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پیشگفتار

و  شرایط  واجد   ، شایسته  کاربلد،  مدیران  از  استفاده   ، مدیریت صحیح  اهمیت  و  نقش 
این که هر سازمانی اعم از یک بیمارستان شامل بخش اتاق عمل، پرستاری و یا مامایی را 
باید به دست مدیران متخصص، و با مهارت و تجربه سپرد نیازی به اثبات ندارد. در مقابل 
بدیهی است که هرگونه کوتاهی و بی توجهی نسبت به این امر، اثرات مخرب بر مجموعه 
و هدف های آن خواهد داشت. از طرفی تغییرات روزافزون و شتابان جهان امروز در عرصه 
خدمات پرستاری، نیازمند مدیریت صحیح و همه جانبه است. پرستاران بزرگترین گروه را 
در میان سایر رشته های بهداشت و درمان تشكیل مي دهند به همین دلیل ماهیت و کیفیت 
خدمات ارائه شده به مشتریان سازمانهاي بهداشتي و درماني بستگي خیلي زیادي به عملكرد 
آنان دارد. پرستاران اغلب قادر هستند در تیم هاي با تخصص هاي مختلف کار کنند و نقش 
هایشان  خانواده  و  بیماران  نیازهاي  که  داشت  خواهند  توانایي  مطمئنا  و  بپذیرند  را  رهبري 
را بطور شایسته اي برطرف نمایند. آنان به عنوان یكی از کلیدی ترین ارکان نظام سالمت 
برای تحقق چنین راهبردی نیازمند کسب دانش تخصصی، تجربه و مهارت در زمینه اصول 

مدیریت خدمات پرستاری هستند.
دانشجویان  بویژه  و  پرستاران  آموزش  زمینه  تا  تالیف گردید  منظور  بدین  کتاب حاضر 
در رشته پرستاری را فراهم ساخته و آنان را در زمینه تحقق اهداف سازمان های بهداشتی و 
درمانی یاری نماید. این کتاب شامل 12فصل مطابق با سرفصل رشته پرستاری است که توسط 
استادان،  استفاده  مورد  تواند  می  و  تعیین شده  پزشكی  و آموزش  درمان  بهداشت،  وزارت 

پرستاران و دانشجویان پرستاری قرار گیرد.
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 :فصل اول

 ، فراگیری و اهمیتتعاریف

 مدیریت





 

 

 

 مقدمه

های بهداشتی درمانی است و بر اساس  پرستار یکی از اعضای کلیدی در گروه مراقبت

معیار های موجود، وظایف خود را می بایستی در حیطه بهبود، برقراری بهداشت، 

پیشگیری از بیماری، حفظ تندرستی، تسهیل در تطابق و تسکین درد و رنج بیمار انجام 

 پرستاران بزرگترین گروه کارکنان تیم بهداشتی را تشکیل می دهند. بنابراین دهد.

کیفیت مراقبت های بهداشتی به میزان زیادی بستگی به نحوه ارائه خدمات پرستاران 

کنند که  تر آنکه پرستاران در نقش های مختلفی فعالیت می از همه مهم خواهد داشت.

یکی از تقسیم بندی هایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است سه نقش : عملکردی ) 

 .می باشدهدنرس و..( ، پژوهشی -سوپروایزر –ری) مترون پانسمان و..( ، رهب،دارو دادن

پرستاری نیاز به سازمان یافتگی و رهبری دارد که به این منظور، مدیران پرستاری  با  

برای  ، کارکنان رابه کارگیری منابع انسانی و تجهیزات الزم و دانش و مهارت و تجربه 

می باشد تالش و برنامه  یانجوبهبودی و حفظ سالمت مدد همانا رسیدن به هدف، که

نقش و اهمیت مدیریت صحیح ، استفاده از مدیران کاربلد، شایسته ،  کنند. ریزی می

واجد شرایط و این که هر سازمانی اعم از یک بیمارستان شامل بخش اتاق عمل ، 
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پرستاری و یا مامایی  را باید به دست مدیران متخصص ، و با مهارت و تجربه سپرد 

ه اثبات ندارد. در مقابل بدیهی است که هرگونه کوتاهی و بی توجهی نسبت به نیازی ب

 این امر، اثرات مخرب بر مجموعه و هدف های آن خواهد داشت.

 تعاریف مدیریت

 تعریف مدیریت است شامل : یقضیه اساسی که زیربنا 1

 مدیریت یک فرایند است . -1

 است . مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیالت انسانی -1

 مدیریت موثر، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوب دست می یابد. -1

گفته می شود بطوریکه با صرف مصرف مدبرانه منابع و مدیریت کارآ، به تخصیص -1

 .کمترین هزینه، باالترین نتیجه حاصل شود

 هدف دار تمرکز دارد. های مدیریت بر فعالیت -1

واقع یک سیستم هماهنگ کننده است. این هماهنگی باید  مدیریت خدمات پرستاری در

بین فعالیت ها، امکانات و تجهیزاتی انجام گیرد که همه در جهت مراقبت از بیماران به 

 عملکرد آن، کار می آید و به تعبیری دیگر مدیریت پرستاری سیستمی است که نتیجه 

 است . توانبخشی مددجویانیا  سالمت، ارتقاء حفظ 

 ارائه شده است:از مدیریت پرستاری  شته تا امروز تعاریف متعددی از گذ

فرایند تعیین و دستیابی به اهداف به واسطه  ،مدیریت خدمات پرستاری 133۱سال  -

 . شدتاثیرگذاری بر رفتار انسانی در محدوده یک محیط مناسب تعریف 



 00                                                      مدیریت ، فراگیری و اهمیتتعاریففصل اول: 

 

ی فعالیت های ند که به واسطه ه امدیران پرستاری اشخاصی تعریف شد 1333سال  -

 خاص را برای پرستاری اداره می خودشان در یک چارچوب موقعیتی، روندهایی از امور

کنند و مدیریت پرستاری به کارگیری دانش مدیریت برای فراهم کردن مراقبت کیفی 

 پرستاری توصیف شده است.

اری اطمینان از کیفیت ارائه خدمات پرست یتمسئولبه   ،مدیریت پرستاری 1331سال  -

. کار پرستاران باید در فرایند ارائه خدمات با ایجاد شیوه ای همراه با احساس  تاکید نمود

مسئولیت مالی و ایجاد محیطی که رشد و تکامل حرفه ای را حمایت می نماید، تسهیل 

 شود .

مدیریت پرستاری ترکیبی خالق از دانش و مهارت مدیریت و رهبری بکار  1۱۱1سال  -

ای فعالیت پرستاری مطابق با اهداف و سازماندهی مراقبت های پرستاری ، گرفته شده بر

 .دانسته شدهماهنگی و اداره مراقبت مددجو و ایجاد جو مثبت کاری 

 تعاریف متعددی مطرح شد از جمله : 1۱11-1۱13درسال  -

هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای رسیدن به هدف با تاکید بر وجود انسان  -1

 ءسازمان ، توجه به هدف ها و نتیجه ها و نه فعالیت ها ، ادغام هدف های فردی اعضادر 

 با اهداف سازمان

فرایند انجام کار ها توسط دیگران از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، کارگزینی،  -1

 هدایت  برقراری ارتباط و ایجاد کنترل و انگیزه به منظور رسیدن به عالی ترین اهداف 

پرسنل و تخصص و تجربه انها و  درخواستم کار و شیفت بندی  با توجه به تقسی-1

 کارکنانایجاد تشویق و تنبیه برای اداره بهتر شرایط و ایجاد انگیزه در 
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مهارت مدیریتی به این معناست که با استفاده از متخصصان مراقبت های بهداشتی و  -1

ل با بهبود سالمت کلی جمعیت و تجهیزات الزم به اهدافی برسیم که به طور ایده آ

 سیستم مراقبت های بهداشتی همسو باشد.

بیان شده است که  از تعریف و اهداف مدیریتنیز  برداشت های فردی و نظرات شخصی

 :عبارتند از

استفاده از نیروی با ارزش انسانی به منظور بهبود کیفیت از طریق نحوه برخورد  -

 مدیریت زمان و کاهش زمان تلف شده از مددجو. مناسب پرسنل با مراجعه کنندگان ،

ارائه خدمات درمانی بر پایه مشتری مداری یک سازمان می تواند باعث مدیریت قوی  -

 تر یک سازمان شود .

همکاری پرسنل متخصص و باتجربه به منظور حفظ آرامش روحی و جسمی و حفظ  -

 حریم شخصی مددجو.

و مزیت های برتر مهارتی و درمانی به منظور استفاده از روش های نوین درمانی  -

 سوددهی بیشتر سازمان از اهداف یک سیستم مدیریتی است .

مدیریت اصولی به این معناست که در هنگام برنامه ریزی و شیفت بندی به نظرات  -

 پرسنل احترام گذاشته شود.

 فراگیری مدیریت

) انجام کار حین( 1موزش ( آ 1دو روش برای یادگیری دانش مدیریت وجود دارد : 

 تجربه(
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محیط های روش دوم به کندی صورت می پذیرد و کافی نیست، زیرا تاکید عمده در 

بر انجام کار است نه القای چگونگی انجام و آموزش آن. مطالعه کتب مختلف در  کاری،

زمینه ی مدیریت نیز به تنهایی کافی نیست، زیرا تنها دانش نظری ) جنبه تئوریک 

یت ( فرد را افزایش می دهد در حالی که روانشناسان ، یادگیری را تغییر در رفتار مدیر

کنند یعنی به دست آوردن توان انجام کاری غیر از آنچه قبال فرد می توانست  معنی می

انجام دهد. بنابراین آنچه از مطالعه کتب و مشاهده ی رفتار دیگران به دست می آید 

یا نگرش فراتر نرود ، ولی اگر بخواهیم چیزی یاد بگیریم  شاید از تغییر در سطح دانش

 رفتار در ما جلوه گر شود . کباید تمرین کنیم تا آنچه که فراگرفته ایم به شکل ی

 اهمیت مدیریت

می توان این چنین بیان کرد که رمز موفقیت و شکست سازمان ها در مدیریت آن 

ت است و دانشمندان مدیریت را مدیری ،شود. عضو حیات بخش هر سازمان خالصه می

مهم ترین زمینه ی فعالیت انسانی می دانند و معتقد هستند که وظیفه اصلی مدیران در 

خدماتی، بازرگانی،  بهداشتی و درمانی، تمام سطوح و در همه ی واحد های مختلف

صنعتی و اداری این است که محیطی را طراحی و نگه داری کنند تا در آن اعضا بتوانند 

 به صورت گروهی با یکدیگر کار کنند و به اهداف تعیین شده دست یابند.

 نقش های مدیران

 برنامه ریزی، سازماندهی، ارتباطات، انگیزش، کنترل ونظارت -

 و هدایت کارکنان رهبری  -

  و ایجاد هماهنگی تنشج زدایی -

 مذاکره کننده، تخصیص منابع -
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 و سخنگویی تشریفاتی -

 سطوح مدیریت پرستاری

ف ، روش ها ، اهدا پرستاری ، تدوین خدمات: مسئول تعیین کلیه عملیات ارشدیر مد  1

 ( مترونپرستاری )  خدماتراهبردها ، شرکت در مذاکرات مالی ، هدایت و رهبری 

، تبدیل راهبردها به هدف پرستاری : هماهنگی فعالیت واحد های مختلفمیانی مدیر 1

 ( های بالینی و آموزشی زرهای رفتاری و برنامه های عملی )سوپروای

 کارکنان: مسئول ارائه خدمات مراقبتی و رابط بین سطح باالی مدیریت و ر اجراییمدی 1

 (   سرپرستار)

 نتیجه گیری

 با کیفیت به معنی رضایت پرسنل و مراجعین می باشدپرستاری  مدیریت  -

  است پرستاری به معنی پایین بودن کیفیت خدمات در پرستاری مدیریتء سو -

 هدف از مدیریت حفظ آرامش روحی و ارتقای سالمت جسمی بیمار می باشد  -

افزایش سرعت خدمات رسانی و کاهش زمان تلف شده از مراجعین از طریق  -

برنامه ریزی دقیق و امادگی برای ارائه مراقبت های پرستاری مرتبط با شرایط 

 امکانپذیر استالزم 

نظرات پرسنل در برنامه ریزی و توجه تقسیم بندی اصولی نقش ها و استفاده از  -

 به سلیقه آنها

کاهش هرج و مرج و آشفتگی های بخش و ایجاد یک محیط آرام و بی سرو  -

 صدا برای اداره بخش و راحتی بیمار 
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مدیریت موفق به دنبال کارآیی است و با کمترین هزینه می خواهد به نتیجه  -

 مطلوب دست پیدا کند

 




