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Leading 
 یت رهبریاهم    

 گردد. یپرستاران محسوب م یف اصلیاز وظا یرهبر•

 دارد.ان را بر عهده یکارکنان و مددجو یفه رهبری، وظیو هم در سطوح مراقبت یپرستار هم در سطوح سازمان•

 رهبران موفق هستند. یموفق، دارا یکه سازمان ها یآن وابسته است به طور یت رهبریفیت هر سازمان به کیفیک •

زاندن رفتار در جهت یا اهداف سازمان و انگیشکل دادن به رفتار گروه و  یگران براینفوذ در د» ن یفیگر یکیو•

 «تحقق اهداف

 « فراد جهت تحقق اهدافنفوذ درا ییتوانا:» داس برد  یلو •

 

TThhee  NNUURRSSEE  AASS  LLEEAADDEERR  

AANNDD  MMAANNAAGGEERR  
• A leader influences others to work together to accomplish a specific goal. 
• A manager is an employee of an organization who is given authority, power, and 

responsibility for planning, organizing, directing, and Controlling the work of others. 
ریپرستار به عنوان مد  

 ت مراقبت از مددجو را بر عهده دارند.یریفه مدیپرستاران وظ •

 :یاهداف پرستار    

 به اهداف سازمان یابی)الف( دست •

 نه از منابع سازمان ی)ب( استفاده به

 وه مراقبت مؤثربه مددجینان از ارای)ج( اطم •

 .یو دولت ی، نظارت ی، حرفه ایسازمان یت استانداردهاینان از رعای)د( حصول اطم
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LEADERSHIP 
• The formal leader 
• The informal leader 

یانواع رهبر  

و  یریم گیتصم یبرا یارات رسمیشود و اخت یک سازمان انتخاب میا رهبر منصوب ، توسط ی یرهبر رسم •

 اقدام دارد.

 

ل دارا بودن قدرت توسط گروه به عنوان رهبر یشود ، اما به دل یمنصوب نم یبه طور رسم یررسمیرهبر غ  •

 کند.  یفا میا یبه اهداف، نقش مهم یابیدست یگروه برا یبر اعضا یرگذاریشود و در تأث یشناخته م

Power of Leader 
 Reward  
 Coercive 
 Referent  
  charisma 
 Expert  
 Legitimate 
 Personality 
 Age  
 Informational 
 Proximity 
 Follower 
 

Leadership Theory 
• Early leadership theories(CLASSIC LEADERSHIP THEORIES ) focused on: what leaders are 

(trait theories), what leaders do (behavioral theories), and how leaders adapt their 
leadership style according to the situation (contingency theories). 

Trait Theory 
• Leaders are born, not made. 

 کند. یف میمشخصات رهبران موفق را توص •

• good judgment,  
• decisiveness,  
• knowledge, 

adaptability,  
• integrity,  
• tact,  
• self-confidence,  
•cooperativeness.  
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•The Behavior Theories 
• The behaviorists believed that through education, training, and life experiences, leaders 

develop a particular leadership style.  
• Autocratic (authoritarian) leadership 
• Democratic leadership 
• Laissez-faire (permissive) leadership 
• Bureaucratic leadership     

 

یداستبدا یرهبر یها یژگیو  

 شود ؛ یای بر گروه کارکنان حفظ مکنترل فزاینده •

 شوند ؛برانگیخته می یرونیب یزه هایی اعمال فشار و انگدیگران به واسطه •

 است. ینیش بیت ها قابل پیف شده اند و فعالیتعر یه ها به خوبیرا رویت کند ؛ زیگروه ممکن است احساس امن •

 باشند ؛ین میهای ارتباطی رو به پایجریان •

 شوند ؛در تصمیم گیری ها، دیگران درگیر نمی •

 بر تفاوت مقام تأکید شده است ؛ •

 اد باشد. یز یممکن است بهره ور•

ن رهبر یزان صراحت و اعتماد بیشود و م یزش خود، برآورده نمیت، استقالل و انگیخالق یگروه برا یازهاین•

 گروه حداقل است. یو اعضا

 مؤثر است. یک سبک استبدادیمواقع ،  یهستند. اما ، در بعض یناراض ین سبک رهبریاغلب از ااعضا •

 است. ی، ضروریفور یریم گیاز به تصمیهنگام ن•

 ع و کارآمد انجام شود.یک پروژه سریموثر باشد که  یتواند در مواقع یم •

 

کیدموکرات یرهبر یها یژگیو  

 کنترل کمتری حفظ شده است ؛ •

 رد؛یگ یت و توجه به عزت نفس مورد توجه قرار میمانند رضا یهای درونمنشا انگیزش پاداش •

 باشند ؛ارتباطات دو طرفه ) از باال و پایین ( می •

 است؛ یتصمیم گیری  گروه •

 به جای من و تو ، بر ما تأکید شده است ؛•

ت یبه اهداف هدا یابیند و گروه را به سمت دستک یل گر عمل میا تسهیک مشاور ین نوع رهبر به عنوان یا•

 کند. یم

 ر است.یدست و پا گ یاقتدارگرا کمتر کارآمد و تا حدود یک از رهبریدموکرات یرهبر•

 از باشد.یگروه ن ین اعضایب یادیز یو هماهنگ یموثر است که به همکار یدر موارد •

به هر جهت یبار یرهبر یها یژگیو  

 کنترل اندك است یا هیچ کنترلی وجود ندارد ؛ سهل انگار است، •

 شود ؛به واسطه حمایت ، گروه یا اشخاص طلب شده ، برانگیخته می •



 

 

 اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد، کوچه شماره 2، پالک 01، موسسه علمي- آموزشي ياس

190 -99996601-00:  تلفن  

4 

 

لمي ياس عموسسه  –آمادگي آزمون دکتری پرستاری  )مباني مراقبت های پرستاری ( مديريت و رهبریمبحث جزوه   

 سرپرستی اندك است یا هیچ سرپرستی وجود ندارد ؛ •

 رود ؛ارتباطات رو به باال یا رو به پایین بین اعضای گروه به کار می •

 باشد ؛می تصمیم گیری در سراسر گروه متفرق •

 شود ؛بر جایگاه گروه تأکید می •

 انتقادی وجود ندارد.•

 دهد.  یص میرا تشخ یمیو خودتنظ یاز گروه به خودمختارین •

 کند. یرا فرض م "(Hands-off)عدم مداخله »کرد یک رویرهبر  •

 است.  یزه داخلیانگ ین گروه دارایکند که ا یرهبر فرض م

 مستقل ، در اهداف مخالف عمل کنند. یو هماهنگ یل عدم همکاریبه دلگروه ممکن است  یاعضا •

ف خود یگروه وظا یشوند. سپس اعضا یگرفته است ، اعضا نسبت به آن متعهد م یمین گروه تصمیا یوقت

 کند. یکه رهبر به عنوان شخص منبع عمل م یدهند؛ در حال یرا در حوزه تخصص خود انجام م

کیبوروکرات یرهبر یها یژگیو  

• The bureaucratic leader does not trust self or others to make decisions. 
 است.  یسازمان متک یه هایاست ها و روین، سیگروه به قوان یت تالش هایهدا یبرا ین نوع رهبریا •

 هستند. یبا آن ها ناراض یرشخصیرهبر و روابط غ یریگروه معموالً از انعطاف نا پذ یاعضا •

 کند. یه مین تکیکند و به قوان یز میپره یشخص یرهبر از قضاوت ها •

 

Contingency theory/ Situational leadership  
• According to contingency theorists, effective leaders adapt their leadership style to the 

situation.   
 یتیرهبر موقع •

•  (aوظا )کند ،  یف و رفتارها را منعطف می 

 رد ، یگ یکارکنان را در نظر م یها ییا)ب( توان •

 داند ،  یت انجام کار را می)ج( ماه •

 شود ، حساس است.  یکه کار در آن انجام م یطیا محی)د( نسبت به متن  •
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The task- orientation style 

ک سبک کامالً  ی فه ندارند ، رهبر ازیبه انجام وظ یلیا تمایر قابل اعتماد هستند ، یکه کارکنان غ یهنگام •

 دهد.  یشتر ارائه میرا همراه با نظارت ب یخاص یکند ، دستورالعمل ها یآمرانه استفاده م

 

ار یک سبک بسیل به کار داشته باشد اما قادر به انجام کار نباشد، رهبر مجدداً از یزه و تمایاگر گروه انگ •

 یشفاف ساز یبرا یدهد و فرصت یح میمات را توضین حالت تصمیکند ، اما در ا یم استفاده میمستق

 کند.  یفراهم م

 
The relationship-orientation style  

گذارد و  یده ها را به اشتراك میکه گروه توانمند است، اما فاقد اعتماد به نفس باشد، رهبر ا یهنگام •

 کند. یل میرا تسه یریم گیتصم

 

م یت تصمیکند، رهبر، مسئول یفه مینان انجام وظید و با اطمدار ییباال یزه و توانمندیکه انگ یگروه یبرا •

 دهد. یو اجرا را بر عهده گروه قرار م یریگ

CONTEMPORARY LEADERSHIP Theories 
 
• Charismatic leadership 
• Transactional leadership 
• Transformational leadership 
• Shared leadership 

Charismatic Leadership 
 شود. یگروه مشخص م یبا اعضا یک رابطه عاطفیاست که با داشتن  ینادر از رهبر یک سبکیزماتیرهبر کار •

 گردد.  یاز او م یرویده راسخ به پیت جذاب رهبرموجب احساس تعهد کروه به رهبر و عقیشخص •

را  یدیشد یها یمان به رهبر ، سختیل ایگروه به دل دن به اهدافیرس یک غالباً برایزماتیک رهبر کاریروان یپ

 گذارند. یپشت سر م

The transactional Leadership  
 از رهبر استوار است.  یرویپ یبراساس مبادله پاداش در ازا یتبادل یرهبر •

 شود.  یو عملکرد استفاده م یارتقاء وفادار یازمشوق ها برا •

الت آخر یفت تعطیحذف ش یدارد تا در ازا یفت شب، سرپرستاربه پرستاراظهار میرستار در شن پیتام یبه عنوان مثال: برا •

 فت شب را انجام دهد. یهفته ، ش

، و درك و یبه اهداف سازمان یابیدست یروزمره برا یک(، متمرکز بر کارهای)کالسیت سنتیریاز سبک مد یرهبرتبادل •

 گروه است. یازهایبرآوردن ن

The Transformational Leadership 
سک یت، ریمشارکت در چشم انداز سازمان، خالق ی، گروه را برایجاد توانمندیبا ا یلیتحول گرا/تبد یرهبر •

 کند.  یت می، تقوی، تعهد و همکاریریپذ
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دن به یشرکت در رس یدهد و گروه را برا یگران الهام میبه د یابیشفاف ، جذاب و قابل دست یرهبر با هدف •

 کند.  یعوت مهدف د

به اهداف  یابیمستمر در دست یریادگیل به اشتراك گذاشتن ارزش ها ، صداقت ، اعتماد و یگروه به دل •

 موفق است.

مراقبت  یر عمده در الگوییتحقق تغ یکنند برا یکار م ین سبک رهبریکه با ا یبه عنوان مثال ، پرستاران •

 یک بخش از پروژه را میت یشود، هرکدام مسئول یم هیان ارایاز مددجو یکه به گروه یپرستار یها

 کنند  یشرفت خود آگاه میرند، همه، اعضا را از پیپذ

 کنند. یک سازمان به عنوان خدمتگزار و رهبر عمل می یاعضا •

Shared Leadership  
•Shared Leadership  : مشارکت دارند.  یهمه در امر رهبر 

 شود.  یگروه کار شناخته نم یر اعضایجدا از سا ییاناا تویچ کس به عنوان دانش یه•

 یاز رهبر ییکه گروه کار با آن روبرو است ظهور کند. نمونه ها ییمناسب در رابطه با چالش ها یشود که رهبر یتصور م•

 ت مشترك است. یریو مد یخودمحور ، همبستگ یکار یم های، ت یمشترك در پرستار

•: Shared governance از افراد است.  ین گروهیدر ب یریم گیع تصمیبر توز یمبتن یت مشترك روشیریمد 

 است . یبر تمام سطوح پرستار یاتیپرستاران عمل یر گذاریتأث یبرا یسمین ساختارمکانیا•

 یادار یط کار و عملکردهای،مح یت خدمات پرستاریفیسازد که  در عمل بر ک یجاد میرا ا یدین روش ساختار جدیا •

 گذارد. یر میتأث

Effective Leadership  
 یزه در افراد، مهارتهایجاد انگیا یازها ، اهداف، روش هایمانند ن یعوامل یریادگیمؤثر به  یک رهبری •

 از دارد. یگران نیبر د یرگذاریتأث یبرا ین فردیب یگروه و داشتن مهارت ها یت هایو فعال یرهبر

Effective Leaders 
 کنند.  یمتناسب با کار و اعضا استفاده م یرهبر ک سبکیاز  • •

 کنند.  یمیابیگران بر خود را ارزیر رفتار دیگران و تأثیاثرات رفتار خود را بر د • •

 کنند حساس هستند.  یر عمل مییر و در مقابل تغییتغ یکه برا ییروهاینسبت به ن • •

 نانه در مورد انسان ها دارند. یدگاه خوش بید • •

 هستند.  یپرانرژ • •

 کنند.  ینامه نگاه مید واقع بیکه مسائل را با د یباز و روشن دارند، به طور یدگاهید • •

 کنند.  یل میرا تسه ین فردیروابط ب • •

 کنند.  یم یو سازمانده یزیگروه رابرنامه ر یت هایفعال • •

 گروه ندارند.  یرفتار متناقض نسبت به اعضا• •

 ف، توجه دارند. یانجام وظا یاعضا ، نه فقط برا یها ییعه توانابه توس • •

 کنند.  یر میمات درگیخود را در تمام تصم یاعضا • •

 بندند. یگروه و ارزش آنان پا یاستفاده از اعضا • •

 کنند.  یق میت را تشویخالق • •
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 رند. یگ یخود، بازخورد م یدر مورد سبک رهبر • •

 کنند. یج میو ترو یابیرا ارز یاوراستفاده از فن • •

 ت:یریف مدیتعر

 یکنترل برا و یرهبر-ت یهدا ،یسازمانده ،یزیرق  برنامهیاز طر یو انسان یمنابع ماد یریند موثر و کارآمد به کارگیفرآ    

 سازمان. یهادن به هدفیرس

Basic Purpose of Management 
EFFICIENCY: Doing things rights 
Using resources wisely and in a cost-effective way 
 

Levels of Management 
• First-level managers: Their primary responsibility is to motivate staff to achieve The 

organization’s goals. 
• Middle-level managers: supervise a number of first-level managers and are responsible for 

The activities in The departments They supervise. 
• Upper-level (top-level) managers: who are primarily responsible for establishing goals and 

developing strategic plans  
 

Organizational Levels 

 

Relative Amount of Time That Managers Spend on The Four Managerial Functions 
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Skills of managers 

 

Management Approaches: 
• Classic Approach: 
• Neoclassic Approach: 
• Contingency Approach: 
• Systemic Approach: 
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Four Functions of Management 

 

Planning 
• It involves deciding what, when, where, and how, by whom, and with what resources. 

 


