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اجتماعیوفردیسالمتبهمتعددیهایآیهطریقازخداوند.دهدمیسوقسالمتسویهبرا

تُـمَرِضْإِذاوَ»آیهطبققرآنیفرهنگدرراستا،ایندر.استکردهاشارهمختلفابعاددر

(80/عراءش)«اندواسطهووسیلهدیگران،ودهدمیشفاراهابیماریکهاستخداوند:یَشْفینِفَهُوَ

خداوندفیمعردرنیز(ع)ابراهیمحضرتکهرودمیشماربهالهیبزرگنعمتهایازیکیسالمتی

.میکندمحاجهخداوندشفابخشیبهخدادادینعمتاینبهاشارهباپرستانبتبه

بحث

گیرینتیجه

چکیده

استخراجرامدیریتروزعلومهدفمند،ایشیوهبهآنازتوانمیکهاستیمنبعترینجامعقرآن،

ازیکی.دبرپیشوکردبناآنمفاهیمپایۀبرراآنهایسیستمواسالمی،سازمانهاجامعۀمدیریتو

روانیوجسمیسالمتحفظودرایجادآننقشبهتوجهباکهاستسالمتظامنسیستمها،این

.طلبدمیمتعالیهدفاینبهدستیابیبرایراقرآنیواسالمیاصولبرمبتنیمدیریتیجامعه،افراد

مدیر،وجودلزوممحورهایدرقرآنمدیریتیهایآموزهبررسیحاضر،مروریمطالعۀهدف

اندهی،سازمریزی،برنامهقالبدرمدیریتهایوظیفهنیزومدیراخالقیوایحرفهیژگیهایو

برعالوهکهداردمدیرانینیازبهسالمتنظام.تاسسالمتنظامبهرویکردیاب،کنترلورهبری

.ندباشنیزیاسالمجامعۀآحاددرمانیوبهداشتینیازهایپاسخگویبتوانند،یمدیریتعاموظایف

رایبمدیرانگزینشهایشرطاجتماعیتعهدوقاطعیتصدر،سعۀایمان،ما،اسالمیدرجامعۀ

وزهآمازالگوگرفتنبابتوانندبایدمدیراناین.استشدهبیاندرمانیوبهداشتیسازمانهایادارۀ

بهاست،الهیآفریدۀبرترینکهانسانمنزلتوشأنبامتناسبراخودایفوظقرآن،مدیریتیهای

بهشدهتهپذیرفحقوقازیکیمنزلۀبهراسالمت،سازمانهااینصحیحمدیریتباوسانندرانجام

.کنندهدیهجامعهافراد

مدیراخالقیویاحرفهویژگیهایسالمت،نظاممدیریت،قرآن،اعجاز،:کلیدیکلمات

ند بهه بنهدگان   های سالمت ابزاری هستند که درطول و امتداد شفابخشی خداوه طور کلی، سیستمب

دمات سالمت، ی خی خطیر و عرضههای قرآنی برای انجام این وظیفهباید با شیوهاند،شکل گرفته

جتماعی، های اقرآن در چگونگی مدیریت سازمانات ترتأثیرشناخت هرچه بیشبا .مدیریت شوند

ه شهمار  که با سالمتی افراد جامعه در ارتباط هسهتند و در حقیقهت حهافظ سهالمت عمهوم جامعهه به       

ی در ایهن مطالعهه  .اشهت دو مهدیریت آنهها   هها  ی سهازمان در ادارهیبیشترۀستفاداروند؛ میتوان می

ر قالب ضهرورت  آرای مدیریتی قرآن دبه بررسیمربوطت مروری با استفاده ازمنابع تفسیر و مقاال

هههای حرفههه ایههی و اخالقههی او و نیههز وظیفههه هههای مههدیریت در قالههب     وجههودی مههدیر، ویژگههی 

.ده شریزی،سازماندهی، رهبری و کنترل، با رویکردی به نظام سالمت پرداختبرنامه

مقدمه

ومئنمطسندوپیشرفتمسیردرجامعهوانسانعملواندیشهراهنمایترینجامعکریم،قرآن

هایآموزهنبودفراتاریخیراستا،ایندر.استمعنویومادیسعادتمندحیاتبهدستیابیجاوید

یت،حساسپویایی،اجتماعی،دستورهایبودندارازندگی،برایبودنگرهدایتوراهنماقرآن،

کاربردیوتخصصیروشازمندیبهرهبرایرازمینهآن،بخشینجاتومرجعیتگیربودن،موضع

دماتخۀکنندعرضهسازمانهایدرویژهبهمدیریت،وسازمانتخصصیۀحوزدرآسمانیهدیۀاین

آنسیستمهایوجامعهآن،بخشحیاتونورانیۀبرناموقرآن.استکردهفراهمسالمت،

مدیریتیفسیرتاست،کریمقرآنازاستنباطواستخراجقابلجهانعلومتمامۀپایاینکهاساسبر

هایآموزه.استضروریبلکهجایز،وممکنکنونیزماندرروشمندوعلمیۀشیوبهنیزآن

ازازمانهاسستمامیآنها،کردنفرمولهباتوانمیکهاستشدهمطرحقرآندرمتعددیمدیریتی

.کردمدیریتدرستایشیوهبهرادرمانیوبهداشتیمراقبتسازمانهایجمله

لقیتخوبمدیریتیکیجوهرهجامعه،افرادتندرستیوسالمتۀمسئوالنودقیقتأمین

تااالاستباجتماعیتعهدباوقاطعایمان،بامدیرانیانتخابووجودنیازمندامراینکهمیشود

واستالهیساسیاقانونترینکاملعنوانبهکهقرآنمدیریتیهایآموزهازگرفتنالگوبابتوانند

راالمتسنظامهایگیریجهتوهااستراتژیسازماندهی،وریزیبرنامهاصولگرفتننظردربا

هایهدفبهتیابیدسبرایمستمرنظارتباراسیستمدسترس،درمنابعازاستفادهباوهدونمتعیین

.نمایندمدیریتاست،توسعهاساسیمحورکهمردمسالمتهماناکهشده،تعیین

منابع

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.
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