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املقدمة

الدكتور/ عبدالرحمن عبدالله العوضي
األمين العام

مركز تعريب العلوم الصحية

والله ولي التوفيق،،

بهدف  الشاملة،  اجلــودة  إدارة  في  نهجًا خاصًا  املستشفيات  معظم  تنتهج 
التحسني املستمر للجودة في كل العمليات واملراحل اخلاصة باخلدمات الصحية 
إلى جودة  للوصول  الصحية  املؤسسة  القطاع الصحي، وتسعى  يقدمها  التي 
متميزة  قيادة  بوجود  ذلك  ويتحقق  للمريض،  نهائي  كمنتج  الصحية  اخلدمات 
واعية مبفاهيم التميز وبيئة داعمة ومحفزة للموارد البشرية من أطباء ومهنيي 
الرعاية الصحية، لتقدمي خدمة متميزة للمريض وحتقق متطلباته ورضاه التام 

عن اخلدمة الصحية التي ُتقدم له.
إن القيادة واإلدارة املتميزة للقطاع الصحي تعمل من خالل تطبيق مناذج 
للتميز، وإطالق مجموعة من املبادرات التطويرية مبا يعزز ثقافة اإلبداع لدى كافة 
العاملني باملجال الصحي، مما يساهم في استدامة النجاح والتقدم، فاملبادرات 
اإلبداعية لقائد الفريق الطبي تعزز قدرات األطباء لدفع عجلة التطور في جميع 
من  اإلداريـــة  واألساليب  التطبيقات  متكني  على  وتعمل  الصحية،  املؤسسات 
خالل توفير املعلومات واملنهجيات واخلبرات املطلوبة، وتقدمي الدعم اإلرشادي، 
وتشجيع نقل اخلبرات السابقة في مجال اإلدارة، والتفكير اإلبداعي واملعرفي 
مع تقييم ومتابعة تطور العمل بالقطاع الصحي من خالل منهجية منظمة تهدف 

إلى إثراء جميع الطاقات البشرية العاملة في مجال اإلدارة الطبية.
نأمل أن يكون هذا الكتاب مفيدًا لكل من يطلَّع عليه، وأن يضيف لبنة جديدة 

في صرح بناء التعليم الطبي بالوطن العربي.
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التمهيد
يهدف كتاب )املمارسة اإلدارية والقيادة لألطباء( إلى تقدمي دراسة موضوعية 
الوظائف  ملمارسة  جديد  بأسلوب  ــك  وذل الصحية،  اخلــدمــات  إدارة  مجال  فــي 
اإلشرافية باإلدارة الطبية، حيث تعتمد املمارسة الطبية احلديثة على توزيع العمل 
التدريب،  من  جيد  مستوى  على  للحصول  تدريبهم  يتم  األطباء  من  فريق  على 
املستجدات  وملواكبة  العمل  مبنظومة  لالرتقاء  املتميزة  القيادة  ملهارات  والكفاءة 
العلمية، وتعزيز التوعية مبفهوم التميز على املستوى القيادي، لضمان إدارة العمل 
بشكل يحقق خدمة طبية أفضل، كما يهدف الكتاب إلى تبادل اخلبرات بني القادة 
من األطباء حول أفضل املمارسات العملية التي ميكن اتباعها إليجاد العناصر 
البشرية املبدعة واملتميزة، واستكشاف الكوادر القيادية املتميزة وتهيئتهم للتفاعل 
يلم  مــن  هــو  الناجح  فالقائد  مبدعني.  قــادة  ليصبحوا  العمل  بيئة  مــع  بإيجابية 
بخصائص متكنه ليكون مميزًا، منها التمتع بعالقة جيدة مع مرؤسيه، وأسلوبه 
الرشيد وخبرته في احتواء مشكالت العمل، والتمتع بقدر عال من احلماس الذي 
ينقله للعاملني معه، وهو من يكون مثااًل جيدًا لآلخرين يحتذون به، ولديه عقلية 
قادرة على تطوير القدرات اخلاصة لألشخاص العاملني معه، إضافة إلى تنمية 

قدراته ومهاراته في بناء الفكر القيادي املبدع.
وقد أعد هذا الكتاب بطريقة سلسة، مع سرد معلوماته بأسلوب مبسط يخلو 
مناذج  وضع  على  اعتمد  فقد  عمليًا،  تطبيقًا  الكتاب  هذا  والعتبار  التعقيد،  من 
تلك  الطبية، مع دعم  بــاإلدارة  العمل  املمارسة اإلكلينيكية من خالل منظومة  من 
التطبيقات باجلداول للتوضيح واملقارنة. وقد مت تقسيم الكتاب إلى ثمانية فصول، 
يتناول الفصل األول مقدمة عن تطور اإلدارة ومهارات القيادة، ويتطرق الفصل 
الثاني والثالث إلى احملافظة على العالقات البناءة في مجال العمل وفهم التنظيم 
أو املنظمة التي تعمل من خاللها، وتشرح باقي الفصول مهارات األفراد والتنظيم 
للمحافظة على اجلودة وحتسينها. نأمل أن يقدم هذا الكتاب كل ما هو جديد ومفيد 
في مجال إدارة اخلدمات الصحية، وأن يكون معينًا ومرشدًا لألطباء العاملني في 

هذا املجال. 

الدكتور/  يعقوب أحمد الشراح
األمين العام المساعد

مركز تعريب العلوم الصحية

والله ولي التوفيق،،
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املؤلفان

جون واتيس
• اأ�ستاذ الطب النف�سي لدى كبار ال�سن.	

• جامعة هدر�سفيلد.	

ستيفن كوران
• ا�ست�ساري واأ�ستاذ الطب النف�سي لدى كبار ال�سن.	

• جامعة هدر�سفيلد وم�ست�سفى فيلدهيد، ويكفيلد.	

تقدمي

دينيش بوجرا
• عميد الكلية امللكية للأطباء النف�سيني.	
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املترجم

د. طارق حمزه عبدالرؤوف 
• م�سري اجلن�سية.	

• حا�سل على بكالوريو�س الطب واجلراحة العامة - كلية الطب - جامعة الأزهر، 	

.1997

• حا�سل على درجة املاج�ستري يف طب الأنف والأذن واحلنجرة - كلية الطب - 	

جامعة الأزهر، 2004.

• يعمل اخت�سا�سي اأنف واأذن وحنجرة - م�ست�سفى زين - وزارة ال�سحة - دولة 	

الكويت.
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