
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

٦٥ 
 

شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر توانمندسازي معلمان از منظر 
 1اسالم

 
 2نيكو ديالمه
 3نيره رحماني

 
 چكيده

مقالـه حاضــر بــا هــدف شناســايي عوامــل سـازماني مــؤثر بــر توانمندســازي معلمــان از ديــدگاه   
در ايـن راسـتا ضـمن بررسـي پيشـينه نظـري        . صـورت گرفتـه اسـت   اسالم و دانش روز مـديريت  

نظـران علـوم تربيتـي، سـعي      بـا عوامـل مـؤثر بـر توانمندسـازي معلمـان از ديـدگاه صـاحب         مرتبط
ــد.    ــه عمــل آي ــدگاه ب ــن شــده اســت مقايســه تطبيقــي ايــن عوامــل در دو دي ــق در اي روش تحقي

آمـاري شـامل آيـات قـرآن كـريم و كتـب معتبـر روايـي          ـ تحليلي و جامعـه  پژوهش از نوع توصيفي
هـا و نتـايج پـژوهش    يافتـه علـوم تربيتـي و معـارف اسـالمي اسـت.       و آثار متخصصان هر دو حـوزه 

حاكي از آن اسـت كـه بيـان روشـن اهـداف، دسترسـي بـه منـابع و اطالعـات، سـاختار سـازماني،            
سـازماني مـؤثر بـر توانمندسـازي معلمـان  در       سازي شغل، و ارزيـابي عملكـرد از جملـه عوامـل     غني

عـالوه بـر عوامـل فـوق كـه مبـاني آن بـا غـرب متفـاوت           كه در اسـالم  علوم تربيتي هستند؛ در حالي
هــا و  منــدي در تقســيم وظــايف، توجــه بــه انگيــزه بــاال در انجــام مســؤليت اســت، رعايــت ضــابطه

 آيند. تقسيم كار براساس تعهد و تخصص افراد نيز، در زمره عوامل سازماني به شمار مي
 

 واژگان كليدي
 هاي اسالميآموزه هاي آموزشي،توانمندسازي، معلمان، محيط 
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 مقدمه
وسيله بودن آموزش و  .آموزش و پرورش براي حكومت اسالمي هم هدف است و هم وسيله

پرورش از آن روست كه دولت اسالمي براي دستيابي به اهداف خود نيازمند پرورش نيروهاي خالق 
ته از همان و كارآمد در آموزش و پرورش است. در نظام اسالمي غايات آموزش و پرورش برگرف

آموزش و پرورش ؛ پس الزم است شود غاياتي است كه براي حيات فردي و جمعي انسان تعريف مي
و حاكميت  بكوشدهاي حكومت اسالمي  هايي سازگار با آرمان دولت اسالمي در جهت تربيت انسان

 بندخود دست يا ها به حقوق كه در پرتو آن انسان باشد ترين آرمان او قانون خدا بر زندگي انسان، مهم
 .شوند ترين مراحل كمال نايل  و با عبوديت و بندگي خدا به عالي

شود كه مدارس  باعث ميهاي آموزشي  )، توانمندسازي معلمان در محيطم1999( به اعتقاد پائوال
توانند مشكالتشان را رفع نمايند،  كه مي ايناز از اين رشد خود و و هاي خود را توسعه دهند  شايستگي

توان در انتخاب و  رو با الهام از تعاليم اسالمي مي  از اين .هاي خود نيرو بگيرند اي ادامه فعاليتبر
هاي اسالمي بيش از  ها و ارزش هاي توانمندسازي آنان بر مبناي آرمان زمينه كارگماري معلمان، به

ها و  ي ارتقاي شايستگيگيري از اين ظرفيت بتوان بستر الزم برا پيش مورد توجه قرار گيرد تا با بهره
هاي مورد نياز را در آنان ايجاد نمود. لذا اين مقاله در نظر دارد عوامل سازماني مؤثر بر  توانمندي

 .1توانمندسازي معلمان را از منظر اسالم  شناسايي كند و مورد بررسي قرار دهد
 

 مباني نظري
) اين 1993(2دونس يريت وارد شد.به ادبيات مد 1980مفهوم توانمندسازي معلمان از اواخر دهه 

هايي كه استقالل، انتخاب، كنترل  يجاد سازماننخست ـ ا مفهوم را تركيبي از دو عنصر دانسته است:
هاي موجود  دهند. دوم ـ اجازه دادن به افراد تا شايستگي پذيري را در افراد پرورش مي و مسؤوليت

رند و بتوانند به وسيله آن، عملكردشان را بهبود هاي جديدي را ياد بگي خود را بروز دهند، توانايي
كه افراد  براي اين ).21، ص1388به نقل از عبدالهي و حيدري،  م1995(مورلي،  بخشند يا تقويت كنند

احساس توانمندي كنند، بايد شرايط و بسترهاي الزم در سازمان فراهم گردد كه تحت عنوان عوامل 
  ه سازمان درـخصوص عواملي ك ده درـبرخي نظرات ارائه ش ذيل به در. شود ها ياد مي تواناساز از آن

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي اسالمي مورد بررسي قرار داده است، وليكن در اين مقاله مجال  ـ البته محقق عوامل خود توانمندي و مديريتي را نيز بر اساس آموزه1
 ارد.صحبت در مورد تمام عوامل وجود ند

2- Dunst 
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 شود:  گيرد، اشاره ميجهت توانمندسازي معلمان در نظر مي
برانگيز، چگونگي دستيابي به اهداف، قدرشناسي و پاداش  وجود اهداف چالش )،م1997رمزدن(

(مورلي،  داند هيأت علمي مي ساز پرورش تعهد و قدرت دادن به موفقيت، ارزيابي عملكرد را زمينه
 ).21، ص 1388م به نقل از عبدالهي و حيدري، 1995

توانمندسازي معلمان در محيط كاري موجب تسهيل  )،م2003(١دي و هنكين و ديومر طبق نظر
رهبري معلمان، بهبود كيفيت زندگي كاري، توانايي تأثير بر اجراي اصالحات مدرسه، بهبود 

 شود. هاي كاري مي اثربخشي در محيط ز خودگرايي و اطمينان ا حرفه
هاي جديد به حوزه آموزش و پرورش، عوامل مؤثر  )، در ارتباط با ورود تكنولوژي2007(٢ماهاراگاما

ها، منابع كافي و الزم مانند كتاب،  آموزي معلمان، استفاده از تكنولوژي بر توانمندسازي معلمان را حرفه
هاي تدريس جديد  هاي آموزشي و روش ي براي اجراي موفق برنامهمعلمان راهنما، وسايل كمك آموزش

هاي هدفمند حوزه  در مدارس، ارزيابي عملكرد و بازخورد معلمان از كارشان و آگاهي معلمان از سياست
 .)5، ص م2007(ماهاراگاما،  دشمار آموزشي بر مي
كند:  ان را چنين ذكر مي) مهمترين عوامل سازماني مؤثر بر توانمندسازي معلم1383عبداللهي (

 دهي، داشتن اهداف روشن، دسترسي به منابع، ساختارسازماني. پاداش  شرايط سازماني، نظام
)، نه دستور را براي پرورش عوامل سازماني م1980( ٥)، هاكمنم1986( ٤)، باندورام1983( ٣كانتر

فاف ديدگاه و اهداف، مشخص كردن ش اند. اين نه دستور عبارتند از: توانمندسازي تجويز كرده
الگوسازي، فراهم آوردن حمايت، برانگيختگي احساسي، فراهم آوردن اطالعات، فراهم آوردن منابع 

 .سازي شغل، ارزيابي عملكرد مورد نياز، غني
سازي  عوامل بيان روشن اهداف و مأموريت، تفويض اختيار، غني )م1990( توماس و ولتهوس 

(عبدالهي و  اند ر شايستگي را براي تواناسازي كاركنان پيشنهاد دادهشغل و ارزيابي عملكرد مبتني ب
 ).60، ص1386 ابراهيم، نوه

هايي كه برنامه توانمندسازي كاركنان را در دستور كار  معتقدند سازمان )م1991( اسكات و ژافه
روشن بيان  دارند، بايد اين عوامل را رعايت نمايند: محتواي كار را چالشي كنند؛ اهداف را واضح و

كارگروهي را در سازمان تشويق كنند؛ بستر خالقيت و نوآوري را در سازمان فراهم آورند؛ يك ؛ كنند
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Dee&Henkin&Duemer 
2- Maharagama 
3-Kanter 
4- Bandura 
5- Hackman 
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هاي مرتبط با يك كار را  ها و فعاليت جاي انجام بخشي از آن تكميل كنند؛ مهارت  فعاليت را به
 .1گسترش دهند

اي، ارزيابي  هاي چند وظيفه شغل، تيمسازي  براي توانا كردن كاركنان غني )م1992( باون و الولر
 ).60، ص1386ابراهيم،  (عبدالهي و نوهدانند  را مؤثر مي عملكرد و ساختار سازماني

سهيم شدن  سه كليد اساسي براي توانمندسازي در سازمان وجود دارد: )م1996( از نظر بالنچارد
هاي خودگردان به جاي سلسله  يمهمگان در اطالعات؛ ايجاد خودمختاري با تعيين حدود؛ جايگزيني ت

 .2مراتب
برانگيز و روشن، تفويض اختيار، ارزيابي عملكرد  استقالل و آزادي عمل، داشتن اهداف چالش

هاي كاري از عواملي هستند كه رمزدن براي  سازي شغل و تشكيل گروه مبتني بر شايستگي، غني
 ).جا همان( برد توانمند ساختن استادان دانشگاه نام مي

گردد كه  عامل مؤثر بر توانمندسازي مي 6) مدلي ارائه كرده است كه شامل م2000( وانزاكك
گيري خودگردان، تسهيم اطالعات، توسعه توانايي،  پذيري، تصميم عبارتند از: تفويض اختيار، مسؤوليت

 ).240، ص1386(ابطحي و عابسي،  مشاوره
 معتقدندم 1998 فاكس ،م1995 توماس ،م1997 رمزدن ز،نرابيچون  نظران مختلفي هم لذا صاحب

نظام ارزيابي عملكرد .باشدمعلمان ميارزيابي عملكرد مبتني بر شايستگي از عوامل مرتبط با توانمندسازي 
 و بهبود گيري و مقايسه ميزان و نحوه دستيابي به وضعيت اصالح سنجش و اندازه دتوان فراين را مي

 عيارهايي كه مديريت به منظور ارزيابي عملكرد كاركنان انتخابترين م سه نوع از رايج.3مستمر دانست
 .4ستي آنان اها ستادهاي كاري كارمندان، رفتارها و ويژگيكند، مي

، م2002، كارت رايت م1997، بليس و بليس م1997 ، كويين و اسپريتزرم1990توماس طبق نظر 
، وتن و م1997 ، رمزدنم1988نگو كانگر و كان ،م2003نوكلنين و روهوتي  ،م1992باون و الولر 

بيان  ،، فيشرم1991، كانتر و باندورا و هاكمن، راندولف، اسكات و ژافه م1986، كانگر م1998كمرون
 .ساز تواناسازي كاركنان باشد تواند يكي از عوامل زمينه توسط سازمان مي روشن اهداف و ماموريت

از استعداد، نيرو و توان خالق كاركنان اميدوار باشند  شان توانند به بهترين استفاده ها زماني مي سازمان
كه افراد از اهداف سازمان و نقش خود در تعيين آن اهداف، شناخت و آگاهي داشته باشند. اگر اهداف 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1381ـ براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به رحمانپور، 1
 1382ـ براي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به كارگر كرم بستي، 2
 1385، رحيميبراي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به  ـ3
 1387، رابينزبراي اطالعات بيشتر رجوع كنيد به ـ 4
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تنهايي تعيين كنند، زيردستان كمتر به آن تعهد خواهند داشت و تالش كمتري براي  را مديران به
 ).15، ص1386(ابطحي و عابسي،  كرد دستيابي به آن مصروف خواهند

، كانتر و باندورا و م1998، وتن و كمرونم1990، كانتر، وگت و مارل م1995به زعم اسپريتزر 
كند،  توانمندسازي با فراهم كردن انواع منابع سازماني كه به افراد در انجام وظيفه كمك مي هاكمن

هاي  داندكه مديران ارشد بايد فعاليت مي ن معنارا بدي كانتر دسترسي به منابع سازمان .ارتباط دارد
اي كه داراي بودجه مخصوص به خود هستند  هاي پروژه سازمان را از طريق واحدهاي كوچكتر و تيم

تواند  به انجام برسانند و منابع عالي را براي حل مشكالت در اختيار افراد قرار دهند. اين منابع مي
 (همانجا). و زمان باشدشامل منابع مالي، ملزومات، مكان 

، م1988 كانگروكاننگو، م2003 ، ميلزوآنگسونم1997 اسپرتيزر ، كويين وم1998آلن راندولفاز نظر 
، م2003 استورم الس وا، وم2003 ، گلن الوراكم1991 ژافه ، اسكات وم1999 نچارد و همكارانالب

 دسازي كاركناننمرتبط با توانماز عوامل  ديگر ساختار سازماني يكي، يفوردلك ،م1990وگت و مارل 
 ،عامل كليدي كه مديران نياز دارند به آن توجه كنند ، ششدر هنگام طراحي ساختار سازمان است.

فرماندهي، حيطه كنترل، تمركز و   عبارتند از: تخصصي كردن كارها، تشكيل دواير سازماني، زنجيره
ها به اين عوامل، ساختارهاي  يش سازمانبا توجه به ميزان گرا، كه عدم تمركز، رسمي بودن كارها
 .1اند معروف شدهبه ساختارهاي سنتي و ساختارهاي جديد  وسازماني متفاوتي ايجاد گرديده 

سازي شغلي  غني  آنان است. واژه سازي شغل غنيمعلمان  هاي توانمندسازي يكي ديگر از جلوه
ه هاي دو عاملي انگيزش مطرح شد يتوسط فردريك هرزبرگ در بيان نتيجه تحقيقاتش در مورد تئور

اي است كه به  هاي بيشتر براي رضايت در شغل، وسيله . غناي شغلي يعني فرايند ايجاد فرصتاست
تواند به رضايت دست يابد. اين روش طراحي شغل سعي دارد  گ از طريق آن كارمند ميرعقيده هرزب

ها و ارزيابي  فعاليت ريزي برنامهيعني  دهد؛توسعه  را نيز كه نه تنها محدوده شغل بلكه عمق شغل
 شود، هر قدر ممكن است به وسيله خود فرد، به جاي سرپرستش، صورت بگيرد.  وظايفي كه انجام مي

توان عوامل مؤثر بر توانمندسازي معلمان را در جدولي مانند ذيل  بر پايه مسائل ياد شده مي
 بندي نمود:    طبقه
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٧٠ 
 

 بندي عوامل سازماني مؤثر بر توانمندسازي طبقه ـ1جدول 

 
 روش پژوهش

هدف اصلي در اين تحقيق شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر توانمندسازي معلمان از ديدگاه اسالم 
 باشد.تربيتي ميمقايسه تطبيقي آن از نظرعلوم و 

توصيفي است كه بر اساس بررسي  ـ تحقيق حاضر با توجه به ماهيت موضوع، از نوع تحليلي
جامعه آماري تحقيق از دو بخش تشكيل شده است: نخست ـ  اسناد و مدارك صورت گرفته است.

سيره و  البالغه نهج، الفصاحه نهج، بحاراالنوار، غررالحكمو كتب معتبر روايي همچون  قرآن كريم
با توجه به اهداف  هاي علوم تربيتي و معارف اسالمي. ؛ دوم ـ متخصصان حوزهعملي اهل بيت

 گيري هدفمند دراين دو بخش استفاده شده است.پژوهش، از روش نمونه
آوري اطالعات در بخش نخست، از آيات قرآن كريم، كتب معتبر روايي و همچنين اسناد و ابزار جمع

 به منظور اعتبارسنجي مدل استخراج شده از مصاحبه ساختارمند استفاده شده و مدارك علمي است
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، 1997، رمزدن1988كانگر و كاننگو  ،2003نوكلنين و روهوتي  ،1992باون و الولر 
، اسكات و 1998ف، كانتر و باندورا و هاكمن، راندول1986، كانگر 1998وتن و كمرون
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 سازي شغل غني
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، كانتر، باندورا، ماالك و 1990ماس، تو1997هيوژنسكي و باوس آنان، رمزدن

، فيشر، ويليام، كبريج و وايت 2000، كوانزاك 1985، بالنچارد و زيگارمي 1996كارزتو
، ، رومن، دفت2002، كارت رايت  2002فردندالوو كرينو زرابين ،1992آل، باون و الولر 

عبدالهي ، حيدري و 2007، ماهاراگاما1997، بليس و بليس 2003دي و هنكين و ديومر
1388 

 ساختارسازماني

، 1988، كانگروكاننگو2003، ميلزوآنگسون1997، كويين واسپرتيزر1998آلن راندولف
الس ا، و2003، گلن الوراك1991، اسكات وژافه1999نچارد و همكارانالب

، رابينزو كرينو و 1997الگان و نل  ، مك،كيفورد1990، وگت و مارل 2003واستورم
، رومن، 1995، اسپريتزر 2002، رابينز و همكاران1985زيگارمي ،بالنچارد و1فردندال
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٧١ 
 

اساتيد و متخصصان هر دو  است. به منظور تعيين روايي ابزارهاي مورد استفاده از سنديت منابع و نظر
ها از شيوه تحليل  جهت تجزيه و تحليل داده حوزه علوم تربيتي و علوم اسالمي بهره گرفته شده است.

ي و تحليل محتواي استقرايي ـ قياسي استفاده شده و به تبيين مقوالت توانمندسازي در اسالم كيف
 پرداخته است و با دانش علوم تربيتي مورد مقايسه قرار گرفته و نتايج آن در ادامه بيان شده است:

 
 نتايج توصيفي نظرات متخصصان در زمينه مفاهيم متناسب با مقوله سازماني ـ2جدول

 

 
 يممفاه

 
هاي  شاخص

 آماري

 
كامالً 
 موافق

)5( 

 
 موافق

)4( 

 
 بدون نظر

)3( 

 
 مخالف

)2( 

 
كامالً 
 مخالف

)1( 

 ارزيابي عملكرد
 - - - 7 14 فراواني

 - - - %33 %66 درصد

بيان روشن 
 اهداف

 - - 1 9 11 فراواني

 - - %4 %43 %52 درصد

در دسترس قرار 
 دادن منابع

 1 - 3 10 7 فراواني

 %4 - %14 %47 %33 درصد

تقسيم وظايف 
افراد بر مبناي 
 تعهد و تخصص

 - - 4 7 10 فراواني

 - - %19 %33 %47 درصد

توجه به عالقه 
وانگيزه افراد در 

واگذاري 
 هامسؤوليت

 - 1 1 6 13 فراواني

 - %4 %4 %28 %61 درصد

رعايت 
 مندي ضابطه

 - - 1 10 10 فراواني

 - - %4 %47 %47 درصد
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 هاي آزمون فريدمن در مورد عوامل سازماني : شاخص4جدول
 

 
 
 
 

آزمون فريدمن در مورد جداول باال بيانگر آن است كه بيشترين توافق متخصصان در بين مفاهيم 
 باشد. مي» تقسيم وظايف بر مبناي تعهد«و سپس مفهوم » كردارزيابي عمل«سازماني، مفهوم 

 
 ها بيان يافته

، منظور از توانمندسازي معلمان با تأكيد بر 1هاي به عمل آمده از آيات و روايات بر اساس استنباط
هاي اسالمي، تالش آگاهانه و اختياري ايشان در جهت اعتالي وجودي و شكوفايي استعدادهاي  آموزه

اي از تدابير و اقدامات هماهنگ، سنجيده و عملي از  و همچنين طراحي و اجراي مجموعه فطري خود
هاي مورد نياز در معلمان  اندركاران نظام آموزشي در جهت كسب شايستگي سوي مديران و دست

 هاي معصومان لذا سعي شده است با الهام از برخي آيات قرآن كريم و تمسك به فرمودهباشد.  مي
خصوص رهبري جامعه  به مالك اشتر در خصوص فرمان تاريخي امام علي و به المالس يهملع

و قابل استفاده در ترين منشور حكومتي و اداري امام علي كه مفصل ،)53(نهج البالغه، ن اسالمي
 استخراج شود.  نهادها و مؤسسات مختلف مانند نهادهاي آموزشي است، عوامل توانمندسازي معلمان

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2؛ انفال،125و  124؛ توبه، 52؛ هود،14و 13؛ كهف، 247بقره، ـ 1

 آزمون فريدمن در مورد عوامل سازماني ـ3دولج
 

 ها ميان رتبه مفاهيم

 88/6 ارزيابي عملكرد
 07/6 بيان روشن اهداف

 45/4 در دسترس قرار دادن منابع
تقسيم وظايف افراد بر مبناي تعهد و 

 تخصص
38/6 

توجه به عالقه و انگيزه افراد در 
 ها واگذاري مسؤوليت

05/5 

 71/5 در تقسيم وظايف مندي رعايت ضابطه

 21 تعداد
 05/28 دو خي

 9 درجه آزادي
 001/0 سطح معناداري
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اي از تدابير و اقدامات هماهنگ، سنجيده و عملي از  و همچنين طراحي و اجراي مجموعه فطري خود
هاي مورد نياز در معلمان  اندركاران نظام آموزشي در جهت كسب شايستگي سوي مديران و دست

 هاي معصومان لذا سعي شده است با الهام از برخي آيات قرآن كريم و تمسك به فرمودهباشد.  مي
خصوص رهبري جامعه  به مالك اشتر در خصوص فرمان تاريخي امام علي و به المالس يهملع

و قابل استفاده در ترين منشور حكومتي و اداري امام علي كه مفصل ،)53(نهج البالغه، ن اسالمي
 استخراج شود.  نهادها و مؤسسات مختلف مانند نهادهاي آموزشي است، عوامل توانمندسازي معلمان

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2؛ انفال،125و  124؛ توبه، 52؛ هود،14و 13؛ كهف، 247بقره، ـ 1

 آزمون فريدمن در مورد عوامل سازماني ـ3دولج
 

 ها ميان رتبه مفاهيم

 88/6 ارزيابي عملكرد
 07/6 بيان روشن اهداف

 45/4 در دسترس قرار دادن منابع
تقسيم وظايف افراد بر مبناي تعهد و 

 تخصص
38/6 

توجه به عالقه و انگيزه افراد در 
 ها واگذاري مسؤوليت

05/5 

 71/5 در تقسيم وظايف مندي رعايت ضابطه

 21 تعداد
 05/28 دو خي

 9 درجه آزادي
 001/0 سطح معناداري
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 ن عوامل عبارتند از:برخي از اي
 

 ارزيابي عملكردـ 1
ارزيابي عملكرد، فرايندي است كه به وسيله آن كاركنان در فواصلي معين و به طور رسمي مورد 

 ).34، ص138(سعادت،  گيرند بررسي و سنجش قرار مي
دانستند براي آگاهي از ميزان يادگيري  هر گاه امام الزم مي السالم عليهم در سيره معصومان

ها به  ها، آگاهي شاگردان از ميزان علم و جهلشان و مانند آن اگردان، سطح استعداد و توانايي آنش
 شود: ها اشاره مي جا به مواردي از اين نوع ارزيابي نمودند. در اين ارزيابي آنان اقدام مي

ه هاي يكي از شاگردان خود پرسيد: از من چ به منظور ارزيابي ميزان آموخته امام صادق -
ام و سپس شروع به تبيين مسائل نمود. امام فرمود: به  اي؟ عرض كرد: هشت مسأله آموخته آموخته

 ).83، ص4، جهـ1408 نوري،( اي خدا قسم چه نيكو آموخته
كه در علم كالم سابقه زيادي داشت، هنگام  يكي از شاگردان امام صادق حكم، بن هشام -

ت متكلمان ديگر فرق اسالمي را كه سخت تحت تأثير مناظره با نيرومندي و قدرت خاصي نظريا
كرد؛ به خاطر همين قدرت مناظره او بود كه امام فرمود: اي هشام، تو با  فلسفه يونان بودند، رد مي

كني، افرادي مانند تو بايد با مردم  خوري؛ تا بخواهي به زمين بيفتي پرواز مي هر دو پا بر زمين نمي
، 1، ج1375كليني،( شاءاهللا آيد ان ش نگه دار شفاعت ما به دنبالش ميسخن گويند. خود را از لغز

 ).134ص
آرزوهاى سپاهيان « كند كه: مي كيدأ، در خصوص اهميت اين موضوع به مالك اشتر تامام علي

اند بر شمار؛ زيرا يادآورى  ى كه انجام دادهاز آنان ستايش كن، و كارهاى مهم را بر آور، و همواره
اللّه. در يك شاء دارد، ان مى انگيزاند، و ترسوها را به تالش وا مند آنان، شجاعان را بر مىكارهاى ارزش

ارزشيابى دقيق، رنج و زحمات هر يك از آنان را شناسايى كن، و هرگز تالش و رنج كسى را به 
حساب ديگرى نگذار، و ارزش خدمت او را ناچيز مشمار، تا شرافت و بزرگى كسى موجب نگردد كه 

 ار كوچكش را بزرگ بشمارى، يا گمنامى كسى باعث شود كه كار بزرگ او را ناچيز بدانىك
 ).53البالغه، ن (نهج

الزم است اموري در ارزيابي عملكرد كاركنان رعايت گردد تا اين فرايند به نتيجه مطلوب خود كه 
 نايل شود:  همانا توانمندكردن كاركنان است،

  طبق اين آيه معياري كه اعمال )،8(اعراف، الحق  الوزن يومئذ و گرايي: مداري و واقع الف ـ حق
 شوند، حق است و به ميزاني كه عمل مشتمل بر حق باشد، ارزش دارد. با آن سنجيده مي
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هدف از ارزيابي، اين است كه افراد از اين طريق به نقاط ضعف و ب ـ قصد اصالح و بهبود: 
ما همه «ضعف، و شكوفايي نقاط قوت خود گام بردارند: قوت خود پي برند و در جهت اصالح نقاط 

آزماييم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از ميان شما كيانند، و اخبار شما را  شما را قطعاً مى
 ).31(محمد، » بيازماييم

وسيله آن بتوان از تكرار اشتباهات و  ارزيابي بايد فرايند مستمري باشد تا به: ج ـ استمرار
عمل، ياد   ها جلوگيري كرد. در اسالم از ارزيابي و ارزشيابي با عنوان محاسبه نفس و محاسبه شلغز

فرمايد:  السالم مي شده است كه در درجه اول الزم است توسط خود فرد انجام گيرد، امام كاظم عليه
، و ان عمل شرا اهللا منه و حمداهللا عليه ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فان عمل خيرا استزاد

از ما نيست كسي كه هر روز به ارزشيابي كارهاي خود نپردازد تا اگر كار « استغفراهللا منه و تاب اليه؛
نيكي انجام داده است، از خداوند فزوني آن را خواهد و خدا را بر موفقيتي كه به دست آورده است، 

» زش آن را بخواهد و توبه كندسپاس گويد و اگر كار زشتي را مرتكب شده است، از خداوند آمر
 ).72، ص70، ج1375(مجلسي، 

 
 بيان روشن اهداف ـ2

ها و مؤسسات موفق است و در  هاي واضح و واقعي، زمينه اصلي تداوم حيات سازمان تعيين هدف
اين راستا الزم است اين اهداف بطور كامالً رسا و روشن به افراد ابالغ گردد تا همگان در جهت 

 ه تالش و فعاليت بپردازند. تحقق اهداف ب
كند كه تمام آياتش متقن و  در آيات نخستين سوره هود، خداوند قرآن حكيم را كتابي معرفي مي

هاي انسان در زمينه زندگي فردي و اجتماعي  مستحكم است و شرح و تفصيل و بيان تمام نيازمندي
ش استحكام يافته؛ سپس تشريح الر، اين كتابى است كه آيات«و مادي و معنوي در آن آمده است: 

ترين  ترين و اساسي در ادامه مهم ).1(هود،  »(نازل گرديده) است شده و از نزد خداوند حكيم و آگاه
محتواي قرآن، يعني توحيد و مبارزه با شرك بيان شده است و سپس، اين كتاب الهي برنامه دعوت 

نمايد: [دعوت من  وبه به سوي رب معرفي ميخود را نذير و بشير بودن و سپس استغفار از گناهان و ت
ام. از  دهنده  دهنده و بشارت را نپرستيد! من از سوى او براى شما بيم» اللَّه« اين است] كه جز

نى، [از مواهب سوى او بازگرديد تا شما را تا مدت معي پروردگار خويش آمرزش بطلبيد؛ سپس به
هر صاحب فضيلتى، به مقدار فضيلتش ببخشد. اگر [از  مند سازد و به خوبى بهره زندگى اين جهان] به

 ).3 ـ2(هود،  گردان شويد، من بر شما از عذاب روز بزرگى بيمناكم اين فرمان] روي
  سپسداشته است و  دعوت خود را اعالمو  خود را روشن كردههدف  اين آيات صريحاًخداوند در 
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ر را بيان فرموده است. با روشن شدن هدف، هاي عملي موافقت يا مخالفت با اين چهار دستو نتيجه
برند و با توجه به محتواي هدف مسير خود را در جهت قرب  همه مسلمانان به وظيفه خود پي مي

 نمايند.  الهي انتخاب مي
توان دريافت كه هرگاه پيامبران الهي درصدد ابالغ پيام پروردگار جهانيان  با تدبر در آيات الهي مي

كردند و با جهد و كوشش  از اين ابالغ را روشن كردن  مسير هدايت افراد، بيان ميآمدند، هدف  برمي
اعراف، سوره  93و  68، 62كردند. از آن جمله در آيات  فراوان در راستاي تحقق اين هدف فعاليت مي

 گويند: رسالت پروردگار خودم را به آيند، مي هنگامي كه پيامبران الهي درصدد هدايت قوم خود بر مي
 كنم. شما ابالغ مي
هر كس بدون بصيرت عمل «ضرورت اين موضوع را چنين بيان فرموده است: امام صادق

رود و سرعت سيرش چيزي جز دوري از هدف برايش به  اي ماند كه به بيراهه مي نمايد، همانند رونده
 ).379، ص1382(ابن شعبه حراني، » آورد ارمغان نمي

تواند در اعضاي سازمان انگيزه ايجاد كند و مسير آنان را  ، ميها بيان روشن اهداف و مأموريت
ريزي كرده، با تمام تالش و  مشخص نمايد، در چنين حالتي كاركنان در راستاي نيل به اهداف، برنامه

نمايند. تعيين روشن و معين اهداف، به هدايت رفتار  توان در جهت دستيابي به اهداف فعاليت مي
 اي براي توانمندي آنان ايجاد نمايد. تواند زمينه كند و مي جام وظيفه ـ كمك ميدر حين ان ـ كاركنان

 
 ـ در دسترس قرار دادن منابع 3

هاي  هاي مناسب استفاده شود. با وسايل و روش جهت نيل به هدف بايد از وسايل و روش
به توانمندي افراد توان به اهداف دست يافت. استفاده از وسايل و امكانات مناسب منجر  نامناسب نمي

، 85ـ 84شود. همانطور كه در سوره كهف در ذيل داستان ذوالقرنين در آيات  در رسيدن به اهداف مي
اشاره گرديده است كه: ما به او در روى زمين، قدرت و حكومت داديم و اسباب هر چيز را  92و  89

 ».در اختيارش گذاشتيم. او از اين اسباب، پيروى و استفاده كرد...
خوبي از اين  خداوند براي پيشرفت كار ذوالقرنين اسباب پيشرفت و پيروزي را به او داد و او هم به

ها كه انتظار دارند بدون تهيه اسباب الزم به پيروزي و موفقيت دست  اسباب بهره گرفت. بنابراين آن
 ).78، ص 12، ج1364(مكارم شيرازي،  يابند به جايي نخواهند رسيد؛ حتي اگر ذوالقرنين باشند مي

اي موسي] اينك به سوى فرعون برو، كه او «[سوره طه نيز آمده است:  28الي  24در آيات 
 ام را گشاده كن؛ و كارم را برايم آسان گردان! و گره  غيان كرده است. [موسى] گفت: پروردگارا! سينهط

 ).28ـ 24 (طه، »از زبانم بگشاى؛ تا سخنان مرا بفهمند
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كه بتواند  شد، حضرت موسي براي اين سالتي بسيار سنگين و عظيم به موسي ابالغ كه ر ن پس از آ
از عهده چنين مسؤوليتي برآيد، از خداوند منان وسايل موفقيت در اين مأموريت را خواهان شد. از 

جا كه نخستين وسيله، روح بزرگ، فكر بلند و عقل توانا و به عبارت ديگر گشادگي سينه است،  آن
كند تا سخنانش را درك كنند و او بتواند توان خود را در  ن موسي تقاضاي قدرت بيان ميپس از آ

 ).63، ص13، ج1364(مكارم شيرازي،  انجام رسالت باال برده، از عهده مسؤوليت برآيد
» شود هر كس با پر و بال (ابزار و مددكار) به كار برخيزد كامياب مى«است:   فرموده امام على

خداوند هر چيز را جز از راه اسباب «اند كه:  از اين حقيقت پرده برداشته و امام صادق ه).البالغ (نهج
پس بايد همواره در پى آماده ساختن اسباب مناسب هر چيز و هر كار ». سازد طبيعى آن عملى نمى

ي ها توان دريافت كه در محيط خوبي مي از اين آيات و روايات به ).54، ص2، ج1375(مجلسي،  بود
ها از وظايف  آموزشي نيز ارائه منابع و اطالعات الزم براي رسيدن به اهداف و انجام موفق مسؤوليت

باشد تا با در دسترس قرار دادن امكانات و منابع الزم، زمينه بروز استعداد و خالقيت  مهم مديران مي
 آموزان كمك نمايند. را در معلمان ايجاد و به پيشرفت تحصيلي دانش

 
 يم وظايف افراد بر مبناي تعهد و تخصص تقس ـ4

اصل تقسيم وظايف از دير زمان مورد توجه مديران قرار داشت و ميان افراد زيردست به تقسيم 
در زمينه لزوم تقسيم وظايف و  كردند. امام علي كارها بر اساس سنخيت فرد با شغل اقدام مي

ن كن ار هر كدام از خدمتكارانت را معيك«فرمايد:  مي به فرزندش امام حسن مجتبي  ها مسؤوليت
شود كارها را به يكديگر وا  كه او را در برابر آن كار مسؤول بدانى، كه تقسيم درست كار سبب مى

 ).31البالغه، ن (نهج» نگذارند، و در خدمت سستى نكنند
ه هاي مختلف مردم را از نظر شغلي ب اشتر، گروه همچنين در نامه خود به مالك امام علي

فرمايد  هاي هر طبقه را معين مي  كند و سپس وظايف و مسؤوليت بندي مي طبقات گوناگون دسته
 هاي الزم تقسيم گردد ها بايد بر اساس شايستگي و لياقت و صالحيت وتأكيد دارد كه مسؤوليت

 ).53، ن(همان
. يعني فرد ها در سازمان، تعهد و تخصص است ترين شرايط كلي احراز مشاغل و مسؤوليت از مهم

بايد به كارش پايبندي، تجربه و آگاهي كافي داشته باشد. اگر فردي داراي تعهد كافي ولي فاقد 
درستي از عهده انجام كار برآيد، همچنين اگر فردي داراي تخصص  تواند به تخصص و آگاهي باشد، نمي

، 1377آبادي، (علي امور گرددمندي مشغول به انجام  تواند با دلسوزي و عالقه ولي فاقد تعهد باشد، نمي
 ).387ص
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 فرمايد: يكى از آن دو قرآن كريم با اشارات مختلف اين نكات را مطرح كرده است، از آن جمله مي
توانى استخدام كنى، آن كس  پدرم! او را استخدام كن، زيرا بهترين كسى را كه مى«[دختر] گفت: 

 ).26(قصص،  است كه قوى و امين باشد
نويسند: بديهي است منظور از قدرت تنها قدرت جسماني نيست، بلكه مراد  آيه مي مفسران در ذيل

 ).66، ص16، ج 1364(مكارم شيرازي،  توانمندي بر انجام مسؤوليت است
الم، تخصص همراه با امانتداري و حسن برخورد با كارفرمايان براي الس از منظر امام صادق عليه

هر صاحب حرفه و صنعتى ناچار بايد داراى سه «است: اي ارزشمند تلقي شده  هر صاحب حرفه
كه در رشته علمى خويش مهارت داشته  ل آنكند. اووسيله آن تحصيل درآمد  خصلت باشد تا بتواند به

كه با كارفرمايان حسن برخورد داشته باشد  كه با درستكارى و امانت رفتار كند، سوم آن باشد، ديگر آن
 ). 182، ص17، ج 1375(مجلسي،  »دو به آنان ابراز تمايل نماي

هاي مكتبي، دانش و آگاهي كافي از آنچه كه  از ديدگاه اسالم، عالوه بر ايمان و اعتقاد به ارزش
هر كس كه «فرمايد:  مي بايد انجام شود، ضروري است. با تأكيد بر اين ويژگي، پيامبر اكرم

كه كار مزبور را درست انجام دهد،  ص) به كارى دست زند، بيش از آنبدون دانش (مهارت و تخص
 ).34، ص1، ج1375، (كليني» كند خراب مى

گيرد و  تر صورت مي تر شود، قدرت سازمان بيشتر و انجام كارها راحت هر قدر كارها تخصصي
هاي جديد  ها و تكنولوژي توانند از شيوه شوند و بهتر مي افراد در اثر تكرار عمل بر كار مسلط مي

كار گرفته شوند و متعهد  هاي خود به خصوص در امر تعليم، اگر معلمان در تخصص . بهاستفاده نمايند
آموزان  شود و در پيشرفت تحصيلي دانش ها بيشترمي به انجام وظايف گردند، كارايي و اثربخشي آن

گذارند. لذا مسؤوالن نظام آموزش و پرورش موظفند در هنگام گزينش و  اثرات مثبتي به جاي مي
آموزان را بر عهده  وظايف به اين امر مهم توجه نمايند، تا معلماني وظيفه رشد و هدايت دانشتقسيم 

 پردازند. گيرند كه با توانمندي هرچه بيشتر به كار خود مي
 

 مندي و انگيزه باال براي انجام وظايف ـ عالقه5
آميز آن كار  قيتمندي به كاري يكي از اسباب مهم در انجام موف بدون شك انگيزه قوي و عالقه
كه فرد داراي تعهد و تخصص و حتي توانايي براي انجام  رغم اين خواهد بود. در بسياري از موارد علي

تواند آثار مطلوبي از وظيفه بر جاي گذارد. اين مسأله  كاري است، به دليل نداشتن انگيزه كافي، نمي
كار ذكر شده است. چنانكه امام امري است كه گاه در روايات با مفهوم جديت و عدم اهمال در 

اگر در انجام كار جديت «فرمايد:  كه از انگيزه ابوموسي اشعري مطلع است، خطاب به او مي علي
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اي براي آن  (عالقه و انگيزه ورزي درستي انجام ده و اگر بر آن تعلل و سستي مي داري، آن را به
 ).61البالغه، ن (نهج نداري) كنار برو

وايات آمده است كه پيشوايان معصوم ما عرض حاجت ديگران در نزد خويش را اي از ر در پاره
كوشيدند و  ها مي كردند و تا حد امكان در راه خدمت به آن موهبتي خاص از جانب خداوند تلقي مي

 بردند. همواره از اين عمل لذت مي
زه افراد براي انجام اندركاران نظام آموزشي در تقسيم وظايف معلمان عالقه و انگي الزم است دست

گيرد و موفقيت و  وظيفه محوله را رعايت نمايند؛ زيرا شغلي كه مورد عالقه نباشد، خوب انجام نمي
هاي  رود، دشواري آورد. كسي كه كار خود را دوست دارد، به آساني در آن كار پيش مي سعادت نمي

 برد. كار را هر چه باشد، به نيروي عشق و عالقه از ميان مي
من فوراً آن را ، هر كس حاجت خود را نزد من آورد«است:   در اين باره فرمودهم باقراما

سازم تا مبادا فرصت از دست برود و من توفيق انجام خدمت درباره آن را به دست نياورم  برآورده مي
 ).268، ص74، ج 1375(مجلسي، » و در نتيجه از چنين ثواب و پاداش عظيم محروم گردم

 
 مندي در تقسيم وظايف ت ضابطهـ رعاي 6

الزم است تقسيم كار بر مبناي معيارهاي شناخته شده انجام گيرد. يكي از مشكالت اجتماعي اين 
شود. گاهي نيز تقسيم  است كه هر كس كار بيشتري انجام دهد، كارهاي بيشتري به او واگذار مي

 عدالت است. گيرد كه همه بر خالف  كار، اتفاقي يا بر اساس رابطه صورت مي
اشتر در مورد امور استخدام كاركنان  در فرمان تاريخي خود به مالك در اين زمينه امام علي

سپس در امور كارمندانت بينديش و پس از آزمايش به كارشان بگمار. با ميل «دهد:  چنين دستور مي
ين كار نوعى شخصى، و بدون مشورت با ديگران، آنان را به كارهاى مختلف وادار نكن؛ زيرا ا

 . )53البالغه، ن (نهج »ستمگرى و خيانت است
گيرند، بايد تنها بر اساس  كساني كه مسؤوليتي را در يك نظام اجتماعي و سياسي بر عهده مي

اي در انتخاب  گونه رابطه و توصيه شايستگي و لياقت انتخاب شوند و كار به آنان سپرده شود و هيچ
در استخدام كاركنان و «دهد:  ين در اين زمينه چنين فرمان ميآنان مؤثر نباشد كه اميرالمؤمن

» ها روايانت، شفاعت و وساطت كسي را مپذير، مگر وساطت و شايستگي و امانتداري خود آن͏فرمان
 . همانجا)(

امام همچنين پس از معرفي خواص و نزديكان و تذكر اين مطلب كه مبادا مالك امتيازات خاصي 
ماند و عيب و سرزنش آن  هد(زيرا سود و منافع اين امتيازات براي خواص ميرا به خواص اختصاص د

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

77 شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر توانمندسازی معلمان از منظر اسالم

٧٩ 
 

حق را به صاحب حق ـ هر كس كه باشد، نزديك يا دورـ «فرمايد:  در دنيا و آخرت براي مالك) مي
بپرداز و در اين كار شكيبا باش، و اين شكيبايى را به حساب خدا بگذار؛ گر چه اجراى حق مشكالتى 

 . )53البالغه، ن (نهج » ل سنگينى آن را به ياد قيامت بر خود هموار سازهم آورد؛ تحمت فرابراى نزديكان
ترديد مسؤوالن نظام آموزش و پرورش با پرهيز از اعمال ساليق شخصي و بدون مشورت  بي

توانند در توانمندي كاركنان نقش  ديگران و سپردن وظايف بر مبناي معيارهاي شناخته شده مي
ها و  ها بر مبناي روابط و نه ضوابط صورت گيرد و موقعيت نمايند. اگر تقسيم مسؤوليت مهمي ايفا

هاي شغلي بهتر براي برخي از معلمان انتخاب شود و ساير معلمان از هر گونه امتيازي محروم  محيط
گيرند و اين امر باعث ناكارآمدي نظام  درستي انجام نمي صورت وظايف محوله به باشند، در اين

 گردد. موزشي ميآ
 

 گيري نتيجه
رو نشان داده شده است، عوامل ارزيابي عملكرد، بيان روشن اهداف،  گونه كه در جدول پيش همان

دسترسي به منابع و اطالعات در هر دو ديدگاه مطرح شده است. غني سازي شغل و ساختار سازماني 
تقسيم وظايف افراد بر مبناي تعهد و  از عوامل مؤثر بر توانمندسازي معلمان در دانش علوم تربيتي و

مندي در تقسيم  ها و رعايت ضابطه تخصص، توجه به عالقه و انگيزه افراد در واگذاري مسؤوليت
سازي شغل در اسالم بندي بدان معنا نيست كه غنيباشند. البته اين تقسيم وظايف در اسالم مي
شود، بلكه اد در تقسيم وظايف توجه نميكه در غرب به عالقه و انگيزه افر مطرح نيست و يا اين

با  . به طور مثال،1هاي هر يك از اين موارد در اسالم و غرب متفاوت استمباني و اهداف و مؤلفه
 خود قوت و ضعف نقاط به ديدگاه، پي بردن افراد دو هر در عملكرد ارزيابي از كه هدف توجه به اين

 از اسالم در. بردارند گام خود قوت نقاط شكوفايي و ضعف نقاط اصالح جهت در باشد تا بتوانندمي
 است الزم اول درجه در كه است شده ياد عمل، محاسبه و نفس محاسبه عنوان با ارزشيابي و ارزيابي
 ميزاني به و است حق شود مي سنجيده آن با اعمال كه معياريهمچنين  انجامگيرد. فرد خود توسط

 رد.دا ارزش باشد حق بر مشتمل عمل كه
هاي انگيزشي مانند تئوري دوعاملي هرزبرگ و سازي شغل در نظريه گونه كه مطرح شد، غني همان

سازي و  نمايد كه از طريق غنينظريه خصوصيات شغلي هاكمن مطرح شده است و تأكيد مي
وان هم تداركردن كار، همراه با فراهم كردن زمينه اختيار و استقالل و ارائه بازخورد به مشاغل مي معني

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها هم با توجه به ميزان مطالعه محقق صورت گرفته است. ـ البته اين تفاوت1
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پذيري و هم تالش در جهت كسب اهداف مورد نظر را در افراد افزايش داد و از اين طريق مسؤوليت
كه در اسالم زندگي دنيا جايگاه تالش و  عاليق و باورهاي دروني را به منصه ظهور رساند. در حالي

هتري را بسازد. در فرصتي براي عمل و كار است كه به انسان ارزاني شده تا با دسترنج خود فرداي ب
قرآن هرجا سخن از انسان و سعادت او و خروج از خسارت و تباهي به ميان آمده است، بحث عمل و 
تالش هم آمده است كه نمونه عالي آن در سوره عصر است. نكته اساسي اين است كه كار و عمل تنها 

قرآن مجيد صفت صالحيت و به خودي خود آن موفقيت عالي را ندارد بلكه هميشه به دنبال آن در 
آيد. لذا در مديريت اسالمي عملي حايز اهميت است شود وسخن از عمل صالح به ميان ميمطرح مي

كه زيربناي الهي دارد. يعني مبتني بر باور و اعتقاد معرفتي و ديني است. از سوي ديگر، تمام موازين 
رعايت زمان مناسب و همه  موفقيت اعم از تشخيص، تعيين و تعريف صحيح از هدف متعالي و

باشد. بر اين مبنا، گردد و تنها دعوت به كار و عمل بدون روح، مالك نميها در آن لحاظ مي اولويت
هاي اسالمي بر مبناي تعهد و تخصص و عالقه و انگيزه افراد صورت تقسيم وظايف از سوي سازمان

 .گرددمندي در تقسيم كارها لحاظ ميگيرد و رعايت ضابطه مي
هاي رفتاري، طرح عينيت بخشيدن به هدف در نظريه كالسيك، زنجير وسيله ـ هدف در نظريه

كه در  نظريه مديريت بر مبناي هدف پيتردراكر به عنوان يك نظريه انگيزشي مطرح شده است. در حالي
ه قوي و بر خاستگا گرايي است. تقارني كه با تكيه گذاري قرين با آخرت اسالم اصل تعيين هدف و هدف

وري محسوب گردد. باور به معاد ترين عوامل مؤثر در بهره تواند از مهممؤثر آن يعني مسأله معاد مي
گذاري در اين راستا منظور گردد، افراد در رسيدن  دهنده هدف باشد و هنگامي كه هدفتوان پااليشمي

است، طبعا رسيدن به آن،  به چنين مقصدي از هيچ تالشي فروگذار نخواهند بود و چون هدف متعالي
 كند، لذا عملكرد بهتري در انتظار خواهد بود.تالش مستمر و فزونتر طلب مي
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