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ً اـــجذومن اـــندالب نوـــكت نأ لوألا يفدـــه
 ةــــفاك ىــــلع ملاــــعلا يــــفً ادــــئار وً اــــحجان
 قـيقحت ىلع مكعم لمعأسو ،ةدعصألا

 كلذ
 
 

  ننييففييررششللاا  ننييممررححللاا  ممددااخخ
”ددووععسس  للآآ  ززييززععللاا  ددببعع  ننبب  ننااممللسس  ككللممللاا

 ءاـــــقترالا لـــــصاون ،هـــــللا نوـــــعب ً،اـــــعم
 قــيقحتو ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلمملاب
 تاـــــقاط رامثتـــــساو ءاـــــخرلاب اـــــنتاعلطت
 .انتاّباشو انباّبش تاحومطو بهاومو
 
 

  ءءااررززووللاا  سسللججمم  سسييئئرر  ببئئاانن  ددههععللاا  ييللوو
  ددممححمم  ررييممألألاا  ييككللممللاا  ووممسسللاا  ببححااصص
”  ننااممللسس  ننبب

 ءاـــــقترالا لـــــصاون ،هـــــللا نوـــــعب ً،اـــــعم
 قــيقحتو ةيدوعــسلا ةــيبرعلا ةــكلمملاب
 تاـــــقاط رامثتـــــساو ءاـــــخرلاب اـــــنتاعلطت
 .انتاّباشو انباّبش تاحومطو بهاومو
 
 

  ءءااررززووللاا  سسللججمم  سسييئئرر  ببئئاانن  ددههععللاا  ييللوو
  ددممححمم  ررييممألألاا  ييككللممللاا  ووممسسللاا  ببححااصص
”  ننااممللسس  ننبب



المقدمة

لـــإدارة الصحيـــة وللـــه الحمـــد  حظيـــت الجمعيـــة الســـعودية 
والمنـــة باهتمـــام متزايـــد مـــن العامليـــن فـــي القطـــاع الصحـــي، 
وللـــدور  برامـــج وأنشـــطة علميـــة  مـــن  الجمعيـــة  تقدمـــه  لمـــا 
منظومـــة  فـــي  الصحيـــة  اإلدارة  لتخصـــص  والمهـــم  الحيـــوي 
الرعايـــة الصحيـــة. واســـتكمااًل لـــدور الجمعيـــة فـــي تحقيـــق أحـــد 
أهـــم أهدافهـــا االســـتراتيجية فـــي دعـــم النشـــر العلمـــي وتشـــجيع 
التواصـــل الفعـــال مـــع أعضـــاء الجمعيـــة وكافـــة المتخصصيـــن 
فـــي اإلدارة الصحيـــة لتبـــادل اإلنتـــاج العلمـــي والفكـــري، ومـــن 
هـــذا المنطلـــق يســـعدني ويشـــرفني ونيابـــًة عـــن زمالئـــي أعضـــاء 
ـــة  ـــة للجمعي ـــن عـــن إصـــدار النشـــرة الدوري مجلـــس اإلدارة أن أعل
لـــإدارة الصحيـــة فـــي نســـختها األولـــى. ويحذونـــا  الســـعودية 
خدمـــة  نحـــو  موفقـــة  خطـــوة  النشـــرة  هـــذه  تكـــون  أن  األمـــل 
تخصـــص اإلدارة الصحيـــة وإضافـــة لبنـــة جديـــدة لمواكبـــة كل مـــا 

هـــو جديـــد. 

الشـــكر  بجزيـــل  أتقـــدم  أن  إأل  المقـــام  هـــذا  فـــي  يســـعني  وال 
والعرفـــان لـــكل مـــن ســـاهم فـــي ظهـــور العـــدد األول لنشـــرة 
الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة، وأخـــص بالذكـــر لجنـــة 
ــد  ــتاذ/ أحمـ ــها األسـ ــة برئيسـ ــالم، ممثلـ ــة واإلعـ ــات العامـ العالقـ
بـــن عبـــدهللا العريـــج وكافـــة الزمـــالء والزميـــالت باللجنـــة. كمـــا 
يطيـــب لـــي أن أشـــكر كل مـــن ســـاهم فـــي تقديـــم المـــادة العلميـــة 

والمحتـــوى الخـــاص بالنشـــرة فـــي عددهـــا األول. 

وختامـــًا.. أســـأل هللا العلـــي القديـــر أن يوفقنـــا جميعـــًا لمـــا فيـــه خيـــر 
ــي  ــراء العلمـ ــي اإلثـ ــّوة فـ ــداف المرجـ ــق األهـ ــة وأن تتحقـ ومصلحـ
والمعرفـــي فـــي مجـــال اإلدارة الصحيـــة. وأدعـــو كافـــة الزمـــالء 
بالمقـــاالت والدراســـات واألطروحـــات  بالمشـــاركة  والزميـــالت 

العلميـــة وتبـــادل األخبـــار الخاصـــة بـــاإلدارة الصحيـــة.

أســـأل هللا عـــز وجـــل أن يوفقنـــا “
ــا  ــر لوطننـ ــه خيـ ــا فيـ ــًا لمـ جميعـ
وزمالئـــي  يعيننـــا  وأن  الغالـــي. 
أعضـــاء مجلـــس اإلدارة علـــى 
تأديـــة األمانـــة علـــى أكمـــل وجـــه 

بحـــول هللا.

د. بندر الصاعدي
رئيس مجلس اإلدارة
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الجمعيـــة الســـعودية لـــإدارة الصحيـــة هـــي إحـــدى الجمعيـــات الســـعودية العلميـــة المهنيـــة المعتمـــدة 
ــي  ــة فـ ــة متخصصـ ــة مهنيـ ــد جمعيـ ــة. وتعـ ــات الصحيـ ــعودية للتخصصـ ــة السـ ــاء الهيئـ ــن مجلـــس أمنـ مـ
اإلدارة الصحيـــة وهـــي األســـاس فـــي تطويـــر العمـــل المهنـــي والبحثـــي والمرجعـــي للمتخصصيـــن المهنييـــن 
فـــي مجـــال اإلدارة الصحيـــة وتســـعى فـــي تطويـــر المتخصصيـــن بمـــا هـــو جديـــد فـــي مجـــال التخصـــص وذلـــك 
ــن  ــرة مـ ــريحة كبيـ ــرات، وتمـــس شـ ــل والمؤتمـ ــدوات وورش العمـ ــة والنـ ــدورات المتخصصـ ــالل الـ ــن خـ مـ

المهتميـــن والممارســـين الصحييـــن فـــي جميـــع مناطـــق المملكـــة.

الرؤيـــة

الصحية  اإلدارة  لتطوير  األول  الخيار  
في المملكة العربية السعودية. 

الرسالـة

ــز القــدرات المؤسســية والمهــارات  تعزي
الصحيــة  اإلدارة  مجــال  فــي  اإلداريــة 
متنوعــة  علميــة  أنشــطة  خــالل  مــن 
أفضــل  وفــق  متخصصــة  واستشــارات 

العالميــة. الممارســات 

األهــداف االستراتيجية:

تقليل التكاليف	 

زيادة اإليرادات 	 

تطوير البرامج العلمية	 

تحسين استخدام التقنية 	 

تحسين عمليات التسويق	 

عن الجمعية

تعزيز البرامج التدريبية 	 

تحسين جودة العمل	 

رفع كفاءة األعضاء	 

تعزيز العمليات االستشارية	 

القيم

- اإلبداع 

- العمل 

- الجماعي 

- المهنية 

- التميز 

- الشفافية
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ستعزز برامج التحول الصحي بروز القيادات الصحية المميزة. فالخالف 
حول من يدير المستشفى في طريقها للزوال الن التجمعات الصحية 
سيكون لديها الحرية في استثمار مواردها بما يضمن لها تحقيق اعلى 
القيادة  أولوية  وستصبح  االنفاق.  وكفاءة  المرضى  سالمة  معايير 
بكفاءة  للتجمع  المخصصة  الموارد  يستثمر  لمن  مستقبال  الصحية 

عالية و يستطيع :

1 - تقديم الرعاية الصحية للشريحة السكانية المستهدفة. 

2 - وفقا لمعايير الجودة المعتمدة.

3 - مع التحكم في التكلفة العالجية.

لذا فلن يصبح تقييم القيادات 
الصحية وفقا النطباعات ومشاعر 
فردية قد تصيب مرة و تخطئ الف 

مرة، بل وفقا لمخرجات تحكي نجاح 
المنظومة الصحية في تعزيز ما 

يجعل الناس اصحاء وليس فقط 
عالجهم من المر ض.

ايجاد  القيادي الصحي مستقبال قدرته على  وستصبح من اهم صفات 
أعلى  يحقق  لما  المتاحة  الموارد  توظيف  في  تسهم  التي  المحفزات 

المخرجات الصحية وبكفاءة عالية.

فهنيئا لمن تسلح بسالح العلم اإلداري مقرونا بالخبرة والمهارة التي 
تؤهله لتحقيق المخرجات الصحية والتي ستصبح الممكن األقوى لنجاح 

القيادات الصحية مستقباًل .

“@alkhamisabdul

الخلطة السرية لنجاح 
القيادات الصحية مستقباًل

مقال

د. عبدالوهاب الخميس
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المركز األول في 
التقرير الدوري 

لتقييم كفاءة األداء

انطالق مبادرة 
اتقان الصحة في 

مرحلتها األولى 
والجمعية شريكًا

انتخابات الفروع 
والمكاتب ٢٠٢١

تفخــر الجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحية 
التقريــر  المركــز األول فــي  بحصولهــا علــى 
للجمعيــات  األداء  كفــاءة  لتقييــم  الــدوري 
عــام  مــن  األول  للربــع  الصحيــة  العلميــة 
الســعودية  الهيئــة  مــن  الصــادر  2021م 

الصحيــة للتخصصــات 

أبريــل  شــهر  فــي  الجمعيــة  أعلنــت 
التصويــت  نتائــج  عــن  الماضــي 
والمكاتــب.  الفــروع  النتخابــات 
بالشــكر  يتقــدم  اإلدارة  ومجلــس 
علــى  المشــاركين  لكافــة  والتقديــر 
تميزهــم ومشــاركتهم حيــث بلــغ عــدد 
مرشــح.  )٥٠( مــن  اكثــر  المترشــحين 

اخبار الجمعية
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توقيع مذكرة تفاهم مع 
مدينة سلطان بن عبدالعزيز 

للخدمات اإلنسانية

وقــع ســعادة رئيــس مجلــس اإلدارة د. بنــدر الصاعــدي اليــوم 
مذكــرة تفاهــم مــع مدينــة ســلطان بــن عبدالعزيــز للخدمــات 
اإلنســانية يمثلهــا ســعادة المديــر التنفيــذي أ. عبــدهللا بــن زرعة.

وذلــك للتعــاون فــي مجــاالت التدريــب والبحــوث والدراســات 
المؤتمــرات. وعقــد  واالستشــارات 

إنشاء النادي السعودي 
لتجربة المريض

تعلــن الجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة  عــن إنشــاء النــادي 
كافــة  الجمعيــة  تدعــوا  كمــا  المريــض،  لتجربــة  الســعودي 
األعضــاء والمهتميــن بمجــال تجربــة المريــض  للمســاهمة فــي 

أنشــطة النــادي لتحقيــق أهدافــه .

األســتاذة  بتكليــف  قــرارًا  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  أصــدر  وقــد 
لتجربــة  الســعودي  النــادي  برئاســة  الصقيــر  بنــت قصــي  مــي 

يــض.  المر
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الجمعية تقيم المؤتمر الدولي 
لإلدارة الصحية وإدارة األزمات

مكتب الجمعية بجدة يقيم 
مبادرة »دعم العودة اآلمنة 
لطالب وطالبات المدارس«

افتتاح مقر مكتب ينبع

أفتتــح مكتــب الجمعيــة الســعودية بمحافظــة ينبــع مســاء 
فــي  الجديــد  ١٤٤٢هـــ مقــره  رمضــان   ١٤ الموافــق  األحــد  يــوم 
محافظــة ينبــع و ذلــك بعــد توقيــع عقــد شــراكة مجتمعيــة 

مــع مركــز اطمئــن لإرشــاد األســري.

9

     عقــدت الجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة المؤتمــر الدولــي 
الجمعيــة خــالل  والــذي تنظمــه  األزمــات  لــإدارة الصحيــة وإدارة 
المتحدثيــن  مــن  نخبــة  بمشــاركة  2021م  يونيــو   5-7 مــن  الفتــرة 
تجاربهــم  لعــرض  المرئــي  االتصــال  عبــر  والعالمييــن  المحلييــن 
وخبراتهــم فــي إدارة األزمــات والكــوارث الصحيــة. وحظــي المؤتمــر 
مــن  والمحلييــن  الدولييــن  القيادييــن  كبــار  مــن  نخبــة  بمشــاركة 
القطاعــات الصحيــة المختلفــة ومــن مؤسســات القطاعيــن العــام 

والخــاص. 

    ويتضمــن المؤتمــر عــددًا مــن المحــاور التــي تنعكــس مخرجاتهــا 
علــى تطويــر وتحســين الخدمــات الصحيــة أثنــاء األزمــات، مــن أبرزهــا 
إدارة الخدمــات الصحيــة وإدارة المــوارد أثنــاء األزمــات ، والجــودة 
، وكذلــك دور تقنيــة المعلومــات والبيانــات فــي  وإدارة المخاطــر 
إدارة األزمــات الصحيــة ، باإلضافــة إلــى تجربــة المريــض فــي األزمــات 

الصحيــة.

دشــنت إدارة تعليــم جــدة مبــادرة دعــم العــودة اآلمنــة لطــالب 
وطالبــات مــدارس محافظــة جــدة والتــي نفذهــا مكتــب الجمعيــة 
الســعودية لــإدارة الصحيــة بجــدة بالشــراكة مــع إدارة تعليــم 
جــدة بمشــاركة 500 متطــوع ومتطوعــة مــن نــادي تطــوع اإلداري 
الصحــي بالجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة خــالل األســبوع 

األول مــن بدايــة الدراســة.



نادي تطوع اإلداري 
الصحي

       إن رؤيــة المملكــة 2030 تركــز علــى العمــل التطوعــي مــن أجــل 
الوصــول إلــى مليــون متطــوع فــي القطــاع غيــر الربحــي، وزيــادة 
مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي إجمالــي الناتــج المحلــي إلــى 
%5. وبنــاء علــى الرؤيــة الطموحــة للمملكــة تــم إطــالق نادي تطوع 
اإلداري الصحــي بالجمعيــة الســعودية لــإدارة الصحيــة، والتــي 
ــة علــى مســتوى  ــم خدمــات تطوعي ــى تقدي تســعى فــي رؤيتهــا إل
مناطــق المملكــة المختلفــة عبــر منصــة التطــوع الصحــي بــوزارة 
الصحــة ومنصــة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة. 

وتتمثــل رســالة النــادي فــي توســيع آفــاق المتطوعيــن فــي ماهيــة العمــل التطوعــي والعمــل علــى تحســين 
فكرتــه مــن خــالل المتطوعيــن وتحقيــق دور النــادي الريــادي فــي تنميــة ودعــم المجتمــع وتحقيــق رؤيــة 
المملكــة 2030 للوصــول إلــى مليــون متطوع بمشــيئة هللا. إن أحد 
أهــم أهــداف النــادي رفــع مســتوى الوعــي بأهمية العمــل التطوعي 
للفــرد والمجتمــع وتعزيــز مفهــوم العمــل التطوعــي، واالســتفادة 
والممارســين  الصحيــة  اإلدارة  فــي  المتخصصيــن  قــدرات  مــن 
لمنســوبيها  مظلــة  تكــون  بــأن  الجمعيــة  وتســعى  الصحييــن. 
لزيــادة صــالت التعــاون والعمــل ســويا لتحقيــق االهــداف المرجــوة 
ــر عليهــم  واســتثمار اوقــات المتطوعيــن بمــا يعــود بالنفــع والخي
وعلــى المجتمــع، وإيجــاد أفــكار تطوعيــة حديثــة فــي كافــة فــروع 
الجمعيــة بالمملكــة تتوافــق مــع احتياجــات الجهــات المســتفيدة 
أعضــاء  ومشــاركة  المجتمــع،  يواجههــا  قــد  التــي  والمتغيــرات 
الجمعيــة وفروعهــا فــي العمــل التطوعــي مــن مبــدأ إيجــاد القــدوة الحســنة، ومشــاركة  النــادي فــي كافــة 
الكــوارث واألزمــات والمناســبات والفعاليــات بالتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة، وبنــاء شــراكات مــع 
كافــة القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والقطــاع الثالــث، وإشــباع الجانــب الدينــي والروحــي لــدى المتطوعيــن 
فــي ممارســة العمــل التطوعــي وتعزيــز القيــم الوطنيــة بهــم. وتتمثــل قيــم النــادي فــي التميــز فــي األداء، 

ــروح الفريــق الواحــد، والمهنيــة واالحترافيــة. ــة، والشــفافية، والعمــل ب ــاء الشــراكة المجتمعي وبن

       يضــم نــادي تطــوع اإلداري الصحــي برئاســة األســتاذ 
ثامــر الدرعــان حالًيــا مــا يقــارب 1200 متطــوع ومتطوعــة فــي 
مجــاالت مختلفــة. كمــا شــارك النــادي خالل الفتــرة الماضية 
فــي العديــد مــن المجــاالت التطوعيــة والمبــادرات. ومنهــا 
االجــراءات  وتطبيــق  الرياضيــة  الجماهيــر  دخــول  تنظيــم 
منســوبي  معايــدة  فــي  النــادي  شــارك  كمــا   ، الوقائيــة 
المستشــفيات  فــي  المرابطيــن  الصحيــة  القطاعــات 
الحكوميــة والخاصــة. ايضــًا ســاهم النــادي فــي تفويــج حجــاج 
ــي بالدمــام. بيــت هللا الحــرام مــن مطــار الملــك فهــد الدول

تطــوع  نــادي  فــي  التســجيل  نمــوذج 
الســعودية  بالجمعيــة  الصحــي  اإلداري 

الصحيــة لــإدارة 
أ.ثامــر الدرعــان رئيــس نادي تطــوع اإلداري 
لــإدارة  الســعودية  بالجمعيــة  الصحــي 

ــة الصحي
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ــق  ــن ،وأهــم أدوات القــادة لدفــع األشــخاص للمضــي قدمــًا مــن أجــل تحقي ــز وقــود المبدعي التحفي
الهــدف المنشــود، كمــا أنــه أحــد أشــكال الثنــاء علــى مــا تــم إنجــازه مــن أعمــال  بكفــاءة واتقــان، 
وبالرغــم مــن كل مــا يتعلــق بالتحفيــز مــن إيجابيــة ، اال أن بعــض القــادة قــد يســيء اســتخدام التحفيــز 
دون قصــد، و هــو مــا يجعــل مــن التحفيــز أداة باليــة عديمــة الجــدوى محترقــة ، بــل و أصبحــت ضــارة 

بــداًل مــن نفعهــا و أثرهــا المحمــود .

ال أتحـــدث هنـــا عـــن التحفيـــز الســـلبي القائـــم علـــى الممارســـات الســـلبية كالتخويـــف والتهديـــد وإنمـــا 
ـــز اإليجابـــي المرغـــوب ، والـــذي يصـــدأ ويتقـــادم بســـبب المبالغـــة فـــي اســـتخدامه  أتحـــدث عـــن التحفي

ممـــا يفقـــده الثقـــة و المصداقيـــة. 

ينبغـــي علينـــا كقـــادة أن نحســـن اســـتخدام هـــذه األداة الهامـــة وأن تســـتخدم بطريقـــة فعالـــة و 
متوازنـــة، مصحوبـــة بصـــدق المشـــاعر كـــي تصـــل لآلخريـــن وتتـــرك األثـــر فـــي قلوبهـــم قبـــل آذانهـــم. 

عندمــا يلجــأ بعــض القــادة للتحفيــز كأداة وحيــدة لزيــادة الرغبــة لدى أعضاء الفريــق لتحقيق األهداف، 
دون تدعيمهــا بحســن المعاملــة و تلمــس احتياجــات األعضــاء و زيــادة معارفهــم حــول مــا ينقصــم 
مــن مهــارات و معلومــات خاصــة بالعمــل ، عندهــا ســتفقد هــذه األداة الهامــة فاعليتهــا وســتصبح 

عديمــة الجــدوى . 

“@asiri_moteb

دينمو االدارة

أ. متعب عسيري 

مقال

كنــت يومــًا فــي زيــارة ألحــد األصدقــاء إلنهــاء 
عنهــم  عــرف  ممــن  وهــو  األعمــال  بعــض 
الكبيــر  واالجتهــاد  العمــل  فــي  اإلخــالص 
وســألته ســؤااًل عابــرًا كالعــادة كيــف الــدوام ؟ 
هــذه المــرة لــم تكــن اجابته إيجابية كســابقاتها 
عليــه  أطلــق  قــد  كان  مديــره  بــأن  لــي  وذكــر 
ذلــك  بــأن  منــه  ضنــًا   ! اإلدارة  دينمــو  لقــب 
قمــة التحفيــز، ثــم قــال متهكمــًا : “أشــعر بــأن 
الدينمــو ســيحترق، لقــد أثقــل كاهلــي بالعديــد 
مــن المهــام والواجبــات وفــي كل مــره أناقــش 
ذلــك مــع مديــري يقــول لــي: أنــت دينمــو اإلدارة 
ونحــن نعتمــد عليــك كثيــرًا و لألســف دائمــًا مــا 
ــه   ــأن هــذا اللقــب هــو أقصــى مــا جنيت أشــعر ب
قدمتــه  ممــا  بالرغــم  الفائتــة  األعــوام  طيلــة 
خاللهــا مــن جــد واجتهــاد وأصبــح ذلــك التحفيــز 
بمثابــة كابــوس  يطاردنــي و ســرعان مــا تقــادم 

واحتــرق و فقــد مصداقيتــه” . 

ينبغــي علــى القــادة تنويــع طــرق تحفيزهــم ، 
فالتحفيــز المعنــوي بالرغــم مــن أهميتــه ليــس 
مجــرد كلمــات رنانــة اعتــاد أعضــاء الفريــق علــى 
ســماعها فســؤال الموظــف مثــال عــن صحتــه 
ــر أعمالــه يعــد مــن  و تلمــس احتياجاتــه وتقدي
مــن  أكثــر  أثــر  وذا  المعنويــة  التحفيــز  طــرق 
اإلطــراء المتكــرر و بنفــس العبــارات ! وهــذا ال 
يعنــي أن التحفيــز المعنــوي كافــي دون تحفيــز 
الموظــف ماديــًا نظيــر مــا قدمــه مــن انجــازات! 

باختصــار حتــى نكســب ثقــة الفريــق علينــا أن 
نكــون أكثــر واقعيــة و ادراك لمــا نطلقــه مــن 
عبــارات تحفيزيــة وأن ننــوع مــن طــرق تحفيزنــا 
للفريــق حتــى نثبــت فعليــًا مصداقيــة األمــر وما 
للفريــق وأعضائــه  تقديــر وامتنــان  نكنــه مــن 
علــى مــا يؤدونــه مــن أعمــال تســتحق الثنــاء . 

Company Profile
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الفرق بين التخطيط اإلستراتيجي 
والتنفيذ اإلستراتيجي

المستوى التنفيذي                التركيز              المستوى اإلستراتيجي

 
الهدف 

 
المسئولية 

 
المتطلبات 

 
المخرجات 

الفترة 
الزمنية

تحديد آليات وطرق 
الوصول لتلك المكانة

اإلدارات التنفيذية 
والتشغيلية

خطة إستراتيجية

خطط تشغيلية

مدة الخطة اإلستراتيجية

تحديد المكانة 
التنافسية للمنظمة

اإلدارة العليا

تحليل إستراتيجي

خطة إستراتيجية

6 أسابيع وفق 
أفضل الممارسات

التنفيذ اإلستراتيجي    |   العنصر    |    التخطيط اإلستراتيجي

أ. عبدالعزيز الصاعدي “@alsaediar
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مجلــة الجــودة الصحيــة هــي جهــة إعالميــة معرفيــة غيــر ربحيــة انطلقــت في غرة عام 1436هـ بشــغف 
وابــداع حيــث تهــدف لصناعــة المعرفــة التخصصيــة فــي مجــاالت تطويــر الرعايــة الصحيــة وتحســين 
اإلدارة والقيــادة الصحيــة إضافــة لتعزيــز مفهــوم الجــودة وســالمة المرضــى، وتعــد المجلــة منصــة 

رقميــة تفاعليــة إلثــراء ونشــر المحتــوى العربــي المتخصــص. 

وتضــم المجلــة أكثــر مــن30 كاتبــا متخصصــا و75 عضوا للعمل ضمن فرق احترافيه في إدارة وإعداد 
المــواد المعرفيــة التخصصيــة ونشــرها وتســويقها بعــدة وســائل كالمقــروء والمســموع والمرئــي 
وذلــك مــن خــالل منصتهــا الرســمية ومواقــع التواصــل االجتماعــي والتطبيقــات اإللكترونيــة، والتــي 
ينشــر مــن خاللهــا المقــاالت التخصصيــة، التقاريــر العلميــة، نشــر المؤتمــرات والفعاليــات التدريبيــة، 
ــر بالقطــاع الصحــي، ملخصــات األبحــاث، الترجمــات، المقتطفــات  ــار الصحيــة، الكتــب والتقاري األخب
العلميــة، الوظائــف الصحيــة، وغيرهــا مــن المنتجــات االعالميــة المختلفــة والتــي تتركــز فــي المحــاور 

التاليــة :
- االدارة والقيادة الصحية.

- الجودة الصحية.
- سالمة المرضى.

- السياسات الصحية.

مجلة الجودة الصحية 
في سطور

- االبتكار الصحي.
- التأمين الصحي.

- التسويق الصحي.

- المعلوماتية الصحية.
- تحسين تجربة المريض.

- الصحة العامة والوقائية.

للمتخصصيــن  المعلومــات  وانتشــار  وصــول  فــي  تســاهم  احترافيــة  إعالميــة  بمــواد  للخــروج 
والمهتميــن بســهولة، كمــا ســاهمت المجلــة فــي إطــالق عــدد مــن المبــادرات والتــي كان لهــا األثــر 

اإليجابــي فــي الوســط الصحــي لرفــع المعرفــة والمهــارات والتمكيــن، مثــل :
- استفهام صحي. 

- مكتبة الجودة الصحية لالبحاث. 
- بودكاست مشفى. 

- نادي الكتاب. 
- مسابقة إثراء للمقاالت التخصصية.

- نشر وظائف القطاع الصحي.

كمــا يعتبــر محــور اإلدارة والقيــادة الصحيــة أحــد أهــم محــاور المجلــة 
تعزيــز  تــم  حيــث  خاللــه،  مــن  المبــادرات  وإطــالق  المعرفــي  للنشــر 
المحتــوى العربــي فيــه بشــكل موســع وإطــالق مبــادرات متخصصــه 

فيــه.  والمتخصصيــن  الحيــوي  التخصــص  بهــذا  للنهــوض 

االســتراتيجي  الشــريك  أصبحــت  بــأن  الجهــود  هــذه  تّوجــت  وقــد 
واالعالمــي والمعرفــي للعديــد مــن القطاعــات الحكوميــة والخاصــة، 
حيــث تــم التواصــل وتوقيــع االتفاقيــات مــع بعــض الــوزارات والهيئــات 
والمستشــفيات والمــدن الطبيــة والجمعيــات وذلــك لتغطيــة جهــود 
ونشــاطات هــذه القطاعــات مــن مؤتمــرات وفعاليــات تختــص بمحــاور 
الشــريك  المجلــة  كانــت  كمــا  االعالمــي،  والنشــر  المجلــة  ومجــاالت 
المنفــذ للعديــد مــن الفعاليــات والنــدوات وورش العمــل، فقــد قامــت 
بتنفيــذ مــا يزيــد عــن )٣٠( فعاليــة مختلفــة، وتفخــر مجلة الجــودة الصحية 
بإثــراء المحتــوى العربــي مــن خــالل مــا يقــارب )٧ آالف( مــادة معرفيــة، 
وبزيــارة )٧ مليــون( زائــر لموقــع المجلــة، وبوجــود أكثــر مــن )٨٠ ألــف( 

متابــع لمختلــف منصاتهــا فــي وســائل التواصــل االجتماعــي.

توقيع اتفاقية تعاون

بين الجمعية والمجلة 
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توقيع اتفاقية تعاون

بين الجمعية والمجلة 
للحصول على عضوية الجمعية
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كثيرًا مانسمع عن مؤشرات قياس األداء ضمن إدارات الجودة بالمنشأت الصحية 
.

فما معنى مؤشر قياس األداء؟

مؤشرات قياس األداء الرئيسية هي أداة قياس نسبة تحقيق المستوى المطلوب 
من النتائج المتوقعه بالمنشأة الصحية كما تعرف بأنها أداة تستخدم في المنشأت 
مدى  لقياس  عالية  دقة  ذات  طريقة  وأيضًا   ، الوقت  بمرور  األداء  لتتبع  الصحية 
جودة أداء تقديم الرعاية الصحية بين األقسام الطبية في المنشأة الصحية مقارنة 
معايير  على  بناء  األداء  مؤشرات  وتحديد  قياس  ويتم   ، المنشأة  ورؤية  بأهداف 
, معايير  , معايير سباهي  تحددها طبيعة مهام ونشاط المنشأة )منشأة صحية 

وزارة الصحة(.

غالبًا يتم إستخدام عدة طرق لتحديد هذه المؤشرات لقياس األداء و تقييمه وأيضًا 
على  كنت  إذا  ما  واضحة  وبصورة  الحالي  بالوقت  المنشأة  أداء  مستوى  ليتضح 
الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك أم ال ، وإذا لم تكن كذلك ، فإنها توفر لك األدوات 
الالزمة للتوجه بإتجاه مختلف لتالفي القصور في مؤشر األداء بتقديم الرعاية الصحية 

للمنشأة .

وأخيرًا تأكد بأن األخطاء عادة ما تكون فرًصا مقنعة للتغير نحو األفضل

“

مؤشر قياس 
)KPI( األداء

مقال

أ . وائل حامد المطيري

مجلة الجودة الصحية
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“@drlmuhini

د. سلمان المحيني

معلومة إدارية
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بناء وتطبيق التوجه االستراتيجي من الخطوات المهمة لتوضيح غايات العمل وأهدافه 
وخاصة في المنظمات الصحية. يشمل ذلك عناصر أساسية، هي الرؤية والرسالة والقيم. 

أما الرسالة والرؤية، فهما مصطلحان رئيسيان وكثيًرا ما يتم الخلط بينهما.

ولتبسيط الفرق بالتشبيه، فالرسالة يمكن تشبيهها بساعة اليد، والرؤية يمكن تشبيهها 
بالبوصلة. 

ساعة اليد تخبرنا بالوقت الحالي ونرى فيها آليات دوران العقارب وطبيعة عملها بشكل 
متواصل، وكذلك الرسالة، فهي تخبرنا بما نقوم من أعمال يومية تميزنا وتحدد مجال عملنا 
وباإلجابة على أسئلة تشمل: لماذا نقدم الخدمة؟ ومن نخدم؟ وكيف نقدم الخدمة؟ وتحت 
أي مبدأ؟ أما البوصلة، فهي مرشدتنا للمسار الصحيح الذي نتجه نحوه للوصول لما نطمح 
له. وكذلك الرؤية، فهي األمل واإللهام الذي يقودنا لما ترغب به المنظمة بشكل ملهم 
تراه المنظمة شكًلا  العاملين، حسبما  ومنطقي وواضح يضمن رعاية المرضى وتمكين 

مثالًيا لها في المستقبل.

فعلى  لجوهرها،  األساسي  والمعرف  المنظمة،  هوية  من  يتجزأ  ال  جزًءا  فهي  القيم،  أما 
الموظفين.  بجميع  وانتهاء  قياداتها  من  ابتداء  تتبعها  التي  بالقيم  االلتزام  المنظمات 
التعاطف  أوًلا،  المريض  أن قيمها األساسية هي:  المستشفيات  إحدى  إذا ذكرت  فمثًلا، 
والمصداقية؛ فيجب أن يطبق كل العاملين تلك القيم وأن يشعر المرضى وذويهم بذلك 

التطبيق. 

يجب أن تكون هذه األركان الثالثة للتوجه االستراتيجي مترابطة وأن يتم مشاركتها وتطويرها 
مع جميع العاملين بالمنظمة بشكل مستمر، وذلك لضمان توحيد الجهود المبذولة في 
مركٍب مليء بالتخصصات الصحية المختلفة، لتحقيق األهداف المرجوة من كل تخصص 

ومن المنظمة ككل. 

“@badr_nhari

التوّجه االستراتيجي في 
المنظمات الصحية

مقال

أ . بدر وليد نهاري

19



لجان العمل بالجمعية

اللجنة العلمية 
برئاسة    د. حسام بن إبراهيم المنصور

تهـــدف اللجنـــة العلميـــة فـــي الجمعيـــة للتخطيـــط وتنفيـــذ األنشـــطة 
ــة  ــرات العلميـ ــدوات والمؤتمـ ــات والنـ ــاالت الملتقيـ ــي مجـ ــة فـ العلميـ

المتخصصـــة فـــي مجـــال تخصـــص اإلدارة الصحيـــة.

لجنة التدريب والتعليم المستمر
برئاسة   أ. متعب بن محمد عسيري

تهـــدف لجنـــة التدريـــب والتعليـــم المســـتمر فـــي الجمعيـــة للتخطيـــط 
والبرامـــج  عمـــل  وورش  التدريبيـــة  األنشـــطة  وتنفيـــذ  واإلعـــداد 
ومعـــارف  وســـلوكيات  مهـــارات  لتطويـــر  المســـتمرة  التعليميـــة 

الصحيـــة. اإلدارة  ممارســـي 

لجنة العالقات العامة واإلعالم
برئاسة   أ. أحمد بن عبدهللا العريج

هـــي إحـــدى لجـــان الجمعيـــة المســـئولة عـــن العالقـــات العامـــة واإلعـــالم 
وإبـــراز دور الجمعيـــة المهنـــي داخـــل المملكـــة وخارجهـــا والتعريـــف 
بدورهـــا المتخصـــص فـــي مجـــال اإلدارة الصحيـــة للمهنييـــن والمجتمـــع

لجنة الفروع والمكاتب
برئاسة   أ. سعيد بن محمد آل راقع

هـــدف لجنـــة الفـــروع فـــي الجمعيـــة إلـــى عمـــل اللوائـــح واعتمادهـــا 
ــال  ــوبيها مـــن المتخصصيـــن فـــي مجـ ــة ومنسـ ــروع الجمعيـ ودعـــم فـ

اإلدارة الصحيـــة فـــي المنطقـــة أو المحافظـــة.

لجنة التميز المؤسسي
برئاسة   أ. محمد بن إبراهيم السلوم

لجنـــة التميـــز المؤسســـي أسســـت لتحقـــق اداء عالـــي الجـــودة وذلـــك 
وبنـــاء  والتنفيذيـــة  االســـتراتيجية  الخطـــة  وضـــع  علـــى  باإلشـــراف 
ـــق األهـــداف  ـــر والسياســـات ووضـــع مؤشـــرات لمتابعـــة تحقي المعايي
ــا. ــة وخدماتهـ ــع الجمعيـ ــل مـ ــي التعامـ ــاء فـ ــة األعضـ ــين تجربـ وتحسـ

لجنة التطوير المهني
برئاسة   د. خالد بن خضر خالد

تهـــدف لجنـــة التطويـــر المهنـــي بـــكل مـــا يتعلـــق بتطويـــر تخصصـــات 
الســـعودية للتخصصـــات  الهيئـــة  المعتمـــدة مـــن  اإلدارة الصحيـــة 
وتطويـــر  المهنـــي  والتســـجيل  التصنيـــف  ناحيـــة  مـــن  الصحيـــة 
المســـتويات الوظيفيـــة للمتخصصيـــن والتطويـــر األكاديمـــي والمهنـــي.
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