راهبردهای مدیریت در نظام سالمت

بٓيٕهَ الىَّاسِ فِيمٓا اخْتَلَفًُا فِيٍِ ي َمٓا اخْتَلَفٓ فِيٍِ إِلَّا الَّرِيهَ أُيتًٌُٔ مِهْ بٓعٕدِ مٓا جٓاءٓتْهٔمٔ الْبٓيِّىَاتٔ بٓغْيٖا بٓيٕىَهٔمٕ
فَهٓدٓى اللٍَّٔ الَّرِيهَ آمٓىًُا لِمٓا اخْتَلَفًُا فِيٍِ مِهَ الْحٓقِّ بِإِذْوٍِِ يٓاللٍَّٔ يٓهٕدِي مٓهْ يٓشَاءٔ إِلَى صِسَاطٍ مٔسٕتَقِيمٍ»

بش
رد ایه آهی خداوند ،انبیا را دمریان جامعه ری میداند و می رفماید ":رمد اتیی وادد وددند ،س خداوند مایبرران را  ه نودان
وگی
بشارت دهنده و بیم دهنده ربا خت و با آانن کتاب  ه حق انزل رفمدد ات تیان رمدمان رد مدارد اختالف حکم نمایند.

آهی 312از سدره بقره.

تعد اس ایيکِ هزدم اس اهت ٍاحد تَدى در آهدًد ٍ اختالف کزدًد ،لذا خداًٍد پیاهثزاى را تزای رفع
اختالف ٍ ّدایت فزستاد.
آیِ فَق تِ اّویت ٍجَد هدیزاى جْت رفع هطکالت ٍ اختالفات در ساسهاى ّا کِ جوعی اس هزدم
در قالة کارکٌاى هطغَل تِ فعالیت اًد ،اضارُ دارد .اختالف ًظز ٍ حتی هٌاقطِ تیي کارکٌاى
اجتٌاب ًاپذیز است اها تاید تِ درستی هدیزیت ضَد .اگز اختالف ًظز کارهٌداى تِ ًحَ ضایستِای
حل ًطَد ،فضای تیي سایز کارهٌداى ّن ضفافیتص را اس دست هیدّد ٍ در ًْایت ایي ساسهاى
است کِ تیطتزیي آسیة را هیتیٌد .هدیز یک ساسهاى ،ضٌاسایی اختالف ٍ تزخَرد هٌاسة تا آى را
قثل اس آًکِ تِ هطکل جدیدی تثدیل ضَد تاید اس اّداف اصلی خَد قزار دّد .هدیز ٍظیفِ دارد
اتتدا تِ حزف طزفّای هٌاقطِ گَش تدّدّ ،وچٌیي تِ هطکل تَجِ کٌد ًِ ایٌکِ فزد را تِ
تٌْایی هد ًظز قزار دّد .در ٍاقع هدیز تا ًقص هیاًجی گزی ،اختالفات را تاید حل ًواید.
یک آیِ یک تزداضت
*
ًجوِ تاقیاى
* داًطجَی دکتزای هدی زیت خدهات تْداضتی درهاًی ،داًطکدُ تْداضت ،داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خدهات تْداضتی درهاًی،
تْزاى ،ایزاى
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« كَانَ الىَّاسٔ أُمّٓةً يٓاحِدٓةً فَبٓعٓثَ اللٍَّٔ الىَّبِيِّيهَ مٔبٓشِّسِيهَ يٓمٔىْرِزِيهَ يٓأَوْزَلَ مٓعٓهٔمٔ الْكِتَابٓ بِالْحٓقِّ لِيٓحٕكُمٓ

