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 چکیده 
شنناتی  موردسسنیفاد     روش بود. چارچوب« مدرسهمدیریتِ حکمت بنیانِ » حاضر تبیین مفهوممقاله  هدف

 هنای مصناحبه  ها رساندسد  سز سطالع آوریبرسی جمع. بود سیسیم  نگا  با نظریه مبنای  سز نوع کیف  رویکرد

 با سسنیفاد   و هدفمند صورتبه پژوهش هایرسانسطالع سنیخاب و تحلیل سسناد سسیفاد  شد. غیررسم  عمیق

 تن 51های پژوهش رس رسانسطالع سی سنجام شد.نظریه گیرینمونه و تنوع حدسکثر با گیرینمونه رسهبردهای سز

سنند منرتبب بنا     1و  کشنور  سز تنار   و دستل سجیماع  علوم و تربیت و تعلیم فیلسوفان و معاصر حکمای سز

  نظریه و پذیرفتصورت  گزینش  و محوری باز  کدگذسری مرحله سه در هاتحلیل دسد  سند.موضوع تشکیل دسد 

 مرحله  چند در تولیدشد  نظریه بندی شد.صورت« مدیریت حکمت بنیان مدرسه» محوری مقوله حول نهای 

 منورد  باورپنذیری  حین   سز مننابع  چند سویه سازی و منف  موسرد سعضاء  تحلیل بازبین  رسهبردهای طریق سز

 تنا  نظریه گیریشکل تا هادسد  تحلیل فرسیند  سعیمادپذیری معیار تأمین منظوربه همچنین. گرفت تعدیل قرسر

با ستکا به عوسمل نگرش   نظری  «مدیریت حکمت بنیان مدرسه» دهند شد. نیایج نشان م  توصیف ممکن حد

 های کالنگر محیط  و سیاستتحت تأثیر شرسیب مدستله بازشناس  سست. همچنین سین ساز و سازمان  قابل

یافیه های نظری( توسعههای معنوی  قابلیتهای فرهنگ   قابلیتهای عمل   قابلیتقابلیت) سیو شرسیب زمینه

کارگیری رسهبرد رهبری حکیمانه موجب توسعه حکمت در مدسرس  بالندگ  فرهنگن  و تحقنق   و سز طریق به

 سهدسف نافع مدرسه توسهد شد.
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 مقدمه

رهبرسن   درون  و بیرون   مدسرس رس نیازمند هایمحیب در بین پیشتحوالت پیچید  و غیرقابل

 هزسر  سوم که سیسندسز به. کرد  سست که توسن موسجهه سازند  با سین شرسیب رس دسشیه باشند

ها و چارچوب سی جز جسیجوی کشفچار  مدسرس نیز مدیرسن شود م  ترفریبند  و ترپیچید 

. (Parco-Tropicales & de Guzman, 2014) ندسرند عمل برسی و مسیحکم جامع هایمدل

ها موسجه هسیند  مسیلزم هدسیت توسب با آن سی که مدسرسپیچید  و مسیمر هایسین چالش

 دسنش  و یا هایصالحیت مانند مینوع فردی هایمدیرسن  سست که چیزی فرستر سز ویژگ 

 رس در تود توسعه دسد  باشند. (Abdul Razaq & at al, 2013) سرتباط 

 جهتهم بیسیم  قرن پایان  هایسال های مدیریی ِ مدرسه ط مطالعات نشان دسد  سست  مدل

 غیرمیمرکز گرسیش های مشارکی  ومدل به دورسن سین سجیماع  و سقیصادی فرهنگ   تحوالت با

شد تا مطالبات سز مدیرسن مدسرس به نحوی سساس  موجب  و همین سمر (Hammad, 2010) یافت

 برسی رس الزم رهبری و نمود  تفسیر و درک رس سسناد باالدسی  ها سنیظار رود تاتغییر کند و سز آن

 رهبرسن عنوسنبه شخص  پذیریمسئولیت سفزسیش چنینهم و تود معلمان به بخشیدن سنگیز 

نوع  قطب نمای حرکت تود رس و به (Akgun& Kircovali, 2015) به نمایش گذسشیه آموزش 

وپرورش  آموزش نظام در تمرکززدسی  سنسان   مناسبات و مشارکت بر مبین  به سَمت مدیریت

سمور سجرسی  تنظیم  و گیریتصمیم تصمیم سازی  فرآیند در فعال حضور و عمل  مشارکت جلب

های مدسرس  بودند که سیاستسما برتالف سنیظار  کمیر مدیرسن  ؛(Hammad, 2010) نمایند

و باوجود ماهیت  (Thanomwan & Buncha, 2013) رس سجرس کرد  کالن و سهدسف یادشد 

 سلزسمات و هاشدیدسً مینوع و میفاوت مدسرس و سیسیم مدیریت آموزش   توسنسیه باشند نیازمندی

جه به تضمین . لزوم تو(Dermaku & at al, 2016) سازند برآورد  رس آموزش  تاص نهادهای

منجر شد  (Mertoglu, 2015) توسب مدیرسن مدرسه سیجاد محیب یادگیری سمن در تمام سطوح 

سی برسی توسنمندسازی مدیرسن تمرکز نمود  و در پ  آن تا برت  محققین تنها بر سیجاد رویه

 تغییرست تأثیر بین پیش توسنای  و دسد  توسعه رس تود سندسزباشند که مدیرسن مدسرس چگونه چشم

توسن به سند که سز آن جمله م یافتتوجه  دستها در سین مسیر به نیایج قابلآن .کنند تقویت رس

پذیری سحساس  و شهودی بودن مدیرسن برسی های مربوط به سنعطافگیری سز توسنای لزوم بهر 

 .(Akgun& Kircovali, 2015) سیجاد یک مدیریت مدرسه کارس و سثربخش سشار  کرد

به جهت  بر سساس مطالعات صورت گرفیه  برت  سندیشمندسن برسی توسنمندسازی مدیرسن مدسرس 

 درک و عاطف  هوش معنوی  تودآگاه   سحساسات شهودی  صورتبه وسقعیات منطق  درک



  9 8931 بهار اول، شماره، هفتمدوره                                                فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 سند که درسخن گفیه «حکمت»سی بازشناس  شد  به نام پیرسمون   سز ساز  محیب بهیر سز

 تغییر  حال مدسرسِ در محیب پویای  با برتورد در محوری منبع یک نعنوسبه ستیر هایسال

 و کند که تغییرستسی عمل م گونهسند که سین منبع بهها سدعا نمود سست. آن شد مطرح

 مزسیای به دسییاب  منظوربه تالقانه و مثبت مدرسه با رویکردی مورد در مدسوم هایچالش

 ,Parco-Tropicales & de Guzman, 2014 (Abdul Razaq & at al)نگریسیه شوند سحیمال 

ها در ها و پیچیدگ م  دسرند که مدیرسن به چالش بیان برت  دیگر در تائید سین سدعا . ;2013

 نگرندسی بغرنج و تهدیدآمیز م عنوسن فرصی  برسی زندگ  بهیر  و نه مسئلهبه« حکمت»سایه 

(Hammad, 2010)برسی های آموزش سازمان گذسرسنسیاست سیند فز . سز دیگر سو  تأکید 

رس  هم  «حکمت»در مدسرس  باع  شد تا برت   پذیرمسئولیت جسیجو و سسیقرسر رهبرسن

 و دسنش یادگیری  سسیرستژیکِ منبع عنوسن یکپذیری و هم بهعنوسن شاتص محوری مسئولیتبه

 مطرح نمایند. (Rooney & at al, 2010) شودم  ستالق  سعمال به منجر که سسیرستژیک رهبری

بدون تردید مدیریت مدرسه در سیرسن نیز سز نکات یادشد  مسیثنا نخوسهد بود. در شرسیب فعل  

توجه به های موجود مدیریت مدرسه در سیرسن  آشفیه و تقلیدی بود  و به نظر م  رسد ب مدل

مدسرس و  به نیازهای تحول  گوی وتوی تاریخ   توسن پاسخسقلیم فرهنگ  و جغرسفیای  و تلق

گیری صرف سز گرسیانه و بهر های سثباتدسنش آموزسن رس ندسرند. سز سوی دیگر سبیناء به روش

های مدیریی  مدرسه سیرسن  بود  و باید توسند رسفع چالشتنهای  نم سی  بهرویه –تجویزست فن  

های وزش  کنون  نیازمند سیجاد مدلسز مدل  تکامل   پیشرو و بهبودگرسیانه بهر  برد. نظام آم

های سنی  پردستیه و سیسیم مدیریی  برسی مدیرسن مدسرس سست تا به سیجاد تغییرست در شیو 

. برسین سساس نویسندگان مقاله (Behrangi, 2015) رس به سمت سهدسف میعال  هدسیت کند

بررس  سدبیات پژوهش   کنند.رس در سین زمینه پیشنهاد م  "بنیان مدیریت حکمت مدل" حاضر 

 هایبررس  سز سیدسمنه در سیبرجسیه طورحکمت به موضوع درگذشیه کهدهد درحال نشان م 

سیاس    علوم چون های در زمینه موضوع سین سمروز  سما دسشت وجود فلسف  و مذهب 

 سییهرشمیان علم یک به و یافیه سستتوسعه نیز شناس روسن و فرهنگ   آموزش شناس مردم

تصوص در رسد حکمت بهبه نظر م  سما ؛(Baltes & Staudinger, 2000) شد  سستتبدیل

 سین رو ین سز مدرسه ورود نکرد  سست. مدیریت های دستل  و تلق مدل  به حوز پژوهش

 مسائل و سبهامات رسهگشای توسندم  به سین عرصه تعمیم کاربست حکمت دسرد سدعا پژوهش

مدیریت ". در مقاله حاضر تالش شد  سست تا ساز  ترکیب  و پیچید  مدیریت مدرسه باشد

 تبیین شود. آموزش  مدیریت حوز  در بدیع مدل  عنوسنبه "حکمت بنیان مدرسه
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 و مفاهیم حکمت  تعاریف شامل سصل  حوز  در پنج  5791 دهه مطالعات حکمت در غرب سز

 دسنش سز سسیفاد  و حکمت ظرسفت مورد در تحقیق حکمت  پیشرفت درک حکمت  گیریسندسز 

 حکمت کهسین زندگ  آغاز شد. درک شرسیب مخیلف در حکمت نسبت با در شناتی روسن

 با عمدتاً که سست پژوهش  مهم بسیار هایحیطه سز کرد  تعریف رس آن توسنم  چگونه و چیست

 مخیلف  هایزمینه و بافت به بسیه که سست مفهوم  حکمت. سست بود  همرس  تلویح  رویکرد

ترسز با عقل دسنسیه و معیقد سست سست. سبن منظور حکمت رس هم پیدسکرد  میغیری تظاهرست

. (Ibn Manzur, 1990) دسرد و حافظ سوستحکمت صاحب تود رس سز غلییدن در مهلکه بازم 

 صاحب و سنسان "حکمت فاعل  مبدأ" عنوسنبه رس تدسوند حکمت  تبیین در مسلمان نیز حکمای

 و نظر ساحت هردو به حکمت سین که سندنمود  معرف  "قابل  حکمت مبدأ" عنوسنبه رس تعقل

 .(khosropanah, 2009) سست مربوط عمل

سی حکمت  کاربست آن در دسنش مدیریت و علیرغم ماهیت سسطور  مطالعات نشان دسد  سست که

 دهند که در مرسحل سولیه بسب مفهوم حکمتسهد نشان م سی طوالن  ندسرد. شوسازمان سابقه

که قرسر بود مدیرسن رس سز  شدم  محسوب فردی پدید  یک مثابهبه در عرصه مدیریت  عمدتاً

های   سما در سدسمه پویش(Nonaka & at al, 2014) های پوچ آگا  کندها و برت  سید وسوسه

شناتی   شکل گرفت و حکمت آموزش  و روسن هایویژ  در حوز جدیدی در حوز  حکمت  به

 ها توصیف شدهای دسنش  در طرسح  سامانهوتفریبکنند  میان سفرسطعنوسن میعادلبه

(Staudinger & Law, 2018). های سساس  میفاوت  رس در حکمت پژوهان  پرسش تدریجبه

 نظر در سازمان  ساتیار یک مثابهبه رس حکمت توسنم  حوز  سازمان و مدیریت مطرح کردند: آیا

عنوسن به« حکمت سازمان »سینجا بود که  باشند؟ حکیمانه توسنندم  هاآیا سازمان و گرفت؟

 .(Akgun& Kircovali, 2015) مفهوم  برسنگیزسنند   موردتوجه محققین مدیریت قرسر گرفت

 تغییرپذیری ناء بهمیفاوت  با سبی هایپیشینه کاوی مطالعات حکمت نشان دسد  سست که دیدگا 

های تلق تئوری به منجر موقعیی ِ میفاوت  و تجرب  هایدر زمینه تفکر بر سساس حکمت  در

که در سدسمه به آن سشار  توسهد شد.  (Grossmann, 2017) مینوع  ذیل حکمت شد

(Staudinger & Law, 2018)  در پژوهش  ضمن بررس  مفهوم حکمت به رسبطه میان حکمت

در  (Santos & at al, 2017)ی  و توسعه تجربیات فردی در سین حوز  پردستیند. و هوش شخصی

 و بخردسنه سز سسیدالل وسقع  گزسرش یک: پیچید  جهان یک در حکمت»پژوهش  تحت عنوسن 

ضرورت توجه به نیازهای چندگانه در موسجهه با مسائل سجیماع  پردستیه و به« آن توسعه
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حل تود نیاز به حکمت دسرند که شناتت حکمت نیازمند سفزسیش معیقدند مسائل پیچید  برسی 

های تفکر حکیمانه رس ها مؤلفهآن توجه به ماهیت درون  تود در طول زمان و شرسیب سست.

جسیجو و سدغام  جهان  در تغییر سمکان و قطعیت عدم فکری  های  چون فروتن شامل مؤلفه

سی در مقاله (Grossmann, 2017) سند.دسنسیه لفمخی تر وگسیرد  هایدیدگا  و سندسزهاچشم

ضمن بررس  مفهوم و پیشینه حکمت  سز کاربست آن در حل  "حکمت در زمینه"تحت عنوسن 

 با مرتبب شناتت های جدی حیات سخن گفیه و به سرسئه تصاویری سز سنوسعمعضالت و چالش

 مدرن سقدسم نمود  سست.  شناتی روسن علم  مفاهیم در حکمت

سی در درک و به نقش حیات  عوسمل زمینه ر سین پژوهش ضمن تائید نظرست سسیرنبرگد

 و حکمت"چگونگ  توسعه حکمت در فرد و جامعه سشار  شد. وی در پژوهش  دیگر با عنوسن 

 حکیمانه پردستیه و یک تفکر مدل سرسئه یک برسی جدید شوسهد با بررس  "آن تحقق چگونگ 

 موقعیی  و سنگیزش  -شخص  تاریخ   -فرهنگ  هایزمینه املحکمت  ش سز ساتیارگرس مدل

در  (Parco-Tropicales & de Guzman, 2014)حکمت پیشنهاد کرد  سست.  برسی توسعه

 گرسیانه تحول رهبری هایسبک تأثیر ساتیاری  معادالت مدل یک" پژوهش  تحت عنوسن

 میوسطه مدسرس مدرسان در هحکیمان رهبری توسعه بر ستالق  و کاریزماتیک سندسز چشم

 رس یادشد  رهبری هایشیو  رهبری حکیمانه تأثیر مدل آزمودن پردستیه و با "فیلیپین تصوص 

 معادالت سازیمدل طریق سز فیلیپین  رسهنمای  مدسرس مدیرسن سز منیخب گروه  میان در

گذسری یاستو سثبات کردند که حکمت در سه حوز  عمل  تئوری و س نمودند توصیف ساتیاری

 ها و نیایجبا سرسئه مدل  ویژگ  (Kolodinsky & Bierly, 2013)سقبال  رو به رشد یافیه سست. 

سجرسی   حکمت سصل  مفهوم سین مدل قضاوت  هسیه سند. مطابقحکمت سجرسی  رس تبیین کرد 

 حالینگیرد. درعرس در برم  عمل برسی های برنامه و سسیرستژیک گیریتصمیم منابع  که سست

 سجرسی  حکمت حیات  و مهم دیگر عنصر مرتبب  صریح و ضمن  دسنش سز سسیفاد  و آوریجمع

های صحیح و غلب تشخیص برسی پایدسر بنیان مثابه یکبه "ستالق  بلوغ"همچنین . سست

 گذشیه تجربیات عمیق های ساکنین سازمان حیات  سست. بازتابسازمان  و توجه به سرزش

 تا سازدم  قادر سست و مدیرسن رس سجرسی  مدیریی   سز دیگر عناصر حکمت در تفکر دیگرسن

 مبین  بر شناتی  ساتیار سز سسیفاد  در شرسیب مینوع سازمان  سرسئه نمود  و با رس تفسیر بهیرین

 کنند. مدیرسن  ستخاذ مبهم هایمحیب در رس پیچید  تصمیمات مؤثر  سیگونهقادر باشند به تجربه 

تری رس در تود هسیند  تصمیمات حکیمانه هایمحیب در قطعیت عدم مدیریت به قادر که

 .گیری سز سطالعات در دسیرس ستخاذ توسهند نمودنفعان با بهر برتورد با ذی
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به  "دسنشگا  حکمت بنیان"در طرح  با عنوسن  (Fateh Rad, 2014) های دستل  نیز در پژوهش

 پیشرفت یا پیشرفت سیرسن  سسالم  سلگوی ا نظر به سجرسیتبیین دسنشگا  آرمان  و چیسی  آن ب

 و بیکن مور  تامس آگوسیین  سفالطون  سی چونمیعال  پردستیه و ضمن بررس  آرسی فالسفه

 میون سز شد سقیباس نگرش و معماری با آنان نگرش نوع و فکری معماری تطبیق با فارسب  

 با دیگری پردستت و سپس معماری هاآن فکری معماری های موجود درکاسی  به سسالم  

 "بنیان حکمت دسنشگا "حکمای معاصر  رقم زد. وی با طرح نمودن مفهوم  دیدگا  بر سبینای

 تلق  جهت در و بنیان حکمت مرسکز توسب حکیم  هایسنسان رس تربیت سین مدل سصل  مأموریت

 ,Musa Khani & at al) کرد. معرف  حکمت توسعه نهاییاً و فناوری و علم فرهنگ تعال  و نشر

 "طرح مسئله مدیریت دسنش در تمدن دین "مدیریت دسنش دین :  در پژوهش  با عنوسن (2013

 بر مبنای حکمت میعالیه مالصدرس و نظر به سسفار سربعه به سرسئه مدل پایه تمدن دین  پردستیند.

 (Sadathosseini & at al, 2013)  رس مطرح نمودند. بر "انهپرسیاری حکیم"در پژوهش  نظریه 

 بعد دو دسرسی سنسان جسم ساحت. سست روح جسم و ساحت دو دسرسی سنسان سین نظریه سساس

 سین سالمت. سست و سنسان  حیوسن  نبات   مرتبه سه دسرسی سنسان روح ساحت و سنسان  و نبات 

روسن    حس   جسم   سبعاد کارگیریبه همان که سست حکیمانه سالمت مبنای بر سنسان

 سبعاد  سین .سست "سلیم قلب" به یاب دست برسی سنسان روح  و عقل  مذهب   تیال   سجیماع  

 سست  مسلب تود وزندگ  محیب سمور بر سیحکیمانه طوربه فرد کهدرحال  تعادل و هماهنگ  با

 بر مبین  حکیمانه حرکت نظریه سین سساس بر .توسهند دسد سوق سله  زندگ  سمت به رس سنسان

 پیشنهاد شد. سلیم قلب به رسیدن برسی فطرت

بررس  پیشینه مطالعات  حکمت سز نگا  حکمای مسلمان  حکایت سز آن دسرد که نگرش حکمت 

بنیان مشابهت تاص  با رویکرد سیسیم  و کل نگر دسرد  سما نکیه مغفول در دیدگا  صاحبان 

ها  عدم توجه به تحلیل سیسیم ودر طرسح   2و رسسل سکاف 5نظریه سیسیم  همچون برتالنف 

سست که در پارسدسیم حکمت سز جایگا  تاص  برتوردسر  "شناس  و ستالقزیبای "دو وجه سساس  

تعمیم سست  چرسکه سست. به نظر م  رسد قضایای یاد شد   به سیسیم مدیریت مدرسه قابل

سز حقایق جدید در  هدف یک سیسیم آموزش  تربیت سنسان سست و مدیریت آن نیازمند سطالعات

های فرسیند مبنای   کشف رسبطه دنیا و حقایق عوسلم مافوق سست. در مدیریت حکمت بنیان 

 Bloom)موردسشار   نهفیه و جدید در هسی  سست که سین مرتبه  سز تمام  سطوح تصور و فهم

                                                           
1 - Ludwig von Bertalanffy 

2 - Russell L. Ackoff 
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& Engelhart, 2013)  تحلیل سیسیم مدیریت  در طرسح  و« فهم شهودی»عبور کرد  و به

 مدرسه توسهد رسید.

با توجه به موسرد مطروحه سگر مدیریت مدرسه  میشکل سز مدیریت بر جو  ساتیار  فرسیندها و 

 های ترد و کالن موسجه سستهای مینوع  سز سامانهزمینه در نظر گرفیه شود  با گونه

(Rudasill & at al, 2017)ک نگا  . در سین شرسیب ستخاذ تصمیم یقین  و سثربخش  نیازمند ی

های مدیریی  و رهبری منشعب سز حکمت سجرسی  در موسجهه با گیری سز مهارتنگر و بهر کل

 های موجود مدرسه توسهد بود. نکیه کلیدی آن جاست که در رویکرد مبین  بر حکمتسامانه

برسی  "روبنا _زیربنا"یا  "کل-جزء"های  همچون پردسزیگونه که پیکل معیقد سست  مفهومآن

و در مقام  (Pickel, 2007) های وسقع  مدیریت مدرسه نابسند  بود پیچیدگ  سیسیم درک

تحلیل  به پویای  سیسیم در تبیین مبدأ پیدسیش  تدسوم و فروپاش  آن نظر دسشیه و کشف 

درمجموع به نظر  دسند.های تط  مردود م روسبب علّ  میان سجزسء رس سز طریق همبسیگ 

چون حکمت سازمان   حکمت مدیریی  و حکمت سجرسی  به حیات  رسد کاربست مفاهیم م 

و فرسیندهای آن در سفزسیش توسن تصمیم سازی و عمل مدیرسن مدسرس سثربخش  روزمر  مدسرس

تالش دسرد تا به  "مدرسه بنیانِ حکمت مدیریتِ" مفهوم تبیین باهدف حاضر توسهد بود. مقاله

بین  منطق  نیز بود  و عرصه پذیری  قادر به پیشمدل  دست یابد که عالو  بر قابلیت تعمیم

بندی نماید. برسی گرسن حوز  مدیریت آموزش  صورتسی رس فرسروی پژوهشجدید و گسیرد 

 ها سست:تحقق سین سمر سین مقاله درصدد بررس  سین پرسش

 . مدیریت حکمت بنیان مدرسه دسرسی چه ماهیی  سست؟5

 سست؟ چگونه مدرسه مدیریت سیسیم در حکمت . کاربست2

 

 پژوهش روش

 گرفیه صورت دسد  بنیاد نظریه روش سز سسیفاد  با و کیف  رویکرد چارچوب در پژوهش سین

 که به تبیین سست های نظریه تولید برسی کیف  و مندنظام رویه نوع  دسد  بنیاد نظریه. سست

 سین روش. پردسزندم  مانز ط  در تعامالت و هاکنش ها فعالیت رویدسدها  گیریشکل فرسیند

 موجود یک هایمسئله تبیین به قادر موجود هاینظریه که گیردم  قرسر موردسسیفاد  هنگام 

تلق مدل  برسی مندنظام طرح سز سین پژوهش . در(Creswell, 2011) نباشند تاص سیجامعه

 هاسری دسد کدگذ حاصل چندبعدی نظریه سین شد  سست.سسیفاد  مدیریت حکمت بنیان مدرسه

. (Creswell, 2011) کدگذسری گزینش  سست کدگذسری محوری و باز  کدگذسری مرحله سه در

 غیررسم  و و ساتیاریافیه نیمه مصاحبه تلفیق سز حاضر پژوهش در هادسد  آوریجمع برسی



1 سازی مدیریتِ حکمت بنیانِ مدرسهمفهوم 
  

 سسیفاد  شد. موردنیاز سصل  هایدسد  آوریجمع برسی فرسوسن مشاهدست همچنین و سسناد مطالعه

تن سز حکمای معاصر دستل و تار   51کنندگان در مصاحبه شامل در بخش مصاحبه مشارکت

غیر » گیریبه دلیل تعدسد کم سفرسد تبر  در سین حوز   سز روش نمونهسند که سز کشور بود 

 سسیفاد  شد.« برف  گلوله -تصادف 

 بیشیر هاسسناد  تحلیلکنندگان تارج  سز طریق سیمیل سنجام شد. در بخش مصاحبه با مشارکت

 و تأمالت سز شد برگرفیه هایگزسر  و عبارست کدگذسری و تحلیل به مربوط هایقسمت شامل

 جزء موسرد برت  در که سست حکمت بود  حوز  در مذکور کنندگانمشارکت موجود تجربیات

 مسیندست  موسرد  بعض  در گردند. همچنینم  محسوب حاضر پژوهش سول دست هایدسد 

 کار به و سسیفاد  مشاهدست و هامصاحبه طریق سز شد آوریجمع هایدسد  مؤید و مکمل عنوسنبه

 تام  هایدسد  فرسهم آوری جهت گرفیه  صورت در بخش مشاهدست نیز مشاهدست .شدند گرفیه

-سازمان یا و هاگرو  در حضور طریق سز مشاهدست سین. سندبود  مشارکی  مشاهدست نوع سز بیشیر

رس  پژوهش سین در گیرینمونه رسهبرد بنابرسین سست؛ گرفیهسنجام حکمت مدسر هایویژگ  با های

مبنای  بر پژوهش حین در کنندگانمشارکت سنیخاب .تنوع دسنست حدسکثر با گیرینمونه توسنم 

یری گنمونه دیگر رسهبرد دلیل همین به .باشند دسشیه نظریه تولید در توسنسیندم  که بود کمک 

 باورپذیری سز سطمینان حصول منظوردسنست. به سیگیری نظریهنمونه توسندر سین پژوهش رس م 

 ستییار در مرحله چندین سعضاء در روش بازبین  مبنای بر تولیدشد  نظریه نیایج 

 چند سویه سازی» رسهبرد سز همچنین. شد سصالح و تعدیل و کنندگان قرسرگرفیهمشارکت

 موسرد تر سسیفاد  شد. تحلیلوسقع  تصویری کسب و مخیلف منابع سز هادسد  ریآوجمع منظوربه

 منظوربه سین  بر گرفت. سفزون قرسر موردسسیفاد  مسیمر طوربه نظریه سعیبار یاب  نیز برسی منف 

 شد توصیف ممکن حد تا گیری نظریهشکل تا هادسد  تحلیل فرسیند معیار سعیمادپذیری تأمین

 سقیصادی  سیاس   شرسیب حی  سز پژوهش نیز بافت پذیریمعیار سنیقال تحقق برسی .سست

  .سست شد توصیف فرهنگ  و سجیماع 

 

 های پژوهشیافته

 باز  کدگذسری مرحله سه در تفکیک به هایافیه پژوهش  ماهیت به توجه با بخش سین در

 .شودم  گزسرش گزینش  کدگذسری و محوری کدگذسری

 

 



  3 8931 بهار اول، شماره، هفتمدوره                                                فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 باز کدگذاری حلهمر هاییافته

سفزسر شد  با سسیفاد  سز نرمهای گردآوریدر مرحله کدگذسری باز با مرور و تحلیل چندبار  دسد 

MAXQDA مقایسه شباهت و تفاوت سسناد با یکدیگر و نوشین    تکنیک تحلیل سطر به سطر

سسیخرس  شد.  کد 563های سولیه سقدسم شد که درنییجه کد یا یاددسشت تحلیل  به کدگذسری دسد 

کد  66کد مفهوم  موردبررس  قرسرگرفیه و درنهایت  521در مرحله بعد سز کدگذسری باز  

ی های سصل  سیجادشد تم سصل  سسیخرس  شد. تم 53موضوع سسینباط  و  21مفهوم  و 

 شد  سست.گزسرش 3های آن در جدول رسانشد  به همرس  سطالعهای تجزیهمصاحبه سز مسیخر 

 
 های پژوهش(منبع: یافته) های مستخرج از پژوهشمنابع داده(: 1) جدول

 (هارسانها )اطالعمنابع داده های اصلیتم

 P10-p14-p16-p10 توسعه حکمت در مدسرس

 P16 بالندگ  فرهنگ  مدرسه

 P7-p8 یاب  به سهدسف نافع مدرسهدست

 P16-p6-p7-p1-p2-p11-p9-p16-p14-p20 رسهبری حکیمانه

 P3-p10-p1-p16-p2-p7-p19 های عمل لیتقاب

 P10-p1-p3-p19-p15-p3-p9-p7-p17 های فرهنگ قابلیت

 P9-p3-p7-p9-p19 های معنویقابلیت

 P6-p7-p10-p9-p8-p6 های نظریقابلیت

 P18-p1 عوسمل محیط 

 P17-p13-p9-p18-p2-p9-p20 های کالنسیاست

 P1-p20-p9-p3-p-7-p6 عوسمل نگرش 

 P9-p12-p2-p17 ل نظریعوسم

 P16-p10-p20-p1-p17-p9-p13-p14 عوسمل سازمان 

 

 محوری کدگذاری مرحله هاییافته

و  "مدیریت آموزش  حکمت بنیان مدرسه"سصل  ساز  ترکیب   نقش دلیل در سین مرحله به

ها شد و سایر مقوله سنیخاب محوری مقوله عنوسنپردستت مکرر آن در مرسحل مخیلف پژوهش  به

 ده  شد.سامان 5به شکل  مندطرح نظام پس سز تعدیل و سصالح در چارچوب
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 های پژوهش(منبع: یافته) : مدل نظری مدیریت حکمت بنیان مدرسه(1) شکل

 

 گزینشی کدگذاری مرحله هاییافته

 سز و شود تبیین سنیزسع  نگارش شیو  سز سسیفاد  با تولیدشد  نظریه شودم  سع  مرحله سین در

بنیاد  دسد  شود. مطابق رویکرد نظریه  سسیفاد  هابین مقوله سرتباط تبیین برسی میعدد هایگزسر 

سی و پیامدها گر  مقوله زمینهها در سبعاد مقوله محوری  مقوله رسهبردی  شرسیب مدستلهگزسرش

 شود.سازی م مدل

 محوری مقوله

که در نظر دسرد تا سلگوی  جدید سز  ساز  مفهوم  جدیدی سست "مدیریت حکمت بنیان مدرسه"

مدیریت رس بر مبنای حکمت جایگزین مدیریت مبین  بر دسنش نمود  تا سیسیم مدرسه کنون  

ها و مصالح فردی و سجیماع  های رقابی  با توجه به تحقق سرزشوری و مزیترس به حدسکثر بهر 

ردد. مدیریت حکمت بنیان با نفعان مدرسه گهای ذیهای نهفیه و شکوفای و سحیاگر ظرفیت

ها ها در سو  پیچیدگ سی سز سرزشسازی مجموعهگیری سز شعور عموم   قلب سلیم و شبکهبهر 

برد که سیسیم مدیریی  مدرسه رس به و شرسیب محیط  سز نوع  عقالنیت حکم  بهر  م 

سی جامع سز بکهمثابه شتصمیمات یقین  یا تصمیم حکیمانه توسهد رساند. به عبارت  حکمت به

کند. در سین مسیر مدیر مند شهودی  عقل  و حس  عمل م ها و مبین  بر سدرسکات نظامسرزش

 بهر  توسهد برد. های ذهن  و قلب  تویشین برسی درک حکمتمدرسه سز تمام  قابلیت
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 شرایط علّی

 گیریشکل به منجر که دسرد رویدسدهای  سشار  یا عوسمل به علّ  در رویکرد دسد  بنیان  شرسیب

 پژوهش  سین در حاصل هایسساس دسد  . بر(Creswell, 2011) شوندم  محوری مقوله یا پدید 

و نیز نمونه مصادیق  شوندگیری مدیریت حکمت بنیان مدرسه م منجر به شکل که های مؤلفه

 شد  سست.سرسئه 1ها در جدول آن

 
 های پژوهش(منبع: یافته) هااز مصاحبه(: عوامل علی و نمونه مصادیق مستخرج 2جدول )

 مونه مصادیقن عوامل عل ّی

 عوامل نگرشی

 

P1به بخشیدن تحقق به میل و فعال تالش به مربوط هایظرفیت همه حکمت های: مؤلفه 

 زندگ   سز بردن لذت لذت  حس هوش  محبت  دسنش  مثل دیگرسن و تود در زندگ  هایسرزش

 شود.دیگر رس شامل م  هایچیز تیل  و مهربان  دوسی  

 عوامل نظری

 

P9حکیم رس مدیر کنیم م  حکیم رس معلم همون میاییم ما یعن  سست. پس مهم  نکیه : سین 

 .کنیم

 عوامل سازمانی

 

P10شناتی  عناصر. سست دلسوزسنه و بازتابند  شناتی   صفات توسعه و رشد شامل : حکمت 

 درک و سنسان طبیعت منف  و مثبت هایجنبه رشپذی و حقیقت جسیجوی سز سندعبارت حکمت

 .آگاه  و دسنش هایمحدودیت و هاقطعیت عدم پیچیدگ  

 

 راهبردها

 بروز تود سز محوری مقابل پدید  در جامعه که هسیند های وسکنش و هاکنش همان رسهبردها

کنندگان رکتمشا که دهندنشان م  هامصاحبه سز حاصل های. دسد (Creswell, 2011) دهدم 

ها و نمونه مصادیق آن در سند که مؤلفهدسنسیه "رهبری حکیمانه"مقوله رسهبردی سین مدل رس 

 شد  سست.سرسئه 1جدول 

 
 های پژوهش(منبع: یافته) ها(: عوامل راهبردی و نمونه مصادیق مستخرج از مصاحبه3جدول )

 مونه مصادیقن عوامل راهبردی

 یفرهنگ یتعال

 

P16بر که شد تعریف رفیار یک سز نوع  سازمان   و مدیریی  حکمت فلسف   بعد : سز 

 سست. سسیوسر میافیزیک و شناتت شناس  زیبای  ستالق  منطق  پایهپنج

 حین حکیمانه بینش

 عمل

P6سساس و پایه نظری که حکمت فرمایندم  سسالم  بین جهان کیاب در مطهری : سسیاد 

 سست. عمل  حکمت

 بری نباید دیگه وقت سون شما یعن  میشه کار سخت تیل  من نظر به وقت : سونP9 هافرصت مدیریت

 کن . گزینش رو حکیم یافیگان مدیریت باید بلکه بدی آموزش رو هامدیریت
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 ای و بافتیعوامل زمینه

 رسهبردهای و بر بود  محوری پدید  سز منبع  که هسیند تاص  عوسمل بافت  سز منظور

های ترین قابلیتعمد  حاضر  پژوهش . در(Creswell, 2011) گذسرندم  تأثیر جامعه ستخاذشد 

های عمل   توسهند دسد عوسمل قابلیت قرسر تأثیر تحت رس رسهبردها سنیخاب که سیسیسیم مدرسه

ها و نمونه مصادیق های نظری بودند که مؤلفههای معنوی و قابلیتهای فرهنگ   قابلیتقابلیت

 شد  سست.گزسرش 6ل ها در جدوآن

 
 های پژوهش(منبع: یافته) هاای و نمونه مصادیق مستخرج از مصاحبه(: عوامل زمینه4جدول )

 مصادیق نمونه ایعوامل زمینه

 هایمهارت سفرسد  با برتورد دیگرسن  بر تأثیرگذسری مبین  بر حکمت شامل : رهبریP3 مدیریت مشارکتی

 تودش کندو تعریف رس غلب و درست توسندم  فرد مدل سین در. شودم  سرتباطات و سجیماع 

 کند. هدسیت رس تیم یک و

 و عاقالنه هایشیو  تا کندم  کمک ما به که سست سین پژوه  حکمت سساس  : وظیفهP1 تجربه محوری

 کنیم. پیدس پیرسمون  جهان در رس سجیماع  روسبب و ورسومآدسب زندگ   عرفان 

 معین  شرسیب در مناسب دسنش به کاربردن و مؤثر سنیخاب توسنای  به حکمت  ن : یعP16 مهارت محوری

 سست. مربوط

 تخیل سز گیریبهر  و منطق  پرسش گری مبدأ به آن تبدیل و سدبیات در : حکمت  تغییرP1 شناسیزیبایی

 و ستالق تلفیق و فضایل و ستالق  سیرت و سصول شامل زندگ   مسائل حل و موسجهه برسی

 سست. شد تعریف( سودمندی) گرسی لعم

 جغرسفیا ترکیبِ سز شود  پردستیه نیز آن جغرسفیاى به سیرسنى  حکمت تاریخِ کنار در : سگرP17 فرهنگ محوری

 آن میکفّل که رسید  نیز سیرسنى حکمت مولد فرهنگ به توسنمى سیرسنى حکمت تاریخِ و

 سست... سیرسنى تاریخى شناتیى شناسىمردم

 و شجاعت طبع  شوخ حس نفس سعیمادبه نفس  تأدیب سیرت  شامل : حکمتP3 محوری اخالق

 فرد شخصیت برسی همیشه که سست جامع مفهوم یک حکمت شود. به عبارت م  تودآگاه 

 گیرد.م  قرسر موردسسیفاد 

 در میشه بینش ویزدم وقت یه سلبیه. کلبه ستصال یعن  کردم عرض که تعبیری سین با : بلهP9 بینش شهودی

 سینفورمیشن به دییا سز که کردم عرض من که معنای  سون به حکمت ول  شناتی روسن معنای

 و بله؛ معنا سین به کل عقل و کنه پیدس ستصال کل با کل یعن  ویزدم به دسنش و دسنش به بعد و

 با باید. بیاری دست به علم  هایبندیصورت صورتبه بیای شما که نیست چیزی سون

 بیاب . شهودی مکاشفات

 با پیوندش به لحاظ رس نظری حکمت به عامل تریننزدیک بخوسهیم ما سگر که معیقدم : منP6 ذهنیت فلسفی

 و پایه سین که کنیم پردسزشش و تدوین تحقیق کنیم تأمل و فکر بررس   آموزش  مدیریت

 کنیم. فلسف  شناس سنسان گوناگون باید علوم سین بین در بگیر  قرسر سساس
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 گرشرایط مداخله

 تأثیر سجیماع سعضاء توسب سنیخاب رسهبردها بر که هسیند کل  عوسمل گر مدستله شرسیب

 شرسیب ترینعمد  حاضر  سز پژوهش حاصل هاییافیه سساس . بر(Creswell, 2011) گذسرندم 

ها و نمونه   مؤلفههای کالن هسیند که به همرسگر عوسمل  چون عوسمل محیط  و سیاستمدستله

 شد  سست.گزسرش 9ها در جدول مصادیق آن

 
 های پژوهش(منبع: یافته) هامصاحبه از مستخرج مصادیق نمونه و گرمداخله عوامل (:1) جدول

 مونه مصادیقن گرمداخله شرایط

 اهداف و مقررات

 باالدستی

P18عال  شورسی انهدبیرت) کشور فرهنگ ِ مهندس ِ بنیادین نقشۀ های: باید سرزش 

 مل  درس  برنامه ن گذسریهدف سلگوی نیز و ن کل  سهدسف و( فرهنگ  سنقالب

مدل  سین هایالیه سصل  پشییبان  (وپرورشآموزش وزسرت) سیرسن سسالم  جمهوری

 .سست سسیفاد 

 چارچوب سین بر سساس روزمر  زندگى که سست کنشى هاىچارچوب : حکمت P17 فرهنگی عوامل

 روزمر  زندگى هاىتکنیک و هاتاکییک و یابدمى نسق و نظم و پذیردمى لشک کنشى

 ساتیار سز که دسنشى شود.مى یاد محلى دسنش به هاآن سز که دسرند قرسر مرحله سین در

 جامعه با بیگانگى ترینکوچک و شودمى تولید ملت و قوم یک فرهنگى و سجیماعى

 دسرد. سجیماعى ساتیار با یافیگى تطابق باالترین دسرسى و ندسرد

 کنند مى رشد بشر فناورى چه هر یعنى شود؛مى مکان در حرکت سبب : فناورىP17 فناورانه عوامل

 هنوز بشر هرچند شود مى ترآسان و ترسریع مکان  در سنسان و بشر هاىحرکت

 یا ىموسز هاىزمان هاىپرد  سز بیوسند که کند تلق رس زمانى فناورى سست  نیوسنسیه

 فرهنگى پویایى برسى پس شود؛ رد محاط  و محیب هاىزمان سز تردقیق سیگونهبه

 .دسشت توجه فرهنگ یک در موجود فناورى به بایسیى

 و نظرست موجود  تحقیقات و مطالعات نیایج سز سسیفاد  با سرتجاالً و : سجماالP18ً دانشی عوامل

 ستیر چندسالۀ کالن و مشابه تجارت زس کل  هایجمع بندی نظرسن صاحب هایدیدگا 

 و سیرسن  جامعۀ بر تأکید با ن بشری جوسمع عین  نیازهای و هاچالش ترینمهم و

 بر سست  ما ستییار در جهان  و مل  میعدد هایتجربه سز که دسیاوردهای  چکیدۀ

لحاظ  سلگو مفهوم  مدل مورد در سیکل  و کالن طرحپیش سسالم   دیدگا  مبنای

 .شود
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 پیامدها

 ستخاذ و کارگیریبه حاصل سز قصدناشد  قصد شد  یا نیایج پیامدها مبنای   نظریه رویکرد در 

 ستخاذ سز پیامدهای حاصل حاصل  هایدسد  سساس . بر(Creswell, 2011) هسیند رسهبردها

شامل توسعه حکمت در مدسرس  بالندگ  فرهنگ  مدرسه و  یافت شد  گانهسه رسهبردهای

 6ها در جدول ها و نمونه مصادیق آنباشند که مؤلفهیاب  به سهدسف نافع مدرسه م ستد

 شود.مشاهد  م 

 
 های پژوهش(منبع: یافته) هاو نمونه مصادیق مستخرج از مصاحبه (: پیامدها6جدول )

 مونه مصادیقن پیامدها

توسعه حکیمانه 

 سرمایه انسانی

P10سسیثنای  بینش حکیم  سفرسد که سست آن سز حاک  تعاریف سین عملکردی : پیامدهای 

 و شفقت سبهام  عدم تر عمیق معنای دنبال به دسرند  زندگ  مسائل و سنسان  توسعه درزمینه

 رهبرسن هایویژگ . هسیند دسنش هایمحدودیت شناتین رسمیت به و میمرکز سهدسف دیگر

 .روندم  فرستر عمودی توسعه هایسز نظریه حکیم

 پایدار تپیشرف

 مدارس

P16سست. کرد  توجه حکمت به جلو  به پیشروی برسی سازمان : نظریۀ 

P10سنی  سفق  توسعه سز شدن دور یادگیری  ترپیشرفیه سطوح شامل باید رهبری ی: توسعه 

 مثالً) سطالعات سز سسیفاد  و یاب دست بر سفق  رهبری توسعه. باشد عمودی توسعه و

 هایتکنیک مثال عنوسنبه) صالحیت و( منازعات حل مثالً) هامهارت  (هادسد  وتحلیلتجزیه

 مقابل  در. کندم  تمرکز عملکرد  بر مبین  سرپرسیان و مدیرسن برسی( سسیرستژیک ریزیبرنامه

تمرکز  تفکر ترپیچید  هایرس  آوردن دست به برسی مردم به کمک بر عمودی رهبری توسعه

 کند.م 

 نافع اهداف تحقق

 شده قصد

P8مباح  سایر در کند پیدس کاربست سگر که شناس هسی  مباح  همین دروسقع : حکمت 

 شود.م  نافع سهدسف به رسیدن عامل

 صحیح قضاوت ستالق   سصول سزجمله میغیرها همه بر تأثیرگذسر عامل  سازمان  : فرهنگP16 رشد فرهنگ

 که -سازمان فرهنگ یک دسشین. سست یادگیری و دسنش مدیریت و رهبری سبک درست  و

 حکمت محور سازمان به رسیدن تسهیل در مهم  نقش -باشد عوسمل سین محرک و مشوق

 کند.م  بازی

 

 گیرینتیجه بحث و

تدوین شد. مدل نهای   «مدل مدیریت حکمت بنیان مدرسه» یاب  بهمقاله حاضر باهدف دست

 بندی شدند.سصل  در شش بُعد صورت هایدر قالب تم

های علّ  عنوسن مقولهبر سساس بخش  سز نیایج سین پژوهش  عوسمل نگرش   نظری و سازمان   به

گیری مدیریت حکمت بنیان مدرسه شناسای  شدند. لزوم توجه به توسنمندسازی شناتی  شکل
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ها در مدرسه  هماهنگ  عمل مدیریی  در مدرسه با نظر مبین  مدیرسن مدسرس  توجه به سرزش

گیری سز آن در سیسیم های دسنش  در درک حکمت به جهت بهر رفع محدودیت بر حکمت 

سلگوهای جدیدی سز مدیریت  های محیط  نیازمندمدیریت مدرسه و ضرورت درک پیچیدگ 

بخش  های میعدد فائق آمد  و به کیفیتمدرسه سست تا مدیرسن بیوسنند به کمک آن بر چالش

و  (Chappell, 2017)   (Rowley, 2006)با نیایج فوق  فرسیندهای آموزش  نائل آیند. همسو

(Dai & Cheng, 2017)  سی عنوسن دغدغهسند که ضرورت درک پیچیدگ  محیط  بهنشان دسد

های جدید مشیرک میان تحلیل گرسن حوز  مدیریت مدسرس بود  سست. ضرورت تلق مدل

بود که با پژوهش  الهیافت دیگر سین مقمبین  بر حکمت در مدیریت مدرسه نیز دست

(Salloum, 2016) بازآفرین  سلگوهای  ضرورتسی بهمرتبب سست. پژوهش یادشد  با سرسئه مقاله

 مفهوم به و میک  دسنش های  نو و مبین  بر تقوی جدید مدیریت مدسرس و سرسئه دیدگا 

و  دسئم  به فضاهای یادده  و مسیمر بخش   بهبوددر کیفیت عمل  حکمت یا فرسنسیس

گر  عنوسن مسیر صحیح تکامل  و بهبوددرک توجه به حکمت به سی بود  سست.یادگیری مدرسه

بود. دروسقع عدم توجه به کاربست حکمت در  عنوسن نییجه دیگر سین پژوهشمدسرس سمروز به

 Pesut)گیری با پژوهش نوع  با جهل به ماهیت آن مرتبب سست. سین نییجهمدیریت مدسرس  به

& Thompson, 2018)  (Grossmann, 2017)  (Maxwell, 2015)  (Parco-Tropicales & 

de Guzman, 2014)  (Abdul Razaq & at al, 2013 ) و(J. Sternberg, 2018)   همسو بود

عنوسن مسیر جامع و تکامل  برسی سز تبیین نقش بهبودگرسنه حکمت به ها در مقاله تودسست. آن

 سند.سخن گفیه پیچید  هایسازمان در و تغییر تحول باهدف وصول به حکمت رهبری

ضرورت رهبری حکیمانه مدرسه نظر  بهکنندگان صاحبدر بخش رسهبردی پژوهش مشارکت

ها  تعال  گیری سز مدیریت فرصتنظر دسشیه و جاری شدن حکمت در سیسیم مدرسه رس با بهر 

به عبارت   دسنند.م  «مدرسهتوسعه حکمت در » فرهنگ  و بینش حکیمانه حین عمل موجب

به حدسکثر سازی منافع  سسیدالل نمود (Sternberg, 1998)گونه که توسند همانسین مدل م 

عنوسن مقوله رسهبردی به «رهبری حکیمانه مدرسه» نفعان آن کمک شایان  نماید.مدرسه و ذی

و  (Ranjbarian & at al, 2011)  (Sharifi, 2017) هایمدل پیشنهادی در هماهنگ  با پژوهش

(Moradi, 2015) های وسقع  وتوجه به سرزش مدسرس توسهد دسد تا با سین ظرفیت رس به مدیرسن 

و درنهایت دسنش ضمن  تود در نسبت با سهدسف قصد شد   سهدسف مدرسه "فهم فرس دسنش "

 بیابند. وپرورش  زمینه تفوق بر موسنع موجود و ظرفیت قضاوت صحیح در سمور مدرسه رسآموزش

که سز قضاوت صحیح ذیل حکمت در  نیز (Danaeefard, 2010) گیری با پژوهشسین نییجه

 های پژوهش  در همسوی  باسز دیگر سو بر سساس یافیه سازمان سخن گفیه سست  همسوی  دسرد.
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توسن گفت  رهبری حکیمانه مدرسه به آزسدسازی م  (J. Sternberg, 2018) پژوهش نییجه

بخش  های بالقو  ساکنین مدرسه کمک شایان  توسهد نمود.شکوفای  توسنای  ها وظرفیت

دیگری سز نیایج حاصله نشان دسد که وجه سثرگذسری حکمت در مدیریت مدرسه  نقش کنیرل  آن 

عنوسن سست. نیایج نشان دسد  سست که حکمت به بر شناتت و قوسی چندگانه مدیرسن

ود تا نفسانیات و تمناهای شخص   در تصمیم سازی و شکنند  قوسی سنسان  موجب م کنیرل

های مدیرسن مدسرس دتالت ندسشیه و تصمیم مطلوب و نافع ستخاذ شود. سین نکیه با قضاوت

 JamshidiMehr)   (Yazdani, 2016)  (Boozarinejad, 2017) های میعددی همچونپژوهش

& at al, 2017) و (Arefi & at al, 2017) لیدی حکمت در تدبیر قو  در تصوص نقش ک

های بشری عنوسن دو قو  مؤثر سنسان  در فرسیند سازی و نهادسازیغضبیه و شهوسنیه سنسان به

گیری سز های پژوهش  نگا  جامع و فرسنگر حکمت در بهر توجه یافیههمسوی  دسرد. نکیه قابل

ت حکیمانه مدرسه توسنند مدیرسن مدسرس رس در سمر هدسیتجربیات قطع  گذشیه سست که م 

 Musa)  (Danaeefard & at al, 2010)  (Karamad, 2016)های  چون پژوهش یاری کند.

Khani & at al, 2013)   (Akhavan & at al, 2013)  و(Rezaee, 2015)  سین نییجه رس تائید

 بموج آن  سنیشار و کارگیریبه دسری نگه دسنش و تجربیات قطع   نمود  و معیقدند که کسب

 تکامل  و مسیمر حرکت ها بود  و موجبفرسیند سازمان یا چرته هر در پیوسیه و پویا فرسیندی

 سیجاد سازمان برسی رس پایدسری رقابی  مزیت و درنهایت گرددم  سازمان در جدید دسنش تلق و

 توسهد نمود.

پژوهش بود   های سینیافتتوجه به وجو  زیبای  شناسانه در سلگوی حکمت بنیان سز دیگر دست

گیری سز قو  تخیل و میافیزیک سسیوسر سست. حکمت با که به مفاهیم  چون ستالق  بهر 

سین سمکان رس توسهد دسد تا  های مدیریت مدرسهگری و تنظیم قو  تیال به طرسحان مدلهدسیت

گرفیه و عمالً  سازی نقاط کور مدیریی  سیسیم مدرسه به کارتالقیت تود رس در جهت شفاف

هماهنگ  (Ansari & at al, 2014) گیری با پژوهشسین نییجه شکل بگیرد. «مدرسه حکمت»

دیوی  نییجه گرفیه سست  جان شناس زیبای  تجربه نظریه بر سست. پژوهش یادشد  با تحلیل 

 سز تردورزی کنار در تخیل و سبرسز سحساس  سز هنرمندسنه گیریو بهر  شناس زیبای  تجربه که

 سفرسد در سرزش فهم و معن  درک  تجربه  تکمیل موجب و آمد  شمار به تربیت ضروری سجزسی

 یافی  سست که با پژوهششود. سز دیگر سو هدسیت قو  تخیل توسب حکمت دستم 

(Wafaeian & Qaralamaki, 2016) دیگر تأثیرگذسریِ تخیل و سز تعقل مبن  بر تأثیرپذیری 

 مصدسق جزئ   به کل  هایشوق و هاغایت تبدیل فیار ر و فعل صدور علم  مبادی در تیال قوۀ
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جدید و هدسیت  رفیار و مطلوب حال به وصول و کنون  حال سز حرکت برسی ریزیبرنامه و یاب 

شد  در سین پژوهش نشان گر کشفبررس  عوسمل مدستله آن توسب عقل در هماهنگ  سست.

رس با تغییرست  همگام  سیسیم مدرسه دهند که هر مدل پیشنهادی چنانچه توسن هماهنگ  وم 

وپرورش  سسناد و قوسنین باالدسی  نظام برقرسر ننماید  به آرمان تود دست مینوع نظام آموزش

 عنوسنبه بنیادین هایسرزش باالدسی  و توجه به سسناد به توجه ین رو لزوم سز نخوسهد یافت.

پژوهش بود  سست. سین بخش سز نیایج  هاییافتسز دیگر دست مدل  مخیلف هایالیه پشییبانان

 مدیرسن ذهن به ده  که معیقدند ساتت (Rabosheh & Mohammadi, 2017) با پژوهش

 بر مبین  مدون و دقیق سرزیاب  و گیریتصمیم ریزی برنامه ده  سازمان مدسرس برسی کارتاز 

 تحقق مدرسه سطح در کارس و سثربخش رهبری تا سست مهم و ضروری بنیادین تحول سند مفاد

مبن  بر هماهنگ  با سسناد  (Sharif, 2017) یافت یا نیایج پژوهشیابد. سز دیگر سو سین دست

 کیفیت بهبود جهت در گذسریسیاست مدرسه مدیریت تعال  باالدسی  در پژوهش برنامه

 مدسرس همسو بود  سست. مدیریت

سز  رس نه حکمتسی  العات شبکهسند که مدسرس در عصر سطهای سین پژوهش نشان دسد یافیه

به های سنجام کار بدنه دسنش  ماهیت سنسان و روشپیوندهای تجربه مربوط به  سزفناوری بلکه 

. سازدم سمکان سسیفاد  مناسب سز دسد   سطالعات و دسنش رس فرسهم نوبه تود به که آورنددست م 

ن گفت  مدیرسن مدسرس باید حکمت توسم  (Sternberg, 1998) سزین رو در هماهنگ  با پژوهش

های شخص  )درون فردی( با منافع دیگرسن )بین فردی( و جنبهمینوع تعادل  سز منافع رس در

محله یا   کند )بین فرد و محیب( مانند شهرهای  که فرد در آن زندگ  م دیگری سز زمینه

ن پژوهش  مدرسه رس با مدل سکیشاف  حاصل سز سی وجو کنند.و در تعامل با تدسوند جستمحیب 

یاب  به سهدسف نافع سه نوع وضعیت توسعه حکمت در مدسرس  بالندگ  فرهنگ  مدرسه و دست

که مدیریت های نوپدیدی سست سازد. توسعه حکمت در مدسرس سز ضرورتمدرسه موسجه م 

به مدرسه رس بخش  نوآوری و سبدسعات توسعهدر مسیر فرس دسنش  تود   مدرسه در نسبت با آن

نفعان مدسرس بدل توسهد نمود. آمیخیگ  حکمت در مدیریت مدرسه ذی مؤثر بر عملکرد سعمال

سی  توجه به مثابه سرتباط پویای فرسیندی با مشارکت صحیح با محیب درون و برون مدرسهبه

ونیز  فرسگیرسن  کردن سجیماع  شعور عموم  تسهیل گری در سرتباطات تیم  و تلق فرسیندهای

در مدرسه  وپرورش توأماناز سجرسی مناسب مدیریت مشارکی  حدسکثری و آموزشسزمینه

 دسردکه بیان م  (Mirtaheri, 2015)سین یافیه عالو  بر همسوی  با نییجه پژوهش  توسهد بود.

 & ShoariNezhad) رشد حکمت ضریب مشارکت در سمر مدیریت رس سفزسیش توسهد دسد  با نظر

Torani, 2003)  نیز  توسب مدیرسن در مدسرس پذیر مشارکت محیط  ضرورت سیجاددر تصوص
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دهند که رهبرسن حکیم مدسرس در های پژوهش حاضر نشان م درمجموع یافیه همسوی  دسرد.

 گیری بهینه  توسن تصمیمفرس دسنشی سمرتبهسایه حکمت  به ظرفیی  دست توسهند یافت که در 

سی مثبت و به گونهرس به میتصم و سقدسمدسرس بود  و  رس محیب مدرسه چالش  مسائل با موسجهه در

گیری با پژوهش سی سرتقا توسهند دسد. سین نییجهبخش  فرسیندهای مدرسهسمت کیفیت

(Rowley, 2006) در جدید سیتجربه سز مدرسه بنیان حکمت مدیریت هماهنگ  دسرد. دروسقع 

 عقل محوریت و سنسان به سبزسری نگا  برتالف رویکرد سین عقالنیت موسجه توسهد شد. در حوز 

 حیات" وسقع  معنای و دسشیه نظر مدرسه ساکنین با جدید نسبی  به مدسرس مدیریت در معاش

 ,Mirtaheri)و  (Alvani, 2016)کرد. هماهنگ با سین نظر  توسهد نمایان رس "سیمعقول مدرسه

 عقالنیت بر مبین  وریمح وسقعیت تود تأکیددسرند که جوهری عقالنیت در نظریه (2015

 بینش تولید و دسنش ترکیب گیری شکل به منجر آن فکری نظام و سعیقادست همرس  به جوهری

 .آورد توسهد سرمغان به مدرسه برسی رس سندیشعاقبت و نگرنگر  آیند کل رهبری و شد  حکیمانه

 به وصول مخیلف  هایدیسیپلین در حکمت میعدد تعاریف علیرغم که سست دسد  نشان مطالعات

 رس بنیان حکمت هایمدل سرسئه سمر همین و نبود  میسر محققان برسی قطع  شناتی  چارچوب

 سین مسلمان حکیمان آثار مطالعه در دیگر توجهقابل نمود. نکیه توسهد موسجه ضعف و شدت با

 رس حکمت بر مبین  مینوع هایروش میفاوت  سعصار در حکم  میفاوت هایمشرب که سست

 سخی  با حدودی تا روش  حوز  در رس حکمت مطالعات و سندنشد  سحصا هنوز که نمود  تلق

  کرد  سست. موسجه

 تاصه رسهبردی  رویکرد با "نقل  شد بندیدسیه منابع" بودن نابسند  پژوهش دیگر محدودیت

ها و یتسز ین رو با توجه به محدود سست. بود  آموزش  مدیریت و سجیماع  علوم هایحوز  در

 پیشگامان عنوسنبه مسلمان حکمای روش و منش تا گرددنیایج پژوهش موسرد ذیل پیشنهاد م 

 سحصاء  شناسانه روش عناوین تحت و ضروری پژوهش  قالب در سرزمین  سین حکمت و سندیشه

 به هاآن بندیدسیه و معیبر نقل  هایگزسر  بندیطبقه و پژوه  باز .شود تحلیل و بندیطبقه

 حوز  در نوین هایمدل تلق جهت به توسندنیز م  "رسهکاری و رسهبردی نگرش  " دسیه سه

 جایگا  که هسیند های گزسر  نگرش   طبقه سز مرسد آموزش  موردسسیفاد  قرسر گیرد. مدیریت

 رسهبردی  طبقه کنند. در تصحیح رس سنسان بینش و نمود  تعیین هسی  در رس آموزش  مدیریت

 هایگزسر  و دسرند حضور آموزش  مدیریت سیسیم کالن هایمش  و تب کنند ترسیم هایگزسر 

 آموزش  هایگذسریسیاست کردن عمل  برسی موردنیاز هایمحدود  و الزم هایزمینه رسهکاری 

 .کنندم  تبیین رس
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 تکمیل   به موضوعات  های پژوهش شود  درم  پیشنهاد پژوهش نیایج سز دیگر سو بر سساس 

 سلگوهای بازآفرین "و  "آموزش  مدیرسن شناتی  توسنمندسازی در حکمت تکامل  نقش"چون 

پردستیه شود. به نظر  "عمل  حکمت یا فرسنسیس مفهوم مبین  بر مدسرس مدیریت جدید

 گذسرسن آموزش  بیوسنند بارسد به جهت ورود حکمت به حوز  مدیریت آموزش   سیاستم 

در  "بنیان حکمت تربیت" و "مدیریت حکمت" عنوسن با درس  دجدی سرفصل سیجاد و تدوین

ها سین زمینه رس فرسهم آورند. دسنشگا  در آموزش  مدیریت هایرشیه تکمیل  تحصیالت مقاطع

 کاری هایتیم نمودن بنیان حکمت جهت به شود درنهایت بر سساس نیایج پژوهش پیشنهاد م 

 نوین  روش  عنوسنبه مدرسه محیب در کاری هایو تیم حکمت میان نسبت مطالعه مدسرس  در

 بعض  سز صاحب نظرسن که  گونهآن و گیرد سنجام آموزش  هایفعالیت سثربخش  و بهبود بهانه به

 & Elster)دهندم  نشان تیم در رس دسنش تجمع  فرآیند که حکمت هایمکانیسم به توجه با

Landemore, 2012)  میغیرهای و تیم  تجربه تیم   تنوع بررس  به آت  هایپژوهش در 

 .پردستیه شود حکمت مبنای بر مدرسه در تیم  شبکه ساتیار
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