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  مديريت طب اسالمي

  علم است يا هنر؟

  ♣♣♣♣مهران همتي 
  

  پزشكي سنتي - اسالم -  دين و پزشكي :ها دواژهـكلي
  

   اولي مقدمه

سالمت  مينأت و ارتقاء ،اني با هدف حفظدمات سالمتي درمـبرخورداري از خ

در اصول . دهد ي را تشكيل ميا هـراد يكي از اركان مهم پيشرفت هر جامعـاف

ران به ـون اساسي جمهوري اسالمي ايـانـسوم ق و نهم و چهل و بيست، سوم

ضرورت تأمين سالمت و درمان به عنوان نيازهاي اساسي مردم تأكيد شده است، 

  .اي براي تكامل انسان است زيرا سالمت افراد جامعه وسيله
  

  مفهوم مديريت طب اسالمي

براي دستيابي به اهداف ع ـكارگيري مناب وم عام به معناي بهـمديريت در مفه

ترين  آل دهـنمودن اي وان برقرارـعن هـوم خاص طب اسالمي بـاست كه در مفه

  .شود تعريف مي) مردم(كنندگان خدمات  حالت براي دريافت

                                                 
 پزشكي ي قضاييه در امور دندان عضو هيأت علمي گروه پژوهشي رشد و سالمت كودك و كارشناس رسمي قوه ♣
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آنجا كه فرض بر اين . آيد ترين تشريح در مقام به دست مي بهترين و مناسب

ي رسيدن به اهداف متعالي است مديريت فعلي در سطح مطلوبي قرار دارد و برا

 آيا اين انسان ؛د زيرك باشدمؤمن باي. بايد دنبال نمود در آينده چه تغييراتي را

ت غربي و كيفيت مديريت خود ي مسير مدير،تواند با بررسي اجمالي زيرك مي

  را ارزيابي نمايد؟
  

  دومي  مقدمه

 تصور است ، سالمتي و طب اسالمي به راحتي قابلبا توجه به مفاهيم مديريت

موريت خود أهاي سالمتي به م كه نظام سالمتي از طريق طراحي و اجراي برنامه

 به بيان ديگر مديريت صحيح طب اسالمي در گرو مديريت .يابد دست مي

  .ي آن است دهنده هاي تشكيل صحيح برنامه

كند، به  شود، رشد مي شبيه يك موجود زنده متولد ميسالمتي ي  هر برنامه

رد و ممكن است روزي گي ، در سراشيبي كهولت و ناتواني قرار ميسدر بلوغ مي

انعكاسي از يك نياز سالمتي در جامعه است و ي  تولد يك برنامه. از ميان برود

  .گردد مديريت اثربخش برنامه منجر به رشد آن مي
  

  مديريت در عصر فرانوگرايي

هاي  غالب سازمانست و شايد اشكال  ادنياي فردا دنياي سازمانهاي پسانوگرا

پود زندگي آوري در تارو ها كه به شكل حيرت امروزي همچون بوروكراسي

تصور  دون آنها غيرقابلدگي بـده است و زنـاجتماعي انسان امروز ريشه دواني

مفاهيم سازمان مديريت و ! ؟دنفردا نباشي  اسخگوي نيازهاي جامعه، پنمايد مي

با رشد سريع . هستند دت در معرض تغييرش آنها به بط باهاي مرتفرآيندرهبري و 
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، از رتباطي جديدخصوص فناوري اطالعات و فنون ا ههاي مختلف ب تكنولوژي

و رسد  گوش مي هـارهاي عريض و طويل بـاشي ساختـروپـاينك آهنگ ف هم

د ساختار و ـديـرونيك، تجـازي، دولت الكتـهاي مج مفاهيمي همچون سازمان

  .خواهند شد... ت فيلسوفانه و يري، جايگزين مدسازي كوچك

، جايي كه مفاهيم روبنايي همانند ايم شده) نوين فرا(مدرن   وارد دنياي پستما

 و ناگفته  هستندكاركردي سازمان با اين شدت در حال تغيير- اشكال ساختاري

  .آنهاست) تئوريك(هاي نظري  ر انتظار بنيانپيداست كه چه تحول عظيمي د

گرايي و رويكرد تكامل هاي ظهور نو  اجمالي بر انديشهاله با مروريـاين مق

هاي  مدرنيزم يا فرانوگرايي در زمينه يافته و انتقادي پس از آن تحت عنوان پست

برخي ويژگيهاي سازمانهاي ي   ابتدا به معرفي و مقايسه،مرتبط با مفهوم مديريت

 به برخي از پردازد و سپس مي) مدرن پست( با سازمانهاي فرانوين) مدرن(نوين 

هاي مطالعاتي  خصوص زمينه مدرن به هاي پست سازمان   مديريت درفرآيندابعاد 

  .سازي ايجاد گردد اميد است بستر مناسب جهت پياده. كند آن اشاره مي
  

  تعاريف

، ها اجتماعي است كه اشاره به نشانه، اي فلسفي  واژهمدرنيته ا  يمدرنيزم 

شدن و رشد و  نولوژيك دارد و مفاهيم صنعتيهايي از زندگي تك توليدات يا مدل

مدرنيته يا نوگرايي درست از . گيرد مي بر د فني و انساني را درتوسعه در ابعا

ي   و در واقع از هنگامي كه مقولهزماني آغاز شد كه انسان خود را كشف كرد

. عنوان برترين خصلت انسان مطرح شد  بهي روشنگري خرد با ظهور در دوره
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اي از تكامل دانش بشري بود كه بر اصول عقاليي تمايز و با اتكا  دورهمدرنيته 

  .گذاري شد  پايهيك بهترين روشبه وجود 

جديد و نوگرايي يك ي  به دوره گرايي پيش مدرن يا سنتي  گذار از دوره

داري و حاكميت زر همراه با گسترش  ظهور مظاهر سرمايه. شبه صورت نگرفت

. ي مدرن را در مغرب زمين خبر داد ره آغاز دو،داري هسايه و نفوذ اخالق سرماي

دولتها از نظريات علمي و اجتماعي ي  ، اعتقاد به استفادهباور بنيادين به مدرنيزم

نمود و همزمان با رشد  ايجاب ميرا  ي مسائل اجتماعي و مداخله در كليه

يل با هاي عريض و طو ، بوروكراسي اقتصادي متعدد انسانهاي اقتصادينيازهاي

با گذشت . ز از آن دوران ظهور و گسترش يافتويژگيهاي باقيمانده تا به امرو

رنگ  هاي سازماني منجر به كم زمان دگرگونيهاي مختلف در جوامع و در محيط

شدن بسياري از ارزشهاي دنياي ناخواسته خود را با شرايط غير قابل كنترل 

  .اده بودندمانهاي غول پيكر وفق دمسلط بر خود از جمله ساز
  

  ظهور انديشه هاي پسانوگرايانه

 ميالدي و 1980ي  اي است كه از ابتداي دهه پسامدرنيزم يا پسانوگرايي واژه

ي و تا حتي قبل از آن بر اساس آثار فيلسوفان علماي علوم اجتماعي فرانسو

ي  هـتوجه و عالق...  و  بادريالرد، ليوتارد،دريداحدودي انگلوساكسون مانند 

پست مدرن . ود معطوف كرده استـاعي به خـوم اجتمـقلمرو عل  را درزيادي

 شناسي ر و زيبايياز نظر برخي يك جنبش فرهنگي است كه ريشه در تاريخ هن

انتقادي به خصوص ديدگاه ي  اين رويكرد در واقع بسيارنزديك به فلسفه. دارد

ي انسان  ه آينده است و در واقع نگاه فيلسوفانه بهايدگر و دريداافرادي همچون 
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 به طور كلي دو ديدگاه رايج در . استروشنگري خسته از دنياي صنعتي و عصر

ي  ديدگاهي كه پست مدرنيزم را يك دوره. مورد اين واژه قابل ذكر است

آورد و ديدگاه ديگر كه آن را  به شمار مي) با اعتقاد به سير تاريخي(زماني 

زماني ي  ، پسامدرنيزم يك دورهتاريخيدر ديدگاه . گيرد نوعي فلسفه در نظر مي

هاي آن ظهور نموده  يبشي فراز و ن است كه پس از دوران مدرنيزم با همه

  .است

هاي ضد   تحوالت اساسي در علم و تكنولوژي، جنبش)1964 (كلوجفري بار

، چشم انداز نو به دنيا و امپرياليستي در جهان سوم، تغيير از فرديت به جامعه انبوه

  .داند پست مدرن ميي  يد فرهنگ را مشخصات دورهاشكال جد

 در همچون مديريت علمي( قبلي روايات برترجان ليوتارد بر منسوخ شدن 

ـد كيأهاي متوالي براي آنها ت و ظهور جايگزين) ي سازمان و مديريت عرصه

 و اينكه در دنياي پست مدرن تصور افراد از واقعيتفرا از بادريالردمي كند و 

، سازماني رديرفتارهاي في  دهنده تر شده و شكل ز خود واقعيتها واقعيواقعيات ا

  .كند ، ياد ميشوند و اجتماعي مي

هايي است  آنچه مسلم است واژه پسانوين يا پست مدرن نماد مجموعه يافته

كه بعد از مدرنيزم يا نوگرايي مطرح شده است و در واقع مي تواند حاصل 

ان گفت در مقام ارتباطي باشد و سرانجام مي توتكامل و يا نتيجه انتقادي آن 

 براي مواجهه با آينده است كه اين گفته با ديدگاه كساني كه آن را رويكردي

  . تعارض چنداني ندارد،اند فلسفه نيز به شمار آورده

ستقل به مي  اجتماعي پسامدرنيزم قائل به انسان صاحب اراده علومي  در عرصه

درنيته وجه غالب تفكر در مي  عتقادي كه در دورها(عنوان محول جهان نيست، 
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گيزش در كيد بر غرايز و اميال و ديگر عوامل انأبلكه گاهي با ت) غرب بود

مشكل اگر چه . كند حمله مي) از نوع ابزاري( منطق و خرد ، به استبدادافراد

 همچنان ي روشن از آن است كه همانا ارائه نشدن تعريفپسانوگراييي  عمده

پردازان   اما به هر حال به لحاظ تجربي آنچه مورد پذيرش اكثر نظريه،ستپابرجا

 وارد است، اينكه نسل ما با پشت سرگذاشتن مراحل مختلف از دوران مدرنيزم

  .عصر پست مدرن شده است
 

   مدرن سازمانهاي مدرن با سازمانهاي پسا برخي تفاوتهاي-1جدول شماره 

  مدرن اهاي پس سازمان  هاي مدرن سازمان  متغيرهاي سازماني

  يكپارچگي  تخصصي شدن  ، استراتژيهااهداف

  مردم ساالري  بوروكراسي  ترتيبات كاركردي

  هماهنگي و كنترل
  توجه به توانمند سازي

   ابزاري سازمان

تمركز بر توانمند 

  سازي انساني سازمان

  دروني شده  سازماني  قابليت محاسبه

  بدون ساختار  ساختارمند  روابط كاري

  تعهد و اطمينان  پاداش و تنبيه  گيزشان

  بيروني  كيفيت
  دروني شده

  )فرهنگ سازي(

  تيمي  فردي   پاداش-رابطه عملكرد

  زاينده  رو به انحطاط  روابط بين شخصي
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  هاي نوگرا در مقابل فرانوگرا سازمان

يي، خدمات ارزشمندي آكار ابزاري و با منطق  تعقل دايم مدرنيته مبتني برپارا

د انبوه و كيد اوليه بر توليأ، جايي كه تهاي عصر نوگرايي ارائه كرد سازمانبه 

اي ـه ي سازمان در واقع آنچه سبب رشد و توسعه. هاي ساده بود نساخت ماشي

،  وير، دوركهيمونـهاي با ارزش كساني همچ ، حاصل فعاليتعصر مدرنيته شد

 دـمركز بر توانمن، تهاي عصر فرانوگرايي ناما در سازما.  و ديگران بودتايلور

هاي  هاي سازمان رخي از تفاوتـ به ب1ي  ارهـجدول شم. هاست سازي انسان

  .كند مدرن در متغيرهاي سازماني اشاره مي درن و پستـم
  

  هاي نوگرا كيدات سازمانتأ

، تصميمات متكي بر واقعيت و دانش، دـمن رفتار قانون: آل بوروكراسي ايده. 1

بر اساس جايگاه سازماني به جاي پايگاه اجتماعي يا اختيار محدود، تقسيم قدرت 

 .ها سنت

وع و ـصنعتي مبتني بر تنهاي  انـوان اصلي مهم در سازمـعن هب: تقسيم كار. 2

ور كسب حداكثر ـح به منظـ سطترين ا جزئيـكردن كارها ت تخصصي. اوتـتف

 )دوركهايم و تايلورنظرات . (ييآكار

سنجي تايلور و با  صل مطالعات كار و زمانحا: يك بهترين روش انجام كار. 3

 )تفكر تحليليي  نتيجه. (ييآهدف كسب حداكثر كار
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  كيدات سازمانهاي فرانوگراتأ

، احساسات و ترجيحات افراد است و مفهوم گيري مبتني بر ارزشها تصميم. 1

رسمي و گروهها  ي در نظر است كه در آن رهبري غيركراسووسيعي از بور

  .ندنقش مهمي دار

در . د راههاي متعددي وجود دارهخاص همواري  براي رسيدن به يك نتيجه. 2

نظر است نه يك  ك نتيجه مد رسيدن به ي در تفكر تركيبي،مقابل تفكر تحليلي

توان به  هاي مشهود اين تفكرات در سازمانها مي از جمله نمونه. روش خاص

TOMرزيابي تحليلي از كار و ، ابهبود مستمري  هـد كه مبتني بر فلسف اشاره كر

 .فرهنگ كيفيت استي  توسعه
  

  تفكر تركيبي در مقابل تحليلي

ور براي ـكردن ام جزء تحليلي نوعي انديشيدن مبتني بر جزء) تفكر(منطق 

وضوع، علم بر اجزا به دين معنا براي درك كليت يك م. كل استدرك بهتر 

ات كار و ـصوص مطالعخ ـه بورـايم و تايلـدوركهات ـمطالع. كند كفايت مي

اما در منطق يا تفكر تركيبي . ع حاصل تفكر تحليلي استـجي در واقسن انـزم

سازي فقط در راستاي هدف  ر است و جزئيزاء فقط با درك كل ميسـدرك اج

ه از ـ، گرفتن نتيجه در تفكر تحليلي اهميت داردـ آنچ.كند ـدا ميا پيـكل معن

اما در تفكر . حاصل جمع نتايج جزئي است همواره كليي  اجزاء بوده و نتيجه

ي  عالوه نتيجهه ب. ر رسيدن به نتايج نيز اهميت داردتركيبي چگونگي و چرايي د

  .نهايي با حاصل جمع جبري نتايج الزاماً يكي نيست
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  مديريت در عصر فرانوين

ني جايگاه قانوي  ثيرات رهبري و مطالعهأكيد بر تأت) مدرن(در تئوري نوين 

 فرآيند، اما در فرانوين تمركز بر چگونگي نظر است ر بوروكراسي مدمدير د

  .مديريت است
  

  مديريت فرانويني  محورهاي مطالعه

. وني نيستـد مدير صرفاً متكي به جايگاه مشروع قانـديـهاي ج در انديشه

گذاري به منظور اثر مديريت ديگر وابسته به مبادالت ارزشمند با ديگران فرآيند

، ي مدير و قدرت نفوذ او در باورهاكيد بر توانايي شخصيتأيست، بلكه تبر آنها ن

ت ريـاليي مديـهاي عق اين مدلبنابر. ال ديگران استـارها و اعمـ، رفتها ارزش

 اين .تركيب شود...) ، كاريزما و  شهودمبتني بر(عقاليي هاي غير بايستي با مدل

  .دهد  قرار ميل آفرينمديران تحو را در برابر مديران عملگراها  تفاوت

، بهبودكيفيت عملكرد از طريق مند به حفظ جايگاه قانوني  عالقه:مدير عملگرا

  .بردن انگيزه در كاركنان است مبادالت رئيس مرئوسي و باال

گذاري اورهاي مشترك اثـرها و ب  از طريق سيستم ارزش:آفـرين مديـر تحول

 كهنه و تالش مضاعف در نيل به كند و پيروان را به نگاه نو حتي به مسائل مي

  .دارد اهداف وامي

كنند، اما  گيـري و حل مسأله مي گرا مستقل از اسالف خود تصميممديران نو

ردستان ، به زيبرند ميال ؤمديران فرانوگرا تصميم گيري كامالً منطقي را زير س

  .معقولنداتكا دارند و گاهي هم غير
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ديريت ـ م،فرآيندي  هـ مطالع يكي از روشهاي جديد در،در همين زمينه

ي  ان خدمات به جاي مطالعهنندگك ارزشها و احساسات شخصي دريافتي  مطالعه

  . عملكردها يا ويژگيهاي مدير استمهارتها،

ي كاري غير  مديريت سنتفرآيندي  جستجوي مدل يا علت واحد در مطالعه

 هدف از ،لعـات مديريت نوگرادر حالي كه در مطا. مفيد و آزاردهنده است

، اما در فرانوين به دليل  اثر بخشي يك ويژگي يا رفتار است يافتن عللساخت،

لدفورد و  ون،بامثالً . شود ادي را براي اثربخشي مطرح مييكپارچگي روشهاي زي
 تأكيد بر تطبيق  گزينش به جايفرآيندكنند كه در   در مدلي پيشنهاد ميناتان

تناسب افراد با ) ربه و مهارت مورد نياز، تج دانشاز نظر سطح(داوطلب با شغل 

  .هاي كلي مد نظر باشد سازمان مورد سنجش قرار گيرد و شايستگي

ه و تحليل، اتكا به تجزي مديريت در فرانوين به جاي فرآيندروشهاي تحقق 

 استراتژيهاي تحقيق در مدرنيزم 2ي  جدول شماره.  استشناسي متكي بر زيبايي

  .كند ه ميرا با پست مدرنيزم مقايس

شناسان در ساختن اين فرضيه كه يك حقيقت  نهاي نوين فلسفه و روا تئوري

اند و واقعيت را بر اساس مشاهدات پژوهشگر   درمانده، همواره وجود داردواقعي

پس درك . داند ي ما را انعكاس واقعيت مي ربهپارادايم مدرنيزم تج. سازند مي

 مديريت نيز فرآيندي  در مطالعه. ماند گر در فرضيات خود محدود مي مطالعه

وين ـاما در فران. شود ده ميـبسن) پذير رفتارهاي مشاهده(دات ـصرفاً به مشاه

ز درك ديگران متكي است گر از خود و قبل ا تحقيقات بر درك پيشين مشاهده

ي رهبري مطرح   را در مطالعه»خلق و بسط« تئوري كاتهرت و لوئيس). اسكما(

ا كه افراد همواره در حال ساختن درك موضوعي از دنياي بدين معن. كنند مي
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شود، بلكه ادراك  صرف انجام نميي  ، مشاهدهر آنتجربي خود هستند و د

 معتقد است انكيگ. آمده تلفيق مي شود دست گر از موضوع با نتايج به مشاهده

ي ها هاي افراد را به روشي مشابه با سازه ، احساسات و فعاليتكه اين نظم فكري

  .كند زباني خلق مي

  تراتژيهاي تحقيق مدرن و پست مدرن اس-2ي  جدول شماره

  تحقيق پست مدرن  تحقيق مدرن
  توجه به يك يا چند متغير

   و روابط آنها

ي  توجه به متغيرهاي متعدد و روابط پيچيده

  سازماني و محيطي

  أكيد بر خطي بودنت

  روابط

  توجه به روابط

  غيرخطي متغيرها

  هاي اص وافقمعيارهاي خ

  زماني كوتاه مدت

  توجه به تغييرات بلند مدت

  و علت يابي رفتارها در بلند مدت

  كيد بر رفتارهاي خاصأت

  هاي خاص  در موقعيت

  گيري باكيد بر تصميم أت

  )ارياز نظر آم(پيوسته ماهيت غير 

  أكيد بر گزارش گيريت

  )...نامه و پرسش(

  ساخت مدل تئوريك و تحليل

  ساس خواص داده ها بر ا

  ها و توجه طبيعي افراد و گروه

   به نمونه هاي آماري بزرگ
  

  :ها و مفروضات است اراي اين ويژگي دخلق و بسطتئوري به طور خالصه، 

 .هاي اجتماعي آنها تأكيد دارد نهبر تعامل بين افراد و زمي -

 .سازد  مديريت آزاد ميفرآيندنگاه محققان را از ديدگاه ساكن به  -
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 )فرآيندوان يك ـبه عن(سط و تكوين مديريت در طول دوران زندگي بر ب -

 .كيد داردأپيوسته ت

 .مدار است ارزش -

 .كند ت را در يك چارچوب منسجم ميهاي چندگانه مديري مدل -
  

  گيري نتيجه

هاي جديد نيازمند  انـهاي جديد است و سازم انـدنياي جديد نيازمند سازم

هاي كالسيك  كه عالوه بر منطق عقاليي و آموزهمديراني . رهبران جديد هستند

 ها و ي درك ارزش سازمانهاي عصر مدرنيته، مجهز به ابزار تفكر جديد بر پايه

. گيري هستند احساسات بوده و معتقد به دخالت عوامل مختلف در تصميم

درون و برون ي  مديريت و رهبري در آينده نيازمند درك بهتر از روابط پيچيده

 پسانوگرا و افراد يها مديريت براي رويارويي با سازمان. اي نوگراسته سازمان

تنوع و خالقيت در زيردستان بايد توسط مديران . جديد نيازمند تحمل متغير است

اشناسانه و ـدگانه، تفكر ارزشي و زيبـهاي چن علت. دـها پرورش ياب انـسازم

گيري و مديريت  هاي سازنده بايستي مورد پذيرش و مبناي تصميم واقعيت

هاي ديگر است  پردازي مطابق با تفكرات نوين و تلفيق با تئوري وابسته به نظريه

   منطبق خواهد شد؟قيقتحال آخر اينكه آيا در پسانوگرايي واقعيت بر و سؤ
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