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 :تفاوت بین واژه های 

Administration و Management 
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Administration 

این واژه برای اولین بار توسط هانری فایول  

 .وارد سیستم اجرایی گردید

 managementبه لحاظ قدمت قدیمی تر از 

 .است

اطالق امور اجرایی به این واژه با نظریه فایول 

نسبت مستقیم دارد و در واقع کلی تر از واژه 

management  میباشد. 



 

 

 

 

 

 

 Administration  شامل اهداف و خط مش های

موسسه بوده و اجرای این سیاست ها بر عهده 

management   بوده و بعنوان مجری

از طریق  Administrationسیاستهای 

 چارجوب سازمان نگریسته میشود

 



 تفاوت

 Efficiency  وEffectiveness   

 بعنوان شاخص ارزیابی نتایج عملکرد بکار میروند:کاربرد 

یک روش اندازه گیری دستیابی به : اثربخشی عملکرد
 اهداف و

یک روش اندازه گیری هزینه منابع توام با : کارایی عملکرد
 دستیابی به اهداف میباشد

 بنابرین نشان دهنده موفقیت یک مدیر محسوب میشوند



Efficiency  وEffectiveness  

و کارایی درست اثربخشی یعنی توانایی انجام کارهای 

 یعنی توانایی انجام دادن کارها

اثربخشی مهمتر از کارایی 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در حقیقت اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن 

انسان از تالش های انجام شده و کارایی  رضایت

 مرتبط با بهره برداری صحیح از منابع است

 .  دارد کمیو کارایی جنبه  کیفیپس اثربخشی جنبه 



Efficiency  وEffectiveness  

کارایی در برگیرنده سطح یا میزانی از نتایج است 

 که ممکن است در مجموع مطلوب نباشد



 کار در کالس

 به اهداف منابع از بهینه استفاده با که سازمانی در
   است؟ آمده دست

 است؟ آمده دست به اهداف زیاد، هزینه صرف با

 دست به اهداف ولی نگرفته صورت منابع در اتالف
 است؟ نیامده

 است؟ نیامده دست به اهداف و شده تلف منابع





 :مدیری که بر کارایی نسبت به اثربخشی تاکید دارد

کارها را درست انجام می دهد به جای اینکه کارهای -
 .درست را انجام دهد

مشکالت و مسائل را حل میکند به جای اینکه راه -
 .کارهای جدید و خالقانه ارائه دهد

بر کاهش هزینه تاکید دارد به جای اینکه سود را -
 افزایش دهد

از منابع حفاظت میکند بجای اینکه از منابع به -
 .صورت بهینه استفاده کند

 



PRODUCTIVITY  وINNOVATION 

بهره وری و خالقیت دو تا از روش های ارزیابی 

 .اثربخشی بشمار میروند

کارایی سازمان در تولید کاالها و :بهره وری

محصوالت کیفی با حداکثر ارزش در حداقل 

 زمان و هزینه

شامل توانایی سازمان در ابداع و نو : خالقیت

آوری در قالب واژه های 

تولیدات،خدمات،تکنولوژی،و سیستمهای 

 . مدیریتی جدید میباشد



 تعریف مدیریت 

 هنر انجام کار با و به وسیله دیگران 1.
 

روش استفاده بهینه از ابزار و منابع سازمان برای 2.
 رسیدن به اهداف سازمانی  

فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و 3.
در برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج ) انسانی 

که برای  (منابع و امکانات ، هدایت و کنترل 
دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام  

 .ارزشی مورد قبول جامعه صورت می گیرد  



 مدیریت علم است یا هنر؟

 هنراست و هم  علممدیریت هم 
 علمبخشی از مدیریت که با آموزش فراگرفته می شود را 

مدیریت و بخشی که به موجب به کارگیری اندوخته ها 
 مدیریت می گویند هنردر شرایط گوناگون می شود 



 مدیر کیست

مدیر مسؤل هدایت کارکنان است و نظم و انضباط 1.
 برقرار می کند 

 
مدیر کارکنان را با ایجاد انگیزش و تشویق به سوی 2.

 اهداف سازمانی ترغیب می کند 
 

مدیر مسؤل فرایندی است که طی آن منابع به نتایج 3.
 تبدیل می شوند  



 مدیر بودن ذاتی است یا اکتسابی؟؟

که  تجاربیمدیر بودن و مدیریت ذاتی و اکتسابی میباشد 

فرد در دوران زندگی از راه علم و تجربه کسب کسب 

موجب  ارثیمیکند به همراه پیش بینی زمینه های 

 .موفقیت فرد بعنوان مدیر خواهد شد



 منابع یا ورودی های سازمان

 تسهیالت و تجهیزات  •

 نیرو و خدمات  •

 مواد و تدارکات  •

 منابع انسانی  •

 اطالعات و داده ها •

 پول و سرمایه•

 . اعتبار  و  وِجهه سازمان •

 



 نتایج یا خروجی های سازمان
 تولید و خدمات   کیفی•

 کیفیت قابل قبول •

 موفقیت در برنامه ها•

 سود دهی و بهره وری •

 اعتالی نیروی انسانی •

 ایجاد تحول در سازمان•

 . ارتقای اعتبار و وِجهه سازمان •



 ادامه

 موفقیت در برنامه ها•

 سود دهی و بهره وری  •

 اعتالی نیروی انسانی  •

 ایجاد تحول در سازمان•

 .  ارتقای اعتبار و وِجهه سازمان •
 





 (از دیدگاه صاحبنظران قدیم ) مدیران  وظایف 

                Planning                       برنامه ریزی•

  
             Organizingسازماندهی                        •

  
                Staffing(منابع انسانی )  کارگزینی •

   
                         Directing  هدایت و رهبری•

   

 



 ادامه

                           COordinating  هماهنگی•

   
                            Reporting  گزارش دهی•

   
  Budgeting  نویسی                                     بودجه •



 :برنامه ریزی

صورت مهم اگر اهمیت ندهید به کجا می خواهید بروید در این 
 نیست از چه راهی میروید؟؟؟؟

 
برنامه ریزی تعریف اهداف سازمان، استراتژی کلی برای 

دستیابی به اهداف و تهیه برنامه های عملیاتی برای 
 .یکپارچگی و هماهنگی فعالیتهاست

22 





 :سازماندهی

 سازماندهی یعنی چه وظایفی باید انجام گیرد
 چه کسی باید آنها را انجام دهد

 چگونه این وظایف گروه بندی میشوند
 چه کسی به چه کسی گزارش می دهد

 تصمیمات کجا گرفته میشود

24 



 :رهبری

هدایت و ایجاد انگیزه در کلیه طرفهای ذینفع و رفع 
 تعارضها
 الهام بخشی

 انتخاب مهمترین کانالهای ارتباطی
 ایجاد هماهنگی و یکپارچگی

25 
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THE CONTROL PROCESS 

2.4 

Set standards to 

achieve goals 

Compare actual 

performance to 

standards 

Make changes 

to return 

performance to 

standards 



   امروزه در عصر فرا صنعت ، وظیفه مهم مدیران را
پدید آوردن ارزش افزوده  از همه عوامل موجودِ در ” 

 می دانند   “ اختیار
 افزوده یعنی تبدیل خام به پختهارزش (الف 

   

 :عوامل در اختیار مدیر( ب     
 

 



 (غیر انسانی)عوامل مدیریتی  -

 زمان،سرمایه،مواد اولیه،انرژی •

 عوامل انسانی -•

   
 
 

   

 



 مهارتهای مديريتی درمديران 

مجموعه مهارتهای مدیر در تجزیه و : مهارت ادراکی 
      تحلیل مسائل  

مجموعه مهارتهای مدیر در برخورد با : مهارت انسانی 
 کارکنان

مجموعه مهارتهای مدیر در برخورد با ابزار،  : مهارت فنی 
 وسائل و ماشین آالت  

مجموعه تواناییهای مدیر در ارتقای  : مهارت سیاسی 
 .قدرت خود و ایجاد پایگاه قدرت و ارتباط درست 

 
  

 



   GLOBAL MANAGERجهاني ويژگيهای مدير 

 قابلیت بکارگیری مهارت های باال در شغل
 قابلیت انعطاف در محیط های تجاری مختلف
 قابلیت مذاکره مؤثر در شرایط تجاری مختلف

 قابلیت حل سریع مسایل در محیط های گوناگون

 



 ادامه

قابلیت ایجاد ارتباط و انگیزش مؤثر در افراد با فرهنگ 
 های متفاوت

 قابلیت درك دولت ها و نظام های حکومتی مختلف
قابلیت درك سابقه ، روحیه ، و نحوه تفکر شرکای  

 تجاری
قابلیت انتقال نگرش مثبت و شوروشوق دربرخورد 

 . بادیگران 
 



 شماره دانشجویی:                     نام و نام خانوادگی

 را بنویسید؟ کاراییو ثربخشی تفاوت  های بین ا(سوال یک

جهان را نام بهداشتی در خدمات  عرضهنظام های (سوال دو

 ببرید؟و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟



 :توسعه جوامع 
 

 جامعه خوراك جو 
 شکار( عصر)تجامعه 

 جامعه پالیزی
 جامعه کشاورزی 

 جامعه صنعتی
 جامعه فرا صنعتی



 ديدگاه تافلر جوامع را به سه موج تقسیم بندی می کند 

 

 موج اول کشاورزی  - 1
 موج دوم صنعتی   - 2
 موج سوم فرا صنعتی   - 3



 
 :  انقالب صنعتی سه پیامد اصلی داشت 

 تولید انبوه   - 1 
 جایگزینی  نیروی ماشین به جای نیروی دست  - 2
 جدایی  مالکیت از مدیریت - 3

 . آمد در این دوره طبقه ای به نام مدیران به وجود 



 نکات

مدیریت به پیدایش بشر بر می گردد ، مدیریت  تاریخچه
 .  از عصر صنعتی اغاز می شودحرفه ای به معنای 

مدیریت علمی بین رشته ای است و از سایر علوم استفاده 
استفاده جامعه شناسی می کند اما بین علوم بیشتر از 

 می کند 
 



 طبقه بندی علوم 

 (موفق)علوم دقیق  - 1
 (نا موفق)علوم غیر دقیق  - 2

علوم دقیق ان دسته از علومی است که یافته های 
 .  انها تحت هر شرایط زمانی و مکانی صادق است 

علوم غیر دقیق با علوم احتماالت یافته های آن  
نسبی است یعنی تابع شرایط زمانی و مکانی است 

 و به عبارت دیگر احتمالی است 



علم مدیریت در زمره کدام علوم دسته بندی ( سوال
 میگردد؟ 



 مکاتب مديريت 

 (   1880 - 1920) مکتب کالسیک           - 1
 (   1920 - 1950)مکتب نئوکالسیک        - 2
 (   1950 - 1970) مکتب سیستمی            - 3
 تاکنون 1970مکتب اقتضائی           – 4

روابط بین این مکتب روابط مکملی است نه متمم :نکته
 . همدیگر را نفی نکردند مطلقا یعنی 



 مکتب کالسیک 

مکتب ساخت گرایان ، وظیفه گرایان ، ) مکتب کالسیک 
اصول گرایان ، چارچوب گرایان و نظریه پردازان 

 (صنعتی 
یک سری اصول را معرفی می کنند که برای تمامی 

سازمان ها کاربرد دارد و می گویند این اصول عام و 
 .جهانشمول است 

فرض آنها این است که انسان موجودی اقتصادی ، 
عقالنی و منطقی است و فقط محرکهای مادی او را 

ها بر روی سازمان رسمی کالسیک برانگیخته می کند 
تاکید می کردند و به سازمان غیر رسمی اعتقاد نداشتند 

. 



 نئو کالسیک ها 

کسانی که در عقاید کالسیک ها تجدید نظر کردند و با اسم های دیگری 

 شناخته می شوند مثل مکتب روابط انسانی  ، رفتار گرایان 

 اجتماعی است  –نئو کالسیکها معتقدند سازمان موجودی فنی 

 .  در حالیکه  کالسیک ها اعتقاد داشتند سازمان فنی است 

نگرش نئوکالسیکها به انسان ها این است که انسان موجودی احساسی ، 

عاطفی و اجتماعی است و معتقد بود تمام محرک های انسان مادی 

 .  نیست 

معتقدند شکل گیری سازمان غیر رسمی در درون سازمان رسمی اجتناب 

 .ناپذیر است 

معتقدند دستیابی به کارای و بهره وری می تواند از طریق توجه به انسان 

 ها ایجاد شود نه از طریق توجه به ماشین 



 :از مدیریت  کالسیکتعریف مکتب 
مدیریت عبارت است از برنامه ریزی ، سازماندهی  

 کنترل، تامین امکانات و منابع ، رهبری و 
 :نئوکالسیکهاتعریف مدیریت از دید 

مدیریت عبارت است از کار با افراد توسط افراد  
 برای نائل شدن به اهدف سازمانی  

 
 



 نظريه پردازان سیستمی 

 :با اسامی نظام گرایان و کل گرایان نیز معروفند 
سیستم عبارت است از مجموعه ای اجزاء که در جهت تحقق 

 . هدف مشترك با یکدیگر تعامل و همکاری دارند 
معتقدند سازمان عالوه بر مسائل فنی موارد بسیار دیگری دارد  

 .که همه ی آنها باید برای رسیدن به هدف تالش کنند 
معتقدند نظام روابط در حوزه مدیریت سیستمی از جنس 

 . تعامل است 
 می گویند مدیریت هم جنبه اقتصادی دارد و هم اجتماعی 

 



 نظريه پردازان اقتضايی 

با اسامی موقعیت گرایان ، محیط گرایان ، شرایط گرایان 
 . معروفند 

مهم ترین حرف نظریه پردازان اقتضایی این است که هیچ  
روش خاصی که در شرایط مکانی و زمانی صادق 

. باشد وجود ندارد بلکه به مسائل زیادی بستگی دارد 
به عبارت دیگر از دیدگاه آن ها هیچ روش قابل قبولی  

 . وجود ندارد 
از نظر اقتضاییون سازمان ها موجوداتی زنده هستند و 
سازمان که در مرحله تولد است و در مرحله بلوغ 

 .  است نمی تواند نظریه های یکسانی داشت



 :تعریف مدیریت از دید نظریه پردازان سیستمی 
مدیریت عبارت است از هماهنگ سازی مجموعه عناصر و 

 عوامل یک سازمان در جهت تحقق اهداف مشترک  
مدیریت عبارت است از هدایت و رهبری سازمانی که 

 :دارای چهار مشخصه است 
 . موجودی اجتماعی است  - 1
 .  هدفمند است  - 2
 . آگاهانه و از روی قصد ایجاد شده  - 3
 دارای مرزهای مشخص است  - 4



 نظریه پردازان کالسیک 

 تئوری بور کراسی وبر  - 1
 تئوری مدیریت علمی تیلور   - 2
(  علم اداره )تئوری اصول مدیریت عمومی  - 3

 فایول 
 سنجی گیلبرتتئوری حرکت  - 4
 تئوری تصمیم گیری سایمن -5



 ( 1864 - 1920) ماکس وبر 
 :ویژگی است  8بور کراسی مورد نظر وبر 

تقسیم کار به صورت شفاف و روشن در ادارات بنا به تجانس کارها   - 1
 . تقسیم بندی می شوند 

 (مستند سازی ) وجود نظام ثبت و ضبط اسناد و مدارك  - 2
باشد چه کسی دستور ( یعنی مشخص ) رعایت سلسله مراتب اداری  - 3

 . می گیرد و دستور می دهد 
 تاکید بر روابط غیر شخصی به جای روابط شخصی  - 4
همه چیز از مبادی رسمی اش در سازمان  ) رسمیت گرایی در سازمان  - 5

 (به افراد داده شود 
 تاکید بر رعایت قوانیین و مقررات   - 6
 انتخاب پرسنل بر مبنای شایسته ساالری   - 7
 وجود قدرت سازمان   - 8



 از دیدگاه وبر سه نوع قدرت سازمانی 

 (مورثی)قدرت سنتی  - 1
 کاریزمایی قدرت مبتنی بر جاذبه شخصی  - 2
 قدرت قانونی   - 3

 



 :وارده به تئوری وبر نتقادات ا
تاکید بیش از حد وبر بر رعایت قوانیین و مقررات  -1

باعث شده که جابه ایی هدف صورت گیرد به این  
معنی که قوانین و مقررات از ابزار و وسیله به هدف 

 . تبدیل شوند 
تئوری وبر باعث شکل گیری تشریفات اداری زائد  - 2

 در سازمان شده است 
 



 تيلور تئوری مدیریت علمی 

 ویژگی های مدیریت علمی تیلور  
 تقسیم کار به شیوه علمی - 1
استفاده از روش های تجزیه و تحلیل برای انجام کار ها  - 2

 به شیوه علمی  
 ایجاد هماهنگی در سازمان به شیوه علمی   - 3
 استقرار نظام آموزشی کارکنان به شیوه علمی    - 4
 وجود نظام جبران خدمات به شیوه علمی   - 5
 کشف بهترین روش انجام کار به شیوه علمی - 6



در  تیلور به مدیریت علمی مهمترین انتقاد ( سوال

 ؟چیست؟



 فایول ( علم اداره ) تئوری اصول مدیریت عمومی 

 

 :گانه فایول  14اصول 
 تقسیم کار  - 1
 وجود اختیار مسئول  - 2
 اصل سلسله مراتب اداری  - 4
 اصل ثبات یا تعادل   - 5
  وحدت فرماندهی  - 6
 وحدت هدف  - 7



 ادامه

 جمعیوابسته نمودن منافع فردی به منافع  - 8
نظم یعنی در سازمان هر چیزی در جای خودش قرار  - 9

 .داشته باشد 
 اصل انضباط  - 10
 وجود نظام جبران خدمات  - 11
 وجود خالقیت و نو اوری در سازمان  - 12
 تقویت روحیه همکاری دسته جمعی  - 13
 وجود قدرت در سازمان  - 14

 





 نقش  های روابط متقابل

 نقش تشریفاتی-
 نقش رهبری-

 نقش رابط-



 نقش های اطالعاتی

 نقش پیگیری و جمع آوری اطالعات-
 نقش اشاعه دهنده -
 نقش سخنگو-

 



 نقش های تصمیم گیری

 نقش خالقیت-
 نقش برطرف کننده مشکالت-
 نقش تخصیص دهنده منابع-
 نقش مذاکره کننده-



 تصمیم سازیو تصمیم گیری تفاوت بین 

در این معنی، تصمیم گیری یک انتخاب از میان چند 
است و  ( حل مسئله)بدیل جهت رسیدن به هدف 

تصمیم سازی فراهم نمودن زمینه مناسب برای تصمیم 
اما تفاوت میان این دو مفهوم در چند . گیری است
 :مورد است

 



 تصمیم سازیو تصمیم گیری تفاوت بین 

 از نظر زمانی
 از نظر طول مدت

 از نظر سطح سازمانی
 از نظر تعداد افراد درگیر

 از نظر مسئولیت
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MANAGEMENT IS… 

Effectiveness 

Efficiency 
Getting work 
done through 

others 

1 



 :اهداف مدیریت
 مدیریت یعنی فرآیند انجام کارها بطور اثربخش توسط دیگران

 

 کارآیی یعنی درست انجام دادن وظیفه که به رابطه ورودی و خروجی اشاره دارد

 

 اثربخشی  یعنی انجام درست وظیفه در دستیابی  به اهداف

 

 

 پس اگر کسی کارآیی را نادیده بگیرد اثربخش بودن کار سختی نخواهد بود چگونه؟

 بدون اثربخشی هم میتوان کارآیی داشت  چگونه؟

61 



 تمرين جلسه بعد

 
پس اگر کسی کارآیی را نادیده بگیرد اثربخش بودن کار 

 سختی نخواهد بود چگونه؟
 بدون اثربخشی هم میتوان کارآیی داشت  چگونه؟
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KINDS OF MANAGERS 

Top Managers 

 

Middle Managers 

 

First-Line Managers 

 

Team Leaders 

3 



64 

WHAT COMPANIES LOOK FOR  

IN MANAGERS 

 
Technical Skills 

 
 

 
Human Skills 

 
 

 

 

Conceptual Skills 

 

  

 

 

Motivation to Manage 

 

 

5 
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WHAT COMPANIES LOOK FOR  

IN MANAGERS 

5 

Skills are more or less important at different levels of management: 



 سالمت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

قانون اساسی به حق داشتن  43و 29و3اصول 
 .سالمت اشاره کرده است



 سالمت و بيماری

 قدیمی ترین تعریف سالمت
 دیدگاه آماری( نرمال)تعریف سالمت 

 معایب تعریف آماری

 تعریف سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت



 دیدگاه آماری( نرمال)تعریف سالمت 
 

معموالً براساس توزیع فراواني، افراد را به دو جمعيت طبيعي و 
 تقسيم مي كنند( بيمار و سالم )غيرطبيعي 

اطالق به فراوان ترین رویداد یا عادی ترین حالت، طبيعي 
 در الگوی آماری تمام مقادیر كمتر و بيشتر از. ميشود 

با فرض توزیع )دو انحراف معيار از ميانگين، غير طبيعي است 
 (.نرمال



 معایب تعریف آماری
 

 .شودبايد برای هر جامعه جداگانه تعیین • 
 .نیستندتمام صفات تابع توزيع نرمال • 
صفت ناهنجار بخصوص در بعد يک گاهی شايع بودن • 

 روانی و يا اجتماعی باعث می شود که به عنوان
 .يک وضعیت نرمال و طبیعی تلقی گردد



 تعريف سالمت از ديدگاه سازمان جهانی بهداشت
 

کامل آسایش سالمت عبارتست از برخورداری از 
 جسمی، روانی و اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری

 .عضوو نقص 



 WHOایراد وارده بر تعریف سالمت از دیدگاه

تعریف سازمان جهانی بهداشت از سالمتی، یک 
 .استتعریف ایده آل و عمال دست نیافتنی 



 طيف سالمتي و بيماری



 ابعاد سالمتی
 

 بعد جسمی

 بعد روانی

 بعد اجتماعی 

 بعد معنوی

 



 بعد جسمی

، سالمت جسمی است که نسبت  سالمتیمعمول ترین بعد 
می توان آنرا ارزیابی  ساده تر به ابعاد دیگر سالمتی 

 . کرد 
جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست سالمت 

از نظر بیولوژیکی عمل مناسب . اعضاء بدن است 
سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه  

 . سالمت جسمی است 



 بعد روانی

بديهی است سنجش سالمت روانی نسبت به سالمت جسمی مشکل  
خواهد بود در اينجا تنها نداشتن بیماری روانی مد نظر نیست   تر

بلکه قدرت تطابق با شرايط محیطی، داشتن عکس العمل مناسب  
در برابر مشکالت وحوادث زندگی جنبه مهمی از سالمت روانی  
را تشکیل می دهد نکته ديگری که بايد در اينجا به آن اشاره کرد  
اينکه بسیاری از بیماری های روانی نظیر اضطراب، افسردگی و 

غیره بر روی سالمت جسمی تاثیر گذار است وارتباط متقابلی بین 
 .داردبیماری های روانی و جسمی وجود 

 
 
 
 



 بعد اجتماعي

بعد اجتماعی سالمتی از دو جنبه قابل بررسی است یکی 
 ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و

محیط شغلی و دیگری سالمتی کلّی جامعه که با توجه به 
 شاخص های بهداشتی قابل محاسبه می توان سالمت

 جامعه را تعیین و با هم مقایسه کرد



 بعد معنوی

يکی از زمینه های عمده بیماری ها و مشکالت روانی و 
بیهودگی ، عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی

در بعد معنوی فقدان و تزلزل روحی است که ناشی از 
ايمان، هدفدار بودن زندگی، پای بندی . افراد است 

اخالقی، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل 
 معنوی زندگی باعث کاهش اضطراب، تزلزل روحی و

 .عوارض ناشی از آن می شود



 (سالمتيتعيين كننده های )عوامل موثر بر سالمتي

 عوامل ژنتیکی و فردی-
 عوامل محیطی-
 شیوه های زندگی مردم-
 وسعت و کیفیت خدمات ارائه شده-

 عوامل دیگر-



 عوامل ژنتیکی و فردی
 

بسیاری از بیماری ها تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی 
 در مورد بیماريهايی که ظاهرا جنبههستندگرچه 

ژنتیکی ندارند نیز ممکن است خصوصیات ژنتیکی فرد 
 .زمینه مساعد کننده ای برای بیماری فراهم آورد

اجتماعی، وضع طبقه نظیر سن، جنس، شغل، عوامل فردی 
 نقش مهمی در سالمت افراد جامعه… تغذيه و 

 خواهد داشت



 عوامل محيطی
 

، نقش بسیار مهمی در وضعیت سالمت و بیماری خواهد  محیط
داشت زيرا از يک طرف به عنوان يک عامل جداگانه بر سالمت  
فرد اثر می گذارد و از طرف ديگر روی خصوصیات فردی نظیر  

شیوه های زندگی، وضعیت ايمنی و خصوصیات رفتاری فرد تاثیر  
اثر عوامل محیطی نظیر آب، خاك و شرايط جغرافیايی بر . دارد 

سالمت نیز بر کسی پوشیده نیست و عالوه بر آن عوامل  
بیولوژيک محیط نظیر موجودات و جانوران محیط زندگی انسان  

 .نیز نقش موثری بر سالمت افراد جامعه خواهند داشت
 
 
 
 



 وسعت و کیفیت خدمات ارائه شده
 
هاي بهداشتي جامعه و نحوه ارائه خدمات نيز در ياست س

 اقدامات. سالمت افراد جامعه نقش اساسي دارد 
پيشگيري از طريق افزايش پوشش واكسيناسيون، بهسازي 

 محيط، تامين آب آشاميدني سالم، مراقبت گروه هاي
آسيب پذير جامعه مثل مادران و كودكان و نظاير آن و نيز 

 توزيع عادالنه خدمات، نقش عمده اي در سالمت كلّي
توانمند ساختن مردم براي ارتقاي  . جامعه خواهد داشت 

 سالمت خويش يكي از وظايف عمده مسئولين بهد اشتي
 .كشور است



 :مفهوم بيماری
هر گونه اشکال در ساختمان یا عملکرد طبیعی اعضای 

 .بدن
 :اکولوژیتعریف بیماری از دیدگاه 

 اختالل عمل اندام های انسانی در رابطه با محیط زیست

 



    DISEASEو  ILLNESSتفاوت بين

DISEASE: 
 

ILLNESS:  یك تجربه ذهني فقدان سالمتي است كه به

 .كندصورت نشانه هاي خاص نظیر درد تظاهر مي 

Ill health: 

 



(LIFE EXPECTANCY) اميد زندگي 

عبارتست از متوسط تعداد سال هایی که هر فرد در هر 
 .داردزنده ماندن را ( احتمال)گرو ه سنی انتظار 



    WINSLOWوینسلوتعریف )عمومی بهداشت 

عبارتست از علم و هنر پیشگیری از بیماری ها، طوالنی کردن 
 عمر و ارتقای سطح سالمت از طریق

به منظور سالم سازی محیط، کوشش های سازمان يافته اجتماع 
اقدامات کنترل بیماری ها، آموزش بهداشت، ایجاد 

و پرستاری جهت تشخیص زودرس و درمان پزشکی 
بیماری ها و باالخره ایجاد یک سیستم اجتماعی که در آن 

هرفرد دارای سطح زندگی مطلوبی برای حفظ سالمتی  
 .باشدخود 

 



(QUALITY OF LIFE) كيفيت زندگي 

میزان رفاه جسمي، رواني و اجتماعي كه به وسیله 

 .شوداشخاص درك مي 

 نظیر رضایت از زندگي،

احساس سالمت، دارا بودن شغل، داشتن همسر، 

همكاري ، خالقیتموقعیت اجتماعي اقتصادي مناسب، 

 . .با دیگران و 



 تفاوت بین سطح زندگی و کیفیت زندگی

كیفیت زندگي با سطح زندگي كامال متفاوت است، سطح زندگي 

اقتصادي، وضع مسكن، شغل و نظایر نظیر وضع به مواردي 

اینها مربوط مي شود كه كامال قابل اندازه گیري است و همه 

 اینها

مي تواند در كیفیت زندگي مؤثر باشد ولي كیفیت زندگي میزان 

 بهره مندي فرد از امكانات بااهمیت زندگي وي را

مشخص مي كند و منعكس كننده میزان رضایت فرد از موهبت 

 .هاي زندگي نیز مي باشد



 سازمان های بين المللي مرتبط با بهداشت

 :به گفته پل راسل 

 .در زمین هیچ چیز بین المللی تر از بیماری نیست



 اقدامات بهداشت بین المللی 

اقدامات بهداشت بین المللي شامل حل مسائلي در زمینه  

بهداشت است که نیازمند توجه و اقدام بیش از یک کشور 

می باشد مانند کنترل اپیدمي ها ، تبادل بین المللي اطالعات و 

 . . .  تجربیات طبي و بهداشتي و 



 ادامه

انتشار بیماریهای اپیدمیک از کشوری به کشور دیگر نشان  
داده است که همکاری مشترک بین کشورها از نظر  

 .حفاظت بهداشتی نهایت لزوم را داشته است
 .اولین سازمان قرنطینه در ایتالیا تاسیس شد 1828در سال 
 .دفتر بهسازی پان آمریکن تاسیس گردید 1902در سال 
ایجاد یک سازمان بین المللی جهت توسعه  1907در سال 

فعالیتهای دائمی بهداشتی تصویب و به امضا رسید که در 
به نام اداره بهداشت عمومی بین الملل نامیده   1909سال 

 و در پاریس تشکیل شد



 تاریخچه

با شروع جنگ جهانی دوم و خاطرات تلخی که از اپیدمی  
های بعد از جنگ  جهانی اول به یاد مانده بود ایاالت 

متحده از نظر پیشگیری از مسائل گوناگون بهداشتی در  
ایجاد یک سازمان بین المللی را پیشنهاد کرد   1943سال 

و باالخره در سال  .را فراهم کرد whoو مقدمات 
 .شدسازمان  جهانی بهداشت تشکیل 1948



 ادامه

 

متن جدید مقررات بهسازی بین المللی به وسیله چهارمین  1951در سال 

 .مجمع بهداشت جهانی به تصویب رسید

مقررات بهسازی بین المللی به مقررات بین المللی بهداشت 1969در سال 

 .تغییر کرد

سازمان جهانی بهداشت برنامه توسعه ایمن سازی را به  1974در سال 

منظور محافظت کودکان در برابر فلج اطفال،سرخک،دیفتری،سیاه 

 .سرفه،کزاز و سل راه اندازی کرد

ریشه کنی آبله در جهان به وسیله یک کمیسیون جهانی  1979در سال 

 .تصویب شد



 سازمان جهاني بهداشت

 تعریف سازمان جهانی بهداشت؟؟؟؟

 مهمترین مسئولیت ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ایجاد انگیزه برای ریشه کنی بیماری های همه گیر،بومی و سایر -
 .بیماری ها

ارتقای وضع تغذیه ،مسکن،بهسازی محیط،شرایط کار و دیگر جنبه -
 .های بهداشت محیط

 .ترویج و هدایت پژوهش در زمینه بهداشت-

تعیین استراتژی های بین المللی برای غذا ،مواد بیولوژیک،و فراورده -
 .های دارویی



 ادامه

کمک به ایجاد یک اعتقاد عمومی در بین همه مردم درباره -

 .امور بهداشتی

توسعه سیاست بهداشت بین المللی و پشتیبانی از ان و -

 .گسترش برنامه های جامع بهداشتی کشور

ایجاد همکاری و ارتباط با سازمان های از قبیل سازمان ملل -

متحد،سازمان های تخصصی و تعدادی سازمان های دولتی 

 .بین الملل



 ادامه

هدف از تشکیل سازمان جهاني بهداشت دستیابي همه مردم به  

آن دستیابي همه هدف فعلي باالترین سطح سالمت است و 

مردم به سطحي از سالمت است که به آنها امکان دهد از 

. نظر اقتصادي و اجتماعي زندگي باروري داشته باشند

 .               باروري داشته باشند



 WHOمناطق شش گانه 

 .مرکز آن شهر برازویل کشور کشور کنگو میباشدمنطقه آفریقا -

 .مرکز ان در شهر واشنگتن استمنطقه آمریکا -

مرکز آن در اسکندریه مصر است و ایران عضو منطقه مدیترانه شرقی -

 .این منطقه است

 .مرکز آن در دهلی نو استمنطقه جنوب شرقی آسیا -

 .مرکز آن در مانیل میباشدمنطقه غرب اقیانوس آرام -

 .منطقه اروپا مرکز آن در کپنهاک دانمارک است-



 WHOمحل تامين بودجه 

بوسیله کشورهای عضو بر مبنای جمعیت و در  WHOبودجه 

 .امد سرانه پرداخت می گردد



  WHOخدمات 

 خدمات اصلی-

 خدمات اختصاصی-

 تحقیقات پزشکی-



 (UNICEF)بنياد کودکان ملل متحد

در نیویورک تاسیس شد و اهداف آن به شرح  1946این سازمان در سال 
 :ذیل میباشد

 .برنامه های در رابطه با کمک به بقا،حفظ و تکامل کودک-

آب آشامیدنی سالم، بهسازی .پایش رشد. روش های تغذیه. ایمن سازی-
آموزش دختران و ایجاد فعالیت هایی که .فاصله گذاری بین زایمان.محیط

 .مولد درامد برای زنان باشد

 
 

 

-. 



 (  انقالب سالمتی کودک) چهار راهبرد یونيسف

GOBI 

GROWTH CHART.......... 

Oral rehydration........ 

Breast feeding............ 

Immunisation......... 



 بنياد سازمان ملل متحد برای فعاليتهای جمعيتی

 .تاسیس شد 1969این سازمان در سال 

 :اهداف

توسعه توانایی های ملی در جهت ساختن وسایل پیشگیری از بارداری -

 .و ایجاد برنامه های آموزشی درباره جمعیت

تقویت مدیریت برنامه ها بهبود بازده کارکنان بهداشتی از جمله -

بهورزها،ایجاد روش های ابتکاری در برنامه های تنظیم خانواده و 

 .مراقبت از مادر و کودک



 (FAO)سازمان غذا و کشاورزی 

 .تاسیس شد و مقر آن در شهر رم میباشد 1945این سازمان در سال 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟هدف اصلی یا اولیه

 :اهداف
کمک به کشورهای در حال توسعه برای باال بردن استاندارد های 

زندگی، بهبود وضعیت تغذیه ای مردم همه کشورهای 
جهان،افزایش کار سازی در جنگل داری و کشاورزی و 

ماهیگیری،بهبود شرایط زندگی مردم روستا و ایجاد فرصت اشتغال 
به کار برای تمام مردم،پژوهش درباره بیماری تب مالت و سایر 

 .بیماریهای مشترك بین انسان و حیوانات
 



 سازمان بين المللی کار

تاسیس شد و مقر آن در ژنو  1919سازمان  فوق در سال 

 .میباشد

 :اهداف

بهبود شرایط کار و زندگی کارگران جهان،مشارکت در برقراری 

صلح پایدار از راه افزایش عدالت اجتماعی،ارتقا شرایط کار 

و استاندارد های زندگی کارگران جهان از راه اقدامات بین 

 .المللی ،ارتقا ثبات اختصاصی و اجتماعی در دنیا



 گروه بانک جهانی

 :بانک جهانی شامل گروهی مشتمل بر پنج موسسه است 
 هدف اولیه؟؟؟؟

 :اهداف
هدف مشترك کلیه موسسات ،کاهش فقر در سراسر جهان از  

 .  طریق تقویت اقتصاد ملت های فقیر می باشد



 برنامه غذای جهانی

سیستم ملل متحد که بزرگترین سازمان بین المللی در زمینه 

تن مواد غذایی را ه میلیون کمک های غذایی است ساالنه س

 .توزیع می نماید

 :اهداف

تاسیس  1963هدف اصلی برنامه غذای جهانی که در سال 

شده،کمک به مردم فقیر کشورهای در حال توسعه از طریق 

 .مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان است



 برنامه محيط زیست ملل متحد

بنیان نهاده  1972برنامه محیط زیست ملل متحد در سال 

ماموریت این برنامه رهبری و جلب مشارکت در مراقبت .شد

از محیط زیست است، این مهم از طریق توانمند سازی ملت 

ها و مردم برای بهبود کیفیت زندگی بدون مصالحه کردن 

 .منافع نسل آینده تحقق می یابد



سازمانهای غير دولتی بين المللی و توسعه 
 سالمت

سازمان های غیر دولتی بین المللی تحت عناوین مختلف از قبیل 

 .ایفای نقش میکنند... انجمن،اتحادیه،آژانس،کمیسیون و

تاسیس شد و مقر ان  1864صلیب سرخ بین المللی در سال -

 .در ژنو است

 :اهداف-

در بدو تاسیس کمک رسانی به قربانیان جنگ و امروزه -

خدمات مربوط به بالهای طبیعی ،نیروهای نظامی ،کمکهای 

اولیه و پرستاری،آموزش بهداشت و خدمات مربوط به 

 .دوران بارداری و بهزیستی کودک



 هالل احمر

 .ش تاسیس گردید.ه 1302هالل احمر در سال 

 :اهداف

در کنار همکاری با صلیب سرخ جهانی مقابله با حوادث 

 .و بالهای غیر مترقبه



 بنياد راکفلر

برپا   1913این بنیاد یک سازمان بشر دوستانه است که در سال 
.  گردید و هدف ان بهزیستی انسان ها در سراسر جهان است

کارهای این بنیاد در سال های اولیه بر خدمات بهداشت  
عمومی و اموزش بهداشت تاکید دارد ولی بعدها به پیشرفت  

 .علوم انسانی،اجتماعی،و کشاورزی هم توجه نمود



















 خسته نباشید






