اصول مدیریت خدمات پرستاری
جلسه دوازدهم
مدیریت اسالمی
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مدیریت اسالمی
 دراسالم مدیریت و رهبري به عنوان یك اصل ضروري و اجتناب ناپذیر براي
ادامه حيات انسان بحساب آمده است .قرآن و احادیث و روایات اسالمی ،
رهبري را در دو جهت الهی و شيطانی مورد بحث قرار داده اند و سرنوشت
انسان را با ميزان اطاعت از رهبرانی كه آن ها را بسوي حق و حقيقت دعوت
كرده اند و یا آنان را به سوي دوزخ و شقاوت می خوانند وابسته می دانند.
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مدیریت اسالمی چیست؟
 تعریف هاي متعددي براي مدیریت اسالمی آورده شده است:
 افجه اي مدیریت اسالمی را مقوله اي مکتبی می داند و وظيفه مکتب نيز از
نظر او ارائه راه حل هایی است كه با مفهوم عدالت خواهی سازگار است.
 عسگریان مدیریت از دیدگاه اسالم را در مسير نزدیکی به خداوند می داند.
بدین معنی كه در كليه سطوح آن زهد و تقوي پيشه می شود  ،سعی در
بخشش و ارشاد فزونی می یابد و جلب رضایت اكثریت بيشتر می شود.
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 هدف نهایی در مدیریت اسالمی "تقرب الی اهلل" است .مدیر اسالمی ،هم
براي خدا كار می كند و هم خلق را به سوي او رهنمون می سازد ،اگر
مدیریت دینی و معنوي مردم را بر عهده داشته باشد هدفش رشد معنویت
جامعه است و اگر مدیریتش در جهت سياسی و اجتماعی باشد هدفش رشد
سياسی و اجتماعی خواهد بود و اگر مدیریتش در جهت اقتصادي باشد
هدفش ،رشد و شکوفایی اقتصادي است .خالصه اینکه هدف در مدیریت
اسالمی رشد معنوي ،مادي ،سياسی ،اجتماعی و اقتصادي جامعه است ،آن
هم در جهت رضایت خداوند.
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ضرورت و اهمیت مدیریت از نظر اسالم
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براي نشان دادن اهميت رهبري و مدیریت از نظر اسالم به ترتيب آیات یا روایاتی كه
در این زمينه جمع آوري شده است ذیالً مطرح و در هر مورد در صورت لزوم توضيح
داده می شود.
 -1 قرآن – سوره نازعات آیه 5
 فالمدت برات امراً
«پس سوگند به تدبيركنندگان كارها»
 خداوند در این آیه به فرشتگان اداره كننده كارها سوگند یاد می كند  ،خداوند خود
نيز مدیر است.
 همانطور كه در دعاي جوشن كبير بند  25آمده است.
 اللهم انی اسئلك باسمك یا مصوریا مقدریا مدبر...
« خدایا از تو درخواست می كنم بنام تو اي صورت آفرین  ،اي تقدیر كننده  ،اي
تدبير كننده »...
مالحظه می شود كه اوالً تدبير یکی از خصوصيات احدیت است ثانياً آنقدر این امر
مهم است كه خداوند به تدبيركنندگان سوگند یاد می كند و تدبير در امر یعنی به
عاقبت كار نگاه كردن ،معنی لغوي تدبير پشت سرگذاشتن چيزي است.

-2 از پيامبر اكرم (ص) نقل شده است كه :
 من مات بغير امام مات مئيته جاهليه
 « كسی كه بدون امام و رهبر از دنيا برود مرگ او مرگ جاهليت است».
 این روایت اهميتی را كه اسالم براي وجود امام و ضرورت رهبري قائل است
نشان می دهد و اینکه بدون رهبري ومدیریت امکان نجات و هدایت نيست و
مرگ آنها را مرگ جاهليت قبل از اسالم می داند.

6

-3 امام علي عليه السالم خطاب به كميل مي فرماید:
 الهم قلبی ال تخلو االرض من قائم هلل بحجه اما ظاهراً مشهوراًو اما خائفا
مغموراً لئالً یبطل حجج اهلل و بيناته.
 « آري بخدا سوگند زمين هرگز خالی از حجت نيست  ،خواه ظاهر و آشکار
باشد یا ترسان و پنهان تا نشانه هاي الهی و دالئل فرمان او از ميان نرود».
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این گفتار علی عليه السالم نشان می دهد كه وجود رهبري و امامت اعم از آنکه بر حسب
شرایط زمان و مکان آشکار یا پنهان باشد امري حتمی و الزم است و بدون آن امکان هدایت
انسان براي رسيدن به سر منزل مقصود نيست.

-4 امام علي بن موسي الرضا (ع) مي فرماید:
 انا النجد فرقه من الفرق و المله من الملل تقو و عاشو اال بقيم و رئيس لما
البد لهم فيه فی امر الذین والدنيا.
 « در مطالعه احوال بشر هيچ گروه و ملتی را نمی یابيم كه در زندگی موفق و
پایدار باشد مگر بوجود مدیر و سرپرستی كه امور مادي و معنوي آنرا مدیریت
نماید».
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-5 از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود:
 الیستغنی اهل كل بلد عن ثالثه یفزع اليه امر دنياهم و آخرتعم فان عدموا
ذالك كانوا همجا:
 فقيه عالم ورع
 و امير خير مطاع
 و طبيب بصير ثقه
 مردم هر اجتماع از سه گروه بی نياز نيستند  ،تا امور دنيا و آخرت خود را
بوسيله آن سه دسته انجام دهند و هرگاه اجتماع فاقد آن سه باشد افراد آن
جامعه بصورت حيوانات ضعيفی درخواهند آمد.
 )1 فقيهی آگاه و پرهيزگار
 )2 مدیري خيرخواه و مسلط
 )3 پزشکی صادق در كار و مورد اعتماد

-6 امام سجاد (ع) در رساله حقوق مي فرماید:
 و حقوق رعيتك ثالثه اوجبها غلبك حق رعيتك بالسلطان ثم حق رعيتك
بالعلم  ،فان الجاهل رعيه العالم  ،و حق رعيتك بالملك من االزواج و ما ملکت
من االیمان
 « و حقوق زیردستان و آنانکه تحت رهبري تو هستند نيز برسه قسم است ،
واجب ترین آنها حق كسانی است كه تو عهده دار اداره آنان هستی  ،بعد حق
كسانی است كه تو عهده دار امور تربيتی و پرورش آنهاهستی چرا كه جاهل
زیر دست عالم است و باید تحت رهبري او قرار گيرد و سپس حق كسانی
است كه تو سرپرست آنان بوده و عهده دار تمثيت امور مالی و اقتصادیشان
هستی و رفتار و خواست تو  ،در آنها تاثير دارد همانند همسر و زیردستان»
10

ویژگی های مدیریت اسالمی
 در نظام اسالمی ،پذیرش مسئوليت اجتماعی وظيفه است و هر كس باید در
توان خود مسئوليت پذیر باشد
 مدیریت از دیدگاه اسالمی امانتی است كه به شخص مدیر سپرده ميشود و او
باید به شدت از آن مراقبت كرده و آن را طبق معيارهاي صحيح نگاه داشته و
در نهایت به اهلش بسپارد.
 مدیریت اسالمی را ميتوان داراي ویژگی هاي زیر دانست:
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مبتنی بر فرامين الهی است
اصول ارزشی آن تابع زمان و مکان نيست بلکه جلوه هاي این اصول و ضد آن تغيير
می یابد
متکی بر دو پایه تعالی و توليد است.
ابزار و وسائل تا زمانی مورد تایيد است كه در جهت تعالی انسان به كار گرفته شود
استثمار انسان از انسان مذموم است حتی در جهت اهداف سازمان
هدف غایی سازمان در مدیریت اسالمی ،تعالی انسان است.

صفات مدیر


 -1تعهد به اسالم و اخالق اسالمي
 الف)ایمان
 ب) تقوي
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شرایط تقوي:
برپاداشتن نماز
شکيبا در ختی ها
وفاي به عهد
صداقت
متعادل بودن
ساده زیستن
اخالص
عفو و اغماض و بخشندگی
سعی و جهد
تزكيه و حسن خلق

ج) اعتقاد به والیت فقيه
د)توكل به خداوند
ه)عدالت
و)امانت داري

صفات مدیر
 -2 اهليت





الف) كاردانی و تخصص
ب)قدرت و توانایی اداره نمودن
ج)بينش و آگاهی“اسالمی ،سياسی“
د)توانایی جسمی

-3 اعتماد
 -4 سعه صدر
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وظایف مدیران از دیدگاه اسالمی
مدیریت اسالمی مدیریتی وظيفه گراست .بنابراین مدیران در جامعه اسالمی داراي وظایفی هستند كه این
وظایف به بهترین شکل در نامه معروف حضرت علی (ع) به مالك اشتر بيان شده است .با توجه به
فتواي نامه ميتوان این گونه بيان داشت كه یك مدیر در جامعه اسالمی باید وظایف زیر را انجام دهد:
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با تمام وسایلی كه در اختيار مدیر هست و با تمام نيرو براي جلب رضایت مردم بکوشد.
تشویق افرادي كه با فداكاري انجام وظيفه ميکنند.
سير نگه داشتن كاركنان
گزینش صحيح دولتمردان
توجه به گذشته افراد تعيين شده و كاردان.
آزاد نگذاشتن دولتمردان تا در جهت سوء عمل كنند
گماشتن هركس به كاري در خور و شایسته اوست.
تقسيم كار و حيطه نظارت
مشورت و تبادل افکار
استفاده از نظریه پردازان
به كارگماشتن تازه مسلمانان به حکمرانی و توجه به اهميت تجربه و ادیان حقيقی آرمان خواهان
دادن فرصت مساوي به همه در خدمات
مدارا با ارباب رجوع
امانتداري و نگهداري اموال دولت
تعهد و ایمان در خدمت
حکومت مردم بر مردم
تعيين خط مشی كلی و راهنمایی طرح ریزي در اداره و هدایت كارهاي مردم با اصل كيفر و قصاص و اصل توكل و
مشورت

معیارهای شایستگی مدیران
 -1 ایمان
 -2 دانش و آگاهی
 -3 تقوي
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