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Abstract 
 

Quran as a comprehensive source can be used for derivation of up to date management sciences 

methodologically and used them in managing of Islamic community and its organizations and 

systems. One of these systems is health system that given its role in developing and maintaining of 

communities’ physical and mental health, needs a management based on Islamic and Quran 

principles for achieving this goal. The aim of current study is the review of management concepts in 

Quran in axes of necessity of being managers, professional and ethical characteristics of manager 

and management duties based on planning, organizing, leadership, and controlling with approach to 

health system.  

Health system need to managers that in addition to general duties of management meet the health 

needs of Islamic community residents. In this community, faith, open-mindedness, certainty, and 

social commitment are the prerequisites of choosing managers for health care organizations 

managing. These managers should inspire management concepts from Quran and do their duties 

with considering the dignity of human being as the best creature of God, and with correct managing 

of these organizations give the health to the community residents as a recognized right.   

Keywords: Miracle, Quran, Management, Health System, Managers’ Professional and Ethical 
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 چکیده
 

ها اسالمی، سازمان یی روشمند، علوم روز مدیریت را استخراج و مدیریت جامعهیبه شیوه از آن توانمی است که منبعترین جامع ،قرآن

ها، نظام سالمت است که با توجه به نقش آن در و پیش برد. یکی از این سیستم ی مفاهیم قرآنی بنا کردهای آن را بر پایهو سیستم

-ی افراد جامعه، مدیریتی مبتنی بر اصول اسالمی و قرآنی را برای دستیابی به این هدف متعالی میایجاد و حفظ سالمت جسمی و روان

یی و اخالقی های حرفههای مدیریتی قرآن در محورهای لزوم وجود مدیر، ویژگیمروری حاضر، بررسی آموزه یطلبد. هدف مطالعه

. نظام سالمت نیاز استبا رویکردی به نظام سالمت  ،سازماندهی، رهبری و کنترلریزی، مدیریت در قالب برنامه هایهیفنیز وظ و مدیر

اسالمی باشند. در  یبتوانند پاسخگوی نیازهای بهداشتی و درمانی آحاد جامعه ،به مدیرانی دارد که عالوه بر وظایف عام مدیریت

های بهداشتی و درمانی سازمان یمدیران برای اداره زینشهایگطشرصدر، قاطعیت و تعهد اجتماعی  ی، ایمان، سعهما اسالمی یجامعه

شأن و منزلت انسان  با خود را متناسب هایهیفهای مدیریتی قرآن، وظگرفتن از آموزهاین مدیران باید بتوانند با الگوبیان شده است. 

یکی از حقوق پذیرفته شده  یمت را به منزلهها، سالبه انجام برسانند و با مدیریت صحیح این سازمان است، الهی یبرترین آفریده که

 به افراد جامعه هدیه کنند.
 

 مدیریت هایهیفوظ ی و اخالقی مدیر،یهای حرفهاعجاز، قرآن، مدیریت، نظام سالمت، ویژگیکلیدی:  واژگان
 

 

 مقدمه
 

 

ترین راهنمای اندیشه و عمل انسانو جامعه  جامع ،قرآن کریم

یابی به حیات تجاوید دسسند مطمئن و و  ر مسیر پیشرفتد

فراتاریخی ، در این راستا(. 1) است سعادتمند مادی و معنوی

برای زندگی،  گر بودن آن، راهنما و هدایتقرهای  بودن آموزه

گیر  موضع ،اجتماعی، پویایی، حساسیتدارا بودن دستورهای 

مندی  بهرهآن، زمینه را برای بخشی مرجعیت و نجات، بودن

 یآسمانی در حوزه یههدیاین  از دیروش تخصصی و کاربر

های عرضه به ویژه در سازمان ،تخصصی سازمان و مدیریت

 رآنق  (.1 و 2، 1کرده است ) فراهم، خدمات سالمت یندهکن

 را های آنجامعه و سیستم آن، بخشحیاتی نورانی و برنامه و

های دهد. خداوند از طریق آیهمی سوق سالمت سوی به

در ابعاد مختلف اشاره  اجتماعی و فردی سالمت به متعددی

وَ » طبق آیه در فرهنگ قرآنی(. در این راستا، 8است ) کرده

، خداوند است (48ی ی شعراء، آیهسوره« )إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینِ

 .(5اند ) دهد و دیگران، وسیله و واسطه را شفا میها  که بیماری

که  رودمیر اشمبه های بزرگ الهی سالمتی یکی از نعمت

پرستان با اشاره به حضرت ابراهیم نیز در معرفی خداوند به بت

(. 6کند )این نعمت خدادادی به شفابخشی خداوند محاجه می

در ند که ابزاری هست های سالمتطور کلی، سیستم به بنابراین

 اند،گرفته طول و امتداد شفابخشی خداوند به بندگان شکل

خطیر و  یهای قرآنی برای انجام این وظیفهباید با شیوه

تر  بیش هرچه مدیریت شوند.شناخت ،خدمات سالمت یعرضه

که  ،های اجتماعیسازمان چگونگی مدیریت در قرآنی اهثیرتأ

با سالمتی افراد جامعه در ارتباط هستند و در حقیقت حافظ 

 در را ما تواندمیروند؛ به شمار میسالمتی عموم جامعه 

این  یدر اداره از آن تربیشی استفاده و قرآن بهتر شناخت

استفاده از  مروری با یکند. در این مطالعه کمک هاسازمان

 ی مروریمقاله
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مدیریتی  آرایبه بررسی  ،طوبهای مرمنابع تفسیر و مقاله

ی و یهای حرفهقرآن در قالب ضرورت وجودی مدیر، ویژگی

ریزی، مدیریت در قالب برنامه هایهیفنیز وظ اخالقی او و

با رویکردی به نظام سالمت  ،سازماندهی، رهبری و کنترل

 شود.پرداخته می
 

 تفسیر مدیریتی قرآن با رویکردی به نظام سالمت
 

  بینش کهتوان استنباط کرد میبا دقت در مبانی علم مدیریت 

 ،انسانو  اجتماع،نسبت به نظام هستیپردازان این علم نظریه

. همچنین (7) داشته استها های آننظریهاساسی در  ینقش

های ارزش از متأثر، جامعه هر روش مدیریتیابیم که در می

 یبدیهی است که جامعه(. بنابراین 4بر آن جامعه است ) حاکم

های باورها و ارزش یاسالمی، اصول مدیریت خود را بر پایه

های ها و سیستماعتقادی خود بنا نهد تا جامعه، سازمان

ی و قرآنی مدیریت اسالمموجود در آن را در راستای اصول 

هنر و علم اداره یک مجموعه  ،(. مدیریت اسالمی7اداره نماید )

-فافراد و امکانات برای رسیدن به هد حبا به کارگیری صحی

 به نحوی که با موازین شرع مغایرت ،است سازمانی های

؛ برنامه دارد جامعه یاسالم برای اداره (.3 و 2) نداشته باشد

در مسیر مستقیم  ها رشد انسان و ارتقا ،ی که هدف آنی برنامه

ر با این باور، دیدگاه کسانی که به طو(. 3خویش است ) و الهی

در اسالم (. 18) یستپذیرفته ن ،اند اسالمی کلی منکر مدیریت

است  «تدبیر»ی، واژهشده  ی که برای مدیریت به کاربردهی واژه

(11 .) 

ترین قانون کامل کهالهی است و قرآن  یبرترین آفریده ،انسان

 یجایگاه شایسته ی، مقام رضوان را به منزلهاست اساسی الهی

ی کرده و شرط فعرمبرتر و نهایت تکامل وی  یاین آفریده

مندی و دستیابی وی به این مقام را داشتن قلب سلیم بهره

سالمت معرفی  نمادقرار داده و برای تحقق آن، نظام سالمت را 

 (. 12نموده است )

 برای پزشکیی تجربه ترینقدیمی دینی دیرباز، باورهای از

اسالم،  مبین است. دردینبوده  هاسالمت انسان حفظ

 و است شفا، او ذکر و دوا، خداوند اسم که دارند باور مسلمانان

ها انسان سالمت ارتقای و حفظ مین،تأ طبیب زمانی که برای

 تنیدگیهم است. در پروردگار تکند، مشمول عنایتالش می

 پزشکی مفاخر از بسیاری آثار در معنویت سالمت و تاریخی

 ابعاد بر این، است که مشهود انمسلمان مفاخر به ویژه، ایران

های جسمانی سالمت عالوه بر جنبه معنوی و اجتماعی روانی،

بر اساس قرآن و از طریق  ،تأکید دارد. این ادبیات و اندیشه ،آن

 (. 11شکل گرفته و تدوین گردیده است ) نرفااو ع نبایاد

مدیریت  ترین کار برای تبیین اصلی ،تفسیر مدیریتی قرآن

 یمطالعه برای منبع ترینمعتبر، (. قرآن2) استاسالمی 

 یدارای مفاهیمی در زمینه است که رویکردهای مدیریتی

اصول سازماندهی و شناخت انسان، شناخت اجتماع، 

و  پیشرفت علمی و معنوی و گذاری برای آبادانی، آسایش هدف

روابط و مناسبات مؤثر و سازندهبرای انجام  یشبکه نیز

تفسیر . امروزه نه تنها است ف به اهداف متعالیرفتارهای معطو

الزم و یک امر ، بلکه شمرده شده زیجاو  مدیریتی قرآن ممکن

مدیریتی آن به  یاهتا بتوان از مفاهیم و دستورضروری است 

 .(1ی روشمند استفاده نمود )یشیوه
 

با رویکردی به نظام  قرآن هایهآیهای مدیریتی زمینه

 سالمت
 

ام علوم گذشتگان و محمد غزالی، قرآن تم به بیان امام

سبب نامتناهی بودن، بردارد و از طرف دیگر، به آیندگان را در 

 یشود و دربارهتر می تر و دیدها عمیق ها وسیع چه بینشهر

 هازگیرد، رمزیادتری صورت می هایها و مطالعهتحقیق قرآن،

آن نماید و حقایق جدیدتری از  تر رخ میو اسرار آن بیش

قابل ها نشانگر معجزه بودن قرآن و (. این18شود ) کشف می

 یاست. در زمینه هاها و زمانمکان یطرح بودن آن در همه

طوریکه بشر امروز ه علم مدیریت نیز این اعجاز وجود دارد؛ ب

تواند بر حسب میزان درک خود از علم مدیریت و در پرتو می

-این علم را غنیه گرفته، ، از این اعجاز قرآنی بهرحقایق علمی

در لغت، یعنی عاجز کردن و ناتوان « اعجاز»تر نماید.اما 

کردن  بیانح، یعنی انجام دادن کار یا و در اصطال ؛ساختن

یا همانند آن  هدکالمی که کسی نتواند نظیر آن کار را انجام د

دارای دو  ،داشتن اعجاز قرآن از نظر. (15) دنمایکالم را بیان 

معنوی آن مربوط به  یظی و معنویاست که جنبهلف یجنبه

اعجاز مدیریتی  یباره(. در16) است علمیو  اعجاز فکری

 وجودفراوانی در قرآن مدیریتی  هایهیا اشار هاهآیقرآن، 

 دست کم ،برخی از مفسران معاصرطوریکه ه (؛ ب2 و 1دارد)

 (. 1 و 2اند ) مدیریتی ازآن استخراج کرده یسیصد نکته
 

 ضرورت وجود مدیر و رهبر
 

که برای هر قومی، مدیری  سوره رعد با بیان این ی هفتآیه

(. 17 و 1وجود مدیر را بیان نموده است ) ضرورت است،

به معنای مالک ، «رب» های خداوند،همچنین، یکی از نام

 ی آن است که خداوند جهان رااست که نشان دهندهمدبر 

مدیریت صالحان  یر زمینه(. د1د )کنمدیریت و هدایت می

حافظ و دانا بودن، درخواست  سببنیز، حضرت یوسف به 

کسی که یعنی  کند.داری حکومت را میمدیریت مالی یا خزانه
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را برای  تواند خودداند، میی اصلح مییدر زمینهخودش را 

(. البته خداوند، رهبری و 1 و 2مدیریت پیشنهاد بدهد )

ی نساء با بیان سوره 54 یاز آیه مدیریت جامعه را در بخشی

أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ   إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى»

مطرح کرده که باید به  «یامانت« »النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ

این آیه آمده است که یکی (. در تفسیر 14اهلش واگذار شود )

 ندهمان زمامداری و رهبری امامان است که قادر ها،تماناز ا

 یکی از اجزای .(13) رعایت کننددر بین افراد جامعه  را عدالت

 ،ست و مدیرا مدیریت درمانی، وبهداشتی  هایمهم سازمان

ها، در این سازمانشود. تلقی می هاحل بسیاری از مشکل کلید

-برنامه عام مدیریت نظیر هاییفهمدیران عالوه بر داشتن وظ

 یترمهمی وظیفه دارای ،و کنترلرهبری سازماندهی،  ریزی،

و  بهداشتیها باید پاسخگوی نیازها و تقاضاهای هستند. آننیز 

سالمتی  یو در نجات جان و یا ارتقا اشندجامعه ب افراد درمانی

زنده و متحول بهداشت و  ها بکوشند. نظر به ماهیت پویا،آن

و  هاین بخش بتوانند خود را با تغییرباید مدیران ا، درمان

 (.28) هماهنگ و همگام سازند هاپیشرفت
 

 ی و اخالقی مدیریهای حرفهویژگی
 

شرط اصلی برای انتخاب  ،اسالمی، داشتن ایمان یجامعهدر 

های کلیدی همچون مدیریت نباید به  مدیراست و اصوالً پست

 24 ی. این موضوع در بخشی از آیهایمان واگذار شودافراد بی

خِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ ال یَتَّ)آل عمران  یسوره

نباید سرپرست مؤمنان به روشنی بیان گردیده که ( الْمُؤْمِنینَ

خدای سبحان به بیان دیگر،  .(14 و 17) از غیر خودشان باشد

همچنین، . (21) ارتباط والیی با کافران را ممنوع کرده است

-در آیهمخالفان  در برابرشرح صدر مدیر و عدم واکنش سریع 

در طه بیان شده که حضرت موسی  یسوره 26و  25 های

(. در 1 و 2خواهد )صدر می یمدیر جامعه از خدا سعه جایگاه

انشراح، خداوند به لزوم شرح  یسوره ی یکماین زمینه، در آیه

به تو شرح صدر که آیا  ،صدر برای مدیر با پرسش از پیامبر

 (.2ند )کاشاره می ندادم؟

)ص( به پیامبر اکرم  ،تغییر قبله یهخداوند، پس از نزول آی

حق، آن چیزی است که از سوی پروردگار تو آمده »فرماید:  می

این آیه بیانگر آن «. است، پس هرگز به خود تردید راه مده

رهبر باید از قاطعیت و یقین برخوردار باشد، به است که 

 شکند و سنتی را می دهدمیخصوص وقتی که قانونی را تغییر 

نیز را  مدیر باید محبت به زیردستاندر کنار قاطعیت، . (14)

 .(وَ ال تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنینَ) نظر بگیرددر 

ی آل عمران، بیان شده سوره 153ی در این باره، در تفسیر آیه

درموقع پذیر و خو و انعطافباید نرمهنگام مشورت  که مدیر

 (. 22اشد )قاطع ب ،اتخاذ تصمیم نهایى

قدرت علمی و توانایی بقره،  یسوره 287 یاساس آیهبر

، دو شرط الزم برای مدیریتی هایهیفوظجسمی برای انجام 

 74 یقرآن در آیه ،در عین حال .(14 و 17 ،1) مدیران است

 که موجبغرور علمی قصص، مدیر و سرپرست را از  یسوره

بر حذر داشته  ،شودها میگیریوی در تصمیم خودمحور شدن

 (. 17است )

ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ »

-سوره 73 یبخشی از آیه ؛«مِنْ دُونِ اللَّهِ  عِباداً لی لِلنَّاسِ کُونُوا

هیچ انسانی که خداوند به او »کند که بیان می ،آلعمران ی

اده است، حق ندارد به مردم نبوت و حکومت د ،حکمت ،کتاب

سوء استفاده از (. این آیه، 21« )بندگان من باشیدبگوید

(. 22 و 14 ،17شمرده است )مجاز را غیر لیتئوموقعیت و مس

ایجاد انگیزه  های سازمانی برایدر اجرای برنامه پیشگامی مدیر

 های مدیر از دیدگاه قرآندر افراد سازمان یکی دیگر از ویژگی

 (. 14) 1است

میزان  ،ارزیابی یسالمت یکی از دوازده جنبه یدر حوزه

خدمات بهداشتی و درمانی،  یندههای عرضه کنبرتری سازمان

اخالق ها و اصول اخالقی مدیریت است. توجه به ارزش

 هادر این سازمان های دانش مدیریت ی یکی از زمینهی حرفه

-ی تعیینی از اصول و استانداردهای مجموعهکه  رود شمار می به

 ،ییعبارتی، اخالق حرفهه است. بها  رفتار افراد و گروه یکننده

یستن و چگونه رفتار کردن در یک تخصص و سبک چگونه ز

اعم از فردی و سازمانی را تعیین  ،در یک محیط تخصصی

ی و اجتماعی ی به طور عام، مبانی اخالق حرفهکند.  می

داری و  از صداقت، عدالت، امانت است برخاسته از آن عبارت

های مانند سازمان ،مدیریت یک سازمانوفاداری در جریان 

طور خاص نیز . به دمات بهداشتی و درمانیخ یندهعرضه کن

 یینهوارد، در آی را عالوه بر رعایت این می توان اخالق حرفه می

مسئولیت اجتماعی، تعهد اجتماعی و انطباق اجتماعی تفسیر 

 (. 28) نمود
 

 

 وظایف مدیریت
 

-ی برنامهدر چهار دسته ،مربوط به وظایف مدیریت هایآیه

گیرند. البته و کنترل قرار میریزی، سازماندهی، رهبری 

در قسمت لزوم وجود رهبر  ،رهبری یمباحث مربوط به وظیفه

 بیان شد.  

                                                           
1
 48یی نساء، آیهسوره 
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، نظم روز و شب و پشت سر هم خدواند در قرآن :ریزیبرنامه

. 1کندریزی برای جهان معرفی میبرنامه ینشانه ها راآمدن آن

ه ذکر شده است ک (52 یآیه)حج  یهمچنین در سوره

های خود دارای برنامه پیامبران نیز برای دستیابی به هدف

  (.14 و 17بودند )

دو ریزی استراتژیک، به ویژه برنامه ،ریزیبرنامه یدر زمینه

نجات برای  که حضرت یوسف اقتصادی یساله هفت یبرنامه

ترین مباحث طراحی کرد، از مهم از قحطی مصرمردم 

 ی لهئدر این راستا، مس (.1مدیریتی قرآن در این زمینه است )

ریزی دقیق و مدیریت صحیح بحران مطرح است که با برنامه

توان به آن راهبردی و هماهنگ کردن عوامل درون و برونی می

نیز داشته  ها باید قابلیت اجراییالبته برنامه (.25نائل شد )

نمونه، حضرت یوسف، برای عملی ساختن امکان  رایب ؛باشند

به  گندم یی ذخیرهطوالنی، برنامه یدتمدر گندم  یذخیره

ی کامل )گندم جدا نشده از خوشه( را مطرح و شهخوشکل 

 (.14اجرایی کرد )

 برایایداری و پ هاریزی، مشخص نمودن هدفدر برنامه

که خداوند در  طوریه ها ضروری است؛ بدستیابی به آن

گ را به افراد شرکت کننده در جن (،67 یآیه)انفال  یسوره

ها دهد و آنکه همان پیروزی است، دستور می ،هدف تمرکز بر

(. 14و  17) داردرا از تشتت و مشغول شدن به غنایم باز می

و  آگاهی از محیطبه  دارد نیاز هاهدفهمچنین، تعیین 

 1هاگیری از آن ها و بهره شناسایی فرصتو  2نبایرق هایتحرک

(26 .) 

برنامه از موارد  هایفهد برای دستیابی به تخصیص منابع

 یمهم دیگری است که در قرآن به آن اشاره شده است. آیه

امکانات  ینمل بیانگر این است که سلیمان از کلیه یسوره 17

-حکومت استفاده می یخود )جن، انس و پرنده( برای اداره

حشر، توزیع منابع بین  یسوره ی هفتکرد. البته طبق آیه

 (.14 و 17لف سازمان باید عادالنه باشد )های مختبخش

ت که اس توسعه ریزیبرنامه از بهداشتی،بخشی ریزیبرنامه

 نیازهای و بهداشتی مشکالت ،منظمی فرایند طیّ آن، در

 منابع مورد در وود شمی مشخص، جامعهی نشده برآورده

-. این برنامهشودمی تحقیق نیازها این تأمین براینیز،  موجود

 نیازها نمودن برآوردهو  بهداشتی خدمات بهبود هدف ریزی با

اساس این گیرد. برافراد جامعه شکل می بهداشتی تقاضاهای و

                                                           
 36ی ی انعام، آیهسوره1
 8ی آیهغافر،  ی، سورهتَقَلُّبُهُمْ فِی الْباِلدِفاَل یَغْرُرْکَ 2
فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ الْقَیِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِیَ یَوْمٌ ال مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ یَوْمَئِذٍ )1

 81ی روم، آیه ی،سورهیَصَّدَّعُونَ

د نیازهای مردم را در سه سطح نباید بتوان ریزی، مدیرانبرنامه

پیشگیری،  هایح، یعنی در سطبهداشت و درمان یشبکه

د و با تحلیل وضعیت موجود شناسایی کنن بخشیدرمان و توان

ها با استفاده از منابع در دسترس برای برآورده نمودن آن

ریزی نمایند؛ زیرا درسطح کالن یا استراتژیک و عملیاتی برنامه

توان مسیر ریزی و تعیین اهداف و منابع موجود نمیبرنامه یب

 (.24و  27د و در امتداد آن پیش رفت )درست را مشخص کر

سالمت،  منابع از وری عادالنهبهره هایامروزه یکی از زمینه

 های جدید اطالعاتی و ارتباطی است کهاستفاده از فناوری

خدمات سالمت فراهم ی انسیل عظیمی را برای ارتقای کارایپت

ها بایستی، اصول و  البته قبل از بکارگیری آن نموده است.

موانع پیش  نیز و نفوذ هایحوزه مناسب، بسترهای ها،قابلیت

 (.11 و 18، 23گردند ) رو شناسایی

 هایتهو فرماندهی، یکی از نکمدیریت  وحدت سازماندهی:

هر فرد که  ؛ به طوریاسالمی استمدیریت  اصلی موفقیت در

 31ی این امر از آیه. فقط زیر نظر مستقیم یک نفر باشد

شود، که خدا دارای شریک نیست ی مؤمنون استنباط میسوره

(. مفهوم رعایت 22و  14، 17و در حکومت خود واحد است )

یا أَیُّهَا الَّذینَ »یسلسله مراتب در تشکیالت سازمانی نیز در آیه

بیان « 8آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ

دهد که در که خداوند به اهل ایمان دستور می شده؛ به طوری

ها و ابتدا از خدا، بعد پیامبر )ص(، سپس جانشینان آن

در فقط حاکمیت شرعى . بنابراین، صاحبان خرد اطاعت کنند

 .(12) یابد تجسم مى یو اولواالمر بعد از و )ص( وجود پیامبر

و انتصاب  گزینشی اعراف، به سوره 155ی همچنین، در آیه

یی که گونه های سازمانی اشاره شده است؛ بهافراد در پست

برای رفتن به میعادگاه، هفتاد کند که حضرت موسی بیان می

ی سوره 13ی همچنین قرآن در آیه .(11) انتخاب کرد نفر را

جا کند؛ آنبین افراد سازمان اشاره می تقسیم کاریوسف، به 

کند مأمور آب وظیفه داشت تا برای کاروان آب که بیان می

 (.11و  14 ،17بیاورد )

در نظام سالمت یک ساختار سازمانی درست و منطقی، 

های بین بخشی گی و همکاریشرایط الزم را برای ایجاد هماهن

ی سیستم افزایش یابد. مدیران کند تا سطح کارایفراهم می

نظام سالمت وظیفه دارند تا از طریق سازماندهی مناسب، 

ند و هبه سلسله مراتب کاری را کاهش د مربوط هایمانع

نظام سالمت را تسهیل نمایند. درضمن  هایفدستیابی به هد

حضور سه سطح مدیریت عالی،  ،در تنظیم ساختار سازمانی

میانی و عملیاتی ضروری است که هر یک بر اساس موقعیت 

                                                           
 53ی ی نساء، آیهسوره4

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=40&AID=4
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=43
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=43
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=30&AID=43
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=59


 51اله موصلی و همکاران/ لطف                                                                                               1131. زمستان 1ی . شماره1ی دوره

 

-خود، مجموعه افراد تحت سرپرستی خود را بر اساس تقسیم

ی دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ،برایبندی شغلی

 (.18سازمان، مدیریت نمایند )

از بعد 181 ییونس آیه یخداوند در سوره کنترل و نظارت:

کند که بیان جانشینی انسان و تفویض اختیار به وی بیان می

کنید. کنیم تا ببینیم چگونه عمل میبر اعمال شما نظارت می

کند بنابراین، هر مدیری که مسئولیتی را به فردی واگذار می

باید بر چگونگی عملکرد وی نیز نظارت و کنترل داشته باشد 

آل عمران، هدف از  یسوره 188 ی(. خداوند در آیه15)

 کند. آنجایی کهنظارت و کنترل را اصالح امور جامعه بیان می

از میان شما باید گروهی باشند که دیگران را کند که بیان می

 .(28) ها بر حذر دارند به خیر دعوت نمایند و از بدی

در نظارت و بازرسی  ضروریهای  بازدید حضوری، یکی از روش

 جو از حالوکه حضرت سلیمان بعد از پرس طوریه ؛ باست

 علتبیان کرد که اگر  هدهد، وقتی که متوجه غیبت وی شد،

در  .2منطقی برای غیبتش نداشته باشد او را کیفر خواهد نمود

-یلظارت بر حضور افراد، به شنیدن دلاین آیه ضمن توجه به ن

 نیز توجه به ها برای عدم حضورشان نیز توجه شده وآن های

ها موجه نبوده باشد، اگر عذر آن ها،لکه بعد از شنیدن دلی این

 (.14ها به صورت قاطع برخورد کرد )باید با آن

به  8لقمان یسوره 16و  1ق یسوره 17 هایهمچنین، در آیه

ی یگونهه(؛ ب16اشاره شده است ) کاملضرورت انجام ارزیابی 

و به طور دقیق و کامل انجام  باشدنظارت باید همه جانبه که 

در نظارت، باید  و نیز گیرد تا بتوان به آن استناد کرد

 (. 22 و 14) ها مورد توجه قرار گیرد  ترین کارها و برنامه کوچک

-دستگاهی عهده هب نظارت منبع، مدرن امروز سالمت نظام در

، اعتبارسنجی است و ارزشیابی مراکز همچون مختلف های

 و بوده فراتر هدف ،قرآن دیدگاه از سالمت نظام در کهحالیدر

بر اعمال  هازمان و هامکان تمامی در که است خداوند ،ناظر

خدمات  کنندگانعرضه. بنابراین اگر نظارت داردافراد  یهمه

معتقد به  ندارد حضور کسی که هاییزمان در حتی سالمت

 ازها، مشکل از بسیاری ،دارد حضور خداوند کهاین امر باشند 

 اتفاق افراد جان سالمت روی که عوارضی تا گرفته کاریکم

حضور و نظارت دائمی و مستمر  شعاع تحت همه ،افتدمی

 (. 17شود )و مرتفع می گیردمی قرارخداوند 
 

                                                           
 ثُمَّ جَعَلْناکُمْ خَالئِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُون1َ
 22 -28ی ی نمل، آیهسوره2
 إِذْ یَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّیانِ عَنِ الْیَمینِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعید1ٌ
صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّماواتِ   حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فی یا بُنَیَّ إِنَّها إِنْ تَکُ مِثْقال8َ

 أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطیفٌ خَبیرٌ

 گیرینتیجه
 

تمام علوم جهان قابل استخراج و  یبر اساس اینکه پایه

 یآن نیز به شیوه تفسیر مدیریتی، از قرآن کریم است استنباط

ز، بلکه ضروری یجا و ممکن کنونیدر زمان علمی و روشمند 

 های مدیریتی متعددی در قرآن مطرح شده که. آموزهاست

های ها از جمله سازمانسازمان ،هاتوان با فرموله کردن آنمی

کرد.  ی درست مدیریتیبهداشتی و درمانی را به شیوه مراقبت

سالمت و تندرستی افراد جامعه،  یتأمین دقیق و مسئوالنه

شود که این امر نیازمند یک مدیریت خوب تلقی می یجوهره

ایمان، قاطع و با تعهد اجتماعی باال  وجود و انتخاب مدیرانی با

که  های مدیریتی قرآناست تا بتوانند با الگو گرفتن از آموزه

ن و با در نظر گرفت است ترین قانون اساسی الهیعنوان کامل

های گیریها و جهتریزی و سازماندهی، استراتژیاصول برنامه

نظام سالمت را تعیین نمایند و با استفاده از منابع دردسترس، 

تعیین  هایفبا نظارت مستمر برای دستیابی به هدسیستم را 

، مدیریت استمحور توسعه  یعنیکه همانا سالمت ، شده

 نمایند.
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