تاریخ دریافت1396/9/8 :

مجله مدیریت فرهنگی

تاریخ پذیرش1396/11/11 :

سال دهم /شماره  33و  /34پاییز و زمستان 1395

شناسایی مولفههای مدیریت تربیت برمبنای آموزهای قرآن کریم به منظور
ارایه مدل مفهومی (نظریه داده بنیاد)
بهادر شنبدی
دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
محبوبه سادات فدوی
استادیار ،مدیریت آموزشی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران( ،نویسنده مسئول)
Mahboube_Fadavi@yahoo.com

چكیده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف این پژوهش شناسایی مولفههای مدیریت تربیت از منظر قرآن کریم به منظور ارائه مدل برای
آموزش و پرورش ایران بود.
روش پژوهش :روش پژوهش ترکیبی اکتشافی بود .در بخش کیفی مطالعه از تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده گردید.
محیط پژوهش در بخش کیفی ،کتاب قرآن مجید و مجموعه کتب تفسیر المیزان بوده است که تعداد  145آیه و  133کد باز به
عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید .مولفههای به دست آمده شامل  3مضمون فراگیر  7مضمون سازماندهنده و  18مضمون پایه
که بر این اساس سیاهه  98گویه ساخته شد .برای سنجش روایی از ضریب نسبی روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب
هولستی استفاده گردید.
یافتهها :در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه مدیران ،مسئوالن آموزش و پرورش استانهای منتخب ،روحانیت و طالب،
اساتید دانشگاه که در پنج خوشهی شمال ،جنوب ،شرق و غرب و مرکز کشور که در سال  94 - 96مشغول به فعالیت بودند.
حجم این جامعه آماری  310نفر بود.
نمونهگیری :روش نمونهگیری ،خوشهای چند مرحلهای و حجم نمونه بر اساس جدول کوکران  162نفر تعیین گردید .برای
بررسی روایی سیاهه از شیوه روایی سازه و همچنین جهت سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد.
واژگان کلیدی :مدیریت تربیت ،شایستهگزینی ،آیندهسازی سازمانی

مقدمه

پیشرفت جز با اندیشه مدیریت فرهنگی و تربیت

اکثر صاحبنظران علوم تربیتی و روانشناسی،

شایسته و بایسته امکانپذیر نیست (سریع القلم ،1384

مسئله نخست انسان امروز را ،رها ساختن از گریبان

 .)99چرا که بدون اندیشه مدیریت فرهنگی و تربیت

جهل و فقر فرهنگی و تربیتی میدانند .بدیهی است

شایسته و سرمایهگذاری کافی در این زمینه ،هرگونه

رهایی از مشکالت و دستیابی به سطح قابل قبولی از

تالشی خصوصاً در امر رهایی از جهل ،بیهوده خواهد

بهادر شنبدي و محبوبه سادات فدوي

بود .از زمانی که بشر ،پا به عرصه وجود نهاد و زندگی

مدیریت تربیت مطلوب و موفق هنگامی تحقق مییابد

اجتماعی خود را آغاز کرد ،نیاز به مدیریت ،سرپرستی

که توجه مدیر به تحقق بخشیدن اهداف تربیتی و

و سامانبخشی جوامع انسانی ،امری ضروری به نظر

فرهنگی با در نظر گرفتن کارکردها و چگونگی اجرای

میرسید .از سوی دیگر انسان ،به عنوان موجودی ذاتاً

ساختار مدیریتی باشد .بیشك دانش مدیریت تربیت در

اجتماعی ،در پرتو روابط با دیگران نیازمند به مدیریت

وهله اول از جانب ذات مقدس پروردگار آغاز و فرایند

تربیت شایسته است ،در نتیجه یکی از ارکان اساسی

نظامدار آن توسط اولیا و پیامبران اشاعه پیدا کرده است.

زندگی اجتماعی انسان ،مدیریت تربیت است در

در ابتداییترین حرکت ،دعوت خداوند ،پیامبر اکرم را

مدیریت تربیت ،نیروهای انسانی ،مهمترین جزء از اجزا

به خواندن دعوت مینماید آنچنانکه در قرآن کریم

هر سیستماند .در امر فرهنگ و تربیت ،تنها منبع

میفرماید :بخوان بنام پروردگارت آنکه خلق کرد انسان

پایانناپذیر ،انسان و ظرفیتهای بالقوه اوست .هر

را از علقه بسته بخوان بنام پروردگار گرامی و

معدنی هر قدر بزرگ و با ارزش هم باشد ،سرانجام به

بزرگوارت که قلم را مظهر دانستن قرار داد انسان را

پایان میرسد .تنها منبع پایانناپذیر ،فرهنگ و تربیت

آموخت در حالیکه انسان نمیدانست (سوره علق،

انسان است .از طریق فراگردهای مدیریت فرهنگ و

آیات  1تا  .)5به غیر از مکتب اسالم ضرورت و اهمیت

تربیت است که آداب و رسوم ،اعتقادات ،ارزشها و

مسئله مدیریت تربیت در مکاتب غیراسالمی نیز همواره

نگرشها ،رفتارها ،دانشها و مهارتهای اجتماعی دوام

مورد توجه بوده است( .مکارم شیرازی.)201 :1385 ،

یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود (دلشاد

تغییرات پی در پی در جهان و گسترش حوزههای

تهرانی .)173 ،1382 ،بنابراین آنچه امروز ذهن بشر را

مختلف علم ،سبب شده تا انسان فردا ،همواره با این

به خود مشغول ساخته است نحوه مدیریت تربیت،

تغییرات تربیت شود .بنا بر آنچه گفته شد مدیریت

یعنی بررسی دیدگاههای تربیتی ،فرهنگی با رویکرد

تربیت ،فعالیتی است مداوم ،جامع و برای همه ،برای

مدیریتی است.

رشد و تعالی انسان ،غنای فرهنگ و تکامل جامعه
(فرمهینی فراهانی .)92 :1378 ،بنابراین مدیریت تربیت،
دانشی سهل و ممتنع نیست ،زیرا در نگرش آغازین،

بیان مسئله
انسان شگفتانگیزترین مخلوق خداوند و واالترین

وقوف بر آن آسان مینماید ،ولی چون در ظرافتها و

نشانة قدرت حق است .انسان مستعد اتصاف به همه

پیچیدگیهای آن تامل کنیم ،در مییابیم که نظرپردازی

صفات و کماالت الهی است و آفریده شده است تا به

در آن چندان آسان نیست .با دقت در طبیعت و بافت

مقام (جانشینی خدا بر زمین) رسد و این مسیر جز با

وجودی انسان ،ریشه و ضرورت توجه به مدیریت

فرهنگسازی و تربیت حقیقی میسر نمیشود .آنچه

تربیت را بهتر در مییابیم ،چرا که در نفس انسان

مسلم است طی سالهای اخیر به لحاظ مشکالت

گرایش به خیر و شر و زمینههای صعود و سقوط

مختلف اعم از ارزیابی ناکارآمد ،تکیه بر شیوههای

نهادینه شده است چنان که قرآن کریم میفرماید:

کمی ،بیاطالعی مدیران از مبانی فرهنگ تربیت،

سوگند به نفس و آن که او را متعال و موزون بیاراست

شکسته شدن حرمت اجتماعی معلم ،مصرفی پنداشتن

و خیر و شرش را به آنها الهام کرد که به حقیقت

آموزش و پرورش و  ...مدیریت تربیت ارزش واقعی

هرکسی آن را تزکیه کند به رستگاری رسد و هر کس

خود را از دست داده است( .حسنی)121 :1391 ،

آن را به پلیدی بیاالید زیانکار شود (سوره شمس ،آیه
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 .)7لذا مسئله اصلی این پژوهش در وهله اول شناسایی

تعلیم و تربیت از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا

مولفههای مدیریت تربیت از منظر قرآن کریم است .به

تمام اهداف و عوامل این دستگاه انسانی است ،اگر

عبارتی ابعاد مولفههای مدیریت تربیت از منظر قرآن

سازمانهای دیگر جامعه در ایفای وظایف خود کوتاهی

کریم کدامند؟ چه رابطهایی بین این مولفهها وجود

کنند و به اهداف مورد نظر دست پیدا نکنند ،نتیجه آن

دارد؟ چگونه میتوان مدلی جامع به منظور ارتقاء

مستقیما عاید گروه یا سازمانی است که با آن سر و کار

آموزش و پرورش ایران بر مبنای آموزههای قرآن کریم

دارند .اما اگر دستگاه تعلیم و تربیت از جمله آموزش و

ارائه کرد؟

پرورش و مدیران آن از ماهیت کار غافل باشند ،حاصل
کارشان متوجه جامعه خواهد شد و در رشد و توسعه
جامعه و یا افت آن سهم مؤثری خواهد داشت.

پیشینه پژوهش
براساس دیدگاه قرآن ،آدمی دارای نوعی آفرینش و

(موسوینسب )1394 ،در پژوهش خود تحت عنوان

فطرت روانی خاص به خود است که او را از دیگر

الگوی عمومیتربیت با رویکرد مدیریت از منظر قرآن،

مخلوقات متمایز میسازد .در تمام افراد انسانی ،به

تربیت فرایندی است که باید تجزیه و تحلیل شده،

صورت مشترک وجود دارد و زمینه را برای رشد و

سپس مراحل آن تبیین شود .محققان باید با مطالعه در

تکامل آنها فراهم میکند( .نبیاللهی )1395 ،در پژوهش

ابعاد وجودی انسان و شناسایی راههای نفوذ مربی در

خود تحت عنوان مدیریت تربیت از دیدگاه

متربی ،مسیر تربیت را تبیین کنند .حاصل این مطالعه در

امیرالمؤمنین با نگاهی به دیدگاههای حضرت علی (ع)

قالب یك «الگو» قابل عرضه است .مربیان با به

به ویژه کتاب شریف نهجالبالغه ،با استفاده از شیوه

کارگیری این الگو در صحنة عمل ،به کار و تالش خود

تحلیل محتوا و واژگان تبیین نمود ،برای این کار ابتدا

سرعت و دقت بیشتری بخشیده ،به ارزیابی فعالیتهای

موضوعات و سرفصلهای اصلی بحث با کمك علوم

تربیتی خود میپردازند .این تحقیق با مراجعه به آیات

انسانی روز استخراج شده سپس این سرفصلها ،از

تربیتی قرآن و گزارشاتی که این کتاب الهی از اقدامات

کالم حضرت علی (ع) مورد بررسی قرار گرفت،

تربیتی پیامبران ارائه کرده ،تدوین یافته است( .قطبی،

اهدافی مانند خداشناسی ،خودشناسی ،تصحیح روابط

 )1394در پژوهش خود تحت عنوان راهبردهای تربیت

انسانی ،اصالح افراد ،ایجاد هماهنگی بین همهی منابع

قرآنی انجام فعالیتهای تربیتی الزاما باید از یك

و فعالیتها ،کارآمد بودن و داشتن تخصص مورد نیاز و

پیوستگی و جهتگیری معینی برخوردار باشد تا بتواند

نیز شناخت برخی ویژگیها و تواناییهای الزم در

رسالت عظیم تربیت و ربوبیسازی را به درستی انجام

مدیریت تربیت ،مانند دانش عمومی و تخصصی ،داشتن

دهد .از اینرو ،یکی از اساسیترین مسألهها شناخت

تجربه کافی ،اخالق و رفتار مناسب؛ از موارد به دست

راهبردها و جهتگیریهای دین اسالم در تربیت انسان

آمده در این تحقیقاند( .احمدی )1395 ،در پژوهش

مدیریت است( .هاشمی )1389 ،در پژوهش خود تحت

خود تحت عنوان رابطه تعلیم و تربیت و مدیریت

عنوان رابطه تعلیم و تربیت از منظر قرآن کریم به

(کلیات و مفاهیم) به بررسی رابطه تعلیم و تربیت و

چیستی تعلیم و تربیت از نگاه قرآن پرداخته روش

مدیریت (کلیات و مفاهیم) پرداختهاند .در این پژوهش

تحقیق تحلیل محتوا و جامعه آماری آیات قرآن کریم

از روش توصیفی (مروری ،کتابخانهای) استفاده شده

بوده است .محقق در بین آیات به گسستها و

است .یافتههای پژوهش بیانگر این بود که مدیریت در

پیوستهای تعلیم و تربیت به استناد آیات پرداخته
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است .به این نتیجه رسیده که در فرایند تکامل و تعالی

کارشناسان قرآنی قرار گرفته شد .از آنجا که تحلیل

انسان به سرحد کمال دو مفهوم مدیریت و تربیت

مضمون ،تحلیلی کیفی است ،پاسخ روشن و سریعی

همنشین و همراه هستند.

برای این وجود ندارد که مقدار دادههای مناسب و مورد
نیاز که داللت بر وجود مضامین یا اطالق آن کند چقدر

روش پژوهش

است .بنابراین در این تحقیق محقق نمونهی آماری

پژوهش حاضر از حیث هدف ،یك پژوهش

بخش کیفی را براساس میزان درک و تجربه خود و

کاربردی است چرا که یافتههایش ،پاسخی است برای

ارتباط نمونههای انتخابی با گزارههای تحقیق از بین

مشکالت عملی موجود در دنیای واقعی از حیث تحلیل

آیات قرآن کریم و تفاسیر برآورد کرده است و مقدار

در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون به شیوه طرح

کمی نمونهها مدنظر محقق نبوده است .بلکه سطح

اکتشافی متوالی استفاده شد .طرح اکتشافی متوالی

کیفی نمونهها و ارایه نکات مهم و انطباق آن با

طرحی است که در آن تحلیل و جمعآوری دادههای

گزارههای تحقیق و اغنای محقق مالک عمل واقع شده

کمی پس از جمعآوری و تحلیل دادههای کیفی انجام

است .بنابراین ،حجم نمونه در بخش کیفی ،لزوماً به

میشود( .کرسول و همکاران )187 :1393 ،در بخش

معیارهای کمی بستگی ندارد؛ بلکه به این بستگی دارد

کمیاز روش تحلیل عاملی استفاده شده است .این

که چقدر به نکته مهمی درباره گزارههای تحقیق

پژوهش مقطعی است زیرا گردآوری دادهها در آن ،در

میپردازد.

بازهی یك یا چند صفت در یك مقطع از زمان از طریق

جامعه آماری بخش کمی مطالعه ،کلیه مدیران

نمونهگیری از جامعه هدف انجام میشود .دادهها و

آموزش و پرورش ،روحانیت ،اساتید علوم قرآنی

اطالعات این پژوهش در سال 1396-1394جمعآوری

دانشگاه ،دبیران علوم قرآنی آموزش و پرورش ،به تعداد

شده است .این پژوهش همچنین از لحاظ روشهای

 310نفر براساس گزارش کارگزینی سازمان آموزش و

گردآوری دادهها یك روش ترکیبی محسوب میگردد

پرورش استانهای منتخب بوده است.

زیرا از دو روش کیفی )تحلیل مضمون( و کمی

در پژوهش حاضر جهت تعیین نمونه آماری بخش

)مدلسازی معادالت ساختاری( ،برای گردآوری دادهها

کمی نیز ،ابتدا پیش نمونهای به حجم  30نفر با انحراف

استفاده نموده است.

معیار  0/8173به صورت تصادفی انتخاب گردید و پس
از توزیع پرسشنامه و جمعآوری و تحلیل اطالعات با

جامعه آماری ،نمونه ی آماری ،روش نمونهگیری

استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  162نفر به عنوان

حوزه پژوهش بخش کیفی مطالعه ،عبارت است از

جامعه نمونه در نظر گرفته شد که از این تعداد در

کلیه آیات قرآن کریم و مجموعه کتب تفسیر المیزان که

نهایت 157 ،سیاهه جمعآوری و تحلیل گردید .نرخ

در مبحث مطالعات و شناسایی مولفههای مدیریت

بازگشتپذیری این سیاهه  94/47درصد محاسبه شده

تربیت از منظر قرآن کریم به منظور ارایه مدل برای

است .به عبارتی از هر صد پرسشنامه حدودا 94/47

آموزش و پرورش بررسی شده است .حجم نمونهی

پرسشنامه پاسخ و عودت داده شده است .در این

آماری بخش کیفی مطالعه ،تعداد  145آیه از قرآن کریم،

پژوهش با توجه به گستردگی جغرافیایی ،از پرسشنامه

و  133کد باز از مجموعه کتب تفسیر المیزان

برخط استفاده گردید.

جمعآوری گردیده است که مورد تائید استاد راهنما و
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در رابطه با روش نمونهگیری در بخش کمی

برای هر استان تخصیص نمونه متناسب صورت

مطالعه ،محقق مراحل زیر را طی نمود تا چهارچوب

پذیرفت .در واقع در این مرحله جامعهی آماری به

نمونهگیری تکمیل گردد .در مرحلهی اول استانهای

طبقات متجانس تقسیم شده ،سپس به تناسب توزیع

کشور به 5ناحیهی شمالی ،جنوبی ،غربی ،شرقی ،و

فراوانی هر طبقه ،سهمیهی طبقات تعیین گردید .در

مرکزی تقسیمبندی شدند .سپس به شکل تصادفی از

مرحلهی سوم جهت توزیع سیاهه ،محقق با مراجعه به

هر ناحیه یك استان انتخاب شد در این مرحله  5استان

مراکز فرهنگی ،آموزشی ،مذهبی ،علمی در سر تا سر

به ترتیب :گلستان (شمال) ،بوشهر (جنوب) ،خراسان

استان ،نمونهی متناسب با استان مورد نظر را تکمیل

جنوبی (شرق) ،ایالم (غرب) و قم (مرکز) جهت مطالعه

نمود .نحوهی نمونهگیری در این مرحله تصادفی
خوشهایی

انتخاب شدند .در مرحلهی دوم تعداد مراکز فرهنگی،

بوده است.

آموزشی ،مذهبی ،علمی در کل استان مشخص گردید و
جدول  - 1استانهای جامعه نمونه آماری
اساتید علوم

دبیران علوم

جمع سیاهههای

سیاهههای

قرآنی دانشگاه

قرآنی آ.پ

ارسالی

بازگشتی

3

33

32

42

39
46

ردیف

استان

طالب

مدیران آ.پ

1

گلستان

19

8

3

2

بوشهر

17

11

9

5

3

قم

24

11

8

4

47

4

خراسان جنوبی

7

5

4

2

18

18

5.

ایالم

3

6

7

6

22

22

6

کل

70

41

31

20

162

157

7

درصد

44/6

26/1

16/8

11/5

100

96/91

در پژوهش حاضر جهت تعیین نمونه نیز ،ابتدا

روشها و ابزار جمعآوری دادهها

پیش نمونهای به حجم  30نفر با انحراف معیار 0/8173

در بخش کیفی پژوهش ابزار جمعآوری اطالعات

به صورت تصادفی انتخاب گردید و پس از توزیع

و دادهها ،فیشها و فرمها و جداول محقق ساخته بود

پرسشنامه و جمعآوری و تحلیل اطالعات با استفاده از

که جهت ثبت مقوالت و عناصر و مولفههای مدیریت

فرمول کوکران حجم نمونه  162نفر به عنوان جامعه

تربیت از آنها استفاده شده است .آیات مرتبط و مولفهها

نمونه در نظر گرفته شد که از این تعداد در نهایت157 ،

و عناصر اساسی مدیریت تربیت با استفاده از روش

سیاهه جمعآوری و تحلیل گردید .نرخ بازگشتپذیری

کیفی از نوع تحلیل محتوا متنی و نظام مقولهای از منابع

این سیاهه  94/47درصد محاسبه شده است .به عبارتی

و کتب چاپی و دیجیتالی قرآنی استخراج گردید.

از هر صد پرسشنامه حدودا  94/47پرسشنامه پاسخ و

در بخش کمی پژوهش ابزار جمعآوری اطالعات و

عودت داده شده است .در این پژوهش با توجه به

دادهها سیاهه  98گویهایی محقق ساخته بوده است که

گستردگی جغرافیایی ،از پرسشنامه برخط استفاده

بر مبنای مقیاس 5درجهایی لیکرت ارزیابی شده است.

گردید.
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قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش در مراحل پایانی

محاسبهی روایی و پایایی مطالعه کیفی
برای سنجش روایی مطالعهی کیفی روشهای

اجرای پژوهش به انجام میرسد .روشهای مختلفی

مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد که در حین آن

برای محاسبه قابلیت اعتماد ارائه شده است.

فرآیندی صورت میپذیرد که نتیجهی آن افزایش اعتبار

(نئوندورف )77 :1380 ،چند روش را معرفی میکند که

یافتهها و نتایج به دست آمده است .روشهایی چون

عبارتند از :توافق درصدی ،ضریب هولستی ،آلفای

مثلثی کردن ،بررسی زوجی ،روش بررسیهای اعضا و

کریپندروف ،کاپای کوهن و پای اسکات .در پژوهش

ممیزی کردن از سوی یك داور و روش نسبی روایی

حاضر عالوه بر این که مضمونهای فراگیر،

محتوایی برای سنجش روایی مورد استفاده قرار میگیرد

سازماندهنده و اصلی با مطالعه مبانی نظری ،پیشینه

)حاجآخوندی و همکاران )56 :1392 ،برای سنجش

پژوهش ،اهداف پژوهش و منبع مورد بررسی انتخاب

روایی مرحلهی کیفی پژوهش حاضر ،از روش (ممیزی

شدند ،مضامین از نوع پایه ،سازماندهنده و فراگیر بوده

کردن از سوی داور) استفاده شد .در این روش محقق با

و پژوهشگر در محتوای مضامین دخل و تصرفی

توضیح در مورد چگونگی مشتق شدن مضامین و

نداشته است و بنابراین از دقت و صحت روایی باالیی

چگونگی اخذ تصمیم در طول پژوهش برای ممیزی و

برخوردار است .در ضمن نظریات و رهنمودهای

تایید آن به دست داور است که قابلیت اطمینان نتایج

گروهی از خبرگان نیز در خصوص مضامین گویهها

پژوهش افزایش مییابد .در پژوهش پیش رو این کار

لحاظ شده و قبل از کدگذاری و تدوین سیاهه جرح و

توسط دو نفر از اساتید دانشگاه دولتی و آزاد

تعدیل نهایی به عمل آمده است ،به این صورت که

اسالمیانجام گردید .هر دو محقق به طور کامل با روش

مضامین گویهها در مرحله اول توسط خود پژوهشگر از

بودهاند.

کدهای باز استخراج گردید و در مرحله دوم با مراجعه

گرایش یکی از اساتید در رشتهی مدیریت آموزشی

به خبرگان ،مضامین گویههای مرتبط با کدهای باز با

بوده که بر این اساس ادبیات مورد استفاده ،مضامین و

نظارت آنان مجددا شناسایی و استخراج شد .با مقایسه

طبقهبندی میان آنها براساس مبانی نظری ،فلسفه و

این دو مرحله و بر مبنای میزان توافق دو مرحله

نظریههای پایهای آن توسط ایشان انجام پذیرفت.

کدگذاری ،ضریب پایایی محاسبه شده است مقدار

گرایش استاد دیگر ،دکترای علوم قرآنی بوده است .بر

ضریب هولستی میان صفرتا یك متغیر است در این

این اساس موضوع مدیریت تربیت ضمن بررسی فردی

پژوهش مقدار ضریب هولستی  0/97براوردشده است.

تحلیل مضمون و موضوع مدیریت تربیت آشنا

توسط این آگاهان در یك فرآیند مشاورهای فیمابین
محقق و اساتید مذکور انجام پذیرفت.

ابزار جمعآوری دادهها در مطالعه کمی

همچنین برای ارزیابی روایی محتوایی ابزار

گردآوری دادهها در بخش کمیمطالعه از طریق

اندازهگیری از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی

سیاهه امکانپذیر شد .گویههای سیاهه با استفاده از

محتوای ابزار اندازهگیری با هدف پژوهش ،در  3طیف

ادبیات پژوهش و نتایج حاصل از مطالعهی کیفی تدوین

(موافق ،مخالف ،اصالح) نظرسنجی شد و براساس

گردید .بر این اساس  18مضمون پایه 7 ،مضمون

فرمول  cvrضریب نسبی محتوایی هر گویه مشخص

سازماندهنده و  3مضمون فراگیر استخراج شد و در

شد که درنهایت گویههای پژوهش از  104گویه به 98

تدوین گویهها مورد استفاده قرار گرفت گویههای

گویه تقلیل پیدا کردند.

سیاهه براساس طیف  5درجهای لیکرت از  1به معنای
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شد.

بعد از اعمال نظر متخصصان تعداد نهایی و اصالح شده

کامالً مخالفم تا  5به صورت کامال موافقم تنظیم

برای تهیهی گویههای سیاهه ابتدا با استفاده از نتایج

گویهها به  98گویه رسید .در انتخاب کارشناسان امر

حاصل از مرور بر مطالعات و مقولهها و مولفههای

مدیریت تربیت ،گرایش ،حرفه ،سابقه و تجارب فعال

استخراج شده از بخش کیفی مطالعه ،پیشنویس سیاهه

در زمینه مدیریت و تربیت در نظر گرفته شد .گرایش و
تخصص اساتید در جدول ()2

با  104گویه تهیه و تنظیم و جهت تایید روایی میان 30

ارائه شده است.

نفر از کارشناسان امر مدیریت و تربیت توزیع گردید.
جدول  - 2گرایش و تخصص متخصصان حوزه مدیریت تربیت
سمت

ردیف

تعداد

1

دکترای علوم تربیتی

6

2

دکترای روانشناسی تربیتی

3

3

دکترای علوم و معارف نهجالبالغه

4

4

دکترای علوم قرآن و حدیث

5

5

دکترای معارف اسالمی با گرایش قرآن و متون

8

6

دکترای معارف اسالمی با گرایش اخالق

4

7

کل

30

علت انتخاب
دارای سابق اجرایی و مدیریتی در سازمان آموزش و پرورش،
ادارات تابعه ،تدریس در مدارس
دارای سابقه تجربی و مستمر تدریس در دانشگاه و حوزه
دارای سابق مدیریتی در ادارات آموزش و پرورش ،تدریس در
دانشگاه و حوزه
دارای سابق تدریس در دانشگاه و انتشار کتاب در حوزه علوم
قرآنی
دارای سابق اجرایی و مدیریتی در سازمان آموزش و پرورش،
تدریس در دانشگاه و حوزه
دارای سابقه تجربی و مستمر مدیریتی و تدریس در دانشگاه و
حوزه ،انتشار کتاب و مقاله
-

محاسبه گردید .برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

پایایی وروایی ابزار گردآوری دادهها
برای آزمون پایایی سیاهه ،شیوههای متفاوتی وجود

ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سوالهای

دارد .رایجترین و مناسبترین روش برای سنجش

پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه

پایایی طیف لیکرت ،ضریب (آلفای کرونباخ) است .در

کرد.
جدول ( )3ضریب الفای کرونباخ بررای گویره هرای

پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی پایایی (قابلیت
اعتماد) ابزار سنجش متغیرها ضریب آلفای کرونباخ

کلیه مضامین را نشان میدهد.

جدول  - 3ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی گویههای سیاهه
مضامین فراگیر

مضامین سازماندهنده
تعهد

شایسته گزینی
............................................
تخصص

مضامین پایه

مقدار آلفا

 -اخالق مداری

0/87

 -مدیریت مردمی

0/89

 -روحیه تقوا و عبرت پذیری

0/84

 -ارزشمندی الگوهای سازمانی

0/79

............................................
 -توان مدیریتی
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آیندهسازی سازمانی

 -قدرت تشخیص و تدبیر در امور

0/81

 -آشنایی و استفاده از روشهای متنوع تربیتی

0/88

راهبرد سازمانی

 -دقت در شیوههای عملکرد

0/78

............................................

............................................

............................................

بالندگی سازمانی

امنیت سازمانی
.....................................

فرایند مدیریتی

............................................
گزینش
............................................
عملکرد سازمانی

 -توسعه فرهنگ آموزش

0/77

 -لزوم امکانات و منابع

0/69

 -حفاظت اطالعات سازمانی

0/81

 -هوشیاری و پرهیز از غفلت

0/86

.........................................

............................................

 -قابلیت سنجی

0/88

 -دقت در انتخابها وانتصابها

0/81

............................................

............................................

 -مسئولیتپذیری

0/88

 -برنامهریزی

0/79

............................................

............................................

 -اجرای قوانین

0/77

 -تشویق و تنبیه

0/73

مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کرونباخ در

بدست آمده است .مضامین براساس مطالعه ابتدایی متن

جدول ( )3بیانگر این است که همبستگی درونی

قرآن کریم و تفاسیر و جمعآوری اطالعات پراکنده و

معرفهای مربوط به مضامین پایه پژوهش در حد باال

نامرتبط آغاز شد و پس از جرح و تعدیل مضامین

برآورد میشود ،در نتیجه ابزار سنجش مفهوم مدیریت

کلیتر و مرتبط گردآوری شدند .براساس روندی

تربیت از دقت اندازهگیری کافی برخوردار و به عبارت

مشخص ،حاصل این بخش  18مضامین پایه (کدها و

دیگر پایایی دارای قابلیت اعتماد است .همچنین ضریب

نکات کلیدی متن) 7 ،مضامین سازمان دهنده (مضامین

کل آلفای کرونباخ مربوط به مفهوم مدیریت تربیت در

به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و

این سیاهه  /801برآورده شده است.

3مضامین فراگیر (مضامین عالی دربرگیرنده اصول
حاکم بر متن به مثابه کل) بوده است که از آنها در
ساخت ابزار اصلی پژوهش (سیاهه) استفاده شده است.

روش تجزیه وتحلیل دادهها
تحلیل مضامین ،روشی برای شناخت ،تحلیل و

همچنین در بخش کمی مطالعه برای تجزیه و تحلیل

گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی است .این

دادههای کمی بدست آمده از سیاهه  ،از روشهای آمار

روش ،فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و

توصیفی و استنباطی استفاده شده است .در بخش

دادههای پراکنده و متنوع را به دادههایی غنی و تفصیلی

توصیفی از جدولهای توزیع فراوانی و نمودارها برای

تبدیل میکند (بیلکی نورمن .)133 :1383 ،در این

توصیف متغیرهای پژوهش استفاده گردید .جهت

پژوهش مضامین استخراج شده در بخش کیفی ،بر

تحلیل استنباطی دادهها ،از روش مدلسازی معادالت

مبنای مفاهیم مستتر و آشکار موجود در آیات و تفاسیر

ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده است.
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به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادالت ساختاری،
از نرمافزار اموس گرافیك استفاده

شده است.

آموزش و پرورش ایران بود .در بخش کیفی ،از
تعداد 145آیه قرآن کریم و  133کد باز (متن منتخب)
از تفسیرالمیزان به عنوان جامعه نمونه مولفههای به
دست آمده شامل  3مضمون فراگیر 7 ،مضمون

یافتههای پژوهش
هدف این پژوهش شناسایی مولفههای مدیریت
تربیت از منظر قرآن کریم به منظور ارائه مدل برای

سازماندهنده و 18مضمون پایه بوده است که در شکل
( )1کلیت آنها ارایه شده است.
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در بخش کمی پس از تحلیل عاملی  18متغیر

طبق نتایج شکل ( )2اولویت ابعاد مردیریت تربیرت

(مضامین پایه) پرسشنامه که براساس دادههای استخراج

برره ترتیررب ،شایسررته گزینرری بررا بررار عرراملی 0/88و

KMO

آینرردهسررازی سررازمانی بررا بررار عرراملی  0/84و فرآینررد

برابر 0/883شد (بزرگتر از  )0/6که نشانگر کفایت

مدیریتی با بار عاملی  0/79بدست آمده است .همچنین،

مقدار نمونهگیری است همچنین ،مقدار  sigآزمون

براساس نتایج شکل ( )2نترایج زیرر بررای هرر یرك از

بارتلت کوچکتر از  5درصد است .همچنین ،نتایج نشان

مضامین سازماندهنده وگویههابدست آمده:

شده از  162پرسشنامه بود ،شاخص آزمون

میدهد گویههای پرسشنامه ،در مجموع سه عامل با

 -1مهمترین مضمون سازماندهنده در مضمون

واریانس کل تبیین شده بیش از 72/2درصد قادر به

فراگیر شایستهگزینی ،مضمون (تعهد) با بار عاملی 0/78

سنجش (مدیریت تربیت) بوده است .این امر بیانگر

و در مضمون فراگیر آیندهسازی سازمانی ،مضمون

روایی سازۀ مناسب پرسشهای این حوزه است .با

(بالندگی) با بار عاملی  0/83و در مضمون فراگیر

توجه به نتایج بدست آمده مشخص میشود هر گویه

فرایند مدیریتی ،مضمون (عملکرد) با بار عاملی 0/91

دقیقا در کدام عامل قرار گرفته است .از اینرو ،براساس

بوده است.

تحلیل عاملی اکتشافی ،فرضیة پژوهش )برای بررسی یا

 -2مهمترین گویه در مضمون فراگیر شایستهگزینی،

کمك به تحلیل عاملی -تأییدی( به شرح زیر به دست

گویه (در کنار عقل و فطرت ،محبّت و دعوت الزم

میآید:

است) با کد  EM6و با بار عاملی 0/90و در مضمون

فرضیه پژوهش :براساس آیات قرآن مجیرد ،عوامرل

فراگیر آیندهسازی سازمانی ،گویه (تعلیمات با ذکر

شایسررتهگزینرری ( ،)EMآینرردهسررازی سررازمانی (،)EN

اسباب و دالیل و تدریجی) با کد  EN2و با بار عاملی

عملکرررد سررازمانی ( ،)EZمتغیررر مکنررون مرتبرره برراالتر

 0/88و در مضمون فراگیر فرایند مدیریتی ،مضمونهای

مدیریت تربیت را تبیین میکند.

(حفاظت اطالعات سازمانی و امنیت فرایند) با کد
EZو (دقت در انتخاب و انتصابها) با کد

تحلیل داده ها باا اساتفاده از مادل ساازی معاادتت

,EZ5

بودهاند.
براساس نتایج تحلیل عراملی تأییردی برا اسرتفاده از

ساختاری
مدل سازی معادالت ساختاری یکی از فنون
مدلسازی آماری است که در سالهای اخیر از حوزۀ

نرمافزار  ،LISREL 8.80اعداد معناداری در قالب جدول
( )4به شرح زیر به

دست آمد:

رفتاری وارد حوزۀ مدیریت ،سازمان و اقتصاد شده

همانطورکه در جدول ()5مشاهده مری شرود ،تمرام

است (قاسمی .)87 :1392 ،در این روش مانند

اعداد معناداری مربروط بره ابعراد اصرلی مردل معنرادار

رگرسیون ،کمیسازی روابط میان متغیرهای مستقل و

شدند .زیرا عدد معناداری آنها بزرگتر از  1/6شردهانرد.

وابسته صورت میگیرد .البته برخالف پارامترهای

در نتیجه ،فرضیة باال (براساس آیات قرآن مجید ،عوامل

رگرسیونی که همبستگیهای تجربی را نشان میدهند،

شایسررتهگزینرری ( ،)EMآینرردهسررازی سررازمانی (،)EN

پارامترهای ساختاری همبستگیهای علی را بیان

عملکرررد سررازمانی ( ،)EZمتغیررر مکنررون مرتبرره برراالتر

میکنند (قاسمی .)93 :1392 ،مدل تخمین استاندارد

مرردیریت تربیررت را تبررین مرریکنررد) .تأییررد مرریشررود.

مدیریت تربیت با ذکر بار عاملی بشرح شکل ( )2ارایه

شاخص های تناسب مدل بیرانگر آن اسرت کره مردل از

شده است.

نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضرعیت خروبی
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است زیررا نسربت کرای دو برر درجرة آزادی آن برابرر

مطلوب شاخص خوبی تناسب برازش و تعدیلیافتة آن

 2/7189است که کمتر از مقدار مجاز  3است و مقردار

باید بیشتر از  90درصرد باشرد کره در مقردار شراخص

میانگین مجذور خطاها نیرز برابرر برا  0/097اسرت کره

خرروبی تناسررب برررازش در ایررن مرردل ( 0/92برراالتر از

کمتر از مقدار مجاز  0/1است بنرابراین ،بره اصرالحات

 )0/90و مقدار تعدیلیافته آن برابرر برا ( 0/84براالتر از

نیاز ندارد .مقدار  P-valueنیز کمتر  0/05است مقردار

 )0/8هستند.

شكل  - 2مدل تخمین استاندارد مدیریت تربیت
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جدول  - 4اعداد معناداری گویهها
ابعاد مدل عاملی مدیریت تربیت

عدد معناداری

شایستهگزینی

8/31

آیندهسازی سازمانی

8/19

عدد معناداری

گویهها
EM1

8/33

EM2

9/1

EM3

8/45

EM4

8/34

EM5

فرایند سازمانی
7/98

7/39

EM6

8/87

EN1

8/23

EN2

8/01

EN3

8/63

EN4

7/99

EZ1

9/02

EZ2

7/67

EZ3

7/88

EZ4

8/34

EZ6

8/51

EZ5

8/33

EZ7

7/51

EZ8

8/53

(شایستهگزینی) است .نبیاللهی ( )1395نیز در پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادات
هدف این پژوهش ارایه مدلی برای سنجش مفهوم

خود با تاکید بر سطح تعهد و تخصص به عنوان دو

(مدیریت تربیت) از منظر قرآن کریم بوده است .ابتدا

عامل مشترک بر شایستهگزینی تاکید دارد .دومین عامل

پس از بررسی و مرور ادبیات و شناسایی مولفههای آن،

موثر بر مدیریت تربیت ،مضمون آیندهسازی سازمانی

سه عامل بیشترین نقش را در زمینه مدیریت تربیت

است .که عبیدی ( )1395در پژوهش خود برآن تاکید

داشتهاند .طبق تجزیه و تحلیلهایی که از طریق نرمافزار

دارند .سومین عامل موثر بر مدیریت تربیت فرایند

SPSS.20,LISREL8.80انجام گرفت ،مشخص شد

مدیریتی است که موسوی نسب ( )1394در پژوهش

اولویتهای مولفهها به ترتیب (شایستهگزینی)،

خود برآن در حوزه تربیت تاکید دارد .در کل نتایج این

(آیندهسازی سازمانی)( ،فرآیند مدیریتی) است که هر

پژوهش ،دانش و آگاهی نگارندگان درباره مفهوم

کدام دارای خرده مضامین منحصر به فرد خود را دارند.

مدیریت تربیت و مولفههای اصلی آن را افزایش داده

نتایج این پژوهش در بسیاری از ابعاد با نتایج سایر

است .براساس مدل تخمین استاندارد مدیریت تربیت از

تحقیقات هماهنگی دارد .برای مثال ،بر مبنای نتایج

 41مولفه اولیه 18 ،مضمون پایه در قالب  7مضمون

تحقیق مهمترین عامل موثر بر مدیریت تربیت

سازمان دهنده و 3مضمون فراگیر تعیین شدند .همچنین
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میزان اثرگذاری هر یك از مضامین در عوامل مشخص
شده است مهمترین مضمون سازماندهنده در مضمون
فراگیر شایستهگزینی ،مضمون (تعهد) با بار عاملی 0/78
و در مضمون فراگیر آیندهسازی سازمانی ،مضمون

اسماعیلییزدی ،ع .)1385( ،فرهنگ اخالق ،قم،
نشر مسجد مقدس جمکران.
اسمیت ،ف .)1387( ،درآمدی بر نظریه فرهنگی،
ترجمه ح پوریان ،تهران ،پژوهشهای فرهنگی.

(بالندگی) با بار عاملی  0/83و در مضمون فراگیر

الوانی ،مهدی .)1377( ،ماهنامه تدبیر،شماره .82

فرآیند مدیریتی ،مضمون (عملکرد) با بار عاملی

امینی ،ابراهیم .)1372( ،اسالم و تعلیم و تربیت،

0/91بوده است .همچنین مهمترین گویه در مضمون
فراگیر شایستهگزینی ،گویه (در کنار عقل و فطرت،
محبّت و دعوت الزم است) با کد  EM6و با بار
عاملی 0/90و در مضمون فراگیر آیندهسازی سازمانی،
گویه (تعلیمات با ذکر اسباب و دالیل و تدریجی) با کد

انجمن اولیا و مربیان.
باردن ،لورنس .)1997( ،تحلیل محتوا ،ترجمه
ملیحه آشتیانی ،تهران ،نشر دانشگاه شهید بهشتی.
ببی ،ارل .)2002( ،روشهای تحقیق در علوم
اجتماعی ،ترجمه رضا فاضل ،تهران ،نشر سمت.

 EN2و با بار عاملی  0/88و در مضمون فراگیر فرآیند

بناری ،علی همت .)1383( ،نگرشی بر تعامل فقه و

مدیریتی ،مضمونهای (حفاظت اطالعات سازمانی و

تربیت ،نشر موسسه آموزش و پرورش امام خمینی

امنیت فرایند) با کد  EZ1و (دقت در انتخاب و

(ره).

انتصابها) با کد EZ5،بودهاند .براساس مدل تخمین
استاندارد مدیریت تربیت پیشنهادهای زیر قابل
اجراست :الف)برای تعیین نظام مدیریتی در حوزه
تربیت دو شاخص تعهد و تخصص مدیران به صورت

بیرو ،آلن .)1366( ،فرهنگ علوم اجتماعی ،ترجمه
باقر ساروخانی ،تهران ،نشر کیهان.
بیکلی ،نورمن .)2005( ،طراحی پژوهشهای
اجتماعی ،ترجمه حسن چاوشیان ،تهران ،نشر نی.

توامان و در مقیاس کمی و کیفی باید سنجیده شود

پیروزمند ،ع .)1386( ،قلمرو دین در تعیین

بخصوص در حوزه آموزش ابتدایی و در سنین پایینتر

مفروضات اساسی ،تهران ،شورای عالی انقالب

که شخصیت فراگیران در حال شکلگیری است .ب)

فرهنگی.

افزایش توان مدیران در تصویرسازی آینده و نگارش
چشماندازی دقیق برای ساختار تربیتی براساس نظام
ارزشی مبتنی بر آموزههای قرآن کریم .ج) در هر مرحله
از عملکرد ،نسبت ورودیها به خروجیها در فرآیند
اجرایی باید ارزیابی شود تا میزان ریزشها مشخص
شود.

پیروزمند ،ع .)1385( ،نقش دین در مهندسی
فرهنگ کشور ،تهران ،شورای عالی انقالب فرهنگی.
جلیلی ،هادی .)1387( ،درآمدی بر تحقیق کیفی،
تهران ،نشر نی.
جوادیآملی ،ع .)1391( ،مراحل اخالق در قرآن،
قم ،نشر اسراء.
حاجی دهآبادی ،محمدعلی .)1377( ،درآمدی بر
نظام تربیتی اسالم ،نشر مرکز جهانی علوم اسالمی.

منابع
آرمستوانك ،مایکل .)1381(،مدیریت استراتژیك
منابع انسانی ،ترجمه اعرابی ،نشر دفتر پژوهشهای
فرهنگی.

حسنزاده ،حسن .)1384( ،شناسایی عوامل موثر
به اعتمادسازی در سازمان ،نشر پردیس.
حسنی ،محمد .)1391( ،تئوری رهبری و مدیریت
آموزشی ،نشر دانشگاه ارومیه.
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خادم الذاکرین،ا .)1388( ،اخالق اسالمیدر
نهجالبالغه ،چاپ سوم ،قم ،نشر نسل جوان.

برخی از الگوهای رهبری خدمتگزار در مدیریت نوین،
رساله دکتری (در دست چاپ) ،دانشگاه تهران.

خمینی ،روحاله .)1388( ،حدیث جنود و عقل و
جهل ،نشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی «ره».

صانعی ،سید مهدی .)1378( ،پژوهش در تعلیم و
تربیت اسالمی ،نشر سنا آباد.

دانشگرزاده ،جهانبخش .)1375( ،برنامهریزی
استراتژیك منابع انسانی ،نشر زند.

عباسزادگان ،سید محمد .)1376( ،مبانی اساسی در
سازماندهی و رهبری ،نشر سهامی.

دلشاد تهرانی ،مصطفی .)1382( ،سری در تربیت
اسالمی ،نشر دریا.

عبدالعظیم کریمی .)1378( ،آموزش به مثابه
پرورش ،نشر پژوهشکده تعلیم و تربیت.

دورکیم ،امیل .)1376( ،تربیت و جامعهشناسی،
ترجمه علیمحمد کاردان ،نشر دانشگاه تهران.

عالقهبند ،علی .)1389( ،مبانی نظری و اصول
مدیریت آموزشی ،نشر روان.

رضائیان ،علی .)1383( ،اصول مدیریت ،نشر
سمت.

علیآبادی ،علیرضا .)1372( ،مدیران جامعه
اسالمی ،نشر رامین.

رضائیان ،علی .)1389( ،اصول مدیریت ،تهران،
انتشارات سمت.

فیضی ،طاهر .)1383( ،جهانی سازمان و مدیریت،
نشر پیامنور.

رفیعپور ،ف .)1380( ،آناتومی جامعه ،تهران ،نشر
شرکت سهامی انتشار.

قاسمی ،وحید .)1392( ،مدلسازی در پژوهش
اجتماعی ،تهران ،نشر جامعهشناسان.

سریع القلم ،محمود .)1384( ،ایران و جهانیشدن،
تهران ،نشر مرکز تحقیقات استراتژیك.

کریمی ،یوسف .)1389( ،روانشناسی اجتماعی،
تهران ،انتشارات دانشگاه پیامنور.

سیف ،علیاکبر .)1368( ،روانشناسی پرورشی،
تهران ،نشر آگاه.
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سیف ،علیاکبر .)1390( ،روانشناسی پژورش
نوین ،روانشناسی یادگیری و آموزشی ،نشر روان.
شریعتمداری ،علی .)1384( ،رسالت تربیتی مراکز
آموزشی ،نشر سمت.
علوم رفتاری ،نشر سخن ،تهران.
علیاکبر،

قم ،نشر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی (عج).
محمدیمهر ،غالمرضا .)1387( ،روش تحلیل محتوا
محمدیمهر ،غالمرضا .)1387( ،روش تحلیل محتوا
(راهنمای عملی تحقیق) ،تهران :گنجینه علوم انسانی.

(.)1388

روانشناسی

یادگیری ،نشر توس.

مشایخ،

فریده،

بازرگان،

عباس،

(.)1393

برنامهریزی استراتژیك در نظام آموزشی ،نشر مدرسه.

شیخزاده ،محمد .)1390( ،مقاله تحلیل مضمون و
شبکه مضامین.

مصباحیزدی ،م .)1384( ،آموزش عقاید ،چاپ
هفدهم ،تهران ،نشر سازمان اسالمی.

شیخزاده ،محمد .)1390( ،تدوین الگوی رهبری
خدمتگزار از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقایسه آن با
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متقیزاده ،ز .)1388( ،جهانیشدن فرهنگ مهدوی،

(راهنمای عمل تحقیق) ،تهران :گنجینه علوم.

شریفی ،حسن پاشا .)1387( ،روشهای تحقیق در
شعارینژاد،

مرعشی ،مرتضی0.)1377( ،ماهنامه تدبیر شماره

مصباحیزدی ،م .)1391( ،پند جاوید ج ،1قم ،نشر
موسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی (ره).
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مصباحیزدی ،م .)1391( ،فلسفه تعلیم و تربیت
اسالمی ،تهران ،نشر مدرسه.
مطهری ،مرتضی .)1391(1391 ،تعلیم و تربیت در
اسالم ،نشر صدرا.

دولتی.
هرتزلی کیلنر .)2001( ،کتاب دولتمرد جدید ص
 14و .25
هال ،آنتونی ،جیمز ،میجلی .)1388( ،سیاست

مطهری ،مرتضی .)1367( ،تعلیم و تربیت در اسالم،
نشر صدرا.

اجتماعی و توسعه ،ترجمه مهدی ابراهیمی ،علیرضا
صادقی ،تهران ،نشر جامعهشناسان.

مکارم شیرازی ،ناصر .)1385( ،اخالق در قرآن،
جلد  ،3نشر مدرسه امام علیبنابیطالب (ع).
سن ،آمارتیا .)1388( ،هویت و خشونت ،ترجمه
فریدون مجلسی ،تهران ،نشر آشیان.
موسوی خمینی ،روحاله .)1385( ،صحیفه امام؛
مجموعه آثار امام خمینی (بیانات ،پیامها ،مصاحبهها،

هوشیار ،محمدباقر .)1327( ،اصول آموزش و
پرورش ،نشر دانشگاه تهران.
هولستی ،ال .آر .)1380( ،تحلیل محتوا در علوم
اجتماعی و انسانی ترجمه :نادری ساالرزاده امیری،
تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
یارمحمدیان ،محمدحسین .)1393( ،مبانی و اصول

احکام ،اجازات شرعی و نامهها) ،تهران :موسسه تنظیم

برنامهریزی درسی ،نشر یادواره کتاب.

و نشر آثار امام خمینی (ره).
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Crippen, C.L. (2004), Three Women Pioneers
In Manitoba: Evidence Of Servant Leadership,
Doctor of Philosophy Dissertation, University of
North Dakota, Canada.
Crosby, R. (2008), An Analysis Of
Leadership Behavior In Extreme Military
Contexts, Master Of Business Administration
Thesis, Naval Postegraduate School, Lieutenant,
Untied States Navy.
Deleney, L, Egan, M. & O’Connell, N.
(2011), The Experience of Unemployement it
Ireland: A Thematic Analysis, Discussion Paper
Series, UCD Geary Insitute.

میاالره ،گاستون ،)1375( ،معنی و حدود علوم
تربیتی ،ترجمه علیمحمد کارون ،دانشگاه تهران.
میرسپاسی ،ناصر .)1366( ،مدیریت منابع انسانی و
روابط کار ،نشر نقش جهان.
میرکمالی ،سیدمحمد .)1385( ،مدیریت از آغاز تا
پست مدرن ،نشر فرهنگ سبز.
نبوی ،محمدحسن .)1382( ،مدیریت اسالمی ،نشر
بوستان.
نبوی ،بهروز .)1382( ،روش تحقیق در علوم
اجتماعی ،نشر فروردین.
نیرومند ،پورانداخت و مسجدیان ،سهراب.)1384( ،
مدیریت آموزشی ،نشر پیك مروا.
واترز ،مالکوم .)1379( ،جهانیشدن ،ترجمه مردانی
گیوی ،مریدی ،تهران .انتشارات سازمان مدیریت
صنعتی.
الوانی ،سید مهدی .)1390( ،رفتار سازمانی ،نشر
گلشن.
وایلز ،کیمبل .)1367( ،مدیریت و رهبری آموزشی،
ترجمه محمدعلی طوسی ،نشر مرکز آموزش مدیریت
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