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 دهیچک

 دکريوربا استفاده از  هاي دين اسالم،برمبناي آموزه يهاي رهبر آموزشحاضر با هدف شناسايي مؤلفه پژوهش

از طريق  العاتاط يبه هدف مذکور، ابتدا به روش اسناد يابيبه منظور دست. صورت گرفته است يبه روش اسناد يفيک

مع جشمند شيعه الحکمه و منابع ديگر ارز انزيم ،يکاف صول، ا(ع) مام سجاداالبالغه، رساله حقوق قرآن، نهج مراجعه به

 يامعه آمارجاز  ،يشده به روش اسناد يآورجمع يهادادهاطالعات و  يسپس جهت اعتباربخش. آوري شده است

ها که داده يا زمانتبه صورت هدفمند و  يريگکه نمونه ياسالم در حوزه و دانشگاه استفاده شد، به طور نيخبرگان د

 يهاصاحبهار پژوهش مابز. خبرگان مصاحبه انجام شد نينفر از ا 30با  تيکه در نها افتيبرسند، ادامه  ياشباع نظر هب

آوري شده، هاي جمعوتحليل دادهتجزيه . برخوردار است يمناسب ييکه از اعتبار و روا باشديم افتهيساختار مهين قيعم

ارند دهاي دين اسالم وجود برمبناي آموزه يوزشرهبر آم ينشان داد پنج  مؤلفه برا نتايج.به روش فراترکيب انجام شد

 ييافزاو کرامت ينفس، عجب شکن بي، تاد يتمداد الهو اس يدارنياند از دکه عبارت

 

 .هاي دين اسالمآموزه ،يآموزش رهبري ،يرهبر: واژگان کلیدي

 

 

 

 

 

 

                                                      
 ،  aliasghari.amir@yahoo.com) 

       

 

       

رودھن ،ایران، دانشگاه آزاد اسالمی تربیتی واحد رودھن.  استادیار گروه علوم  1,

mailto:imani1348@yahoo.com


 1400زمستان (  65)مسلسل 1، شماره 17فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی / سال 

34 

 

 مقدمه

 چاني بر هيهاي واالي انسآموزش و پرورش در زندگي انسان و شکوفايي استعدادها و ارزش انگيزنقش شگفت

 اشد، بلکهمؤثر ب ند در رشد اخالقي، رفتاري و حتي جسماني افرادتواآموزش و پرورش نه تنها مي. کس پوشيده نيست

نها در نه ت وسيله اي در جهت رفع نيازهاي حقيقي و مصالح اجتماعي به شمارمي آيد، يعني نقش آموزش و پرورش

-برمير دا نيز رون اجتماعي او ئشود بلکه تمام شعينيت بخشيدن به زندگي مادي و معنوي فرد متوقف و محدود نمي

 .(167: 1396 عارف نژاد،)گيرد و عامل رشد و تحول اساسي جامعه ميگردد 

ي توان ياسي مامروزه آثار آموزش وپرورش را در همه عرصه هاي بنيادين زندگي علمي، اقتصادي ، فرهنگي و س

 .(87: 1392 ،يآباد يعل يرينصي و عتمداريشر ،صفابخش) مشاهده کرد

-سوب ميليدي توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي هرجامعه اي محآموزش و پرورش عامل اصلي و ک

ها از کشور شود تجزيه و تحليل عوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع و پيشرفت آنان بيانگرآن است که همه اين

کنند  هيودکوتاخهاي ديگر در رسالت و وظايف اگر سازمان. بوده اند آموزش و پرورشي کارآمد و اثربخش برخوردار

گر سازمان ند؛ اما ااردارآن مستقيماً عايد گروه و سازماني است که با آن سروک ةو به اهداف مورد نظر دست نيابند، نتيج

  ند ياددهيفرآي آموزش و پرورش و عوامل آن به ويژه مديران و دبيران مدارس از ماهيت کار خود غافل باشند و در

ر هد شد و ده خواکارشان در ابعاد اخالقي، اجتماعي و اقتصادي متوجه جامع يادگيري وقفه اي به وجودآورند، حاصل

 .(167: 1396 عارف نژاد،)رشد و توسعه جامعه و يا افت و انحطاط ان سهم موثري خواهد داشت 

وزش و در آم مديريت. از مسائل اساسي و با اهميت نظام آموزش و پرورش، مديريت و سازماندهي آن است

صي، ، تخصريت کردن بر يک سازمان ديگر تقريباً متمايز است، زيرا مديريت آموزشي امري ظريفپرورش از مدي

ا لذ. ي استن سازعلمي است که عالوه بر عوامل گفته شده کارش توليد کاال نيست بلکه مديريت در اين سازمان انسا

رد در پيشب ه نقش حساس و حياتيمدير مدرس. هاي الزم باشندهاي آموزشي بايد داراي شايستگيمديريت سازمان

ان مال اطمينکبتوان با  هاي خاصي باشد تاها و مهارتها، تواناييبايد داراي ويژگي مدير. اهداف تعليم و تربيت دارد

ت در حدي ه مديريبهاي مدير بايد قبل از پرداختن دانش و آگاهي و مهارت .کودکان و نوجوانان را به دست او سپرد

مراه با خطايي ه تعليم و تربيت و مديريت آموزشي هر آزمايش و در. نباشد به آزمايش و خطاي مکرر باشد که نيازي

 .(20: 1378 ميرکمالي،)هاي بزرگي خواهد بود که خيلي از آنها جبران ناپذير است زيان

شي و آموز مرو نظافرآيند آموزش و پرورش با انسان سروکار دارد و چون انسان موجودي پيچيده است از اين

ي ظام آموزشر هر ند. هاي اجتماعي اشتغال دارندمديران آن به ايفاي دشوارترين و پرمسؤوليت ترين وظايف و فعاليت

ري و رهب هاي آموزشيهاي روشن و برنامه مشخص است، ايفاي وظايف و فعاليتسنجيده و عقالني که داراي هدف

 .(153: 1396، عارف نژاد)ه شود آنها بايد به افراد شايسته و صاحب صالحيت سپرد

ي مسايل نه اي براحل هاي خالقاراه است که بتوانند درست تصميم بگيرند، به مديراني نياز در محيط کار کنوني،

اري وم برخوردي، لزهاي آموزشارايه کنند و در مقابل کارخود پاسخگو باشند، عالوه براين، گسترش همه جانبه سازمان

و  ، فرزانهپورکريمي)چندان کرده است  کارگيري دانش و تجربه تخصصي دوبه وانمند را دراز مديران ماهر و ت

 (.2: 1395 ي،نوروز
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 ملياعواست و  طيشرا اي تيو موقع روانيرهبر، پ يهايژگياز و يو تابع پوياو  يچندبعد يفرد ،يرهبر آموزش

، نحوه ياحرفه شايستگي زانينفس و م به ، اعتماديآموزش يهاسازمان بر حاکم فرهنگ ،مانيزسا اتتغيير يندآفر نچو

 .(2020، 1يميني و انگل ،روزنفلد) گذارديم ريتأث نديفرا نيآنان بر ا تتباطاار

ست که اعه دانشي اي نيازمند به مجموجامعه کيد دارند که هرأبسياري از انديشمندان بر اين ت در عصر کنوني،

ر اين ب. اشدم و رسوم و به طور کلي با محيط زندگي آن جامعه سازگار بمتناسب با حافظه تاريخي، فرهنگي، رس

ال يز زير سونمادي  وحوزه فيزيکي  ها، نه تنها در حوزه علوم انساني بلکه دراساس، جهانشمول بودن بسياري از نظريه

 .(64: 1396 تاجمير رياحي، صفري و شاملي،)رفته است 

لزامات اري روي داده است، الگوهاي رهبري موجود ديگر پاسخگوي تحوالتي که امروزه درحيطه هاي کا با

ه در کاي رهبري يوه هشمتناسب اين دوره نيستند و نياز به الگوهاي رهبري مبتني بر روابط انساني و اخالقي، از جمله 

نوال مين مه هپرورش نيز وضع ب در نظام هاي آموزش و. اسالمي وجود دارد احساس مي شود گفتمان ديني، معنوي و

هبري ربک هاي از اين رو، اهميت سبک هاي س. انداست و رويکردهاي مديريتي معمول کارايي خود را از دست داده

 رفته استگتوجه قرار  خالل قرن بيست و يکم مورد اي درآميز به صورت فزايندهاثربخش براي عملکرد موفقيت

 .(140: 1393 غالمي، شيربيگي و حاجي زاده،)

و  يالتع يها هنياسالم، فراهم آوردن زم نيد هيتحقق اهداف عال يبراآموزش وپرورش ، ياسالم نظام درهمچنين 

 يماسال يهاانرمآا و هدارند که با ارزش ازين انيبه رهبر جامعه، يانسان يروين اجاتياحت نيمأها و تانسان ييشکوفا

 .نداسالم باش نيد يبرگرفته از آموزه ها داشته و يوستگيپ

ي رنامه هايبتماع، سالم، در واقع تنها ديني است که به طور اصولي و مدون جهت اداره جامعه و براي مديريت اجا

ه دقت، ب را نهادهد و آهاي خاصي که حقوق انساني هر فرد را مورد توجه قرار ميبرنامه. بيني کرده استرا پيش

، رهنمون ل اخرويرشد و تعالي قرارمي دهد و به سوي کمامسيري از ها را دررعايت مي کند و از سويي ديگر، انسان

 .(32: 1382 ،نايه) مي کند

بعاد رد و به اهده داعدين اسالم به عنوان يگانه دين حق وکامل ترين آنها، رسالت هدايت و تربيت انسان ها را به 

ت تدارک اي بشريامه جامعي بربرن بطن نظامي جامع و منسجم، گوناگون زندگي بشر توجه کرده، با سازماندهي آن در

د ست يابدکمال حقيقي که همان تقرب به خداوند است  ديده است تا در پرتو آگاهي و عمل به آن به سعادت و

 .(79: 1387 معارفي،)

ماهيت شيوه هاي  بنابراين، مديريت اسالمي با کل نظام اسالمي پيوند دارد، چون اسالم مکتبي همه جانبه است،

خواهيم اسالمي زندگي ت مي گيرد، به عبارت ديگر، ما ميأم اسالمي از ماهيت اسالمي بودن آن نشمديريت در نظا

اين پسوند  سسات اسالمي خود را بر مبناي اسالم اداره کنيم،ؤکنيم، اسالمي فعاليت کنيم، اسالمي آموزش دهيم، و م

نسبت به مديريت و محتواي نگرش ما نسبت مقيد به اصولي مي سازد که چارچوب عقيذتي ما را  اسالمي بودن ما را

-مي کنکاش قرار اسالم را مورد مفهوم مديريت درو  اختهاگر به بررسي ضرورت مديريت پرد. دهدبه آن را شکل مي

                                                      
1 Rozenfeld, Yemini & Engel. 
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ه کنيم و خالصه بکنيم، اگر در مورد چگونگي تربيت مديران بحث مياسالمي را بيان مي هاي مديرويژگي دهيم، اگر

اين مطلب است که  ناپذيرمي دانيم، همه و همه، دال بر، وجود مديريت را در جامعه اسالمي اجتنابذکر ادله مختلف

ما مديريت را با چارچوب مکتب . هاي ديگر به عاريت بگيريمهاي مديريت را از مکاتب و نظامتوانيم شيوهنمي

مباني نظام اسالمي  ويي باشيم که برخاسته ازجستجوي الگ ما بايد در. بنديمدهيم و در عمل به کار ميخودمان وفق مي

و سنت ( نآقر)اصل امامت در اسالم يعني رهبري جامعه براساس کتاب خدا، . و همگون با ساير ابعاد اين نظام باشد

بلکه  ها اسالمي نباشد،توان پذيرفت که مديريت سازمانچنين نظامي نمي در. و هدايت جامعه به سوي کمال (ص)پيامبر

 (. 40: 1399 سرمدي،)سطح کالن است  ها در نظام اسالمي ادامه رهبري و امامت جامعه درت سازمانمديري

هاي دين هاي رهبر آموزش بر مبناي آموزهلفهبه شناسايي مؤاست شده تالش  پژوهش نيادر  اساس،بر همين 

 .اسالم پرداخته شود

ه نيروي ل انسان را ببه اين منظور، خداوند متعا است؛ ت ميسرتربي تعليم و پرتو در تحقق هدف آفرينش انسان تنها

گين ت و رسالت سنقوانين متين برانگيخ احکام و پيامبراني را با براهين روشن و و کرد معرفت تجهيز ابزار عقل و

ي، به آسمان يانارف اداين رو، تعليم و تربيت مهم ترين بخش تعليمات و مع تعليم و تربيت انسان را به آنان سپرد. از

 .(24:1387 ،ياراحمدي و يخصوص اسالم را تشکيل مي دهد )صالح

 يمتعال ميخواه با تعالتحول رشد و پرورش انسان يبرا يزيررنامهب يرسالت نظام اسالم نيتررو مهم نياز هم 

امعة جد تا آحاد کنفراهم مي بستري ،ياسالم ةدوام و عظمت جامع، يرسالت، عالوه بر بالندگ نيشدن ا يعمل. است

 وند، يا نماها مقرر نموده است اجرآن يبرا ياسالم تربيت و تعليمانسان به  يازمنديرا که خداوند ن يفيوظا ياسالم

 يلکوتم ۀعنوان اشرف مخلوقات و جلوبه ياصوالً انسان در فرهنگ قرآن .حرکت کند يارسوي فالح و رستگجامعه به

اما . شده است عالم برگزيده نيا يقدس مياز حر يپاسدار يبرا زيو نش، يخو يرسالت معنو دادن انجام يخلقت برا

ها، بيآس که در معرض راچ ت؛سا ياله يتيو ترب يميهاي تعلجانبه و برنامهمراقبت همهت، يهدا ازمنديانسان ن نيا

ا مأنوس ب تربيت و يمتعلا فقط ب يسعادت و رونيا قرار دارد، از يرونيب داتيو تهد يو نفسان يدرون اليموانع و ام

 يةر سااست تا د و دانستهبندگان همس يتيو ترب ميتعل ازيرا با ن امبرانيبعثت پ ميقرآن کر .است ريپذامکان يفطرت اله

لم سا نديفرا بر مرا نيا. گردد يو به نجات جوامع دربند اسارت منته دينائل آ يانسان يمقامات عال سببه ک تيآن بشر

 .(2: 1391توکلي،)است  يتنمب ينيد تيترب

 ييو شکوفا يتعال يها نهياسالم، فراهم آوردن زم نيد هيتحقق اهداف عال يبرا يدر نظام اسالم تيو ترب ميتعل

آموزشي  يدر بحث رهبر آنچه. دارند ازين ياسالم يجامعه ، به رهبر آموزش يانسان يروين اجاتياحت نيمأها و تانسان

 مندي ازمؤسسه آموزشي در کنار بهره يرهبر بر ياله يارهايو مع يهاي اسالمارزش مطرح است حاکم بودن ياسالم

هاي خود از احکام، داده يبرا يرهبر و تيرياگر علم مد يعني است، يو رهبر يعلم يساختارها ها وچارچوب

رسد به نظر مي درواقع .افتيدست خواهد  خود يقيحق تيموفق دد، بهمند گربهره يهاي اسالمارزش و راهکارها

امر  نيا. آوردانسان را فراهم مي ييو شکوفا يهاي تعالاسالم، زمينه يهاي الهارزش يبر مبنا يآموزشي اسالم يرهبر

در  هاانسان نوع نگاه به رييتغ و نمونه آن در و چه در سطح سازمان آموزشي مصداق دارد( هجامع) کالنچه در سطح 

پرورش آن مسبّبات  است که با يارزشمند هيبه نگاه سرما، يمنابع سازمان گرين در کنار دنگاه منابع به انسا ازسازمان، 
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رهبر آموزشي منظور بدين(. 110: 1390، رادمؤمني و يمورکان شمس) در سازمان فراهم خواهد شد ينوآور و تيخالق

آن است  يم اسالميتعل يا تربيت وهاي اسالمي آموزه هدف .هاي دين اسالم استمندي از آموزهبهرهمستلزم  ياسالم

مال کرا به مرحله  يمعراج و و م پرستش پروردگار فراهم آورديدر صراط مستق را يت آدميهدا ت وکه مقدمات حرک

به ياري  ند وکبر آن استوار است، هموار   راه بازگشت به احسن تقويمي را که بنياد آفرينش وي انساني آسان سازد و

يي اين سير و سلوک است، ابيشتر به خدا که مقصد نه  لحظه هرمدارج علم و ايمان بگذرد و  مراحل و صالح از ملع

شده است، و  هدف بايد متناسب با حقيقت انسان باشد، همان مقصدي که آدمي براي آن آفريده اين .نزديک نمايد

مقاصدي را  و انسان بيراهه مي رود شود، وچنانچه اين امر فراموش گردد، راه نيز فراموش مي. خواندآفرينش بدان مي

 و رسانديمگذارد که او را به مقصد کمال نهايي مياش سازگار نيست و پا درراهکند که با حقيقت وجوديدنبال مي

 (.37: 1390ي، اکبر) شودگشتگي و تباهي انسان مياين امر سبب گم

 (ع)مبربيت پيا و اهل (ص)و پيامبر الم شامل کالم خداهاي دين اسو حديث ثقلين، آموزه نساءسوره  59به استناد آيه 

 :فرمايدمي نساءسوره  59خداي متعال در آيه . است

 إِنْ  ولِوَالرَّس  اللَّهِ  إِلَى فَر د ّوه  يْءٍشَ فِي نَازَعْت مْتَ فَِإنْ  مِنْک مْ أَمْرِالْ وَأ ولِي الرَّس ولَ وَأَِطيع وا اللَّهَ أَطِيع وا آمَن وا الَّذِينَ أَي ّهَا يَا»

 «تَأْوِيلًا وَأَحْسَن  خَيْرٌ ذَِلکَ  الْآخِرِ وَالَْيوْمِ بِاللَّهِ ت ؤْمِن ونَ ک نْت مْ

 يداراو ا ِمثل و امبرنديحق پبه يايکه اوص] صاحبان امرتان و امبريپ از زين د، وياطاعت کن خداوند از! مؤمنان اي»

جنگ  و ياجتماع و يگمسائل خانواد امور مادّي و احکام و از] يزيچ ۀرهرگاه دربا پس ديفرمان ببر [اندمقام عصمت

 مبرايپو  ه خداب آن را [اختالف افتنِيخاتمه  يبرا] ديمؤمن هست امتيق و خداوند د، اگر بهياختالف داشت [صلح و

 «.است کوتريازنظر عاقبت ن و بهتر شما يبرا [کار] نيا! ديارجاع ده

  :فرمايندمي نيثقل ثيحد يز در، ن(ص) پيامبر گرامي اسالم

 نَ مِ مدودِمَ لٌبحَ اهلل کتابَ رخِاال نَمِ معظَأَ همادِحَ أَ -عديا بَلو ضَّن تَلَ ماهِم بِکت سَمَ ن تَإِ ين مالَقَالثَ م فيک  ک تارِ اني»

 «مايهِ فوني فِخلتَ يفَروا کَظَانفَ وضٍلي الحَردوا عَي يَتَّحَ  رقافتَن يَلَي، وَيتبَ  اهلَ تيترَعِ ، وَاالرضِ ليإِ ماءالسَّ

 شويديممن گمراه ن از ييد، بعدوقتي به آن دو تمسک جو گذارم که تامي را قدربين شما دو چيز گران من در»

 خاندان وترت عکه طناب کشيده شده از آسمان به زمين است و  خدا کتاب: است ترديگري بزرگ يکي از آن دو از

 .«در کنار حوض بر من وارد شوند تا، دشونيمن يکديگر جدا ازکه من 

اصول  البالغه ترجمه مرحوم دشتي،به قران کريم ترجمه استاد نصيريان، نهج مراجعه با پژوهش نيا دررو اين از

 .آيات و روايات مرتبط استخراج گرديد کافي، ميزان الحکمه  و ساير منابع ارزشمند شيعه

هاي مديريت مدرسه با در پژوهشي به بررسي ويژگي( 1399)ن در راستاي پژوهش حاضر، توراني و همکارا

درسه ماي مديريت ها و نشانگرهرويکرد اسالمي و ارائه ابزار سنجش معتبر و الگوي پيشنهادي پرداختند و ابعاد، مولفه

ذب، گزينش و ج)کارکنان  .2( رسه، سبک رهبريهاي فردي مدير مدويژگي)مدير  .1: با رويکرد اسالمي را شامل

خالقي و ديني، رشد ارشد جسماني، رشد شناختي، رشد )آموزان دانش .3( نگهداشت، آموزش، ارتباطات، ارزشيابي

 5.( اعي، سرمايه اطالعاتي، سرمايه مالي و فيزيکيسرمايه اجتم)منابع  .4( اي، رشد هنريوحرفهاجتماعي، رشد فني

 .تبيين کردند( شارکتآموزش، م)والدين  6( ها، نمادهاارزش)فرهنگ مدرسه 
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 يان هاحکمت محور از منظر اسالم در سازم يرهبر يالگو يبه طراح يدرپژوهش( 1398) المهيو د يرحمان

 تيعقالن)امل عمحور از چهار  حکمت يرهبر ياست که الگو نياز ا يحاصله حاک يهاافتهي. پرداخته اند يآموزش

 نيه و اشد ليفه تشکمؤل زدهيو س( بهنگام يسازياتيشدمدار، عملر يريگ شيناظر به واقع، پ يبخشاستحکام ،يانيوح

  .دشبا يآموزش يها طيمح يچندبعد و دهيچيعمل رهبران در مواجهه با مسائل پ يراهنما توانديم يالگو

بر  ديکأبا ت مدارس رانيمد يها يستگيشا يمؤلفه ها يبند تياولو و ييبه شناسا يپژوهش در (1396) نژاد عارف

 رانيمد يستگيمؤلفه شا 23متن مصاحبه ها  ليبعد از تحل .پرداخته است يفاز يدلف کرديو با رو ياسالم تيريمد

لفه مؤ. ه اندشد يتبنديمؤلفه ها اولو يازف يروش دلف قياز طر يستگيشا يپس از آن، مؤلفه ها و ييمدارس شناسا

م قرار ا سواول ت يتهايو نظم در اولو يانشرح صدر،مهرب ،يقانونمند ،يمانند وجدان کار تيريمد يستگيشا يها

 .گرفته اند

بالغه نهج ال يموزه هابا استفاده از آ يسازمان يابعاد رهبر نييبه تب يدر پژوهش( 1396)و همکاران  ياحير ريتاجم

امه نز ه اعم االبالغ ابتدا متن نهج. مضمون انجام شده ست ليو با استفاده از روش تحل يفيک قيروش تحق. پرداخته اند

 يررسمورد ب يريپذ تيالگو بودن و مسئول ،يرگذارينفوذ و تأث يمرتبط با رهبر ميمفاه ديها، خطبه ها و حکمتها از د

ش شناسه به رو يو مقوله بند صياستخراج، و سپس بااستفاده تلخ هيمضمون اول 525قرارگرفته است و ليو تحل

 شيفزاادرادامه با . شده است ييت عنوان شاخص شناساتح هيمضمون پا 97مشترک  ميبر مفاه ديبا تأک يگذار

بعاد ه عنوان اب ريراگبا تکرار آن سه مضمون ف تاًينها ده مضمون سازمان دهنده تحت عنوان مؤلفه و يدسته بند حدودهم

 .شده است نييو تب ييشناسا يو رفتار ياخالق ،يشامل ابعاد اعتقاد يسازمان يرهبر

 ظام آموزش ونمدارس ا سوه در  رانيمد يرانيا-ياسالم يالگو يبه طراح يپژوهش در (1395)همکاران  و يمحمد

بوده  يفيک يدمور ةروش پژوهش مطالع. الگو پرداخته اند نيمدارس تهران براساس ا رانيمد يابيسپس ارز پرورش و

ن و کادر تهرا شهر ةيعلم يحوزه ها رانيمدمدارس،  ةنمون رانيبخش را سه گروه مد نيا ۀو مشارکت کنندگان بالقو

 و بر اريمع کينهدفمند و تک يريروش نمونه گ داده اند که با ليتشک را يکانون يمدارس گروه ها يو ادار يآموزش

 و تادلب هشقا ا سوه در يآموزش ريمربوط به مد نيمضام.مشارکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند ياساس اشباع نظر

 تارمند باساخ مهين قيعم ةاز مصاحب ر،يمضمون فراگ کي و( ياصل) ان دهندهپنج مضمون سازم) هياول هين ه مضمون پا

 ريمد نيممضا ةمانند کتاب قرآن و نهج البالغه استخراج و در قالب شبک ياسناد اسالم يمشارکت کنندگان و بررس

 .شده است ميا سوه ترس يآموزش

هاي آن داللت و (ع)يريت در سيره امام حسينو تبيين اصول مد يبه شناساي يپژوهش در( 1395)همکاران  و يفيلط

را  (ع)رهبري امام حسين و يو بعد مديريت ،يرا بررس عاشورا ۀها دربارتا خأل پژوهش براي دانش مديريت پرداخته اند

 ،يبه لحاظ روش، کيف هدف، بنيادي و اساسپژوهش بر. کنند يلحظه شهادت بازبين آن حضرت تا يزندگ در سيره و

پژوهش  يبه سؤال اصل ياست که با بهره گيري ازروش تحليل مضمون به دنبال پاسخگوي يکردي استقرايروي يودارا

 80گام بعدي  در .شناسه اوليه استخراج شد 207حوزه عاشورا ابتدا  خبرگان در مطالعه منابع معتبر و مورد تأييد با .بود

. مضمون سازمان دهنده استخراج شده است 41ايه، وجمع بندي اين مضامين پ يکه از بررس شد يايمضمون پايه شناس

رهبر، اصول  و هاي مديراصول ناظر به ويژگي دهنده ذيل چهار مضمون فراگيرسرانجام تمام مضمون هاي سازمان
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 محيط، قرار با يروياروي بههمکاري، اصول ناظر به هدف، راهبردو برنامه ريزي واصول ناظر  ناظر به مديريت افراد و

اصول علم  يبراي طراح يهايتوان داللت يم (ع)از مضامين فراگير استخراج شده ازسيره امام حسين .ستگرفته ا

 .استخراج کرد يمديريت بر اساس منابع دين

نظام ارشد رانيمد تيترب يبرا يعلو تيريمد يالگو يبه طراح يدر در پژوهش( 1395) و همکاران ياحمد

با اج، واستخر رهيمرتبط در س نيمضمون، مضام ليپژوهش باروش تحل نيا. پرداخته اند رانيا ياسالم يجمهور

و  يياسان اجراز نظرکارشنا. استاستخراج و ارائه شده  يعلو رهيمطلوب از س يالگو ،يريتفس يساختار يالگوساز

ون مضم 687و  يشناسه استخراج شده از منابع علم 329از مجموع . الگو استفاده شده است يدر اعتباربخش يعلم

 ت،يربت نهيزم ،يحاکم اسالم: الگو عبارت است از ياست که عناصر اصل يحاک جياستنباط شده از شناسه ها، نتا

و  يفرع يهاضمونسازمان دهنده الگو از م ياصل يهامضمون نياز ا کيهر . شونده تيخانواده، سازمان، مردم و ترب

 .سازديممکن منظام را  يشده است که گسترش نظر ليتر تشک يجزئ يعناصر

اخالق  يآموزش يدر رهبر يريگميتصم يبه بررس يپژوهش در( 2020) 1هاي خارجي نيز، جانسوندر بين پژوهش

 يمورد بررس ليبر اساس انج يآموزش يشده است و اصول رهبرانجام يفيپژوهش از نوع ک نيا. مدار پرداخت

 ريتأث گرااخالق يآموزش يبر رهبر ينيد يه از رهنمودهاحاصل از پژوهش نشان داد که استفاد جينتا. قرارگرفته است

 .ديآيکارآمد به شمار م يآموزش ياز عوامل مؤثر بر رهبر يکيو  گذارديم

پژوهش از  نيا. پرداختند يجهان يدر مدرسه دار نينقش د يبه بررس يدر پژوهش( 2020) 2روزنفلد و همکاران

 تيريدر آموزش و مد ندهيآ يهاآن نشان داده است که پاسخ به چالشحاصل از  جيبوده و نتا يشيمايپ يفينوع توص

 يالمللنيو ب يو ابعاد اخالق دهديمدارس سوق م يو رهبر تيريدر امور مد نيو دخالت د يدارنيمدارس، ما را به د

 .رديگيرا در برم

با توجه به نقش  کيو  ستيدر قرن ب يديکل يمساله رهبر يبه بررس يدر پژوهش( 2019) 3المبي و مک روآک

که  دهديپژوهش نشان م جيبوده و نتا يفيپژوهش از نوع ک نيا. پرداخته اند رلنديو ا لزيو س،يمذهب در مدارس انگل

مانند  ييکشورها يبرا ژهيوبه. شوديم بمحسو يديکل يچالش ک،يو  ستيرهبران مدارس در قرن ب يبرا ن،يد

شده است که پژوهش عنوان نيدر ا. تر استرهبران مدارس مهم يبرا يزياز هر چ يکه انسجام آموزش... و سيانگل

 .شوند تيترب يمذهب يدگاههايمدارس با د ندهيرهبران آ ديبا اتياز اخالق شتريبهره بردن ب يبرا

و  يقرون وسط ياسالم شهيدر اند يآموزش يتصورات رهبر يبه بررس يدر پژوهش (2018) 4ارار و حاج يهيا

در اسالم را  يآموزش يرهبر ياصل اتيمقاله خصوص نيا. دارند، پرداختند يچند فرهنگ يهانهيا در زمهکه آن يسهم

در دوران  يآموزش يو رهبر يکه توسط چهار دانشمند مسلمان در مورد مسائل آموزش ييهافيو توص کنديم فيتوص

 زيدر قرون گذشته ن يکه در اسالم حت دهدينشان م جينتا. دهديقرار م ياسالم، شده است را مورد بررس ييطال

                                                      
1 Johnson 
2 Rozenfeld, et al 
3 Lumby & Mac Ruairc 
4 Arar & Haj-Yehia 
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و  يانصاف، درستکار ،ييجوبه عدالت توانيشده است که از آن جمله معنوان يرهبران آموزش يبرا يماتيتعل

 .شجاعت اشاره کرد

 يپژوهش از نوع مرور نيا. پرداخت کيدر مدارس کاتول يرهبران آموزش يبه بررس يدر پژوهش( 2018) 1واتکينز

سه واژه را در  شود،يصحبت از شغل م ک،يدر مدارس کاتول يحاصل از آن نشان داده است که وقت جيبوده و نتا

 جينتا نيهمچن. است يکه با تفکر مذهب يو شغل يروحان ريعنوان کار روزمره در مدرسه؛ مشاغل غشغل به. رديگيبرم

 زش،يخود دارند و انگ تيا در شخصر يعاطف يژگيو ک،يموفق در مدارس کاتول يکه رهبران آموزش دهدينشان م

 .نهند يها را ارج مو ارزش يجانيهوش ه

 يفيپژوهش از نوع ک نيا. پرداختند يمدارس اسالم يرهبر يبه بررس يدر پژوهش( 2018) 2بروکس و موتورز

از مدل خارج  يرهبر اسالم يهاحاصل از آن نشان داده است که ارزش جينتا. شدهارائه تيدرنها يبوده است و مدل

در مورد درک رهبران مسلمان  ديجد ينشيکه ب رانو رهب رانيمد يو باورها ديمدل، شامل عقا نيقرار دارند و درون ا

 .شوديدر مدارس، م هيرو نيا ريتأث ياز کار خود و چگونگ

 شناسي پژوهشروش

شده است،  لذا اين پرداخته يند هايآموزه مبناي آموزشي بر رهبر هايمؤلفه ازآنجاکه در پژوهش حاضر به شناسايي

مطالعه  جامعه مورد. ها، رويکرد پژوهشي حاضر، از نوع کيفي استپژوهش ازنظر هدف، بنيادي و ازنظر نوع داده

 .شد استفاده هدفمند گيرينمونه روش از هاآن انتخاب براي که ودند،اسالم ب نيخبرگان حوزه د شامل منابع مرتبط و

 ياي شامل مطالعه مبانهاي دين اسالم، از روش کتابخانهبرمبناي آموزه رهبري آموزشي يهامؤلفه ييجهت شناسا

مقاالت و کتب ها، نامهانيپا  ،ينترنتيا هايگاهيپا قياز طرن، يشيپ هايو پژوهشاستخراج آيات و روايات مرتبط  ينظر

د،  ابتدا در قالب روش فرا ترکيب، انجام ش که در يک بخش کيفي ،يدانيم روشدر . استفاده شدي و خارج يداخل

هاي دين اسالم، شناسايي شد سپس مواردي آموزشي از بعد روابط کار برمبناي آموزه رهبري هايهاي اصلي مؤلفهتم

خبرگان نيز . هاي مربوط با خبرگان به عمل آمدمصاحبه گرديد در ادامه حذف که با يکديگر همپوشاني داشتند،

فرا ترکيب و با  روشهاي پژوهش از براي تحليل داده .يمي با موضوع نداشت را حذف نمودندمواردي که ارتباط مستق

هاي کيفي گردآوري شده، از طريق استفاده شد. در اين طرح مراحل تحليل داده MaxQDA نرم افزار استفاده از

  کدگذاري باز و کدگذاري محوري انجام شده است.

 

 هايافته

 هاي علمي مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت؛ اما قبل از تجزيهوهش با استفاده از روشهاي پژدر اين بخش داده

هاي رهبري آموزشي برمبناي در ادامه به شناسايي مؤلفه. بررسي قرار گرفت ها موردپردازش دادهها پيشتحليل داده و

اند، استخراج ها تأکيد داشتهبر آن شترين بنظراکه صاحب يهايمؤلفه مقاله نيدر ا هاي دين اسالم پرداخته شد.آموزه

 ها يک از مؤلفه آيات و روايات هرشده است  مؤلفه مشخصج نپ تينها ها، دراز آن يتعداد يپوشانبه هم شد. با توجه

                                                      
1 Watkins 

2 Brooks & Mutohar 
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 :اند ازعبارت

 
 لفه دين داريؤکد هاي مربوط به م آيات و .1جدول 

 کد ترجمه روايت/آيه

 186/بقره
ه را عا کنندد يدعا !کميمن نزد ناًيقي:[ بگو]من بپرسند،  ۀدربار چون بندگانم از تو

استه ن، خوو آخرتشا ايدن ريخ نيتأم يبرا] ديکنم؛ پس بايمرا بخواند اجابت م يوقت

 دابنيراه  تا به رشد وصواب اورنديب مانيو به من ا اجابت کنند،[ عمالً]مرا [ يها

 مانيا

 يقوت مى دهدفرمان  خدا ترس از به را او 53نامه

 53نامه
 تيعبود به مالک اشتر پسر حارث است على امير مؤمنان، فرمان بنده خدا ينا

 / آل عمران

159 

گان ل کنندخداوند توک رايبر خداوند توکل کن؛ ز يگرفت [يبر انجامِ کار] ميتصم چون

 را دوست دارد
 وکلت

 53 نامه
 از ده،آم کتاب خدا آنچه در کارها مقدّم دارد و را بر ديگر اطاعت خدا اينکه و

 خواهد شد،با پيروى آن رستگار ن پيروى کند، دستوراتى که جز را سنّت ها واجبات و

 نخواهدگرديد با نشناختن و ضايع کردن آن جنايتکار جز و

داشتن اطاعت  مقدّم

 خدا بر ديگرکارها

 53 نامه

روزى ند زيرا خداو زبان يارى کند، دست و با دل و که خدا را فرمان مى دهد او به

 رگ شماردبز را که او آن کس را و بزرگ دارد تضمين کند که اورا يارى دهد، کسى را

 نيد ييبرپا يبرا الشت

 يريبکارگ با و خدا قلباً

قدرت و با  يتمام

 انيب نيبهتر

 41/ حج

 يم[ اش ژهيو طيبا شرا] را نماز ميکن يم شانيعطا ييفرمانروا نيزم که چون در آنان

 ياز کارها و دارند يوام دهيپسند يبه کارها [مردم را] و پردازند، يند و زکات مخوان

 خداست اريکارها فقط در اخت [ةهم] فرجامِ و دارند، يزشت بازم

 امر به و نماز ييبرپا

 رمنک از يو نه معروف

 53 نامه
خاب خداى خود انت و روزت را براى خود بهترين ساعات شب و و وقت ها نيکوترين

اشته د آسايش قرار رعيّت در اگر نيّت درست و اگرچه همه وقت براى خداست، ،کن

 باشد

ترين کوين اختصاص

و ساعات شب  وقت ها

 و روز براى خود و خدا

 53 نامه
اجباتى واخالص انجام دهى، انجام  با بايد که به خدا اختصاص دارد و کارهايى از

 است که ويژه پروردگاراست 
 واجبات انجام

 53 نامه

 مانند اوهشکوه خداوندى  در و ى،بزرگى همانند خداوند پندار در خود را که بپرهيز

-زش مىارهر خود پسندى را بى و سازد،خوار مى سرکشى را خداوند هر زيرا ،دانى

 کند

از احساس  پرهيز

 با خدا يهمانند
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 استمداد الهي مربوط به مولفه يکد ها و اتيآ .2جدول 

 کد ترجمه روايت/آيه

 53 نامه

آن که  جز موفّق باشد واجب کرده است نمى تواند او بر انجام آنچه خدا از زمامدار و

 در و سازد، براى انجام حق آماده را خود و يارى بطلبد، اخد از و تالش فراوان نمايد

 شکيبايى ورزد دشوار، يا همه کارها، آسان باشد

 ياريطلب 

 شرح صدر طلب گشاده گردان [نيسنگ ةفيحمّل وظت يبرا] ام را نهيس !پروردگارا 25/طه

 26 /طه
آسان شدن  طلب آسان ساز  ميکارم را برا و

 امور

 28-27 /طه
قابل فهم  طلب سخنم را بفهمند تا يگِره از زبانم بگشا و

 شدن کالم

 علم طلب  يفزايب دانش مرا !پروردگارا 114/طه

 83 /شعراء

حکمت  طلب ملحقم ساز  ستگانيابه ش من حکمت عطا کن و به پروردگارا

والحاق به 

 ستگانيشا

ماه مبارک  يدعا

 رمضان

تغييربدي  طلب ده  بديهاى حال ما را به خوبى صفات خودت تغيير خدايا

 هاى حال خود به

 صفات خدا يخوب

 :زاده ينيحس

 (181ص1388

پناه به تو !خدايا: هر گاه از خانه خارج مى شدند، مى فرمودند (ص)گرامى اسالم پيامبر

ا يم کنم منحرف کنم يا منحرف شوم، ست مى برم از اين که گمراه کنم يا گمراه شوم،

هنده پنا !اخداي مورد ستم قرار گيرم، ديگران را به نادانى کشانم يا خود گرفتار آن شوم؛

 و ستايش تو عظيم، و خدايى جز تو نيست  ستبه تو، عزيز ا

بردن به خدا  پناه

از گمراه کردن 

 رانگيد

 53 نامه
 ا،انجام تمام خواسته ه قدرت برترش در و بزرگ، با رحمت گسترده، خداوند از

  موفّق فرمايد را تو و درخواست مى کنيم که به آنچه موجب خشنودى اوست ما

 ريز قيتوف طلب

 مجموعه

 53 نامه

مت رگى حکوخودبزرگ بينى شدى به بز يا تکبّر دچار قدرتى که دارى، و مقام با اگر و

ى تندرو واز تو است بنگر، که تو را از آن سرکشى نجات مى دهد،  پروردگار که برتر

 ندتو را فرو مى نشاند، و عقل و انديشه ات را به جايگاه اصلى باز مى گردا

 بردن بر خدا پناه

 تکبر هنگام
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 تاديب نفس مربوط به مولفه يوکد ها اتيآ .3جدول 

 کد ترجمه تيروا/هيآ

 73 حکمت

را  ودخ ردازد،آن که به تعليم ديگران پ پيش از مردم قرار داد، بايد کسى که خود را رهبر

ا رس که خود کزيرا آن  تعليم دهد، با کردار تربيت کند، آن که به گفتار و پيش از بسازد،

ادب  و تعليم دهد که ديگرى را آن به تعظيم است از سزاوارتر ادب کند و تعليم دهد

 دبياموز

 نفس  تيترب

رساله حقوق 

 (ع)امام سجاد 

 ودهى بحق زبانت اين است که آن را از دشنام ارجمندتر بدانى و به سخن خوب عادتش 

 مؤدبش دارى

 کالمدادن  عادت

 ييکويبه ن

رساله حقوق 

 (ع)امام سجاد 

و  ىيرگوپو آن را در کام دارى مگر در محل حاجت و براى سود دين و دنيا و آن را از 

زبان  که ايمنى از زيانش نيست و درآمدش کم است معاف دارى، دهيکم فا ىيراسياوه

زبانى او است، و  گواه خرد و دليل بر آن شمرده شود و آراستگى مرد به زيور عقل خوش

  جز به او تنيس ىيهيچ جنبش و توانا

 مواقعدر  صحبت

 لزوم

 44 /طه

 

 يبرا] اي ،[رديحق رابپذ نييآ]گشته اريهش د،باشدکهييمرابه اوبگو امينرم پ يباگفتار پس

 بترسد [ياز سرکش ستادنيا باز

 

 يبا نرم صحبت

 

 70 /احزاب
ست ر و درو سخنِ استوا د،يزيبپره[ اطاعت کرده، و از محرّماتش]ازخداوند !مؤمنان يا

 دييبگو

و درست  استوار

 گفتن سخنِ

 36/نساء
کن  انينان بآ يبرا[ و آخرت ايرادردنعواقب کارشان ]رسا که در دلشان اثر کند  يانيب با

 کن  انيآنان ب يبرا[ و آخرت ايعواقب کارشان را در دن]
 سخن گفتن رسا

رساله حقوق 

 (ع)امام سجاد 

 دلت گوش پاک داشتن او است از اينکه راه دلت باشد مگر براى خبر خوبى که در حق

ى ت، هر نوع معنخير پديد کند يا خلق کريمت نصيب کند زيرا گوش دروازه دل اس

 رساند آن ميه خوب يا بدى را ب

 دنياز شن زيپره

 هودهيب سخنان

رساله حقوق 

 (ع)امام سجاد 

نگاه به  زا ريپره زىنيست آن را بپوشانى و مبتذلش نسا اما حق چشمت اين است که از هر چه روا و

 رواناچه  هر

رساله حقوق 

 (ع)امام سجاد

يله آورى زيرا ديده وس بينا شوى يا دانشى به دست آورى که از آنمحل عبرت براى مگر

 عبرت است

به انچه   توجه

و   عبرت باعث

 شود يرت ميبص
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 عجب شکني مربوط به مولفه يوکد ها اتيآ .4جدول 

 کد ترجمه تيروا/هيآ

 53 نامه
نه که اين گو اطاعت شود، پس بايد فرمان مى دهم، من نيز و به من فرمان دادند مردم نگو،به 

 . موجب زوال نعمت هاست و پژمرده، دين را و فاسد، خودبزرگ بينى دل را

 استيراز  زيپره

 يطلب

 53 نامه

ا يادل پس اى مالک بدان من تو را به سوى شهرهايى فرستادم که پيش از تو دولت هاى ع

 اکماناى حستمگرى بر آن حکم راندند و مردم در کارهاى تو چنان مى نگرند که تو در کاره

 گويى  ته مىنگرى، و درباره تو آن مى گويند که تو نسبت به زمامداران گذشپيش از خود مى

 يياز استثنا زيپره

 خود دنيد

 53 نامه

ن مه روشآنچه که با مردم مساوى هستى امتيازى خواهى از امورى که بر ه در مبادا هرگز

ده از ى پرئولى، و به زوداست، غفلت کنى، زيرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مس

 کارها يک سو رود، و انتقام ستمديده را از تو باز مى گيرند 

 امتيازاز  زيپره

 خواهى

حکمت 

204 

از انتظار  زيپره کار نيکو باز ندارد از ناسپاسى مردم تو را

 از گذارى سپاس

 کارمندان

حکمت 

204 

 ان براىک آن، چه بسا ستايش اندکسانى هستند، بى آن که از تو سودى برند تو را مى ستايند

 و خداوند نيکوکاران را دوست دارد سودمندتر از ناسپاسى ناسپاسان باشد تو،

 شيستااز  زيپره

 يطلب

 6 حکمت
 خود از از زيپره فراوانند  دشمنان او خودراضى، نسان ازا

 بودن يراض

 53 نامه
زرگ باى ام دادهانج نچه راآ يا ى،مردم منّت گذار هايى که انجام دادى برخدمت با هرگز مبادا

 بشمارى

از بزرگ  زيپره

 کار خود شمردن

 53 نامه

حکومت  دچار تکبّر يا خود بزرگ بينى شدى به بزرگى قدرتى که دارى، مقام و با اگر و

و را وى تپروردگار که برتراز تو است بنگر،که تو را از آن سرکشى نجات مى دهد، و تندر

 انديشه ات را به جايگاه اصلى باز مى گرداند فرو مى نشاند، و عقل و

از خود برتر  زيپره

 ينيب

  37 /اسراء
 و ،يبشکاف را نيزم[ تيبا قدم ها] يتوان ينم که هرگز راه مرو نيدر زم يسرمست غرور و با

 يبه کوه ها برس يتوان ينم[ قامت] يبلند در
 از غرور زيرهپ

حکمت 

398 

 شخود بزرگ بينى را رها کن، به ياد مرگ با و تکبّر بگذار، کنار را شىوفر فخر

 

از فخر  زيپره

 يفروش

 53 نامه

 فراوان ه تو راو آنان را چنان پرورش ده ک راستگويان بپيوند، پرهيزکاران و مى توانى با تا

ندازه، ش بى اتو را براى اعمال زشتى که انجام نداده اى تشويق نکنند، که ستاي و نستايند،

 انسان را به سرکشى وا مى دارد ورد، وخود پسندى مى آ

  تياز ترب ممانعت

 گوشيکارکنان ستا
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 کرامت افزايي مربوط به مولفه يوکد ها اتيآ .5جدول 

 کد ترجمه يتروا/هيآ

 31نامه 

 رايز د،رسان يچند تو را بدان چه خواهان دار، هر يگرام ينفس خود را از هرگونه پست

ه باش کم يگريبنده د. ،هرگز به تو برنگرداند ينهير مکا نيخود بر سر ا آنچه را از

 است دهيآزاد آفر تيخدا

حفظ کرامت  

 نفس در خود

 داشتن اءيح ستين صبر حياء و چونايماني  113 حکمت

 208حکمت 
 از رفتار مرقبت دخود حساب کشد، سود مى برد، آن که از خود غفلت کند زيان مى بين که از يسک

 خود اعمالو 

 از شوخى زيپره کس شوخى بيجا نکندجز آن که مقدارى از عقل خويش را از دست بدهد هيچ 450 حکمت

 از تمسخر زيپره را مسخره کند گرياز شما گروه د يگروه دينبا! مؤمنان يا 11/حجرات

 داشتن تواضع  ستيچون فروتنى ن وخويشاوندى 113حکمت 

موسسه اهل 

 تيب

به  خدمت آنهاست خدمتگزار  قوم، سرور: (ص)امبريپ

 همکاران

موسسه اهل 

 تيب

رى دريغ يا را به دوش کشد و آنان را بى[مردم ]سرور، کسى است که هزينه : (ع) يعل امام

 رساند 
 همکاران ياري

الحکمة  زانمي

 365ص 

 يدادن بد پاسخ پاسخ دهد يکيرا با ن ياست که بد يجوانمرد کس: (ع) يعل ماما

 يکيبا ن

 

 يریگ جهینت

توانند از آن ترين منبعي که رهبران آموزشي ميترين و اصليژوهش حاضر به اين نکته اشاره شد که مهمدر پ

لذا  .نان به ارمغان مي آوردآاستفاده کنند، آموزه هاي دين اسالم مي باشد که پيامدهاي رفتاري و کاري خوبي را براي 

،نهج  نبا مراجعه به قرآ بيفراترک وهياسالم ابتدا از ش نيد يآموزه ها يبرمبنا يرهبر آموزش يلفه هاؤم ييشناسا يبرا

 شنهاديو پ ييمورد نظر شناسا يلفه هاؤم ،عهيبع ارزشمند شامن و يو اصول کاف )ع( رساله حقوق امام سجاد البالغه،

هاي دين برمبناي آموزه يرهبر آموزشبراي نشان داد پنج مؤلفه  نتايج با خبرگان مصاحبه انجام شد.، سپس ديگرد

عمل  توجه و .ييافزاو کرامت ينفس، عجب شکن بيدأ، تيو استمداد اله يدارنياز د انددارند که عبارت وجوداسالم 

 :روايات هريک از  مولفه ها  داراي آثار و پيامدهاي زير است به آيات و

پيامبران از سوي خداوند اخالقي و عملي که  مجموعه اي از آموزه هاي اعتقادي، دين عبارت است از :دين داري

 اين جهان و سعادت انسان در التزام به اين آموزه ها موجب کمال و و اعتقاد .هدايت بشر آورده اند جهت راهنمايي و

 کارها، داشتن اطاعت خدا بر ديگر مقدّم ،توکل ،يتعبود ،يتقو، مانيا .(14:1389 شاکرين،)آخرت است  سراي پايدار

 از يو نه نماز و امر به معروف ييبرپا ،انيب نيقدرت و با بهتر يتمام يريبکار گ و با ا قلباًخد نيد ييبرپا يبرا تالش

از احساس  پرهيز و واجبات انجام و ساعات شب و روز براى خود و خدا، هاترين وقتکوين اختصاص منکر،

شدن اعتقاد در قلب  ريجاگ زعبارت ا مانياسوره حجرات  14براساس آيه . از لوازم دين داري است با خدا يهمانند
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سوره بقره ،ررهبري 285ايمان را شرط  رشد و صواب معرفي مي فرمايد براساس آيه   ،سوره بقره186آيه   .است

آموزشي براي  ايجاد زمينه هاي الزم براي هدايت و رشد همکاران ودانش آموزان اول خود بايد ايمان داشته باشدآيه 

 (ع)حضرت علي .ت را از آثار ايمان معرفي مي کند که رهبرآموزشي بدان نيازمند استسوره مريم نيز کسب محبوبي 96

. سوره توبه خداوند با تقوا پيشگان است123طبق آيه . ي امرمي نمايندتقودر ابتداي عهدنامه مالک اشتر او را به داشتن 

حضرت  .ز آثار  تقوي معرفي مي کندسوره انفال ايجاد  بصيرت را ا 29سوره طالق خروج از مشکالت و آيه  3آيه  و

که نشان از جايگاه  مالک اشتر، اول خود را بنده و سپس اميرالمومنين معرفي نموده اند، عهدنامه خود با در )ع( علي

را به توکل امر نموده ومي فرمايد متوکالن را  )ص(سوره آل عمران خدا، پيامبر 159واالي عبوديت است. طبق آيه 

 عهدنامه خود با در )ع( يحضرت عل سوره انفال، پيروزي را نتيجه توکل معرفي مي فرمايد.49يه آدر دوست مي دارد و 

بزرگي از نتايج ياري دادن خدا  پيروزي و 53رستگاري را نتيجه اطاعت از خدا معرفي مي نمايد. در نامه  مالک اشتر،

در  27براساس نامه . وظايف رهبر معرفي مي کنداز ه حج برپايي نماز و امر به معروف سور 41آيه  معرفي شده است.

در همه موانع از آثار امر به  يروزيسوره آل عمران پ 104 هياز آثار نماز و براساس آ کويکردار ن مامنماز بودن ت يگرو

ن ره سازماادر اد ريمد يو کنترل يهاي نظارت استيس نيتراز مهم دياز منکر با ينه امر به معروف و مي باشدمعروف 

همه خود را در  رايشود ز يم انحرافات و اصالح امور کاهش از منکر سبب يامر به معروف و نه استيس باشد. اجراي

عمل بد خود را  يخاط نسبت به عملکرد نامطلوب افراد، افراد يتفاوت يصورت ب . درننديب يم گرانيد معرض نظارت

المال در راستاي تيدر مقابل فردي که از اموال ب رمندانکا شود. به طور مثال اگريم ليتبد هيرو کيتکرار و به 

رواج  نهيزم و دهد يخودرا ادامه م هويکند واکنش نشان ندهند و تذکري ندهند آن فرد ش يم استفاده يامورات شخص

ان رستگار اتياز منکر از خصوص ي. امر به معروف و نهآورد يفراهم م گرانيو تعرضات را براي د ينوع بد اخالق نيا

کننده او از آثار اختصاص نيکوترين  اديکردن خدا از  ادي 53براساس نامه  .(48:1398 ي،نيحس و زگاري)پره عالم است

سوره فصلت، مصون بودن از انوه  30 هيبراساس آ ومي باشد خدا  و براى خود روز بهترين ساعات شب و و وقت ها

 يارزش يوب ينهج البالغه مصون بودن از خوار 53راساس نامه ب. مي باشد هنگام مرگ  از آثار انجام واجبات ترس و

 .باشد يبا خدا  م ياز احساس همانند زياز آثار پره

. ي ميسر نخواهد شداستمداد الهاست که بدون  و دشواري در سازمان کاري پيچيده رهبراعمال  :استمداد الهي

 ،ستگانيالحاق به شا حکمت و علم، ل فهم شدن کالم،قاب آسان شدن امور، شرح صدر، ي،اري بايد براساس يافته ها و

موفقيت رهبر  53در نامه . ه شودلباطم از خداوندرا  همجموع ريز قيتوف صفات خدا، يهاى حال خود به خوببدي تغيير

 سعه صدر، .است  استير لهيوس سعه صدر 176 براساس حکمت .در گروي طلب ياري از خداوند معرفي شده است

 طيشرا يبعض در اداره سازمان در رانيمد.است موفق رانيهاي مهم مد يژگيو از و تيريمت الزمه مداستقا و صبر

 ييتوانا هستند که ريمد يرانيمد شوند. يم بحران روبرو يحت ايو  يمشکالت اساس با و رنديگيقرار م دشوار و سخت

سخت اداره و بحران را کنترل کنند  طيشرا در را بتوانند سازمان رييبه تعب اي و مشکالت راداشته باشند اداره بحران و

 رانيمد يتيريمهارت مد هنر و قدرت، ببازند. بحران خود را طيدر شرا باشند و ط مطلوبيدر شرا ريفقط مد نکهيا نه 

توجه داشته باشد که در  ديمدرسه با ريمد ک. ي(45:1398 ي،نيحس و زگاريپره) شود يم دهيبحران سنج طيدر شرا

 شيفراوان را در پ يهايبه اهداف، سخت افتنيدست  يمواجه است و برا يگوناگون يهابيور با فراز و نشمصدر ام
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 ناگوارحرکات يشامدهايو پ يجانب ياثر فشارها را سالح خود نکند در يهمت بلند و يدارد و اگر حوصله، بردبار

 يهايژگيسؤال خواهد برد. سعه صدر از و ريرا زاو  تيهد داد که بعضاً اعتبار مسؤولانشان خو خود از يا رمترقبهيغ

بلند برخوردار باشد،  يا شهيو اند يعال يهمت و روح  يگشاد سعه صدر است که از يدارا يکس است، رانيمهم مد

از  ياريباشند از عهده بس صلتخ نيفاقد ا رانيو اگر مد شوديم رانيمد يواقع نگر و  يشيسعه صدر موجب دوراند

 زدير ياز هم م يو يکارها رازهيو سعه صدر نباشد ش تيظرف يدارا يرينخواهند آمد. اگر مد بر هاييامشکالت و نارس

 .(168:1395 )عارف نژاد، خواهد داشت يدر پ شيبرا يکه تبعاتشوديسلب م ياز و يريگ ميقدرت تصم جهيو در نت

ها همراه است ي آموزشي با سختيانجام مسئوليت رهبر. آموزشي الزم است لذا مطالبه آن از خداوند بر رهبر

سوره طه نيز 26سوره بقره مي فرمايد خدا آساني را دوست مي دارد و در آيه 185متعال نيز در آيه   خداي قادر و

ن را مطرح مي فرمايد. مدير بايد قدرت تفهيم مقصود خود را داشته باشد ورعايت زيبايي ونظام سخن را آمطالبه 

از خدا  يخوش فهم کالم واز سوره طه باز شدن گره  28-27  اتيآدر  (158:1394 ،نيمع کين و  ي)نورمحمدبنمايد 

بنابراين درخواست باشد  يم يرهبر يالزم برا طيسوره بقره داشتن علم از شرا 247 هيبراساس آ ي شود.مطالبه م

 فراوان و ريخ يداراسوره بقره حکمت  269 هيبراساس آ. براي رهبر آموزشي ضروري است (114/طه)افزايش علم 

مي فرمايند  53نيز در نامه  (ع)است امير المومنيناز آثار اعمال صالح   تيکسب محبوب ميسوره مر 96 هيبراساس آ

. کيد شده استالبه حکمت و الحاق به شايسنگاه تأسوره شعرا بر مط 83بهترين ذخيره تو اعمال صالح باشد و در آيه 

مناسب است . (123: 1399 )سرمدي،شد ضرر کرده است ي که امروز و فردايش يکي بافرد : هرندفرمود (ع)مؤمنان ميرا

-که همه چيز خود را از خدا مى )ع(معصوماناز بدي به نيکي را از خدا مطالبه نمايد.  آموزشي تغيير احوال رهبر

هدايت و ارشاد ديگران از او  به ويژه علم نافع و مفيد را نيز از او مى خواستند و در تعليم، علم و معرفت، خواستند،

ثيرگذار در ايجاد روحيه و موفقيت کارکنان است اميرالمومنين أ. خيرخواهي رهبر آموزشي از عوامل تطلبيدندکمک مى

بردن  پناهنيز در پايان عهدنامه موفقيت مالک اشتر را در امر زمامداري ازخداي متعال مسئلت نمودند  )ع(حضرت علي 

هنگام خروج از منرل مي باشد از يافته هاي ديگر پژوهش  (ص)که از دعاهاي پيامبر اکرم گرانيدن دبه خدا از گمراه کر

گرفته است.  )ع(يحضرت علکيد أمورد ت 53 نيز در نامه بردن بر خدا هنگام تکبر پناه. در بخش استمداد الهي مي باشد

 .کبر در کار معرفي مي نمايدبازگشت عقل به جايگاه خود را از آثار پناه بردن بر خدا هنگام  ت

 در مواقع لزوم، صحبت ،ييکويکالم به ن دادن، عادت ،نفس تيتربه هاي پژوهش با تبراساس ياف :ديب نفسأت

نگاه به هرچه  ،هودهيسخنان ب دنياز شن زيپره و سخن گفتن رسا و درست سخنِ گفتن، استوار ،يبا نرم صحبت

 تربيت  73در حکمت  (ع)يحضرت عل .امکان پذير مي گردد شود يم رتينچه باعث عبرت و بصآبه  توجه ست وناروا

را به خود  گرانيتواند د يم يانيب نيريبا خوش گفتاري و ش ريمد. نديانم يم يمعرف تيولئمس رشينفس را الزمه پذ

را  هنيهمراه با طمأن رامآ صورت است که فضاي نيکند در ا جادياداري ا ستميدر س ندييخوشا فضاي جذب کند و

و فشاري کاري وجود  ياسترس و بد اخالق يرانيمد نيچن هاي با ستميدر س. کند جاديکارکنان ا تيبراي کار و فعال

کس بداند که گفتار او نيز از اعمال او  هر(. 47: 1398 ي،نيحس و زگاريپره)وجود دارد  يکم يليخ در حد ايندارد و 

عادت به بيهوده گويي ارزش و اعتبار . (349حکمت  ،لبالغهنهج ا)به حساب مى آيد جز به ضرورت سخن نگويد 

سخن  :مي فرمايند (ع)شود افراد نسبت به دستورهاي او بي اعتنا شوند امام عليکند و موجب ميسخنان مدير را کم مي



 1400زمستان (  65)مسلسل 1، شماره 17فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی / سال 

48 

 

ه  سوره ط 44آيه  .(158: 1394 ،نيمع کين و ينورمحمد) کندرئيس را بي مقدار مي همنشين را منزجر و بيهوده،

منان را به درست و استوار سخن ؤسوره احزاب م 70آيه . کيد قرار داده استأگذاري صحبت با نرمي را مورد تأثيرت

ساله حقوق ردر  (ع)امام سجاد .کيد مي نمايدأسوره نساء به اثرگذار بودن رسايي سخن ت 36آيه  .گفتن دستور مي دهد

 .را مفيد معرفي مي فرمايند مي فرمايند و نگاه عبرت انگيز  بر اهميت حفظ گوش از شنيدن سخنان غير مفيد تاکيد

 ،خود دنيد يياستثنا ي،طلب استياز ر زيپره، با پژوهش يها افتهيشکستن عجب براساس  و يدور :عجب شکني

خود برتر  ،بزرگ شمردن کار خود ،بودن ياز خودراضي، طلب شيستا ،کارمندان انتظار سپاس گذارى از ،امتيازخواهى

از  تيسوره قصص محروم 83 هيبراساس آ .صورت مي پذيرد گو شيکارکنان ستا  تيتربو  يفخرفروش ،غرور ي،نيب

هر که : فرمود (ع)امام صادق .مي باشد يطلب استيخود از آثار ر گاهيخروج عقل انسان از جا 53بهشت و براساس نامه

زمامدار از استثنايي ديدن خود منع مي  53نامه در (. 2:رواية  405: ص  3: اصول کافى ج ) رياست طلبد هالک شود

از انتظار  زيخدا از آثار پره يدخشنو 204حکمت  .مي باشد يخواهازيامت يامدهايگان از پدياتنقام ستمد  53نامه . شود

حکمت  .دينما يم يمعرف يطلب شيستا يهاامدياز پ طانيفرصت هجوم ش 204حکمت  .ي معرفي مي نمايدسپاسگزار

نور حق از آثار بزرگ  يخاموش 53نامه . ديشمنان فراوان را از پيامدهاي از خودراضي بودن معرفي مي نماداشتن د 6

و سوره اسراء  37در آيه . و خروج عقل از جايگاه خود را از نتايج خودبرتربيني معرفي مي نمايد خود يشمردن کارها

 .شودمن از فخرفروشي منع ميؤم 398حکمت  در .سرمستي را نهي مي نمايد راه رفتن با غرور و و يخودپسند

 .مي باشدگو  شياز جمله آثار داشتن کارکنان ستا يرکشس

از  قبتامر ،داشتن اءيح ،حفظ کرامت  نفس در خودبا  ييپژوهش کرامت افزا يها افتهيبراساس  :کرامت افزايي

 يدادن بد پاسخ دادن آنها، يارو ي انبه همکار خدمت ،داشتن تواضع ،تمسخر ي واز شوخ زيپره ،رفتار و اعمال خود

را که خليفه بعد از خود نيزمي  (ع)فرزند خود امام حسن مجتبي 31در نامه  (ع)حضرت علي ي حاصل خواهد شدکيبا ن

سود  208حکمت  .حياء را از ايمان معرفي مي نمابند 113در حکمت  .باشند به حفظ کرامت در خود امر مي فرمايند

از دست دادن مقداري از عقل را  450حکمت  .معرفي مي نمايد. از اعمال خود تمراقبي و کش حسابيجه نتبردن را 

از  ديمؤمنان به شدت با .باشد يتمسخر م جياز نتا يکار سوره حجرات ستم 11 هيبر اساس آ .نتيجه شوخي مي داند

فاش و مورد تمسخر  نکهينند نه ارا بپوشا گرانيد يشخص وبيع کنند زيپره گرانيد از ييجوبيو استهزاء و ع تمسخر

خود را شامل آنها  امدادهاي وعده داده است و يعذاب دردناک کننديکه مسخره م يخداوند براي کسان رايز قرار بدهند

دهند  زشيتوانند کارکنان را انگ يو نم رنديگ يقرار م کارکنان کنند مورد نفرت يکه مسخره م يرانيمد .کنند ينم

آدمي  تواضع بر: مي فرمايند (ص) رسولحضرت  (44: 1398 ،ينيحس و زگاريپره) نخواهند بود يوفقران ميمد نيبنابرا

 نيز (ع)امام صادق. رحمت الهي واقع شويد اميد است که مشمول فضل و فروتن باشيد، افزايد،جز بر مقام رفعت نمي

و تواضع  يبا فروتن(. 60:1399 رمدي،س)تواضع مايه اصلي هر شرف محبوب ومقام بلند است  فروتني و: مي فرمايند

 رانيهاي رفتاري مديژگيشوند متواضع بودن از ويم دواريران اميو به رفتار و اخالق مد عياست که کارکنان مط رانيمد

نداشتن تواضع مديران را از جمع کارکنان دور و ارتباط آنها را خدشه  (.45: 1398 ،ينيحس و زگاريپره) است مانيبا ا

در راه نيل به اهداف سازمان موفقيت بيشتري بدست خواهد آمد  هرچه اين مناسبات نزديکتر باشد قطعاً. سازددار مي 

 (ص)پيامبر اکرم (.1399:60 سرمدي،)و اين حاصل نخواهد شد مگراينکه مديرخود را تافته جدا بافته از سايرين نداند 
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پرورش  رانيمد يعنياست، نه حق؛  فيتکل کي تيريم مددر اسالنمايند سروري قوم را نتيجه خدمتگذاري معرفي مي

 کي تيريمعتقدند که مد دانند ويم يشرع فيرا انجام تکل تيرياسالم، خدمت در منصب مد يآسمان مکتب در افتهي

معارف  در .بشري است نه حکومت بر آنها ةو جامع مردم خدمت به تيريمد ،ييسودجو ةلياست نه وس فهيوظ

او حاکم است نه خادم و  يصورت نيدر چن رايز خواهد؛يش نميخو تيرا براي حاکم تيريمد هرگز ريمد ياسالم

چنانکه . (122:1388 ربي پور وصمدي وند،) باشد خدمتگزاري است استير نکهيقبل از ا تيريمد .خدمتگزار

 ترمحبوب بر شما براي من، از حکومت ارزشيکفش ب نيهم! به خدا سوگند: »دينفرمايم 33خطبه در  (ع)يعلحضرت 

ياري دهنده به مردم را سرور  (ع)حضرت علي .«را دفع کنم يباطل ايرا به پا دارم  يحکومت حق نيبا ا نکهيمگر ا. است

 .پاسخ بدي با نيکي را جوانمردي معرفي مي نمايند و

 ارائه داد: شنهاديتوان چند پ يپژوهش حاضر م هاي افتهيبراساس 

 عنوان رهبري آموزشي بر مبناي آموه هاي دين اسالم ب در دروس دانشگاهي طراحيبراي دانشجويان درسي با  -

 تدريس شود. و

 براي مديران مراکز آموزشي دوره آموزشي ضمن خدمت در مراکز آموزشي در اين زمينه طراحي گردد. -

و همچنين موانع اجرايي شدن رويکرد اسالمي در رهبري آموزشي  پژوهش هايي در ارتباط با راه هاي تحقق و -

 آن صورت گيرد.
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 فارسي منابع

ي الگوي طراح (.1395. )احمدي، علي اکبر، رجبي دواني، محمد حسين، اميني محمد تقي و عرب اسدي حسين -

تربيت  پژوهش در مسائل تعليم و. مديريت علوي براي تربيت مديران ارشد نظام جمهوري اسالمي ايران

 77-107 ،(32)24اسالمي، 

عات تاريخ دفتر مطال: اي، تهران، ترجمه محمدباقر کمره(ره)، تاليف مرحوم ثقه االسالم کليني(1380) اصول کافي -

 .و معارف اسالمي

اي معلمان وکارکنان، مجموعه هاي حرفههاي اسالمي براي ارتقاي صالحيتداللت آموزه (.1390)نرگس اکبري،  -

ريزي درسي وزارت وپرورش، سازمان پژوهش وبرنامهدر مديريت آموزشمقاالت همايش ملي رويکرد اسالمي 

 وپرورش، تهرانآموزش

انتشارات  مي،اخالق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسال (.1398) .روح اهلل حسيني، محمدمهدي، پرهيزگار، -

 تهران دانشگاه پيام نور،

اي مديران مدارس يافته هاي حرفهواکاوي صالحيت(. 1395. )، فرزانه، محمد و نوروزي، ميترا.پورکريمي، جواد -

 (1)4هاي يک پژوهش ترکيبي فصلنامه مديريت مدرسه، 

ر مبناي نظام ارزشي بتبيين ابعاد رهبري سازماني (. 1396) .، صفري، علي و شاملي، نصراهلل.تاجمير رياحي، جواد -

 1-10، (2)25يريت اسالمي، دپژوهشي م-البالغه، فصلنامه علمي اسالم با استفاده از آموزه نهج

يت نوشته حسين برگرفته از کاوش در ريشه قرآني واژه ترب، تعريف تعليم و تربيت .(1391). توکلي، ولي اهلل -

 32فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره ، مهدي زاده

 ه وحوزگاه نتشارات پژوهش، ا4جلد  (ع)بيت اهل و (ص)برمسيره تربيتي پيا(. 1388) حسيني زاده، سيد علي، -

 دانشگاه، قم

 ،تيريوي مدفراسفصلنامه  البالغه، در نهج رانيمد يژگيو و يتيريمد استيس( 1388)وند،  يصمد پور و يرب -

2(8)  

لنامه فص ي،آموزش يحکمت محور از منظر اسالم در سازمان ها يرهبر يالگو (.1398) .المهيو د يحمانر -

 (1)4مساءل کاربردي تعليم وتربيت اسالمي، 

 .يراقن يانتشارات مهد: قم ،ينراق يدريح محمدي،  ترجمه و شرح عل(1386) .(ع)حقوق امام سجاد رساله -

دار  ينگفره يمؤسسه علم: تهران ،يخيش درضايترجمه حم .ميزان الحکمه .(1388) .يمحمدمحمد  ،يشهر ير -

  .الحديث، سازمان چاپ و نشر

 تشارات دانشگاه پيام نور مديريت اسالمي، تهران، ان(. 1399) .سرمدي، محمد رضا -

 .انيانتشارات پارسا: تهران ،يترجمه محمد دشت .البالغهنهج .(1387) ،يرض فيشر ديس -

ها، ري در دانشگاهنهاد نمايندگي مقام معظم رهب تشيع؟  چرا چرا دين؟ چرا اسالم؟ (.1389)شاکرين، حميدرضا،  -

 تهران
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 روپايي، دواي آموزشي اسالمي، نقدي بر ديدگاه رهبر (.1390) .شمس مورکاني، غالمرضا، مومني راد، احمد -

 125-109، (42)17پژوهشي دانشور دانشگاه شاهد، - ماهنامه علمي

بر  باطبايي با تأکيدتبيين تعليم و تربيت اسالمي از ديدگاه عالمه ط(. 1387. )، ياراحمدي، مصطفي.صالحي، اکبر -

 23-50،(7)3تربيت اسالمي،  تخصصي-هدف ها و روش هاي تربيتي، دو فصلنامه علمي

 ي معنوي بابررسي رابطه رهبر (.1392) .رکسانا ، نصيري علي آبادي،.شريعتمداري، مهدي ،.مريم صفابخش، -

  (1)9 نوآوري هاي مديريت آموزشي، بين معلمان مدارس متوسطه شهر تهران، يادگيري سازماني در

هاي شايستگي هاي مديران مدارس با تأکيد بر هبندي مؤلف شناسايي و اولويت(. 1396).محسنعارف نژاد،  -

 91-102، (1)5مديريت اسالمي دو فصلنامه علمي پژوهشي مديريت مدرسه، 

ران مدارس سبک رهبري خدمت گذار درميان مدي(. 1393) .غالمي، خليل، شير بيگي ناصرو حاجي زاده، سارا -

 (27)7. فرهنگ مطالعه موردي در سنندج، تهران، فصلنامه علمي پژوهشي راهبرد

 قران کريم  -

شناسايي و تبيين اصول مديريت در سيره (. 1395. )، منصوري، بهارک و عبدالحسين زاده، محمد.لطيفي، ميثم -

41-، (3)24 ياسالمپژوهشي مديريت -هاي آن براي دانش مديريت، دو فصلنامه علمي  داللت و (ع)حسينامام 

13 

الگوي . (1395. )لطيفي، ميثم و وردي عاليي، مريم .،تاني، مريمشفيعي سروس .،جهاني، جعفر .،محمدي، مهدي -

ي مديريت فصلنامه علمي پژوهش پرورش تهران، دو و ايراني مديران مدارس ا سوه در نظام آموزش-اسالمي

 ( 2)4مدرسه، 

 .دانشگاه شاهد انتشارات :البالغه، تهراننهج حکومت و رهبري در(. 1387) .معارفي، غالمرضا -

 م ليف حاج شيخ عباس قمي  مترجم موسوي دامغاني  انتشارات شهاب قأت(. 1379) .الجنانمفاتيح  -

 سسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت عليهم السالم مقاله سرور از نظر احاديثؤم -

 نتهران، يانتشارات رامت، يريرفتار و روابط در سازمان و مد (.1378 .)محمد  ديس، يکمال ريم -

  ، تهرانرانيزايا تويانتشارات انست، ياسالم تيريمد (.1382) .يمهد ،هينا -

هنمودهاي امام معيارهاي شايستگي مديران با استفاده از ر(. 1394. )نورمحمدي، محمدرضا و نيک معين، جواد -

 159-391، (7)4تخصصي اسالم و مديريت، –دو فصلنامه علمي . البالغهدر نهج( ع)علي 
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