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ادبیررات  يكري از مفراهیم بنیرادي  و بسریار مهرم در      (leadership) رهبرري 

عنوان هنر ايجاد انگیزه  رهبري را به. باشد مديريت منابع انساني روز دنیا مي

درگروهي از افراد براي فعالیت و تالش متعهدانره بسروي نیره بره هرد       

در حقیقت روح مفهوم رهبرري، توانرايي   . اند متعالي مشترک تعريف كرده

يرک سرااتار    برر روي ديگرران در   (influence) يک نفر برراي تثییرگرذاري  

اي  تثییرگذاري، بره نوبره ارود، زمینره ت ییرر رفتارهراي       . اجتماعي است

 . آورد اعضاي گروه را براي رسیدن به هد  مشترک فراهم مي

ها است و در اي  رهگذر، از  ها به واقعیت رهبر، مسئول تبديه ظرفیت

به اهردا   عنوان ابزارهايي براي رسیدن  هاي آنها تنها به ها و توانايي ن  انسا

هد  عملیاتي رهبري، ارتقاء سطح عملكردي و . كند سازمان استفاده نمي

آنهاسرت و   اواهي ااالقي و معنوي در ها و القاء حس آرمان رفتاري انسان

بدي  ترتیب، يک رهبر بايستي موجب تعالي و الهام بخش باشرد، بشرارت   

 . آفريند داده و امید بي

ر مهم، حساس و كلیدي جريان هاي بسیا نظام سالمت در زمره بخش

هاي سرالمت در سرطح    امروزه نظام. گیرد حكمراني در هر جامعه قرار مي

در سرطح  . انرد  متعرددي مواجره شرده    (megatrends) جهان با ابررونردهاي 

هراي جمعیرت    اير  رونردها شرامه گرذاره    ( ماكرو)اجتماعي و سیستمي 

تقاضا، پیشررفت  -شنااتي و اپیدمیولوژيک، توسعه و ت ییر الگوهاي عرضه

 سرازي  ها، ت ییرات پارادايمي سیاسي و اقتصرادي، شرركتي   علوم و فناوري

(corporatization) سررازي و اصوصرري (privatization)هررا و  ، افررزايش هزينرره

در سرطح سرازماني   . باشند باالاره بحران منابع انساني توانمند و مویر مي

هراي مرديريت منرابع     روندهاي روز نظام سالمت شامه بروز چالش( مزو)

هاي ارزيابي سازماني و تشديد اهمیرت   انساني، ت ییرات سااتارها و سنجه

باالاره در . باشند ها مي و میاني سازمان (front-line) عملكردهاي اط مقدم

هاي مديريتي نظام سالمت  ت ییرات اساسي در نقش( میكرو)سطح فردي 

 .قابه ذكر است

ها و اجزاي مختلفي از  سطوح، بخشمورد  رهبري در نظام سالمت در

كند و با ت ییر باورها و رفتارهاي كاركنان شراله   اي  نظام مفهوم پیدا مي

دو مفهروم از رهبرري، در   . در اي  نظام در سطوح مختلف سرر و كرار دارد  

هاي اایر مورد بحث كارشناسان و پژوهشگران اير    نظام سالمت در سال

و  (interactive leadership) ري تعراملي عرصه قرار گرفته است كه شامه رهب

در مفهوم اول بر دادوستد . باشند مي (collective leadership) رهبري جمعي

ها در سازمان در يک شبكه تعراملي برا    تثییرگذارانه روابط، مفاهیم و ارزش

هدايت رهبر و در مفهروم دوم برر اشرتراک و تقسریم كرار هوشرمندانه و       

 (. 0)ورزند كید ميثي در كه سازمان تهدفمند جريان تثییرگذار

امروه نظام سالمت در موقعیتي قرار گرفتره اسرت كره بايسرتي يرک      

ها و سااتار آن در پرتو ت ییرات اساسري   بازبیني اساسي در تعیی  اولويت

هرا،   از اير  منظرر، توسرعه مجموعره مهرارت     . جامعه انساني صورت گیرد

عمرودي و افقري در    هراي  هراي جديرد، توسرعه همراهنگي     آفرينش نقش

هاي موجرود برراي همكراري برا      ها و باالاره بررسي جدي فرصت سازمان

هاي جديد اي  نظام  فضاي اارج از نظام سالمت در راستاي پوشش چالش

 . رسند بسیار ضروري به نظر مي

، در كنار مصائب و معضالت آن 01گیري كوويد  بهاي همه تجربه گران

ديه را برراي نظرام سرالمت جهران و     بر  براي جامعه بشرري، فرصرتي بري   

كشورمان پديد آورد تا با تحلیره راردادها و عملكردهرا، اهمیرت مبراني      

پیشگفت در رهبري شايسته نظام سالمت مورد توجه و اهتمام جدي قرار 

در اي  راداد، ارتباط گسترده نظام حكمراني با نظام توسعه دانش و . گیرد

حراكمیتي، مردني و حتري افكرار     فناوري، نظام سالمت، نمادهاي مختلف 

عمومي مورد چالش عمیقي قرار گرفت، به نحوي كه نیاز به بازسازي همه 

يد نقش رهبران نظام سالمت در اي  دتر بي. جانبه اي  ارتباطات مطرح شد

 امروزه رهبري در نظام سالمت با پنج نوع نگاه. میان بسیار چشمگیر است

مبنري برر   )شامه رهبرري اجرايري    گیرد كه محتوايي مورد تحلیه قرار مي

متمركرز برر   )، رهبرري نوآورانره   (اهمیت سازمان، نظارت و كارايي گروهي

، (بیني نشده آينرده  كاربست نوآوري در رهبري براي مديريت شرايط پیش

براساس توانايي رهبرر در برقرراري ارتبراط سرازنده،     )رهبري كاريزماتیک 

 كاربردبراساس ضرورت  )تي ، رهبري موقعی(ايجاد انگیزه دروني و حسي
 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .باشد مي 6/01/0411به تاريخ مقاله حاضر برداشتي آزاد و محتوايي از وبینار ارائه شده با همی  عنوان توسط نگارنده در فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران * 
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هاي متفاوت رهبري در شرايط مختلرف و براالاره رهبرري تحرول      سبک

مبني بر توانمندسازي افراد نقش آفري  در نظام سالمت براي مشاركت در )

 (.6،6)باشند مي( شروع ت ییرات

ريزي شده و طبقه بندي شرده،   آموزش را فرايند دريافت دانش برنامه

. شناسریم  يا دانشگاه ميبويژه در دااه سااتارهاي سنتي مانند مدرسه و 

به اعتقاد صاحبنظران، تعريف جامع آموزش، تسهیه يادگیري يا دريافت و 

سازي دانش، مهارت، ارزش، مباني معنوي و ااالقي، اعتقادات و يرا   دروني

برا اينكره آمروزش در اصره تحرت راهنمرايي       (. 4)تواند باشرد  ها مي عادت

تواننرد اودشران را    نیرز مري  پیوندد؛ اما يرادگیران   آموزشگران به وقوع مي

تواند رخ  آموزش در دو نوع شرايط رسمي يا لیر رسمي مي. آموزش دهند

هاي تعريرف شرده آموزشري بروده و در      آموزش رسمي شامه محیط. دهد

شود كره داراي   اي مي سوي ديگر، آموزش لیررسمي شامه هر نوع تجربه

 . باشند نقش سازنده بر روي طرز فكر، احساس يا عملكرد افراد مي

هاي آموزشري متعرالي    براساس اهدا  راستی  تصوير شده براي نظام

 :هاي زير باشد دنیا، ياد گیرنده مطلوب بايستي داراي همه ويژگي

 در طول مدت عمر اود ياد گیرنده باشد؛ 

 فردي پر احساس باشد؛ 

 آمادگي پذيرش مخاطرات را داشته باشد؛ 

 اشته باشد؛توانايي تفكر نقادانه و حه مشكالت را د 

       توانايي انجام كار هم بصورت مسرتقه و هرم در قالرب تریم را داشرته

 باشد؛

 االق باشد؛ 

 هاي اود را بره جامعره مرجرع داشرته      تمايه و انگیزه ارائه شايستگي

 .باشد

تر ذكر شرد،   هايي كه پیش آينده نظام سالمت، گذشته از توانايي رهبر

د كه اير   ه شرح زير را دارا باشهاي دهگانه ب اي از مهارت بايستي مجموعه

نظران و مورد انتظار از  گذاري طي دهه اایر مورد توافق لالب صاحب هد 

 :هاي آموزش متعالي است نظام

 بخش باشد؛ ساز و الهام انگیزه 

 ،مهارتهاي ارتباطي مورد نیاز را داشته باشد 

 مثبت نگر و صريح باشد؛ 

 اشته باشد؛یر امور را به زيرمجموعه دؤهنر واسپاري م 

 االق باشد؛ 

 قابه اعتماد باشد؛ 

 پذير باشد؛ مسئولیت 

 توانايي مديريت زمان را داشته باشد؛ 

 گذار بر روي ديگران باشد؛ تثییر 

 قاطع باشد. 

بر اي  اساس، امروزه اجماع جهاني بر روي اير  امرر وجرود دارد كره     

 عرالوه برر  ( از جمله، نظرام سرالمت  )هاي مختلف  رهبران موفق در عرصه

باشند كه از  (competencies) هايي هاي ذاتي، بايستي واجد شايستگي توانايي

شود و از اي  رو، نقش نظام آموزش  طريق نظام آموزش به آنها آمواته مي

ها و سطوح  در ساات ، پرداات ، تربیت و تزكیه رهبران بالنده براي بخش

 . باشد مختلف نظام سالمت، بسیار مهم، بايسته و راهبردي مي
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