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 اين پژوهش با هدف شناسايي ويژگی های مديريت مدرسه با رويكرد اسالمي و ارائة الگوي مفهومي 
انجام شده است. روش پژوهش کیفي و از نوع داده بنیاد است. ابزار گردآوري داده ها جدول های کدگذاري، 
پرسش نامه، و مصاحبة نیمه ســاختارمند بوده  است.به منظور تجزيه  و تحلیل داده ها از تكنیک »تحلیل 
محتوا« استفاده شد. يافته های اين پژوهش شش بعد، 21 مؤلفه و 228 نشانگر مديريت مدرسه با رويكرد 

اسالمي را شناسايي کرده است که در قالب ابزار ارائه شدند. ابعاد و مؤلفه ها عبارت اند از:
1.  مدير: ويژگي هاي فردي مدير مدرسه، سبک رهبري؛

2.  کارکنان: گزينش و جذب، نگهداشت، آموزش، ارتباطات، ارزشیابي؛
۳.  دانش آموزان: تربیت جســماني، تربیت علمي ، تربیت اخالقي و ديني، تربیت اجتماعي، ، تربیت 

فني  و حرفه اي، تربیت هنري؛
4.  منابع: سرماية اجتماعي، سرماية اطالعاتي، سرماية مالي و فیزيكي؛

5.  فرهنگ مدرسه: ارزش ها و نمادها؛
6. والدين: آموزش و مشارکت. 

براي ارزيابي کمي روايي محتواي ابزار از شــاخص های نسبت روايي محتوا )CVR( و )CVI( استفاده 
 شده است. پايايي محاسبه شده )ضريب آلفاي کرونباخ( 0/86 است. می توان اذعان کرد، ابزار تهیه  شده، 
مشابه ندارد. همچنین با توجه به منابع مديريتي و منابع اسالمي مورد مراجعه، الگوي مفهومي مديريت 

مدرسه با رويكرد اسالمي پیشنهاد شده است

مدیریتمدرسه،رویكرداسالمي،سبکرهبری،مدیریتآموزشی

بررسي ويژگي هاي مديريت مدرسه
با رويکرد اسالمي:

 ارائة ابزار سنجش معتبر و الگوی پیشنهادی
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بيانمسئله
در فلســفة تربیت در جمهوري اســالمي ايران، هدف دولت اسالمي و تشــکیل حکومت ديني، 
متناسب با هدف دين، زمینه سازي هدايت مردم به سوي کمال و تحقق »حیات طیبه« است و هر آنچه 
در ايــن راه انجام مي گیــرد، نظیر اجراي احکام الهي، برپايي عدالت، و امثالهم، هدف هاي واســطي 

هستند که جامعه را در مسیر دستیابي به آن ياري مي رسانند.
از آنجــا کــه ديــن به مثابة آيین »حیــات طیبه« و نظام حاکم بر همة شــئون زندگــي مورد توجه 
اســت، جريان تربیت و همة مؤلفه هاي آن، از جملــه مديريت و رهبري نیز که مهم ترين زمینة تحقق 
حیات طیبه اند، بايد بر اســاس معیارهاي ديني مســتخرجه از آيات قرآن کريم و سنت رسول گرامي 
)صلوات اهلل علیه( و ســیرة ائمة اطهار )علیهم الســالم( که در سايه سار فرايند اجتهاد به دست  آمده اند، 
صورت پذيرد و استمرار يابد. التزام به اصول تربیتي به همة کارگزاران تربیتي کمک مي کند تا تمامي 

مؤلفه هاي جريان تربیت را به نحو شايسته، به منظور تحقق غايت تربیت سامان دهي کنند.
 در اين راســتا، پس از سپري شدن بیش از 4۰ ســال از انقالب اسالمي، تاکنون مجموعة علمي 
و پژوهشــي قابل  اعتنايي دربارة مديريت آموزش وپرورش با رويکرد اســالمي تدوين نشــده است. 
بررســی های انجام شــده نشــان دادند که مقاالت، مســتندات و کتاب هاي معدودي دربارة مديريت 
اســالمي و يا مديريت آموزش وپرورش با رويکرد اســالمي، به رشــتة تحريــر درآمده اند. در همین 
معــدود کتاب ها نیز اغلب مؤلفان ســعي کرده انــد، مفاهیم، نظريه ها و ســبک هاي مديريت علمی را 
مبنــا قــرار دهند و آن ها را با آيات قرآني و احاديث و روايات اســالمي مزين کنند و به نام مديريت 
اســالمی ارائه دهند. البته اين بدان معنا نیســت که نظريه ها و سبک هاي موجود مديريت، مفید و کارا 
نیستند؛ چرا که مديريت در قرن بیستم و در آغاز هزارة سوم، به مثابه انقالب صنعتي در قرن نوزدهم، 
فعالیت هاي اصلي تمدن بشري را تشکیل می دهد و سامان می بخشد و از مهم ترين عوامل تعیین کنندة 
ســرعت و کیفیت پیشرفت اقتصادي، اجتماعي و درجة توســعه يافتگي ملت هاست. دين مبین اسالم 
نیز به مثابه آيین زندگي دنیايي و اخروي بشــريت، به علوم و دانايي بهاي بســیار داده و همیشــه از 
آن دفاع و کاربرد آن را در جوامع اســالمي توصیه کرده اســت. لیکن به نظر می رســد، در صورتی که 
بخواهیم مفاهیم، نظريه ها و سبک هاي مديريت اسالمي را جست وجو کنیم، می بايد ضمن بهره مندي 
از علوم جديد مديريت، مفاهیم مديريت اســالمی را از بطن متون و مفاهیم اســالمي، تجارب موفق 
و آرا و انديشــه هاي مديران مســلمان، با دغدغه ها و آرمان هاي ديني و اعتقادي آنان استخراج کنیم. 
به همین منظور براي نخســتین بار »ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي«، با بررسي ضرورت 
پرداختن به چنین موضوع حساســي، در 24 خرداد 1389 »همايش ملي رويکرد اسالمي در مديريت 

آموزش وپرورش« را برگزار کرد. 
اين همايش به مثابه يک فرايند کالن پژوهشــی، به منظور پرداختن به چیســتي رويکرد اســالمي 
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در مديريــت آموزش وپرورش و تبیین آن، و با توجــه به کمبود منابع در اين زمینه، عالوه بر دريافت 
و ســفارش مقاالت، تعدادی پژوهش سفارش داد، چند کارگاه و نشست  تخصصی برگزار کرد، و نیز 
بــا صاحب نظــران و متخصصان موضوعی به مصاحبه پرداخت، تا بتوانــد با تبیین و تحلیل داده های 
حاصل، ويژگی های مديريت مدرسه با رويکرد اسالمی را ارائه دهد. لیکن به دلیل تغییرات مديريتي 
در ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي که متولي اصلي اجراي اين همايش بود، تحلیل داده ها 
میسر نشد.، تا اينکه به دلیل مطالبة »شورای عالی آموزش وپرورش« و در راستای اجرايی کردن مفاد 
»سند تحول بنیادين آموزش وپرورش، اجراي پژوهش حاضر در دستور کار شورای پژوهشی سازمان 
قرار گرفت. لذا اين مطالعه با هدف شناسايي ويژگی های مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي و ارائة 

الگوی مناسب انجام شده و در نظر داشته است، به سؤال های زير پاسخ دهد:

1. مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي چه ابعاد، مؤلفه ها و نشانگرهايي دارد؟
2. ابزار سنجش مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي کدام اند؟ و آيا روايي و پايايي الزم را دارند؟

3. چه الگويي را مي توان براي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي ارائه داد؟

مبانینظریوپيشينةپژوهش
 در »رهنامة آموزش وپرورش« آمده است: »تربیت جريان تعاملي زمینه ساز هدايت افراد جامعه 
به ســوي رشد همه جانبه و متعادل، و تکوين و تعالي پیوستة هويت خود بر اساس معیارهاي اسالمي 
اســت تا با کســب شايســتگي هاي الزم برای درک موقعیت خود و عمل براي بهبود مستمر آن، آمادة 

تحقق مراتب حیات طیبه در همة ابعاد شوند« )رهنامة آموزش وپرورش، 1386(.
علــم الهــدی )1386( مفهوم حیات طیبه را به زندگي نیک در دو ســطح فردي و اجتماعي تعبیر 
می کند. از نظر او، حیات طیبه در ســطح فردی، از طريق سامان دهي محیط طبیعي، سامان دهي روابط 
اجتماعي و ســامان دهي درون خود1 حاصل مي شــود که فرد به کمک گزينش معیار صحیح2 و اصالح 
موقعیت، مقرب درگاه الهي شــود. در ســطح اجتماعي نیز فردمرهون توســعة محیط طبیعي و توسعة 
روابط اجتماعي اســت. او معتقد است: تعلیم  و تربیت اسالمي تربیت عقالني ارزش مداری است که 
پرورش کودکان و جوانان را از حیث انســان بودن و با توجه به ضرورت هاي زندگي انساني شــان در 

دستور کار خود قرار می دهد.
شــاملي )1386( نیز در مفهوم شناســي و توصیف »آموزش وپرورش در اســالم« از برخي آيات 
قرآني بهره گرفته و معتقد اســت: يکي از عناصر اصلي دخیل در شــکل گیري شخصیت آدمیان، نظام 
ارزشي3 آنان است که در بستر آموزش وپرورش ارزش ها در سازمان رواني آنان شکل مي گیرد. هرگونه 
دگرگونــي اجتماعي )مثبت يا منفي، پیش برنده يا نابودکننــده( در گرو پیدايش و تثبیت دگرگوني هاي 
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موازي و مشــابهي اســت که در شخصیت و منش افراد و شــهروندان جامعه پیدا مي شود. از اين  رو 
پیامبران مي کوشیدند، پیش از هر چیز نظام ارزشي و آرماني افراد را از درون تغییر دهند و آنان را در 
رســیدن به يک جهان بیني الهي و نظام ارزشي ياري دهند. لذا آموزش وپرورش در نظام اسالمي بايد 
از اينجا آغاز شــود. چرا که اين آموزش ها، خود بنیان و اساس دگرگوني هايي هستند که در دو سطح 
فردي و اجتماعي در زندگي آدمي به وجود مي آيند. براي نمونه، شاملي با توجه به آية يازدهم سورة 

رعد )13(4 و آية دوم سورة جمعه )62(5 اشاره می کند:

»اهداف اصلي فرستادن همة پيامبران، تالوت آیات آسماني بر مردم، پيراسته ساختن آنان از فسادها و 
گرایش هاي ضد اخالقي، و باالخره آموزش محتواي کتاب هاي آسماني و هدایتشان به سمت داشتن 

یک زندگي حکيمانه و خردمندانه است.«

شــاملي )1386( در ادامه يادآور مي شــود: تحول دروني خود پیش درآمدي بر پي ريزي پايه هاي 
عدالت اجتماعي در ســطح زندگي اجتماعي اســت. با اين نگاه، هنگامي عدالت اجتماعي در جامعه 
پديدار مي شــود که همة شــهروندان آن توانسته باشند، نظام ارزشــي عدالت محور را در خود دروني 
و بنا کنند. بنابراين شــايد بتوان به اين فرضیه رســید که در نظام آموزشــي و پرورشي نبوي، يکي از 
اهداف آماده سازي فراگیرندگان و شهروندان براي عدالت گرايي، برپاسازي عدالت اجتماعي است که 
پیش نیاز آن دگرگون سازي شخصیت فراگیرندگان است. شاملی براي تبیین نظرية شهید صدر پیرامون 
آموزش وپرورش نبوي، معتقد اســت که بايد به نقش و تعامل چهار رکن يا چهار مؤلفه توجه کرد که 

عبارت اند از:

1. رابطة هستي شــناختی و آموزش پذيري )رابطة فرد با خدا(: به اين معنا که هر انســان به عنوان 
آفريده با خداي متعال رابطه پیدا مي کند؛

2. رابطة فرد با خودش )خودشناسی(؛
3. رابطة فرد با ديگران در سطح زندگي اجتماعي و داد و ستدهاي میان فردي؛

4. رابطة فرد با محیط طبیعي و بهره گیري از منابع سرشار آن.

عالمه مصباح يزدي، يکي از قرآن پژوهان معاصر نیز سه دسته از اين رابطه ها )رابطه هاي انساني 
با خدا، با خود و با جامعه( را پیرامون توصیف و تبیین نظام اخالقي اسالم، آن گونه که در قرآن آمده، 

به قلم کشیده است )مصباح 1997، ج 1(.
امــا دگرگونی و بنا نهادن ارزش ها و عدالت اجتماعی بر عهدة کیســت؟ برخی صاحب نظران بر 
اين عقیده اندکه بنیادنهادن جامعة اسالمي به معنای فراهم کردن زمینة زندگي پاک براي آدمي است و 
هدف از تشکیل حکومت، فراهم کردن زمینة عبوديت، زندگي پاک، هدايت و قرب، و رضوان است 
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)ضرغامي و صادق زاده، 1389(. بنابراين دســتگاه آموزش وپرورش اصلی ترين نهادی اســت که از 
ســوی دولت اين وظیفه را به عهده دارد و بايد ســازوکارهاي الزم براي تحقق زندگي پاک را فراهم 
آورد. بر اين اســاس، مديريت مدرسه )در سطح عملیاتی( و در رأس آن مدير مدرسه بايد زمینه های 
الزم برای تحقق چهار رکن مهم را که پیش تر اشــاره شــد، فراهم ســازد. در ادامه اين چهار رکن را 

بررسی می کنیم. 

 رکن اول. فراهم آوردن زمینه هاي الزم براي ايجاد رابطة صحیح دانش آموزان با خدا

دو موضوع محوري دربارة رابطة انسان با خدا، مورد توجه است كه عبارت اند از: 

1. ایجاد زمينة پرورش تفکر در دانش آموزان: اولین رکني که در آموزش وپرورش نبوي اهمیت دارد 
و بايد در تعلیم  و تربیت دانش آموزان مورد توجه قرار داد، رابطة هستی شــناختي و آموزش پذيری 
با اســتفاده از روش تفکر اســت. در اين راستا، شیوة پیامبر اســتفاده از روش تفکر و بیداري عقل 
انسان هاســت. از ديدگاه قرآن، اســاس هدايت و رشــد انســان در گرو پرورش قوة عاقله و میدان 
دادن به عقل و شــکوفايي قدرت اســتدالل و تفکر است. عدم تعقل و تفکر موجب سلطة  زشتي ها 
و پلیدي ها بر سرتاســر وجود آدمي اســت. به اين مطلب به گونه اي صريح در سورة يونس آيه 100 

اشاره شده است:

»... و خداوند پليدي را بر کساني که قوة خرد خویش را به کار نمي اندازند، مقرر مي سازد.« و در آیة 
19 سورة رعد مي فرماید: »تنها خردمندان متذکر حقایق مي شوند و پند مي گيرند.«

علم و دانش، و فعالیت، در اســالم منزلتي واال و بزرگ دارد و قرآن دانش و دانش اندوزي را امتیاز 
ين ال يْعَلموَن« )زمر/ 9( و آن را  انســان دانسته اســت و مي فرمايد: »... َهْل يْسَتوي الّذين يْعَلمون َو الذَّ

رهاورد پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه( ساخته است:
»َكَما َأْرَسْلَنا ِفیُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْیُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّیُكْمَ و يَعلُِّمُکُم َاْلِکتااَب َو َاْلِحکَمة َو يَعلُِّمُکْم 
َمــا َلْم َتُکوُنوا َتْعَلُموَن«: در میان شــما فرســتاده اي از خودتــان روانه کرديم که آيات ما را بر شــما 
مي خواند و شما را پاک مي گرداند و به شما کتاب و حکمت مي آموزد و آنچه را نمي دانستید به شما 
ياد مي دهد )بقره/151(. بر اين اســاس، رســول خدا )صلوات اهلل علیه( مي فرمايد: »چهار چیز اســت 
که هر با هوش و خردمندي از امت من بايد به آن پايبند باشــد: شــنیدن، يادگیري، انتشــار و عمل به 
دانــش«6 )پورامیني، 1382، ص 103 به نقل از خنیفــر، 1390(. برای پرورش تفکر روش هايی ارائه 

شده اند؛ از جمله:
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تشــویق دانش آموزان به استماع دانش و تشویق معلمان براي زمينه سازي مناسب به منظور نشر 
دانش و به کار بستن دانش. در قرآن کريم صراحتًا آمده است: چرا چیزي را مي گويید، ولي به آن عمل 
نمي کنید؟ )آيات 2 و 3 سوره صف(7 )نیلي، 1387(. همچنین، روش گفت وگو و مباحثه، روش داستان 
و عبرت آموزي، روش اســتداللي، روش تشبيه و همانندسازي، و روش برانگيختن اذهان از جمله 
روش هايی بودند که پیامبر )صلوات اهلل علیه( از آن ها در رهبری فکري مسلمین بهره مي جست )حسیني، 

محمودی و حسینی، 1386(.

2. برقراری رابطة قلبی با خدا: يکی از موضوعات قابل طرح »محبت« است که مي توان در دو شکل 
مشاهده کرد:

1. محب خدا بودن )دوست داشتن خداوند(؛
2. محبوب خدا بودن )خداوند انسان را دوست بدارد(.

»قرآن مؤمنان را  چنین ستايش مي کند: »و من الناس من يتخذ من دون اهلّل اندادا يحبونهم کحب 
اهلّل و الذيــن آمنوا اشــّد حّبًا هلّل«)بقره/ 165(: بعضي از مــردم همتاياني به جاي خدا مي گیرند و آن ها 
را مانند دوســتي خدا دوســت مي دارند، ولي آنان که ايمان آورده اند، خدا را بیشتر دوست مي دارند.

در اين آيه خداوند مشــرکان را ســرزنش مي کند که چرا براي خويش معبودهايي انتخاب می کنند و 
همچون پروردگار او را دوست مي دارند. مؤمنان را نیز مي ستايد که آنان بیشترين محبت را به خداوند 
دارند. از آيات 166 و 167 ســورة بقره چنین اســتفاده مي شود که اين مذمت و ستايش الزمة محبت 
يعني عمل اســت که مؤمنان در عمل فرمان بر خداوند هســتند. شدت دوستي او تنها از راه اطاعت و 
پیروي پروردگار به دســت مي آيد نه با ادعاي دوســتي. و شكل دوم محبوب خدا گشتن است. يعنی 
انســان به مرتبه اي 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 31 سورة آل عمران 
ذکر شده است: »قل ان کنتم تحّبون اهلّل فاّتبعوني يحببکم اهلّل و يغفر لکم ذنوبکم و اهلّل غفوٌر ّرحیم«: 
بگو اگر خدا را دوســت مي داريد، از من پیروي کنید تا او نیز شــما را دوســت بدارد و گناهانتان را 
بیامرزد که او آمرزنده و مهربان اســت و آن شــرط، پیروي از پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه وآله و ســلم( 

است )داوودي، 1382(.
نتیجة اين بحث آن اســت که اگر دل دانش آموزان از عشــق و محبت به خدا لبريز شود، آن دل از 
همة نقص ها و شــايبه ها پیراسته مي شود و ديگر خصلت هاي ناشايست، مثل بدبیني، نخوت، دودلي 
و غرور در آن باقي نخواهند ماند. تمامي دوستي ها، پیوندها و مهرورزي ها بر پاية محبت به خداوند 
صــورت خواهنــد گرفت و امکان ندارد فکر گناه از چنین دلي بگــذرد. چنین 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 مسوواًل« )کشاورز، 1395(. 
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بر اســاس ســیرة پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه(، در اين رويکرد مديران مدارس بايد اســاس کار 
خود را مديريت بر قلوب قرار دهند و رمز توفیق مديريت بر قلوب، داشــتن تقواي الهي اســت )از 
ويژگی های مهم مدير اســت که قدرت رهبری او را افزايــش می دهد(. در مديريت بر قلب ديگران، 
مدير براي جذب ديگران به ريا و ظاهرســازي، فريب و دروغ، تطمیع و تحمیق متوســل نمي شــود. 
آنــان که از نظر عقیــده مؤمن و از نظر اعمال صالح اند، خدا برايشــان محبت قرار مي دهد و آنان را 
محبوب دل هاي ديگران مي کند و دل هاي ديگران متوجه ايشــان مي شود )مشرف جوادي 1378، ص 
3، حســن پور، 1390(. ايجــاد و اصالح رابطة خود با خدا از مهم ترين هدف هاي مديريت اســالمي 
است. اين شعار اساسي اسالم است که مي فرمايد »انَّ اکرمکم عند اهلل اتقیکم«:مالک برتري بر اساس 

تقوا شکل مي گیرد. 
بنابراين، عالوه بر اينکه مدير بايد تقوا داشته باشد، بايد اين ارزش مهم را در مدرسه آموزش و 
ترويج کند. دعوت به رعايت تقوا بین اعضاي مدرســه، يکي از اساســي ترين عوامل رشد و ساختن 
شــخصیت اســت که آثار متعددي دارد. از جمله موجب ياري و تأيید خداوند در تمام امور، آســان 
شــدن کار، و نزول برکات از آســمان و زمین مي شود. تقوا نوعی باور عملي است و باعث کنترل فرد 
مي شود. به منظور تقويت تقوا بايد  افراد را متوجه علم خدا به اعمال آن ها کرد، زيرا اگر انسان بداند 
که تمام اعمال و رفتارش تحت نظارت خدا هســتند، مطمئنًا با دقت بیش تري عمل مي کند و خود را 

از ارتکاب به خطا حفظ مي نمايد.
 برخي از نشانه هاي تقوا عبارت اند ازرفتار باصداقت و راست گويي، و پرهیز از تمسخر ديگران، 
عیب جويي، دادن لقب هاي زشــت به ديگران، سوءظن، تجسس وغیبت )خراساني، 1390(. اسالمي 
فرد و توکلي )1390( و حســن پور )1390( در بحث نشــانه های تقوا به مواردي مانند ســاده زيستي، 
تواضع، شــرح صدر، کنترل نفس و مخالفت با آن، پرهیز از غرور، و پرهیز از خودپســندي اشــاره 

کرده اند.

 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 پیوند و رابطة او با حقیقت و جايگاه و منزلت خود در نظام هستي و قابلیت ها و توانايي هاي 
خويش است. انسان با توجه به روح و بعد معنوي وجود خود، حقیقتي به نام »من« يا »خود« را ادراک 
مي کند که از هويت و شــخصیت او برخاســته اســت. طي دوران زندگي، با وجود تغییرات فراواني که 
در جســم او رخ مي دهــد، اين حقیقت واحد در وجود او تغییر نمي کنــد. بنابراين از وحدت هويت و 

شخصیت برخوردار است. 
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ارتباط انســان با خود بر دو پاية »خودشناســي« و »خودسازي« اســتوار مي شود. يعني انسان با 
خودشناســي مي تواند خود و اســتعدادهاي خويش را بشناسد و سپس بر اساس آن، خود را بسازد و 
مسیر حرکت خويش را به سوي کمال مطلوب جهت بخشد. در چنین شرايطي است که از اضطراب ها 
و آشــفتگي هاي روحي که معلول عدم رابطة صحیح با خويشــتن است، نجات مي يابد، صاحب نفس 
مطمئنه می شــود و چنین مورد خطاب خداوند متعال قرار مي گیرد: »يا أيُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة اْرِجِعي 
ِإلي َربِِّک راِضیًة َمْرِضیًة َفاْدُخلي ِفي ِعباِديَو اْدُخِلي َجنَِّتي.« همچنین، نداشتن شناخت صحیح از خود 
و ارتباط منفي با خود، ســبب انحراف اين نیروهاي حیاتي از مسیر اصلي خود و انحطاِط شخصیت 
انســاني مي شود. در اين صورت او از مقام انســان سقوط و در حد حیوانات يا پست تر از حیوانات 

تنزل مي کند
ِ  َو ْاإِلْنِس َلُهْم ُقُلوٌب ال يْفَقُهوَن  همچنان که خداوند مي فرمايد: »َو َلَقْد َذَرْأنا ِلَجَهنََّم َکثیًرا ِمَن اْلِجنِّ
ـْل ُهْم أَضلُّ ُأولِئَک ُهُم  ِبهــا َو َلُهــْم أْعیٌن ال يْبِصُروَن ِبها َو َلُهْم آذاٌن ال يْســَمُعوَن ِبها أولِئَک َکْاألْنعاِم بـَ
اْلغاِفُلوَن« )اعراف/ 179(: در حقیقت، بسیاري از جّنیان و آدمیان را براي دوزخ آفريده ايم؛ ]چراکه[ 
دل هايــي دارنــد که بــا آن ]حقايــق را[ دريافت نمي کنند و چشــماني دارند که با آن هــا نمي بینند و 

گوش هايي دارند که با آن ها نمي شنوند. آنان همانند چهارپايان، بلکه گمراه ترند )آل بويه، 1388(.
حفــظ رابطةه انســان با خود، بعــد از رابطه با خــدا، از مهم ترين، پیچیده تريــن، ظريف ترين و 
دقیق ترين اين روابط به شــمار مي آيد. گاهي انســان نســبت به خود و ارزش هاي خود جاهل است، 
چنانکــه خداونــد مي فرمايد: ما امانت الهي را بر آســمان ها و زمین و کوه هــا عرضه کرديم، پس، از 
برداشتن آن سرباز زدند و از آن هراسناک شدند، ولي انسان آن را برداشت؛ راستي او ستمگري نادان 
بود )احزاب/ 72(. از آنجا که رابطة انسان با خود غالبًا از ظرافت خاصي برخوردار است، هنگامي که 
اين رابطه منفي اســت، خسارت آن را درک نمي کند. به منظور شناخت چگونگي تحلیل اين رابطه از 
سوي قران و نیز چگونگي تفهیم آن، بار ديگر به قرآن بر می گرديم. روش قرآن در تحلیل رابطة انسان 
با خودش و نیز در تعامل انســان با خود کاماًل جديد بود. قرآن دشــمني انسان ها نسبت به يکديگر و 
تجاوز از حدود الهي را ظلم انسان به خود مي داند نه به غیر. »هرکسي کار بدي انجام دهد يا به خود 

ظلم کند، سپس از خداوند طلب بخشش کند، خداوند را توبه پذير و بخشنده مي يابد.«
همچنیــن، قرآن بخل ورزي انســان در انفــاق به غیر را از نوع بخل به خود به حســاب آورد. در 
تحلیل اين رابطه، قرآن توضیح مي دهد چگونه آنچه به تصور انسان رابطه با غیر به حساب مي آيد، به 
رابطه با خودش برمي گردد. اين عناوين به طور اجمال عبارت اند از: انسان آنچه را که انجام مي دهد، 
در واقع کســب مي کند. خداوند مي فرمايد: »و هر کس گناهي مرتکب شــود، فقط آن را به زيان خود 
مرتکب شــده است« )نســاء/ 111(. ارتکاب و کشیدن گناه به ســمت خود، در فهم عرفي، در مقابل 
صدور گناهاست. ولي قرآن ن به ما گوشزد مي کند که هر گناهي از انسان صادر شود، خود وي آن را 
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مرتکب شــده است. خداوند مي فرمايد: »کل نفس بما کسبت رهینه.« يعني:هر نفسي در گرو اعمالي 
است که انجام مي دهد )مدثر/ 38(. و مي فرمايد: ».... کل امري بما کسب رهین.« يعني:هر کس در گرو 
دستاورد خويش است )طور/ 21(. پس به نظر قرآن، هر عملي که از انسان صادر مي شود، در حقیقت 
خود وي آن را انجام داده اســت و انســان با انجام هر کاري يا مرتکب خیر مي شود و يا مرتکب شر. 
همچنین اعمال انســان به خودش برمي گردد. همان طور که انســان انجام دهنده عمل اســت، عمل نیز 
به صاحبش برمي گردد. بازگشــت اين دو به يک چیز اســت، لکن با دو اسلوب مفتاوت. قرآن در آية 
هفت ســورة اسرا هر دو اسلوب را با هم به کار می برد و مي فرمايد: »ان احسنتم احسنتم النفسکم و 
ان اساتم فلها«: اگر نیکي کنید، به خود نیکي کرده ايد و اگر بدي کنید، به خود بد کرده ايد.«اين آيات 
روشــنگر آن اند که بدي ها و گناهان در زندگي افراد و امت ها به بدبختي ها، رنج ها، بالها و مشکالت 
اقتصادي و سیاسي و همچنین به حوادث طبیعي تبديل مي شوند؛ همان طور که گناهان و معصیت هاي 
افراد در آخرت ه عذاب جهنم تبديل مي شــوند. موارد مطرح شــده بر اصولي مانند اصل بقای عمل 
مبتنی هستند. يعني هیچ کوشش و عملي از انسان از بین نمي رود؛ از هر نوعي که باشد و هر بهره اي 
از صالح و فساد که داشته باشد. خداوند مي فرمايد: »روزي که هرکسي آنچه کار نیک به جاي آورده 
و آنچه بدي مرتکب شــده، حاضر شــده اســت و مي يابد آرزو  کند کاش میان او و آن ]کارهاي بد[ 
فاصله اي دور بود« )آل عمران/ 3۰(. نقش عمل بر صفحة نفس به اين معناست که »عمل آن چنان بر 
صفحة نفس ثابت مي ماند که برطرف کردن آن غیرممکن است.« بنا بر اهمیت موضوع، مدير مدرسه 
بايد شــرايطی را برای اينکه دانش آموزان خود را بشناســد و رابطةه صحیحی با خود برقرار کند، به 

وجود آورد. 

 رکن سوم. ساختن زمینة مناسب براي برقراري رابطه با ديگران

به منظور فراهم ســاختن زمینة مناسب براي برقراري رابطه با ديگران، داشتن زيرساخت هايي الزم 
است تا بر اساس آن ها بتوان ستون هاي ارتباط درست را پايه گذاری کرد. زيرساخت های مزبور را چنین 

برشمرد:

1. اعتقاد به ارزش کرامت انســان ها و احترام به اعضاي مدرســه و گسترش و نهادینه کردن آن در 
مدرسه: انســان ها داراي کرامت اند. بنابراين اولین اصلي که در مدرسه بايد رعايت شود، احترام به 
انسان هاست که شامل دانش آموزان و اولیاي آن ها و نیز کارکنان مدرسه می شود. در برقراري ارتباط 
با کارکنان، حضرت امام )ره( بر وجود مالحظات انساني و حفظ ارتباط با کارکنان بر مبناي احترام 
متقابل تأکید مي کند و معتقد است: با ايجاد چنین ارتباطاتي در سازمان، رضايت پیروان از عملکرد 
رهبرانشــان، و اطمینان و اعتماد بین رهبر و پیرو به وجود مي آيد. به گونه اي که پیروان، ارزش هاي 
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ســازمان را مي پذيرند و مجموعة اين ارتباطات، زمینه را براي »مديريت بر قلوب« در سازمان هاي 
آموزشــي مهیا مي کند. امام خمینی)ره( مي فرمايد: »اگر من به زيردستان خودم ولو چهار نفر باشند، 
تعدي و تجاوز کردم و آن ها را کوچک شــمردم، بندة خدا را کوچک شــمرده ام. من مســتکبرم و او 
مستضعف و اگر شما کساني را که زيردستتان هستند، ضعیف شمرديد و به آن ها خداي  نخواسته تعدي 
کرديد، تجاوز کرديد، شما هم مستکبر مي شويد« )الموسوي الخمیني )ره(، 1358، ج 7، ص 489(.

2. مدیریت اســتقرار قانون و رفتار بر اساس عدالت: قانون گرايي پديده اي است که اديان و رهبران 
دينــي پیــام آور اصلي آن هســتند. آنان خود قوانین الهــي را عادالنه اجرا و حقــوق همگان را در 
ســاية حاکمیت قانون خدا رعايــت کرده اند. براي ايجاد جامعة ضابطه مند، الزم اســت رهبران از 
قانون پذيرترين افراد جامعه باشــند. زيرا قانون گرايي آنان نقش اساسي در قانون پذيري مردم دارد. 
دين اسالم همة افراد جامعه را در برابر قانون برابر مي داند و هیچ گونه تبعیضي را در اجراي قانون 
بر افراد روا نمي شمارد. علي )علیه السالم( در نامه اي به مالک می نويسد: در نگاه کردن، خیره کردن، 
اشاره کردن، و درود گفتن بین ايشان يکسان رفتار کن و هیچ يک را بر ديگري امتیاز مده، تا بزرگان 

در ستم کردن تو طمع ننمايند و زيردستان از دادگستري تو نومید نشوند )شفیعي مطهر، 1390(.

قانون گرايي اســاس و زيربناي مفهوم »عدالت« اســت. عدالت از باارزش ترين معیارهاي زندگي 
اجتماعي اســت. عدالت مبناي همة حرکت هاي صحیح اســت. قرآن در سورة نحل، آية 90 مي فرمايد: 

»ان ا... يامر بالعدل وا الحسان«: همانا خداوند به عدل و انصاف فرمان مي دهد.

3. مدیریــت ارزیابي و نظارت صحيح بر امور و نهادینه کردن آن: پیام هاي متعددي در قالب خطبه، 
نامه، و حکمت در موارد ارزيابي و نظارت در مديريت اســالمي در »نهج البالغه« آمده اســت که در 
ادامه به برخي از آن ها در دو موضوع نظارت بر خود و نظارت بر زيردســتان اشــاره مي کنیم )فیض 
االسالم، 1370؛ ارفع، 1378؛ دشتي، 1379؛ مطهري 1368؛ سازمان امور اداري و استخدامي، 1375(.

الف( ارزیابي و نظارت بر خود )خودارزیابي و خودکنترلي(: مهم ترين پیام به منظور دروني کردن 
ارزش ها در مدرســه اين اســت که اين باور را به عنوان فرهنگ ســازماني ايجاد و مستقر کنیم 
که جهان خلقت محضر خداســت. همواره بايد خود را در محضر خدا بدانیم و آگاه باشــیم که 
فرشتگان اعمال ما را مي نويسند: »َفاتَُّقوا اهللََّ الَِّذي أَْنُتْم ِبَعْیِنِه َو َنَواِصیُكْم بَِیِدِه َو َتَقلُُّبُكْم ِفي َقْبَضِتِه. 
ِإْن َأْسَرْرُتْم َعِلَمُه َو ِإْن َأْعَلْنُتْم َكَتَبُه؛ َقْد َوكََّل ِبَذِلَك َحَفَظًة ِكَرامًا اَل ُيْسِقُطوَن َحّقًا َو اَل ُيْثِبُتوَن َباِطاًل« 
)خطبة 183، ص 602(. علم و احاطة خداوند بر اعمال شماســتو با علم به اينکه دســت و پا و 
وجدان شــما بر اعمالتان شــهادت مي دهند، آيا باز هم جاي خالف مي ماند؟ »ِإنَّ اهللََّ ُسْبَحاَنُه َو 
َتَعاَلى اَل َيْخَفى َعَلْیِه َما اْلِعَباُد ُمْقَتِرُفوَن ِفي لَْیِلِهْم َو َنَهاِرِهْم، َلُطَف ِبِه ُخْبرًا َو َأَحاَط ِبِه ِعْلمًا؛ َأْعَضاُؤُكْم 

ُشُهوُدُه َو َجَواِرُحُكْم ُجُنوُدُه َو َضَماِئُرُكْم ُعُیوُنُه َو َخَلَواُتُكْم ِعَیاُنه« )خطبة 199، ص 625(.
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 ب( نظارت بر زیردستان: امام علی )عليه السالم( می فرماید: بر زيردستان خود نظارت کامل داشته 
باشید. مأموران مورد اعتماد بگماريد و به گزارش هاي آنان ترتیب اثر دهید، و خیانت کاران را 
رسوا کنید. و هرگز نیکوکار با بدکار نزد تو مساوي نباشد. زيرا چنین تسويه اي نیکوکاران را به 
انجام کارهاي نیکو بي رغبت، و بدکاران را به کارهاي زشت تحريک و تشويق مي نمايد. و هر 
گــروه از نیکوکاران و بدکاران را به چیزي ملزم کن که خود را به آن ملتزم ســاخته اند. نظارت 
مخفیانه 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 بگیر 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 امانت داری و مدارا با رعیت وا می دارد. کارهاي 
مهم را به دقت بررسي و ارزيابي کنید. )نامة ، 53 بخش پانزدهم، به نقل از: خراسانی، 1389(.

4. مدیریت مشورت در امور و نهادینه کردن آن در مدرسه: از مهم ترين اصول اجتماعي اسالم اصل 
مشورت است. سازماني که فاقد سنت مشورت است، در تب  و تاب خودمحوري ها و خودسري ها 
مي سوزد و دچار عدم تعادل مي شود. خداوند در آية 159 سورة آل عمران به پیامبر دستور مي دهد در 
کارها با پیروانت مشورت کن و رأي و نظر آن ها را بخواه. سپس در ادامة آيه مي فرمايد: هنگامي که 
تصمیــم گرفتي قاطع باش و بر خدا توکل کن. »و شــاورهم في االمر فاذا عزمت فتوکل علي اهلل.« 
همچنین در ســورة شــوري در آية 38، زماني که صفات و خصوصیات مسلمانان را مطرح مي کند، 
ا َرَزْقَناُهْم يْنِفُقوَن«: آنان  اَلَة َوَأْمُرُهْم ُشوَري بَیَنُهْم َوِممَّ مي فرمايد: »َوالَِّذيَن اْسَتَجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأَقاُموا الصَّ
که امر پروردگارشان را اجابت می کنند، و نماز به پا مي دارند، کارهاشان را با مشورت يکديگر انجام 
مي دهند، و از آنچه روزي آن ها کرده ايم، انفاق مي کنند. در اين آيه خداي تعالي يکي از خصوصیات 
مســلمانان را اين موضوع دانسته است که آنان کارهايشان را با مشورت ديگران انجام مي دهند. از 
اين مطلب که مشــاوره در رديف ايمان به خدا و به پا داشــتن نماز ذکر دانسته شده است، مي توان 
به میزان اهمیت آن پي برد )شــهرکي پور و ســرمدي، 1387، ص. 114(. رعايت اصل مشــورت با 
همکاران و نهادينه کردنآن در مدرسه و آموزش آن به دانش آموزان، از وظايف مدير مدرسه است.

5. مدیریــت گزینش کارکنان: اهمیت و جايگاه آگاهي و دانش نســبت بــه گزينش نیروي کار، اعم از 
مديران ارشــد و مســئوالن، کارمندان، و کارگران، تا حدي اســت که ناديده انگاشتن آن، خیانت به 
خدا و رســول او و تمامي مسلمانان به شمار آمده است. در روايتي از رسول خدا )صلوات اهلل علیه( 
آمده است: »من تقدم علي قوم المسلمین و هو يريان فیهم من هو افضل منه فقد خان اهلل ورسوله و 
المسلمین«: هر کس خود را بر ديگر مسلمین مقدم کند، درحالي که ببیند در میان آن ها فرد شايسته تري 
وجود دارد، خیانت به خدا و پیامبر و مسلمین نموده است« )عالمه امیني،  1354(. يکي از آيات قرآن 
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کريم که در آن به نحوة انتخاب و دلیل گزينش مديران جامعه و مأموران الهي اشــاره شــده، آية 247 
از ســورة مبارکة بقره اســت که به ماجراي طالوت اختصاص پیدا کرده است: »خداوند او را بر شما 
برگزيده و او را علم و قدرت جســماني فراوان بخشــیده است.« در حقیقت، معیار و مالک انتخاب 
طالوت از ســوي خداوند، برخورداري وي از علم و قدرت جســماني بیان شــده اســت. مسئوالن 
حکومت اسالمي نیز بايد تنها بر اساس لیاقت و شايستگي انتخاب شوند و هیچ گونه رابطه و توصیه اي 
در انتخاب آنان مؤثر نباشد که امیرالمؤمنین علي )علیه السالم( در اين زمینه چنین فرمان مي دهد: »و 
ال تقلبّن في اســتعمال عّمالک و أمرائک شــفاعة ااّل شفاعة الکفاية و األمانة«: در استخدام کارکنان و 
 فرمانروايانت شفاعت و وساطت کسي را مپذير، مگر شفاعت شايستگي و امانت داري خود آن ها را

)شمس الدين، 1411 ق(.

6. مدیریــت برقراري رابطة محبت آميز با دانش آموزان: ســیرة عملي پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه(، 
نشان دهندة توجه ويژة پیامبر به اين اصل مهم تربیتي است. پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه( به فرزندان، 
نواده ها، کودکان اصحاب و مسلمانان، و حتي کودکان غیرمسلمان محبت مي کردند و ديگران را نیز 
به محبت فرزندان سفارش مي کردند. مالک مي گويد: »پیامبر اکرم )صلوات اهلل علیه( به زيارت انصار 
مي رفت و بر کودکان آن ها ســالم مي کرد و دست بر ســر آن ها مي کشید و براي آن ها دعا مي کرد.« 
آثاري که محبت کافي به کودک به دنبال دارد، شامل، ايجاد حالت اعتدال روحي ـ رواني، و تقويت 
اعتماد به نفس و جلوگیري از انحرافات در آنان است. روان شناسان و متخصصان اطفال که چندين 
هزار نمونه از جرائم را بررسي کرده اند، به اين نتیجه رسیده اند که: بعضي از کودکان چون در محیط 
خانواده مورد بي مهري و بي اعتنايي پدر و مادر خود قرار گرفته اند، در واکنش به اين کمبود محبت، 
شروع به سرقت يا آزار ديگران کرده اند. بنابراين اگر مربي و والدين محبت الزم را به کودک داشته 
باشــند، کودک نیز آنان را دوست خواهد داشــت و زمینة گرايش عملي به گفته هاي آنان در کودک 
فراهم خواهد شد. همچنین رسیدگي به وضعیت دانش آموزان در خانه نیز از اهم موضوعاتي است 

که الزم است مدير به آن ها توجه کند. 

7. مدیریــت ارزش ایجاد و حفظ رابطة برادري ميان دانش آموزان: يکي از مهم ترين و بنیادي ترين 
اصــول، اصــل برادري اســت که دربردارنــدة نکات دقیق و ظريــف در زمینة نحوة ســازمان دهي 
دانش آموزان است. مدير با شناخت دقیق ضوابط عملي آن، عالوه بر اينکه برقراري وحدت را در 
مدرسه عملي مي سازد، و بهداشت رواني را نیز به ارمغان مي آورد. قرآن مي فرمايد: »فاصلحوا بین 
اخويکــم«: اصالح بین برادران ديني و اعتقــاد به اصل اخوت وظايف را بر عهدة اعضا مي گذارد، 
زيرا در اين نظام افراد نمي توانند نسبت به هم بي تفاوت باشندو به راحتي از کنار مسائل و مشکالت 
برادران ايماني خود بگذرند. بلکه وظیفه دارند، در صورت ايجاد اختالالتي در روابط ساير برادران 
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دينــي، در حل اختالف آن ها نهايت تالش خــود را به خرج دهند و تا برقراري کامل صلح بین دو 
طرف و برقراري عدل بین آن ها، دست بردار نباشند )خراساني، 1390(.

8. مدیریت رابطة دانش آموزان با نيازمندان: يکي از آســیب هاي اجتماعي اين اســت که انســان از 
وضعیت و موقعیت زندگي ديگران بي خبر باشــد و تنها به معیشــت خود بینديشــد و رنج و درد 
نیازمندان او را متأثر نســازد. رســول خدا )صلوات اهلل علیه( مي فرمايند: »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.« بسیار مهم است، جو 
مدرســه به گونه اي باشــد که دانش آموزان يکديگر را دوست داشته باشند و احساس کمک کردن به 

همنوعان در آن ها شکوفا شود.

 9. مدیریت رابطة دانش آموزان با خویشــان و همســایگان: يکي از آموزش هايي که الزم است در 
مدرســه داده شود، رابطة مناسب با خويشان و همسايگان است؛ به ويژه در دوره اي که فاصله هاي 
خويشاوندي زياد مي شوند و همسايگان کمتر با هم ارتباط دارند. صلة رحم و توجه به پاداش هاي 
اخــروي و توصیه هاي اســالم در اين زمینه مي تواند روحیة رحمت و شــفقت را در دانش آموزان 

افزايش دهد.

10. مدیریت مشــارکت دانش آموزان در ادارة امور مدرســه: مدرســه میدان مناسبي براي تمرين 
مشارکت و آموزش فنون و آداب مهارت اجتماعي است. اين مشارکت در ابعاد گوناگون علمي، 
فرهنگي، ورزشــي و هنري، سیاسي، ديني و ... مي تواند فعالیت هاي دانش آموزان را سازمان دهي 
کند و نظام بخشــد. دانش آموزان را مي توان به روش های متفاوت در ادارة امور مدرسه مشارکت 
داد؛ ازجمله: تشکیل گروه هاي علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي و... ، ايجاد فضاي مناسب درکالس، 
انجام پژوهش هاي فردي و گروهي و بازبیني تکالیف درســي، ادارة امور کتابخانة مدرسه، انجام 

امور نمازخانه و ... )فتح آبادي، 1390(.

11. مدیریت رابطة مربي )معلم( و متربي )دانش آموز(: حفظ كرامت دانش آموز و محبت به او واجب 
است. همچنین دانش آموز نیز بايد برخوردي محبت آمیز نسبت به معلمان خويش داشته باشد و با 
ديدة احترام به مربي خويش بنگرد. رفتار محبت آمیز متربي نسبت به مربي مي تواند شامل حرکات، 
رفتار و حاالت، تنظیم صدا و مواظبت در گفتار، رعايت ادب و نزاکت، تمرکز حواس و استماع 
دقیق سخنان معلم، همراهي با معلم در مقام علم آموزي، و مشارکت فعال در مباحث علمي شود. 
قرآن كريم می فرمايد: معلم بزرگ بشــريت، رســول خدا )صلوات اهلل علیه( مي فرمايد: »وقروا من 
تعلمون منه العلم و وقروا من تعلمونه العلم «: کسي را که علم از او مي آموزيد، محترم بداريد و 
کســي را که علم به او مي آموزيد، محترم بداريــد. »دانش بیاموزيد و براي دانش، وقار و آرامش 
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آموزيد و نسبت به آموزگار خويش فروتن باشید« )نهج الفصاحه، 641 به نقل از کشاورز، 1395(.

12. گسترش رابطة معلمان با هم و جلب مشارکت آنان در مدرسه: وظیفة اصلي آموزش وپرورش، 
تربیت معلمان براي هدايت و انسان سازي استً. ايجاد بسترهاي مناسب براي مشارکت معلمان 
با يكديگر و در جهت حل مســائل مدرسه و نقش دادن به آن ها در تصمیم گیري، به بهبود فرايند 

يادگیري در کالس درس و مدرسه می انجامد )اذانچیلر، 1390(.

13. مدیریت رابطه با جامعه )والدین، متخصصان و خيرین(: برقراري ارتباط با جامعه به ويژه اولیاي 
دانش آموزان، خیرين، متخصصان در ادارة امور مدرســه و جلب مشــارکت آنان در امور مدرسه، 
باعث ســوق يافتن امکانات معنوي، علمي، آموزشــي، تربیتي و مالي جامعه به ســمت مدارس 
مي شــود. در پرتــو چنین رويدادي نیروهاي انســاني خالق، ماهر و متخصــص به نحو مطلوب 
پرورش مي يابند. مردم به شــکل هاي متفاوت مي توانند در تعلیم تربیت فرزندان خود مشــارکت 
کنند؛ از جمله: کمک به شناخت ويژگي هاي رواني دانش آموزان، بررسي نارسايي هاي آموزشي و 
کمک به برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي، و کمک به شناخت علل رفتارها و اصالح آن ها 
)کاظمي، 1383(. در مدارس، روابط اجتماعي مناسب بین معلمان و کادر خدماتي و اداري مدرسه 
و اولیاي مدرســه با اولیاي دانش آموزان و متخصصان و خیرين، يکي از اساســي ترين اشــکال 
ارتباطات مؤثر و مشــارکت محســوب مي شود. به همین مناسبت کســب مهارت هاي الزم براي 

گسترش اين روابط براي مدير و کارکنان مدرسه ضرورتي اجتناب ناپذير است )وفادار، 1384(.

14. راه هاي جذب مشــارکت اوليا، متخصصان و خيرین در ادارة مدرســه: براي جذب مشارکت 
اولیاي دانش آموزان، متخصصان و خیرين در ادارة امر مدرســه، طبق رويکرد دين مبین اســالم، 

راه هايي به شرح زير وجود دارند:

1. ايجاد فرهنگ مشــارکت در جامعه و باال بردن ســطح آگاهي مردم در جامعه )محموديان، 
.)1384

2. توجه به انتظارات اولیا و متخصصان و خیرين: توجه به انتظاراتي نظیر حضور همه جانبه 
در تصمیم گیري هاي آموزشي، پرورشــي و اداري مدرسه، استفادة مناسب از توانايي هاي 
تخصصي و مهارتي اولیا، برگزاري جلسات مشترک اولیا و مربیان به طور مستمر، قدرداني 

الزم از فعالیت ها و همکاري هاي اولیا در مدرسه، و ...
3. تکريم منزلت مشارکت کنندگان و تقدير از آنان با رعايت اصل کرامت ذاتي انسانو تکريم 

ارباب رجوع.
4. انعکاس نتايج مشارکت مردمي به اولیا )شرفي، 1386(.
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 رکن چهارم. فراهم ساختن زمینة مناسب براي اينکه دانش آموزان رابطة درستی با طبیعت 
برقرار کنند

هر فرد به اقتضاي خوددوســتي و ســودگرايي فطري در راستاي روابطي که با طبیعت پیدا مي کند، 
مي کوشد بیشترين و بهترين دستاوردها را از منابع طبیعي بگیرد. چگونگي سطح زندگي هر فرد در گرو 
اين میزان و چگونگي تالش، تکاپو و بهره وري اوست. بر اساس مفاد برخي از آيات قرآن، هنگامي که 
افراد، طبیعت و منابع طبیعي را کاماًل زير نفوذ و مهار خود بیاورند و بر آن ســلطة کامل پیدا کنند، و از 
ابزارهاي تولید بهتر و بیشتري بهره مند باشند، معمواًل اين برخورداري به گونه اي از احساس ثروتمندي 
و بي نیازي سرمســت کننده و افزون خواهانه منجر مي شــود. چنین خواسته و گرايشی، صاحبان قدرت 
اقتصادي را ترغیب مي کند که بکوشــند، گســترة قدرت و ســلطة خود را به جامعه و روابط اجتماعي 
بکشــانند. و اين به معناي بي خبري يا بیگانگي 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 طبیعت را زنده و تسبیح 
کننده معرفي کرده اند. بررســي قرآن حکايت از آن دارد که بســیاري از واژه هاي به کار رفته در قرآن، به 
طبیعت مربوط مي شوند. مثاًل کلمة زمین 541 بار، آسمان 310 بار، آب 64 بار، دريا و مشتقات آن 41 بار، 
خورشید 33 بار، ماه 27 بار، کوه 39 بار، درخت 27 بار، جنبنده و جنبندگان 18 بار، چهار پايان 32 بار 
)به همین ترتیب کلمات مشابه ديگر(، در قرآن به کار رفته اند و به اين ترتیب مشخص مي شود که آيات 
بسیاری از قرآن، ناظر بر مسائل و مؤلفه های زيست محیطي هستند.قرآن کريم نه تنها در موارد متعددی به 
برخي از پديده هاي طبیعي سوگند ياد کرده است )تین، ؛ شمس، ؛ فجر، طور، نجم، ضحي و ذاريات(، 
بلکه به ابعاد طبیعت و جلوه هاي طبیعي توجه نشان داده، بشر را به تأمل و تفکر در زمینة آن ها دعوت 

کرده است )آل عمران، 191؛ جاثیه، 13؛ بقره، 164(.
بــه اين ترتیب، در نگرش الهی طبیعت پديده اي محترم شــمرده می شــود و از همین روســت که 
رســول خدا، هرگونه بي حرمتي و فحاشــي نســبت به طبیعت را نهي کرده انــد. در روايتي پیامبر خدا 
)صلوات اهلل علیه( به نقل از خداوند تبارک  و تعالي فرمودند: »همة زمین را براي تو و امت تو سجده گاه، 
و خــاک آن را مطهــر آفريدم.« در روايت ديگــري، پیامبر اکرم)صلي اهلل علیه وآلــه( فرمودند: »زمین را 
نوازش کنید و از آن برکت گیريد، زيرا او مادر شماست؛ مادري که با فرزندانش مهربان است« )به نقل 

از پورابراهیمي، 1378(.
منطقي )1387( ديدگاه زيست محیطي رسول گرامي اسالم را در قالب پنج موضوع مورد بررسي قرار 
داده است که عبارت اند از: »پرهیزدادن از اسراف«، »بهره برداري بهینه از منابع«، »گسترش منابع طبیعي 
تجديد پذير«، »پرهیز از آسیب زدن به محیط زيست« و »رعايت بهداشت محیط«. او بر اساس يافته ّها 
اظهار مي دارد:رســول اکرم با تأکید بر »توأم کردن گســترش عوامل زيست محیطي با پاداش اخروي«، 
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»محترم شمردن عوامل زيست محیطي«، و »زندگي مسالمت آمیز در کنار عوامل محیط  زيست«، در عمل 
»رشد آدمي در بستر طبیعت« را مد نظر داشتند. 

در اين راســتا الزم است، مدير مدرســه زمین و آسمان، و محیط زيست را به  مثابه امانتي در دست 
انسان که بايد از آن استفادة درست به عمل آورد، معرفي کند. الزمة گسترش چنین نگرشي، برنامه ريزي 
صحیح و اتخاذ تدابیر مناسب براي برقراري ارتباط با طبیعت در مدرسه است. اين آموزش ها مي توانند 
در زمینة چگونگي ارتباط با زمین از طريق کاشــتن دانه و گیاه و نگهداري از آن ها، زمینه ســازي براي 
انجام تحقیقات، چگونگي برقراري ارتباط با حیوانات و... باشند. در اين رابطه مي توان 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 انجام  نشده است. در 
پژوهشي که سعیدي )1390( با عنوان »بررسي و پايش نوشتارهاي موجود )کتاب، مقاله، طرح پژوهشي 
و پايان نامــه( در حــوزة مديريت آموزش وپرورش با رويکرد اســالمي« به روش توصیفي - تحلیلي و 
بین ســال هاي 1375 تا 1389، انجام داد، دريافت: آنچه با کلیدواژة »مديريت آموزشي اسالمي« يافت 
می شود، به سختي از تعداد انگشتان دو دست تجاوز مي کند. به همین دلیل محقق ناگزير به همة منابعي 
روي آورده که با کلیدواژة »مديريت اســالمي« قابل دسترســي بوده اند. اين منابع درمجموع 114 منبع، 
شــامل 31 کتاب، 23 طرح پژوهشــي، 30 پايان نامة ارشد و دکترا، و 30 مقاله است. وي پس از تحلیل 
و جمع بنــدي ويژگی ها، اين اصول را برای مديران به ترتیب فراواني ارائه می کند: 1. عدالت و عدالت 
محــوری؛ 2. دانش و آگاهی؛ 3. مدارا، دوســتی و صمیمیت؛ 4. قاطعیت و کنترل نفس؛ 5. ايمان، تقوا، 
قدرت اجرا، و مشــورت؛ 6. شــجاعت، تواضع، وحدت رويه، تفويض اختیار امر به معروف و نهی از 
منکر؛ 7. آينده نگري، امانت داري، حسن ظن، تناسب شغل با توانايي هاي فرد، گذشت، و عدم دل بستگي 
به دنیا؛ 8. احسان، حسن سابقه، رازداري، تسريع در امور و حاکمیت ضابطه به جاي رابطه. يافته هاي اين 
پژوهش حاکي از آن است که: اکثر منابع به رهبري آموزشي با رويکرد اسالمي پرداخته اند و با استناد به 
آيات و احاديث، به ويژه نامة امام علي)علیه السالم( به مالک اشتر، فرماندار مصر، اصول و ويژگي هاي 

مديريت اسالمي را فهرست کرده اند.
پژوهش »بررســي سالمت ســازماني در 1۰ مجتمع آموزشي پیشــرو در تعلیم  و تربیت اسالمي با 
رويکرد اســالمي«، به تعیین شاخص ها و مؤلفه هاي سالمت سازماني، ساخت و اعتباريابي پرسش نامة 
ســنجش سالمت سازماني با رويکرد اسالمي، و بررسي سالمت سازماني چند مجتمع آموزشي پیشرو 
در ارائة تعلیم  و تربیت اســالمي انجام  شــده است. 10 عامل معرفی شده عبارت اند از: 1. نفوذ مدير؛ 2. 
تعهد و احســاس مسئولیت معلمان؛ 3. پاسداشت ارزش هاي اسالمي؛ 4. حمايت همه  جانبه از منابع؛ 
5. خالقیت و نوآوري؛ 6. احترام و اعتماد متقابل؛ 7. هم فکري و مشــورت؛ 8. تالش دانش آموزان؛ 9. 
امکانات مدرســه؛ 10. تأکید بر کیفیت. نتايج نشان دادند، پرسش نامة سالمت سازماني داراي هم ساني 
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دروني و پايايي )65 درصد( قابل  قبولي براي سنجش سالمت سازماني است )پرداختچي، کرباسچیان 
و اسدي يونسي، 1390(. 

مجد فر )1390( نیز در پژوهشــي با عنوان »در جســت و جوي مدارس موفق«، 23 مدرسة اسالمي 
موفق را بررســي کرد. پژوهشگر در هفت بعد سازمان مدرسه، منابع انساني )شامل مالک های گزينش 
و انتخاب معلمان و مالک های ارزشــیابي(، دانش آموزان )شــامل مالک های گزينش، مسائل انضباطي، 
تشکل های دانش آموزي، و ارزشیابي از آموخته ها(، تجهيزات و رسانه هاي آموزشي و پرورشي )مانند 
کالس ها و فضاي آموزشي، و رسانه ها و ابزارهاي نوين(، برنامة درسي )شامل تدريس منابع يادگیري 
در کنار منابع درســي رسمي کشور، اضافه يا کم کردن ســاعات درسي مصوب براي برخي از دروس(، 
ارزشيابی با شيوه هایي عالوه بر امتحانات رسمي کشور و فوق برنامه )شامل کالس هاي رايانه، آموزش 
زبان انگلیســي خارج از کتاب هاي درســي مربوط، کالس هاي هنري، کالس هاي ورزشي، کالس هاي 
داستاني، کتاب و کتاب خواني(، و ارتباط با مشتریان )والدين دانش آموزان(، شباهت ها و تفاوت های 
مدارس را بررسی کرد و مدل پیشنهادي خود را در 9 بخش که هر يک از بخش ها نیز به زيربخش هايي 
تقســیم شــده اند، ارائه کرد. در اين مدل پیشنهادی موارد مانند روند تأسیس و توسعة مدرسه و بانیان و 
افراد تأثیرگذار آن، و نقش و جايگاه هیئت امنا، هیئت مديره و ساير نهادهاي رسمي در شکل گیري و ادامة 

فعالیت مدرسه حائز اهمیت هستند.
ماليــي نــژاد )1390( در گــزارش »همايش رويکردهاي اســالمي در مديريت مدرســه«، به روند 
نشست ها و کارگاه هاي برگزار شده در طول همايش پرداخت و نتايج و طبقه بندي حاصل از برگزاری 
دو کارگاه علمي را که در پنج محور اصلي و تعدادی زيرمحور اعالم شدند، ارائه کرد. محورهاي اصلي 
عبارت اند از: 1. نظريه سازي در حوزة مديريت آموزشي؛ 2. تأثیر رويکرد اسالمي در تأمین، تخصیص و 
توسعة منابع؛ 3. داللت آموزه هاي اسالمي براي رهبري آموزشي؛ 4. رويکرد اسالمي در تأمین و ارتقاي 
سرمايه هاي اجتماعي؛ 5. رويکرد اسالمي در برنامه ريزي. متخصصان به لزوم انجام پژوهش و ارائة مقاله 

در اين محورها و زير محورها تأکید کرده اند.
مروری بر پژوهش ها در منابع خارجی نیز نشان می دهد که بیشتر منابع به ويژگی های مدير اسالمی 
اشــاره داشــته اند. برای مثال، کیا )1998( در مقالة خود نوشته اســت: »مديريت در اسالم، علم و هنر 
برنامه ريزي و هماهنگي، رهبري و کنترل فعالیت ها براي دستیابي به اهداف خاص در زمینه هاي مختلف 
است و اين هنر و علم به زيباترين شکل در شیوة زندگي انبیا ديده مي شود. در اسالم، مدير موفق کسي 
است که داراي صالحیت علمي و اخالقي، نفوذ و تألیف قلوب، و حاکمیت بر دل ها باشد )به نقل از: 

حبیب رانا و شوکت مالیک8، 2016(. 
عباســي، رحمان و بي بي9 )2010( ويژگي هايي را براي مديران اســالمي به  مثابه رهبر برشمرده اند 
که عبارت اند از: ســعة  صدر، مسئولیت پذيري و پاسخ گو بودن، برخورداری از دانش و مهارت، داشتن 
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خلوص و صداقت، برپايي عدالت، و صبر و استقامت. 
طالبان و هیشام آل )1991، به نقل از: آتر و سبحاني، 2007( نیز ويژگي هاي مهم رهبري اسالمي را 
که براي يک سازمان و يا يک مدرسه نیز قابل  اعمال است، وفاداري و تعهد به خداوند، و پیروي از او 

و دستورات شريعت برشمرده اند. 
ســلیم، مالــک و خاتــاک10 )2016( اصول اســالمي براي مديريت مؤثر منابع انســاني را شــامل 
مســئولیت پذيري، اعتماد متقابل بین مديران و زيردســتان، عدالت، مشاوره در تصمیم گیری و تفويض 
اختیار می دانند. همچنین براي افزايش کیفیت در مدرســه، مديران مي توانند ارزش هاي اســالمي مانند 
انســانیت، احسان، مديريت با مشورت، و استقامت )تعهد باالی( اخالقي را نهادينه کنند. اگر تمام اين 
اصول کاربردي شوند، باعث رضايت شغلي، رسیدن به موفقیت واقعي )فالح(، و جلب رضايت خداوند 
مي شوند. مسئلة اصلي اين است که انسان بفهمد، دلیل اينکه روي زمین به عنوان خلیفه قرار داده شده، 

در واقع، احترام به اعتمادي است که خداوند به او داشته است )يوسف و احمد رزيمي11، 2016(.
اومام12 )2014( تحقیقي را پیرامون »مدرســة شــبانه روزي اسالمي مدرن دارالسالم گونتور« که در 
ســال 1926 در اندونزي تأسیس شده است و يک مدرسة غیرانتفاعي اسالمي محسوب می شود، انجام 
داده است. در اين مؤسسه تمام فعالیت هاي نظام آموزش وپرورش توسط پنج ارزش به اين شرح هدايت 
مي شــوند: صداقت؛ ســادگي؛ اعتماد به  نفس؛ برادري اســالمي؛ آزادي. اين مؤسسة آموزشي به  عنوان 
مرکزي عبادي، از دانش اســالمي، زبان قرآن و علوم طبیعــي براي ايجاد زمینة تربیت دانش آموختگان 
اســتفاده مي کند. ويژگي اصلي مؤسســة مزبور اين است که اولويت را به پرورش و نه آموزش مي دهد. 
فلسفة بنیان گذاران اين مؤسسه آن است كه: »هر آنچه دانش آموزان در طول روز مي بینند، مي شنوند، و 
احساس و تجربه مي کنند، جنبة آموزشی دارد.« همچنین، اصل . برادري اسالمي کاماًل مورد توجه است 

و برخي از سیاست هاي اعمال شده براي ايجاد آن عبارت اند از:

1. مديريت دوســتي دانش آموزان با دانش آموزان مناطق گوناگون آموزشــی. بر اين اســاس، 
دانش آموزان نمي توانند فقط با دوســتان قبلي خود همراه باشند و حتي فقط با بیش از دو 

دانش آموز از يک منطقه صحبت کنند.
2. اعمال اخالق اســالمي و جلوگیري از موارد خالف آن، مانند زد و خورد، تقلب، و دزدي 

که باعث اخراج از گونتور مي شود.
3. بیان ايده ها و مديريت آن ها در مدرسه. معلمان و دانش آموزان به راحتي مي توانند ايده هاي 
خــود را در مديريت آموزش وپرورش بیان و بــه آن عمل کنند؛ البته تا زماني که ايده هاي 

آن ها در چارچوب اسالم و قوانین گونتور باشند.

همــة اين ها يک نظام ارتباطــي هماهنگ ايجاد مي کنند و تعصب منطقه را به حداقل مي رســانند. 
حداقل دو نوع کنترل در مديريت وجود دارد: کنترل ســازماني و کنترل ارزش ها. سبک رهبری مديران 
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ارشــد به گونه ای اســت كه مراقب وجود ارزش ها هستند. آن ها در بسیاري موارد رسمي يا غیررسمي، 
و برنامه ريزي شــده و يا برنامه ريزي نشده، در مورد ارزش هايي که بايد اساس زندگي در مؤسسه باشند، 
موعظه مي کنند. ازاين رو، به عنوان رهبر، آن ها بايد الگوي اعمال ارزش ها و همچنین انگیزه بخش باشند 

تا همة جامعة گونتور را تشويق کنند، فعالیت هاي خود را بر مبناي ارزش ها انجام دهند.
عدنان ابراهیم عابد13 )2006( نظريه و شــیوه هاي رهبري اسالمي در »مدارس اسالمي K -12« در 
میشــیگان بررسي کرده است. اين بازنگري با بررسي وضعیت مسلمانان در اياالت متحده آغاز مي شود 
و نیازهاي آن ها براي حفظ ارزش ها و باورهايشان را از طريق آموزش فرزندانشان در مدارس اسالمي 
مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. بررسي بیش از 30 وب سايت براي مدارس اسالمي در اياالت متحده 
نشان داد که مأموريت مدارس، ارائة دانشي است که در دين و آرمان هاي اسالمي ريشه دارند و بر پاية 
مســائل علمي، عبادت، عدالت، و احسان استوار است. برای  مثال، مأموريت »مدرسة االمل« )2003( 

تولید يک نسل از مسلمانان است، به گونه ای که: 

1. درک جامعی از توحید داشته باشند؛
2. شخصیت اخالقي قوي اسالمي داشته باشند؛

3. از مهارت هاي رهبري )توسط تقوا( برخوردار باشند؛ 
4. احساس مسئولیت قوي داشته و متوجه باشند که اسالم تنها راه حل است؛ 

5. با مســائل جامعه و مسائل جهاني با ذهنیت اســالمي مواجه شوند )زهر، 1999 به نقل از 
عابد، 2006(.

در مدارس اســالمي، طی يک برنامة آموزشي اساســي، دوره هاي مورد نیاز براي حفظ و يادگیري 
قــرآن، مطالعات اســالمي و زبان عربي، رياضیات، علوم، مطالعات اجتماعــي، هنرهاي زبان، هنرهاي 
خالقانه، مطالعات رايانه ای و تربیت بدني تدريس می شود. اين گونه مدارس به شدت بر توسعة رفتار و 
شخصیت اسالمي تأکید دارند. آموزش روزانه شامل جنبه هاي متفاوت رفتارهاي اسالمي، و دعا و نحوة 
حفظ شخصیت اسالمي در جامعة غیر اسالمي است. اين دستورالعمل شامل همة جنبه هاي زندگي آن ها 
می شــود؛ از جمله لباس مناسب اسالمي، جشن هاي تعطیالت، بهداشت و آداب شخصي، و تعامالت 

اجتماعي و مذهبي )سید، 2001a به نقل از ا عابد، 2006(.
االين مک يوان14 )1994( اظهار می دارد که اهمیت رهبري براي مدرسان مدرسه اخیرًا افزايش يافته 
اســت. بر اين اســاس او هفت مسئولیت به اين شرح تعیین می کند که رهبران آموزشي اثرگذار بايد در 

مدارس خود انجام دهند:

1. اهداف آموزشي را مشخص مي کنند؛ 
2. در دسترس کارکنان خود هستند؛ 

3. فرهنگ و حداقل هايی را براي يادگیري ايجاد مي کنند؛ 
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4. چشم انداز و مأموريت مدرسة خود را با هم مرتبط مي سازند؛ 
5. انتظارات زيادي را براي کارکنان خود تنظیم مي کنند؛ 

6. رهبری معلم را در مدرسه توسعه مي دهند؛ 
7. نگرش مثبت نسبت به دانش آموزان، کارکنان و والدين را حفظ مي کنند. 

همچنین ديل و پیترســون )1999( هشــت نقش را براي رهبران مدرســه بیان کردند. از نظر ايشان 
رهبر مدرسه: 

1. مورخ است و به دنبال پیشرفت اجتماعي و هنجاري مدرسه است؛ 
2. متخصص انسان شناســي است و مجموعه اي از هنجارها، ارزش ها و باورهايي که فرهنگ 

فعلي را تعريف مي کنند، تجزيه  و تحلیل مي کند؛ 
3. آينده نگر است و با رهبران ديگر و جامعه همکاري مي کند تا تصويري عمیقًا ارزشمند از 

آينده براي مدرسه تعريف کند؛ 

4. نمادی است که ارزش ها را از طريق لباس، رفتار، و توجه تأيید مي کند؛ 
5. ســفالگر است و توســط قهرمانان، آيین ها، سنت ها، مراســم و نمادهاي مدرسه را شکل 

مي دهد؛ 
6. شاعري است که از زبان براي تقويت ارزش ها استفاده مي کند و بهترين تصوير از مدارس 

را حفظ مي کند؛ 
7. بازيگري است که در صحنه هاي اجتناب ناپذير مدرسه، کمدي ها و تراژدي ها، مي درخشد؛ 
8. شــفادهنده اي اســت که بر تحول و تغییر در زندگي مدرســه نظارت مي کند. او زخم هاي 

درگیري و از دست دادن را بهبود مي بخشد )عابد، 2006(.

روشپژوهش
پژوهش کیفی است و از روش »نظرية زمینه اي15« يا »داده بنیاد« که يک روش پژوهشي عام، استقرايي 
و تفســیري است، استفاده کرده است )اســتراس و کوربین16، 1990/ 1385(. جامعة آماری شامل تمامي 
مقاالت، پژوهش ها و مستندات علمی حاصل از همايش رويکرد اسالمي در مديريت آموزش وپرورش، 
همايش بین المللی ســیمای پیامبر، برنامة درسی و منابع جديد، شامل پژوهش ها و مقاالت نوشته شده در 
اين حوزه از ســال 1389 تا سال 1396می شــود. نمونة آماری پژوهش شامل 22 مقاله، 3 پژوهش، نتايج 
کارگاه ها و نشست ها و 13 مصاحبة منتشرشده توسط »همايش رويکرد اسالمي در مديريت مدرسه«، اسناد 
باالدســتي مرتبط، مانند سند تحول بنیادين و ســند برنامة درسي ملي، و اسناد، مقاالت، و منابع پژوهشي 
مرتبط و در  دسترس از سال 1389 تاکنون، جمعًا 33 مقاله و پژوهش مرتبط، و همچنین 24 مصاحبه، شامل 

مصاحبه با صاحب نظران و مديران مدارس و نتايج نشست های تخصصی بوده است.
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ابزار گردآوري داده ها شــامل، جدول های کدگذاري، پرســش نامه و مصاحبة نيمه ساختارمند بوده 
است.  به منظور تعیین روايي، پس از طراحي ابزار و اخذ نظر خبرگان، توسط گروه کانوني که پنج نفر 
بودند، اصالحات الزم انجام شــدند و پرســش نامة نهايي براي 25 صاحب نظر و متخصص موضوعي 
ارســال و نظرات آنان اخذ شــد.براي ارزيابي کمي روايي محتوا و به منظور اطمینان از اينکه مهم ترين 
 )CVR( 17انتخاب شده است، از شــاخص نسبت روايي محتوا )و صحیح ترين محتوا )ضرورت ســؤال
و به منظور اطمینان از اينکه ســؤاالت ابزار به بهترين نحو برای اندازه گیري محتوا طراحي شده اند، از 

شاخص روايي محتواCVI( 18( استفاده شد. که در بخش يافته ها توضیح داده شده است.
براي اندازه گیري پايايي، پرسش نامة تهیه شده روي 25 نفر از مديران مدارس که به صورت هدفمند 
انتخاب شدند )مديراني مدارسي که به اسالمي بودن شهره هستند( اجرا و با درجه بندي طیف لیکرت 
در پنچ بخش، از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم در اختیار ايشــان قرار گرفت و پس از ارائة توضیحات 
الزم توزيع و جمع آوري شد. ضريب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم افزار »SPSS« محاسبه شد. ضريب 

آلفاي محاسبه شده براي پرسش نامه 0/86 است.
 در بخش کیفی، تجزيه  و تحلیل داده ها از الگوي اشتراوس و کوربین، و از تکنیک »تحلیل محتوا« 
براي کدگذاري، طبقه بندي و تلخیص اطالعات اســتفاده شــد و مراحل زير دنبال شدند: مرور داده ها؛ 
ســازمان دهي داده ها؛ کدگذاري داده ها؛ طبقه بندي داده ها؛ ايجاد مقوالت فرعي؛ ايجاد مقوالت اصلي يا 

محورهاي عمده؛ تدوين گزارش.
از آنجا که منابع شامل مقاالت، پژوهش ها و مصاحبه های انجام شده بود، در مرحلة اول ابتدا متن منابع 
به دقت، خط به خط و کلمه به کلمه مورد مطالعه قرار گرفت و مفاهیم اصلي موجود در هر خط يا جمله 
مشخص و به آن ها کد داده شد. در مرحلة کدگذاري باز، کدهاي استخراج شده بر اساس نزديکي مفهومي 
در يک مقولة مشخص قرار داده شدند. سپس مقوالت نیز در قالب دسته هاي بزرگ تر مفهومي طبقه بندي 
شــدند. نام گذاري مقوله هاي به دســت آمده بر اساس اصطالحات تکنیکي و تخصصي موجود در پیشینه، 
زباني که به وسیلة آگاهي دهنده ها به کار مي رفت، و نیز سازه هاي شعوري خودتحلیلگر انجام پذيرفت. در 
کدگذاري انتخابي نیز ارتباط طبقات با يکديگر آشکار و فرايند يکپارچه سازي و بهبود مقوله ها انجام شد. 
در مرحلة بعد، متن مصاحبه ها و نشســت های انجام شــده )دو نشســت( خط به خط مورد مطالعه 
قرار گرفت و کدگذاری باز انجام شد و مانند کدگذاری در مقاالت، کدگذاری محوری و نهايتًا انتخابی 
صورت گرفت. در مرحلة سوم کدگذاری های انجام شده با توجه به شباهت ها در يک محور دسته بندی 
شدند، محورهای متفاوت در دسته بندی های متفاوتی قرار گرفتند و در نهايت کدگذاری ها کامل شدند. 
در اين مرحله با اســتادان ناظر و دو متخصص موضوعی نیز مشــورت شــد و در نهايت پس از انجام 
اصالحات الزم، گويه هاي پرســش نامه از کدهاي باز شناســايي و در طبقات محوري قرار داده شدند. 

جدول 1 نمونه ای از کدگذاری و فراوانی مربوطه را نشان می دهد.
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 جدول 1. مصاحبههایانجامشدهوفراوانيمربوطبهآنهادركدمحوريمدیرمدرسه

تعداد مصاحبه شوندگان کد بازکد محوريکد انتخابيرديف

سبک رهبریمدير1
از ســبک مديريــت مشــورتي و مشــارکتي در 
تصمیم گیری استفاده می کند )فراواني 5(، به ديگران 

اعتماد دارد و جو اعتماد ايجاد می کند )فراواني 4(.

1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 
و 7 و 8 و 9

سبک رهبریمدير2

عامل به قوانین اســت و در اجراي آن تبعیض قائل 
نمی شــود )3(، و از تغییر و تحول استقبال می کند 
و آن را متناســب با شرايط مدرسه اجرا می کند )6 

فراواني(

1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 
و 7 و 8 و 9

یافتهها
 سؤال اول. مدیریتمدرسهبارویكرداسالميچهابعاد،مؤلفههاونشانگرهایيدارد؟

به  منظور پاسخ به سؤال اول پژوهش، بر اساس نتايج حاصل از کدگذاري مصاحبه هاي انجام شده 
و نیز نتايج حاصل از تحلیل اسناد و پژوهش هاي انجام شده در اين زمینه، ابعاد، مؤلفه ها و نشانگرهاي 
مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي شناسايي شدند و پس از ارائه و اصالح در گروه کانون، و اخذ روايي 

و پايايي، با 6 بعد و 20 مؤلفه و 228 نشانگر نهايي شدند که در جدول 2 مالحظه می شود.

 جدول 2. ابعادومؤلفههايمدیریتمدرسهبارویکرداسالمي

مؤلفه هاابعادرديف

1. ويژگي هاي فردي مدير مدرسه و 2- سبک رهبريمدير1

1. گزينش و جذب، 2. نگهداشت، 3. آموزش، 4. ارتباطات و 5. ارزشیابيکارکنان2

1. تربیت جسماني، 2. تربیت علمي، 3.رتربیت اخالقي و ديني، 4. تربیت اجتماعي، دانش آموزان3
5.تربیت فني  و حرفه اي، و 6. تربیت هنري

1. سرماية اجتماعي، 2. سرمايةه اطالعاتي و 3.سرماية مالي و فیزيکيمنابع4

1. ارزش ها و 2. نمادهافرهنگ مدرسه5

1. آموزش و 2.مشارکتوالدين6
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به دلیل تعدد نشــانگرهاي هر يک از مؤلفه ها )228 نشــانگر(، از ارائة جدول های آن ها خودداري 
مي شود. در خصوص نشانگرهاي ارائه شده زير هر مؤلفه، بايد اذعان کرد که اين ابزار مشابه ندارد، هر 
چند که برخي نشــانگرها با منابع مديريت مدرسه از منظر طبقه بندی مديريت آموزشی مطابقت دارند. 

نمونه ای از کدهای باز و محوری استخراج شده به شرح جدول 3 است. 

 جدول 3. كدهايبازومحوريمبتنيبركدانتخابي»مدیرمدرسه«

کد بازکد محوريکد انتخابي

سه
در

ر م
دي

م

ويژگي هاي 
مدير

عامل به اعمال عبادي و احکام اســالمي )نماز-روزه-زکات و...(، اهل تغافل در مورد 
خطاهاي همکاران و عیب پوشي، صبور و بردبار، قدرشناس، اهل گذشت و ايثار، داراي 
ظاهري آراســته و ساده زيســت، همدردي با همکارانش به هنگام بروز مشکل، تکريم 
شــخصیت دانش آمــوزان و ايجاد محیطي مبتني بر محبت، اعتقــاد به تحکیم روابط 

خانواده ها با مدرسه، راست گو، امانت دار، شهرت در وفاي به عهد و راست گويی

سبک 
رهبري

مديريت مشارکتي، مشورت در تصمیم گیري، برقراري جو اعتماد، عامل به قوانین، 
عدم تبعیض بین همکاران، استقبال از تغییر و تحول سازنده، اشاعة باور خودکنترلي، 
بیــان تجربیات موفق و ناموفق براي آموختن، عامل بــه اجراي برنامه ريزي راهبردي، 
ترغیب همکاران به فعالیت از روي بصیرت و آگاهي، تقويت تفکر و پرورش خالقیت و 
نوآوري، تقدم خودسازي بر ديگرسازي، احترام به عقايد و ديدگاه هاي ديگران، قدرداني 
از زحمات همکاران، تســهیل شــرايط براي يادگیري کارکنان، تقويت نقش راهبري 
معلمان، ايجاد محیط دوســتانه، امن و قابل قبــول براي همکاري، توجه به تفاوت هاي 

فردي همکاران

همان گونه که در جدول 3 نشــان داده شده است، از مجموع کدهاي باز مطرح شده، دو کد محوري 
براي مدير مدرســه استخراج شــدند: ويژگي هاي فردي مدير مدرسه، و سبک رهبري مدير در مدرسه. 
کدهای محوري بر اســاس تقسیم بندی های انجام شده در علم مديريت صورت پذيرفته اند. همان گونه 
كه مالحظه می شــود، مواردي مانند عامل به اعمال عبادي و احکام اســالمي )نماز، روزه، زکات و ...( ، 
اهل تغافل در مورد خطاهاي همکاران و عیب پوشــي، صبور و بردبار، قدرشناس، اهل گذشت و ايثار، 
داراي ظاهري آراســته و ساده زيســت در اين تقسیم بندی به ويژگی های فردي مدير مرتبط می شوند، و 
مواردي مانند مديريت مشــارکتي، مشورت در تصمیم گیري، برقراري جو اعتماد، عامل به قوانین، عدم 
تبعیض بین همکاران، استقبال از تغییر و تحول سازنده، و ... در تقسیم بندی با سبک های رهبري مدير 

هم خواني دارند.
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 جدول 4. كدهايبازومحوريمبتنيبركدانتخابي»كاركنان«

کد بازکد محوريکد انتخابي

ان
کن

کار

گزينش و جذب

توجــه به آراســتگي ظاهري، تأکید بر عالقه و عشــق ورزي معلم نســبت 
بــه دانش آموز، تأکید بر رفتــار توأم با مهرباني و احتــرام با دانش آموزان و 
والدين، رضايت از کار در مدرســه و نه انتخاب آن از روي ناچاري، توجه به 

شايستگي هاي کارکنان )مانند سابقة کار و رشتة تحصیلي و...(

نگهداشت

طراحــي برنامه هايي براي رفع مســائل مالي و اقتصــادي معلمان، تدارک 
برنامه هــاي رفاهــي و تفريحي، تأکید بر ارتباط رشــتة تحصیلي معلمان با 
موضــوع مورد تدريس، تشــويق معلمان براي انجــام فعالیت هاي مرتبط با 
والدين )آموزش، مشاوره و ...(، تمهید فضاي مناسب براي مالقات معلمان و 

والدين، قدرداني از کارکنان متناسب با عملکردشان

آموزش

برخــورداري معلمــان از آموزش هاي متناســب با نیاز خود، ســازمان دهي 
آموزش هــاي تیمي در مدرســه بــراي ارتقــاي دانش حرفــه اي معلمان، 
به کارگیري معلمان توانمند براي آموزش ســاير معلمان، تشــکیل تیم هاي 
تخصصــي معلمان بین مدارس، آموزش معلمان از طريق جلســات گروهي، 
تشويق معلمان به انجام فعالیت هاي پژوهشي، تمهید مشوق هاي خاص براي 
شــرکت معلمان در دوره هاي آموزشــي، قدرداني از تالش هاي همکاران با 
برگزاري جشــن ها، فراهم آوردن امکانات و منابع آموزشــي مورد نیاز براي 

معلمان

ارتباطات

عدم تبعیض بین دانش آموزان از سوي کارکنان، احترام به نیروهاي خدماتي 
مدرســه، ترغیب معلمان به رفتار محبت آمیز با دانش آموزان، تبیین انتظار 
رفتار مبتني بر اخالق اسالمي بین کارکنان، حس همدلي- تعلق به يکديگر 
و احترام متقابل و دوســتي، گفتار و رفتار توأم با ادب و تواضع بین کارکنان 

و دانش آموزان

ارزشيابي
نقد و بررســي عملکرد کارکنان در جلســات هم انديشــي و دست يافتن به 
راهکارهايي براي بهبود عملکرد، تبیین نقاط ضعف عملکرد براي بهبود آن، 

تعیین ارزشیابي ساالنه کارکنان از سوي خودشان
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در بعــد کارکنــان، کدهــاي باز مــورد مطالعة دقیق قــرار گرفتند و موارد مطرح شــده از ســوي 
مصاحبه شوندگان و منابع، پس از غربال شدن و در نظر گرفتن شباهت ها و تفاوت ها، در قالب کدهاي 
محوري و ســپس کد انتخابي تعیین شــدند. از مجموع کدهاي باز مطرح شده، پنج کد محوري به اين 
شــرح براي کارکنان استخراج  شدند: 1. گزينش و جذب؛ 2. نگهداشت؛ 3. آموزش؛ 4. ارتباطات؛ 5. 

ارزشیابي.

 سؤال دوم. ابزارسنجشمدیریتمدرسهبارویكرداسالميكداماست؟وآیاروایيوپایایي
الزمرادارد؟

بر اســاس نتايج به دســت آمده از مصاحبه ها و مطالعة ادبیات و پیشــینة پژوهش، و کدگذاري هاي 
انجام شده، ابزار مديريت مدرسه با رويکرد اسالمی طراحی شد و در گروه کانون در مورد آن توافق به 
عمل آمد. در نهايت پس از بازبیني ناظران، ابزار مديريت مدرســه با رويکرد اســالمي با 6 بعد19 شامل 
مدير مدرســه، کارکنان، دانش آموزان، فرهنگ مدرســه، منابع و والدين شناسايی شد. 20 مؤلفه و 228 

نشانگر نیز شناسايی شدند. نمونة ابزار تهیه شده به شرح جدول 5 است. 

 جدول 5. نمونةپرسشنامةتنظیمشدهبرايمحاسبةروایيابزار
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جذبکارکنان1
در جذب معلمان به رفتار توام با احترام 
و مهربانی بــا دانش آموزان و والدين تاکید 

می شود؟

در گزينش معلمان به آراســتگی آنان جذبکارکنان2
تأکید می شود؟

برای اندازه گیری روايی ابزار، در نهايت 15 نفر از متخصصان مرتبط دربارة ابزار تهیه شده نظر دادند. 
اين نظرات نشــان می دهند، بر اســاس جدول Lawshe حداقل مقدار CVR قابل قبول براي تعداد 
متخصصان اين پژوهش که 15 نفر بوده اند، میزان 0/51 است. لذا پس از انجام محاسبات، سؤاالتي که 
کمتر از درصد مذکور هستند، به عنوان سؤاالتي که موردپذيرش نیستند مشخص شدند. اين يعنی از نظر 
متخصصان وجود اين سؤاالت در روند پژوهش ضرورتي ندارد و قابل حذف هستند. نمونه ای از مقادير 

CVR و CVI در جدول های 6 و 7  مالحظه می شوند.
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 جدول 6. مقادیرCVRونتایجپذیرشیاردسؤاالتپرسشنامةمدیریتمدرسهبارویکرداسالمي

پذيرش يا ردمقدار CVRگويهپذيرش يا ردمقدار CVRگويه

پذيرش310/71پذيرش11

رد320/28پذيرش20/71

پذيرش330/71پذيرش30/57

CVIجدول 7. مقادیر 

پذيرش يا ردمقدار CVIگويهپذيرش يا ردمقدار CVIگويه

پذيرش310/93پذيرش10/93

پذيرش320/81پذيرش20/96

پذيرش330/93نیازمند اصالح30/72

 CVI محاسبه شــده، سؤاالتی که از حداقل مقدار CVI طبق نتايج به دســت آمده از جدول 2 و
که میزان 0/79 است کمتر بودند، حذف  شدند و سؤاالتی که میزان CVR محاسبه شده براي آن ها 
میزاني قابل قبول و اســتاندارد اســت، بنا بر صالحديد پژوهشــگران اصالح شدند. بر اساس نتايج 
به دســت آمده، در نهايت تعداد نشــانگرها به 228 عدد تقلیل يافت. ســنجش پايايی ابزار در بخش 
روش توضیح داده شــده اســت. با توجه به پايايي به دست آمده)۰/86(، اين ابزار از پايايي الزم نیز 

برخوردار است.

 سؤال سوم. چهمدليراميتوانبرايمدیریتمدرسهبارویكرداسالميارائهداد؟
مـدل مديريـت مدرسـه بـا رويکرد اسـالمي بر اسـاس نتايـج مطالعـات به عمل آمـده در فصل دوم 
و مصاحبه هـاي انجام شـده بـا افـراد متخصـص و صاحب نظـر بـه دسـت آمده اسـت. هـدف غايي از 
طـرح ايـن مـدل، نزديـک کـردن مديريت مـدارس بـه مباني دين اسـالم و شـاخص هاي برخاسـته از 
آموزه هـاي دينـي و مذهبـي اسـت کـه بـه تفصیـل در بخـش بحـث و نتیجه گیـری مـورد بررسـی قرار 

می گیـرد.
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بحثونتيجهگيری
اين پژوهش براي تبیین موارد مورد تأکید در مديريت مدرسه، هم از منابع اسالمي 
و هم از مباني و اصول مديريت آموزشي بهره برده است. براي ارائة مدل نیز، از رويكرد 
سیســتمي كه مدرسه را به مثابه درونداد، فرايند، برونداد و بازخورد به تصوير می کشد 
و از ارتباطــات چهارگانه )ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با ديگران و ارتباط با 
طبیعت( كه به تفضیل در مباني نظري مورد بحث قرار گرفته اند، به عنوان روح حاكم بر 

الگو، به صورت تلفیقي استفاده کرده است.
ابتدا چگونگي اثرگذاري ابعاد و مؤلفه هاي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي مورد 
بحث قرار می گیرد20 )نمودار 1( و ســپس الگوي مفهومي مديريت مدرســه به صورت 

تلفیقي )شكل2( پیشنهاد می شود.
نمادها ارزش ها

ويژگی های 
فردی

نگهداشت

جذب

ارتباطات

ارزشیابیآموزش

سبک 
رهبری

رشد فنی  و 
حرفه ای

رشد 
اخالقی

رشد 
جسمانی

 رشد 
هنری

رشد 
اجتماعی

رشد 
شناختی

کارکنان مدرسه

فرهنگ مدرسه

مدير 
مدرسه

منابع

والدين

دانش آموزان

سرماية اجتماعی
سرماية اطالعاتی
سرماية مالی و فیزيكی

آموزش

مشارکت

 نمودار 1. مدلمفهوميمدیریتمدرسهبارویکرداسالميبادرنظرگرفتنتأثیرگذاريها

همان گونــه كه در نمودار 1 مشــاهده می کنید، مفروضه هــاي چگونگي اثرگذاري 
ابعاد و مؤلفه هاي مديريت مدرســه با رويکرد اســالمي به شرح زيرند:مدير مدرسه با 
ويژگي هاي شــخصیتي و ســبک رهبري خود بر فرهنگ مدرســه )ارزش ها و نمادها( 
تأثیر دارد. همچنین، مدير بر کارکنان در زمینة جذب، نگهداشــت آموزش ارتباطات و 
ارزشــیابي تأثیر دارد. از سوي ديگر، فرهنگ مدرسه، کارکنان و مدير بر منابع، والدين 
و دانش آموزان اثر مي گذارند و در نهايت تمامي عوامل بر رشد دانش آموزان از طريق 

برنامه هاي درسي و آموزشي تأثیر دارند.
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 بي ترديـد شـخصیت مديـران بـر فراينـد و انتخـاب روش هـا و سـبک رهبـري 
آنـان تأثیـر می گـذارد. تحقیقـات نشـان مي دهنـد، تفاوت هـا و ويژگي هاي شـخصیتي 
مديـران بـر عمـل، تصمیمـات و رفتار سـازماني آنان مؤثر اسـت و مي تواند به سـبک 
رهبـري خاصـي منجـر شـود همچنیـن، سـبک رهبـري مديـران در هدايـت صحیـح 
کارکنـان در دسـتیابي بـه اهداف سـازماني تأثیر دارد )سـلیمي، كرمي نیا و اسـماعیلي، 
1390(. چنانچـه تحقیقـات کـو )2011( نشـان داده اسـت، سـبک رهبـري مديـران 
يکـي از عوامـل مؤثـر در افزايـش روحیـه، انگیـزش، عملکـرد، کارايـي و اثربخشـي، 
و در نهايـت بهـره وري در سازمان هاسـت )بـه نقـل از مقیمـي، خنیفـر و عربي خـوان، 

.)1387
 مطالعات مرتبط در منابع اسالمي که به ويژه به اهمیت نقش مدير و ويژگي هاي 
شــخصیتي او پرداخته اند نشان مي دهند که مدير خود بايد داراي ويژگي هاي خاصي 
باشــد تا بتواند ارزش هايي را که در مکتب اســالم حائز اهمیت هســتند، در مدرسه 
نهادينــه کنــد. او به تبعیت از پیامبر و امامان بايد بکوشــد اســوه و الگو باشــد و با 
اثرگذاري بر عوامل مدرسه، اولیا و نیز برنامه هاي آموزشي و تربیتي، محیطي برپا کند 
تا در آن دانش آموزاني با معیارهاي ارزشــي اسالم بنا بر آنچه در ادبیات نظري ارائه 

شد، تربیت شوند.
ازايــن رو، با مراجعه به منابع و مصاحبه ها در می يابیم که برخي از نشــانگرها و 

ويژگي هاي شخصیتي مدير دارای رويکرد اسالمي از اين قرارند: 

é»عامل به اعمال عبادي و احکام اسالمي است )نماز، روزه، زکات، صدقه(. 
اهل تغافل و عیب پوشــي )در موارد ضروري( است و آن را اشاعه مي دهد. 
در برابر مشکالتي که در مدرسه رخ مي دهند، صبور و بردبار، قدرشناس، و 
اهل گذشت و ايثار است. همةه کارکنان او را به راست گويي مي شناسند، به 

امانت داري و وفاي به عهد شهرت دارد و ...«

é در زمینة مؤلفة ســبک رهبري، برخي نشــانگرهاي مربوطــه عبارت اند از: 
»سبک مديريت مشورتي و مشارکتي را در تصمیم گیري هايش اعمال مي کند. 
به ديگران اعتماد دارد و جو اعتماد به وجود می آورد. عامل به قوانین است 
و در اجراي آن تبعیض قائل نمي شــود. داراي خودکنترلي است و اين باور 
را اشــاعه می دهد. از کارکنانش توقع اطاعــت کورکورانه ندارد و آنان را به 
اطاعتي از روي بصیرت و آگاهي دعوت مي کند. تقدم خودســازي بر ديگر 
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سازي را تقويت مي کند. شخصیت دانش آموزان را مورد تکريم قرار می دهد 
و محیطي مبتني بر محبت ديني ايجاد کند.«

é چنیـن مديـري بـا ايـن ويژگي هـا و سـبک رهبري بـر فرهنگ مدرسـه تأثیر 
مي گـذارد و موجـب ايجـاد تغییـر در آن مي شـود کـه در ايـن الگـو، بـا دو 
مؤلفـة ارزش هـا و نمادهـا شناسـايي شـده اسـت. در مؤلفة ارزش هـا برخي 
نشـانگرها عبارت انـد از: »مدرسـه داراي نظام نامـة اخالقـي اسـت و عمـل 
بـه تعهـدات ناشـي از آن مـورد ارزيابـي قـرار مي گیـرد. کمـک بـه ديگـران 
بـدون درخواسـت آنـان يـک ارزش تلقي مي شـود. رعايت بهداشـت فردي 
مـورد  و  اسـت  ارزش  يـک  مدرسـه  محیـط  در  دانش آمـوزان  و شـخصي 
تشـويق قـرار مي گیـرد. دانش آمـوزان و کارکنـان اعمـال عبـادي ماننـد نماز، 
نیايـش و ... را در مدرسـه به صـورت داوطلبانـه انجـام مي دهنـد. در زمینـة 
اهمیـت رعايـت حـالل و حـرام، و نقـش آن در زندگي فـردي و اجتماعي و 
مصاديـق آن بحـث و گفـت و گو مي شـود. فهرسـتي از فعالیت هاي شايسـته 
و مصاديـق آن هـا به عنـوان قوانیـن و مقـررات تهیـه و در مدرسـه بـه نمايش 

گذاشـته مي شـود.«

صاحب نظـران علـم مديريـت بـر فرهنـگ  سـازماني بـه  عنـوان يکـي از عوامـل 
مهمـي کـه موفقیـت سـازمان ها را تضمیـن مي کنـد، تأکیـد دارنـد. فرهنگ  سـازماني به 
مجموعـه اي از ارزش هـا، باورهـا، اعتقـادات، فرضیه هـا و هنجارهـاي مشـترک اشـاره 
دارد و نظامـي از اسـتنباط هاي مشـترک اسـت کـه اعضا نسـبت به يک سـازمان دارند. 
رابینـز )1998( معتقـد اسـت: مديـران نقـش کلیـدي در ايجـاد و يـا تغییـر فرهنـگ در 
سـازمان ها دارنـد و فرهنـگ بـر نگـرش کارکنـان تأثیـر مي گـذارد و ايـن نگـرش نیـز 
به نوبـه خـود بـر اثربخشـي سـازمان تأثیـر دارد )ماليی نـژاد ، 1387(. درزمینـة مديريت 
آموزشـي نیز اهمیت فرهنگ مدرسـه نمايان اسـت، به  طوري که پیترسـون بیان مي کند: 
فرهنـگ روی رفتـار کارکنـان اثـر می گـذارد و فرهنگ قـوي کیفیت آموزش در مدرسـه 
را تحـت تأثیـر قرار مي دهد. بنابراين در بسـیاري از مطالعات انجام شـده، تأثیر فرهنگ 
مدرسـه بـر رشـد عملکـرد و نـوآوري و نیـز رفتـار معلمـان مشـهود اسـت. تحقیقـات 
نشـان مي دهند، بر اسـاس فرهنگ  سـازماني قـوي، معلمان مي توانند آمـوزش باکیفیتی 
در مدرسـه ارائـه دهنـد که اين آموزش بـر يادگیري دانش آموزان تأثیر مسـتقیم دارد. به 
 عبـارت  ديگـر، بیـن فرهنـگ  سـازماني، رهبـري و ويژگي هـاي مدير در مدرسـه ارتباط 

مسـتقیم وجود دارد. 
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سنجري و جهانیان )1397(، با اشاره به نتايج پژوهش صديق و نیکنامي )1395( 
اظهار داشــته اند: مؤلفه هاي فرهنگ  سازماني با رفتار حرفه اي مدرسان ارتباط مثبت 
و معنــاداري دارد. همچنیــن به نتايج تحقیق خفافه و همکارانش که در ســال 1393 
انجام شده است، اشــاره کرده اند و می نويسند: فرهنگ  سازماني بر يادگیري سازماني 
معلمان و تعهد ســازماني تأثیر دارد. بر اين اساس فرهنگ مدرسه نشانگر شخصیت 
و هويت مدرســه است که آن را از مدرســه های ديگر متمايز مي کند. فرهنگ مدرسه 
شیوه هاي رفتار با کارکنان، اولیا و برنامه هاي آموزشي و تربیتي را مشخص مي کند که 

به  نوبة خود متأثر از ويژگي هاي شخصیتي و سبک رهبري مديران است.
در مؤلفــة نمادها، برخي نشــانگرها عبارت انــد از: »برگــزاری گردهمايي ويژة 
فارغ التحصیالن مدرســه براي تحکیم دوســتي و تجديد پیمان اخوت، برگزاری 
جشــن هاي 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 لباس هاي محلي، و...(، معرفی نوع پوشش، توجه به آراستگي ظاهري 
فردي، حفظ آراســتگي ظاهري مدرســه، برگزاری مراســم مذهبــي - ملي براي 

آشنايي دانش آموزان با فرهنگ اسالمي- ايراني، و ...«
ويژگي هاي مدير و ســبک رهبري او با ايجاد فرهنگ سازماني، بر کارکنان مدرسه 
تأثیــر مي گذارد. تحقیقــات زيادي اثرگذاري مديــر بر عملکرد کارکنــان و موفقیت 
مدرســه را نشــان مي دهند. حســینی و همکارانش در مطالعة خود نشــان داده اند که 
فرهنگ  سازماني باالترين هم بستگي را با عملکرد سازماني دارد. همچنین سومبرچ و 
همکارانش )2015( اظهار مي کنند: فرهنگ مدرسه بر رفتار يادگیري معلم تأثیر دارد. 
لذا مديران مدارس بايد اولويت خود را در برنامه ريزي و اجراي سیاست هاي مرتبط 
به  منظور تقويت يادگیري مثبت در میان معلمان قرار دهند. وي معتقد است: عالوه بر 
اين، مديران مدارس بايد زمان الزم به منظور دسترسي به امکانات پیشرفته و مناسب 
اطالعــات و فناوري را براي کمک به معلمــان فراهم کنند تا آنان بتوانند، آموزش با 

کیفیت داشته باشند )به نقل از: سنجري و جهانیان، 1397(.
در نهايت میزان موفقیت مدير به عملکرد وي در جذب منابع براي تجهیز مدرسه و 
نیز برقراري ارتباط با والدين در جهت اثربخشي يادگیري دانش آموزان و تالش براي 
جلب مشارکت حداکثري آنان برمي گردد. در اين زمینه نتايج تحقیقات نشان مي دهند، 
»مشــارکت« ابزار مديريتي برای افزايش بهره وري اســت و از ديدگاه ايدئولوژيکي 
باعث پرورش افراد و ارضاي انســان می شــود. در ديدگاه اســالم، مشارکت موجب 
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ايجاد مسئولیت و تعهد دروني در افراد و به وجود آوردن محیط کاري مبتني بر اعتقاد 
متقابل بین مديران و کارکنان، دادن شــخصیت به افراد، تربیت و آموزش افراد براي 

ادارة امور، و ايجاد وحدت و يکپارچگي در محیط کار مي شود )جهانیان، 1388(.
در میان منابع انســاني، نقش مديريت و رهبري به ويژه در مدارس مهم تر از ساير 
افراد اســت، به طوري که مي توان گفت: موفقیت مــدارس و نظام آموزش وپرورش تا 
حــدود زيادي به کارآمدي مديريت و رهبري آن ها بســتگي دارد )میرکمالي، 1385(. 
در اين راســتا، المبرث )2006( می گويد: رهبر موفق در مدرسه مي تواند عامل ايجاد 
تغییــرات مثبــت در موفقیت دانش آموزان، معلمان و مدرســه اي باشــد که او آن را 
رهبري مي کند. رهبر آموزشــي اولويت بااليي براي بهبود کیفیت آموزش قائل است 
و براي تحقق اين چشــم انداز ســخت تالش مي کند. لذا رهبري آموزشي در مدرسه 
بــه معناي طراحي رفتارهايي به منظور آگاهي بخشــي به معلمان در مورد راهبردهاي 
جديد آموزشي و آموزش اثربخش است)به نقل از: مرد، زين آبادي و آراسته، 1396(. 
بديهي است، برخي از برنامه هاي درسي به صورت تجويزي در مدرسه جريان دارند، 
لیکــن برنامه هــاي نیمه تجويزي و اختیاري و نیز روش هــاي تدريس، از آنچه مدير 
به عنوان فرهنگ مدرســه ساري و جاري مي کند، نشــئت مي گیرد. در اين الگو شش 
مؤلفه به عنوان آنچه دانش آموزان )به عنوان خروجی( بايد در مدرســه بیاموزند، ذکر 
شــده اندکه عبارت اند از تربیت ديني - اخالقي، تربیت جســماني، تربیت اجتماعي، 
تربیــت فني  و حرفه اي، تربیت علمــي و تربیت هنري که در ادامــه بدان ّها خواهیم 

پرداخت.
بر اســاس آنچه در الگوي اثرگذاري بیان شد، محققان الگوي مفهومي نمودار 2 
را ارائه مي کنند. آنچه اين الگو را از الگوهاي رايج مديريت مدرســه متمايز مي کند، 
تلفیــق مباحث علمي مديريت مدرســه بــا مباني مطرح شــده در مديريت با رويکرد 
اســالمي اســت که با عنوان روح حاکم در اين الگو به تصوير کشــیده شده و به اين 
معناســت که چهار محور ارتباط با خدا، ارتباط بــا خود، ارتباط با ديگران و ارتباط 
با طبیعت، به عنوان روح حاكم بر اين الگو، با نگاه سیســتمي تلفیق شــده اســت. به 
بیان ديگر، شــش بعد و 21 مؤلفه كه در مديريت مدرسه مورد بحث قرار می گیرند، د 
با 228 نشــانگر كه از طريق تحلیل منابع ذكر شــده در بخش روش پژوهش به دست 
آمده اند، تلفیق شده اند. تأثیرگذاری شش بعد و 21 مؤلفه در نمودار قبل توضیح داده 
شــد. به منظور تبیین الگوي پیشــنهادي، به نقش و تأثیر چهار ركن كه به عنوان روح 

حاكم بر الگو و در قالب نشانگرها شناسايي شده اند، می پردازيم:
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 نمودار 2. مدلمفهوميمدیریتمدرسهبارویکرداسالمي

رابطه های چهارگانة مزبور را مي توان به صورت نمودار 3 ترسیم کرد. در اوصاف و 
نوع روابطي که بین اين چهار رکن برقرار است، محوري ترين رابطه ارتباط با خداست 
)ركن اول(؛ چراکه نوع اين ارتباط بقیة ارتباطات انسان را تبیین مي کند و بر آن ها تأثیر 
مستقیم مي گذارد. ايجاد و اصالح رابطة خود و خدا از مهم ترين هدف هاي مديريت با 

رويكرد اسالمي است.

رابطه با خدا

رابطه با خود

رابطه با ديگران

رابطه با طبیعت

 نمودار 3. ارتباطاتچهارگانهدرآموزشوپرورشنبوي

)1( روح حاکم  
)2( زمینه  

)۳( مؤلفه ها  
)4( ابعاد  

)5( هدف غايی  

)1()2()۳()4()5(
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براي ايجاد رابطة صحیح دانش آموزان با خدا، الزم است مدير زمینه هاي الزم براي 
پرورش تفکر در دانش آموزان را فراهم آورد. به منظور نهادينه ســازي و رشد تفکر در 
مدرســه می توان از روش هايي به اين شــرح بهره جست: »1. پرهیز دادن دانش آموزان 
و معلمان از جمود فکري؛ 2. تشــويق دانش آموزان به استماع دانش و تشويق معلمان 
براي زمینه ســازي مناســب؛ 3. به کار بستن دانش؛ 4. نشــر دانش و تبلیغ آن؛ 5.-گفت 
و گو و مباحثه؛ 6. داســتان گويی و عبرت آموزي )نیلي، 1387(؛ 7. اســتداللي؛ 8. تشبیه 
و همانندســازي؛ 9. برانگیختن اذهان )محمدي ري شهري، 1372 ص. 267(؛ تکرار « 

)کلیني، ج 8، ص 93: به نقل از حسیني و همکاران، 1387(.
در طبقه بندي ابزار مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي، موارد مرتبط با رابطة انسان 
با خدا، به ويژه در نشــانگرهاي مربوط به شــش مؤلفة تربیــت دانش آموزان به عنوان 
خروجي نظام آموزش وپرورش ديده شــده اســت. جدول 8 برخي از آن ها را نشــان 

مي دهد.

 جدول 8. مؤلفههاونشانگرهايارتباطباخدادربعددانشآموز

نشانگرهامؤلفه هابعد

دانش آموزان دربارة رفتار متواضعانه با فقرا و ضعیفان آگاهي دارندتربیت اجتماعيدانش آموز

تربیت اجتماعيدانش آموز
دانش آموزان دربارة چرايي گذشت از خطاي ديگران و مدارا کردن آگاهي 

دارند

دانش آموزان روش هاي ارتباط و دوستي با خدا را مي شناسندتربیت اخالقي دينيدانش آموز

دانش آموزان نعمت هاي خدا را برمي شمارند و شکرگزاري مي کنندتربیت اخالقي دينيدانش آموز

دانش آموزان دربارة سیره پیامبر و اهل بیت آگاهي دارندتربیت اخالقي دينيدانش آموز

دانش آموزان مي دانند چرا خدا را مي پرستند و اعمال عبادي انجام مي دهندتربیت اخالقي دينيدانش آموز

دانش آموزان دربارة مفهوم عدالت الهي و مصاديق آن اظهار نظر مي کنندتربیت اخالقي دينيدانش آموز

دانش آموزان دربارة شناخت آفرينش و هدف آن آگاهي دارندتربیت اخالقي دينيدانش آموز
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در ارتباط انسان با خود )ركن دوم(، گرجي، يزدانی، گويا و محمدی )1394(، به 
اداي تکلیف و علم و عمل به آن، و طعام حالل اشاره داشته اند. در اين زمینه قنبري 
)1394( نیز اذعان مي دارد که انســان بايد خود را به پیروي از ســنت پیامبر مقید کند. 
انســان در مواجهه با خود درمي يابد که سه شاخصه در وي وجود دارد: 1. افعال؛ 2. 

اخالق؛ 3. احوال.
 افعـال تصرف هايـي هسـتند کـه بـه اختیار انسـان از وي صادر مي شـوند. اخالق 
مطبـوع انسـان اسـت و احـوال صفاتـي هسـتندکه پـس از افعـال و اعمـال پسـنديده 
در انسـان بـه وجـود مي آينـد. انسـان بـا فانـي کـردن صفات رذيلـة خود به حـق باقي 
مي شـود. از شـاخص هاي ارتبـاط انسـان بـا خـود، موظـف بـودن بـه انجـام تکالیف، 
بـه علـم عمـل کـردن، ارزش زمان را دانسـتن، غلبه بر نفس، پرهیـز از غرور، و حالل 
خـوردن اسـت. همچنیـن، قـرآن خواندن، با انديشـه شـکم تهي داشـتن، قیام شـب و 
تضـرع کـردن بـه وقـت سـحر، و با نیـکان نشسـتن از هواي نفـس جلوگیـري مي کند 

.)1394 )قنبري، 
انســان از آن نظر که موجودي خودآگاه اســت، قدرت ايجاد ارتباط با خويشتن 
را دارد. ايــن ارتبــاط به معناي پیوند و رابطة او بــا حقیقت و جايگاه و منزلت خود 
در نظام هســتي و قابلیت ها و توانايي هاي خويش است. ارتباط انسان با خود بر دو 
پاية خودشناســي و خودسازي استوار مي شود. يعني انســان با خودشناسي مي تواند 
خود و اســتعدادهاي خويش را بشناسد و سپس بر اساس آن، خود را بسازد و مسیر 
حرکت خويش را به  ســوي کمال مطلوب جهت بخشــد. در چنین شرايطي است که 
از اضطراب ها و آشفتگي هاي روحي که معلول عدم رابطة صحیح با خويشتن است، 
نجات مي يابد، صاحب  نفس مطمئنه می شــود و اين گونه مورد خطاب خداوند متعال 
قــرار مي گیرد: »يا أيُتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّــُة اْرِجِعي ِإلي َربِِّک راِضیًة َمْرِضیًة َفاْدُخلي ِفي 
ِعباِدي َو اْدُخِلي َجنَِّتي« )فجر/3۰-27( )آل بويه، 1388(. حفظ رابطة انســان با خود، 
بعــد از رابطه با خــدا، از مهم ترين، پیچیده ترين، ظريف ترين و دقیق ترين اين روابط 
به شمار مي آيد. در طبقه بندي ابزار مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي، موارد مرتبط 
با رابطة انســان با خود، به ويژه در نشــانگرهاي مربوط به شــش مؤلفة تربیت دانش 
آموزان به عنوان خروجي نظام آموزش وپرورش ديده شــده است. جدول 9 برخي از 

آن ها را نشان مي دهد.
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 جدول 9. مؤلفههاونشانگرهايارتباطباخوددربعددانشآموز

نشانگرهامؤلفه هابعد

دانش آموزان تحمل نقد و پذيرش آن را دارندتربیت اجتماعيدانش آموز

حاضرند نتايج اعمالشان را قبول کنندتربیت اجتماعيدانش آموز

تربیت اجتماعيدانش آموز
دانش آموزان دربارة ارزش هايی مثل صداقت، عدالت، احترام و ... اظهارنظر 

مي کنند

دانش آموزان توانايي بحث و گفت  و گو دربارة مسائل ديني را دارندتربیت اخالقي دينيدانش آموز

دانش آموزان نظام نامة رفتاري، اخالقي و شخصي براي خود ايجاد مي کنندتربیت اخالقي دينيدانش آموز

دانش آموزان ارزش کسب روزي حالل و دوري از روزي حرام را مي دانندتربیت اخالقي دينيدانش آموز

تربیت اخالقي دينيدانش آموز

دانش آموزان رفتارهاي نامناســب و قوانین مربوط به آن ها را، مانند غیبت، 
تهمت، غرور و خودپسندي، تمسخر، تحقیر ديگران، تجسس، ظن و گمان 
بد، لغو و بیهوده گويي، پرخاشگري، حسادت و ... مي شناسند و مصاديقشان 

را بیان مي کنند

دانش آموزان از اهمیت سالمت خود به عنوان هديه و امانت الهي آگاه اندتربیت جسمانيدانش آموز

تربیت جسمانيدانش آموز
دانش آموزان مي دانند که در زمینة حفظ بدن از آســیب ها و خطرات، و 

تقويت قواي جسماني خود مسئولیت دارند

تربیت جسمانيدانش آموز
دانش آموزان آموزه هاي ديني در زمینة اهمیت سالمت جسماني خود را 

بیان مي کنند

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 غیر از اين باشد، برکات ديگران به انسان نمي رسد. از 
شاخص هاي ارتباط انسان با خدا، مروت با خلق، يعني حرمت ديگران را نگه داشتن، 
به ويژه حرمت بزرگان و پیران را پاس داشــتن اســت. شــاخص ديگر دوري از مردم 
نابــکار، کمک به ديگران، الگــو قرار دادن پیامبر و امامان، ايثار، و ارتباط دوســتانه با 

ديگران است )گرجي و همکاران، 1394(.
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بديهي است، به منظور فراهم ساختن زمینة مناسب براي برقراري رابطه با ديگران، 
داشتن زيرساخت هاي برقراري ارتباط صحیح با خدا و خود که پیش تر گفته شد، الزم 
اســت. در طبقه بندي ابزار مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي، موارد مرتبط با رابطه با 
ديگران، به ويژه در نشــانگرهاي مربوط به ســاحت هاي تربیت دانش آموزان به عنوان 

خروجي نظام مدرسه ديده شده است. جدول 1۰ برخي از آن ها را نشان مي دهد.

 جدول 10. مؤلفههاونشانگرهايارتباطبادیگراندربعددانشآموز

نشانگرهامؤلفه هابعد

تربیت اجتماعيدانش آموز
دانش آموزان مي داننــد در برخورد با ديگران بايد رفتار بدون تکبر 

و غرور داشته باشند

دانش آموزان با يکديگر پیمان هاي دوستي عمیق دارندتربیت اجتماعيدانش آموز

تربیت اجتماعيدانش آموز
دانش آموزان با هم ساالن و کوچک ترها با مهرباني رفتار مي کنند و 

آن ها را دوست دارند

دانش آموزان به اعضاي خانوادة خود احترام مي گذارندتربیت اجتماعيدانش آموز

تربیت جسمانيدانش آموز
دانش آمــوزان از قوانین صحیح ورزشــکاري و آموزه هاي پهلواني 
آگاه اند و آن را در فعالیت هاي ســرگرمي و مســابقه اي به نمايش 

مي گذارند

دانش آموزان با مفاهیم اخالق در کار آگاه اندتربیت فني وحرفه ايدانش آموز

دانش آموزان دربارة بیت المال و اهمیت آن آگاهي دارندتربیت فني وحرفه ايدانش آموز

فراهم ســاختن زمینة مناســب براي برقراري درست رابطة دانش آموزان با طبیعت 
به عنوان ركن چهارم مطرح شــده است. در نگاه قرآن، از جمله وظايف خلیفة خدا بر 
زمین، شناخت خالق هستي و درک رابطة آن با نظام آفرينش است. چرا که خدا از همة 
پديده ها به نام »آيت« ياد مي کند. قرآن عالم طبیعت را جلوة حضور خدا مي داند و با 
دعوت به تفکر در آفرينش، دعوت به اوصاف هستي مي کند که درک اين رابطه زمینه اي 
براي عمل به اخالق زيســت محیطي اســت. بر اين اساس، قرآن کريم با ارائة آياتي به 
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انســان مي فهماند که بايد امانت دار همة اجزاي هســتي باشد که جلوة پروردگارند. لذا 
بايد با بهره برداري شايسته و متعادل از طبیعت، مملوکیت ساير مخلوقات را در معرض 

نابودي قرار ندهد. 
قرآن در افزون بر 750 آيه، به پديده هاي طبیعي اشاره مي کند و بیش از 1۰ درصد 
آيــات آن بــه موضوع طبیعت اختصاص دارند. بر اســاس اين نگرش، طبیعت بســتر 
تکامل انســان و به  منزلة متن مقدس اســت. هر جلوه از پديده ها نشــانه ای از وجود 
خداوند محســوب می شود. به همین دلیل اين نشــانه ها را بايد خواند و در آن ها تدبر 
کــرد )ملک محمدي، نجارزادگان و معصوم بیگــي، 1392(. در طبقه بندي ابزار مديريت 
مدرســه با رويکرد اســالمي، موارد مرتبط با رابطه با طبیعت در نشانگرهاي مربوط به 
ساحت هاي تربیت دانش آموزان به عنوان خروجي نظام مدرسه ديده شده است. جدول 

11 برخي از آن ها را نشان مي دهد.

 جدول 11. مؤلفههاونشانگرهايارتباطباطبیعتدربعددانشآموز

نشانگرهامؤلفه هابعد

تربیت اجتماعيدانش آموز
دانش آمــوزان از موضوع حفظ منابع طبیعي به عنوان امانت الهي در 

دست انسان، آگاهي دارند

تربیت اجتماعيدانش آموز
دانش آموزان از اهمیت محیط  زيســت و وابسته بودن سالمت انسان 

به آن آگاهي دارند

دانش آموز
تربیت فني  و 

حرفه اي
دانش آموزان کار را فارغ از نوع آن باارزش مي دانند

دانش آموز
تربیت فني  و 

حرفه اي
دانش آمــوزان مهارت هاي اقتصادي در بازار کار، مانند حســابداري، 

پس انداز، سرمايه گذاري و ... را مي دانند

تربیت هنريدانش آموز
دانش آموزان با هنرهاي اســالمي- ايراني آشــنا هســتند و میراث 

فرهنگي خود را مي شناسند

تربیت هنريدانش آموز
دانش آموزان مي توانند در مورد کارهاي هنري قضاوت هاي ارزشــي 
داشته باشند و تفاوت بین هنرهاي اسالمي و غیراسالمي را تشخیص 

مي دهند
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پيشنهادها
1. ايــن مطالعــه اولین گام در راه شناســايي ويژگی های مديريت مدرســه با رويكرد 
اســالمي اســت. با توجه به اينكه يکی از مهم ترين مطالعات نظری مرتبط با سند 
تحول بنیادين، مديريت و راهبری تربیتی و زيرنظام آن است، ابزار و الگوي ارائه 
شــده به عنوان ضمائم قابل اســتفاده و کاربردی براي مديران مدارس محســوب 
شــوند.، و مطالعات تكمیلي در اين زمینه به منظور شناسايي نشانگرهاي تكمیلي 

براي ساحت های تربیت انجام شوند.

2. معاونت های مرتبط در وزارت آموزش وپرورش، به ويژه »مرکز منابع انسانی«، نتايج 
اين پژوهش را در قالب دستورالعمل ها، اعالمیه ها، و دستنامه های مديريت در اجرا 

تدوين و ابالغ کنند.

3.  اکنون آموزش وپرورش، به ترتیب در معاونت آموزش ابتدايی و متوسطة نظری، از 
برنامه های تدبیر و تعالی مديريت بهره می برد. استفاده از نشانگرهای 228 گانة اين 
پژوهش می تواند روح حاکم بر مدرسه و مديريت آن را با رويکرد اسالمی تقويت 

کند و تحکیم بخشد.

4. ايــن پژوهش مي تواند مبنايي براي ارائة شــاخص هاي مدرســة مطلوب )صالح، 
زندگي، سبز( باشد.
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اذانچیلر، ابوالفضل. )1390(. رويکرد اسالمي در جذب مشارکت )دانش آموزان، معلمان، والدين، متخصصان و خیرين(. به کوشش 
اعظم ماليی نژاد )گردآورنده(، مجموعه مقاالت همايش ملی رويکرد اسالمی در مديريت آموزش وپرورش: نوآوری ها و تجربه های 

موفق مديران مدارس )صص.-(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

استراس، انسلم و کوربین، جولیت. )1385(. اصول روش تحقیق کیفی: نظزيه مبنايی رويه ها وشیوه ها )ترجمه بیوک محمدی(. تهران: 
پیوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. )اصثر اصلی در سال 1990 چاپ شده است(.

ارفع، سید کاظم. )1378(. نهج البالغه. تهران: انتشارات فیض کاشاني

 http://www.erfan.ir/farsi/28786.html#searchItemانصاريان، حسین. )19 بهمن 1389(. رابطه انسان با خود در قرآن. قابل بازيابي در

 آل بويه، طاهره. )1388(. ارتباط انسان با خود. نامه جامعه )59(.

پرداختچي، محمدحســن؛ کرباســچیان، محمدمهدي و اسدي يونسي، محمدرضا. )1390(. بررسي سالمت سازماني در 10 مجتمع 
آموزشي پیشرو در تعلیم وتربیت ديني با رويکرد اسالمي )طرح پژوهشي(. تهران: مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي 

آموزشي، وزارت آموزش وپرورش.

در  محیط زيســت.  اصلــي  عناصــر  از  موردحمايــت  در  اســالم  ديدگاه هــاي  از  گوشــه اي   .)1378( شــراره.  پورابراهیمــي، 
جمعی ازمحققان حوزوی ودانشــگاهی )گردآورندگان(، مجموعه مقاالت اولین همايش اســالم و محیط زيســت )صص. -(. تهران: 

سازمان حفاظت از محیط زيست.

جهانیان، رمضان. )1388(. راهكارهاي توســعه مشــاركت در واحدهاي آموزشــي از ديدگاه مديران مدارس شهر تهران. فصلنامه 
تحقیقات مديريت آموزشي، 1)1(، 130-113.

حسیني، افضل السادات؛ محمودي، نورالدين و حسیني، سید حسام. )1387(. تفکر، محور شیوه آموزشي پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه وآله 
و ســلم(. به کوشــش ماليی نژاد و فرزانه گودرزی )گردآورنده(. مجموعه مقاالت نخســتین همايش بین المللي سیماي پیامبر اعظم 

)صلي اهلل علیه وآله و سلم( و برنامه هاي درسي )صص. - (. تهران: انتشارات مدرسه.

خراســاني، زهرا. )1390(. عوامل موفقیت ســازمان آموزش وپرورش بر اساس ســوره مبارکه حجرات. به کوشش اعظم ماليی نژاد 
)گردآورنده(، مجموعه مقاالت همايش ملی رويکرد اســالمی در مديريت آموزش وپرورش: نوآوری ها و تجربه های موفق مديران 

مدارس )صص.-(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

الموســوی الخمیني، روح اهلل. )1358(. صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینــي )س( )بیانات، پیام ها، مصاحبه ها، احکام، اجازات 
شرعي و نامه ها( )جلد هفتم و هشتم(. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني )س(

خنیفر، حســین. )1390(. کارآفريني، آموزة عملي از ســیرة نبوي در برنامه درســي )مطالعه موردي: ســیرة تربیتي و آموزشي پیامبر 
اعظــم صلوات اهلل علیه(. به کوشــش اعظــم ماليی نژاد )گردآورنــده(، مجموعه مقاالت همايش ملی رويکرد اســالمی در مديريت 

آموزش وپرورش: نوآوری ها و تجربه های موفق مديران مدارس )صص.-(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

داوودي، محمدرضا. )1382(. رابطه محبت خداوند با شادابى انسان. ماهنامه پاسدار اسالم، )266(، 25-23.

دشتي، محمد. )1379(. نهج البالغه. تهران: نشر روح

رهنامه آموزش وپرورش. )1386(. شوراي عالي آموزش وپرورش

محمدي ري شهري، محمد. )1377(. میزان الحکمه. چ 3. قم: دارالحديث.

زاهدي، شــکوه و اوبايي، مرضیه. )1390(. رويکرد اســالمي در جذب مشــارکت، )دانش آموزان، معلمــان، والدين، متخصصان و 
خیرين(. به کوشــش اعظم ماليی نژاد )گردآورنده(، مجموعه مقاالت همايش ملی رويکرد اســالمی در مديريت آموزش وپرورش: 

نوآوری ها و تجربه های موفق مديران مدارس )صص.-(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

سازمان امور اداري و استخدامي. )1375(. پیام هاي اداري از نهج البالغه. تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي

منابع.............................................................................................
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سعیدي، محمد. )1390(. بررسي نوشتارهاي موجود )کتاب، مقاله، طرح پژوهشي، پايان نامه( در حوزه مديريت آموزشي با رويکرد 
اســالمي. به کوشــش اعظم ماليی نژاد )گردآورنده(، مجموعه مقاالت همايش ملی رويکرد اسالمی در مديريت آموزش وپرورش: 

نوآوری ها و تجربه های موفق مديران مدارس )صص.-(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

سلیمي، سید حسین؛ كرمي نیا، رضا و اسماعیلي، علي اكبر. )1390(. ويژگي هاي شخصیتي، سبك هاي مديريتي و مديرت تعارض. 
مجله طب نظامي، 13)1(، 16-11.

ســنجري، مالحت و جهانیان، رمضان. )1397(. مدير يا فرهنگ ســازماني در مديريت آموزشــي. فصلنامه مديريت حســابداري و 
اقتصاد، 2)1(، 178-170.

ســندرز، جیمز. آر؛ هورن، جري. آل؛ توماس ربکا. آل؛ توکت، دي. مارک و يانگ، هويالن. )1395(. مدلي براي ارزيابي مدرســه: 
همراه با چک لیست جامع ارزيابي مدرسه )ترجمة حمید رحیمیان و محمد ضیايي مؤيد(. تهران: مؤسسة خدمات فرهنگي رسا. )اثر 

اصلي در سال 1995 چاپ شده است(.

شاملي، عباسعلي. )1386(. آموزش وپرورش نبوي: بستري از خود شکوفايي فردي به تثبیت عدالت اجتماعي: رويکردي قرآن پژوهانه. 
به کوشش اعظم ماليی نژاد )گردآورنده(، مجموعه مقاالت همايش ملی رويکرد اسالمی در مديريت آموزش وپرورش: نوآوری ها و 

تجربه های موفق مديران مدارس )صص.-(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

شرفي، محمدرضا. )1386(. تکريم منزلت، زمینه ساز تحقق مشارکت. ماهنامه پیوند، )336(، 18-13.

شفیعي مطهر، سید علیرضا. )1389(. پیام های پیامبر صلوات اهلل علیه. تهران: انتشارات مرسل

شهرکي پور، حسن و سرمدي. محمدرضا. )1387(. نگرشي بر مباني مديريت اسالمي. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

شمس الدين، محمدمهدي. )1411(. نظام الحکم و االداره في االسالم. قم: دارالثقافه

ضرغامي، سعید و صادق زاده، علیرضا. )1390(. تبیین نظريه هاي گوناگون درباره رابطه دولت و آموزش وپرورش و ارائه رويکردي 
اسالمي براي مديريت دولت بر آموزش وپرورش. به کوشش اعظم ماليی نژاد )گردآورنده(، مجموعه مقاالت همايش ملی رويکرد 
اســالمی در مديريت آموزش وپرورش: نوآوری ها و تجربه های موفق مديران مدارس )صص.-(. تهران: ســازمان پژوهش و برنامه 

ريزی آموزشی

عالمه امیني، ) 1354(. الغدير )جلد هشتم(.

علم الهدي، جمیله. )1386(. بررسی مبانی نظری آموزش جهانی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی

فتح آبادي، محمود. )1390(. نقش امورتربیتي در مهندســي فرهنگي، بارويکرد اســالمي. به کوشــش اعظم ماليی نژاد )گردآورنده(، 
مجموعــه مقــاالت همايش ملی رويکرد اســالمی در مديريت آموزش وپــرورش: نوآوری ها و تجربه های موفــق مديران مدارس 

)صص.-(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

فیض االسالم، سید علي تقي. )1370(. نهج البالغه )چاپ پنجم(. تهران:  انتشارات فیض االسالم

قنبري، بخشــعلي. )1394(. رابطة عقیدتي- معرفتي انســان و خدا در نهج البالغه. فصلنامة علمي انســان پژوهي ديني، 12)33(، 
.162-143

کاظمي، میترا. )1383(. راه هاي جلب مشارکت والدين در امور مدرسه. ماهنامه پیوند، )297(، 57-51.

کشاورز لشکناري، روح اله. )1395(. كندوكاوي در نظريه های مديريت و كاربرد آن در مديريت آموزشي، كنفرانس بین المللي نخبگان 
 https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx            مديريت. بازيابي شده در پايگاه مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي

گرجي، مصطفي؛ يزداني، حسین؛ کوپا، فاطمه و محمدي، مهدي. )1394(. بررسي و تحلیل ارتباط هاي چهارگانة بشري در ترجمة 
رساله قشیريه )ارتباطانشان با خدا، خود، ديگران و طبیعت(. فصلنامة ُدردري )ادبیات غنايي و عرفاني(، 5)15(، 64-49.

مجدفر، مرتضي. )1390(. در جستجوي مدارس موفق )طرح پژوهشي(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

محموديان، طاهره. )1384(. بهینه سازي مشارکت مردمي در امر تعلیم وتربیت. ماهنامه تربیت، )6(، 32.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

87
 ë 73 شمارة
 ë سال نوزدهم
ë 1399 بهار

مرد، ســیدمحمد، زين آبادي، حسن رضا و آراســته، حمیدرضا. )1396(. نشانگرهاي يك رهبر آموزشي موفق يافته هاي يك مطالعه 
پديدارشناسانه. مديريت مدرسه، 5)2(، 128-109.

مشرف جوادي، محمدحسین. )1378(. اصول و متون مديريت در اسالم. همدان: انتشارات نور علم.

مصباح يزدي، محمد تقي. )1997(. اخالق در قرآن )جلد 2، تحقیق و نگارش محمد حســین اســکندري(. قم: انتشــارات مؤسسة 
آموزشي و پژوهشي امام خمیني )قدس سّره الشريف(.

مطهري، مرتضي. )1368(. سیري در نهج البالغه. تهران: انتشارات صدرا

مقیمي، سید محمد؛ خنیفر، حسین و عربي خوان، مهال. )1387(. بررسي ارتباط بین سبك شخصیت و اثربخشي مديريت در مديران 
سازمان هاي دولتي. نشريه مديريت دولتي، 1)1(، 104-87.

ملك محمدي، نرجس؛ نجارزادگان، فتح اهلل و معصوم بیگي، حسین. )1392(. بررسي رابطه خدا و جهان هستي از ديدگاه قرآن و 
نقش آن در ارتقاي اخالق زيست محیطي. سبك زندگي اسالمي با محوريت سالمت، 1)3(، 68-63.

ماليي نژاد، اعظم. )1390(. گزارش کارگاه ها و نشست های همايش ملی رويکرد اسالمی در مديريت آموزش وپرورش: نوآوری ها 
و تجربه های موفق مديران مدارس. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي.

ماليی نژاد، اعظم. )1387(. بررسي وضعیت موجود فرهنگ سازماني در سازمان پزوهش و برنامه ريزی آموزشی )طرح پژوهشی(. 
تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی.

منطقــي، مرتضي. )1387(. زيســت محیط از منظر رســول اکرم، صلي اهلل علیه وآله.به کوشــش اعظم ماليی نــژاد و فرزانه گودرزی 
)گردآورنده(، مجموعه مقاالت سیمای پیامبر اعظم در کتاب های درسی )صص. - (. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، 

وزارت آموزش وپرورش. 

میركمالي، سید محمد. )1385(. رهبري در مديريت آموزشي )چاپ پانزدهم(. تهران: نشر يسطرون

وفادار، صداقت. )1384(. بستري مناسب براي تمرين مشارکت اجتماعي. ماهنامه پیوند، )312(، 35-32

نیلي، محمدرضا، )1387(. جايگاه تفكر در برنامه هاي درسي، همايش بین المللی سیماي پیامبر اعظم )ص( و برنامه هاي درسي.به 
کوشش اعظم ماليی نژاد و فرزانه گودرزی )گرد آورنده(، مجموعه مقاالت سیمای پیامبر اعظم در کتاب های درسی )صص. 235-

260(. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی درسی. 

Aabed, A. I. (2006). A study of Islamic leadership theory and practice in K-12 Islamic schools in Michigan 
(Doctoral dissertation). Brigham Young University

Abbasi, A. S., Rehman, K.U., & Bibi, A. (2010). Islamic management model. African Journal of Business 
Management, 4(9), 1873–1882

Habib Rana, M., & Shaukat Malik, M. (2016). Human resource management from an Islamic perspective: a 
contemporary literature review. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 
9(1), 109-124.

Nur Ain Yusof and Mohd Shahril Ahmad Razimi. (2016). An Islamic View of Leadership in Quality Management. 
World Applied Sciences Journal, 34(4), 448-452.

Salim, Z., Malik, M. T., & Khattak, S. R. (2016). Principles of Effective Management According to Quran and 
Sunnah. Al-Idah| Shaykh Zayed Islamic Centre, University of Peshawar, 33(2), 102-110.

Umam, K. (2014). Developing Management Standards Based On Islamic Values: Case Study Of Darussalam 
Gontor Modern Islamic Boarding School. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 1(2), 145-162.

Ather, S. M., & Sobhani, F. A. (2007). Managerial leadership: an Islamic perspective. Iiuc Studies, 4, 7-24.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 73 
ë سال نوزدهم 

ë بهار 1399
88
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1. اصول سامان دهی درون: پرهیزکاری، زهد، اعتدال، توّلی، تبری، محاسبه، مراقبه و توکل
2. اصول گزينش معیار: نفی نوخواهی، نفی جمود سنتی، تأمل درونی، تأمل و استدالل، شرح صدر، تفکر انتقادی، نقد خويشتن و اولويت بندی منافع

3. Values system

4. براي آدمي )از ســوي خداوند( مأموراني اســت که از پیش رو و از پشــت سر، وي را از فرمان خدا حفاظت مي کنند، و خدا نعمتي را 
که نزد گروهي هست تغییر نمي دهد، مگر اينکه آنان آنچه در ضمیرشان هست، دگرگون کنند، و چون خدا براي گروهي بدي بخواهد 

هیچ چیز نمي تواند جلو آن را بگیرد و براي ايشان غیر از خدا اداره کننده اي نیست.
5. او است خداوندي که میان اّمیان )قومي که خواندن و نوشتن هم نمي دانستند( پیامبري بزرگوار از همان مردم برانگیخت تا بر آنان آيات 
وحي خدا را تالوت کند و آنان را از لوث ناداني و اخالق زشت پیراسته سازد و به ايشان محتواي کتاب آسماني و حکمت الهي را 

بیاموزد با آنکه پیش از اين همه آنان در ورطة ناداني و گمراهي بودند.
6. َاْرَبَعَة َتِلزُم ُکلَّ ِذی ِحجی َو َعْقٍل ِمْن ُامَّتی: ِاْسِتماع الِعلم َو ِحْفِظِه َو َنْشِرِه َو اْلَعَمل ِبِه

7. يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اهللَِّ َأْن َتُقوُلوا ما ال َتْفَعُلوَن 
8. Habib Rana, M., & Shaukat Malik, M.
9. Abbasi, A. S., Rehman, K.U., & Bibi, A.
10. Saleem, Z., Malik, M. T., & Khattak
11. Nur Ain Yusof & Mohd Shahril Ahmad Razimi
12. Umam
13. Aabed, A. I.
14. Elaine McEwan
15. Grounded Theory
16. Strauss & Corbin
17. Content validity ratio (Cvr)
18. Content validity index (Cvi)
19. dimention

2۰. ازآنجاکه در اين پژوهش به منظور تبیین میزان اثرگذاري ابعاد و مؤلفه ها، معادالت ساختاري انجام نشده است لذا میزان اثرگذاري مشخص نمي باشد.


