار جریان کار ، ساده ترین آن است در این نمودار ، جریان کار به پنج عنصر اصلی تقسیم می شود که 
  :عبارتند از 

  انبارداري و تحویل  –بازرسی  –حمل و نقل  –عملیات  
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 :و محدودیت هاي مدیریت علمی نارسایی ها

متکی اسـت کـه    "مدل انسان اقتصادي "این است که بر ، بزرگترین محدودیت و نارسایی مدیریت علمی تیلور
؛ و آنچه که بنام زمان سنجی و پرداخت مـزد  انگیزه هاي مادي و پرداخت بیشتر مورد توجه است صرفاً« ن در آ

به همین دلیل بـه نقـش    .کارسنجی و نظایر آن تهیه و تنظیم شد بر همین اساس بود براساس میزان انجام کار و 
تنها ساختمان و ترکیب سازمانی رسـمی مـورد توجـه     افراد و روابط آن ها با یکدیگر کمتر توجه شده و اصوالً

  .گرفتقرار
 ی، انگیزه هاي رفتار انسـان  از لوحانهبه طور خالصه کم بها دادن به عامل انسانی و برداشت هاي ناقص و ساده  

  .اشکاالت و نارسایی هاي روشن و مشخص مکتب مدیریت علمی است
و آن را به صورت وزن ، آهنگ ، سرعت ، خستگی و غیره  پیرواناینمکتب،حدودفیزیکیعملکردانسانرابررسینموده

خته شود و میـزان پرداخـت   بیان نموده اند و بر همین اساس معتقد بودند که اگر بهترین روش کار به کارگر آمو
  . به کارگیري توان او در تولید به وجود آمده استپیدا کند، انگیزه هاي الزم براي   او با مقدار کارش ارتباط

در این مکتب ، انسان و سازمان با دید مکانیکی بررسی می شود ، به کارکنان بـه صـورت ابـزار  و وسـیله اي      
احساسـات ،   در نتیجه. ل کنترل و هدایت است رفتار و کردار آنها به آسانی قاببراي تولید نگریسته می شود که 

عواطف ، خلق و خوي و برداشت ها و روابط انسانی افراد نادیده انگاشته می شود یا کمتر مورد توجه قرار مـی  
  . گیرد 

  :مکتب روابط انسانی  

لتـون  ا. می باشـد »التون مایو« استــرالیایی به نام  یک» نئوکالسیک « یا » مکتب روابـط انسانی « بنیان گـــذار 
بـا  » هـاثورن « در کارخانـه   شـد،  خوانده می » جامعه شناسی صنعتی « و » مکتب روابط انسانی « که بانی مایو 

  .معروف شد» مطالعات هاثورن «  نام استفاده از یک تیم تحقیقاتی مطالعاتی را دنبال کرد که بعدها به
ـ   تأثیر عوامل مادي خاصی  مثل طول هدف از این مطالعات  ن تـنفس بـین   ازمدت کار روزانه ، میـزان نـور ، می

ایـن تحقیقـات نشـان داد کـه     . در تغییر  مقدار تولید و کارایی کارگران بود ... ساعات کار ، صدا  ، حرارت و 
  .عوامل اجتماعی بیش از متغیرهاي فیزیکی در کارایی افراد موثر است 

بود و مهمترین کشف آنها روابط و سازمان غیر رسمی بـود  شناختعامالنسانیدرشرایطکارنتیجه مطالعات هاثورن ، 
ایـن تحقیقـات همچنـین اهمیـت توجـه بـه       . که در مقابل روابط و سازمان رسمی مدیریت علمی قرار داشـت  

  . ي گروهی روشن نموداحساسات و عواطف را در سازمان ها و مؤسسات و به طور کلی در فعالیت ها

  :مکتبسیستمهایاجتماعی
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ــدوم ــا      بعدازجنگجهانی ــزون آنه ــعه روز اف ــا و توس ــازمان ه ــکالت س ــائل و مش ــرت مس ــدگی و کث ، پیچی
ایجاب می کرد که مسائل سازمان هـا بـه صـورت چنـد بعـدي و بـه عنـوان یـک مجموعـه مطالعـه شـود و            
این مطالعات به پیدایش و تکامـل تئـوري سیسـتم هـا انجامیـد کـه امـروز در همـه زمینـه هـا اسـتفاده مـی             

  . ل در تئوري مدیریت به حساب می آید ود و جدیدترین تحگرد

  بخش دوم

  سازمان و بوروکراسی  

  :جهان سازمانی

انسان سازمانی می شود که از تولد  تا مـرگ او   و تکامل سازمان ها انسان نیز با گسترش تکنولوژي و پیچیدگی 
  .در درون سازمان هاي متنوع و کوچک و بزرگ می گذرد 

بـدین ترتیـب   . جهان امروز نیـز بـیش از هـر زمـان دیگـري بـه یـک جهـان سـازمانی مبـدل شـده اسـت              
بـه روز آشـکارتر و    روزاهمیت سازمان هایی که بیشـترین دوران زنـدگی انسـان در آنهـا سـپري مـی شـود        

  . شودنقش آنها در تحقق هدف هاي انسانی روشن تر می 

  :تعریف سازمان

  :سازمان در کتاب ها و مقاالت مربوط به مدیریت درج شده است که عبارتند از تعاریف مختلفی در مورد 
سیستم هاي اجتماعی بزرگ و پایداري که فعالیت هاي اعضاي آنها براي رسیدن به  سازمان ها عبارتند از- 1

 .هدف هاي محدود و مشخص هماهنگ شده است

معموالً گروههاي ( یک سازمان عبارت از سیستمی است براي تحرك و هماهنگی کوششهاي مختلف گروهها - 2
 .به منظور دست یافتن به هدفهاي مشترك )تخصصی

یا گروه بندي متشکلی است از انسان ها که به عمد ساخته و بازسازي  –سازمان ، واحدي است اجتماعی  - 3
  . مشخص ، ممکن شودشده است تا دستیابی به هدف هاي 

  . مفهوم جامع تر سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی نیز در بخش مربوط به سیستم ها بیان خواهد شد 
  :بوروکراسی

اختیـــارات  نیـــاز دارنـــد کـــه در آن سازمانهایبزرگبرایانجامدادنکارهایمربوطبهخودبهدســـتگاهپیچیدهاداري
مدیران از طریـق سلسـله مراتـب اعمـال مـی شـود و کارهـا براسـاس قـوانین و مقـررات خاصـی صـورت             

البتــه بوروکراســی ، امــروز مفــاهیم .  ایــن ســازمان هــا مبــین یــک نــوع بوروکراســی هســتند. مــی پــذیرد 
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فتـه مـی   مختلفی را به خود گرفته اسـت کـه گـاهی بـه خـود سـازمانها و گـاهی بـه آثـار و خـواص آنهـا گ           
  . شود

براي حل و فصل پاره اي از مشکالت و موانع است که از طریق مقـررات   یکیازنارساییهایبوروکراسیعدمتواناییآن
 انسـانی این نوع مشکالت را که بیشتر جنبـه  . و ضوابط رسمی و مصوب سازمان ، امکان حل آنها وجود ندارد 

بی هدفی ، خستگی و کم حوصـلگی و فشـار روحـی    دارد می توان در اضطراب و نگرانی ، احساس تنهایی و 
  . افراد یک سازمان بخصوص در رده هاي پائین آن مشاهد کرد

بوروکراسـی رابطــه اعضـاي یــک سـازمان را تنهــا از طریــق اداري و سلسـله مراتــب سـازمانی ممکــن مــی      
باط اداري همچنـین وجـود انضـ   . این نوع ارتبـاط مـانع پیـدایش روحیـه قـوي در افـراد مـی گـردد         . سازد 

باعث می شود که افراد سطوح پـائینی بـراي جلـب نظـر مقامـات سـازمان ، معایـب خـود را پنهـان کننـد و           
  .          باعث ایجاد خسارت به سازمان شوند

  :سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی

همانطور که قبالً اشاره شد یکی از نتـایجی کـه مطالعـات هـارتون و سـپس تحقیقـات سـایر محقـان مکتـب          
  . روابط انسانی به بار آورد ، کشف وجود سازمان ها و گروه هاي غیر رسمی بود

  :سازمانرسمی

سازمان رسمی عبـارت اسـت از اختیـارات مقامـات و روابـط بـین آنهـا و کارکنـان بـر حسـب مقـررات و            
با این تعریف  معلـوم مـی گـردد کـه در سـازمان رسـمی مشـاغل و پسـت هـاي سـازمانی            .قواعد وضع شد

تعریف می شوند و اختیارات و مسئولیتها در هر شـغل یـا در هـر مقـام ، بـه صـورت دقیـق و مـدون تنظـیم          
  .شده و تشریح می گردد

 :سازمان غیر رسمی

ـ     اتیـک بـدون توجـه بـه     رکوانـد کـه سازمانهایرسـمی و بور    هصاحب نظران دانـش سـازمان و مـدیریت گفت
 .روابط و سازمان غیر رسمی قادر به تحقق هدفهاي سازمان بخصوص هدف هاي انسانی آن نیستند

پیـدا مـی کننـد کـه بـا روابـط       قتی که چند نفر در یک سازمان اجتماع کردند تماس هاي مختلفـی بـا هـم    و 
 .هاي سازمان مربوط نمی شودرسمی آنها تفاوت دارد و گاهی به هدف 

ل و نمودار سـازمانی ایجـاد مـی شـود ولـی بـه علـت تکـرار و اسـتمرار و          کروابط شخصی اگر چه بدون ش
به خاطر ارتباط آن با انگیزه هاي درونی بـه تـدریج شـکل و نظـام خاصـی بـه خـود میگیـرد تـا حـدي کـه            
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روابـط از طـرف مقامـات سـازمان بـه      ایـن  .سازمان و روابط رسمی را تحـت الشـعاع خـود قـرار مـی دهـد      
  .رسمیت شناخته نمی شود

در سـازمان هـاي غیـر    ، بر خـالف سـازمانهاي رسـمی کـه اختیـارات از بـاال بـه پـایین واگـذار مـی شـود            
  .جریان پیدا می کندبه باال  اختیارات به صورت افقی و یا از پایین   رسمی معموالً

ــر اســاس ااختیــارات و تفــویض آن در ســازمان غیــر رســمی  در حــالی در ســازمان اســت عتمــاد بیشــتر ب
  .ساس سلسله مراتب و مشاغل قرار داردارسمی بر

  بخش سوم

  مکتب سیستم هاي اجتماعی 

  تعریف سیستم 

ــکالزدویاچند،سیستمعبارتاستازیکمجموعهواحد- 1 ــیله      متش ــه وس ــه ب ــی ک ــتم فرع ــا سیس ــزء ی ــمت ج قس
  . مرزهاي شناخته شده از سیستم بزرگتر محیط خود جدا می شود

سیستم مجموعه اي از چیزها یا اجزا اسـت کـه در یـک رابطـه مـنظم بـا یکـدیگر کـار مـی کننـد ماننـد             - 2
  ...هن و آسیستم اعصاب ، سیستم هاضمه ، سیستم راه 

  .چندین جز وابسته به یکدیگر  تشکیل شده است  سیستم مجموعه اي است که از - 3

  انواعسیستمها

  :سیستم هاي بسته

ه از ایــن سیســتم کــه بــا اســتفاد.رســیده اســت ) اســتاتیک ( کهبامحیطخودبهتعادلثابتسیستمبستهسیستمیاســت
بـه صـورت تئوریـک و در حالـت مطلـق خـود منحصـر بـه دنیـاي بسـته            فیزیک کالسیک مطرح شده است 

و منفجـر مـی    هسته اتم ها ست کهبا محـیط خـارج خـود ارتبـاطی ندارنـد و در صـورت ارتبـاط متالشـی         
  . شوند

در مـدیریت ، سیسـتم بســته  شـامل مکتـب کالســیک مـی شـود و از آنجــا  کـه سـازمان هــاي مبتنـی بــر           
آنکـه در ارتبـاط بـا محـیط خـود و عوامـل انسـانی باشـند ، بـه عوامـل            بـیش از  "مدیریت علمی "اصول 

ــ  د و نیــز از آنجــایی کــه شــروع و خاتمــه  فیزیکــی و آنهــم عوامــل فیزیکــی داخــل ســازمانی توجــه دارن
اپـذر  فعالیتهاي افـراد ، نـوع ، تعـداد و سـاعات کـار آنهـا در شـرح وظـایف بصـورت خشـک و انعطـاف ن           

هـر چنـد ایـن واژه    . ژه سیسـتم هـاي بسـته در مـورد آنهـا بکـار مـی رود        وا طبقه بندي و تنظیم شده اسـت 
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بصورت نسبی در این سازمان هـا مفهـوم پیـدا مـی کنـد و مفهـوم مطلـق آن در مـدیریت و بطـور کلـی در           
  .علوم انسانی مصداق ندارد 

  :سیستم باز

بـدین ترتیـب   . رسـیده اسـت   ) دینامیـک  ( سیستم باز سیستمی است که با محیط خود بـه یـک تعـادل پویـا     
که از تغییرات محیط ، متأثر شـده و خـود نیـز روي محـیط تـأثیر مـی گـذارد و تعـادل آن پیوسـته در حـال           

ص و سیسـتم هـاي بـاز در جهـت افـزایش تخصـ      . تغییر است و از یک تعادل بـه تعـادل جدیـد مـی رسـد      
  . تکامل حرکت می کنند

  :بخش چهارم 

  تعاریف و وظایف مدیریت  

  :تعریف مدیریت  

  :تعاریف مختلف و متفاوتی براي مدیریت ارائه شده است  
 مدیریت عبارت است از هماهنگ کردن منابع انسانی و مادي براي نیل هدف .1

 .مدیریت انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران است  .2

مــدیریت علــم و هنــر متشــکل کــردن و هماهنــگ نمــودن و رهبــري و   "هنــري فــایول "بــه نظــر  .3
کنترل فعالیت هاي دسته جمعه اسـت کـه بـراي رسـیدن بـه هـدف یـا هـدف هـاي مشـترك انجـام            

 . می گردد

  )وظایف مدیریت: ( عناصر مدیریت 

ـ             ایف مـدیریت مـورد   درباره عناصـر مـدیریت ، کـه در برخـی از کتـب مربـوط بـه مـدیریت بـه نـام وظ
لوترگیولیـک وظـایف هفـت گانـه     .  بحث و بررسی قرار گرفته است ، نظـرات مختلفـی ارائـه شـده اسـت      

  :اي به این شرح براي مدیریت قایل می باشد

  ningnlaPبرنامه ریزي -1

 rganizingOسازماندهی-2

 taffingSبه کار گماردن-3

  irectingDهدایت-4
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  ordinatingCoهماهنگ کردن-5

  eportingRگزارش کردن - 6

  udgetingBبودجه بندي-7

  .را ساخته و مورد استفاده قرار داده است  Posdcorbو با به کار بردن حروف اول کلمات فوق 

  :برنامه ریزي 

برنامه ریزي یکی از مهمترین بخش هاي وظایف مدیریت می باشد که انجام گرفتن و اجراي آن باید با توجـه   
برنامـه ریـزي بـه    . به بقیه وظیفه هاي مدیریت یعنی ساماندهی ، استخدام ، هدایت و کنتـرل صـورت بگیـرد    

جهـت رسـیدن بـه وضـع     برنامه ریزي فرآیندي است کـه در  . صورت روشن یک فرآیند تصمیم گیري است 
بنـابراین در برنامـه ریـزي هـم     . مطلوب آینده تنظیم می شود و بدون انجام کاري وقوع آن امکان پذیر نیست 

  .افراز از اعمال ناصحیح و هم تقلیل تعداد اشتباهات براي بهره گیري بهتر از فرصت ها باید مورد نظر باشد 

 :برنامه ریزي تاکتیکی و استراتژیکی 

ین برنامه ریـزي تـاکتیکی و اسـتراتژیکی تفـاوت مـی گذرانـد ، امـا ایـن تفـاوت داراي مرزهـاي           اگر چه ب
روشن نیست ، زیرا آنچه که بـراي یـک فـرد تصـمیم تـاکتیکی اسـت ، بـراي فـرد دیگـري ممکـن اسـت            

  .تصمیم استراتژیک باشد 

ـ    آهر اندازه اثر یک برنامه ، طـوالنی تـر و دسـتیابی بـه       اسـت تـا    تر اسـتراتژیک ن مشـکل تـر باشـد ، بیش
  .تاکتیکی 

مـثالً  . بنابراین برنامه ریزي استراتژیک به اتخاذ تصمیماتی مربوط می شود که تحقق آنهـا مشـکل تـر اسـت      
برنامـه ریـزي  اسـتراتژیک ،    . ا اسـتراتژیک  تیک کارخانه ، بیشتر تاکتیکی است برنامه ریزي تولید هفته آینده 

 . یک برنامه ریزي دراز مدت و برنامه ریزي تاکتیکی ، یک برنامه ریزي کوتاه مدت است 

 

  

  :سازماندهی 

سلسله مراتب سـازمانی بـه صـورت رسـمی توسـط نمـوداري مشـخص مـی گـردد کـه هـم واحـدهاي               
از . تباطـات و مسـئولیت را تعیـین مـی نمایـد      تابعه سازمان را نشان می دهـد و هـم خطـوط و مجـاري ار    
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آنجا که وظایف و طبقـه بنـدي سـطوح مـدیریت ، توسـط نمـودار سـازمانی مشـخص مـی شـود نمـودار            
موضـوع تقسـیم کـار کـه ابتـدا توسـط آدام اسـمیت مطـرح شـد ،          . سازمانی را سازماندهی نیز می گوینـد  

  . ر نیاز باشد وقتی مطرح می شود که براي انجام کار به بیش از یک نف

  :صف و ستاد 

ــداز    هموضــوع صــف و ســتاد یکــی از موضــوعات مهــم در مــدیریت ســازمانهاي بــزرگ اســت و هــر ان
سازمانها بزرگتر و پیچیده تر شوند وجود صـف و سـتاد ، تشـخیص وظـایف هـر یـک و روابـط بـین آنهـا          

 .از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد بود

موضـوعی بـه نـام صـف و سـتاد مطـرح نیسـت در ایـن سـازمانها           در سازمانهاي کوچک و سـاده اصـوالً  
یک مدیر به تنهـایی قـادر اسـت افـراد زیـر دسـت خـود را سـازماندهی کنـد و رهبـري آنهـا را در همـه             

 یـرد گد و تخصصـهاي مختلـف در آن شـکل مـی     زمینه ها بـه عهـده گیـرد وقتـی سـازمان گسـترده میشـو       
قـدرت همـاهنگی و فرمانـدهی در     خصصـی افـراد دیگـر   بـدون کمکهـاي جنبـی و ت    نمی تواند یک مدیر 

عمـر انسـان بـراي فراگیـري همـه تخصصـها و مهارتهـا کفایـت          زیرا کـه اوالً باشـد همه زمینه ها را داشـته  
قدرت و حیطه کنتـرل و مـدیریت یـک فـرد محـدود اسـت بـدین ترتیـب قسـمتهایی بـه نـام             ثانیاً.نمیکند

  .وجود می آیدبه ، ستاد که کار آن کمک به مدیریت است

ـ  فعالیت هـاي صـف در یـک سـازمان فعالیـت هـایی هسـتند کـه مسـتقیماً          مین هـدفهاي آن سـازمان   أدر ت
ــد مــثالً هنقــش تعیــین کننــد ــات طبــی و پرســتاري جــز دارن فعالیــت هــاي صــف  ءدر بیمارســتانها عملی

  .محسوب میگردند

ـ  فعالیت هاي سـتاد در یـک سـازمان فعالیـت هـایی هسـتند کـه بـه طـور غیـر            مین هـدفهاي  أمسـتقیم در ت
ــابراین در یــک ســازمان واحــدهاي برنامــه ریــزي  ــد بن  ءکــارگزینی ونظــایر آن جــز، ســازمان نقــش دارن

  . واحدهاي ستادي محسوب می شوند

واحدهاي ستادي بر واحـدهاي صـف فرمانـدهی و نظـارت مسـتقیم ندارنـد ، بلکـه نظـرات و پیشـنهادات          
بـه عبـارت دیگـر وظـایف     . آنها از طریق واحدهاي صـف و بـا رعایـت سلسـله مراتـب ابـالغ مـی گـردد        

واحــدهاي صــف وظــایف اجرائــی اســت، در حــالی کــه وظــایف واحــدهاي ســتاد وظــایف مشــورتی ،  
  .مات تخصصی براي کمک به اجراي وظایف صف میباشدبرنامه ریزي و خد

  :  تأمین نیروي انسانی
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آن دسـته از وظـایف    اساسـاً مـدیریت محسـوب مـی شـود،       ز وظـایف اصـلی  یکـی ا   تأمین نیروي انسـانی 
وقتـی در عمـل    ، مدیریت که تـاکنون مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت یعنـی برنامـه ریـزي و سـازماندهی          

 . تحقق می یابد که نیروي انسانی مناسب و متخصص براي اجراي آن وجود داشته باشد

تأمین و اسـتخدام و بـه کـارگیري نیـروي انسـانی بـه مراتـب مشـکل تـر و پیچیـده تـر از تـأمین مـواد و              
ــر از   . ل اســت یوســا ــه مراتــب ســخت تــر و ظریــف ت حفاظــت و نگهــداري از نیروهــاي انســانی نیــز ب

  . اظت از مواد و تجهیزات می باشدحف

  .تأمین نیروي انسانی ، دو بخش دیگر مدیریت یعنی هدایت و کنترل را تحت تأثیر قرار می دهد 

  :هدایت و رهبري 

بایـد   شـود زیـرا سـایر اجـزاي مـدیریت نیـز      رهبري از وظـایف کلیـدي و مهـم مـدیریت محسـوب مـی        
  . کار ، ابداع و ابتکار آنها شکل گیرند و پیاده شوندمدیران و رهبران و در پرتو فکر، توسط 

در تشریح بحث هدایت و رهبـري ، بایـد سـه موضـوع مهـم یعنـی ارتباطـات ، انگیـزش و رهبـري مـورد            
  . بحث و بررسی قرار گیرد 

  ارتباطات

 از انتقــال اطالعــات از یــک منبــع بــه منبــع دیگــر و درك آن توســط آن منبــع     ارتباطــات عبــارت اســت

ارعامل در این عمـل نقـش فعـال دارنـد کـه عبارتنـد از فرسـتنده ،دریافـت کننـده ، مجـاري ارتبـاط و            چه
 ).عالئم (نمادها

 تدر این صـور . ممکن است روي رفتار دریافت کننده اثر بگذارد  کنندهایجاد ارتباط بین فرستنده و دریافت 
دانند که در آن فرستنده بـه هـدف خـود از ارتبـاط     ثیر یا تغییر مطلوب باشد آن ارتباط را موفق می أچنانچه ت

ثیر یا تغییر نامطلوب باشد آن را ارتباط ناموفق می دانند که رفتار دریافت کننـده  أدست یافته است و چنانچه ت
ـ  ثیري روي رفتـار  أتغییري پیدا می کند که مطلوب نظر فرستنده نیست همچنین ممکن است ارتباط هیچگونه ت

 .این نیز نوعی ارتباط ناموفق استگیرنده نگذارد که 

 انگیزش 

را کـه عامـل اساسـی در ایجـاد تـالش هـا و          قبل از ورود به بحـث رهبـري ، الزم اسـت بحـث انگیـزش     
 .فعالیت هاي فرد یا افراد است مورد بحث قرار دهیم
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جنبـه  برخی هدف ها را با انگیزه هـا اشـتباه مـی گیرنـد و آنهـا را یکـی مـی داننـد در حالیکـه هـدف هـا            
در میـان تقسـیم بنـدي هـایی کـه در مـورد انگیـزه هـا انجـام          . خارجی و انگیزه هـا جنبـه درونـی دارنـد     

هـاي فیزیکـی ، انگیـزه هـاي      همترین تقسیم بنـدي ، تقسـیم انگیـزه هـا بـه سـه گـروه انگیـز        مه شده است
 .اجتماعی و انگیزه هاي روانی می باشد

ــازلو    ــام م ــناس ) 1908- 1970(آبراه ــام  روانش ــود بن ــه خ ــایی در مقال ــان  «امریک ــزش انس ــه انگی  »نظری
 :خر به این شرح است أنیازهاي انسان را با پنج طبقه تقسیم می نماید که برحسب تقدم و ت

 physiological needsنیازهاي فیزیولوژیکی .1

 safety and security needsمینأنیازهاي ایمنی و ت .2

 social needs نیازهاي اجتماعی .3

 esteem neetsمربوط به مقام و احترامنیازهاي  .4

 self realization needsنیازهاي مربوط به شناخت شخصیت خویش خودیابی  .5

  

  

  

  

  

  

  

ـ ، طبقه اي که داراي بیشترین نیروي انگیزش می باشـد نیاز این طبقه بنديدر به اعتقاد مازلو اي فیزیولـوژیکی  ه
ترتیـب طبقـات بـاالتر داراي    ه پس ازآن ب. را تشکیل می دهدي اساسیانسان است و طبقه اولهااست که از نیاز

سـت ، چنـدان بـدنبال    مین نشده اأاهمیت می باشند مازلو معتقد است تا زمانی که نیازهاي فیزیولوژیکی فرد ت
 . مین سایر نیازها نداردأسایر نیازها نیست و انگیزه چندانی براي ت

 رهبري 

  نیازهاي مربوط به شناخت شخصیت خویش

  احترام نیازهاي مربوط به مقام و 

  نیازهاي اجتماعی

  مینأنیازهاي ایمنی و ت

  نیازهاي فیزیولوژیکی
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وقتی دو یا چند نفر تشکیل یک گروهاجتمـاعی را  .ظهور رهبري به شروع زندگی اجتماعی انسان باز می گردد
یکدیگر می گذارند یکسان و برابـر  این گروه روي ثیري که افراد أتبا یکدیگر رابطه برقرار می کنند می دهند و 

ثیر بیشتري روي دیگران می گذارنـد بـه طـوري کـه     أبلکه بعضی افراد نقش فعالتري به خود گرفته و ت نیست
 .بیش از دیگران در گروه مورد توجه قرار می گیرند و این زمینه آغاز پیدایش رهبري در گروه است

کـه یـک   در صـورتی  .بستگی دارد  زداراي استعداد رهبري نیفراد ابه وجود تا حدودی هاظهور رهبري در گروه
سئولیت هـاي بـزرگ را   اعی از نظر داشتن چنین افرادي غنی باشد و افراد زیادي شایستگی احراز ممگروه اجت

.   راه حل آن در جهت یک رهبري دسته جمعی و یا توزیع رهبریبین افراد داراي صـالحیت اسـت   داشته باشند
ممکـن اسـت از هـم    داد براي قبول مسئولیت هـا باشـد   وهی فاقد فرد یا افراد واجد استعبر عکس چنانچه گر

در حقیقت در یک مجموعه انسانی نه پیروان بدون رهبر امکان . و نتواند به حیات خود ادامه دهد   پاشیده شود
 .ند داشت و نه رهبران بدون پیروانادامه حیات خواه

طوري که با میل و خواسته خود در جهت حصول به هـدف  در اشخاص بت از هنر یا علم نفوذ رهبري عبارتس
  . هاي تعیین شده گام بردارند

 :نظارت و کنترل

رهبـري نیـروي انسـانی آن    وقتیکه یکبرنامه تهیه شد و براي اجراي آن سازماندهی انجام گرفت و هـدایت یـا   
کردن برنامه اطمینان وجود داشـته باشـد    انتظار این است که هدف ها تحقق پیدا کند و هنگام پیاده تنظیم شد

اطمینـان از اینکـه اجـراي برنامـه و هـدایت آن      .به سوي هدفهاي تعیین شده انجام می شود  که حرکت دقیقاً
انحراف براي تصحیح آن اقدام الزم بـه عمـل مـی آیـد نیازمنـد       هست انجام می شود و در صورت مشاهددر

تضـمین الزم   یریتی که فاقد سیستم کنترل باشـد هر نوع مد. فرآیندي است که آن را نظارت و کنترل می نامند 
بنابراین کنترل به عنـوان یـک بخـش    . رد ابراي صحت و دقت عملیات و اجراي کامل و صحیح برنامه هارا ند

  .با این توضیح می توان اینگونه کنترل را تعریف کرد . ي مدیریت به حساب می آید مهم از اجزا

کنترل عبارت است از ارزیابی تصمیم گیري هـا و برنامـه هـااز زمـان اجـراي آنهـا و اقـدامات الزم بـراي         "
 ."جلوگیري از انحراف عملیات نسبت به هدف هایبرنامه و تصحیح انحرافات احتمالی بوجود آمده

 حل کنترل مرا

 :فرآیند کنترل شامل چهار مرحله اساسی است
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  پیش بینی نتایج برنامهو   تعیین شاخص هاو معیارها براي اندازه گیري ، متناسب با هدف هاي برنامه .1
  تهیه و تنظیم اطالعات مربوط به عملیات انجام یافته و در حال انجام  .2
  و تنظیم یافته با معیارهاو نتایج پیش بینی شده همقایسه اطالعات بدست آمد .3
اصالحی در عملیات و روش ها و یا برنامه هادر صورتی که داراي نقایص بوده و  تتصمیم گیري و اقداما .4

 .یااز هدف هاانحراف پیدا کرده باشند

  )مناطق مدیریت ( سطوح مدیریت  

کـه آن را منـاطق مـدیریت نیـز مـی نامنـد        سـهردهمدیریتیوجوددارد بـه طـور معمول   درترکیبهرسازمانرسمی
ــر       .  ــود و اکث ــی ش ــکیل م ــات تش ــه عملی ــک منطق ــدیریت و ی ــه م ــه منطق ــازمان اداري از س ــی س یعن

  . صاحبنظران این سه سطح را براي مدیریت در نظر گرفته اند

  مدیریت عالی- 1

  مدیریت میانی - 2

  )سرپرستی(مدیریت عملیاتی  - 3

  :مدیریتعالی-1

ــالی  ــدیریت عـــ ــه مـــ ــت  بـــ ــده اســـ ــامبرده شـــ ــم نـــ ــدیریت اداري هـــ ــوان مـــ . عنـــ
را در تنظیم برنامه عمومی و نظارت بر اجراي آن کمک مـی   اشخاصیاطالقمیشودکهخطمشیوسیاستکلیسازمانبه

مدیران عالی ، عملکـرد کـل واحـدهاي عمـده را     . کنند در منطقه مدیریت اداري یا مدیریت عالی قرار دارند 
وعات و مسائل کلی با مدیران سطوح پائین به تبادل نظر می نشـینند و بسـیاري   درباره موض. ارزیابی می کنند 

در .( از وقتشان را براي همکاري با افراد خارج از سازمان و اندك زمانی را نیز با افراد زیر دست می گذرانند 
 )سیستم بهداشت و درمان وزیر و کارشناسان وزارتخانه در این سطوح قرار دارند 

 

 

  

  )مدیران واسط یا اجرایی( مدیریت میانی -2 
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مـدیران واسـط   . مسئول اجراي خط مشی و سیاست کلی سازمان هستند و در وضع خط مشی دخالتی ندارند 
بیشتر وظایف اجرایی را انجام می دهند منتهی براي اجـراي دسـتورالعمل هـاي مـدیران عـالی مجبورنـد کـه        

  .سیاست یا خط مشی اجرایی وضع کنند 

سرپرستان است و نقش حلقه واسـط  کارشان مدیریت بر . وسیع تر است ) نسبتاً ( ین حوزه از مدیریت عالی ا 
بیشتر وقتشان به تحلیل داده ها ، آماده کردن اطالعات . ان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی را برعهده دارند می

معین براي سرپرستان و جهت دادن به کـار  براي تصمیم گیري ، تبدیل تصمیم هاي مدیران عالی به پروژه هاي 
در سیستم بهداشت و درمان ، رؤساي دانشگاه هاي علوم پزشکی و معاونین وي ایـن  .( مدیران عملیاتی است 

  )سطح را انجام می دهند

  )مدیران سرپرست(مدیریت عملیاتی  -3

بنـابراین سرشـان شـلوغ    . هستند  با کارکنان مأمور اجراي عملیات دائماً در تماس بوده و مسئول عملیات آنها
براي پرسنل خود مأموریت هاي کاري تعیـین مـی   . است و اغلب مجبورند براي نظارت در رفت و آمد باشند 

این رده عملیـات بیشـتر وقتشـان را بـا     . باید برنامه عملیاتی  ، تفضیلی و کوتاه مدت طرح ریزي کنند . کنند 
  .ن و اندك زمانی را با مافوق ها یا افراد خارج از سازمان می گذرانندزیردستان ، مقداري از آن را با همکارا

  سه گانه مدیریت هاي مهارت

عموماً توافـق   . مدیریت نیز اشاره می شود هاي مهارتدر بحث کارایی و اثربخشی عملکرد مدیران ، معموالً به 
  . بر این است که مدیران باید عالوه بر دانش و تجربه ، از مهارت هاي ویژه اي نیز برخوردار باشند

 .، اشاره می کنـد  شود ف منعکس مییوظا ایفايهاي قابل پرورش شخص که در عملکرد و  مهارت به توانایی 
مهـارت هـاي سـه گانـه      .به کار بردن مؤثر دانش و تجربـه شخصـی اسـت    بنابراین منظور از مهارت توانایی

  . مدیریت به سه دسته مهارت هاي فنی ، انسانی و ادراکی طبقه بندي می شود

یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص که الزمه آن ورزیدگی در کـاربرد فنـون و    :مهارت فنی-1
هاي فنی از طریق تحصیل، کـارورزي و تجربـه    مهارت. رفتار و فعالیت استابزار ویژه و شایستگی عملی در 

  . گیرند هاي آموزشی یا کارآموزي فرا می ها را طی دوره مدیران معموالً این مهارت. شوند حاصل می
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کـارپردازي و   ،بندي، کنترل، حسابداري، امور مالی، کـارگزینی  بودجه  ریزي، هاي برنامه نظیر روشمهارت هاي 
 ، توان دسـت یافـت   است که به باالترین درجه شایستگی و خبرگی در آن می اینمهارت فنی  مهمیره ویژگی غ

  . گیري است دقیق، مشخص، داراي ضوابط عینی و قابل اندازهماهیتاً زیرا این نوع مهارت 

نامه ریزي پرسـتاري  عالوه بر موارد فوق ، شامل مهارت و تبحر در برپرستاریهاي فنی مورد نیاز مدیران  مهارت
مدیر پرستاري در بیمارستان براي . ، ارزشیابی ، هدایت و راهنمایی کارکنان ، بودجه بندي و فنون اداري است
 . انجام وظیفه خاصی که دارد باید از مهارت هاي فنی کافی برخوردار باشد 

و انجـام دادن کـار بـه وسـیله      یعنی داشتن توانایی در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاري :مهارت انسانی-2
. مهارت انسانی در نقطه مقابل مهـارت فنـی اسـت   . هاي افراد و تأثیرگذاري بر رفتار آنان دیگران، درك انگیزه

هاي انسانی مسـتلزم آن اسـت کـه     داشتن مهارت. و چیزها ءیعنی کار کردن با مردم در مقابل کار کردن با اشیا
به نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشد، به دیگـران اعتمـاد کنـد، بـه      شخص بیش از هر چیز خود را بشناسد،

خویش بـر دیگـران    رفتارها و احساسات آنان احترام بگذارد، آنان را درك کند، از تأثیر گفتار و  عقاید، ارزش
  .آگاه باشد و بتواند محیط امن و قابل قبولی براي جلب همکاري دیگران فراهم سازد

علمـی در    امروز دانش. هاي مشخصی ندارند آسانی قابل حصول نیستند و فنون و روشهاي انسانی به  مهارت 
و تجربـه و کـارورزي در شـرایط گروهـی و اجتمـاعی، بـه طـور        شناسی اجتماعی  شناسی، روان وانقلمرو ر

 ،نهـا، انتظـارات و رفتارهـاي آنـا     غیرمستقیم زمینه کنش و واکنش متقابل با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه
دهنده رفتار افراد انسان را درك کـرده راه و رسـم    به مرور بتوانند علل و عوامل شکل صکنند تا شخ کمک می

  . کار کردن با مردم و اثرگذاري بر رفتار آنان را بیاموزد

یـد  درآ درمـانی براي اینکـه بتوانـد در شـمار یکـی از اعضـاي مـؤثر محـیط         پرستاري در تمام سطوحمدیر 
ــود   و  ــري خ ــاي تحــت رهب ــین اعض ــافی از    ، ب ــد ک ــه ح ــد ب ــود آورد، بای ــه وج ــاهم ب ــاري و تف همک

 .مند باشد هاي انسانی بهره مهارت

دهنـده   هاي کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزاي تشـکیل  یعنی توانایی درك پیچیدگی :مهارت ادراکی-3
به عبارت دیگر، توانـایی درك و تشـخیص اینکـه     . )سیستم(کار و فعالیت سازمانی به صورت یک کل واحد 

هـاي دیگـر را    ها، الزامـاً بخـش   کارکردهاي گوناگون سازمان به یکدیگر وابسته بوده تغییر در هر یک از بخش
  . دهد تحت تأثیر قرار می
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سـازد کـه بـه     هاي مختلف، مـدیر را قـادر مـی    آگاهی از این روابط و شناخت اجزا و عناصر مهم در موقعیت
 .گیري یا اقدام کند که موجبات اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان آن را فراهم نماید ریقی تصمیمط

 نظریـه هـاي  هـاي علـوم رفتـاري بـویژه      مسـتلزم آمـوزش نظریـه   ) یـا مفهـومی  (اکتساب مهـارت ادراکـی   
  .گیري و کاربرد عملی آنهاست و تصمیم مدیریت سازمان،

را بشناسد، روابـط متقابـل میـان عوامـل مختلـف را درك کنـد،        خودبراي اینکه بتواند محیط  پرستاريمدیر 
هاي آموزشی را تشخیص دهد، تصمیمات مؤثر اتخاذ کند و با اقدامات خـود بهتـرین نتـایج را عایـد      اولویت

  .اي برخوردار باشد نظام آموزشی سازد، باید از مهارت ادراکی قابل مالحظه

است که مدیران عملیاتی به مهارت فنی بیشتر و به مهارت نظري کمتـري احتیـاج دارنـد ولـی      الزم به توضیح
مدیران میانی در حـد وسـط   . مدیران عالی برعکس مهارت هاي نظري بیشتر و مهارت فنی کمتر را الزم دارند 

  .قرار دارند 

  . هر سه سطح مدیریت به طور یکسان به مهارت انسانی نیاز دارند 

  مهارت هاي مدیریتی مورد نیاز در سطوح مختلف مدیریت پرستاري: 1شکل 

  

      
      

      
  

  :ویژگی هاي یک مدیر اثر بخش

  مهارت هاي منطقی برقراري ارتباط ، تصمیم گیري و مشکل گشایی  .1
  فهم کامل فرآیندهایی از قبیل انگیزش ، ارزیابی عملکرد ، تضمین کیفیت و روش هاي مختلف مدیریت  .2
توانایی ایجاد تعادل بـین اهـداف مشـکل داراحتمـالی از قبیـل ابقـاي کـارکرد عـالی در مواقـع وجـود            .3

  محدودیت هاي زمانی و بودجه اي 
  دید پیش بینی کردن و طراحی کردن براي آینده .4
 مینان در میان پرسنل و استفاده از پویایی گروه جهت دستیابی به اهداف سازمانایجاد اط .5

 سطوح مدیریت ادراکی انسانی فنی

 )مترون( عالی

 میانی

 )سرپرستارها(عملیاتی
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  :سطوح مدیریت پرستاري 

  .مدیران پرستاري را در سه رده می توان تقسیم بندي کرد 

مسئولیت تعیین کلیه عملیات سرویس پرستاري ، تدوین هدف ها ، روش ها و هـدایت و  : مدیران رده باال - 1 
  )مدیران پرستاري . ( رهبري سرویس پرستاري را به عهده دارند 

هماهنگی فعالیت واحدهاي مختلف ، تبدیل رویه ها و راهبرها به برنامه هـاي عملـی   : مدیران رده متوسط  - 2
  )سوپروایزرها.(این مدیریت است  به عهده

مسئولیت ارائه خدمات مراقبتی در سرویس پرستاري را بـه عهـده دارنـد بـه     : مدیران رده پائین یا خط اول- 3
  )سرپرستاران.(عنوان رابطی بین سطوح باالي مدیریت و افراد غیر مدیر عمل می نمایند 

  :وظایف سرپرستار در کاربرد مهارت هاي مدیریت

  :در سطح بخش بستري داراي مسئولیت هاي زیر است » مدیر مراقبت هاي بالینی« به عنوان سرپرستار

سرپرستار باید با برنامه ریزي صحیح و بکارگیري مهارت هاي مربوط  به روش هاي کار ، بـه  : برنامه ریزي-1
، توانایی جسـمی و   دانش( شنایی سرپرستار با کارکنان آبرنامه ریزي باید ضمن . اهداف پرستاري دست یابد 

صورت بگیرد و باید تجربه ، مهـارت و سـرعت عمـل کارکنـان و سرپرسـتار ، مشـکل       ) روحی و تجربه آنها
بایـد از قـرار دادن دو پرسـتار    . کمبود نیروي انسانی و وجود کارکنان تازه کار و بـی تجربـه را حـل نمایـد     

عـت آنهـا از همـدیگر و    گیري از عـدم اطا همسطح از نظر دانش و سابقه کار در یک نوبت کاري بـراي جلـو  
جهت ارائه مراقبت براي بیماران بایـد  برنامه ریزي روزانه سرپرستار . حتی االمکان خودداري شود اتالف وقت 

  . از طریق روش هاي مناسب تقسیم کار و با توجه به ترکیب کارکنان بخش صورت گیرد 

تبدیل گردد باید تقسیم کار به اجـزاي کوچـک و بـه طـور     براي اینکه برنامه ریزي  به عمل : سازماندهی  -2
همچنـین بایـد بـه سلسـله     .منظم صورت بگیرد تا بتواند هماهنگی کامل بین وظایف واگذار شده برقرار نماید 

مراتب حرفه اي توجه شود و مسئولیت بخش را به پرستار با تجربه واگذار نمود و از سایر کارکنـان خواسـت   
باید وظیفه هر شخص در هر نوبت کاري مشـخص گردیـده و بـه وي اختیـارات الزم     . ندتا از وي اطاعت کن

  . جهت ایفاي مسئولیت ها واگذار گردد

سرپرستار می تواند از طریق آموزش کارکنان ، استعداد و ذوق نهفته آنها را توسعه داده  : آموزش کارکنان  -3
و فرصتی جهت آشنایی کارکنان با فنون و روش هاي جدید مدیریت و مهارتهاي مورد نیاز براي اجـراي آنهـا   
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دادن کـالس هـاي    خود سرپرستار نیز باید در پی کسب علوم و اطالعات جدید بوده و با ترتیب. فراهم آورد 
آموزشی ضمن خدمت  نوآموزي و بازآموزي و درصورت لزوم فراهم کردن و ارائه جـزوات و پمفلـت هـاي    
آموزشی به بکارگیري آنها در عمل و در بالین بیماران و تشویق کارکنان به ارائه مطالب جدید ، امکان رشد و 

  . و کارکنان را از نظر علمی فعال نگه دارد  تکامل علمی و حرفه اي همه کارکنان پرستاري را فراهم آورد

. بدون شک نحوه رهبري می تواند نقش بسزایی در ارائه خدمات پرستاري به بیماران داشته باشـد  : رهبري -4
بـه ایـن ترتیـب    . این امر درصورتی تحقق پیدا می کند که کارکنان پرستاري خدمات کارآمدي ارائـه نماینـد   

ساعته نهایت دقت داشته و از مهـارت   24خاب افراد مسئول جهت شیفت هاي مختلف سرپرستاران  باید در انت
نها و تشریک مساعی با افراد شایسته به منظور دستیابی به اهـداف سـازمان حـداکثر اسـتفاده را نماینـد و از      آ

گرفته و  نیازهاي  کارکنان خودش را در نظر دانش مدیریت و شناخت نحوه ایجاد انگیزش،طرفی با آگاهی از 
آنها را در برنامه ریزي و سازماندهی کارکنان به کارگیرند تا کارکنان با خیالی آسوده و عالقه کامل در جهـت  

  .را اهداف خودشان بدانند) واحد پرستاري ( رسیدن به اهداف سازمانی تالش نموده و اهداف سازمان 

  سایر مدیران و مسئولین بخشها  بیماران ، کارکنان ومناسب و صحیح با بیماران ، همراهان ط برقراري ارتبا-5

باید سرپرستار از مهارت ارتباطی آگـاهی کامـل داشـته و بدانـد کـه حفـظ ارتبـاط صـحیح و مناسـب در           
ــادي دارد ــه   .پرســتاري اهمیــت زی ــد سرپرســ طــورب ــی بای ــراري ارتبــاط و بیــان واضــح و تکل ار در برق

ـ     ارت داشــته باشـد و توانــایی توضـیح دادن ، گــزارش دادن و   شـمرده اهـداف و برنامــه هـاي  مراقبتــی مه
ابــزار از مهــارت هــاي ارتبـاط غیــر کالمــی  همچنــین اسـتفاده  . تفسـیر واضــح مشــکالت را داشـته باشــد   

آگـاهی و مهـارت داشـته و    بایـد در مـورد آنهـا و کاربردشـان     کـه  . مهمی در مدیریت به شـمار مـی رود   
توانــایی . ، اشــارات و حرکـات بــه هنگــام صـحبت باشــد    قـادر بــه تشـخیص عالیــم چهــره ، تـن صــدا   

بایـد سرپرسـتار بدانـد کـه     . گوش دادن و توجه کردن یـک جنبـه مهـم دیگـر در برقـراري ارتبـاط اسـت        
  . خود را به بیان مسائل تشویق نماید چگونه با گوش دادن ، کارکنان 

.  فعالیـت کارکنـان پرسـتاري اسـت    جلـب رضـایت بیمـار ، هـدف اساسـی      :فراهم نمودن رضایت بیمـار  -6
براي فراهم شدن آسایش جسمی و روحی بیمـار اسـت کـه او بـه بیمارسـتان و بخـش معرفـی مـی شـوند          

نشــان دهنــده  رضــایت بیمــار و خــانواده وي شــوند و اگــر مراقبــت هــاي پرســتاري ارائــه شــده موجــب
مراقبتـی بیمـار و آنچـه کـه از     کیفیت باالي ارائه مراقبت هـاي پرسـتاري مـی باشـند و اگـر بـین نیازهـاي        

 . جانب پرستار دریافت کرده اختالف وجود داشته باشد منجر به عدم رضایت در بیمار میشود
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  :سرپرستار در ارائه مراقبت هاي غیر مستقیم به موارد زیر توجه دارد 

 در بایـد سرپرسـتار   : گزارش از شیفت قبلی بـا توجهبـه مهـارت گـزارش دهـی در بـالین بیمـار         گرفتن
د ، بگیـرد و  شـو رائـت مـی   قاین خصوص ابتدا گزارشی را از مسئول شیفت قبلـی کـه بـا صـداي بلنـد      

این موارد را کارکنان شیفت جدیـد نیـز گـوش بدهنـد سـپس بخـش را بازدیـد نمـوده و همـه بیمـاران           
 صـورت وجـود هـر اشـکالی در    ر مـوارد مـورد  نظـر را کنتـرل نمـوده و د     . را از نزدیک  مالقات کند 

، ه  و بعــد از اتمــام بازدیــد از بخــشمــوارد را یادداشــت نمــود نحــوه مراقبــت کارکنــان شــیفت قبلــی
  . تذکرات الزم را در ایستگاه پرستاري به آنها بدهند 

 ت قبلی و کاردکسفبازدید از کلیه چارت هاي روزانه ، دستورات پزشک درشی  
  بـه عنـوان یـک الگـوي مناسـب       بـه آنهـا   احتـرام و رعایـت   زربررسی نحوه برقراري ارتباط با سـوپروای

  منظور یادگیري سایر کارکنان بخش به
 گــاهی و خونســردي آ دیــد از بخــش همراهبــا ســوپروایزر وپاســخ بــه ســئواالت او بــازمشــارکت در با

  کامل 
 ایـن موزش بـه کارکنـان و منشـی بخـش در خصـوص اداره ایسـتگاه پرسـتاري و پرهیـز از تجمـع در          آ 

  قسمت 
  کارکنــان بیمارســتان دربخــش و جلــوگیري از ازدحــام کارکنــان ســایر واحــدهایی مــد وشــد آتوجهبــه

  .خود در ساعات غیر مقرر مراجعه نموده اند  نکه جهت مالقات بستگا
     ــاس و ــه ، لب ــایل پانســمان ، ملحف ــات ، وس ــا ، وســایل تزریق ــل داروه ــل وســایل بخــش از قبی تکمی

زیــرا سرپرســتار مســئول حفــظ ( بیمارســتان نهــا جهــت رعایــت مســائل اقتصــادي آیادداشــت تعــداد 
  )اموال و بودجه بیمارستان است 

  ــه مقــررات جــاري هــر  ( قــراردادن داروهــاي مخــدر در جعبــه مخصــوص کــه ایــن مــورد بســتگی ب
  )بیمارستان دارد 

  مــاده نمــودن لیســت غــذا ، آمــاده کــردن لیســت مرخصــی ،  آبخــش در  منشــیتفــویض اختیــار  بــه
بـه منظـور جلـوگیري از    ( رفتن پیغـام و رسـاندن پیغـام بـه کارکنـان بخـش ،       پاسخگویی به تلفن ها ، گ

همهمــه و ارتباطــات ناصــحیح فقــط منشــی بخــش ، سرپرســتار و قــائم مقــام وي بایدبــه تلفــن هــاي   
  )بخش جواب دهند

 تهیه کمبودهاي بخش از طریق مذاکره با مدیر پرستاري بیمارستان  
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       ـ ه بخـش و بیمـاران و سـپردن آن بـه منشـی بـه منظـور        تحویل گرفتن بسـته هـا و نامـه هـاي مربـوط ب
  رساندن آن به فرد مورد نظر 

 نظارت بر عملکرد سایر گروه هاي پزشکی در بخش 

  :عوامل مؤثر در اداره صحیح بخش

 انجام صحیح مسئولیت هاي اداري  
 انجام صحیح سرپرستی و داشتن مهارت کافی در مدیریت  
  بیماران و برقراري ارتباط صحیح با پرسنل و..  
  جلوگیري از وقفه در کارها  
  تنظیم وظایف بخش براساس یک روش معین و قاعده دار  
 اصول بهداشتی و، رعایت قراري محیط آرام و مناسب دربخش، نبودن سروصدا، نور کافیبر...  
 تن نحوه صحیح ثبت و گزارش دانس  
  فراهم نمودن وسایل و لوازم کافی براي انجام کار موثر  
  صرفه جویی در مصرفرعایت  
  راهنماي پرسنل در استفاده صحیح از وسایل  
  آموزش پرسنل در رابطه با وسایل جدید  
  پیگیري انجام تعمیرات وسایل  

  مسئولیت هاي یک پرستار

  :وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات پرستاران را می توان تحت عناوین مختلف زیر فهرست کرد 

  تحویل بیماران به طور بالینی و دریافت گزارش شفاهی  
  نظارت و اقدام به پذیرش و تریخص و انتقال بیمار  
 تشــخیص بیمــاران و داشــتن اطالعــات کامــل از وضــعیت بهداشــتی و شــناخت بیمــاران بــا نــام ،

  آنها درمانی
  نظارت بهداشت محیط و حفظ نظم بخش  
 یند پرستاري آاقبتی یکایک بیماران براساس فرنظارت و به مرحله اجرا گذاشتن برنامه مر  
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 آگـاهی بیمـار و بـرآورده سـاختن نیازهـاي بهداشـتی       ینـد آموزشـی در جهـت    آنظارت و اجراي فر
  رمانی وي ، د
 گروه هاي پزشکی پرستاري ، مامایی ، بهیاري و سایر موزش دانشجویان همکاري در جهت آ  
  همکاري با پزشک در انجام معاینات ، ارائه گزارش و دریافت دستورات الزم  
 نظارت و انجام دستورات دارویی  
 ه پزشک در انجام آزمایشات تشخیصی و اقدامات ردمانی ب کمک  
  زمایشگاه آوري و ارسال نمونه ها به آنظارت بر نحوه جمع  
  مل مراقبت قبل و بعد از ع... انجام پانسمان و ساکشن و  
  پیشگیري از بروز کلیه حوادث در رابطه با حفظ جان بیمار  
 نظارت بر توزیع غذاي بیماران  
 برخورد با بیماران با مهربانی و شایستگی 

 حفظ اموال بخش 

 آموزش دادن به بیماران ، خانواده ها و جامعه 

  انجام وظایف اداري و مدیریتی 

  انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق 

  انجام تحقیق و پژوهش و کمک نمودن در امر پژوهش 

مسئولیت هاي یـک پرسـتار در بیمارسـتان ، بـه بیمـاران تحـت مراقبـت وي ، مـردم ، همکـاران و          
  .شغلش مربوط می شود

  :بنابراین وظایف و مسئولیت هاي اصلی پرستار چهار مورد هستند 
 ارتقاي سالمت - 1

 پیشگیري از بیماري - 2

 نقش افرادبازگرداندن سالمت و   - 3

 کاهش درد و رنج بیماران  - 4

  :فرآیند مدیریت پرستاري 

لی پـیش رونـده مـنظم    از یک سري از کارهـا و فعالیـت هـاي وابسـته بـه هـم بـا تـوا         استفرآیند عبارت  
خود فرآینـدي را دنبـال مـی    مـدیران نیـز در انجـام وظـایف    . اسـت  که براي یک هدف خاص طراحی شـده  
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همـانطور کـه   . سـازماندهی ، هـدایت و رهبـري ، کنتـرل و نظـارت اسـت      ریـزي،  کنند کـه شـامل برنامـه    
فرآینـد مـدیریت   و آسـایش بیمـار را فـراهم مـی کنـد      رفـاه  ) فرآینـد پرسـتاري   ( فرآیند مراقبت از بیمـار  

  . نیز در جهت رسیدن به اهداف سازمان عمل می کند

اسـب و وابسـته بـه    عالیـت هـاي متن  مراقبت از بیمار نباید شـامل کارهـاي در هـم و بـرهم باشـد و بایـد ف       
ـ    رونده  را کـه در آن وقـایع و مشـکالت زودرس بـر مشـکالت دیـررس تقـدم دارنـد را         هم بـا تـوالی پیش

  . شامل شود

  مراحل فرآیند مراقبت از بیمار  

بررســی و شــناخت ، برنامــه ریــزي ، اجــرا ، ارزشــیابی ، : مراحــل فرآینــد مراقبــت از بیمــار عبارتنــد از  
در انتهـاي فراینـد مراقبـت انتظـار مـی رود کـه عالیـم کـاهش یابنـد          . د و برنامه ریزي مجـدد  بررسی مجد

و عوامــل مخــاطره آمیــز رفــع شــوند و از عــوارض جلــوگیري شــود ، ســالمتی افــزایش یابــد و حــداکثر  
  .استقالل بدست آید 

  مراحل فرآیند مدیریت بیمارستان 

ــامل     ــتان ش ــدیریت بیمارس ــد م ــل فرآین ــع آ: مراح ــازماندهی ،  جم ــزي ، س ــه ری ــات ، برنام وري اطالع
فرآینـد مـدیریت   . بـا توجـه بـه منـابع مـالی ، مـادي و انسـانی        هـدایت ، کنتـرل و ارزشـیابی     کارگزینی ،

کـه در جهـت حمایـت و تسـهیل ارائـه فرآینـد مراقبـت عمـل مـی           با فرآیند مراقبت از بیمار اسـت  منطبق
اقبــت ممکـن بــراي گروهــی از بیمـاران و خــانواده هــاي   کنـد و در جهــت تــأمین مـوثرترین و بهتــرین مر  

  . آنها می باشد 

  ویژگی هاي مدیران خالق  

 به استقبال خالقیت و نوآوري می روند .  
  بر تشویق بیش از تنبیه تأکید دارند.  
 ان خود رابا تغییر و تحول جامعه هماهنگ می کنندمخود و ساز.  
  به کارکنان خود شهامت می دهند.  
  ارنداندیش و امیدومثبت.  
  هستند  هیجانپر انرژي و با.  
 ج می کنندیبه سرعت فرهنگ خالقیت را ترو.  
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 از افکار و ایده هاي همکاران خود بهره می گیرند .  
  از اجراي کارهاي جاري و یکنواخت دل زده اند.  
 ند ارخود انگیخته اند و استقالل تفکر و آزادي اندیشه و عمل د.  
 به نفس زیادي دارند  دقدرت تخیل و اعتما.  
  سبک رهبري مناسب دارند. 

ـ     ی، سـازمان هـا  در جهان پر تالطم و رقابتی امروز ه هـر چـه بیشـتر    ی توانـایی مانـدگاري و بقـا را دارنـد ک
یکـی ازمنـابع مهـم، نیـروي انسـانی هرسـازمان مـی باشـد کـه          . بر بهبود عملکرد وبهره وري خود بیافزایند

هدایتگردیـده و در جهـت تحقیـق و دسـتیابی بـه اهـداف سـازمان، آموزشـهاي         می بایست به نحو شایسـته  
الزم را فراگیرد تا جـایی کـه بـه طـور کامـل بهاهـداف و انتظـارات سـازمان واقـف گردیـده و در جهـت            

ـ  . نیل به آنها کوشش نماید  از  هـاي سـنتی مـدیریت عملکـرد کـه بیشـتر      نظام ین هـدفی براي دستیابی بـه چن
ــ  گاهی منفیــو تنبیهــی داشــته و بــر گذشــته دردي کارکنــان حمایــت مــی کننــد و دیــبرتـري و شایســتگی ف

از سـوي دیگـر رویکردمـدیریت عملکـرد     . فاقـد کـارآیی و اثـر بخشـی الزم مـی باشـند       کید می نماینـد أت
ـ نمـوده   کیـد أهـاي الزم بـراي انجـام مطلـوب کـار ت     که بـر توسـعه مهـارت هـا و توانـایی       ولیت ئو از مس

بنــابراین ســازمانها بایــد نــوعی .نــد و دیــدگاهی مثبــت و مبتنــی بــر آینــده داردهــاي جمعیحمایــت مــی ک
  . چرخش از نظام هاي سنتی به نظام هاي جدید مدیریت عملکرد انجام دهند

  درکومدیریتریسکایمنیبیمار

امــروز بســیاري از  . "اولویــت ، وارد نکــردن آســیب اســت     "گفتــه اســت   بقراطدوهزارســالپیش
و مـذاکرات  طـوالنی بـه منظـور بحـث در مـورد خطاهـا ترتیـب داده انـد امـا            بیمارستان ها نشسـت هـا  

سـفانه در نتیجـه   أاخیراً خطاهاي پزشـکی بـه امـري اجتنـاب ناپـذیر کـه محصـول پزشـکی مـدرن و یـا مت          
  . تبدیل شده است  رگیري کارکنان نامناسب می باشدسیستم هاي نا ایمن و بکا

در مـورد  »  بشـرجایز الخطاسـت   « رش انجمـن پزشـکی بنـام    جنبش مدرن ایمنـی بیمـار بـا انتشـار گـزا      
سیسـتم مراقبـت درمـانی ایمـن تـري را بـه وجـود         1990خطاهاي پزشـکی آغـاز شـد و در اواخـر سـال      

  . آورد 

ــامطلوب . رویــدادهاي نــامطلوب ، پیامــدهاي منفــی مراقبــت هــاي پزشــکی هســتند    همــه رویــدادهاي ن
  .والً خطاها را در بر می گیرندقابل پیشگیري نیستند که این موارد معم
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خطاها ، شامل انجام اشتباه یا نقص در انجام صـحیح کـار مـی باشـد کـه منجـر بـه پیامـدهاي نـامطلوب           
  . شده یا شرایط را براي چنین پیامدهایی بطور قابل توجهی مستعد می کند

اکثریت سیستم ها به گزارش دهی داوطلبانـه  . مشکل است و مهارت زیادي را می طلبد بسیارسنجش خطاها  
  . شودکه فقط بخش کوچکی از خطاها تشخیص داده می ) گزارشات حوادث(نان وابسته هستند توسط کارک

منجـر مـی شـود و حـدود نیمـی      ، یـک مـورد بـه رویـداد نـامطلوب      پذیرش بیمارسـتانی  10ریباً از هر تق 
قابل پیشگیري اسـت حـدود  یـک مـورد از هـر سـه رویـداد نـامطلوب باعـث آسـیب واقعـی بـه              نهااز آ

  . بیمار می شود

تشــخیص داده شــده اســت کــه اکثــر . اســت "تفکــر سیســتمی  "مبنــاي رویکــرد نــوین ایمنــی بیمــار  
خطاها توسط کارکنان شایسسته و  دقیـق انجـام مـی گیـرد و عامـل پیشـگیري کننـده ایـن خطاهـا اغلـب           

اسـت کـه اشـکاالت را پـیش بینـی نمـوده و قبـل از وقـوع آسـیب           یمل بکارگیري کارکنان در سیستمشا
  .از آنها جلوگیري کند 

ـ           سـاده سـازي ،   : امل براي ایجاد سیستم هاي ایمن بایـد اسـتراتژي هـاي متنـوعی بـه کـار گرفـت کـه ش
  . گذشته می باشد یادگیري از اشتباهات  و ارتباطات و ي ، ارتقاء کار تیمیاستاندارد ساز

از ) عـوارض جـانبی و خطاهـاي دارویـی     ( رویـدادهاي نـامطلوب دارویـی     با رشـد داروهـاي موجـود    
  .رایج ترین تهدیدها براي ایمنی بیمار محسوب می شود 

  : شاملتدابیر مهم ایمنی  

  .استاندارد سازي ، کنترل دو مرحله اي ، تهیه دوز واحد ، حذف داروهاي پر خطر از محل هاي معین  

ــه حــداقل رســاندن شــباهت داروهــا    ــراي ب ــد در ) توســط داروســازان( تــدابیر اختصاصــی ب مــی توان
  .کاهش خطاهاي دارویی نقش داشته باشد 

ـ          ه اي از ایمنـی بیمـار شـناخته شـده انـد و      اخیراً فعالیـت هـاي کنتـرل عفونـت بـه عنـوان زیـر مجموع
توسـط خطاهـاي   مـرتبط  بـا مراقبـت هـاي بهداشـتی       اشاره بـه ایـن دارد کـه بسـیاري از عفونـت هـاي      

  . پزشکی ایجاد می شوند
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ــتفاده منا       ــا اس ــوان ب ــی ت ــی را م ــل جراح ــاي مح ــت ه ــیاري از عفون ــک  بس ــی بیوتی ــب از آنت س
ــک،  ــرل  پروفیالکتی ــاي محــل جراحــی و کنت ــی   حــذف موه ــل جراح ــد از عم ــون بع ــد خ ــدید قن ش
  . پیشگیري کرد 

وردن ســر تخــت بیمــار و آبســیاري از مــوارد عفونــت هــاي مــرتبط بــا تهویــه را مــی تــوان بــا بــاال   
بـویژه قطـع   ( مکـانیکی   تهویـه بـراي بـه حـداقل رسـاندن مـدت زمـان        شـده استراتژي هـاي طراحـی   

  .کرد يپیشگیر) روزانه داروهاي آرام بخش

فونت هـاي گـردش خـون مـرتبط بـا کـاتتر و عفونـت هـاي مجـاري ادراري اکتسـابی  از           بسیاري از ع 
  . ، با بهداشت دست و روش هاي کنترل عفونت دقیق قابل پیشگیري هستند  نیمراقبت هاي درما

خطاهاي چشمگیر باید از طریق تحلیـل علـل ریشـه اي عمیقـاً بررسـی شـوند و مشـکالت سیسـتم کـه          
  .به بهبود دارند جستجو شوند  نیاز

  .یک بخش مهم از بهبود ایمنی لست  راگ گذاري گزارش هایی از خطاهاتبه اش 

  .ایجاد یک فرهنگ ایمنی زمان زیادي می برد و بهصورت خودکار اتفاق نمی افتد  

 اسـت کـه در آن پرسـنل ،   » فرهنـگ انتظـارات پـائین   « یکی از جنبه هاي یک فرهنگ ایمـن مبـارزه بـا     
ـ رغـم حضـور نشـانه هـاي واضـح هشـدار ده       علـی ارتباطات را غلط تصور می کننـد و بنـابرابن    ده ، ن

  .بررسی دوباره انجام نمی دهد 

مقــررات و اعتباربخشــی ، ابزارهــاي  قدرتمنــدي بــراي ارتقــاء ایمنــی بیمــار هســتند در صــورتی کــه   
  .کنند) یا تقریباً اجباري ( بتوانند شیوه هاي خاصی را اجباري 

بسیاري از بیماران مهارت زبانی و یا سـواد بهداشـتی انـدکی دارنـد کـه خطـر قربـانی شـدن در برابـر           
  .خطاهاي پزشکی را براي آنها افزایش می دهد 

محـدودیت هـایی بـراي     نـی خـود مشـارکت کننـد امـا     بیماران و خانواده هـا مـی تواننـد در حفـظ ایم    
  .کارایی این راهبرد وجود دارد 

مراقبـت هـاي ایمـن در وهلـه اول بـه دوش مسـئوالن ، سـازمانهاي بهداشـتی درمـانی          تـأمین  مسئولیت 
  .و سیاست گذاران است  ، نه بیماران 
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اکـز درمـانی مشـتري مـا     در مر. کیفیت چیزي است که مشتري بپسندد و محور کیفیت ، مشتري می باشد  
رآیند کار و عاقبت آن بی ت ، از فو بیمار یک مشتري جاهل است زیرا از بیماري خود آگاه نیس بیمار است
  ...)پزشک ، پرستار و نحوه مراقبت و ( ، کیفیت خدمات را نمی شناسد و حق انتخاب ندارد خبر است

  رسالت بیمارستان 

  اعاده سالمتی بیمار  
  حفظ سالمتی بیمار  
  ارتقاء سطح سالمتی بیمار ، خانواده و جامعه 

  مشکل اصلی در شناسایی ریسک فاکتورها

مشکل اصلی در شناسایی علل بـروز خطاهـا ، عـدم گـزارش دهـی بـه موقـع و در نتیجـه عـدم آگـاهی           
چـرا؟ زیـرا مـا بـدنبال فـرد خـاطی هسـتیم تـا علـت وقـوع           . از مشکالت ، اشتباهات و خطاهـا اسـت  

خطـا و افـراد خـاطی بـه علـت تـرس از موقعیـت خـود ، اشـتباهات را گـزارش نمـی کننـد و مخفــی             
. خطاهــا فــردي نبــوده بلکــه مشــکل سیســتمی و فرآینــدي اســت  % 90حالیکــه کــاري مــی کننــد در 

  .رویکرد پذیرفته شده ، برخورد سیستماتیک با این نوع خطاهاست 

  :براي اینکه ایمنی بیمار تأمین شود
  پروسیجرها باید استاندارد سازي شود.  
  مدیریت خطا و خطر در مراقبت هاي داشته باشیم.  
  ، ــالینی ــالینی ، اثــر بخشــی ب مــوزش مــداوم ، تحقیــق و توســعه و شــفاف ســازي و نقــد  آممیــزي ب

 . آزادانه داشته باشیم
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  :ضمایم 
  :وقایع  ناخواسته تهدید کننده حیات در درمان  گانه 28کد و شرح موارد 

  انجامعملجراحیبهصورتاشتباهرویعضوسالم -1
 انجامعملجراحیبهصورتاشتباهرویبیماردیگر -2

ــتباهبررویبیمار -3 ــال(  انجامعملجراحیباروشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ : مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــتباهتو دربیماریکهمبتالبهتودههایمتعددبافتیدریکعضوازبدناستومیبایدیکیازتودههایبافتیراکهاثرفشاریایجادکردهاستبرداشتهشودوبهاشــــــــ

 ...)دهدیگریموردعملجراحیقرارمیگیرد

 ندربد... اعمازگازوقیچیوپنسdevice جاگذاشتنهرگونه -4

 جراحییابالفاصلهبعدازعملدربیماردارایوضعیتسالمتطبیعیمرگحینعمل -5

 اشتباهدرزوجیننابارور ( DONOR ) تلقیحمصنوعیبادهنده -6

 میکروبی مرگیاناتواتیجدیبیماربهدنبالهرگونهاستفادهازدارووتجهیزاتآلوده -7

ــتگاههایآلوده -8 ــال( مرگیاناتوانیجدیبیماربهدنباالستفادهازدس ــتگاهدیالیز: مث ــارآنتی  HBS Ag وصلدس   HBS Ag ژنمثبتبهبیم

 آنتیژنمنفی

 مرگیاناتوانیجدیبیماربهدنبالهرگونهآمبولیعروقی -9

  ترخیصوتحویلنوزادبهشخصویااشخاصغیرازولیقانونی-10
  )....زندانیانبستري: مثال(  ساعتطولبکشد 4 مفقودشدنبیماردرزمانبستریکهبیشاز-11
  خودکشییااقدامبهخودکشیدرمرکزدرمانی-12
  .....یبیماربهدنبالهرگونهاشتباهدرتزریقنوعدارو،دوزدارو،زمانتزریقدارو،مرگیاناتوانیجد -13
  مرگیاناتوانیجدیمرتبطباواکنشهمولیتیکبهعلتتزریقگروهخوناشتباهدرفرآوردههایخونی -14
  کلیهمواردمرگیاعارضهمادرونوزادبراثرزایمانطبیعیویاسزارین -15
  مرگیاناتوانیجدیبهدنبالهیپوگلیسمیدرمرکزدرمانی -16
  بعدازپذیرشبیمار 4 یا 3 زخمبستردرجه -17
  کرنیکتروسنوزادناشیازتعللدردرمان -18
  ).. بهدنبالفیزیوتراپی: مثال(  ستونفقراتغیر اصولی مرگیاناتوانیجدیبیماربهعلتهرگونهدستکاري -19
  .شکاالتفنیتجهیزاتباشدمرگیاناتوانیجدیدراعضایتیماحیاءمتعاقبهرگونهشوکالکتریکیبهدنباالحیابیمارکهمیتواندناشیازا -20
  . )..اکسیژنباگازهایدیگر(  حوادثمرتبطبااستفادهاشتباهگازهایمختلفبهبیمار -21
  )سوختگیهایبدنبهدنبالجراحیقلب: مانند( سوختگیهایبهدنباالقداماتدرمانیمانندالکترودهایاطاقعمل -22
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  :بیمارستان هاي دوستدار ایمنی بیمار  استانداردهاي الزامی
A.1.1.1 ایمنی بیمار در بیمارستان یک اولویت استراتژیک می باشد و در قالب برنامه عملیاتی تفضیلی در حال اجرا است.  
A.1.1.2 یکی از کارکنان در بیمارستان با اختیارات الزم به عنوان مسئول و پاسخگوئی برنامه ایمنی بیمار منصوب گردیده است. 

A.1.1.3               مدیریت ارشد بیمارستان بـه منظـور بهبـود فرهنـگ ایمنـی بیمـار ، شناسـایی خطـرات موجـود در سیسـتم و اعمـال مداخلـه جهـت
 .بازدیدهاي مدیریتی ایمنی بیمار را به اجراء می گذارد ارتقاء فرصت ها به طور منظم برنامه

A.2.1.1 یکی از مدیران میانی بیمارستان به عنوان هماهنگ کننده فعالیت هاي ایمنی بیمار و مدیریت خطر منصوب شده است. 

A.2.1.2 بیمارستان جلسات ماهیانه کمیته مرگ و میر را به صو رت مرتب برگزار می نماید. 

A.4.1.1 بیمارستان وجود تجهیزات ضروري را تضمین می نماید.  
 

A4.1.2 بیمارستان ضد عفونی مناسب و مطلوب به کلیه وسایل پزشکی با قابلیت استفاده مجدد را قبل از کاربرد تضمین می نماید. 

A4.1.3 بیمارستان داراي وسایل و تجهیزات کافی به منظور تضمین و ارتقاء ضد عفونی و استریلیزاسیون می باشد. 

A5.1.1             جهت ارائه خدمات و مراقبت هاي درمانی ، کادر بـالینی حـائز شـرایط توسـط کمیتـه مربوطـه بـه صـورت ثابـت و موقـت اسـتخدام
 .و به کار گمارده می شوند

B2.1.1  انجام هرگونه اقـدام درمـانی و تشخیصـی تهـاجمی ، کلیـه خطـرات ، منـافع و عـوارض جـانبی احتمـالی پروسـیجر را            پزشک قبل از
 .به بیمار توضیح داده و بیمار با حضور پرستار برگه رضایت نامه را امضاء می نماید

B3.1.1          انتقـال خـون و فرآوردهـاي خـونی هویـت      قبل از انجام هرگونـه پروسـیجر درمـانی تشخیصـی و ازمایشـگاهی یـا تجـویز دارو و یـا
کلیه بیماران و به ویژه گروه هاي در معرض خطر من جملـه نـوزادان ، بیمـاران دچـار اخـتالالت هوشـیاري و سـالمندان حـداقل بـا دو شناسـه           

ـ        (شامل نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد شناسایی و احـراز مـی گـردد     ن شناسـه هـا نمـی    هـیچ گـاه شـماره اتـاق و تخـت بیمـار یکـی از ای
 .)باشد

C.1.1.1 بیمارستان به منظور اعالم اضطراري نتایج حیاتی آزمایشات ، کانال هاي ارتباطی همواره آزاد پیش بینی کرده است. 

C.1.1.2 بیمارستان داراي روال هاي مطمئن براي اعالم نتایج معوقه تست هاي پاراکلینیکی به بیماران بعد از ترخیص می باشد. 

C.2.1.1             ر چـارت سـازمانی ، برنامـه عملیـاتی ، راهنماهـا و کتابچـه راهنمـا مـی بیمارستان داراي برنامه پیشگیري و کنترل عفونـت مشـتمل ـب
 .باشد

C.2.1.2                 بیمارستان تمیزي ضـد عفـونی و استریلیزاسـیون مناسـب کلیـه تجهیـزات را بـا تأکیـد خـاص بـر واحـدها و بخـش هـاي پـر خطـر
 .تضمین می نماید

C3.1.1              بیمارستان راهنماهاي معتبر از جملـه راهنماهـاي سـازمان جهـانی بهداشـت را در زمینـه خـون و فـرآورده هـاي خـونی ایمـن اجـراء
 .می نماید

C3.1.2             بیمارستان داراي روش هاي ایمن قبل از انتقال خـون ماننـد ثبـت نـام ، رد و قبـول داوطلبـین و غربـال گـري خـون در مـواردي مثـل
HIV  وHBV ستا. 

C.5.1.1 بیمارستان در تمامی ساعات شبانه روز دسترسی به داروهاي حیاتی را تضمین می نماید. 

D.2.1.1 بیمارستان براساس میزان خطر پسماندها را از مبدأ تفکیک و کد بندي رنگی می نماید. 

D.2.1.2             بیمارستان از راهنماها ، از جمله راهنماهاي سـازمان جهـانی بهداشـت جهـت مـدیریت دفـع پسـماندهاي نـوك تیـز و برنـده تبعیـت
 .می نماید
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:راه حل ایمنی بیمار مطابق با توصیه سازمان جهانی بهداشت به شرح ذیل می باشد) 9(نه   
  توجه به داروهاي با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگیري از خطاي دارویی  .1

  توجه به مشخصات فردي بیمار جهت جلوگیري از خطا  .2

  ارتباط موثر در زمان تحویل بیمار .3

  انجام پروسیجر صحیح در محل صحیح بدن بیمار  .4

  الکترولیتکنترل غلظت محلول هاي  .5

  اطمینان از صحت دارو درمانی در مراحل انتقالی ارایه خدمات 		 .6

  اجتناب ازاتصاالت نادرست سوند و لوله ها 		 .7

  وسایل تزریقات  استفاده صرفا یکباره از .8

  بهبود بهداشت دست براي جلوگیري از عفونت مرتبط با مراقبت هاي سالمتی  .9
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