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مهمترين عوامل مؤثر بر هر جامعه ،مديريت و رهبري است .بهترين شکل مدديريت ،مدديريت قرآندي و
زمینه و هدف :يکي از 
گرههاي محدیط كدار را
ميتواند با رعايت و به كارگیري اصول مديريت ،بسیاري از مشکالت و 
اسالمي است .مديريت پرستاري 
مهمترين معیارهاي مديريتي از منظدر قدرآن
مرتفع نمايد .با توجه به اهمیت مديريت به خصوص در حیطه پرستاري مروري بر 
كريم پرداخته شد.
مواد و روش ها :در اين مطالعه مروري تشريحي پس از مطالعه پايگاههاي اطالعاتي اسالمي ،تعداد  10مقاله كه هر كددام بده
بررسي ويژگيهاي مديريتي از ديدگاه قرآن كريم پرداخته بودند؛ به طور كامل و دقیق مطالعه شد ،سدسس نقد هدا و وظداي
يک مدير از ديدگاه قرآن كريم بررسي و ارائه شد.
یافتهها :از منظر قرآن كريم يک مدير بايد واجد شاخصها و ويژگيهاي بسیاري در نحوه مديريت باشد .ويژگيهاي فدردي،
مديريتي فرد و مديريتي سازمان از مهمترين معیارهاي مطرح شده در قرآن كريم است.
نتیجه گیری :در صورتي كه پرستاران در بخ

مديريتي رهنمودهداي قدرآن را در مدديريت بکدار گیرندد؛ خألهدا و مشدکالت

ميگردد.
موجود مرتفع خواهد شد و اين مهم منجر به ارتقاي كیفي خدمات مربوط به سالمت 
کلید واژه ها :مديريت ،اسالم ،پرستاري
مقدمه
مديريت قرآني شیوه خاصي از رهبدري مبتندي بدر مبداني
فکري و عقیدتي اسالم است .انگیزهها جهت دهندده ايدن
نوع مديريت نیست ،بلکه ارزشهاي انساني در اين شدیوه
ميكند .بندابراين همده تدالش
مديريت ،جهت را مشخص 
حدقخدواهي و
آرمدانهداي 

مدير برمبناي حق و در جهت
ميگیرد ،چنانچه مديريت انبیداي الهدي
حقجويي صورت 

اين گونه بوده است ( .)1مديريت قرآني ،مديريت متمركدز
است .منظدور از تمركدز ،وحددت مرجدع تصدمیم گیدري،
انسجام و هماهنگي بین نیروها و برقراري رابطده ارگانیدک

بین واحدها و بخ هاي تابعه در حوزه مديريت اسدت (،2
 .)3ضرورت مديريت در زندگي اجتماعي از بديهیات بدوده
و هیچ نیازي به استدالل و برهان ندارد ( .)4 ،3از آنجدايي
جهانبیني

ميكنیم و
كه ما در يک جامعه اسالمي زندگي 
مديباشدد .مسدلما
جهدانبیندي اسدالمي 

حاكم بر آن هدم
مديري موفدق اسدت كده در جهدت اهددا مکتبدي نظدام
بردارد(.)5

سازمانها قدم

سیاسي حاكم بر جامعه در درون
حوزههاي قرآني ،تذكرات مديريتي دارد؛ بده طوريکده

تمام
نق و هد اول نزول تدريجي ،تربیت و تهذيب مدديريت
آمدوزههداي

اسالمي اسدت( .)6بدراي تجلدي بخشدیدن بده

مقاله مروری
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اسالمي در رفتارهاي اجتماعي شهروندان جامعده اسدالمي
متنهاي وحیداني و روايدي را بدازخواني و در
بايد محتواي 
نامههدايي اجرايدي آنهدا را جداري سداخت (.)7
شیوه 

قالب
حرفه پرستاري نیز مانند هر حرفه ديگري ملزم بده ايجداد
تغییرات الزم و هماهنگي در الگوي مراقبت از بیمداران بدا
دان د و فددنآوري نددوين مدديباشددد و مددديريت پرسددتاري
ميتواند با رعايت و به كارگیري اصول مديريت ،بسیاري از

گرههاي محیط كار را مرتفع نمايد ،در غیر اين
مشکالت و 
صددورت از كیفیددت و مهددارت مددديران پرسددتاري در ارائدده
خدمات بهداشتي -درماني در سطح جامعه كاسته خواهدد
شد ( .)8از سويي ديگر ،نحوه ارتباط مديران پرسدتاري بدا
پرستاران درماني بر رضايت شغلي آنان ،كیفیت عملکدرد و
سالمت رواني آنان ارتباط مستقیم دارد ( .)9لذا پرسدتاران
ارشد در بخ هاي مديريتي بايد با اصول مديريت اسالمي
آشنا بوده و حداكثر تالش خود را در جهت اسدتفاده آنهدا
بکار گیرند.
نظر به اهمیت مديريت در حوزه سالمت ،بده خصدوص در
حیطه مديريت پرستاري هد از اين مطالعده مدروري بدر
مهمتدرين نکدات مدديريتي از منظدر
متون موجود در باب 
قرآن كريم است .امید كه اين نکات رهنمودي روشن براي
مديران ارشد در حوزه پرستاري باشد.

مواد و روشها
اين مطالعه از نوع مروري -تشريحي كه به بررسدي متدون
الکترونیک موجود ،متناسب با هد تحقیق پرداخته است.
روش های جستجو
سالهاي  1394-1384انجام
جستجو به زبان فارسي بین 
پايگداههداي ،Sid

پايگاههاي اطالعاتي مدورد اسدتناد،

شد.
بددودهانددد .در راسددتاي اهدددا

 magiranو iranmedex
كلیددواهههداي "مدديريت"،

پژوه  ،تعدداد  17مقالده بدا
"قرآن"" ،اسالم" و "پرستاري" جستجو شد .معیار ورود،
مقاالتي بود كه به موضوع مديريت با نگرش به كدل قدرآن
كريم پرداخته بودندد .در نهايدت از ايدن تعدداد 10 ،مقالده
تمددام مددتن مددرتبط انتخدداب شدددند .مقدداالت موجددود بدده
ويژگيهاي مديريتي از نظر قرآن كريم اشاره داشدتند و بدا

يافتدههدا،

نظر به اهمیت حرفده پرسدتاري سدعي شدد تدا
متناسب با تخصص اين حرفه تعمیم گردد .هدر مقالده بده
ويژگيهاي مديريت با نگرش به بعضدي جدز هداي

بررسي
قرآن كريم پرداخته بودند .كه مجموع مقداالت سدي جدز
قرآن را پوش دادند .پس از مطالعده كامدل و دقیدق هدر
مقاله ،نکات كلیدي يادداشت گرديد؛ سسس با مطالعه كلیه
موارد يادداشت شده بده بیدان نقد و وظداي مدديران از
ديدگاه قرآن پرداخته شد.
ويژگيهاي بسیاري در نحوه

شاخصها و

مدير بايد داراي
مديريت در سه بخ ويژگيهاي فردي ،مديريتي فرد و
مديريتي سازمان باشد كه در الگوريتم شماره  1ارائه شده
است

یافتهها
در اين بخ از مطالعه ،نتايج حاصل از ساير مقاالت با
موضوع نق و وظاي مديران از ديدگاه قرآن كريم به
ميگردد .از منظر قرآن كريم يک
صورت موارد مجزا ذكر 
ويژگيهاي فردي

ویژگیهای فردی

حرفهاي

ويژگيهاي


ویژگیهای مدیریتی فرد

ویژگیهای مدیریتی سازمانی

علم و توانایی

نظارت بر حسن انجام امور

توجه به کارکنان

لیاقت

دلسوزی ،پیگیری و ارزیابی عملکرد

تشویق و تنبیه

تناسب شغل و شاغل

مدیریت بحران و خالقیت

تفویض مسئولیت

نصیحت پذیری

عدم سوء استفاده از مقام

مشورت در تصمیمگیری

آرامش و صداقت

تمرکز بر هدف

انسجام رویههای سازمانی

ضابطه مداری و عدالت محوری

اعتمادسازی
توجه به حق انتخاب
آگاهی از گذشته

الگوریتم شماره  : 1مدیریت از منظر قرآن کریم
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ویژگیهای فردی

الف)
علم و توانايي:
قدرت علمي و توانايي جسدمي بدراي انجدام مأموريدت دو
مهمتر
شرط الزم براي مديران است .داشتن توانايي علمي 
برنامدههدا توجده بده

از توانايي جسمي است ( .)6در اعالم
توان اجرايي و موقعیت خود ضروري است (.)5
لیاقت:
مهمتر است .ارتقداي سدازماني
مالك ارتقا لیاقت از سابقه 
نیز بايد بر مبناي شايستگي و لیاقت باشد و سابقه داشدتن
كافي نیست ( .)10 ،2در قرآن آمده اسدت مدالك عدزل و
نصددبهددا ،بايددد اهلیددت و صددالحیت افددراد باشددد .كلیددد

خوشبختي جامعده بدر سدركار بدودن افدراد اليدق و رفتدار
ندااهدالن اسدت.
نابسامانيها ،رياسدت 

عادالنه است و منشأ
افراد دو چهره بايد از تشکیالت سازمان حذ شدوند و يدا
پستهاي كلیدي قرارنگیرندد ( .)11برتدري دادن

الاقل در
ردههاي مدديريتي ،اصدلي
لیاقتهايشان در 

افراد بر اساس
معقول و تأيید شده است (.)5
تناسب شغل و شاغل:
سدازماندهدي) بدراي منصدوب

ارتقاي پلکاني (انتصداب و
كردن افدراد بده مقامدات ،گدزين و آزمداي الزم اسدت.
چنانکه خداوند براي انتصاب حضرت ابراهیم به امامت او را
مسئولیتها بايد تدريجا و پس از موفقیت

پستها و

آزمود.
در مراحل مختل به افراد واگذار شود ،چنان كده حضدرت
ابددراهیم پددس از گذراندددن مرحلدده نبددوت و موفقیددت در
آزماي ها به مقام امامت رسدید ( .)6قدرآن انتصداب افدراد
جايگاههاي راهبردي و حسداس را بدر عهدده شدخص

براي
ميگويد مدير مستقیما در انتخاب افراد در
مدير گذاشته و 
پسددتهدداي گوندداگون اعمددال نظددر نمايددد ( .)1گددزين

مهمترين ركن اداري هدر سدازمان اسدت .افدرادي كده بده

مديشدوند بايدد حتمدا
پستهاي حساس و اصلي منصوب 

صالحیتهاي الزم را داشدته باشدند ،هدر

گزين شوند تا
تصمیمگیري قرار

نميتواند در جايگاه
كسي در هر سطحي 
مسئولیتها ،متصدي هر كار بايد با

گیرد ( .)3در واگذاري
ماهیت آن كار سنخیت داشته باشد (.)7
نصیحت پذيري:

حدقشدنو باشدند و از
نصیحتپذير و 

مديران سازمان بايد
اين كه مردم و ارباب رجوع به آنها ،تذكري دهند ناراحدت
نشوند ( .)4مديران بايد به انتقادها گدوش فدرا دهندد و در
جوابهايي بدهند كه كاركنان به اصالح امور امیدوار

پاسخ
گردند (.)3
آرام و صداقت:
آرام و اطمینان شدرط تعقدل صدحیح اسدت ،زيدرا كده
پريشداني و اضددطراب باعد جلددوگیري از تفکددر و دقددت و
ميشود .خشم همه آنچه را كه مدير ايجاد نمدوده
خالقیت 
ويژگديهداي مدديران در

ميكند ( .)5يکي از ديگدر
ويران 
نميدانندد و
نظام اسالمي ،صداقت است؛ آنجا كه چیزي را 
مديگويندد؛ از حدد
يا توان انجام آن را ندارند ،بدا صدداقت 
دان يا توان من خارج است (.)11
ویژگیهای مدیریتی فرد

ب)
نظارت بر حسن انجام امور:
مديران و رهبران بايد بر كارها و عملکرد زيردستان خدود
نظارت داشدته باشدند ( .)6از ديددگاه قدرآن بايدد همدواره
سازمانها باشد كه ضدمن

گروهي جهت نظارت بر امور در
دانستن اهدا سازماني بر رفتارهاي فردي و سازماني افراد
دقت نمايند تا هر كجا مغايرتي با آن اهدا ديدندد تدذكر
كوچکترين

دهند ( .)1در يک ارزيابي و نظارت كامل بايد
برنامهها نیدز مدورد توجده قرارگیدرد ( .)10بازديدد

كارها و
روشهاي الزم در نظارت و بازرسي اسدت

حضوري يکي از
( .)10نظارت بايد همه جانبه باشد و به طور دقیق و كامل
انجام گیرد تا بتوان به آن استنباط كدرد و اعتبدار و ارزش
داشته باشد (.)11
ارزيابي عملکرد:
بسددیاري از شکسددتهددا و حددواد تلددخ ،مولددود عملکددرد
سازمانها بايد روشدي جهدت

ناصحیح خود است ( .)10در
شناسددايي كسدداني كدده وظیفدده خددود را بدده خددوبي انجددام
ميدهند وجود داشته باشد تا ضمن تشويق آنها ،انگیدزش

سازماني تقويت شود ( .)1مدير بايد نیروهداي كارآمدد را از
نیروهاي ناكارآمد جدا نمايد تا بتواند نیروهاي غیر مفید را
از مجموعه طرد كند ،زيرا حضور آنها باع سسدت شددن
ميگردد ( .)2با افراد مختل  ،يکسان برخدورد
ساير نیروها 
كردن بي عدالتي است .با توجه به عملکرد آنها بايد به آنها
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پاداش ،مقدام و مسدئولیت داد ( .)5ارزيدابي عملکدرد بايدد
تفاوتهدا بدراي كاركندان

داراي معیارهاي ملموس باشد تا
قابل فهم و ادراك باشد ( .)7آنچه كه بايدد در سدازمان در
مورد عملکرد افراد ،معیار و اصل باشدد كیفیدت و بدازدهي
كار آنهاست ،نه مقدار و كمیت آن (.)6
ضابطه مداري و عدالت محوري:
از نظر قرآن ضوابط بر روابط مقدم اسدت .مددير بايدد بدر
طبق ضابطه عمل كند حتي اگر روابط را مخددوش نمايدد.
يک مدير كه نگرش قرآني داشته باشد هیچ گاه عددالت را
زير پا نخواهد گذاشت ( .)5مديران و رهبران بايد در مسیر
اعتدال حركت كنند (.)5
مديريت بحران و خالقیت:
مديريت از ديدگاه قرآن ،معتقد است يک مددير بدراي آن
كه بتواند بحران را به خوبي مدديريت نمايدد میبايسدت از
نیددروي شددجاع و شايسددته برخددوردار باشددد ،چددرا كدده در
صحنههاي حساس و مشکالت خطرآفرين سدازمان ،افدراد

سست و ترسو خود را كنار خواهند كشید ( .)1تقاضداهاي
نابهجا گر چه به صورت گروهدي و مکدرر باشدد
عجوالنه و 
نبايدد مدديران را وادار بدده عمدل غیرحکیمانده كنددد (.)12
ميتوانند
طرحهاي ابتکاري 
مديران و رهبران با استفاده از 
در مواقع خطیر ،هوشمندانه عمل كنند (.)6
عدم سو استفاده از مقام:
سو استفاده از موقعیت و مسئولیت ،براي هیچ كس مجاز
نیست و بايد با آن به شدت برخورد نمود ( .)2مديران بايد
از رفتارهاي ساختگي پرهیز كنند .سدو اسدتفاده از مقدام،
عدالتيها نهان نخواهد ماند ( .)5سدو

مداريها و 
بي

رابطه
استفاده از مقام و موقعیت اجتماعي براي همگان ناشايست
پسدتهداي كلیددي،

است و اين نکته به دلیل حساسدیت
ميباشد (.)10
مهمتر 

تمركز بر هد :
در مديريت تمركز بر هد  ،يک ضدرورت بدراي نیدل بده
اهدا است ( .)5مديران و رهبران بايد چنان در ايمان بده
هد و آرمان خود ،استوار و مطمدئن باشدند كده انحدرا
افراد ،نتواندد ايشدان را دچدار تزلدزل و سسدتي كندد (.)5
روشهداي مختلد

مديران بايد با بیان جذاب و استفاده از
گونهاي كه كاركنان احساس خسدتگي نکنندد پیوسدته
به 
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رسدالتهدا را تدذكر دهندد ( .)6مدديران بايدد بدر

اهدا و
مخالفتها آماده باشند و بدانند كده در برابدر هدر تغییدر و

اصالحي مقاومت و مخالفت صورت ميگیرد (.)3
دلسوزي و پیگیري:
ويژگيهاي مدديران در نظدام اسدالمي ،دلسدوز بدودن و

از
خیرخواهي نسبت به افراد تحت امدر اسدت ( .)11يکدي از
نکات الزم در راه رسدیدن بده موفقیدت ،پیگیدري و تدداوم
برنامهها براي حصول نتیجه نهايي است ( .)2پیگیري براي

رسیدن به نتیجه ،اصل مهم در مديريت است؛ چندان چده
خداونددد وصددول مطالبددات را بدده پیگیددري مسددتمر منددوط
ميداند (  .)6مديران بايد هوشیار باشند و به هدر گزارشدي

اعتماد نکنند بايدد در مناصدب و مجداري كسدب گدزارش،
گدزارشگیدري باعد پدي

افراد موثق و معتمد قرار گیرند.
ميگردد و منجر بده
بردن به مشکالت و انحرافات احتمالي 
ميگردد (.)5
اصالح مسائل فراروي سازمان 
ویژگیهای مدیریتی سازمانی

ج)
تشويق و تنبیه:
توبیخ بدكاران و پاداش به نیکوكاران دو ركدن اساسدي در
نادرستيهدا در سدازمان اسدت.

زمینه سازي رشد و اصالح
نوع تشويق و تنبیه متناسب بدا رفتدار انجدام گرفتده شدده
باشد ( .)6تشويق و اعطاي پاداش بدر مبنداي شايسدتگي و
كیفیت كار ،عاملي مهم در تقويت انگیزش كاركندان اسدت
( .)1يکي از وظاي مديران آن است كه بدا حدر و عمدل
خود زيردستان را در جهت نیل به اهدا تشويق و ترغیب
تشدويقهدا الزم نیسدت همیشده مدادي باشدد

نمايند (.)5
گاهي تشويق معنوي ،كارسازتر است ( .)5ترفیع افراد بايدد
در وقت خدود صدورت پدذيرد ،اگدر زودتدر باشدد ،فدرد بده
صالحیت الزم نرسیده و اگر ديرتر باشدد انگیدزش افدراد را
مديدهدد ( .)5شايسدته اسدت رهبدران و مدديران،

كاه
فرهنگ رحمت را به عنوان فرهنگ و باور غالب در سازمان
حاكم كنند ،اگر چه هشدار و تهديد به عنوان ابزاري بدراي
مديكنندد مدورد
تنبیه متخلفاني كه تخلفات خود را تکرار 
ميگیرد ( .)6مديران نبايدد بده دلیدل اشدتباه
استفاده قرار 
برخي افراد سازمان ،همه را توبیخ كنند ( .)12در تشويق و
تنبیه كاركنان ،به پست و مقام و انتسابات آنها نبايد توجه
نمود و هر متخلفي بايد مجازات شود اگر چده از نزديکدان
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مدير دستگاه باشد ( .)10دلیل توبیخ و تنبیه بايد به اطالع
متخلفان برسد تا بتوانند خود را اصالح كنند ( .)11بايد از
اشتباهات ناچیز و ناخواسته كاركناني كده عملکدرد خدوبي
لغزشها ،تأثیر بسدیار

دارند گذشت كرد زيرا كه گذشت از
فعالیتهاي آينده كاركندان دارد ( .)11شايسدته

مثبتي بر
است در توبیخ زير دستان راه جبدران را بدراي ايشدان بداز
گذاشت (.)7
تفويض مسئولیت:
پس از دادن مسئولیت ،بايد اختیاراتي هم به افراد تفويض
مديدانندد،
نمود تا در موقع لزوم بر طبق آنچه كده صدالح 
تصمیمگیري كنند ( .)11مديران بايد شرح وظاي و حوزه
مسئولیت افراد را در سازمان ،هم بدراي خدود آندان و هدم
براي ديگران مشخص و اعالم كنند ( .)4تفويض مسئولیت
تواناييهايشان باشد و به همدان

به زيردستان بايد براساس
مقدار از ايشان انتظار داشت .همه به اندازه توانشان مکلد
گیريها به مديران زير دسدت،
تصمیم 

هستند ( .)2تفويض
روشهاي آماده سازي و تجربه اندوزي آندان اسدت

يکي از
( .)7اعتماد سريع به افراد بد سابقه در سدسردن مسدئولیت
جايز نیست (.)6
توجه به كاركنان:
كاركنان بايدد بدانندد كده مهدم هسدتند و نقد تعیدین
كنندهاي در سدازمان دارندد و ايدن اهمیدت را در توجده و

عنايت مددير احسداس كنندد .وظیفده مددير ،در مدديريت
اسالمي تنها افزاي تولید نیسدت و توجده بده انسدان بده
عنوان اشر مخلوقات و تعدالي وي در اولويدت بداالتري از
تولید قرار دارد ( .)2با نگرش به قرآن يکي از وظاي مدير
سازمان توجه به رفاه افدراد سدازمان و وضدعیت معیشدتي
ميباشد ( .)5از صفات يک مديرآگاه ،سدعه صددر و
ايشان 
گدروههدا اسدت .مدديران موفدق،

گوش دادن به حر همه
شنوندگان خوبي هستند ( .)5براي بکدارگیري كاركندان و
اعطاي نق به آنها بايد بده سدابقه آنهدا توجده نمدود (.)5
كاركنان همواره براي داشتن روحیه باالي كداري نیازمندد
مديباشدند ( .)10يکدي از وظداي
توجه از سوي مدديريت 
مدير فراهم كردن شرايط مناسب براي امور و مهیدا كدردن
خانوادههاي آنان

فضاي آرام براي پرسنل و زير دستان و
ميباشد ( .)3توجه و عنايدت بده كاركندان و زيدر دسدتان،

الزمه مديريت بهتر آنهاست (.)7

مشورت در تصمیم گیري:
در مشورت كدردن ،محاسدني همچدون تفقدد از نیروهدا و
تصمیمگیدري ،شدکوفايي اسدتعدادها،

دخیل كردن آنها در
گزين بهترين رأي ،ايجاد انگیدزه و عالقده بدراي اجدراي
تصمیم نهايي نهفته است .مشدورت تصدمیم سداز اسدت و
تصمیمگیري قاطع مدير ندارد ( .)1بهتدر اسدت

منافاتي با
مدددير در مددواردي از مشدداركت و همکدداري ديگددر اعضدداي
سازمان بهره جويد و به صورت مدديريت مشداركتي عمدل
نمايددد ( .)12روابددط از مدددير بدده كاركنددان بايددد از حالددت
مديريت استبدادي به سمت مديريت مشاركتي تغییر پیدا
كند (.)10
توجه به حق انتخاب:
تغییر فکدر يدا مسدئولیت افدراد بايدد بدا آزادي ،انتخداب،
آگاهاندده و عاشددقانه باشددد ندده بددا زور و اسددتبداد ( .)2در
بکارگیري افراد اليق ،عالقده شخصدي افدراد بايدد در نظدر
گرفته شود (.)6
رويههاي سازماني:
انسجام 
رويدههدداي سدازماني از نظددر قدرآن بايددد چندان تشددکل و

انسجامي داشته باشند كه حتدي نبدودن مددير و رهبدر در
ضربهاي به سازمان و جريان امور آن نزند

برههاي از زمان،

سدازمانهدا ،تغییدر در

( .)1اولین گام در راسدتاي اصدالح
رويهها و فرايندهاي سدازماني جهدت از بدین رفدتن فسداد

رويههداي سدابق سدازماني ممکدن اسدت
اداري است ( .)1
نادرسددت باشددد ،بنددابراين پیددروي از راه و روش و مددن
مديران اسبق اگر همراه بدا اسدتدالل و تقدوا نباشدد ،قابدل
پذيرش نیست (.)2
شفا سازي:
زماني كه در يک سازمان انتظارات ،شفا و روشدن بیدان
شوند روابط نیز مانددگار خواهدد بدود ( .)10قبدل از ابدال
نميتوان كاركنان را مؤاخذه نمدود ( )3رهبدر و
دستورات ،
مددير بايدد زيردسددتان خدود را توجیدده كندد و ابهامددات را
نصبها را براي ديگران بايد
برطر سازد ( .)2دلیل عزل و 
بیان كرد ،تا فضاي رقابت در سازمان حاكم شود (.)5
آگاهي از گذشته:
مديران بايد از قدوانین و حدواد گذشدته آگداه باشدند و
بدانند در گذشدته چده اتفداقي در سدازمان رخ داده و چده
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مقرراتددي وضددع گرديددده اسددت ( .)2مددديران موفددق از
سدازمانهداي ديگدر

ناكاميهداي گذشدتگان و

پیروزيها و

گیدريهداي خدود


تصدمیم
ميآموزند و از تجربیات آنها در

ميجويندد ( .)12مدديران در محاسدبات خدود ،فقدط
بهره 
وضعیت فعلي سازمان و كاركنان را نبینندد بلکده شايسدته
است ضدمن بررسدي و اطدالع كامدل از وضدعیت گذشدته،
عاقبت اندي نیز باشند (.)4
اعتماد سازي:
مديران بايد اعتماد افراد سازمان را به خود جلب نمايندد،
مديگدردد
اطاعتپذيري بیشدتر 

زيرا اعتماد متقابل موجب
( .)11انجام نظرسنجي يک امر معقول و منطقدي و زمینده
وجود اطمینان براي هر مدير است (.)4
نتیجه گیری
قرآن كريم در آيه  32سوره مائده ميفرمايد“ :مَدن أَحْیَاهَدا
فَکَأَنََّمَا أَحْیَا النََّاسَ جَمِیعًا“ (و هر كدس انسداني را از مدر
رهايي بخشد ،چنان است كده گدويي همده مدردم را زندده
كرده است) .در فرهنگ اسالمي و تعابیر قرآني ،زماني كده
پرستار براي ياري يک بیمار تالش مي كند و نیازهداي را
مرتفع كند ،مثل آن است كه او را از مر رهايي بخشیده
و با اين كار ،موجبات خشدنودي خداوندد را فدراهم كدرده
است؛ زيرا پرستاري كه با تالش خوي جان بیمار نداتواني
را نجات مي دهد ،به يقین او را زنده كرده اسدت و هدر كده
فردي را زنده كند ،خدمتي شايان به همده مردمدان كدرده
است.
ويژگيهاي مديريتي از منظدر قدران كدريم

در اين مطالعه،
اشاره شد كه مديران پرستاري به عنوان مدديران سدازماني

ميتوانند از رهنمودهاي آن در جهت ارتقاي كیفي اهددا

سازمان كه همان ارتقداي خددمات اسدت بهدره ببرندد .بدا
نگاهي دقیق به مشکالت موجود در مراكدز درمداني شدايد
آنهدا در سدو مدديريت آن
بتوان گفت؛ ريشه بسدیاري از 
مركز يا بخ است .تمام نکات مديريتي ذكر شده در ايدن
مطالعدده مددورد نیدداز و مناسددب بددراي مددديران پرسددتاري
ميباشد .معیارهاي مدديريتي مهدم از منظدر قدرآن كدريم،

مانند دارا بودن علم ،لیاقت و نه سدابقه ،مدديريت بحدران،
نظدارت ،توجدده بدده كاركندان و پیگیددري را بايددد در حرفدده
جدديتدر مطدرح و پیگیدري كدرد .در

پرستاري به صورت
صورتي كه پرستاران در بخ مديريتي رهنمودهاي قرآن
را در مديريت بکار گیرند؛ خألها و مشکالت موجود مرتفع
خواهد شد و اين مهم منجدر بده افدزاي كیفدي خددمات
مربوط به سالمت گدردد .معیارهداي ذكدر شدده در قدرآن
كددريم ،رهنمددودي روشددن در چگددونگي مددديريت بددراي
مسئولین هر نهاد و ارگان و مخصوصدا مدديران پرسدتاري
ميتواند مسیر را براي ارتقاي روزافدزون خددمات
است كه 
هموارتر گرداند .با نگداه بده آيدات قدرآن مجیدد ،مشدخص
ميگدردد؛ ايدن نکدات ،قابدل اسدتفاده در تمدامي اعصدار و

ميباشد و تنها راه سعادت انسان و تعدالي
مکانها و جوامع 

زندگي انساني ،تمسک جستن به رهنمودها و آيات قرآندي
بهرهگیري از موارد
است .امید است كه مديران پرستاري با 
ذكر شده گامي در جهت ارتقا فرهنگ اسالمي بردارند.
تعارض منافع
تعارضمنافعتوسطنويسندگانبیاننشدهاست.
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Background and Aims: One of the most important factors affecting each community is the
management and leadership. Quranic and Islamic Management is the best form of management.
Nursing management can solve many problems in the workplace by applying the principles of Islamic
management. Considering the management importance, especially in nursing field, an overview of the
most important Quranic criteria for the management was discussed.
Materials and Methods: In this narrative review study, after searching in the Islamic databases, the
number of 10 articles, which surveyed in Quranic management features , were completely studied,
then the manager roles and duties is presented from a Quranic viewpoint.
Results: According to the Quran viewpoint, a manager must have many features in his management
approach. Personal and managerial characteristics and organizational management indicators are the
most important criteria in the Holy Quran.
Conclusion: If nurses, apply the Quranic managerial guidelines in the management areas ,the existing
gaps and problems would be disappeared and this leads to improvement in quality of health services.
Keywords: Management, Islam, Nursing

