
 آاثر غیبت رد اداري

 غیبت هب عنىان یک آفت اخالقی با تخریب اعتماد اصراد نسبت هب هم ، باعث می شىد شىر و اشتیاق خىد را ربای تماص صاداقهن اس دست بدهىد و دچار ذىد گاوگی شخصیت شدي و رد 

کاری ادباری تىام با تنفر مبدل می شىد   .صىرتیکً کنتزل خىد را اس دست بدهىد ، روحیً جمعی را خراب طاختً و انسجام طاسمانی هب نىعی هم سیستی و هم

کاف رد شبکً روارط طاسمانی ، روحیً جمعی را کاهغ دادي و باعث کاهغ اوگیشع و رد نهایت بهري وری می ظردد ، چرا هک اصراد همىاري رب نقاط ضعف هم اتکید می کنىد هن      غیبت با ش

ف طاسمانی  ف طاسمانی و انجام بهینً وظایف خىد را هب صرامىشی می سپارند. اهدا  .هب عبارتی اهدا

ربای ریشً کنی غیبت، و سريآب سنی رد طاسمان اه باید هب کار صرهنگی رو بیاوريم و دستىرات ديه اطالم را هک بــــــــــً طىر واضح ذنيه بی اخالقی اهيی را مذمت طردي و حتی رد ضرآن طريم هب 

. خىردن گىشت مردار تصبیً شدي، یادآور شىيم

 :آنچً نباید انجام شىد

کاراتن زند چیه یک اس اصراد طاسمان بدگىيی وکنید•  . ردباري هم

کاراتن حتما اس اشتبااهت خىد آگاي است•  . فکر وکنید هک هم

کاراتن صحبت کنید، هب سزاغ رسیی او رنوید•  . قبل اس آوکً با هم

کاران البتً هب ايه اصراد باید یادآور شد رهكض سريآب كسی را زبند، سريابغ . ايه آسیب انشی اس حظادت اه، تنگ نظری اه و قدرت طلبی اهست»: رد مىرد سريآب سنی رد نيب هم

وند هميه را هب میشان رتشيبی هب خىد صرد خىاهد داد... طبق اقنىن اصزایغ رهكض ربای دیگران اصزایغ نعمت، ربکت، رثوت و. سدي خىاهد شد و ربعکض رد . بخىاهد یا خىشحال شىد، خدا

وند هميه را اس وی ردیغ می کىد و یا اظر دارد، باسپض می گیزد هب هميه دليل است هک رد سىري فلق . اقنىن کاهغ رهكض ربای دیگران مىارد فىق را كمتز بخىاهد و یاانراحت بشىد، خدا

کارع رامی كؼد، منتظر باشد روسی سريآب خىدع نیش تىسط صرددیگری سدي شىد. اس شز حسىد هب خدا پىاي می ربيم: آوردي شدي  ! بىاربايه رهكض نقشً سريآب سدن هم

کاران ، هب شىاطايی علل و  مات حظاب شدي مدريان باتجرهب هب محض مؼاهدي رتشيبيه بد گىيی اه و غیبت اه رد یک واحد و یا نيب عدي ای اس هم اوگیشي اهی آن رپداختً و ربای رفع لکشم اقدا

وم ايه کار مىجب اصزایغ ظزارػات انردست هب مقامات باالرت ، و ردنهایت جلىظر شدن طاسمان هب عنىان یک محیط کاری ان  ای را رد اوليه صرصت رد نظر خىاهىد ظرفت چرا هک تدا

  ... انبظامان و مملى اس لکشم و انکارا خىاهد شد  امه ،

ء لشهدا افرطان  (ع)امىر صرهنگی وروارط عمىمی بیمارستان سیدا

 


