بررسيويژگيهايمديريتمدرسه
با رويکرد اسالمي:
ارائة ابزار سنجش معتبر و الگوی پیشنهادی
حیدر تورانی*                    اعظم مالیینژاد**                    شهره حسینپور

***

چكيده:
اين پژوهش با هدف شناسايي ویژگیهای مديريت مدرسه با رويكرد اسالمي و ارائة الگوي مفهومي
انجام شده است .روش پژوهش کيفي و از نوع دادهبنیاد است .ابزار گردآوري دادهها جدولهای کدگذاري،
پرسشنامه ،و مصاحبة نیمهســاختارمند بود ه است.به منظور تجزیهو تحلیل دادهها از تکنيک «تحليل
محتوا» استفاده شد .یافتههای اين پژوهش شش بعد 21 ،مؤلفه و  228نشانگر مديريت مدرسه با رويكرد
اسالمي را شناسايي کرده است كه در قالب ابزار ارائه شدند .ابعاد و مؤلفهها عبارتاند از:
 .1مدير :ويژگيهاي فردي مدير مدرسه ،سبک رهبري؛
 .2کارکنان :گزينش و جذب ،نگهداشت ،آموزش ،ارتباطات ،ارزشيابي؛
 .۳دانشآموزان :تربيت جســماني ،تربيت علمي  ،تربيت اخالقي و ديني ،تربيت اجتماعي ، ،تربيت
فنيو حرفهاي ،تربيت هنري؛
 .4منابع :سرماية اجتماعي ،سرماية اطالعاتي ،سرماية مالي و فيزيکي؛
 .5فرهنگ مدرسه :ارزشها و نمادها؛
 .6والدين :آموزش و مشارکت.
براي ارزيابي کمي روايي محتواي ابزار از شــاخصهای نسبت روايي محتوا ( )CVRو ( )CVIاستفاده
شده است .پايايي محاسبه شده (ضريب آلفاي کرونباخ)  0/86است .میتوان اذعان كرد ،ابزار تهیهشده،
مشابه ندارد .همچنین با توجه به منابع مديريتي و منابع اسالمي مورد مراجعه ،الگوي مفهومي مديريت
مدرسه با رويكرد اسالمي پيشنهاد شده است

كليد واژهها:

مديريت مدرسه ،رويكرد اسالمي ،سبک رهبری ،مدیریت آموزشی

 ïتاريخ دريافت مقاله98/6/10 :

 ïتاريخ شروع بررسي98/9/24 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/2/2 :

* دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي (نویسنده مسئول) heidar_toorani@yahoo.com...............................
** دکترای مدیریت آموزشی و معاون سابق طرح و برنامه سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشيmollaeenezhad@gmail.com .................................................
*** دکترای مدیریت آموزشی وكارشناس مسئول برنامهريزي علمي پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش ،سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي................
.shohrehhossienpour@yahoo.com
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بیان مسئله

در فلســفة تربيت در جمهوري اســامي ايران ،هدف دولت اسالمي و تشــکيل حکومت ديني،
متناسب با هدف دين ،زمينهسازي هدايت مردم بهسوي کمال و تحقق «حيات طيبه» است و هر آنچه
در ايــن راه انجام ميگيــرد ،نظير اجراي احکام الهي ،برپايي عدالت ،و امثالهم ،هدفهاي واســطي
هستند که جامعه را در مسير دستيابي به آن ياري ميرسانند.
از آنجــا کــه ديــن بهمثابة آیين «حيــات طيبه» و نظام حاکم بر همة شــئون زندگــي مورد توجه
اســت ،جريان تربيت و همة مؤلفههاي آن ،از جملــه مديريت و رهبري نيز که مهمترين زمينة تحقق
حيات طيبهاند ،بايد بر اســاس معيارهاي ديني مســتخرجه از آيات قرآن کريم و سنت رسول گرامي
(صلواتاهللعلیه) و ســيرة ائمة اطهار (عليهمالســام) که در سايهسار فرايند اجتهاد بهدست آمدهاند،
صورت پذيرد و استمرار يابد .التزام به اصول تربيتي به همة کارگزاران تربيتي کمک ميکند تا تمامي
مؤلفههاي جريان تربيت را به نحو شايسته ،به منظور تحقق غايت تربيت ساماندهي کنند.
در اين راســتا ،پس از سپري شدن بيش از  ۴۰ســال از انقالب اسالمي ،تاکنون مجموعة علمي
و پژوهشــي قابلاعتنايي دربارة مديريت آموزشوپرورش با رويکرد اســامي تدوين نشــده است.
بررســیهای انجام شــده نشــان دادند که مقاالت ،مســتندات و کتابهاي معدودي دربارة مديريت
اســامي و يا مديريت آموزشوپرورش با رويکرد اســامي ،به رشــتة تحريــر درآمدهاند .در همین
معــدود کتابها نیز اغلب مؤلفان ســعي کردهانــد ،مفاهيم ،نظريهها و ســبکهاي مديريت علمی را
مبنــا قــرار دهند و آنها را با آيات قرآني و احاديث و روايات اســامي مزين کنند و به نام مدیریت
اســامی ارائه دهند .البته اين بدان معنا نيســت که نظريهها و سبکهاي موجود مديريت ،مفيد و کارا
نیستند؛ چرا که مديريت در قرن بيستم و در آغاز هزارة سوم ،بهمثابه انقالب صنعتي در قرن نوزدهم،
فعاليتهاي اصلي تمدن بشري را تشکيل میدهد و سامان میبخشد و از مهمترين عوامل تعيينکنندة
ســرعت و کيفيت پيشرفت اقتصادي ،اجتماعي و درجة توســعهيافتگي ملتهاست .دين مبين اسالم
نيز به مثابه آيين زندگي دنيايي و اخروي بشــريت ،به علوم و دانايي بهاي بســيار داده و هميشــه از
آن دفاع و کاربرد آن را در جوامع اســامي توصيه کرده اســت .لیکن به نظر میرســد ،در صورتی که
بخواهیم مفاهيم ،نظريهها و سبکهاي مديريت اسالمي را جستوجو کنیم ،میباید ضمن بهرهمندي
از علوم جديد مديريت ،مفاهیم مدیریت اســامی را از بطن متون و مفاهيم اســامي ،تجارب موفق
و آرا و انديشــههاي مديران مســلمان ،با دغدغهها و آرمانهاي ديني و اعتقادي آنان استخراج کنیم.
به همین منظور براي نخســتين بار «ســازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشــي» ،با بررسي ضرورت
پرداختن به چنين موضوع حساســي ،در  24خرداد « 1389همايش ملي رويکرد اسالمي در مديريت
آموزشوپرورش» را برگزار کرد.
این همایش به مثابه یک فرایند کالن پژوهشــی ،به منظور پرداختن به چيســتي رويکرد اســامي
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در مديريــت آموزشوپرورش و تبيين آن ،و با توجــه به کمبود منابع در این زمینه ،عالوه بر دریافت
و ســفارش مقاالت ،تعدادی پژوهش سفارش داد ،چند کارگاه و نشست تخصصی برگزار کرد ،و نیز
بــا صاحبنظــران و متخصصان موضوعی به مصاحبه پرداخت ،تا بتوانــد با تبیین و تحلیل دادههای
حاصل ،ویژگیهای مدیریت مدرسه با رویکرد اسالمی را ارائه دهد .ليکن به دليل تغييرات مديريتي
در ســازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشــي که متولي اصلي اجراي اين همايش بود ،تحلیل دادهها
ميسر نشد ،.تا اینکه به دلیل مطالبة «شورای عالی آموزشوپرورش» و در راستای اجراییکردن مفاد
«سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،اجراي پژوهش حاضر در دستور کار شورای پژوهشی سازمان
قرار گرفت .لذا اين مطالعه با هدف شناسايي ویژگیهای مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي و ارائة
الگوی مناسب انجام شده و در نظر داشته است ،به سؤالهای زیر پاسخ دهد:
 .1مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي چه ابعاد ،مؤلفهها و نشانگرهايي دارد؟
 .2ابزار سنجش مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي کداماند؟ و آیا روايي و پايايي الزم را دارند؟
 .3چه الگويي را ميتوان براي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي ارائه داد؟

مبانی نظری و پیشینة پژوهش

در «رهنامة آموزشوپرورش» آمده است« :تربيت جريان تعاملي زمينهساز هدايت افراد جامعه
بهســوي رشد همهجانبه و متعادل ،و تکوين و تعالي پيوستة هويت خود بر اساس معيارهاي اسالمي
اســت تا با کســب شايســتگيهاي الزم برای درک موقعيت خود و عمل براي بهبود مستمر آن ،آمادة
تحقق مراتب حيات طيبه در همة ابعاد شوند» (رهنامة آموزشوپرورش.)1386 ،
علــم الهــدی ( )1386مفهوم حيات طيبه را به زندگي نيک در دو ســطح فردي و اجتماعي تعبیر
میکند .از نظر او ،حيات طيبه در ســطح فردی ،از طريق ساماندهي محيط طبيعي ،ساماندهي روابط
اجتماعي و ســاماندهي درون خود 1حاصل ميشــود که فرد به کمک گزينش معيار صحيح 2و اصالح
موقعيت ،مقرب درگاه الهي شــود .در ســطح اجتماعي نیز فردمرهون توســعة محيط طبيعي و توسعة
روابط اجتماعي اســت .او معتقد است :تعليمو تربيت اسالمي تربيت عقالني ارزشمداری است که
پرورش کودکان و جوانان را از حيث انســان بودن و با توجه به ضرورتهاي زندگي انسانيشــان در
دستور کار خود قرار میدهد.
شــاملي ( )1386نیز در مفهومشناســي و توصيف «آموزشوپرورش در اســام» از برخي آیات
قرآني بهره گرفته و معتقد اســت :يکي از عناصر اصلي دخيل در شــکلگيري شخصيت آدميان ،نظام
ارزشي 3آنان است که در بستر آموزشوپرورش ارزشها در سازمان رواني آنان شکل ميگيرد .هرگونه
دگرگونــي اجتماعي (مثبت يا منفي ،پيشبرنده يا نابودکننــده) در گرو پيدايش و تثبيت دگرگونيهاي
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موازي و مشــابهي اســت که در شخصيت و منش افراد و شــهروندان جامعه پيدا ميشود .از اينرو
پيامبران ميکوشيدند ،پيش از هر چيز نظام ارزشي و آرماني افراد را از درون تغيير دهند و آنان را در
رســيدن به يک جهانبيني الهي و نظام ارزشي ياري دهند .لذا آموزشوپرورش در نظام اسالمي بايد
از اينجا آغاز شــود .چرا که اين آموزشها ،خود بنيان و اساس دگرگونيهايي هستند که در دو سطح
فردي و اجتماعي در زندگي آدمي به وجود ميآيند .براي نمونه ،شاملي با توجه به آية يازدهم سورة
رعد ( 4)13و آیة دوم سورة جمعه ( 5)62اشاره میکند:
«اهداف اصلي فرستادن همة پيامبران ،تالوت آيات آسماني بر مردم ،پيراسته ساختن آنان از فسادها و
گرايشهاي ضد اخالقي ،و باالخره آموزش محتواي کتابهاي آسماني و هدايتشان به سمت داشتن
يک زندگي حکيمانه و خردمندانه است».

شــاملي ( )1386در ادامه يادآور ميشــود :تحول دروني خود پیشدرآمدي بر پيريزي پايههاي
عدالت اجتماعي در ســطح زندگي اجتماعي اســت .با اين نگاه ،هنگامي عدالت اجتماعي در جامعه
پديدار ميشــود که همة شــهروندان آن توانسته باشند ،نظام ارزشــي عدالتمحور را در خود دروني
و بنا کنند .بنابراين شــايد بتوان به اين فرضيه رســيد که در نظام آموزشــي و پرورشي نبوي ،يکي از
اهداف آمادهسازي فراگيرندگان و شهروندان براي عدالتگرايي ،برپاسازي عدالت اجتماعي است که
پيشنياز آن دگرگونسازي شخصيت فراگیرندگان است .شاملی براي تبيين نظرية شهيد صدر پيرامون
آموزشوپرورش نبوي ،معتقد اســت که بايد به نقش و تعامل چهار رکن يا چهار مؤلفه توجه کرد که
عبارتاند از:
 .1رابطة هستيشــناختی و آموزشپذيري (رابطة فرد با خدا) :به اين معنا که هر انســان بهعنوان
آفريده با خداي متعال رابطه پيدا ميکند؛
 .2رابطة فرد با خودش (خودشناسی)؛
 .3رابطة فرد با ديگران در سطح زندگي اجتماعي و داد و ستدهاي ميان فردي؛
 .4رابطة فرد با محيط طبيعي و بهرهگيري از منابع سرشار آن.

عالمه مصباح يزدي ،يکي از قرآنپژوهان معاصر نيز سه دسته از اين رابطهها (رابطههاي انساني
با خدا ،با خود و با جامعه) را پيرامون توصيف و تبيين نظام اخالقي اسالم ،آنگونه که در قرآن آمده،
به قلم کشيده است (مصباح  ،1997ج .)1
امــا دگرگونی و بنا نهادن ارزشها و عدالت اجتماعی بر عهدة کیســت؟ برخی صاحبنظران بر
این عقیده اندکه بنيادنهادن جامعة اسالمي به معنای فراهمکردن زمينة زندگي پاک براي آدمي است و
هدف از تشکيل حکومت ،فراهم کردن زمينة عبوديت ،زندگي پاک ،هدايت و قرب ،و رضوان است
50

 ëشمارة 73
 ëسال نوزدهم
 ëبهار 1399

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

بررسي ويژگيهاي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي :ارائة ابزار سنجش معتبر و الگوی پیشنهادی

(ضرغامي و صادق زاده .)1389 ،بنابراین دســتگاه آموزشوپرورش اصلیترین نهادی اســت که از
ســوی دولت این وظیفه را به عهده دارد و بايد ســازوکارهاي الزم براي تحقق زندگي پاک را فراهم
آورد .بر این اســاس ،مديریت مدرسه (در سطح عملیاتی) و در رأس آن مدير مدرسه باید زمینههای
الزم برای تحقق چهار رکن مهم را که پیشتر اشــاره شــد ،فراهم ســازد .در ادامه این چهار رکن را
بررسی میکنیم.
رکن اول   .فراهم آوردن زمينههاي الزم براي ايجاد رابطة صحيح دانشآموزان با خدا
دو موضوع محوري دربارة رابطة انسان با خدا ،مورد توجه است كه عبارتاند از:
 .1ایجاد زمینة پرورش تفکر در دانش آموزان :اولين رکني که در آموزشوپرورش نبوي اهمیت دارد
و بايد در تعلي م و تربيت دانشآموزان مورد توجه قرار داد ،رابطة هستیشــناختي و آموزشپذیری
با اســتفاده از روش تفکر اســت .در اين راستا ،شيوة پيامبر اســتفاده از روش تفکر و بيداري عقل
انسانهاســت .از ديدگاه قرآن ،اســاس هدايت و رشــد انســان در گرو پرورش قوة عاقله و ميدان
دادن به عقل و شــکوفايي قدرت اســتدالل و تفکر است .عدم تعقل و تفکر موجب سلط ة زشتيها
و پليديها بر سرتاســر وجود آدمي اســت .به اين مطلب بهگونهاي صريح در سورة يونس آيه 100
اشاره شده است:
« ...و خداوند پليدي را بر کساني که قوة خرد خويش را به کار نمياندازند ،مقرر ميسازد ».و در آية
 19سورة رعد ميفرمايد« :تنها خردمندان متذکر حقايق ميشوند و پند ميگيرند».

علم و دانش ،و فعاليت ،در اســام منزلتي واال و بزرگ دارد و قرآن دانش و دانشاندوزي را امتياز
الذين ْيعلَمون َو َّ
يستَوي ّ
َمون» (زمر )9 /و آن را
الذين ال ْيعل َ
انســان دانسته اســت و ميفرمايدَ ...« :ه ْل ْ
رهاورد پيامبر اکرم (صلواتاهللعلیه) ساخته است:
ِيك ْم َر ُس ً
ول ِم ْن ُك ْم يَ ْتلُو َعل َْي ُك ْم آيَاتِنَا َويُ َز ِك ُ
َما أَ ْر َس ْلنَا ف ُ
يعِّل ُم ُک ْم
يعِّل ُم ُک ُم اَلْ ِک َ
کمة َو َ
ّيك ْمَو َ
تااب َو اَلْ ِح َ
«ك َ
ون» :در ميان شــما فرســتادهاي از خودتــان روانه کرديم که آيات ما را بر شــما
َم َ
َمــا لَ ْم تَ ُکونُوا تَ ْعل ُ
ميخواند و شما را پاک ميگرداند و به شما کتاب و حکمت ميآموزد و آنچه را نميدانستيد به شما
ياد ميدهد (بقره .)151/بر این اســاس ،رســول خدا (صلواتاهللعلیه) ميفرمايد« :چهار چيز اســت
که هر با هوش و خردمندي از امت من بايد به آن پايبند باشــد :شــنيدن ،يادگيري ،انتشــار و عمل به
دانــش»( 6پوراميني ،1382 ،ص  103به نقل از خنيفــر .)1390 ،برای پرورش تفکر روشهایی ارائه
شدهاند؛ از جمله:
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تشــويق دانشآموزان به استماع دانش و تشويق معلمان براي زمينهسازي مناسب به منظور نشر
دانش و به کار بستن دانش .در قرآن کريم صراحت ًا آمده است :چرا چيزي را ميگوييد ،ولي به آن عمل
نميکنيد؟ (آيات  2و  3سوره صف)( 7نيلي .)1387 ،همچنین ،روش گفتوگو و مباحثه ،روش داستان
و عبرتآموزي ،روش اســتداللي ،روش تشبيه و همانندسازي ،و روش برانگيختن اذهان از جمله
روشهایی بودند که پيامبر (صلواتاهللعلیه) از آنها در رهبری فکري مسلمين بهره ميجست (حسيني،
محمودی و حسینی.)1386 ،
 .2برقراری رابطة قلبی با خدا :یکی از موضوعات قابل طرح «محبت» است که ميتوان در دو شکل
مشاهده کرد:
 .1محب خدا بودن (دوست داشتن خداوند)؛
 .2محبوب خدا بودن (خداوند انسان را دوست بدارد).

«قرآن مؤمنان راچنين ستايش ميکند« :و من الناس من يتخذ من دون ّ
الل اندادا يحبونهم کحب
ّ
اشــد حبّ ًا ّلل»(بقره :)165 /بعضي از مــردم همتاياني بهجاي خدا ميگيرند و آنها
الل و الذيــن آمنوا
ّ
را مانند دوســتي خدا دوســت ميدارند ،ولي آنان که ايمان آوردهاند ،خدا را بيشتر دوست ميدارند.
در اين آيه خداوند مشــرکان را ســرزنش ميکند که چرا براي خويش معبودهايي انتخاب میکنند و
همچون پروردگار او را دوست ميدارند .مؤمنان را نیز ميستايد که آنان بيشترين محبت را به خداوند
دارند .از آيات  166و  167ســورة بقره چنين اســتفاده ميشود که اين مذمت و ستايش الزمة محبت
يعني عمل اســت که مؤمنان در عمل فرمانبر خداوند هســتند .شدت دوستي او تنها از راه اطاعت و
پيروي پروردگار به دســت ميآيد نه با ادعاي دوســتي .و شكل دوم محبوب خدا گشتن است .یعنی
انســان به مرتبهاي از کمال برســد که خدا او را دوســت خود بداند و به او عشق بورزد .اينکه انسان
محبوب خداوند بشود و خداوند او را دوست داشته باشد ،شرطي دارد که در آية  ۳۱سورة آلعمران
الل و يغفر لکم ذنوبکم و ّ
الل فاتّبعوني يحببکم ّ
ذکر شده است« :قل ان کنتم تحبّون ّ
غفور ّرحيم»:
الل ٌ
بگو اگر خدا را دوســت ميداريد ،از من پيروي کنيد تا او نيز شــما را دوســت بدارد و گناهانتان را
بيامرزد که او آمرزنده و مهربان اســت و آن شــرط ،پيروي از پيامبر اکرم (صلياهللعليهوآله و ســلم)
است (داوودي.)1382 ،
نتیجة این بحث آن اســت که اگر دل دانشآموزان از عشــق و محبت به خدا لبريز شود ،آن دل از
همة نقصها و شــايبهها پيراسته ميشود و ديگر خصلتهاي ناشايست ،مثل بدبيني ،نخوت ،دودلي
و غرور در آن باقي نخواهند ماند .تمامي دوستيها ،پيوندها و مهرورزيها بر پاية محبت به خداوند
صــورت خواهنــد گرفت و امکان ندارد فکر گناه از چنين دلي بگــذرد .چنين فردي ديگر بندة هواي
نفس و هواي خلق نخواهد بود و در همه حال توجه خواهد داشــت که« :ان الســمع والبصر والفؤاد
کل اولئک عنه مسوو ًال» (کشاورز.)1395 ،
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بر اســاس ســيرة پيامبر اکرم (صلواتاهللعلیه) ،در اين رويکرد مديران مدارس بايد اســاس کار
خود را مديريت بر قلوب قرار دهند و رمز توفيق مديريت بر قلوب ،داشــتن تقواي الهي اســت (از
ویژگیهای مهم مدير اســت که قدرت رهبری او را افزایــش میدهد) .در مديريت بر قلب ديگران،
مدير براي جذب ديگران به ريا و ظاهرســازي ،فريب و دروغ ،تطميع و تحميق متوســل نميشــود.
آنــان که از نظر عقيــده مؤمن و از نظر اعمال صالحاند ،خدا برايشــان محبت قرار ميدهد و آنان را
محبوب دلهاي ديگران ميکند و دلهاي ديگران متوجه ايشــان ميشود (مشرف جوادي  ،1378ص
 ،3حســنپور .)1390 ،ايجــاد و اصالح رابطة خود با خدا از مهمترين هدفهاي مديريت اســامي
«ان اکرمکم عند اهلل اتقيکم»:مالک برتري بر اساس
است .اين شعار اساسي اسالم است که ميفرمايد َّ
تقوا شکل ميگيرد.
بنابراين ،عالوه بر اينکه مدير بايد تقوا داشته باشد ،بايد اين ارزش مهم را در مدرسه آموزش و
ترويج کند .دعوت به رعايت تقوا بين اعضاي مدرســه ،يکي از اساســيترين عوامل رشد و ساختن
شــخصيت اســت که آثار متعددي دارد .از جمله موجب ياري و تأييد خداوند در تمام امور ،آســان
شــدن کار ،و نزول برکات از آســمان و زمين ميشود .تقوا نوعی باور عملي است و باعث کنترل فرد
ميشود .به منظور تقويت تقوا باید افراد را متوجه علم خدا به اعمال آنها کرد ،زيرا اگر انسان بداند
که تمام اعمال و رفتارش تحت نظارت خدا هســتند ،مطمئن ًا با دقت بيشتري عمل ميکند و خود را
از ارتکاب به خطا حفظ مينمايد.
برخي از نشانههاي تقوا عبارتاند ازرفتار باصداقت و راستگويي ،و پرهیز از تمسخر ديگران،
عيبجويي ،دادن لقبهاي زشــت به دیگران ،سوءظن ،تجسس وغيبت (خراساني .)1390 ،اسالمي
فرد و توکلي ( )1390و حســنپور ( )1390در بحث نشــانههای تقوا به مواردي مانند ســاده زيستي،
تواضع ،شــرح صدر ،کنترل نفس و مخالفت با آن ،پرهيز از غرور ،و پرهيز از خودپســندي اشــاره
کردهاند.
رکن دوم   .مديريت برقراري ارتباط با خود
انسان از آن جهت که موجودي خودآگاه است ،قدرت ايجاد ارتباط با خويشتن را دارد .اين ارتباط
به معناي پيوند و رابطة او با حقيقت و جايگاه و منزلت خود در نظام هستي و قابليتها و تواناييهاي
خويش است .انسان با توجه به روح و بعد معنوي وجود خود ،حقيقتي به نام «من» يا «خود» را ادراک
ميکند که از هويت و شــخصيت او برخاســته اســت .طي دوران زندگي ،با وجود تغييرات فراواني که
در جســم او رخ ميدهــد ،اين حقيقت واحد در وجود او تغيير نميکنــد .بنابراين از وحدت هويت و
شخصيت برخوردار است.
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ارتباط انســان با خود بر دو پاية «خودشناســي» و «خودسازي» اســتوار ميشود .يعني انسان با
خودشناســي ميتواند خود و اســتعدادهاي خويش را بشناسد و سپس بر اساس آن ،خود را بسازد و
مسير حرکت خويش را بهسوي کمال مطلوب جهت بخشد .در چنين شرايطي است که از اضطرابها
و آشــفتگيهاي روحي که معلول عدم رابطة صحيح با خويشــتن است ،نجات مييابد ،صاحبنفس
ْس الْ ُم ْط َمئَِّن ُة ْار ِجعِي
مطمئنه میشــود و چنین مورد خطاب خداوند متعال قرار ميگيرد« :يا أيتُ َها َّ
النف ُ
إِلي َربِّ ِ
ک ِ
ِيو ا ْد ُخلِي َجَّنتِي ».همچنین ،نداشتن شناخت صحيح از خود
راضي ًة َم ْر ِضي ًة فَا ْد ُخلي فِي عِباد َ
ِ
انحطاط شخصيت
و ارتباط منفي با خود ،ســبب انحراف اين نيروهاي حياتي از مسير اصلي خود و
انســاني ميشود .در این صورت او از مقام انســان سقوط و در حد حيوانات يا پستتر از حيوانات
تنزل ميکند
ون
ُوب ال ي ْف َق ُه َ
«و لَق ْ
ِن الْ ِج ِّن ِ َو ْا ِإلنْ ِ
َثيرا م َ
س لَ ُه ْم ُقل ٌ
َر ْأنا ل َ
همچنانکه خداوند ميفرمايدَ :
َد ذ َ
ِج َهَّن َم ک ً
ُ
أض ُّل أولئ َ
ون بِها أولئ َ
عام بَ ْ
ِک ُه ُم
ون بِها َو لَ ُه ْم ٌ
ــل ُه ْم َ
ــم ُع َ
ين ال ْيب ِص ُر َ
ــم أ ْع ٌ
يس َ
ِک َکاْألنْ ِ
بِهــا َو لَ ُه ْ
آذان ال ْ
ُون» (اعراف :)179 /در حقيقت ،بسياري از جنّيان و آدميان را براي دوزخ آفريدهايم؛ [چراکه]
الْغا ِفل َ
دلهايــي دارنــد که بــا آن [حقايــق را] دريافت نميکنند و چشــماني دارند که با آنهــا نميبينند و
گوشهايي دارند که با آنها نميشنوند .آنان همانند چهارپايان ،بلکه گمراهترند (آل بويه.)1388 ،
حفــظ رابطةه انســان با خود ،بعــد از رابطه با خــدا ،از مهمترين ،پيچيدهتريــن ،ظريفترين و
دقيقترين اين روابط به شــمار ميآيد .گاهي انســان نســبت به خود و ارزشهاي خود جاهل است،
چنانکــه خداونــد ميفرمايد :ما امانت الهي را بر آســمانها و زمين و کوههــا عرضه کرديم ،پس ،از
برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناک شدند ،ولي انسان آن را برداشت؛ راستي او ستمگري نادان
بود (احزاب .)۷۲ /از آنجا که رابطة انسان با خود غالب ًا از ظرافت خاصي برخوردار است ،هنگاميکه
اين رابطه منفي اســت ،خسارت آن را درک نميکند .بهمنظور شناخت چگونگي تحليل اين رابطه از
سوي قران و نيز چگونگي تفهيم آن ،بار ديگر به قرآن بر میگرديم .روش قرآن در تحليل رابطة انسان
با خودش و نيز در تعامل انســان با خود کام ً
ال جديد بود .قرآن دشــمني انسانها نسبت به يکديگر و
تجاوز از حدود الهي را ظلم انسان به خود ميداند نه به غير« .هرکسي کار بدي انجام دهد يا به خود
ظلم کند ،سپس از خداوند طلب بخشش کند ،خداوند را توبهپذير و بخشنده مييابد».
همچنيــن ،قرآن بخلورزي انســان در انفــاق به غير را از نوع بخل به خود به حســاب آورد .در
تحليل اين رابطه ،قرآن توضيح ميدهد چگونه آنچه به تصور انسان رابطه با غير به حساب ميآيد ،به
رابطه با خودش برميگردد .اين عناوين بهطور اجمال عبارتاند از :انسان آنچه را که انجام ميدهد،
در واقع کســب ميکند .خداوند ميفرمايد« :و هر کس گناهي مرتکب شــود ،فقط آن را به زيان خود
مرتکب شــده است» (نســاء .)۱۱۱ /ارتکاب و کشيدن گناه به ســمت خود ،در فهم عرفي ،در مقابل
صدور گناهاست .ولي قرآن ن به ما گوشزد ميکند که هر گناهي از انسان صادر شود ،خود وي آن را
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مرتکب شــده است .خداوند ميفرمايد« :کل نفس بما کسبت رهينه ».يعني:هر نفسي در گرو اعمالي
است که انجام ميدهد (مدثر .)۳۸ /و ميفرمايد ....« :کل امري بما کسب رهين ».يعني:هر کس در گرو
دستاورد خويش است (طور .)۲۱ /پس به نظر قرآن ،هر عملي که از انسان صادر ميشود ،در حقيقت
خود وي آن را انجام داده اســت و انســان با انجام هر کاري يا مرتکب خير ميشود و يا مرتکب شر.
همچنين اعمال انســان به خودش برميگردد .همانطور که انســان انجامدهنده عمل اســت ،عمل نيز
به صاحبش برميگردد .بازگشــت اين دو به يک چيز اســت ،لکن با دو اسلوب مفتاوت .قرآن در آية
هفت ســورة اسرا هر دو اسلوب را با هم به کار میبرد و ميفرمايد« :ان احسنتم احسنتم النفسکم و
ان اساتم فلها» :اگر نيکي کنيد ،به خود نيکي کردهايد و اگر بدي کنيد ،به خود بد کردهايد».اين آيات
روشــنگر آناند که بديها و گناهان در زندگي افراد و امتها به بدبختيها ،رنجها ،بالها و مشکالت
اقتصادي و سياسي و همچنين به حوادث طبيعي تبديل ميشوند؛ همانطور که گناهان و معصيتهاي
افراد در آخرت ه عذاب جهنم تبدیل ميشــوند .موارد مطرحشــده بر اصولي مانند اصل بقای عمل
مبتنی هستند .يعني هيچ کوشش و عملي از انسان از بين نميرود؛ از هر نوعي که باشد و هر بهرهاي
از صالح و فساد که داشته باشد .خداوند ميفرمايد« :روزي که هرکسي آنچه کار نيک به جاي آورده
و آنچه بدي مرتکب شــده ،حاضر شــده اســت و مييابد آرزوکند کاش ميان او و آن [کارهاي بد]
فاصلهاي دور بود» (آلعمران .)۳۰ /نقش عمل بر صفحة نفس به اين معناست که «عمل آنچنان بر
صفحة نفس ثابت ميماند که برطرف کردن آن غيرممکن است ».بنا بر اهمیت موضوع ،مدیر مدرسه
باید شــرایطی را برای اینکه دانش آموزان خود را بشناســد و رابطةه صحیحی با خود برقرار کند ،به
وجود آورد.
رکن سوم   .ساختن زمينة مناسب براي برقراري رابطه با ديگران
به منظور فراهم ســاختن زمينة مناسب براي برقراري رابطه با ديگران ،داشتن زيرساختهايي الزم
است تا بر اساس آنها بتوان ستونهاي ارتباط درست را پایهگذاری کرد .زیرساختهای مزبور را چنین
برشمرد:
 .1اعتقاد به ارزش کرامت انســانها و احترام به اعضاي مدرســه و گسترش و نهادينه کردن آن در
مدرسه :انســانها داراي کرامتاند .بنابراين اولين اصلي که در مدرسه بايد رعايت شود ،احترام به
انسانهاست که شامل دانشآموزان و اولياي آنها و نيز کارکنان مدرسه میشود .در برقراري ارتباط
با کارکنان ،حضرت امام (ره) بر وجود مالحظات انساني و حفظ ارتباط با کارکنان بر مبناي احترام
متقابل تأکيد ميکند و معتقد است :با ايجاد چنين ارتباطاتي در سازمان ،رضايت پيروان از عملکرد
رهبرانشــان ،و اطمينان و اعتماد بين رهبر و پيرو به وجود ميآيد .بهگونهاي که پيروان ،ارزشهاي
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ســازمان را ميپذيرند و مجموعة اين ارتباطات ،زمينه را براي «مديريت بر قلوب» در سازمانهاي
آموزشــي مهيا ميکند .امام خمینی(ره) ميفرمايد« :اگر من به زيردستان خودم ولو چهار نفر باشند،
تعدي و تجاوز کردم و آنها را کوچک شــمردم ،بندة خدا را کوچک شــمردهام .من مســتکبرم و او
ي نخواسته تعدي
مستضعف و اگر شما کساني را که زيردستتان هستند ،ضعيف شمرديد و به آنها خدا 
کرديد ،تجاوز کرديد ،شما هم مستکبر ميشويد» (الموسوي الخميني (ره) ،1358 ،ج  ،7ص .)489
 .2مديريت اســتقرار قانون و رفتار بر اساس عدالت :قانونگرايي پديدهاي است که اديان و رهبران
دينــي پيــامآور اصلي آن هســتند .آنان خود قوانين الهــي را عادالنه اجرا و حقــوق همگان را در
ســاية حاکميت قانون خدا رعايــت کردهاند .براي ايجاد جامعة ضابطهمند ،الزم اســت رهبران از
قانونپذيرترين افراد جامعه باشــند .زيرا قانونگرايي آنان نقش اساسي در قانونپذيري مردم دارد.
دين اسالم همة افراد جامعه را در برابر قانون برابر ميداند و هيچگونه تبعيضي را در اجراي قانون
بر افراد روا نميشمارد .علي (عليهالسالم) در نامهاي به مالک مینویسد :در نگاه کردن ،خيره کردن،
اشاره کردن ،و درود گفتن بين ايشان يکسان رفتار کن و هيچيک را بر ديگري امتياز مده ،تا بزرگان
در ستم کردن تو طمع ننمايند و زيردستان از دادگستري تو نوميد نشوند (شفيعي مطهر.)1390 ،
قانونگرايي اســاس و زيربناي مفهوم «عدالت» اســت .عدالت از باارزشترين معيارهاي زندگي
اجتماعي اســت .عدالت مبناي همة حرکتهاي صحيح اســت .قرآن در سورة نحل ،آية  90ميفرمايد:
«ان ا ...يامر بالعدل وا الحسان» :همانا خداوند به عدل و انصاف فرمان ميدهد.
 .3مديريــت ارزيابي و نظارت صحيح بر امور و نهادينه کردن آن :پيامهاي متعددي در قالب خطبه،
نامه ،و حکمتدر موارد ارزيابي و نظارت در مديريت اســامي در «نهجالبالغه» آمده اســت که در
ادامه به برخي از آنها در دو موضوع نظارت بر خود و نظارت بر زیردســتان اشــاره ميکنیم (فيض
االسالم1370 ،؛ ارفع1378 ،؛ دشتي1379 ،؛ مطهري 1368؛ سازمان امور اداري و استخدامي.)1375 ،

الف) ارزيابي و نظارت بر خود (خودارزيابي و خودکنترلي) :مهمترين پيام بهمنظور درونيکردن
ارزشها در مدرســه اين اســت که اين باور را بهعنوان فرهنگ ســازماني ايجاد و مستقر کنيم
که جهان خلقت محضر خداســت .همواره بايد خود را در محضر خدا بدانيم و آگاه باشــيم که
اص ُ
َاتقُوا اللََّ الَّ ِذي أَنْتُ ْم بِ َع ْينِ ِه َو نَ َو ِ
يك ْم بِيَ ِد ِه َو تَقَُّلبُ ُك ْم فِي ق َْب َضتِهِ.
فرشتگان اعمال ما را مينويسند« :ف َّ
َّل بِ َذل َ
ِرام ًا َل يُ ْسق ُ
ِك َحف َ
َد َوك َ
ون بَ ِ
اط ًل»
ون َح ّق ًا َو َل يُ ْثبِتُ َ
ِط َ
ِم ُه َو إِ ْن أَ ْع َل ْنتُ ْم َكتَبَ ُه؛ ق ْ
إِ ْن أَ ْس َر ْرتُ ْم َعل َ
َظ ًة ك َ
(خطبة  ،183ص  .)602علم و احاطة خداوند بر اعمال شماســتو با علم به اينکه دســت و پا و
وجدان شــما بر اعمالتان شــهادت ميدهند ،آيا باز هم جاي خالف ميماند؟ «إِ َّن اللََّ ُس ْب َحانَ ُه َو
َ
ف بِ ِه ُخ ْبراً َو أَ َح َ
ُم
ِم ،لَ ُط َ
تَ َعالَى َل يَ ْخفَى َعل َْي ِه َما الْعِبَا ُد ُم ْقتَ ِرف َ
اط بِ ِه ِعلْماً؛ أ ْع َضا ُؤك ْ
ُون فِي لَْي ِل ِه ْم َو نَ َها ِره ْ
َواتُ ُك ْم عِيَانُه» (خطبة  ،199ص .)625
ُش ُهو ُد ُه َو َج َوار ُ
ُم ُعيُونُ ُه َو َخل َ
ِح ُك ْم ُجنُو ُد ُه َو َض َمائ ُِرك ْ
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ب) نظارت بر زیردستان :امام علی (علیهالسالم) میفرماید :بر زيردستان خود نظارت کامل داشته
باشيد .مأموران مورد اعتماد بگماريد و به گزارشهاي آنان ترتيب اثر دهيد ،و خيانتکاران را
رسوا کنيد .و هرگز نيکوکار با بدکار نزد تو مساوي نباشد .زيرا چنين تسويهاي نيکوکاران را به
انجام کارهاي نيکو بيرغبت ،و بدکاران را به کارهاي زشت تحريک و تشويق مينمايد .و هر
گــروه از نيکوکاران و بدکاران را به چيزي ملزم کن که خود را به آن ملتزم ســاختهاند .نظارت
مخفيانه بر کارگزاران به نفع خود ايشــان و در راســتاي صالح آنان اســت .با گماردن بازرسان
صديــق و وفادار بر زيردســتان نظارت کن .ســپس کارهاي کارگزارانــت را تحت نظر بگير و
بازرساني مخفي از کساني که اهل صدق و وفا هستند ،بر آنان بگمار .چرا که زير نظر داشتن امور
کارگزاران به صورت پنهان و مخفي آنان را به امانتداری و مدارا با رعيت وا میدارد .کارهاي
مهم را به دقت بررسي و ارزيابي کنيد( .نامة  53 ،بخش پانزدهم ،به نقل از :خراسانی.)1389 ،
 .4مديريت مشورت در امور و نهادينه کردن آن در مدرسه :از مهمترين اصول اجتماعي اسالم اصل
مشورت است .سازماني که فاقد سنت مشورت است ،در تبو تاب خودمحوريها و خودسريها
ميسوزد و دچار عدم تعادل ميشود .خداوند در آية  159سورة آلعمران به پيامبر دستور ميدهد در
کارها با پيروانت مشورت کن و رأي و نظر آنها را بخواه .سپس در ادامة آيه ميفرمايد :هنگاميکه
تصميــم گرفتي قاطع باش و بر خدا توکل کن« .و شــاورهم في االمر فاذا عزمت فتوکل علي اهلل».
همچنین در ســورة شــوري در آية  ،38زماني که صفات و خصوصيات مسلمانان را مطرح ميکند،
ُون» :آنان
ِما َر َز ْقنَا ُه ْم ي ْن ِفق َ
«والَّ ِذ َ
َاموا َّ
ميفرمايدَ :
استَ َجابُوا ل َِربِّ ِه ْم َوأَق ُ
وري بَينَ ُه ْم َوم َّ
الص َل َة َوأَ ْم ُر ُه ْم ُش َ
ين ْ
که امر پروردگارشان را اجابت میکنند ،و نماز به پا ميدارند ،کارهاشان را با مشورت يکديگر انجام
ميدهند ،و از آنچه روزي آنها کردهايم ،انفاق ميکنند .در اين آيه خداي تعالي يکي از خصوصيات
مســلمانان را اين موضوع دانسته است که آنان کارهايشان را با مشورت ديگران انجام ميدهند .از
اين مطلب که مشــاوره در رديف ايمان به خدا و به پا داشــتن نماز ذکر دانسته شده است ،ميتوان
به ميزان اهميت آن پي برد (شــهرکي پور و ســرمدي ،1387 ،ص .)114 .رعایت اصل مشــورت با
همکاران و نهادینهکردنآن در مدرسه و آموزش آن به دانش آموزان ،از وظایف مدیر مدرسه است.
 .5مديريــت گزينش کارکنان :اهميت و جايگاه آگاهي و دانش نســبت بــه گزينش نيروي کار ،اعم از
مديران ارشــد و مســئوالن ،کارمندان ،و کارگران ،تا حدي اســت که ناديده انگاشتن آن ،خيانت به
خدا و رســول او و تمامي مسلمانان به شمار آمده است .در روايتي از رسول خدا (صلواتاهللعلیه)
آمده است« :من تقدم علي قوم المسلمين و هو يريان فيهم من هو افضل منه فقد خان اهلل ورسوله و
المسلمين» :هر کس خود را بر ديگر مسلمين مقدم کند ،درحاليکه ببيند در ميان آنها فرد شايستهتري
وجود دارد ،خيانت به خدا و پيامبر و مسلمين نموده است» (عالمه اميني .)1354،يکي از آيات قرآن
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کريم که در آن به نحوة انتخاب و دليل گزينش مديران جامعه و مأموران الهي اشــاره شــده ،آية 247
از ســورة مبارکة بقره اســت که به ماجراي طالوت اختصاص پيدا کرده است« :خداوند او را بر شما
برگزيده و او را علم و قدرت جســماني فراوان بخشــيده است ».در حقيقت ،معيار و مالک انتخاب
طالوت از ســوي خداوند ،برخورداري وي از علم و قدرت جســماني بيان شــده اســت .مسئوالن
حکومت اسالمي نيز بايد تنها بر اساس لياقت و شايستگي انتخاب شوند و هيچگونه رابطه و توصيهاي
در انتخاب آنان مؤثر نباشد که امیرالمؤمنین علي (علیهالسالم) در اين زمينه چنين فرمان ميدهد« :و
عمالک و أمرائک شــفاعة ّال شفاعة الکفاية و األمانة» :در استخدام کارکنان و
ال ّ
تقلبن في اســتعمال ّ
فرمانروايانت شفاعت و وساطت کسي را مپذير ،مگر شفاعت شايستگي و امانتداري خود آنها را
(شمسالدين 1411 ،ق).
 .6مديريــت برقراري رابطة محبتآميز با دانشآموزان :ســيرة عملي پيامبر اکرم (صلواتاهللعلیه)،
نشاندهندة توجه ويژة پيامبر به اين اصل مهم تربيتي است .پيامبر اکرم (صلواتاهللعلیه) به فرزندان،
نوادهها ،کودکان اصحاب و مسلمانان ،و حتي کودکان غيرمسلمان محبت ميکردند و ديگران را نيز
به محبت فرزندان سفارش ميکردند .مالک ميگويد« :پيامبر اکرم (صلواتاهللعلیه) به زيارت انصار
ميرفت و بر کودکان آنها ســام ميکرد و دست بر ســر آنها ميکشيد و براي آنها دعا ميکرد».
آثاري که محبت کافي به کودک به دنبال دارد ،شامل ،ايجاد حالت اعتدال روحيـ رواني ،و تقويت
اعتماد به نفس و جلوگيري از انحرافات در آنان است .روانشناسان و متخصصان اطفال که چندين
هزار نمونه از جرائم را بررسي کردهاند ،به اين نتيجه رسیدهاند که :بعضي از کودکان چون در محيط
خانواده مورد بيمهري و بياعتنايي پدر و مادر خود قرار گرفتهاند ،در واکنش به اين کمبود محبت،
شروع به سرقت يا آزار ديگران کردهاند .بنابراين اگر مربي و والدين محبت الزم را به کودک داشته
باشــند ،کودک نيز آنان را دوست خواهد داشــت و زمينة گرايش عملي به گفتههاي آنان در کودک
فراهم خواهد شد .همچنين رسيدگي به وضعيت دانشآموزان در خانه نيز از اهم موضوعاتي است
که الزم است مدير به آنها توجه کند.
 .7مديريــت ارزش ايجاد و حفظ رابطة برادري ميان دانشآموزان :يکي از مهمترين و بنياديترين
اصــول ،اصــل برادري اســت که دربردارنــدة نکات دقيق و ظريــف در زمينة نحوة ســازماندهي
دانشآموزان است .مدیر با شناخت دقيق ضوابط عملي آن ،عالوه بر اينکه برقراري وحدت را در
مدرسه عملي ميسازد ،و بهداشت رواني را نيز به ارمغان ميآورد .قرآن ميفرمايد« :فاصلحوا بين
اخويکــم» :اصالح بين برادران ديني و اعتقــاد به اصل اخوت وظايف را بر عهدة اعضا ميگذارد،
زيرا در اين نظام افراد نميتوانند نسبت به هم بيتفاوت باشندو بهراحتي از کنار مسائل و مشکالت
برادران ايماني خود بگذرند .بلکه وظيفه دارند ،در صورت ايجاد اختالالتي در روابط ساير برادران
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دينــي ،در حل اختالف آنها نهايت تالش خــود را به خرج دهند و تا برقراري کامل صلح بين دو
طرف و برقراري عدل بين آنها ،دستبردار نباشند (خراساني.)1390 ،
 .8مديريت رابطة دانشآموزان با نيازمندان :يکي از آســيبهاي اجتماعي اين اســت که انســان از
وضعيت و موقعيت زندگي ديگران بيخبر باشــد و تنها به معيشــت خود بیندیشــد و رنج و درد
نيازمندان او را متأثر نســازد .رســول خدا (صلواتاهللعلیه) ميفرمايند« :هرکس به زيردستان خود
رحم نکند ،خداوند بهشــت را بر او حرام کند  ...هر کس حاجت برادر مسلمان خويش را برآورد،
چنان اســت که همة عمر خويش را در راه خدمت خدا ســپري کرده باشد ».بسيار مهم است ،جو
مدرســه بهگونهاي باشــد که دانشآموزان یکديگر را دوست داشته باشند و احساس کمک کردن به
همنوعان در آنها شکوفا شود.
 .9مديريت رابطة دانشآموزان با خويشــان و همســايگان :يکي از آموزشهايي که الزم است در
مدرســه داده شود ،رابطة مناسب با خويشان و همسايگان است؛ به ويژه در دورهاي که فاصلههاي
خويشاوندي زياد ميشوند و همسايگان کمتر با هم ارتباط دارند .صلة رحم و توجه به پاداشهاي
اخــروي و توصيههاي اســام در اين زمينه ميتواند روحية رحمت و شــفقت را در دانشآموزان
افزايش دهد.
 .10مديريت مشــارکت دانشآموزان در ادارة امور مدرســه :مدرســه ميدان مناسبي براي تمرين
مشارکت و آموزش فنون و آداب مهارت اجتماعي است .اين مشارکت در ابعاد گوناگون علمي،
فرهنگي ،ورزشــي و هنري ،سياسي ،ديني و  ...ميتواند فعاليتهاي دانشآموزان را سازماندهي
کند و نظام بخشــد .دانشآموزان را ميتوان به روشهای متفاوت در ادارة امور مدرسه مشارکت
داد؛ ازجمله :تشکيل گروههاي علمي ،فرهنگي ،هنري ،ورزشي و ، ...ايجاد فضاي مناسب درکالس،
انجام پژوهشهاي فردي و گروهي و بازبيني تکاليف درســي ،ادارة امور کتابخانة مدرسه ،انجام
امور نمازخانه و ( ...فتحآبادي.)1390 ،
 .11مديريت رابطة مربي (معلم) و متربي (دانشآموز) :حفظ كرامت دانشآموز و محبت به او واجب
است .همچنين دانشآموز نيز بايد برخوردي محبتآميز نسبت به معلمان خويش داشته باشد و با
ديدة احترام به مربي خويش بنگرد .رفتار محبتآميز متربي نسبت به مربي ميتواند شامل حرکات،
رفتار و حاالت ،تنظيم صدا و مواظبت در گفتار ،رعايت ادب و نزاکت ،تمرکز حواس و استماع
دقيق سخنان معلم ،همراهي با معلم در مقام علمآموزي ،و مشارکت فعال در مباحث علمي شود.
قرآن كريم میفرماید :معلم بزرگ بشــريت ،رســول خدا (صلواتاهللعلیه) ميفرمايد« :وقروا من
تعلمون منه العلم و وقروا من تعلمونه العلم » :کسي را که علم از او ميآموزيد ،محترم بداريد و
کســي را که علم به او ميآموزيد ،محترم بداريــد« .دانش بياموزيد و براي دانش ،وقار و آرامش
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آموزيد و نسبت به آموزگار خويش فروتن باشيد» (نهج الفصاحه 641 ،به نقل از کشاورز.)1395 ،
 .12گسترش رابطة معلمان با هم و جلب مشارکت آنان در مدرسه :وظيفة اصلي آموزشوپرورش،
تربيت معلمان براي هدايت و انسانسازي است ً.ايجاد بسترهاي مناسب براي مشارکت معلمان
با يكديگر و در جهت حل مســائل مدرسه و نقش دادن به آنها در تصميمگيري ،به بهبود فرايند
يادگيري در کالس درس و مدرسه میانجامد (اذانچيلر.)1390 ،
 .13مديريت رابطه با جامعه (والدين ،متخصصان و خيرين) :برقراري ارتباط با جامعه بهويژه اولياي
دانشآموزان ،خيرين ،متخصصان در ادارة امور مدرســه و جلب مشــارکت آنان در امور مدرسه،
باعث ســوق يافتن امکانات معنوي ،علمي ،آموزشــي ،تربيتي و مالي جامعه به ســمت مدارس
ميشــود .در پرتــو چنين رويدادي نيروهاي انســاني خالق ،ماهر و متخصــص به نحو مطلوب
پرورش مييابند .مردم به شــکلهاي متفاوت ميتوانند در تعليم تربيت فرزندان خود مشــارکت
کنند؛ از جمله :کمک به شناخت ويژگيهاي رواني دانشآموزان ،بررسي نارسایيهاي آموزشي و
کمک به برنامهريزي و اجراي برنامههاي آموزشي ،و کمک به شناخت علل رفتارها و اصالح آنها
(کاظمي .)1383 ،در مدارس ،روابط اجتماعي مناسب بين معلمان و کادر خدماتي و اداري مدرسه
و اولياي مدرســه با اولياي دانشآموزان و متخصصان و خيرين ،يکي از اساســيترين اشــکال
ارتباطات مؤثر و مشــارکت محســوب ميشود .به همين مناسبت کســب مهارتهاي الزم براي
گسترش اين روابط براي مدير و کارکنان مدرسه ضرورتي اجتنابناپذير است (وفادار.)1384 ،
 .14راههاي جذب مشــارکت اوليا ،متخصصان و خيرين در ادارة مدرســه :براي جذب مشارکت
اولياي دانشآموزان ،متخصصان و خيرين در ادارة امر مدرســه ،طبق رويکرد دين مبين اســام،
راههايي به شرح زیر وجود دارند:
 .1ايجاد فرهنگ مشــارکت در جامعه و باال بردن ســطح آگاهي مردم در جامعه (محموديان،
.)1384
 .2توجه به انتظارات اوليا و متخصصان و خيرين :توجه به انتظاراتي نظير حضور همهجانبه
در تصميمگيريهاي آموزشي ،پرورشــي و اداري مدرسه ،استفادة مناسب از تواناييهاي
تخصصي و مهارتي اوليا ،برگزاري جلسات مشترک اوليا و مربيان بهطور مستمر ،قدرداني
الزم از فعاليتها و همکاريهاي اوليا در مدرسه ،و ...
 .3تکريم منزلت مشارکتکنندگان و تقدير از آنان با رعايت اصل کرامت ذاتي انسانو تکريم
اربابرجوع.
 .۴انعکاس نتايج مشارکت مردمي به اوليا (شرفي.)1386 ،
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رکن چهارم   .فراهم ساختن زمينة مناسب براي اینکه دانشآموزان رابطة درستی با طبيعت
برقرار کنند
هر فرد به اقتضاي خوددوســتي و ســودگرايي فطري در راستاي روابطي که با طبيعت پيدا ميکند،
ميکوشد بيشترين و بهترين دستاوردها را از منابع طبيعي بگيرد .چگونگي سطح زندگي هر فرد در گرو
اين ميزان و چگونگي تالش ،تکاپو و بهرهوري اوست .بر اساس مفاد برخي از آيات قرآن ،هنگاميکه
افراد ،طبيعت و منابع طبيعي را کام ً
ال زير نفوذ و مهار خود بياورند و بر آن ســلطة کامل پيدا کنند ،و از
ابزارهاي توليد بهتر و بيشتري بهرهمند باشند ،معمو ًال اين برخورداري بهگونهاي از احساس ثروتمندي
و بينيازي سرمســتکننده و افزونخواهانه منجر ميشــود .چنین خواسته و گرايشی ،صاحبان قدرت
اقتصادي را ترغيب ميکند که بکوشــند ،گســترة قدرت و ســلطة خود را به جامعه و روابط اجتماعي
بکشــانند .و اين به معناي بيخبري يا بيگانگي آنان از يک نظام ارزشــي الهي است( .صدر ،1978 ،به
نقل از شاملي.)1386 ،
آيات متعددي در قرآن وجود دارند که جهان هستي را مخلوق خداوند و طبيعت را زنده و تسبيح
کننده معرفي کردهاند .بررســي قرآن حکايت از آن دارد که بســياري از واژههاي بهکار رفته در قرآن ،به
طبيعت مربوط ميشوند .مث ً
ال کلمة زمين  541بار ،آسمان  310بار ،آب  64بار ،دريا و مشتقات آن  41بار،
خورشيد  33بار ،ماه  27بار ،کوه  39بار ،درخت  27بار ،جنبنده و جنبندگان  18بار ،چهار پايان  32بار
(به همين ترتيب کلمات مشابه ديگر) ،در قرآن به کار رفتهاند و به اين ترتيب مشخص ميشود که آيات
بسیاری از قرآن ،ناظر بر مسائل و مؤلفههای زيستمحيطي هستند.قرآن کريم نهتنها در موارد متعددی به
برخي از پديدههاي طبيعي سوگند ياد کرده است (تين ،؛ شمس ،؛ فجر ،طور ،نجم ،ضحي و ذاريات)،
بلکه به ابعاد طبيعت و جلوههاي طبيعي توجه نشان داده ،بشر را به تأمل و تفکر در زمينة آنها دعوت
کرده است (آلعمران191 ،؛ جاثيه13 ،؛ بقره.)164 ،
بــه این ترتیب ،در نگرش الهی طبيعت پديدهاي محترم شــمرده میشــود و از همين روســت که
رســول خدا ،هرگونه بيحرمتي و فحاشــي نســبت به طبيعت را نهي کردهانــد .در روايتي پيامبر خدا
ک و تعالي فرمودند« :همة زمين را براي تو و امت تو سجدهگاه،
(صلواتاهللعليه) به نقل از خداوند تبار 
و خــاک آن را مطهــر آفريدم ».در روايت ديگــري ،پيامبر اکرم(صلياهللعليهوآلــه) فرمودند« :زمين را
نوازش کنيد و از آن برکت گيريد ،زيرا او مادر شماست؛ مادري که با فرزندانش مهربان است» (به نقل
از پورابراهيمي.)1378 ،
منطقي ( )1387ديدگاه زيستمحيطي رسول گرامي اسالم را در قالب پنج موضوع مورد بررسي قرار
داده است که عبارتاند از« :پرهيزدادن از اسراف»« ،بهرهبرداري بهينه از منابع»« ،گسترش منابع طبيعي
تجديد پذير»« ،پرهيز از آسيب زدن به محيطزيست» و «رعايت بهداشت محيط» .او بر اساس یافت هّها
اظهار ميدارد:رســول اکرم با تأکيد بر «توأم کردن گســترش عوامل زيستمحيطي با پاداش اخروي»،
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ط زيست» ،در عمل
«محترم شمردن عوامل زيستمحيطي» ،و «زندگي مسالمتآميز در کنار عوامل محي 
«رشد آدمي در بستر طبيعت» را مد نظر داشتند.
در اين راســتا الزم است ،مدير مدرســه زمين و آسمان ،و محيطزيست را ب ه مثابه امانتي در دست
انسان که بايد از آن استفادة درست به عمل آورد ،معرفي کند .الزمة گسترش چنين نگرشي ،برنامهريزي
صحيح و اتخاذ تدابير مناسب براي برقراري ارتباط با طبيعت در مدرسه است .اين آموزشها ميتوانند
در زمینة چگونگي ارتباط با زمين از طريق کاشــتن دانه و گياه و نگهداري از آنها ،زمينهســازي براي
انجام تحقيقات ،چگونگي برقراري ارتباط با حيوانات و ...باشند .در اين رابطه ميتوان به مواردی مانند
دور ريختن غذا ،مصرف آب و انرژي ،و  ...در مدرسه اشاره کرد
در خصوص رويکرد اسالمي در مديريت مدرسه کار جدي و پژوهش چنداني انجا م نشده است .در
پژوهشي که سعيدي ( )1390با عنوان «بررسي و پايش نوشتارهاي موجود (کتاب ،مقاله ،طرح پژوهشي
و پاياننامــه) در حــوزة مديريت آموزشوپرورش با رويکرد اســامي» به روش توصيفي  -تحليلي و
بين ســالهاي  1375تا  ،1389انجام داد ،دریافت :آنچه با کليدواژة «مديريت آموزشي اسالمي» يافت
میشود ،بهسختي از تعداد انگشتان دو دست تجاوز ميکند .به همين دليل محقق ناگزير به همة منابعي
روي آورده که با کليدواژة «مديريت اســامي» قابلدسترســي بودهاند .اين منابع درمجموع  114منبع،
شــامل  31کتاب 23 ،طرح پژوهشــي 30 ،پاياننامة ارشد و دکترا ،و  30مقاله است .وي پس از تحليل
و جمعبنــدي ویژگیها ،این اصول را برای مدیران به ترتیب فراواني ارائه میکند .1 :عدالت و عدالت
محــوری؛  .2دانش و آگاهی؛  .3مدارا ،دوســتی و صمیمیت؛  .4قاطعیت و کنترل نفس؛  .5ایمان ،تقوا،
قدرت اجرا ،و مشــورت؛  .6شــجاعت ،تواضع ،وحدت رویه ،تفویض اختیار امر به معروف و نهی از
منکر؛  .۷آيندهنگري ،امانتداري ،حسن ظن ،تناسب شغل با تواناييهاي فرد ،گذشت ،و عدم دلبستگي
به دنيا؛  .8احسان ،حسن سابقه ،رازداري ،تسريع در امور و حاکميت ضابطه بهجاي رابطه .يافتههاي اين
پژوهش حاکي از آن است که :اکثر منابع به رهبري آموزشي با رويکرد اسالمي پرداختهاند و با استناد به
آيات و احاديث ،بهويژه نامة امام علي(عليهالسالم) به مالک اشتر ،فرماندار مصر ،اصول و ويژگيهاي
مديريت اسالمي را فهرست کردهاند.
پژوهش «بررســي سالمت ســازماني در  ۱۰مجتمع آموزشي پيشــرو در تعليمو تربيت اسالمي با
رويکرد اســامي» ،به تعيين شاخصها و مؤلفههاي سالمت سازماني ،ساخت و اعتباريابي پرسشنامة
ســنجش سالمت سازماني با رويکرد اسالمي ،و بررسي سالمت سازماني چند مجتمع آموزشي پيشرو
در ارائة تعليمو تربيت اســامي انجامشــده است 10 .عامل معرفیشده عبارتاند از .1 :نفوذ مدير؛ .2
تعهد و احســاس مسئوليت معلمان؛  .3پاسداشت ارزشهاي اسالمي؛  .4حمايت همهجانبه از منابع؛
 .5خالقيت و نوآوري؛  .6احترام و اعتماد متقابل؛  .7همفکري و مشــورت؛  .8تالش دانشآموزان؛ .9
امکانات مدرســه؛  .10تأکيد بر کيفيت .نتايج نشان دادند ،پرسشنامة سالمت سازماني داراي همساني
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دروني و پايايي ( 65درصد) قابلقبولي براي سنجش سالمت سازماني است (پرداختچي ،کرباسچيان
و اسدي يونسي.)1390 ،
مجدفر ( )1390نیز در پژوهشــي با عنوان «در جســت وجوي مدارس موفق» 23 ،مدرسة اسالمي
موفق را بررســي کرد .پژوهشگر در هفت بعد سازمان مدرسه ،منابع انساني (شامل مالکهای گزينش
و انتخاب معلمان و مالکهای ارزشــيابي) ،دانشآموزان (شــامل مالکهای گزينش ،مسائل انضباطي،
تشکلهای دانشآموزي ،و ارزشيابي از آموختهها) ،تجهيزات و رسانههاي آموزشي و پرورشي (مانند
کالسها و فضاي آموزشي ،و رسانهها و ابزارهاي نوين) ،برنامة درسي (شامل تدريس منابع يادگيري
در کنار منابع درســي رسمي کشور ،اضافه يا کمکردن ســاعات درسي مصوب براي برخي از دروس)،
ارزشیابی با شيوههايي عالوه بر امتحانات رسمي کشور و فوقبرنامه (شامل کالسهاي رايانه ،آموزش
زبان انگليســي خارج از کتابهاي درســي مربوط ،کالسهاي هنري ،کالسهاي ورزشي ،کالسهاي
داستاني ،کتاب و کتابخواني) ،و ارتباط با مشتريان (والدين دانش آموزان) ،شباهتها و تفاوتهای
مدارس را بررسی کرد و مدل پيشنهادي خود را در  9بخش که هر يک از بخشها نيز به زيربخشهايي
تقســيم شــدهاند ،ارائه کرد .در اين مدل پیشنهادی موارد مانند روند تأسيس و توسعة مدرسه و بانيان و
افراد تأثيرگذار آن ،و نقش و جايگاه هيئتامنا ،هيئتمديره و ساير نهادهاي رسمي در شکلگيري و ادامة
فعاليت مدرسه حائز اهمیت هستند.
ماليــي نــژاد ( )1390در گــزارش «همايش رويکردهاي اســامي در مديريت مدرســه» ،به روند
نشستها و کارگاههاي برگزار شده در طول همايش پرداخت و نتايج و طبقهبندي حاصل از برگزاری
دو کارگاه علمي را که در پنج محور اصلي و تعدادی زيرمحور اعالم شدند ،ارائه کرد .محورهاي اصلي
عبارتاند از .1 :نظريهسازي در حوزة مديريت آموزشي؛  .2تأثير رويکرد اسالمي در تأمين ،تخصيص و
توسعة منابع؛  .۳داللت آموزههاي اسالمي براي رهبري آموزشي؛  .4رويکرد اسالمي در تأمين و ارتقاي
سرمايههاي اجتماعي؛  .5رويکرد اسالمي در برنامهريزي .متخصصان به لزوم انجام پژوهش و ارائة مقاله
در این محورها و زیر محورها تأکید کردهاند.
مروری بر پژوهشها در منابع خارجی نیز نشان میدهد که بیشتر منابع به ویژگیهای مدیر اسالمی
اشــاره داشــتهاند .برای مثال ،کيا ( )1998در مقالة خود نوشته اســت« :مديريت در اسالم ،علم و هنر
برنامهريزي و هماهنگي ،رهبري و کنترل فعاليتها براي دستيابي به اهداف خاص در زمينههاي مختلف
است و اين هنر و علم به زيباترين شکل در شيوة زندگي انبيا ديده ميشود .در اسالم ،مدير موفق کسي
است که داراي صالحيت علمي و اخالقي ،نفوذ و تأليف قلوب ،و حاکميت بر دلها باشد (به نقل از:
حبيب رانا و شوکت ماليک.)2016 ،8
عباســي ،رحمان و بيبي )2010( 9ويژگيهايي را براي مديران اســامي ب ه مثابه رهبر برشمردهاند
که عبارتاند از :ســعةصدر ،مسئوليتپذيري و پاسخگو بودن ،برخورداری از دانش و مهارت ،داشتن
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خلوص و صداقت ،برپايي عدالت ،و صبر و استقامت.
طالبان و هيشام آل ( ،1991به نقل از :آتر و سبحاني )2007 ،نيز ويژگيهاي مهم رهبري اسالمي را
ل اعمال است ،وفاداري و تعهد به خداوند ،و پيروي از او
که براي يک سازمان و يا يک مدرسه نيز قاب 
و دستورات شريعت برشمردهاند.
ســليم ،مالــک و خاتــاک )2016( 10اصول اســامي براي مديريت مؤثر منابع انســاني را شــامل
مســئوليتپذيري ،اعتماد متقابل بين مديران و زيردســتان ،عدالت ،مشاوره در تصمیمگیری و تفويض
اختيار میدانند .همچنين براي افزايش کيفيت در مدرســه ،مديران ميتوانند ارزشهاي اســامي مانند
انســانيت ،احسان ،مديريت با مشورت ،و استقامت (تعهد باالی) اخالقي را نهادينه کنند .اگر تمام اين
اصول کاربردي شوند ،باعث رضايت شغلي ،رسيدن به موفقيت واقعي (فالح) ،و جلب رضايت خداوند
ميشوند .مسئلة اصلي اين است که انسان بفهمد ،دليل اينکه روي زمين بهعنوان خليفه قرار داده شده،
در واقع ،احترام به اعتمادي است که خداوند به او داشته است (يوسف و احمد رزيمي.)2016 ،11
اومام )2014( 12تحقيقي را پيرامون «مدرســة شــبانهروزي اسالمي مدرن دارالسالم گونتور» که در
ســال  1926در اندونزي تأسيس شده است و يک مدرسة غيرانتفاعي اسالمي محسوب میشود ،انجام
داده است .در اين مؤسسه تمام فعاليتهاي نظام آموزشوپرورش توسط پنج ارزش به این شرح هدايت
ميشــوند :صداقت؛ ســادگي؛ اعتماد بهنفس؛ برادري اســامي؛ آزادي .اين مؤسسة آموزشي بهعنوان
مرکزي عبادي ،از دانش اســامي ،زبان قرآن و علوم طبيعــي براي ايجاد زمينة تربيت دانشآموختگان
اســتفاده ميکند .ويژگي اصلي مؤسســة مزبور اين است که اولويت را به پرورش و نه آموزش ميدهد.
فلسفة بنیانگذاران اين مؤسسه آن است كه« :هر آنچه دانشآموزان در طول روز ميبينند ،ميشنوند ،و
احساس و تجربه ميکنند ،جنبة آموزشی دارد ».همچنین ،اصل  .برادري اسالمي کام ً
ال مورد توجه است
و برخي از سياستهاي اعمالشده براي ايجاد آن عبارتاند از:
 .1مديريت دوســتي دانشآموزان با دانشآموزان مناطق گوناگون آموزشــی .بر اين اســاس،
دانشآموزان نميتوانند فقط با دوســتان قبلي خود همراه باشند و حتي فقط با بيش از دو
دانشآموز از يک منطقه صحبت کنند.
 .2اعمال اخالق اســامي و جلوگيري از موارد خالف آن ،مانند زد و خورد ،تقلب ،و دزدي
که باعث اخراج از گونتور ميشود.
 .3بيان ايدهها و مديريت آنها در مدرسه .معلمان و دانشآموزان بهراحتي ميتوانند ايدههاي
خــود را در مديريت آموزشوپرورش بيان و بــه آن عمل کنند؛ البته تا زماني که ايدههاي
آنها در چارچوب اسالم و قوانين گونتور باشند.

همــة اينها يک نظام ارتباطــي هماهنگ ايجاد ميکنند و تعصب منطقه را به حداقل ميرســانند.
حداقل دو نوع کنترل در مديريت وجود دارد :کنترل ســازماني و کنترل ارزشها .سبک رهبری مدیران
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ارشــد به گونهای اســت كه مراقب وجود ارزشها هستند .آنها در بسياري موارد رسمي يا غيررسمي،
و برنامهريزيشــده و يا برنامهريزينشده ،در مورد ارزشهايي که بايد اساس زندگي در مؤسسه باشند،
موعظه ميکنند .ازاينرو ،بهعنوان رهبر ،آنها بايد الگوي اعمال ارزشها و همچنين انگيزهبخش باشند
تا همة جامعة گونتور را تشويق کنند ،فعاليتهاي خود را بر مبناي ارزشها انجام دهند.
عدنان ابراهيم عابد )2006( 13نظريه و شــيوههاي رهبري اسالمي در «مدارس اسالمي  »K -12در
ميشــيگان بررسي کرده است .اين بازنگري با بررسي وضعيت مسلمانان در اياالتمتحده آغاز ميشود
و نيازهاي آنها براي حفظ ارزشها و باورهايشان را از طريق آموزش فرزندانشان در مدارس اسالمي
مورد بحث و بررسي قرار ميدهد .بررسي بيش از  30وبسايت براي مدارس اسالمي در اياالتمتحده
نشان داد که مأموريت مدارس ،ارائة دانشي است که در دين و آرمانهاي اسالمي ريشه دارند و بر پاية
مســائل علمي ،عبادت ،عدالت ،و احسان استوار است .برایمثال ،مأموريت «مدرسة االمل» ()2003
توليد يک نسل از مسلمانان است ،به گونهای که:

 .۱درک جامعی از توحيد داشته باشند؛
 .2شخصيت اخالقي قوي اسالمي داشته باشند؛
 .3از مهارتهاي رهبري (توسط تقوا) برخوردار باشند؛
 .4احساس مسئوليت قوي داشته و متوجه باشند که اسالم تنها راهحل است؛
 .5با مســائل جامعه و مسائل جهاني با ذهنيت اســامي مواجه شوند (زهر 1999 ،به نقل از
عابد.)2006 ،
در مدارس اســامي ،طی يک برنامة آموزشي اساســي ،دورههاي مورد نياز براي حفظ و يادگيري
قــرآن ،مطالعات اســامي و زبان عربي ،رياضيات ،علوم ،مطالعات اجتماعــي ،هنرهاي زبان ،هنرهاي
خالقانه ،مطالعات رایانهای و تربيتبدني تدريس میشود .این گونه مدارس بهشدت بر توسعة رفتار و
شخصيت اسالمي تأکيد دارند .آموزش روزانه شامل جنبههاي متفاوت رفتارهاي اسالمي ،و دعا و نحوة
حفظ شخصيت اسالمي در جامعة غير اسالمي است .اين دستورالعمل شامل همة جنبههاي زندگي آنها
میشــود؛ از جمله لباس مناسب اسالمي ،جشنهاي تعطيالت ،بهداشت و آداب شخصي ،و تعامالت
اجتماعي و مذهبي (سيد 2001a ،به نقل از ا عابد.)2006 ،
االين مک يوان )1994( 14اظهار میدارد که اهميت رهبري براي مدرسان مدرسه اخيراً افزايش يافته
اســت .بر این اســاس او هفت مسئوليت به این شرح تعيين میکند که رهبران آموزشي اثرگذار بايد در
مدارس خود انجام دهند:
 .1اهداف آموزشي را مشخص ميکنند؛
 .2در دسترس کارکنان خود هستند؛
 .3فرهنگ و حداقلهایی را براي يادگيري ايجاد ميکنند؛
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 .4چشمانداز و مأموريت مدرسة خود را با هم مرتبط ميسازند؛
 .5انتظارات زيادي را براي کارکنان خود تنظيم ميکنند؛
 .6رهبری معلم را در مدرسه توسعه ميدهند؛
 .7نگرش مثبت نسبت به دانشآموزان ،کارکنان و والدين را حفظ ميکنند.

همچنین ديل و پيترســون ( )1999هشــت نقش را براي رهبران مدرســه بيان کردند .از نظر ایشان
رهبر مدرسه:
 .1مورخ است و به دنبال پيشرفت اجتماعي و هنجاري مدرسه است؛
 .2متخصص انسانشناســي است و مجموعهاي از هنجارها ،ارزشها و باورهايي که فرهنگ
فعلي را تعريف ميکنند ،تجزي ه و تحليل ميکند؛
 .3آيندهنگر است و با رهبران ديگر و جامعه همکاري ميکند تا تصويري عميق ًا ارزشمند از
آينده براي مدرسه تعريف کند؛
 .4نمادی است که ارزشها را از طريق لباس ،رفتار ،و توجه تأييد ميکند؛
 .5ســفالگر است و توســط قهرمانان ،آيينها ،سنتها ،مراســم و نمادهاي مدرسه را شکل
ميدهد؛
 .6شاعري است که از زبان براي تقويت ارزشها استفاده ميکند و بهترين تصوير از مدارس
را حفظ ميکند؛
 .7بازيگري است که در صحنههاي اجتنابناپذير مدرسه ،کمديها و تراژديها ،ميدرخشد؛
 .8شــفادهندهاي اســت که بر تحول و تغيير در زندگي مدرســه نظارت ميکند .او زخمهاي
درگيري و از دست دادن را بهبود ميبخشد (عابد.)2006 ،

روش پژوهش

پژوهش کیفی است و از روش «نظرية زمينهاي » يا «دادهبنياد» که يک روش پژوهشي عام ،استقرايي
و تفســيري است ،استفاده کرده است (اســتراس و کوربين .)1385 /1990 ،16جامعة آماری شامل تمامي
مقاالت ،پژوهشها و مستندات علمی حاصل از همايش رويکرد اسالمي در مديريت آموزشوپرورش،
همایش بینالمللی ســیمای پیامبر ،برنامة درسی و منابع جديد ،شامل پژوهشها و مقاالت نوشتهشده در
اين حوزه از ســال  1389تا سال 1396میشــود .نمونة آماری پژوهش شامل  22مقاله 3 ،پژوهش ،نتایج
کارگاهها و نشستها و  13مصاحبة منتشرشده توسط «همايش رويکرد اسالمي در مديريت مدرسه» ،اسناد
باالدســتي مرتبط ،مانند سند تحول بنيادين و ســند برنامة درسي ملي ،و اسناد ،مقاالت ،و منابع پژوهشي
مرتبط و دردسترس از سال  1389تاکنون ،جمع ًا  33مقاله و پژوهش مرتبط ،و همچنین  24مصاحبه ،شامل
مصاحبه با صاحبنظران و مدیران مدارس و نتایج نشستهای تخصصی بوده است.
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ابزار گردآوري دادهها شــامل ،جدولهای کدگذاري ،پرســشنامه و مصاحبة نیمهساختارمند بوده
است.به منظور تعيين روايي ،پس از طراحي ابزار و اخذ نظر خبرگان ،توسط گروه کانوني که پنج نفر
بودند ،اصالحات الزم انجام شــدند و پرســشنامة نهايي براي  25صاحبنظر و متخصص موضوعي
ارســال و نظرات آنان اخذ شــد.براي ارزيابي کمي روايي محتوا و به منظور اطمينان از اينکه مهمترين
و صحيحترين محتوا (ضرورت ســؤال) انتخاب شده است ،از شــاخص نسبت روايي محتوا)CVR( 17
و به منظور اطمينان از اينکه ســؤاالت ابزار به بهترين نحو برای اندازهگيري محتوا طراحي شدهاند ،از
شاخص روايي محتوا )CVI( 18استفاده شد .که در بخش یافتهها توضیح داده شده است.
براي اندازهگيري پايايي ،پرسشنامة تهيهشده روي  25نفر از مديران مدارس که بهصورت هدفمند
انتخاب شدند (مديراني مدارسي که به اسالمي بودن شهره هستند) اجرا و با درجهبندي طيف ليکرت
ال موافقم تا کام ً
در پنچ بخش ،از کام ً
ال مخالفم در اختيار ايشــان قرار گرفت و پس از ارائة توضيحات
الزم توزيع و جمعآوري شد .ضريب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرمافزار « »SPSSمحاسبه شد .ضريب
آلفاي محاسبهشده براي پرسشنامه  0/86است.
در بخش کیفی ،تجزيهو تحليل دادهها از الگوي اشتراوس و کوربين ،و از تکنيک «تحليل محتوا»
براي کدگذاري ،طبقهبندي و تلخيص اطالعات اســتفاده شــد و مراحل زير دنبال شدند :مرور دادهها؛
ســازماندهي دادهها؛ کدگذاري دادهها؛ طبقهبندي دادهها؛ ايجاد مقوالت فرعي؛ ايجاد مقوالت اصلي يا
محورهاي عمده؛ تدوين گزارش.
از آنجا که منابع شامل مقاالت ،پژوهشها و مصاحبههای انجام شده بود ،در مرحلة اول ابتدا متن منابع
به دقت ،خط به خط و کلمه به کلمه مورد مطالعه قرار گرفت و مفاهيم اصلي موجود در هر خط يا جمله
مشخص و به آنها کد داده شد .در مرحلة کدگذاري باز ،کدهاي استخراجشده بر اساس نزديکي مفهومي
در يک مقولة مشخص قرار داده شدند .سپس مقوالت نيز در قالب دستههاي بزرگتر مفهومي طبقهبندي
شــدند .نامگذاري مقولههاي بهدســتآمده بر اساس اصطالحات تکنيکي و تخصصي موجود در پيشينه،
زباني که بهوسيلة آگاهيدهندهها به کار ميرفت ،و نيز سازههاي شعوري خودتحليلگر انجام پذیرفت .در
کدگذاري انتخابي نيز ارتباط طبقات با يکديگر آشکار و فرايند يکپارچهسازي و بهبود مقولهها انجام شد.
در مرحلة بعد ،متن مصاحبهها و نشســتهای انجام شــده (دو نشســت) خط به خط مورد مطالعه
قرار گرفت و کدگذاری باز انجام شد و مانند کدگذاری در مقاالت ،کدگذاری محوری و نهایت ًا انتخابی
صورت گرفت .در مرحلة سوم کدگذاریهای انجام شده با توجه به شباهتها در یک محور دستهبندی
شدند ،محورهای متفاوت در دستهبندیهای متفاوتی قرار گرفتند و در نهایت کدگذاریها کامل شدند.
در این مرحله با اســتادان ناظر و دو متخصص موضوعی نیز مشــورت شــد و در نهایت پس از انجام
اصالحات الزم ،گويههاي پرســشنامه از کدهاي باز شناســايي و در طبقات محوري قرار داده شدند.
جدول  ۱نمونهای از کدگذاری و فراوانی مربوطه را نشان میدهد.
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جدول    .1مصاحبههای انجام شده و فراواني مربوط به آنها در كد محوري مدير مدرسه                                                                                        
تعداد مصاحبه شوندگان

كد باز

رديف

كد انتخابي

كد محوري

1

مدير

سبک رهبری

از ســبک مديريــت مشــورتي و مشــارکتي در
1و2و3و4و5و6
تصمیمگیری استفاده میکند (فراواني  ،)5به ديگران
و7و8و9
اعتماد دارد و جو اعتماد ايجاد میکند (فراواني .)4

۲

مدير

سبک رهبری

عامل به قوانين اســت و در اجراي آن تبعيض قائل
نمیشــود ( ،)3و از تغيير و تحول استقبال میکند  1و  2و  3و  4و  5و 6
و7و8و9
و آن را متناســب با شرايط مدرسه اجرا میکند (6
فراواني)

یافتهها

سؤال اول .مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي چه ابعاد ،مؤلفهها و نشانگرهايي دارد؟
بهمنظور پاسخ به سؤال اول پژوهش ،بر اساس نتايج حاصل از کدگذاري مصاحبههاي انجامشده
و نيز نتايج حاصل از تحليل اسناد و پژوهشهاي انجامشده در اين زمينه ،ابعاد ،مؤلفهها و نشانگرهاي
مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي شناسايي شدند و پس از ارائه و اصالح در گروه کانون ،و اخذ روايي
و پايايي ،با  6بعد و  20مؤلفه و  228نشانگر نهايي شدند که در جدول  ۲مالحظه میشود.
جدول    .2ابعاد و مؤلفههاي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي                                                                                                                                                         
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رديف

ابعاد

1

مدير

2

کارکنان

3

دانشآموزان

4

منابع

5

فرهنگ مدرسه

 .۱ارزشها و  .2نمادها

6

والدين

 .۱آموزش و .2مشارکت
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مؤلفهها

 .۱ويژگيهاي فردي مدير مدرسه و  -2سبک رهبري
 .۱گزينش و جذب .2 ،نگهداشت .3 ،آموزش .4 ،ارتباطات و  .5ارزشيابي
 .۱تربيت جسماني .2 ،تربيت علمي.3 ،رتربيت اخالقي و ديني .4 ،تربيت اجتماعي،
.5تربيت فنيو حرفهاي ،و  .6تربيت هنري
 .۱سرماية اجتماعي .2 ،سرمايةه اطالعاتي و .3سرماية مالي و فيزيکي
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به دليل تعدد نشــانگرهاي هر يک از مؤلفهها ( 228نشــانگر) ،از ارائة جدولهای آنها خودداري
ميشود .در خصوص نشانگرهاي ارائهشده زیر هر مؤلفه ،بايد اذعان کرد که اين ابزار مشابه ندارد ،هر
چند که برخي نشــانگرها با منابع مديريت مدرسه از منظر طبقهبندی مدیریت آموزشی مطابقت دارند.
نمونهای از کدهای باز و محوری استخراجشده به شرح جدول  ۳است.
جدول    .3کدهاي باز و محوري مبتني بر کد انتخابي «مدير مدرسه»                                                                                                                                                         
کد انتخابي

ويژگيهاي
مدير

عامل به اعمال عبادي و احکام اســامي (نماز-روزه-زکات و ،)...اهل تغافل در مورد
خطاهاي همکاران و عيبپوشي ،صبور و بردبار ،قدرشناس ،اهل گذشت و ايثار ،داراي
ظاهري آراســته و سادهزيســت ،همدردي با همکارانش به هنگام بروز مشکل ،تکريم
شــخصيت دانشآمــوزان و ايجاد محيطي مبتني بر محبت ،اعتقــاد به تحکيم روابط
خانوادهها با مدرسه ،راستگو ،امانتدار ،شهرت در وفاي به عهد و راستگویی

سبک
رهبري

مديريت مشارکتي ،مشورت در تصميمگيري ،برقراري جو اعتماد ،عامل به قوانين،
عدم تبعيض بين همکاران ،استقبال از تغيير و تحول سازنده ،اشاعة باور خودکنترلي،
بيــان تجربيات موفق و ناموفق براي آموختن ،عامل بــه اجراي برنامهريزي راهبردي،
ترغيب همکاران به فعاليت از روي بصيرت و آگاهي ،تقويت تفکر و پرورش خالقيت و
نوآوري ،تقدم خودسازي بر دیگرسازي ،احترام به عقايد و ديدگاههاي ديگران ،قدرداني
از زحمات همکاران ،تســهيل شــرايط براي يادگيري کارکنان ،تقويت نقش راهبري
معلمان ،ايجاد محيط دوســتانه ،امن و قابلقبــول براي همکاري ،توجه به تفاوتهاي
فردي همکاران

مدير مدرسه

کد محوري

کد باز

همانگونه که در جدول  ۳نشــان داده شده است ،از مجموع کدهاي باز مطرحشده ،دو کد محوري
براي مدير مدرســه استخراج شــدند :ويژگيهاي فردي مدير مدرسه ،و سبک رهبري مدير در مدرسه.
کدهای محوري بر اســاس تقسیمبندیهای انجام شده در علم مديريت صورت پذيرفتهاند .همانگونه
كه مالحظه میشــود ،مواردي مانند عامل به اعمال عبادي و احکام اســامي (نماز ،روزه ،زکات و ، )...
اهل تغافل در مورد خطاهاي همکاران و عيبپوشــي ،صبور و بردبار ،قدرشناس ،اهل گذشت و ايثار،
داراي ظاهري آراســته و سادهزيســت در اين تقسیمبندی به ویژگیهای فردي مدير مرتبط میشوند ،و
مواردي مانند مديريت مشــارکتي ،مشورت در تصميمگيري ،برقراري جو اعتماد ،عامل به قوانين ،عدم
تبعيض بين همکاران ،استقبال از تغيير و تحول سازنده ،و  ...در تقسیمبندی با سبکهای رهبري مدير
همخواني دارند.
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جدول    .4کدهاي باز و محوري مبتني بر کد انتخابي «کارکنان»                                                                                                                                                         
کد انتخابي

کارکنان

کد محوري

کد باز

گزينش و جذب

توجــه به آراســتگي ظاهري ،تأکيد بر عالقه و عشــقورزي معلم نســبت
بــه دانشآموز ،تأکيد بر رفتــار توأم با مهرباني و احتــرام با دانشآموزان و
والدين ،رضايت از کار در مدرســه و نه انتخاب آن از روي ناچاري ،توجه به
شايستگيهاي کارکنان (مانند سابقة كار و رشتة تحصيلي و)...

نگهداشت

طراحــي برنامههايي براي رفع مســائل مالي و اقتصــادي معلمان ،تدارک
برنامههــاي رفاهــي و تفريحي ،تأکيد بر ارتباط رشــتة تحصيلي معلمان با
موضــوع مورد تدريس ،تشــويق معلمان براي انجــام فعاليتهاي مرتبط با
والدين (آموزش ،مشاوره و  ،)...تمهيد فضاي مناسب براي مالقات معلمان و
والدين ،قدرداني از کارکنان متناسب با عملکردشان

آموزش

برخــورداري معلمــان از آموزشهاي متناســب با نياز خود ،ســازماندهي
آموزشهــاي تيمي در مدرســه بــراي ارتقــاي دانش حرفــهاي معلمان،
بهکارگيري معلمان توانمند براي آموزش ســاير معلمان ،تشــکيل تيمهاي
تخصصــي معلمان بين مدارس ،آموزش معلمان از طريق جلســات گروهي،
تشويق معلمان به انجام فعاليتهاي پژوهشي ،تمهيد مشوقهاي خاص براي
شــرکت معلمان در دورههاي آموزشــي ،قدرداني از تالشهاي همکاران با
برگزاري جشــنها ،فراهم آوردن امکانات و منابع آموزشــي مورد نياز براي
معلمان

ارتباطات

عدم تبعيض بين دانشآموزان از سوي کارکنان ،احترام به نيروهاي خدماتي
مدرســه ،ترغيب معلمان به رفتار محبتآميز با دانشآموزان ،تبيين انتظار
رفتار مبتني بر اخالق اسالمي بين کارکنان ،حس همدلي -تعلق به يکديگر
و احترام متقابل و دوســتي ،گفتار و رفتار توأم با ادب و تواضع بين کارکنان
و دانشآموزان

ارزشيابي
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نقد و بررســي عملکرد کارکنان در جلســات همانديشــي و دست يافتن به
راهکارهايي براي بهبود عملکرد ،تبيين نقاط ضعف عملکرد براي بهبود آن،
تعيين ارزشيابي ساالنه کارکنان از سوي خودشان
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در بعــد کارکنــان ،کدهــاي باز مــورد مطالعة دقيق قــرار گرفتند و موارد مطرحشــده از ســوي
مصاحبهشوندگان و منابع ،پس از غربال شدن و در نظر گرفتن شباهتها و تفاوتها ،در قالب کدهاي
محوري و ســپس کد انتخابي تعيين شــدند .از مجموع کدهاي باز مطرحشده ،پنج کد محوري به این
شــرح براي کارکنان استخراج شدند .1 :گزينش و جذب؛  .2نگهداشت؛  .3آموزش؛  .4ارتباطات؛ .5
ارزشيابي.
سؤال دوم   .ابزار سنجش مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي کدام است؟ و آيا روايي و پايايي
الزم را دارد؟
بر اســاس نتايج بهدســتآمده از مصاحبهها و مطالعة ادبيات و پيشــينة پژوهش ،و کدگذاريهاي
انجامشده ،ابزار مدیریت مدرسه با رویکرد اسالمی طراحی شد و در گروه کانون در مورد آن توافق به
عمل آمد .در نهايت پس از بازبيني ناظران ،ابزار مديريت مدرســه با رويکرد اســامي با  6بعد 19شامل
مدير مدرســه ،کارکنان ،دانشآموزان ،فرهنگ مدرســه ،منابع و والدين شناسایی شد 20 .مؤلفه و 228
نشانگر نیز شناسایی شدند .نمونة ابزار تهیهشده به شرح جدول  ۵است.
جدول    .5نمونة پرسشنامة تنظيمشده براي محاسبة روايي ابزار                                                                                                                    

ردیف

بعد

مؤلفه

ضروری است

ضروری نیست

کام ً
ال مرتبط

مرتبط

کام ً
ال واضح
غیر مرتبط
نسبت ًا مرتبط

واضح

واضح نیست
نسبت ًا واضح

مفید است ولی ضروری نیست

واضح بودن

ساده نیست
نسبت ًا ساده
ساده
کام ً
ال ساده

1

کارکنان جذب

تا چه اندازه گویههای زیر ویژگیهای
مدیریت مدرســه با رویکرد اسالمی،
توســط مدیر را در ابعاد و نشانگرهای
مشخص شده تبیین میکند؟

مربوط بودن

ساده بودن

در جذب معلمان به رفتار توام با احترام
و مهربانی بــا دانشآموزان و والدین تاکید
میشود؟

در گزینش معلمان به آراســتگی آنان
 2کارکنان جذب تأکید میشود؟

برای اندازهگیری روایی ابزار ،در نهایت  15نفر از متخصصان مرتبط دربارة ابزار تهیهشده نظر دادند.
این نظرات نشــان میدهند ،بر اســاس جدول  Lawsheحداقل مقدار  CVRقابلقبول براي تعداد
متخصصان اين پژوهش که  15نفر بودهاند ،ميزان  0/51است .لذا پس از انجام محاسبات ،سؤاالتي که
کمتر از درصد مذکور هستند ،بهعنوان سؤاالتي که موردپذيرش نيستند مشخص شدند .اين یعنی از نظر
متخصصان وجود اين سؤاالت در روند پژوهش ضرورتي ندارد و قابلحذف هستند .نمونهای از مقادير
 CVRو  CVIدر جدولهای  ۶و ۷مالحظه میشوند.
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جدول    .6مقادير  CVRو نتايج پذيرش يا رد سؤاالت پرسشنامة مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي                                                                                                                            
گويه

مقدار CVR

پذيرش يا رد

گويه

مقدار CVR

پذيرش يا رد

1

1

پذيرش

31

0/71

پذيرش

2

0/71

پذيرش

32

0/28

رد

3

0/57

پذيرش

33

0/71

پذيرش

جدول    .7مقادير                                                                                                                                                          CVI
گويه

مقدار CVI

پذيرش يا رد

گويه

مقدار CVI

پذيرش يا رد

1

0/93

پذيرش

31

0/93

پذيرش

2

0/96

پذيرش

32

0/81

پذيرش

3

0/72

نيازمند اصالح

33

0/93

پذيرش

طبق نتايج بهدســتآمده از جدول  2و  CVIمحاسبهشــده ،سؤاالتی که از حداقل مقدار CVI
که ميزان  0/79است کمتر بودند ،حذفشدند و سؤاالتی که ميزان  CVRمحاسبهشده براي آنها
ميزاني قابلقبول و اســتاندارد اســت ،بنا بر صالحديد پژوهشــگران اصالح شدند .بر اساس نتايج
بهدســتآمده ،در نهايت تعداد نشــانگرها به  228عدد تقليل يافت .ســنجش پایایی ابزار در بخش
روش توضیح داده شــده اســت .با توجه به پايايي بهدستآمده( ،)۰/۸۶اين ابزار از پايايي الزم نيز
برخوردار است.
سؤال سوم .چه مدلي را ميتوان براي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي ارائه داد؟
مـدل مديريـت مدرسـه بـا رويکرد اسلامي بر اسـاس نتايـج مطالعـات بهعملآمـده در فصل دوم
و مصاحبههـاي انجامشـده بـا افـراد متخصـص و صاحبنظـر بـه دسـت آمده اسـت .هـدف غايي از
طـرح ايـن مـدل ،نزديـک کـردن مديريت مـدارس بـه مباني دين اسلام و شـاخصهاي برخاسـته از
آموزههـاي دينـي و مذهبـي اسـت کـه بـه تفصیـل در بخـش بحـث و نتیجهگیـری مـورد بررسـی قرار
میگیـرد.
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بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش براي تبيين موارد مورد تأکيد در مديريت مدرسه ،هم از منابع اسالمي
و هم از مباني و اصول مديريت آموزشي بهره برده است .براي ارائة مدل نیز ،از رويكرد
سيســتمي كه مدرسه را به مثابه درونداد ،فرايند ،برونداد و بازخورد به تصوير میکشد
و از ارتباطــات چهارگانه (ارتباط با خدا ،ارتباط با خود ،ارتباط با ديگران و ارتباط با
طبيعت) كه به تفضيل در مباني نظري مورد بحث قرار گرفتهاند ،به عنوان روح حاكم بر
الگو ،بهصورت تلفيقي استفاده کرده است.
ابتدا چگونگي اثرگذاري ابعاد و مؤلفههاي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي مورد
بحث قرار میگیرد( 20نمودار  )۱و ســپس الگوي مفهومي مديريت مدرســه به صورت
تلفيقي (شكل )2پيشنهاد میشود.
ارزشها
سرمایة اجتماعی
سرمایة اطالعاتی
سرمایة مالی و فیزیکی

منابع

آموزش

فرهنگ مدرسه
مدیر
مدرسه

والدین

مشارکت

رشد
جسمانی

رشد
اخالقی
رشد
اجتماعی

ویژگیهای
فردی
سبک
رهبری

کارکنان مدرسه

دانشآموزان

رشد
شناختی

نمادها

رشد فنیو
حرفهای
رشد
هنری

نگهداشت
جذب

ارتباطات
آموزش

ارزشیابی

نمودار    .1مدل مفهومي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي با در نظر گرفتن تأثيرگذاريها                                                                           

همانگونــه كه در نمودار  1مشــاهده میکنید ،مفروضههــاي چگونگي اثرگذاري
ابعاد و مؤلفههاي مديريت مدرســه با رويکرد اســامي به شرح زيرند:مدير مدرسه با
ويژگيهاي شــخصيتي و ســبک رهبري خود بر فرهنگ مدرســه (ارزشها و نمادها)
تأثير دارد .همچنين ،مدير بر کارکنان در زمينة جذب ،نگهداشــت آموزش ارتباطات و
ارزشــيابي تأثير دارد .از سوي ديگر ،فرهنگ مدرسه ،کارکنان و مدير بر منابع ،والدين
و دانشآموزان اثر ميگذارند و در نهايت تمامي عوامل بر رشد دانشآموزان از طريق
برنامههاي درسي و آموزشي تأثير دارند.
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بيترديـد شـخصيت مديـران بـر فراينـد و انتخـاب روشهـا و سـبک رهبـري
آنـان تأثيـر میگـذارد .تحقيقـات نشـان ميدهنـد ،تفاوتهـا و ويژگيهاي شـخصيتي
مديـران بـر عمـل ،تصميمـات و رفتار سـازماني آنان مؤثر اسـت و ميتواند به سـبک
رهبـري خاصـي منجـر شـود همچنيـن ،سـبک رهبـري مديـران در هدايـت صحيـح
کارکنـان در دسـتيابي بـه اهداف سـازماني تأثیر دارد (سـليمي ،كرمينيا و اسـماعيلي،
 .)1390چنانچـه تحقيقـات کـو ( )2011نشـان داده اسـت ،سـبک رهبـري مديـران
يکـي از عوامـل مؤثـر در افزايـش روحيـه ،انگيـزش ،عملکـرد ،کارايـي و اثربخشـي،
و در نهايـت بهـرهوري در سازمانهاسـت (بـه نقـل از مقيمـي ،خنيفـر و عربيخـوان،
.)1387
مطالعات مرتبط در منابع اسالمي که به ويژه به اهميت نقش مدير و ويژگيهاي
شــخصيتي او پرداختهاند نشان ميدهند که مدير خود باید داراي ويژگيهاي خاصي
باشــد تا بتواند ارزشهايي را که در مکتب اســام حائز اهميت هســتند ،در مدرسه
نهادينــه کنــد .او به تبعيت از پيامبر و امامان بايد بکوشــد اســوه و الگو باشــد و با
اثرگذاري بر عوامل مدرسه ،اوليا و نيز برنامههاي آموزشي و تربيتي ،محيطي برپا کند
تا در آن دانشآموزاني با معيارهاي ارزشــي اسالم بنا بر آنچه در ادبيات نظري ارائه
شد ،تربيت شوند.
ازايــنرو ،با مراجعه به منابع و مصاحبهها در مییابیم که برخي از نشــانگرها و
ويژگيهاي شخصيتي مدير دارای رويکرد اسالمي از این قرارند:
«éعامل به اعمال عبادي و احکام اسالمي است (نماز ،روزه ،زکات ،صدقه).
اهل تغافل و عيبپوشــي (در موارد ضروري) است و آن را اشاعه ميدهد.
در برابر مشکالتي که در مدرسه رخ ميدهند ،صبور و بردبار ،قدرشناس ،و
اهل گذشت و ايثار است .همةه کارکنان او را به راستگويي ميشناسند ،به
امانتداري و وفاي به عهد شهرت دارد و »...
 éدر زمينة مؤلفة ســبک رهبري ،برخي نشــانگرهاي مربوطــه عبارتاند از:
«سبک مديريت مشورتي و مشارکتي را در تصميمگيريهایش اعمال ميکند.
به ديگران اعتماد دارد و جو اعتماد به وجود میآورد .عامل به قوانين است
و در اجراي آن تبعيض قائل نميشــود .داراي خودکنترلي است و اين باور
را اشــاعه میدهد .از کارکنانش توقع اطاعــت کورکورانه ندارد و آنان را به
اطاعتي از روي بصيرت و آگاهي دعوت ميکند .تقدم خودســازي بر ديگر
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سازي را تقويت ميکند .شخصيت دانشآموزان را مورد تکريم قرار میدهد
و محيطي مبتني بر محبت ديني ايجاد کند».
 éچنيـن مديـري بـا ايـن ويژگيهـا و سـبک رهبري بـر فرهنگ مدرسـه تأثير
ميگـذارد و موجـب ايجـاد تغييـر در آن ميشـود کـه در ايـن الگـو ،بـا دو
مؤلفـة ارزشهـا و نمادهـا شناسـايي شـده اسـت .در مؤلفة ارزشهـا برخي
نشـانگرها عبارتانـد از« :مدرسـه داراي نظامنامـة اخالقـي اسـت و عمـل
بـه تعهـدات ناشـي از آن مـورد ارزيابـي قـرار ميگيـرد .کمـک بـه ديگـران
بـدون درخواسـت آنـان يـک ارزش تلقي ميشـود .رعايت بهداشـت فردي
و شـخصي دانشآمـوزان در محيـط مدرسـه يـک ارزش اسـت و مـورد
تشـويق قـرار ميگيـرد .دانشآمـوزان و کارکنـان اعمـال عبـادي ماننـد نماز،
نيايـش و  ...را در مدرسـه بهصـورت داوطلبانـه انجـام ميدهنـد .در زمينـة
اهميـت رعايـت حلال و حـرام ،و نقـش آن در زندگي فـردي و اجتماعي و
مصاديـق آن بحـث و گفـت و گو ميشـود .فهرسـتي از فعاليتهاي شايسـته
و مصاديـق آنهـا بهعنـوان قوانيـن و مقـررات تهيـه و در مدرسـه بـه نمايش
گذاشـته ميشـود».
گ سـازماني بـهعنـوان يکـي از عوامـل
صاحبنظـران علـم مديريـت بـر فرهنـ 
گ سـازماني به
مهمـي کـه موفقيـت سـازمانها را تضميـن ميکنـد ،تأکيـد دارنـد .فرهن 
مجموعـهاي از ارزشهـا ،باورهـا ،اعتقـادات ،فرضيههـا و هنجارهـاي مشـترک اشـاره
دارد و نظامـي از اسـتنباطهاي مشـترک اسـت کـه اعضا نسـبت به يک سـازمان دارند.
رابينـز ( )1998معتقـد اسـت :مديـران نقـش کليـدي در ايجـاد و يـا تغييـر فرهنـگ در
سـازمانها دارنـد و فرهنـگ بـر نگـرش کارکنـان تأثيـر ميگـذارد و ايـن نگـرش نيـز
بهنوبـه خـود بـر اثربخشـي سـازمان تأثیـر دارد (مالیینـژاد  .)1387 ،درزمینـة مديريت
آموزشـي نيز اهميت فرهنگ مدرسـه نمايان اسـت ،بهطوريکه پيترسـون بيان ميکند:
فرهنـگ روی رفتـار کارکنـان اثـر میگـذارد و فرهنگ قـوي کيفيت آموزش در مدرسـه
را تحـت تأثيـر قرار ميدهد .بنابراين در بسـياري از مطالعات انجامشـده ،تأثير فرهنگ
مدرسـه بـر رشـد عملکـرد و نـوآوري و نيـز رفتـار معلمـان مشـهود اسـت .تحقيقـات
گ سـازماني قـوي ،معلمان ميتوانند آمـوزش باکيفيتی
نشـان ميدهند ،بر اسـاس فرهن 
در مدرسـه ارائـه دهنـد که اين آموزش بـر يادگيري دانشآموزان تأثير مسـتقيم دارد .به
گ سـازماني ،رهبـري و ويژگيهـاي مدير در مدرسـه ارتباط
ت ديگـر ،بيـن فرهنـ 
عبـار 
مسـتقيم وجود دارد.
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سنجري و جهانيان ( ،)1397با اشاره به نتايج پژوهش صديق و نيکنامي ()1395
اظهار داشــتهاند :مؤلفههاي فرهنگ سازماني با رفتار حرفهاي مدرسان ارتباط مثبت
و معنــاداري دارد .همچنيــن به نتايج تحقيق خفافه و همکارانش که در ســال 1393
انجامشده است ،اشــاره کردهاند و مینویسند :فرهنگ سازماني بر يادگيري سازماني
معلمان و تعهد ســازماني تأثير دارد .بر اين اساس فرهنگ مدرسه نشانگر شخصيت
و هويت مدرســه است که آن را از مدرســههای ديگر متمايز ميکند .فرهنگ مدرسه
شيوههاي رفتار با کارکنان ،اوليا و برنامههاي آموزشي و تربيتي را مشخص ميکند که
به نوبة خود متأثر از ويژگيهاي شخصيتي و سبک رهبري مديران است.
در مؤلفــة نمادها ،برخي نشــانگرها عبارتانــد از« :برگــزاری گردهمايي ويژة
فارغالتحصيالن مدرســه براي تحکيم دوســتي و تجديد پيمان اخوت ،برگزاری
جشــنهاي ملي ،مذهبي و قومي در جهــت تقويت هويت ملي و احترام به تنوع
فرهنگي (مانند جشن تکريم قاريان و حافظان قرآن ،جشن پخت غذاي محلي و
آشــنايي با لباسهاي محلي ،و ،)...معرفی نوع پوشش ،توجه به آراستگي ظاهري
فردي ،حفظ آراســتگي ظاهري مدرســه ،برگزاری مراســم مذهبــي  -ملي براي
آشنايي دانشآموزان با فرهنگ اسالمي -ايراني ،و »...
ويژگيهاي مدير و ســبک رهبري او با ايجاد فرهنگسازماني ،بر کارکنان مدرسه
تأثيــر ميگذارد .تحقيقــات زيادي اثرگذاري مديــر بر عملکرد کارکنــان و موفقيت
مدرســه را نشــان ميدهند .حســينی و همکارانش در مطالعة خود نشــان دادهاند که
گ سازماني باالترين همبستگي را با عملکرد سازماني دارد .همچنين سومبرچ و
فرهن 
همکارانش ( )2015اظهار ميکنند :فرهنگ مدرسه بر رفتار يادگيري معلم تأثير دارد.
لذا مديران مدارس بايد اولويت خود را در برنامهريزي و اجراي سياستهاي مرتبط
بهمنظور تقويت يادگيري مثبت در ميان معلمان قرار دهند .وي معتقد است :عالوه بر
اين ،مديران مدارس بايد زمان الزم به منظور دسترسي به امکانات پيشرفته و مناسب
اطالعــات و فناوري را براي کمک به معلمــان فراهم کنند تا آنان بتوانند ،آموزش با
کيفيت داشته باشند (به نقل از :سنجري و جهانيان.)1397 ،
در نهايت ميزان موفقيت مدير به عملکرد وي در جذب منابع براي تجهيز مدرسه و
نيز برقراري ارتباط با والدين در جهت اثربخشي يادگيري دانشآموزان و تالش براي
جلب مشارکت حداکثري آنان برميگردد .در اين زمينه نتايج تحقيقات نشان ميدهند،
«مشــارکت» ابزار مديريتي برای افزايش بهرهوري اســت و از ديدگاه ايدئولوژيکي
باعث پرورش افراد و ارضاي انســان میشــود .در ديدگاه اســام ،مشارکت موجب
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ايجاد مسئوليت و تعهد دروني در افراد و به وجود آوردن محيط کاري مبتني بر اعتقاد
متقابل بين مديران و کارکنان ،دادن شــخصيت به افراد ،تربيت و آموزش افراد براي
ادارة امور ،و ايجاد وحدت و يکپارچگي در محيط کار ميشود (جهانيان.)1388 ،
در ميان منابع انســاني ،نقش مديريت و رهبري بهويژه در مدارس مهمتر از ساير
افراد اســت ،بهطوريکه ميتوان گفت :موفقيت مــدارس و نظام آموزشوپرورش تا
حــدود زيادي به کارآمدي مديريت و رهبري آنها بســتگي دارد (ميرکمالي.)1385 ،
در اين راســتا ،المبرث ( )2006میگوید :رهبر موفق در مدرسه ميتواند عامل ايجاد
تغييــرات مثبــت در موفقيت دانشآموزان ،معلمان و مدرســهاي باشــد که او آن را
رهبري ميکند .رهبر آموزشــي اولويت بااليي براي بهبود کيفيت آموزش قائل است
و براي تحقق اين چشــمانداز ســخت تالش ميکند .لذا رهبري آموزشي در مدرسه
بــه معناي طراحي رفتارهايي بهمنظور آگاهي بخشــي به معلمان در مورد راهبردهاي
جديد آموزشي و آموزش اثربخش است(به نقل از :مرد ،زينآبادي و آراسته.)1396 ،
بديهي است ،برخي از برنامههاي درسي بهصورت تجويزي در مدرسه جريان دارند،
ليکــن برنامههــاي نيمه تجويزي و اختياري و نيز روشهــاي تدريس ،از آنچه مدير
بهعنوان فرهنگ مدرســه ساري و جاري ميکند ،نشــئت ميگيرد .در اين الگو شش
مؤلفه بهعنوان آنچه دانشآموزان (به عنوان خروجی) بايد در مدرســه بياموزند ،ذکر
شــدهاندکه عبارتاند از تربيت ديني  -اخالقي ،تربيت جســماني ،تربيت اجتماعي،
تربيــت فنيو حرفهاي ،تربيت علمــي و تربيت هنري که در ادامــه بدانّها خواهيم
پرداخت.
بر اســاس آنچه در الگوي اثرگذاري بیان شد ،محققان الگوي مفهومي نمودار ۲
را ارائه ميکنند .آنچه اين الگو را از الگوهاي رايج مديريت مدرســه متمايز ميکند،
تلفيــق مباحث علمي مديريت مدرســه بــا مباني مطرحشــده در مديريت با رويکرد
اســامي اســت که با عنوان روح حاکم در اين الگو به تصوير کشــيده شده و به اين
معناســت که چهار محور ارتباط با خدا ،ارتباط بــا خود ،ارتباط با ديگران و ارتباط
با طبيعت ،به عنوان روح حاكم بر اين الگو ،با نگاه سيســتمي تلفيق شــده اســت .به
بيان ديگر ،شــش بعد و  21مؤلفه كه در مديريت مدرسه مورد بحث قرار میگیرند ،د
با  228نشــانگر كه از طریق تحليل منابع ذكر شــده در بخش روش پژوهش به دست
آمدهاند ،تلفيق شدهاند .تأثیرگذاری شش بعد و  21مؤلفه در نمودار قبل توضيح داده
شــد .به منظور تبیین الگوي پيشــنهادي ،به نقش و تأثیر چهار ركن كه به عنوان روح
حاكم بر الگو و در قالب نشانگرها شناسايي شدهاند ،میپردازیم:
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( )1روح حاکم
( )2زمینه

( )3مؤلفهها

( )4ابعاد
( )5هدفغایی

()1

()2

()3

()4

()5

نمودار    .2مدل مفهومي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي                                                                             

رابطههای چهارگانة مزبور را ميتوان به صورت نمودار  3ترسيم کرد .در اوصاف و
نوع روابطي که بين اين چهار رکن برقرار است ،محوريترين رابطه ارتباط با خداست

(ركن اول)؛ چراکه نوع اين ارتباط بقية ارتباطات انسان را تبيين ميکند و بر آنها تأثير
مستقيم ميگذارد .ايجاد و اصالح رابطة خود و خدا از مهمترين هدفهاي مديريت با
رويكرد اسالمي است.
رابطه با طبیعت
با
رابطه دیگران

رابطه با خود

رابطه با خدا

نمودار    .3ارتباطات چهارگانه در آموزشوپرورش نبوي                                                                             
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براي ايجاد رابطة صحيح دانشآموزان با خدا ،الزم است مدیر زمينههاي الزم براي
پرورش تفکر در دانشآموزان را فراهم آورد .به منظور نهادينهســازي و رشد تفکر در
مدرســه میتوان از روشهايي به این شــرح بهره جست .1« :پرهيز دادن دانشآموزان
و معلمان از جمود فکري؛  .2تشــويق دانشآموزان به استماع دانش و تشويق معلمان

براي زمينهســازي مناســب؛  .3به کار بستن دانش؛  .4نشــر دانش و تبليغ آن؛ -.5گفت
و گو و مباحثه؛  .6داســتانگویی و عبرتآموزي (نيلي)1387 ،؛  .7اســتداللي؛  .8تشبيه
و همانندســازي؛  .9برانگیختن اذهان (محمدي ريشهري 1372 ،ص)267 .؛ تکرار »
(کليني ،ج  ،8ص  :93به نقل از حسيني و همکاران.)1387 ،
در طبقهبندي ابزار مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي ،موارد مرتبط با رابطة انسان
با خدا ،بهويژه در نشــانگرهاي مربوط به شــش مؤلفة تربيــت دانشآموزان به عنوان
خروجي نظام آموزشوپرورش ديده شــده اســت .جدول  8برخي از آنها را نشــان
ميدهد.
جدول    .8مؤلفهها و نشانگرهاي ارتباط با خدا در بعد دانشآموز                                                                             

نشانگرها

بعد

مؤلفهها

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموزان دربارة رفتار متواضعانه با فقرا و ضعيفان آگاهي دارند

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموزان دربارة چرايي گذشت از خطاي ديگران و مدارا کردن آگاهي
دارند

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني دانشآموزان روشهاي ارتباط و دوستي با خدا را ميشناسند

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني دانشآموزان نعمتهاي خدا را برميشمارند و شکرگزاري ميکنند

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني دانشآموزان دربارة سيره پيامبر و اهلبيت آگاهي دارند

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني دانشآموزان ميدانند چرا خدا را ميپرستند و اعمال عبادي انجام ميدهند

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني دانشآموزان دربارة مفهوم عدالت الهي و مصاديق آن اظهار نظر ميکنند

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني دانشآموزان دربارة شناخت آفرينش و هدف آن آگاهي دارند
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در ارتباط انسان با خود (ركن دوم) ،گرجي ،یزدانی ،گویا و محمدی ( ،)۱۳۹۴به
اداي تکليف و علم و عمل به آن ،و طعام حالل اشاره داشتهاند .در اين زمينه قنبري
( )1394نيز اذعان ميدارد که انســان بايد خود را به پيروي از ســنت پيامبر مقید کند.
انســان در مواجهه با خود درمييابد که سه شاخصه در وي وجود دارد .1 :افعال؛ .2
اخالق؛  .3احوال.
افعـال تصرفهايـي هسـتند کـه بـه اختيار انسـان از وي صادر ميشـوند .اخالق
مطبـوع انسـان اسـت و احـوال صفاتـي هسـتندکه پـس از افعـال و اعمـال پسـنديده
در انسـان بـه وجـود ميآينـد .انسـان بـا فانـي کـردن صفات رذيلـة خود به حـق باقي
ميشـود .از شـاخصهاي ارتبـاط انسـان بـا خـود ،موظـف بـودن بـه انجـام تکاليف،
بـه علـم عمـل کـردن ،ارزش زمان را دانسـتن ،غلبه بر نفس ،پرهيـز از غرور ،و حالل
خـوردن اسـت .همچنيـن ،قـرآن خواندن ،با انديشـه شـکم تهي داشـتن ،قيام شـب و
تضـرع کـردن بـه وقـت سـحر ،و با نيـکان نشسـتن از هواي نفـس جلوگيـري ميکند
(قنبري.)1394 ،
انســان از آن نظر که موجودي خودآگاه اســت ،قدرت ايجاد ارتباط با خويشتن
را دارد .ايــن ارتبــاط به معناي پيوند و رابطة او بــا حقيقت و جايگاه و منزلت خود
در نظام هســتي و قابليتها و تواناييهاي خويش است .ارتباط انسان با خود بر دو
پاية خودشناســي و خودسازي استوار ميشود .يعني انســان با خودشناسي ميتواند
خود و اســتعدادهاي خويش را بشناسد و سپس بر اساس آن ،خود را بسازد و مسير
حرکت خويش را بهســوي کمال مطلوب جهت بخشــد .در چنين شرايطي است که
از اضطرابها و آشفتگيهاي روحي که معلول عدم رابطة صحيح با خويشتن است،
ب نفس مطمئنه میشــود و اینگونه مورد خطاب خداوند متعال
نجات مييابد ،صاح 
ْس الْ ُم ْط َمئَِّنــ ُة ْار ِجعِي إِلي َربِّ ِ
ک ِ
راضي ًة َم ْر ِضي ًة فَا ْد ُخلي فِي
قــرار ميگيرد« :يا أيتُ َها َّ
النف ُ
عِبادِي َو ا ْد ُخلِي َجَّنتِي» (فجر( )۲۷-۳۰/آل بويه .)1388 ،حفظ رابطة انســان با خود،
بعــد از رابطه با خــدا ،از مهمترين ،پيچيدهترين ،ظريفترين و دقيقترين اين روابط
به شمار ميآيد .در طبقهبندي ابزار مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي ،موارد مرتبط
با رابطة انســان با خود ،بهويژه در نشــانگرهاي مربوط به شــش مؤلفة تربيت دانش
آموزان به عنوان خروجي نظام آموزشوپرورش ديده شــده است .جدول  ۹برخي از
آنها را نشان ميدهد.
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جدول    .9مؤلفهها و نشانگرهاي ارتباط با خود در بعد دانشآموز                                                                             
نشانگرها

بعد

مؤلفهها

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموزان تحمل نقد و پذيرش آن را دارند

دانشآموز

تربيت اجتماعي

حاضرند نتايج اعمالشان را قبول کنند

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني

ت و گو دربارة مسائل ديني را دارند
دانشآموزان توانايي بحث و گف 

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني

دانشآموزان نظامنامة رفتاري ،اخالقي و شخصي براي خود ايجاد ميکنند

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني

دانشآموزان ارزش کسب روزي حالل و دوري از روزي حرام را ميدانند

دانشآموز

تربيت اخالقي ديني

دانشآموز

تربيت جسماني

دانشآموز

تربيت جسماني

دانشآموز

تربيت جسماني

دانشآموزان دربارة ارزشهایی مثل صداقت ،عدالت ،احترام و  ...اظهارنظر
ميکنند

دانشآموزان رفتارهاي نامناســب و قوانين مربوط به آنها را ،مانند غيبت،
تهمت ،غرور و خودپسندي ،تمسخر ،تحقير ديگران ،تجسس ،ظن و گمان
بد ،لغو و بيهودهگويي ،پرخاشگري ،حسادت و  ...ميشناسند و مصاديقشان
را بيان ميکنند
دانشآموزان از اهميت سالمت خود بهعنوان هديه و امانت الهي آگاهاند
دانشآموزان ميدانند که در زمينة حفظ بدن از آســيبها و خطرات ،و
تقويت قواي جسماني خود مسئوليت دارند
دانشآموزان آموزههاي ديني در زمينة اهميت سالمت جسماني خود را
بيان ميکنند

در رابطه با ديگران (ركن سوم) ،انسان بايد از حظ خويش خالي باشد .بدين معني
که بدون تکبر و هواي نفس با ديگران برخورد کند تا از ديدار ،سخن گفتن ،و نشست
و برخاست با آنان سود ببرد .اگر غير از اين باشد ،برکات ديگران به انسان نميرسد .از

شاخصهاي ارتباط انسان با خدا ،مروت با خلق ،يعني حرمت ديگران را نگهداشتن،
بهويژه حرمت بزرگان و پيران را پاس داشــتن اســت .شــاخص ديگر دوري از مردم
نابــکار ،کمک به ديگران ،الگــو قرار دادن پيامبر و امامان ،ايثار ،و ارتباط دوســتانه با
ديگران است (گرجي و همکاران.)1394 ،
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بديهي است ،به منظور فراهم ساختن زمينة مناسب براي برقراري رابطه با ديگران،
داشتن زيرساختهاي برقراري ارتباط صحيح با خدا و خود که پيشتر گفته شد ،الزم
اســت .در طبقهبندي ابزار مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي ،موارد مرتبط با رابطه با
ديگران ،بهويژه در نشــانگرهاي مربوط به ســاحتهاي تربيت دانشآموزان به عنوان
خروجي نظام مدرسه ديده شده است .جدول  ۱۰برخي از آنها را نشان ميدهد.

جدول    .10مؤلفهها و نشانگرهاي ارتباط با ديگران در بعد دانشآموز                                                                                    
نشانگرها

بعد

مؤلفهها

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموز

تربيت جسماني

دانشآموز

تربيت فنيوحرفهاي

دانشآموزان با مفاهيم اخالق در کار آگاهاند

دانشآموز

تربيت فنيوحرفهاي

دانشآموزان دربارة بيتالمال و اهميت آن آگاهي دارند

دانشآموزان ميداننــد در برخورد با ديگران باید رفتار بدون تکبر
و غرور داشته باشند
دانشآموزان با يکديگر پيمانهاي دوستي عميق دارند
دانشآموزان با همساالن و کوچکترها با مهرباني رفتار ميکنند و
آنها را دوست دارند
دانشآموزان به اعضاي خانوادة خود احترام ميگذارند
دانشآمــوزان از قوانين صحيح ورزشــکاري و آموزههاي پهلواني
آگاهاند و آن را در فعاليتهاي ســرگرمي و مســابقهاي به نمايش
ميگذارند

فراهم ســاختن زمينة مناســب براي برقراري درست رابطة دانشآموزان با طبيعت
به عنوان ركن چهارم مطرح شــده است .در نگاه قرآن ،از جمله وظايف خليفة خدا بر
زمين ،شناخت خالق هستي و درک رابطة آن با نظام آفرينش است .چرا که خدا از همة
پديدهها به نام «آيت» ياد ميکند .قرآن عالم طبيعت را جلوة حضور خدا ميداند و با
دعوت به تفکر در آفرينش ،دعوت به اوصاف هستي ميکند که درک اين رابطه زمينهاي
براي عمل به اخالق زيســتمحيطي اســت .بر اين اساس ،قرآن کريم با ارائة آياتي به
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انســان ميفهماند که بايد امانتدار همة اجزاي هســتي باشد که جلوة پروردگارند .لذا
بايد با بهرهبرداري شايسته و متعادل از طبيعت ،مملوکيت ساير مخلوقات را در معرض
نابودي قرار ندهد.
قرآن در افزون بر  750آيه ،به پديدههاي طبيعي اشاره ميکند و بيش از  ۱۰درصد

آيــات آن بــه موضوع طبيعت اختصاص دارند .بر اســاس اين نگرش ،طبيعت بســتر
تکامل انســان و بهمنزلة متن مقدس اســت .هر جلوه از پديدهها نشــانهای از وجود
خداوند محســوب میشود .به همين دليل اين نشــانهها را بايد خواند و در آنها تدبر
کــرد (ملکمحمدي ،نجارزادگان و معصومبيگــي .)1392 ،در طبقهبندي ابزار مديريت
مدرســه با رويکرد اســامي ،موارد مرتبط با رابطه با طبيعت در نشانگرهاي مربوط به
ساحتهاي تربيت دانشآموزان به عنوان خروجي نظام مدرسه ديده شده است .جدول
 ۱۱برخي از آنها را نشان ميدهد.
جدول    .11مؤلفهها و نشانگرهاي ارتباط با طبيعت در بعد دانشآموز                                                                                    
بعد

مؤلفهها

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموز

تربيت اجتماعي

دانشآموز

دانشآموز

تربيت فنيو
حرفهاي
يو
تربيت فن 
حرفهاي

دانشآموز

تربيت هنري

دانشآموز

تربيت هنري

نشانگرها
دانشآمــوزان از موضوع حفظ منابع طبيعي بهعنوان امانت الهي در
دست انسان ،آگاهي دارند
ط زيســت و وابسته بودن سالمت انسان
دانشآموزان از اهميت محي 
به آن آگاهي دارند

دانشآموزان کار را فارغ از نوع آن باارزش ميدانند

دانشآمــوزان مهارتهاي اقتصادي در بازار کار ،مانند حســابداري،
پسانداز ،سرمايهگذاري و  ...را ميدانند
دانشآموزان با هنرهاي اســامي -ايراني آشــنا هســتند و ميراث
فرهنگي خود را ميشناسند
دانشآموزان ميتوانند در مورد کارهاي هنري قضاوتهاي ارزشــي
داشته باشند و تفاوت بين هنرهاي اسالمي و غیراسالمي را تشخيص
ميدهند
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پيشنهادها
 .1ايــن مطالعــه اولين گام در راه شناســايي ویژگیهای مديريت مدرســه با رويكرد
اســامي اســت .با توجه به اينكه یکی از مهمترین مطالعات نظری مرتبط با سند
تحول بنیادین ،مدیریت و راهبری تربیتی و زیرنظام آن است ،ابزار و الگوي ارائه
شــده به عنوان ضمائم قابل اســتفاده و کاربردی براي مدیران مدارس محســوب
شــوند ،.و مطالعات تكميلي در اين زمينه به منظور شناسايي نشانگرهاي تكميلي
براي ساحتهای تربيت انجام شوند.
 .2معاونتهای مرتبط در وزارت آموزشوپرورش ،بهویژه «مرکز منابع انسانی» ،نتایج
این پژوهش را در قالب دستورالعملها ،اعالمیهها ،و دستنامههای مدیریت در اجرا
تدوین و ابالغ کنند.
 .3اکنون آموزشوپرورش ،به ترتیب در معاونت آموزش ابتدایی و متوسطة نظری ،از
برنامههای تدبیر و تعالی مدیریت بهره میبرد .استفاده از نشانگرهای  228گانة این
پژوهش میتواند روح حاکم بر مدرسه و مدیریت آن را با رویکرد اسالمی تقویت
کند و تحکیم بخشد.
 .4ايــن پژوهش ميتواند مبنايي براي ارائة شــاخصهاي مدرســة مطلوب (صالح،
زندگي ،سبز) باشد.
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پینوشتها .....................................................................................
 .1اصول سامان دهی درون :پرهیزکاری ،زهد ،اعتدال ،تولّی ،تبری ،محاسبه ،مراقبه و توکل

 .2اصول گزینش معیار :نفی نوخواهی ،نفی جمود سنتی ،تأمل درونی ،تأمل و استدالل ،شرح صدر ،تفکر انتقادی ،نقد خویشتن و اولویت بندی منافع
3. Values system

 .4براي آدمي (از ســوي خداوند) مأموراني اســت که از پيش رو و از پشــت سر ،وي را از فرمان خدا حفاظت ميکنند ،و خدا نعمتي را
که نزد گروهي هست تغيير نميدهد ،مگر اينکه آنان آنچه در ضميرشان هست ،دگرگون کنند ،و چون خدا براي گروهي بدي بخواهد
هيچچيز نميتواند جلو آن را بگيرد و براي ايشان غير از خدا ادارهکنندهاي نيست.
 .5او است خداوندي که ميان ّاميان (قومي که خواندن و نوشتن هم نميدانستند) پيامبري بزرگوار از همان مردم برانگيخت تا بر آنان آيات
وحي خدا را تالوت کند و آنان را از لوث ناداني و اخالق زشت پيراسته سازد و به ايشان محتواي کتاب آسماني و حکمت الهي را
بياموزد با آنکه پيش از اين همه آنان در ورطة ناداني و گمراهي بودند.
ِزم ک َّ
ِستِماع العِلم َو ِحف ِ
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 .20ازآنجاکه در اين پژوهش بهمنظور تبيين ميزان اثرگذاري ابعاد و مؤلفهها ،معادالت ساختاري انجام نشده است لذا ميزان اثرگذاري مشخص نميباشد.

88

 ëشمارة 73
 ëسال نوزدهم
 ëبهار 1399

