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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
Characteristics, Management Duties
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اعجاز مدیریتی قرآن با رویکردی به نظام سالمت
*2

لطفاله موصلی ،1زهرا مستانه

 -1گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سالمت ،پژوهشکدهی آیندهپژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان،
ایران.
 -2گروه مدیریت و فناوری اطالعات سالمت ،دانشکدهی پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چکیده
قرآن ،جامعترین منبع است که میتوان از آن به شیوهیی روشمند ،علوم روز مدیریت را استخراج و مدیریت جامعهی اسالمی ،سازمانها
و سیستمهای آن را بر پایهی مفاهیم قرآنی بنا کرد و پیش برد .یکی از این سیستمها ،نظام سالمت است که با توجه به نقش آن در
ایجاد و حفظ سالمت جسمی و روان ی افراد جامعه ،مدیریتی مبتنی بر اصول اسالمی و قرآنی را برای دستیابی به این هدف متعالی می-
طلبد .هدف مطالعهی مروری حاضر ،بررسی آموزههای مدیریتی قرآن در محورهای لزوم وجود مدیر ،ویژگیهای حرفهیی و اخالقی
مدیر و نیز وظیفههای مدیریت در قالب برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل ،با رویکردی به نظام سالمت است .نظام سالمت نیاز
به مدیرانی دارد که عالوه بر وظایف عام مدیریت ،بتوانند پاسخگوی نیازهای بهداشتی و درمانی آحاد جامعهی اسالمی باشند .در
جامعهی اسالمی ما ،ایمان ،سعهی صدر ،قاطعیت و تعهد اجتماعی شرطهایگزینش مدیران برای ادارهی سازمانهای بهداشتی و درمانی
بیان شده است .این مدیران باید بتوانند با الگوگرفتن از آموزههای مدیریتی قرآن ،وظیفههای خود را متناسب با شأن و منزلت انسان
که برترین آفریدهی الهی است ،به انجام برسانند و با مدیریت صحیح این سازمانها ،سالمت را به منزلهی یکی از حقوق پذیرفته شده
به افراد جامعه هدیه کنند.
واژگان کلیدی :اعجاز ،قرآن ،مدیریت ،نظام سالمت ،ویژگیهای حرفهیی و اخالقی مدیر ،وظیفههای مدیریت

مقدمه
قرآن کریم ،جامعترین راهنمای اندیشه و عمل انسانو جامعه
در مسیر پیشرفت و سند مطمئن و جاوید دستیابی به حیات
سعادتمند مادی و معنوی است ( .)1در این راستا ،فراتاریخی
بودن آموزههای قرآن ،راهنما و هدایتگر بودن برای زندگی،
دارا بودن دستورهای اجتماعی ،پویایی ،حساسیت ،موضعگیر
بودن ،مرجعیت و نجاتبخشی آن ،زمینه را برای بهرهمندی
روش تخصصی و کاربردی از این هدیهی آسمانی در حوزهی
تخصصی سازمان و مدیریت ،به ویژه در سازمانهای عرضه
کنندهی خدمات سالمت ،فراهم کرده است ( 2 ،1و  .)1قرآن
و برنامهی نورانی و حیاتبخش آن ،جامعه و سیستمهای آن را
به سوی سالمت سوق میدهد .خداوند از طریق آیههای
متعددی به سالمت فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف اشاره

کرده است ( .)8در این راستا ،در فرهنگ قرآنی طبق آیه «وَ
إِذا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفینِ» (سورهی شعراء ،آیهی  ،)48خداوند است
که بیماریها را شفا میدهد و دیگران ،وسیله و واسطهاند (.)5
سالمتی یکی از نعمتهای بزرگ الهی به شمار میرود که
حضرت ابراهیم نیز در معرفی خداوند به بتپرستان با اشاره به
این نعمت خدادادی به شفابخشی خداوند محاجه میکند (.)6
بنابراین به طور کلی ،سیستمهای سالمت ابزاری هستند که در
طول و امتداد شفابخشی خداوند به بندگان شکل گرفتهاند،
باید با شیوههای قرآنی برای انجام این وظیفهی خطیر و
عرضهی خدمات سالمت ،مدیریت شوند.شناخت هرچه بیشتر
تأثیرهای قرآن در چگونگی مدیریت سازمانهای اجتماعی ،که
با سالمتی افراد جامعه در ارتباط هستند و در حقیقت حافظ
سالمتی عموم جامعه به شمار میروند؛ میتواند ما را در
شناخت بهتر قرآن و استفادهی بیشتر از آن در ادارهی این
سازمانها کمک کند .در این مطالعهی مروری با استفاده از
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منابع تفسیر و مقالههای مربوط ،به بررسی آرای مدیریتی
قرآن در قالب ضرورت وجودی مدیر ،ویژگیهای حرفهیی و
اخالقی او و نیز وظیفههای مدیریت در قالب برنامهریزی،
سازماندهی ،رهبری و کنترل ،با رویکردی به نظام سالمت
پرداخته میشود.
تفسیر مدیریتی قرآن با رویکردی به نظام سالمت
با دقت در مبانی علم مدیریت میتوان استنباط کرد که بینش
نظریهپردازان این علم نسبت به نظام هستی،اجتماع و انسان،
نقشی اساسی در نظریههای آنها داشته است ( .)7همچنین
در مییابیم که روش مدیریت هر جامعه ،متأثر از ارزشهای
حاکم بر آن جامعه است ( .)4بنابراین بدیهی است که جامعهی
اسالمی ،اصول مدیریت خود را بر پایهی باورها و ارزشهای
اعتقادی خود بنا نهد تا جامعه ،سازمانها و سیستمهای
موجود در آن را در راستای اصول مدیریت اسالمی و قرآنی
اداره نماید ( .)7مدیریت اسالمی ،هنر و علم اداره یک مجموعه
با به کارگیری صحیح افراد و امکانات برای رسیدن به هدف-
های سازمانی است ،به نحوی که با موازین شرع مغایرت
نداشته باشد ( 2و  .)3اسالم برای ادارهی جامعه برنامه دارد؛
برنامهیی که هدف آن ،ارتقا و رشد انسانها در مسیر مستقیم
و الهی خویش است ( .)3با این باور ،دیدگاه کسانی که به طور
کلی منکر مدیریت اسالمیاند ،پذیرفته نیست ( .)18در اسالم
واژهیی که برای مدیریت به کاربرده شده ،واژهی«تدبیر» است
(.)11
انسان ،برترین آفریدهی الهی است و قرآن که کاملترین قانون
اساسی الهی است ،مقام رضوان را به منزلهی جایگاه شایستهی
این آفریدهی برتر و نهایت تکامل وی معرفی کرده و شرط
بهرهمندی و دستیابی وی به این مقام را داشتن قلب سلیم
قرار داده و برای تحقق آن ،نظام سالمت را نماد سالمت معرفی
نموده است (.)12
از دیرباز ،باورهای دینی قدیمیترین تجربهی پزشکی برای
حفظ سالمت انسانها بوده است .دردین مبین اسالم،
مسلمانان باور دارند که اسم خداوند ،دوا و ذکر او ،شفا است و
طبیب زمانی که برای تأمین ،حفظ و ارتقای سالمت انسانها
تالش میکند ،مشمول عنایت پروردگار است .در همتنیدگی
تاریخی سالمت و معنویت در آثار بسیاری از مفاخر پزشکی
ایران ،به ویژه مفاخر مسلمانان مشهود است که این ،بر ابعاد
روانی ،اجتماعی و معنوی سالمت عالوه بر جنبههای جسمانی
آن ،تأکید دارد .این ادبیات و اندیشه ،بر اساس قرآن و از طریق
ادیبان و عارفان شکل گرفته و تدوین گردیده است (.)11

تفسیر مدیریتی قرآن ،اصلیترین کار برای تبیین مدیریت
اسالمی است ( .)2قرآن ،معتبرترین منبع برای مطالعهی
رویکردهای مدیریتی است که دارای مفاهیمی در زمینهی
شناخت انسان ،شناخت اجتماع ،اصول سازماندهی و
هدفگذاری برای آبادانی ،آسایش و پیشرفت علمی و معنوی و
نیز شبکهی روابط و مناسبات مؤثر و سازندهبرای انجام
رفتارهای معطوف به اهداف متعالی است .امروزه نه تنها تفسیر
مدیریتی قرآن ممکن و جایز شمرده شده ،بلکه یک امر الزم و
ضروری است تا بتوان از مفاهیم و دستورهای مدیریتی آن به
شیوهیی روشمند استفاده نمود (.)1
زمینههای مدیریتی آیههای قرآن با رویکردی به نظام
سالمت
به بیان امام محمد غزالی ،قرآن تمام علوم گذشتگان و
آیندگان را در بردارد و از طرف دیگر ،به سبب نامتناهی بودن،
هرچه بینشها وسیعتر و دیدها عمیقتر میشود و دربارهی
قرآن ،تحقیقها و مطالعههای زیادتری صورت میگیرد ،رمزها
و اسرار آن بیشتر رخ مینماید و حقایق جدیدتری از آن
کشف میشود ( .)18اینها نشانگر معجزه بودن قرآن و قابل
طرح بودن آن در همهی مکانها و زمانها است .در زمینهی
علم مدیریت نیز این اعجاز وجود دارد؛ به طوریکه بشر امروز
میتواند بر حسب میزان درک خود از علم مدیریت و در پرتو
حقایق علمی ،از این اعجاز قرآنی بهره گرفته ،این علم را غنی-
تر نماید.اما «اعجاز» در لغت ،یعنی عاجز کردن و ناتوان
ساختن؛ و در اصطالح ،یعنی انجام دادن کار یا بیان کردن
کالمی که کسی نتواند نظیر آن کار را انجام دهد یا همانند آن
کالم را بیان نماید ( .)15قرآن از نظر داشتن اعجاز ،دارای دو
جنبهی لفظی و معنویاست که جنبهی معنوی آن مربوط به
اعجاز فکری و علمی است ( .)16دربارهی اعجاز مدیریتی
قرآن ،آیهها یا اشارههای مدیریتی فراوانی در قرآن وجود
دارد( 1و )2؛ به طوریکه برخی از مفسران معاصر ،دست کم
سیصد نکتهی مدیریتی ازآن استخراج کردهاند ( 2و .)1
ضرورت وجود مدیر و رهبر
آیهی هفت سوره رعد با بیان این که برای هر قومی ،مدیری
است ،ضرورت وجود مدیر را بیان نموده است ( 1و .)17
همچنین ،یکی از نامهای خداوند« ،رب» ،به معنای مالک
مدبر است که نشان دهندهی آن است که خداوند جهان را
مدیریت و هدایت میکند ( .)1در زمینهی مدیریت صالحان
نیز ،حضرت یوسف به سبب حافظ و دانا بودن ،درخواست
مدیریت مالی یا خزانهداری حکومت را میکند .یعنی کسی که
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خودش را در زمینهیی اصلح میداند ،میتواند خود را برای
مدیریت پیشنهاد بدهد ( 2و  .)1البته خداوند ،رهبری و
مدیریت جامعه را در بخشی از آیهی  54سورهی نساء با بیان
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» «امانتی» مطرح کرده که باید به
اهلش واگذار شود ( .)14در تفسیر این آیه آمده است که یکی
از امانتها ،همان زمامداری و رهبری امامان است که قادرند
عدالت را در بین افراد جامعه رعایت کنند ( .)13یکی از اجزای
مهم سازمانهای بهداشتی و درمانی ،مدیریت است و مدیر،
کلید حل بسیاری از مشکلها تلقی میشود .در این سازمانها،
مدیران عالوه بر داشتن وظیفههای عام مدیریت نظیر برنامه-
ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل ،دارای وظیفهی مهمتری
نیز هستند .آنها باید پاسخگوی نیازها و تقاضاهای بهداشتی و
درمانی افراد جامعه باشند و در نجات جان و یا ارتقای سالمتی
آنها بکوشند .نظر به ماهیت پویا ،زنده و متحول بهداشت و
درمان ،باید مدیران این بخش بتوانند خود را با تغییرها و
پیشرفتها هماهنگ و همگام سازند (.)28
ویژگیهای حرفهیی و اخالقی مدیر
در جامعهی اسالمی ،داشتن ایمان ،شرط اصلی برای انتخاب
مدیراست و اصوالً پستهای کلیدی همچون مدیریت نباید به
افراد بیایمان واگذار شود .این موضوع در بخشی از آیهی 24
سورهی آل عمران (ال یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنینَ) به روشنی بیان گردیده که سرپرست مؤمنان نباید
از غیر خودشان باشد ( 17و  .)14به بیان دیگر ،خدای سبحان
ارتباط والیی با کافران را ممنوع کرده است ( .)21همچنین،
شرح صدر مدیر و عدم واکنش سریع در برابر مخالفان در آیه-
های  25و  26سورهی طه بیان شده که حضرت موسی در
جایگاه مدیر جامعه از خدا سعهی صدر میخواهد ( 2و  .)1در
این زمینه ،در آیهی یکم سورهی انشراح ،خداوند به لزوم شرح
صدر برای مدیر با پرسش از پیامبر ،که آیا به تو شرح صدر
ندادم؟ اشاره میکند (.)2
خداوند ،پس از نزول آیهی تغییر قبله ،به پیامبر اکرم (ص)
میفرماید « :حق ،آن چیزی است که از سوی پروردگار تو آمده
است ،پس هرگز به خود تردید راه مده» .این آیه بیانگر آن
است که رهبر باید از قاطعیت و یقین برخوردار باشد ،به
خصوص وقتی که قانونی را تغییر میدهد و سنتی را میشکند
( .)14در کنار قاطعیت ،مدیر باید محبت به زیردستان را نیز
در نظر بگیرد ( وَ ال تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَکَ لِلْمُؤْمِنینَ).
در این باره ،در تفسیر آیهی  153سورهی آل عمران ،بیان شده
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که مدیر هنگام مشورت باید نرمخو و انعطافپذیر و درموقع
اتخاذ تصمیم نهایى ،قاطع باشد (.)22
براساس آیهی  287سورهی بقره ،قدرت علمی و توانایی
جسمی برای انجام وظیفههای مدیریتی ،دو شرط الزم برای
مدیران است ( 17 ،1و  .)14در عین حال ،قرآن در آیهی 74
سورهی قصص ،مدیر و سرپرست را از غرور علمی که موجب
خودمحور شدن وی در تصمیمگیریها میشود ،بر حذر داشته
است (.)17
« ما کانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ
لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لی مِنْ دُونِ اللَّهِ»؛ بخشی از آیهی  73سوره-
ی آلعمران ،بیان میکند که «هیچ انسانی که خداوند به او
کتاب ،حکمت ،نبوت و حکومت داده است ،حق ندارد به مردم
بگویدبندگان من باشید» ( .)21این آیه ،سوء استفاده از
موقعیت و مسئولیت را غیرمجاز شمرده است ( 14 ،17و .)22
پیشگامی مدیر در اجرای برنامههای سازمانی برای ایجاد انگیزه
در افراد سازمان یکی دیگر از ویژگیهای مدیر از دیدگاه قرآن
است.)14( 1
در حوزهی سالمت یکی از دوازده جنبهی ارزیابی ،میزان
برتری سازمانهای عرضه کنندهی خدمات بهداشتی و درمانی،
توجه به ارزشها و اصول اخالقی مدیریت است .اخالق
حرفهیی یکی از زمینههای دانش مدیریت در این سازمانها
بهشمار میرود که مجموعهیی از اصول و استانداردهای تعیین-
کنندهی رفتار افراد و گروهها است .به عبارتی ،اخالق حرفهیی،
سبک چگونه زیستن و چگونه رفتار کردن در یک تخصص و
در یک محیط تخصصی ،اعم از فردی و سازمانی را تعیین
میکند .به طور عام ،مبانی اخالق حرفهیی و اجتماعی
برخاسته از آن عبارت است از صداقت ،عدالت ،امانتداری و
وفاداری در جریان مدیریت یک سازمان ،مانند سازمانهای
عرضه کنندهی خدمات بهداشتی و درمانی .به طور خاص نیز
میتوان اخالق حرفهیی را عالوه بر رعایت این موارد ،در آینهی
مسئولیت اجتماعی ،تعهد اجتماعی و انطباق اجتماعی تفسیر
نمود (.)28
وظایف مدیریت
آیههای مربوط به وظایف مدیریت ،در چهار دستهی برنامه-
ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل قرار میگیرند .البته
مباحث مربوط به وظیفهی رهبری ،در قسمت لزوم وجود رهبر
بیان شد.
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برنامهریزی :خدواند در قرآن ،نظم روز و شب و پشت سر هم
آمدن آنها را نشانهی برنامهریزی برای جهان معرفی میکند.1
همچنین در سورهی حج (آیهی  )52ذکر شده است که
پیامبران نیز برای دستیابی به هدفهای خود دارای برنامه
بودند ( 17و .)14
در زمینهی برنامهریزی ،به ویژه برنامهریزی استراتژیک ،دو
برنامهی هفت سالهی اقتصادی که حضرت یوسف برای نجات
مردم مصر از قحطی طراحی کرد ،از مهمترین مباحث
مدیریتی قرآن در این زمینه است ( .)1در این راستا ،مسئلهی
مدیریت صحیح بحران مطرح است که با برنامهریزی دقیق و
راهبردی و هماهنگ کردن عوامل درون و برونی میتوان به آن
نائل شد ( .)25البته برنامهها باید قابلیت اجرایی نیز داشته
باشند؛ برای نمونه ،حضرت یوسف ،برای عملی ساختن امکان
ذخیرهی گندم در مدتی طوالنی ،برنامهی ذخیرهی گندم به
شکل خوشهی کامل (گندم جدا نشده از خوشه) را مطرح و
اجرایی کرد (.)14
در برنامهریزی ،مشخص نمودن هدفها و پایداری برای
دستیابی به آنها ضروری است؛ به طوری که خداوند در
سورهی انفال (آیهی  ،)67افراد شرکت کننده در جنگ را به
تمرکز بر هدف ،که همان پیروزی است ،دستور میدهد و آنها
را از تشتت و مشغول شدن به غنایم باز میدارد ( 17و .)14
همچنین ،تعیین هدفها نیاز دارد به آگاهی از محیط و
1
تحرکهای رقیبان 2و شناسایی فرصتها و بهرهگیری از آنها
(.)26
تخصیص منابع برای دستیابی به هدفهای برنامه از موارد
مهم دیگری است که در قرآن به آن اشاره شده است .آیهی
 17سورهی نمل بیانگر این است که سلیمان از کلیهی امکانات
خود (جن ،انس و پرنده) برای ادارهی حکومت استفاده می-
کرد .البته طبق آیهی هفت سورهی حشر ،توزیع منابع بین
بخشهای مختلف سازمان باید عادالنه باشد ( 17و .)14
برنامهریزی بهداشتی،بخشی از برنامهریزی توسعه است که
در آن ،طیّ فرایندی منظم ،مشکالت بهداشتی و نیازهای
برآورده نشدهی جامعه ،مشخص میشود و در مورد منابع
موجود نیز ،برای تأمین این نیازها تحقیق میشود .این برنامه-
ریزی با هدف بهبود خدمات بهداشتی و برآورده نمودن نیازها
و تقاضاهای بهداشتی افراد جامعه شکل میگیرد .براساس این
1
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برنامهریزی ،مدیران باید بتوانند نیازهای مردم را در سه سطح
شبکهی بهداشت و درمان ،یعنی در سطحهای پیشگیری،
درمان و توانبخشی با تحلیل وضعیت موجود شناسایی کنند و
با استفاده از منابع در دسترس برای برآورده نمودن آنها
درسطح کالن یا استراتژیک و عملیاتی برنامهریزی نمایند؛ زیرا
بی برنامهریزی و تعیین اهداف و منابع موجود نمیتوان مسیر
درست را مشخص کرد و در امتداد آن پیش رفت ( 27و .)24
امروزه یکی از زمینههای بهرهوری عادالنه از منابع سالمت،
استفاده از فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی است که
پتانسیل عظیمی را برای ارتقای کارایی خدمات سالمت فراهم
نموده است .البته قبل از بکارگیری آنها بایستی ،اصول و
قابلیتها ،بسترهای مناسب ،حوزههای نفوذ و نیز موانع پیش
رو شناسایی گردند ( 18 ،23و .)11
سازماندهی :وحدت مدیریت و فرماندهی ،یکی از نکتههای
اصلی موفقیت در مدیریت اسالمی است؛ به طوری که هر فرد
فقط زیر نظر مستقیم یک نفر باشد .این امر از آیهی 31
سورهی مؤمنون استنباط میشود ،که خدا دارای شریک نیست
و در حکومت خود واحد است ( 14 ،17و  .)22مفهوم رعایت
سلسله مراتب در تشکیالت سازمانی نیز در آیهی«یا أَیُّهَا الَّذینَ
آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ »8بیان
شده؛ به طوری که خداوند به اهل ایمان دستور میدهد که در
ابتدا از خدا ،بعد پیامبر (ص) ،سپس جانشینان آنها و
صاحبان خرد اطاعت کنند .بنابراین ،حاکمیت شرعى فقط در
وجود پیامبر (ص) و اولواالمر بعد از وی تجسم مىیابد (.)12
همچنین ،در آیهی  155سورهی اعراف ،به گزینش و انتصاب
افراد در پستهای سازمانی اشاره شده است؛ به گونهیی که
بیان میکند که حضرت موسی برای رفتن به میعادگاه ،هفتاد
نفر را انتخاب کرد ( .)11همچنین قرآن در آیهی  13سورهی
یوسف ،به تقسیم کار بین افراد سازمان اشاره میکند؛ آنجا
که بیان میکند مأمور آب وظیفه داشت تا برای کاروان آب
بیاورد ( 14 ،17و .)11
در نظام سالمت یک ساختار سازمانی درست و منطقی،
شرایط الزم را برای ایجاد هماهنگی و همکاریهای بین بخشی
فراهم میکند تا سطح کارایی سیستم افزایش یابد .مدیران
نظام سالمت وظیفه دارند تا از طریق سازماندهی مناسب،
مانعهای مربوط به سلسله مراتب کاری را کاهش دهند و
دستیابی به هدفهای نظام سالمت را تسهیل نمایند .درضمن
در تنظیم ساختار سازمانی ،حضور سه سطح مدیریت عالی،
میانی و عملیاتی ضروری است که هر یک بر اساس موقعیت
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خود ،مجموعه افراد تحت سرپرستی خود را بر اساس تقسیم-
بندی شغلی،برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شدهی
سازمان ،مدیریت نمایند (.)18
کنترل و نظارت :خداوند در سورهی یونس آیهی 118بعد از
بیان جانشینی انسان و تفویض اختیار به وی بیان میکند که
بر اعمال شما نظارت میکنیم تا ببینیم چگونه عمل میکنید.
بنابراین ،هر مدیری که مسئولیتی را به فردی واگذار میکند
باید بر چگونگی عملکرد وی نیز نظارت و کنترل داشته باشد
( .)15خداوند در آیهی  188سورهی آل عمران ،هدف از
نظارت و کنترل را اصالح امور جامعه بیان میکند .آنجایی که
بیان میکند که از میان شما باید گروهی باشند که دیگران را
به خیر دعوت نمایند و از بدیها بر حذر دارند (.)28
بازدید حضوری ،یکی از روشهای ضروری در نظارت و بازرسی
است؛ به طوری که حضرت سلیمان بعد از پرسوجو از حال
هدهد ،وقتی که متوجه غیبت وی شد ،بیان کرد که اگر علت
منطقی برای غیبتش نداشته باشد او را کیفر خواهد نمود .2در
این آیه ضمن توجه به نظارت بر حضور افراد ،به شنیدن دلیل-
های آنها برای عدم حضورشان نیز توجه شده و نیز توجه به
این که بعد از شنیدن دلیلها ،اگر عذر آنها موجه نبوده باشد،
باید با آنها به صورت قاطع برخورد کرد (.)14
همچنین ،در آیههای  17سورهی ق 1و  16سورهی لقمان 8به
ضرورت انجام ارزیابی کامل اشاره شده است ()16؛ بهگونهیی
که نظارت باید همه جانبه باشد و به طور دقیق و کامل انجام
گیرد تا بتوان به آن استناد کرد و نیز باید در نظارت،
کوچکترین کارها و برنامهها مورد توجه قرار گیرد ( 14و .)22
در نظام سالمت مدرن امروز ،منبع نظارت به عهدهی دستگاه-
های مختلف همچون مراکز ارزشیابی و اعتبارسنجی است،
درحالیکه در نظام سالمت از دیدگاه قرآن ،هدف فراتر بوده و
ناظر ،خداوند است که در تمامی مکانها و زمانها بر اعمال
همهی افراد نظارت دارد .بنابراین اگر عرضهکنندگان خدمات
سالمت حتی در زمانهایی که کسی حضور ندارد معتقد به
این امر باشند که خداوند حضور دارد ،بسیاری از مشکلها ،از
کمکاری گرفته تا عوارضی که روی سالمت جان افراد اتفاق
میافتد ،همه تحت شعاع حضور و نظارت دائمی و مستمر
خداوند قرار میگیرد و مرتفع میشود (.)17
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نتیجهگیری
بر اساس اینکه پایهی تمام علوم جهان قابل استخراج و
استنباط از قرآن کریم است ،تفسیر مدیریتی آن نیز به شیوهی
علمی و روشمند در زمان کنونی ممکن و جایز ،بلکه ضروری
است .آموزههای مدیریتی متعددی در قرآن مطرح شده که
میتوان با فرموله کردن آنها ،سازمانها از جمله سازمانهای
مراقبت بهداشتی و درمانی را به شیوهیی درست مدیریت کرد.
تأمین دقیق و مسئوالنهی سالمت و تندرستی افراد جامعه،
جوهرهی یک مدیریت خوب تلقی میشود که این امر نیازمند
وجود و انتخاب مدیرانی با ایمان ،قاطع و با تعهد اجتماعی باال
است تا بتوانند با الگو گرفتن از آموزههای مدیریتی قرآن که
عنوان کاملترین قانون اساسی الهی است و با در نظر گرفتن
اصول برنامهریزی و سازماندهی ،استراتژیها و جهتگیریهای
نظام سالمت را تعیین نمایند و با استفاده از منابع دردسترس،
سیستم را با نظارت مستمر برای دستیابی به هدفهای تعیین
شده ،که همانا سالمت یعنی محور توسعه است ،مدیریت
نمایند.
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