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مقدمة

يعــد القــادة فــي مجــال الصحــة العامــة كمــا المجــاالت األخــرى بحاجــه إلــى اســتخدام مهاراتهــم فــي التواصــل والتنظيــم واإلدارة للتمكــن مــن إلهــام وتمكيــن القــوى 
العاملــة المحيطــة بهــم، إضافــة إلــى إدارة الوقــت والمــوارد الماديــة والبشــرية والماليــة وإنجــاز المهــام. ففــي مجــال الصحــة العامــة، مــن الطبيعــي إيجــاد عامليــن 
ممــن يحتلــون مواقــع استشــارية نتيجــة للمعرفــة التقنيــة التــي يتمتعــون بهــا ولكنهــم يفتقــرون الــى اإللمــام بمهــارات القيــادة واإلدارة، وهــذا األمر يالحــظ بوضوح 
فــي البلــدان المركزيــة اإلدارة، وتنقــل فيهــا المســؤوليات اإلداريــة مجتمعــة. وينتــج عــن هــذا األمــر عمــل غيــر متقــن وغيــر كــفء بســبب غيــاب المهــارات المطلوبــة، 

كمــا يلقــي بظــالل مــن االرتبــاك وعــدم الرضــى فــي أماكــن العمــل. 
األمــر المهــم هــو أنــه يمكــن التخفيــف مــن حــدة معظــم المســائل الصحيــة الضاغطــة فــي أغلــب أنحــاء العالــم عــن طريــق تحســين الممارســات اإلداريــة ذات العالقــة 
بالتغطيــة والدوافــع والكفــاءة. وفــي محاولــة لبنــاء قــدرات إقليميــة لتنميــة قيــادات الصحــة، جــاءت برامــج القيــادة واإلدارة فــي الصحــة العامــة لتخــدم هــذا الغــرض 

بحيــث تغطــي أساســيات القيــادة واإلدارة فــي الصحــة العامــة مــن خــالل تعليــم وتثقيــف العامليــن فــي القطــاع الصحــي فــي منطقــة شــرق المتوســط.

يتكون البرنامج من خمس مساقات تدريبية
التخطيط االستراتيجي والقيادة. 	

إدارة المشاريع الصحية. 	
إدارة الموارد . 	
مهارات االتصال. 	

التدريب الفعال. 	

يســتغرق كل مســاق )0	( ســاعة تعليميــة، وهــذا المســاق يمكــن أن يعطــى كجــزء مــن البرامــج التــي مدتهــا ثالثــة أشــهر )شــهادة دبلــوم مهنــي( أو 
ــة )IAPH( ومعتمــدة مــن قبــل  ــة للصحــة المجتمعي ــة الدولي ــه. يمنــح المتــدرب شــهادة انهــاء المســاق التدريبــي بنجــاح مــن االكاديمي ــم بذات كمســاق قائ

Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA(
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التخطيط االستراتيجي والقيادة

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

 يجــب علــى قــادة الصحــة العامــة أن يفكــروا بطريقــة دوليــة والعمــل بمنهجيــة محليــة، وباعتبارهــم نمــوذج يحتــذى بــه لــدى المجتمع، فــإن بإمكانهــم تقوية الصحة 
علــى كافــة المســتويات. وبالتأكيــد فــإن تخطيــط برنامــج صحــة جديــد يعــد مســعى مهمــا يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر ملحوظ علــى صحة الســكان. ويمكــن أن يؤدي 
اتخــاذ قــرارات التخطيــط اســتنادا إلــى تحليــل البيانــات واســتعراض الدراســات الســابقة والتشــاور مــع الشــركاء ومــدراء برنامــج الصحــة الــى وضــع وتنفيــذ برنامــج 
يحــدث فرقــا. ويتعلــم المتدربــون فــي هــذا المســاق كيفيــة تطويــر وتفعيــل وتنفيــذ خطة اســتراتيجية تقــود المنظمة نحو تحقيــق رؤيتها ورســالتها. ويطلب من 
المتدربيــن الحضــور الــى المســاق وهــم يحملــون معهــم دراســات حالــة توضــح مشــكالت اختبروهــا فــي أماكــن عملهــم، وخــالل مســاق التخطيــط يقــوم المتدربون 

بتحليــل هــذه األمثلــة بعمــق ومــن ثــم تقديــم مقتــرح بالتدخــالت.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تحديد المشكالت الصحية وتداخالتها وإعطاءها األولوية.. 	

وضع أهداف تنظيمية قصيرة المدى وأهداف األداء بناءًا على مصادر معلومات مناسبة.. 	
توقع خفض المخاطر.. 	
البحث عن طرق جديدة لوضع المنظمة على طريق النجاح.. 	

إثبات الذات والتأثير على اآلخرين. . 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

بناء الفريق.. 	
مقدمة عن القيادة.. 	
تحليل الشركاء والجهات ذات العالقة.. 	
تخطيط برنامج الصحة )وضع األولويات(. 	
اتخاذ قرارات بناء على قيمتها.. 	
الدعوة وكسب التأييد للصحة العامة.. 	
إدارة الوقت والضغوط المختلفة.. 	
جلسة المسار المحدد.. 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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إدارة المشاريع الصحية

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

المشــروع هــو عبــارة عــن مســعى مؤقــت الهــدف منــه خلــق منتــج أو خدمــة فريــدة، ويمكــن أن تنتهــي المشــاريع فــي اســابيع قليلــة أو عــدة ســنوات. وبغــض النظر 
عــن نطاقهــا فــإن المشــاريع المقترحــة هــي نتــاج إدارة مشــاريع مبدعــة وخالقــة، فمــدراء المشــاريع الناجحــون هــم مــن يســخرون تخطيطهــم واألشــخاص العامليــن 
معهــم ومهاراتهــم التقنيــة لقيــادة المشــروع الــى بلــوغ نهاياتــه الناجحــة. ويتعلــم المتــدرب فــي هذا المســاق كيفية اســتخدام األدوات لمتابعة االنشــطة وتقييم 
أداءهــا، ومــن ثــم اســتخدام نتائــج التقييــم إلعــادة تقويــم أنشــطة البرنامــج، ويواصــل المتدربــون العمــل علــى المشــاريع التــي اقترحوهــا فــي ورشــة العمــل األولــى. 

ويطــورون خططــً إلدارة تدخالتهــم، ومناقشــة طــرق مراقبــة وتقويــم المشــروع لضمــان تدخــالت فعالــة والتأكيــد عليها.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
وضع مخرجات واضحة ومرغوبة ومعرفة بشكل جيد ألنشطة العمل وتعقب ومتابعة التقدم المحرز.. 	

وضع خطط تعمل على تجزئة المشاريع المعقدة إلى مكونات، لكل منها إطارها الزمني الخاص بها.. 	
تأسيس وسائل قياس األداء وفقً لألهداف الموضوعة.. 	
معرفة التغيرات المطلوبة ووضع توصيات بناء على البيانات.. 	

تحسين عمليات العمل وإجراءاته وأدواته بناء على المراقبة وتقييم النتائج.. 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

إدارة المشاريع.. 	
إدارة المعلومات.. 	
المراقبة والتقييم.. 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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 إدارة الموارد

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

إدارة المــوارد هــي التوزيــع الكــفء والفعــال لمــوارد المنظمــة. ومثــل هــذه المــوارد يمكــن أن تشــمل المــوارد الماليــة والجــرد وحصــر القــدرات البشــرية ومــوارد اإلنتــاج 
وتقنيــة المعلومــات أو إدارة الوقــت. ووفقــا لمصطلحــات »ادارة المشــاريع« فــإن هــذا يقصــد بــه توجيــه التقنيــات والفلســفات لتخصيــص المــوارد. وبالنســبة للمــوارد 

البشــرية، يمكــن أن يســمى هــذا »إدارة األداء« وهــو عمليــة خلــق بيئــة عمــل مجزيــة ومنتجــة تتيــح توجيــه ومراقبــة الموظفيــن لتقديــم أفضــل مــا لديهــم.
يّطلــع المتدربــون فــي هــذا المســاق علــى مناهــج تقديــر وإدارة مســتويات المــوارد بشــكل مناســب لتحقيــق النتائــج. وســتتم مناقشــة كيفيــة الحصــول علــى 

المــوارد البشــرية وديمومتهــا والحفــاظ عليهــا لكــي تندمــج بفعاليــة وتعمــل باحترافيــة لتحقيــق المزيــد مــن النتائــج الفاعلــة.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
تخصيص واستخدام الموارد بفعالية والحفاظ عليها )األموال واألفراد والمواد(. 	

تقييم وتقدير االحتياجات من الموارد البشرية المستقبلية وفقا ألهداف المنظمة وواقعية ميزانيتها.. 	
اعداد وإدارة ميزانية البرنامج.. 	
تحديد قدرات طاقم العمل والمعوقات التي تعترضهم وتوظيفهم لخدمة األنشطة المخطط لها.. 	
تزويد طاقم العمل بتوجيهات واضحة ودعمهم لتحقيق أهدافهم.. 	

تطوير سياسات وإجراءات وقيم من شأنها تشجيع وزيادة الوعي الثقافي وقبول اآلخر وتثقيفهم بشأن القرارات األخالقية والمعايير والمقاربات.. 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن اإلدارة.. 	
إدارة المعرفة.. 	
اإلدارة المالية.. 	
مقدمة عن الموارد البشرية.. 	
إدارة األداء. 	
إدارة النزاعات.. 	
االختصاص واألهلية الثقافية.. 	
جلسة المسار المحدد.. 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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مهارات االتصال

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

مهــارات االتصــال جــزء أصيــل مــن مهــارات القيــادة واالدارة. وفــي المجــال الصحــي فإنهــا تصبــح أكثــر أهميــة لتنــوع الفئــات المســتهدفة بالتواصــل مــن القيــادات 
ــه الثقافيــة. مــن الممكــن أن تأخــذ االتصــاالت عــدة أشــكال: رســمية وغيــر  ــه و اختالفات ــة، الشــركاء، المرؤوســين، و المجتمــع بــكل مكونات السياســية و التنفيذي
رســمية تحدثــا وكتابــة واســتماعا وإيمــاءات بــل حتــى لغــة الجســد. وقــد وضــع هــذا المســاق لتنميــة مهــارات االتصــاالت لــدى المتدربيــن خــالل فتــرة التدريــب النظــري 
وجــزء مــن العمــل الميدانــي فــي. بنهايــة الفتــرة التدريبيــة يمــارس المتدربــون التحــدث والكتابــة بوضــوح وتبنــي وســائل ومناهــج للتواصــل تتــالءم مــع احتياجــات 

الجمهــور المســتهدف. 

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
التواصل بفعالية شفهيا وعن طريق الكتابة مع الجمهور الداخلي والخارجي.. 	

نقل المعلومات واآلراء بطريقة منظمة وموثوقة.. 	
اختيار مناهج عرض مناسبة لمختلف أنواع الجمهور.. 	
تطوير بيان احتياجات فعالة لطلب التمويل.. 	

شرح فوائد استخدام قصص ناجحة لدعم برنامج الصحة العامة.. 	

4
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المحتوى التدريبي للمساق:

مهارات التواصل الشخصية.. 	
مهارات العرض.. 	
كتابة التقارير.. 	
كتابة طلب التمويل.. 	
جلسة المسار المحدد.. 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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التدريب الفعال

المدة الزمنية : )0	( ساعة تعليمية

وصف المساق التدريبي: 

مــن المهــام التــي قــد يقــوم بهــا المــدراء مهمــة تدريــب وتعليــم اآلخريــن. وفــي مجتمعنــا القائــم علــى الخدمــة، إن أســلوب التعليــم مــدى الحيــاة حل محل الســلوك 
التقليــدي المتعلــق بإكمــال الدراســات االكاديميــة الرســمية كمؤشــر علــى إكمــال المراحــل التعليميــة. ان تدريــب الكبــار ال يعتبــر فقــط مجــرد الخبــرة فــي موضــوع 
المســاق وإنمــا أيضــا القــدرة علــى نقــل المعرفــة والمهــارات واألســاليب الضروريــة لكــي يتمكــن الفــرد مــن أداء وظيفتــه بنجــاح، وفــي مــكان العمــل يمكــن أن يتخــذ 
التدريــس شــكل التوجيــه وجهــا لوجــه أو مــن خــالل تدريبــات مجدولــة فــي مجموعــات. ويطلــع المتــدرب المتدربــون فــي هذا المســاق على نظريات تعليــم البالغين 

حيــث يتعلمــون كيفيــة التعامــل مــع مشــكالت األداء عبــر مناهــج تدريبيــة تصلــح لمختلــف أنــواع المتلقيــن وأســاليب التعلم.

نتاجات  التعلم : 

بنهاية المساق، سيكون المتدرب قادرا على: 
اختيار مناهج التوجيه والمراقبة المالئمة عند تعزيز وتقوية التطور االحترافي لدى اآلخرين.. 	

تحديد المشكالت األدائية التي يمكن معالجتها عبر التدريب.. 	
تطوير المناهج التي تتضمن المهارات واالحتياجات السلوكية المطلوبة. . 	
اختبار أساليب تدريب مناسبة تصلح لمختلف أنواع الجمهور وأساليب التعلم.. 	

تطوير أدوات مراقبة وتقويم تتسم بالذكاء إلقامة برنامج تدريبي.. 	
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المحتوى التدريبي للمساق:

مقدمة عن التدريب والتطوير.. 	
التدريب والتوجيه.. 	
اجراء تقييم احتياجات التدريب.. 	
اعداد تدريبات فعالة.. 	
تطوير مواد تدريبية.. 	
تنفيذ تدريبات فعالة.. 	
مراقبة وتقويم التدريبات.. 	
جلسة المسار المحدد.. 	

طرق التدريب:

التدريب التقليدي )وجها لوجه(.   •
•  التدريب عن بعد.
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info@iaph.org

IAPH academy

www.iaph.org

بالتعاون مع


