
Research on Educational Leadership and Management 
Vol. 6, No.23, Fall 2022, 157-196 
jrlat.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/jrlat.2022.68899.1619 

 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h

 
 

 
 

  
  

 R
ec

ei
v

ed
: 

5
 J

u
ly

 2
0

2
2

 
  

 A
cc

ep
te

d
: 

2
1
 A

u
g
u
st

 2
0
2
2

 
 

IS
S

N
:2

4
7
6
-5

8
7
2

 
 

eI
S

S
N

:2
4
7

6
-6

3
7

2
 

 
 

At the Apex of the Principles: A Reflection on the 

Life and Academic Services of Dr. Ali Alagheband 

 

  

Arash 

Rastehmoghadam 

Ph.D. in Educational Adminastrating, Allameh 

Tabataba'i University, Tehran, Iran 
  

Abstract 
The present article has been written with the aim of honoring the services 
and educational achievements of Dr. Ali Alagheband. In the first part, using 
biography method, his personal and academic life and scientific works are 
described. Later his publications are introduced following some of their 
highlights such as "Paying attention to the main theories of management and 
their applications in the field of educational administration", "Addressing the 
needs of the scientific community and the corresponding contents with the 
approved curricula", "Having innovation and growing contributions in the 
field of educational administration knowledge" and " Fluent and 
comprehensive writing" are explained. In the second part, with the help of 
the phenomenological and lived experience approach of the author from 
attending the classroom and interactions with Alagheband, some of his 
personality traits, morals and scientific characteristics are described. The 
most prominent scientific characteristics of Alagheband were his deep 
knowledge and perception of the theoretical foundations of educational 
administration and his most important moral characteristics were self-
respect, magnanimity, Outspokenness, Integrity as well as his disinterest 
towards materialistic facets. He was a true example of high level Iranian 
University teacher and a unique and an invaluable professor in the field of 
educational administration who spent his entire life writing well-classified 
and indelible books in the field of educational administration and promoting 
the scientific position of this field in Iranian academic system. Utilizing his 
point of view which is mentioned in this article could help to solve some of 
the major problems of the educational administration system in Iran. 
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 علمی  خدمات و زندگی بر یتأمل ها؛بلندای ریشه بر

 بنددکتر علی عالقه

 ، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبائی ی،آموزش تیریمد یدکتر مقدمآرش رسته

 چکیده
است.  بند نگارش شدهنهادن به خدمات و آثار علمی و آموزشی دکتر علی عالقهنوشتار حاضر با هدف ارج 

نويسی به حیات شخصی و تحصیلی ايشان اشاره شدده و نامهدر بخش نخست مقاله با کاربست روش زندگی

هدای بنیدادين هدا و نظريدهبده انديشدهتوجده »های آن ازجملده آثار علمی وی معرفی و برخی ويژگی در ادامه

ی و تناسدب محتدوای پرداختن به نیازهای جامعده علمد»، «مديريت و کاربرد آن در عرصه مديريت آموزشی

افزايدی در حدوزه داندش برخدورداری از ندوآوری و داشدتن سدهم»، «های درسی مصدوببا سرفصل هاکتاب

تشريح شده است. در  «نويسیفهم مطالب بدون پرنويسی و پیچیدهنگارش روان و قابل»و « مديريت آموزشی

کالس درس و مکاتبات و  ز حضور درزيسته نگارنده ا بخش دوم به کمک رويکرد پديدارشناسانه و تجربه

مراودات با ايشان برخدی از خصوصدیات شخصدیتی، اخالقدی و علمدی وی توصدیف شدده اسدت. بدارزترين 

تددرين هددای نظددری مددديريت آموزشددی و مهددمبنددد، دانددش و شددناخت عمیددق از بنیددانعلمددی عالقدده ويژگددی

دوری جسدتن از امدور دنیدوی  های اخالقی وی، مناعت طبع، صراحت لهجه، صداقت در عمل وخصوصیت

جانشین در حوزه مديريت آموزشی بدود کده ای از معلم تراز دانشگاه ايرانی و استادی بیبند نمونهبود. عالقه

شدده و مانددگار در رشدته مدديريت بنددیهدای طبقدهسراسر عمر پرثمر خدود را در راسدتای نگدارش کتداب

های ديدگاهگیری از دانشگاهی کشور صرف کرد. بهره آموزشی و اعتالی جايگاه علمی اين حوزه در نظام

گشای بخشدی از مشدکالت نظدام مدديريت آموزشدی تواند گرهوی که در مقاله حاضر به آن اشاره شده، می

 کشور باشد.

 تاريخ مامازن، دانش سپاه عالی دانشسرای طباطبائی، عالمه دانشگاه بند،علی عالقهها: کلیدواژه

  علوم تربيتی نويسی،نامهزندگی آموزشی، مديريت شفاهی
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 مقدمه

ی است که به آموزش و پژوهش وجود کنشگرانهای علمی يکی از ارکان مهم هويت رشته
های دانشگاهی آفرينان رشتهدر آن حوزه اشتغال دارند. شناخت و معرفی پیشگامان و نقش

شان بر شرايط فعلی و ها از رويدادهای تاريخی و همچنین اثرگذاریآن به علت آگاهی
عنوان يک حوزه دانشگاهی و روندهای آتی بسیار حائز اهمیت است. مديريت آموزشی به

مديريت آموزشی و  نظرانمطالعاتی در کشور از اين قاعده مستثنا نیست. معرفی صاحب
ياری هر يک از سهم شدن ها افزون بر مشخصهای علمی و آموزشی آنتشريح فعالیت

یشبرد وضعیت علمی اين حوزه، زمینه تدوين تاريخ مديريت آموزشی در کشور ها در پآن
را نیز فراهم خواهد آورد. يکی از تأثیرگذارترين کنشگران عرصه مديريت آموزشی که 

علی »تولید آثار ماندگار با هويت علمی اين حوزه عجین شده است،  واسطهبهنام او 
پیشگامی و شهرت وی در  واسطهبهبند القهاست. شايد شناخت همگان از ع« بندعالقه

، «مديريت آموزشی»های پرشمارگانی است که در زمینه تألیف و ترجمه کتاب
اما در مسیر نگارش  صورت داده« رفتار سازمانی»و « وپرورشآموزششناسی جامعه»

که در  گرفته استهايی صورت های مديريت آموزشی در کشور از ديرباز تالشکتاب
؛ مظلومی و ۱۳9۶مقدم، )رسته  شده استها پرداخته برخی از مطالعات اخیر به آن

های مديريت آموزشی در چارچوب شرايط و ( البته ارزيابی کتاب۱۳99 همکاران،
مقتضیات داخل کشور و پیوند آن با سیر تحول دانش مديريت آموزشی در عرصه جهانی 

 الزم است مدنظر پژوهشگران اين عرصه قرار گیرد.طلبد که تری را میمطالعات عمیق
های مديريت آموزشی توسط کرد، اولین کتاببند خود اشاره میکه عالقه طورآن

عنوان اند. بهاستادان فقید دکتر محمد مشايخی و دکتر محمدعلی طوسی نگارش شده
شی است. آموختگان رشته مديريت آموزکه از نخستین دانش-«محمدعلی طوسی»نمونه، 

کتابی از  ۱۳۴۸را تألیف و در سال  سازمان فرهنگ و رهبری آنکتاب  ۱۳۴۲در سال 
«Kimball Wiles » را ترجمه کرد. همچنین  ۱مديريت و رهبری آموزشیتحت عنوان
ان و اداره ازم: سیقیطبوپرورش تآموزش»در کتاب  ۱۳۴۸در سال « محمد مشايخی»

در  وپرورشآموزشبه سازمان و مديريت « انهف جلتخم یوپرورش در کشورهاآموزش
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تعلیم و »ايران پرداخت. در پیوند با تاريخ مديريت آموزشی دکتر شاپور راسخ در کتاب 
 نويسد:چنین می« ريزیشناسی، اقتصاد و برنامهجامعه ازنظرتربیت در جهان امروز 

ايران و طرز تغییر آن در سال اولین تحقیق منظم و جامع درباره وضع تعلیم و تربیت در »
 سالههفتهای صورت گرفته که بر اساس آن برنامه «مشاوران ماورای بحار»به اهتمام  ۱۳۲7

سازمان وزارت فرهنگ و مديريت و رهبری »ايران تدوين شد و نخستین گزارش درباره 
 ۱۳۴۱یرماه سال تمشاور مخصوص وزير فرهنگ تهیه و در « دکتر هربرت اسپی»توسط « آن
« تقويت دستگاه رهبری وزارت فرهنگ»تحت عنوان « دکتر محمدعلی طوسی»یله وسبه

 (.۱۳5۲ترجمه شد )راسخ، 
در مقطع زمانی خود بسیار ارزشمند بوده  صورت گرفتههای تالش واقعیت اين است که

ين به باوجوداشدند. های مذکور برای مدتی در مراکز علمی کشور تدريس میکتاب و
یت تثبعنوان کتاب درسی در محافل دانشگاهی ها بهف تداوم و حضور آنعلل مختل

نگرديد. بعدها افراد ديگری به ترجمه و در برخی موارد به تألیف آثاری در اين حوزه 
دهی هويت علمی ها نیز با وجود مفید بودن تأثیر چندانی بر شکلکه آثار آن ۱پرداختند

 مديريت آموزشی در ايران نگذاشتند.
سازد کدام اثر توان گذر از صافی ارزيابی جامعه ، گذشت زمان مشخص میهرحالهب

ارزش ماندن ندارد. در میان آثار مديريت آموزشی در ايران  علمی را دارد و کدام
شده به دانش نظری بندیبند با رويکردی منظم و متوالی و به شکلی طبقههای عالقهکتاب

. چنین اقدامی در تراز جهانی توسط است دهیبخشمديريت آموزشی هويت علمی 
بند به خاطر های عالقهکتاب (.۱۳97مقدم، )رستهاست صورت گرفته « ۲الوودکابرلی»

دهی هويت علمی مديريت آموزشی برخورداری از بنیان علمی قوی و تأثیرگذاری بر شکل
شد و در زمره آثار پايدار و اصیل رشته مديريت  روروبهبا استقبال باالی جامعه دانشگاهی 

قرار  آموزشی و همچنین منابع اصلی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری مديريت آموزشی
در زمینه های درسی نیست بلکه بند محدود به عرصه خلق کتابآوازه عالقه گرفت.

اکبر علی»، «یغالمحسین شکوه»افرادی همچون  در کنارنگارش مقاالت علمی نیز نام او 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

فردريک »، «هوی و میسکل»، «رابرت آونز»، «دانیل گريفیث»، «مارک هنسن». ترجمه آثار مولفانی همچون ۱
گالديس استايلز جانستون وکارول کمپ »، «تونی بوش»، «پتی چنس»، «فنويک انگلیش»، «مايک ياتری»، «الننبرگ

 باشد.ها میاز اين سنخ تالش« توماس گرينفیلد»و « تامس گالس»، «يیگی

2. Ellwood Cubberley 
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عنوان نويسندگان مقاالت اصیل علوم انسانی مطرح است به« اهلل فوالدوندعزت»و « فرهنگی
بند در تاريخ مديريت آموزشی کشور فقط البته رمز ماندگاری عالقه(. ۱۳97)فراستخواه، 

به سبب پیشگامی در نگارش آثار علمی، حسن تألیف، ترجمه و حتی پرورش شاگردانی 
در یست، بلکه او نيس و پژوهش اشتغال دارند، تدرهای کشور به در دانشگاه که اينک

های شخصیتی ممتاز و سلوک ويژگیوهله نخست به معنای واقعی معلمی شريف بود. 
مقبول طبع »يافته و به قول حافظ او را یتجلها در آثارش ای از آنمتفاوتی داشت که جلوه

 .«۱ساخته بود نظرصاحبمردم 
جانشین رشته مديريت آموزشی ايران از پیشگامان اين حوزه و شايد بند، چهره بیعالقه

قرن حیات علمی خود در کمال تواضع و از نادر افرادی است که در طول بیش از نیم
هیاهو و چشمداشتی عمر خود را در مسیر اعتالی حوزه مديريت  هرگونه دورازبهفروتنی و 

دار در حوزه مديريت سرشناس و صاحب آثاری ريشه آموزشی سپری کرد. استادی
نژاد، های متعددی پرورش يافتند. شخصیتی پاکآموزشی که در سايه دانش وی نسل

که در سراسر عمر در برابر اصرارهای مکرر ديگران برای برپايی مراسم  وارسته و نجیب
سینه پنهان داشت  های شنیدنی بسیاری درکه حرفبزرگداشت مقاومت کرد و با وجود اين

هايش در حديث ديگران داد حرفمیگزيد و ترجیح دوری می از سخنرانی و مصاحبه
تکرار بود که حفظ خصايص متعالی معلمی را ای از نسلی بیوی بازمانده ۲گفته شود.

دانست و خدمت به وطن و اصالح ساختار امور را از راه تولید دانش و رسالت خود می
ای از استادان دانشگاه تعلق داشت که برای نهاد علم و دانش به دوره جست. اومیآگاهی 

های فرهنگ اصیل و ارزشارزش قائل بودند و در سراسر عمر در پاسداشت آداب و آئین 
. از همین رو برای همیشه در نظام دانشگاهی کشور از صالحیت دانشگاه کوشیدواقعی 

 وردار گشت.ای برخشدهیتتثبعلمی و اخالقی 
امروز که در  های برای تجلیل از معلمانی تبارمند و آزاده است.بند به آننوشتن از عالقه

اند، کمیاب شده بهاگرانافراد واجد مقام استادی و معلمی بسان ُدرهای  کشورجامعه علمی 
آشنايی نسل فعلی و  منظوربهبند پرداختن به شخصیت و زندگی افرادی همچون عالقه

ها بسیار حائز اهمیت و ضروری است. آنچه در ده با منش فکری و روش معلمی آنآين
اش به نمايد چگونگی زيست اخالقی و علمی او و پايبندیبند مهم میپیوند با عالقه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 )حافظ( مقبول طبع مردم صاحبنظر شود . بس نکته غیر حسن ببايد که تا کسی۱
 )مولوی( گفته آيد در حديث ديگران برانددد که سر دلدددن باشتر آ. خوش۲
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ها ترديد نکرد. اهمیت توجه به ی آندرستبهگاه نسبت هايی بود که هیچها و ارزشانديشه
و بلندآوازه مديريت  مدرنپستپرداز حدی است که نظريه نامه چنین افرادی بهزندگی

های نويسی در تدريس و تدوين برنامهنامهمندی از اشکال مختلف زندگیآموزشی به بهره
آندره »( و نويسنده شهیر فرانسوی English, 1995درسی مديريت آموزشی تأکید دارد )

از  داند.ها مین و مفیدترين کتابتريبیوگرافی را بعد از کتب آسمانی از شريف« موروا
نگاری مديريت آموزشی در کشور نیازمند مستندسازی تجربیات سوی ديگر، تاريخ

( و ابتکارات و دسترنج مديران مجرب آموزشی ۱۳9۸مقدم، مدارس ماندگار )رسته
نگاری مديريت آموزشی در مسیر تاريخترديد هرگونه تالش بی( است. ۱۴00مقدم، )رسته

 بند و آثار مانا و خدمات وی شدنی نیست.بدون ذکر نام عالقهکشور در 
بند تحرير پرداختن به زندگی و خدمات علمی دکتر علی عالقه منظوربهنوشتار حاضر 

سخنی شکل گرفته و تا آخرين شده است. نگارشی که به پشتوانه دو دهه آشنايی و هم
های اخیر بارها مترصد نوشتن در سال. نگارنده داشته استلحظات زندگی ايشان ادامه 

گاه اشتغاالت ذهنی اشتعال نوشتن و انديشیدن درباره وی را در بند بوده و هیچدرباره عالقه
با  خرج دادهذهنش خاموش نساخته است لکن چندين دفعه که جديتی برای نوشتن به 

نويسد . اينک که از زندگی و شخصیت او میاست يدهگردمخالفت شديد وی مواجه 
بر گذرد که روحش قرين رحمت معبودش گشته و نوشتن از او و تأمل سالی می

پروايی را جايز دانسته و به مانند نگارش درباره همه گذشتگان رواست. لذا بی اشکارنامه
ام با ذکر . در اين نوشتار کوشیدهبرآمده استبند از نو درصدد انشای زندگی و زمانه عالقه

ها و بند و انديشهای از وجوه شخصیتی عالقهت آموزشی خود گوشهو خاطرا تجربیات
آثار علمی ايشان  وی را تشريح کنم. همچنین با قدرشناسی از خدمات و های علمیدغدغه

 به مستندکردن بخش مهمی از تاريخ مديريت آموزشی در ايران ياری رسانم.
با تکیه بر روش خست، نظر به اهداف فوق مقاله در دو بخش تنظیم شد. در بخش ن

در خالل آن معرفی توجه شده و بند نويسی به حیات شخصی و تحصیلی عالقهنامهزندگی
ام يستهتجربه زدر بخش دوم به . گرفته استکوتاهی بر آثار علمی و پژوهشی وی صورت 

گیری روابط صمیمانه بند در دو دهه پیش تا شکلاز اولین حضور در کالس درس عالقه
 يستهتجربه زام. در ادامه مطالب اين بخش ين لحظات زندگی ايشان اشاره کردهتا آخر

ام. بند را توصیف کردهخود و خصوصیات شخصیتی، علمی و فضائل اخالقی عالقه
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ی و تدريس وی، ديدگاه او در خصوص پیشینه کالس دارهمچنین به تشريح شیوه 
آموزشی در عرصه نظری و  مديريت آموزشی در کشور و راهکارهای توسعه مديريت

بند قريب به دو دهه دامنه آشنايی و مصاحبت با عالقه که یآنجائام. از تجربی پرداخته
ام، مطالب تداوم داشته و بسیاری از وجوه شخصیتی وی را از نزديک تجربه و درک کرده

داستانی گرايانه، غیرکامل ريشه در واقعیت دارد و در قالب جستاری واقع طوربهاين بخش 
ها و اعتبار يافته منظور آزمونبهين باوجوداتعلقات عاطفی روايت شده است.  دورازبهو 

بخشی به گزارش، نوشتار در اختیار چند تن از افرادی که در دهه شصت افزايش عینیت
تا نسبت به اعتبار محتوای مقاله ازجمله در خصوص  قرار گرفتدانشجوی ايشان بودند 
ای ، روش تدريس و غیره اظهارنظر کنند. بر اين اساس، پارهخصوصیات شخصیتی

. الزم ستمسئولیت نهائی مطالب متوجه نگارنده ا هرحالبهاصالحات در متن اعمال شد. 
که در شرايط « استاد»و « دکتر»در سراسر نوشتار آگاهانه از کاربرد القاب به ذکر است 

ام. امروز بايد با چراغ گرد شهر به پرهیز کردهاند يت از معنا و کیفیت تهی شدهغابهفعلی 
 بند بدون هرگونه پیشوند و پسوندی گشت.دنبال افرادی همچون عالقه

 بندبخش اول: زندگی و کارنامه علمی علی عالقه
در اردبیل متولد شد. دوران ابتدايی را در زادگاه خود در  ۱۳۲۱مرداد  ۳0بند علی عالقه

ظام و شیخ صفی گذراند. سپس به همراه خانواده به تهران آمد و های انوری، امیرندبستان
تحصیالت متوسطه را در مدارس دارالفنون، هنربخش و مروی طی کرد. در خالل دوران 

های اطالعات و کیهان مشغول به کار شد. در روزنامه کیهان، سرپرستی تحصیل در روزنامه
مجله اطالعات بانوان و نويسنده آموزی و در روزنامه اطالعات، مصحح توزيع دانش

و معرفی کتاب بود. از دوران ابتدايی به ادبیات عالقه داشت و غزلیات  مقاالتی در زمینه هنر
 ۱«نادعلی همدانی»ی او به ادبیات و مطبوعات بستگدلسپرد. در مسیر حافظ را به خاطر می

مدرک ديپلم رياضی و با  بعد از اخذ .داشته استاز بستگان )دايی( وی نقش انکارناپذيری 
، برای انجام خدمت سربازی به ۱۳۴۱وجود قبولی در مرحله اول )عمومی( کنکور سال 

روش تدريس فارسی »معلم او در درس  ۲«عباس سیاحی»رفت. در اين دوران، « سپاه دانش»

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 . نويسنده، مترجم و از مشاهیر استان اردبیل۱
کتاب اول دبستان و ايفاگر  یفتألبان در عالی، همکارخانم باغچه سرای آموخته رشته آموزش ابتدايی دانشدانش. ۲

 است.« گبه»نقش معلم پیر در فیلم 
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 تعلیمات نظامى و چهارماههآباد بود. وی پس از اتمام دوره در پادگان عشرت« اول ابتدايی
در « تیره»به مدت چهارده ماه در روستاى دوردست  ۱۳۴۲معلمى در اواخر فروردين 

بند ین عالقهتحسقابلاز توابع قزوين به معلمی پرداخت. با توجه به عملکرد « خرقان»دهستان 
آموزش روش تدريس » منظوربهدر آموزش کودکان روستايی به پیشنهاد عباس سیاحى 

که آن زمان توسط -زگاران در طرح بزرگ سوادآموزى قزوينبه آمو« فارسى اول دبستان
دعوت به همکاری شد که به علت استخدام در -شدهدايت می« زادههمايون صنعتی»

يپلم دفوقو به دنبال آن مأموريت جهت تحصیل در مقطع  ۱۳۴۳در بهمن  وپرورشآموزش
 طرح مذکور بازماند.ی سپاه دانش از همکاری با عال یدانشسرادر « راهنمايی آموزشی»

علوم تربیتی و »دوره لیسانس يپلم، تحصیل در دفوقبند بعد از اخذ مدرک عالقه
جالل »مذکور پی گرفت و از محضر اساتیدی همچون،  یعال یدانشسرارا در  «اجتماعی

دکتر غالمحسین »، «توسلی غالم عباسدکتر »، «پوردکتر امیرحسین آريان»، «آل احمد
، «دکتر محمدرضا باطنى»، «دکتر سلیم نیسارى»، «محجوب محمدجعفردکتر »، «شکوهی

، «دکتر زهره سرمد»، «دکتر احمد اشرف»، «دکتر اسماعیل خويى»، «دکتر رحمت حقدان»
، «زادهدکتر فرخ امین»، «دکتر مسعود رضوى»، «دکتر مینا ناظر»، «دکتر خسرو مهندسى»
در دوران دانشجويی مطالب  مند شد.بهره« دکتر شاپور راسخ» و« پوردکتر احمد فتاحى»

کپی پلی صورتبهای را هم نوشت. نشريهعلمی و ادبی مختلفی برای نشريه دانشگاه می
ای نوشت که در مطلع آن شعر زيبای های آن سرمقالهکرد که در يکی از شمارهمیمنتشر 

آن نشريه به همراه سرمقاله . شده بودحک ...« اين زبان دل افسردگان است نه »نیما با عنوان 
 به چاپ رسید.« نگین»يه در نشر« دکتر محمود عنايت»وی توسط 

عنوان شاگرد اول دوره لیسانس از سوی وزير وقت علوم و آموزش به ۱۳۴۸در سال 
لیسانس و دکتری مديريت آموزشی عالی )مجید رهنما( برای ادامه تحصیل در مقاطع فوق

 یرشهپرداز استاد و نظريه George Countsعزيمت کرد. « ايلینوی جنوبی»به دانشگاه 
با تحصیل  زمانهماستاد وی بود.  ۱«نظريه تربیتی»يکايی و نويسنده کتاب معروف آمر

از  ۱97۱را بر عهده داشت. در سال « فلسفه تعلیم و تربیت»عنوان دستیار، تدريس درس به
و در سال  ۲«ه سپاهیان دانش در ايرانبررسی برنام»نامه کارشناسی ارشد با موضوع پايان

معلمان مدارس دولتی در ايران: خاستگاه اجتماعی، »از رساله دکتری با عنوان  ۱97۳
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دفاع کرد و موفق به اخذ مدرک دکتری مديريت آموزشی با  ۱«جايگاه و کارراهه شغلی
با وجود  رساله دکتری ویشد. محتوای  وپرورشآموزششناسی گرايش فرعی جامعه

های مندی از مطالب کتب و رسالهقرن از زمان نگارش آن به علت بهرهیمنگذشت 
اصغر یعلدکتر »، «دکتر عیسی صديق»، «دکتر رضا آراسته»نظرانی همچون صاحب
، «دکتر محمدعلی طوسی»، «دکتر منوچهر افضل»، «دکتر جهانگیر آموزگار»، «حکمت

علی دکتر »، «دکتر عباس اکرامی اقدم»، «فتدکتر مرتضی نص»، «دکتر محمد مشايخی»
هايی در زمینه تاريخ همچنان برای انجام پژوهش« دکتر امین بنايی»و « شريعتمداری

 يژه آموزش ابتدايی در ايران بسیار مفید و ارزشمند است.وبهو  وپرورشآموزش
علمی در دانشکده علوم یئتهعنوان به کشور بازگشت و به ۱۳5۲بند شهريور عالقه

تربیتی دانشگاه ابوريحان بیرونی مشغول به کار شد و بعد از انقالب تا زمان بازنشستگی 
( در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی خدمت کرد. او به همراه افرادی ۱۳۸9)

 دکتر»، «دکتر مهدی نواب پور»، «دکتر حسن کاردان»، «دکتر يحیی فیوضات»همچون 
که -«دکتر نقیبى»و « دکتر بخشى»، «دکتر پاشا»، «دکتر مسعود خدامى»، «بهمن ستوهى

یالتشان را در رشته مديريت آموزشى به اتمام تحص« دکتر فیوضات»یراز غبهجملگی 
شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی را هسته اولیه دانشکده روان -رسانده بودند

 دادند.تشکیل 
مقدمات »بند در حوزه مديريت آموزشی، انتشار کتاب عالیت علمی عالقهاولین ف

کپی پلی صورتبهها آغاز کرد و سال ۱۳5۲بود که نگارش آن در سال « مديريت آموزشی
شد. کتاب مذکور اولین کتاب درسی مديريت آموزشی در کشور منتشر و تدريس می

انتشارات »منتشر و از طريق « اژهنشر و»توسط  ۱۳5۸که ويراست نخست آن در سال  است
رفع نیاز علمی دانشجويان،  منظوربهو  ۱۳۶۲توزيع گرديد. بعد از ويراست دوم در سال « رَز

مبانی نظری »و « مقدمات مديريت آموزشی»محتوای کتاب بازنگری و به دو کتاب با عنوان 
ر ويراست ششم بند در پیشگفتاطور که عالقهتبديل شد. آن« و اصول مديريت آموزشی

شناخت علمی مديريت و »کند، کتاب با هدف بیان می «مقدمات مديريت آموزشی»کتاب 
بردن به اهمیت کاربرد مفاهیم، ، تفکر درباره مسائل آن و پیوپرورشآموزشرهبری در 

. کتاب شامل شده استنگارش « های علمی در مديريت آموزشیها و يافتهاصول و نظريه
به تعاريف سازمان و « کلیات». در بخش اول تحت عنوان استفصل  سه بخش و شانزده
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ی، رهبری و دهسازمانگیری، ها و کارکردهای مديريت ازجمله تصمیممديريت، نقش
های مديريت از کنترل اشاره شده است. در انتهای اين بخش، سیر تحول مکاتب و نظريه

ديريت و رهبری آموزشی در . در بخش دوم، مآمده استکالسیک تا رويکردهای نوين 
های کانون توجه قرار گرفته و به مطالبی ازجمله تعريف مديريت آموزشی، تشريح ويژگی

ی مديريت بعدسه، مفهوم «۱روالد کمبل»ديدگاه  بر اساسهمتای مديريت آموزشی بی
پرداخته شده است. اين بخش با طرح مفاهیم « ۲دانیل گريفیث»آموزشی بر مبنای نظريه 

محور، مديريت کیفیت جامع در د در مديريت آموزشی ازجمله مديريت مدرسهجدي
بخش سوم کتاب به  يابد.عنوان سازمان يادگیرنده خاتمه میو مدرسه به وپرورشآموزش

اختصاص دارد که در آن سیر تاريخی نظام، قوانین و  وپرورشآموزشسازمان و مديريت 
و در سال  شدهترجمه. کتاب مذکور به زبان پشتو شده استبیان  وپرورشآموزشاهداف 

در  کتاب . از حیث تعداد دفعات نشر،شتاگذ سرپنجاه و يکمین چاپ خود را پشت  ۱۴00
عنوان منبع آيد و بهمی حساببههای مديريتی کشور ترين کتابزمره يکی از پرشمارگان

انسانی و مطالعات  معرفی شده است )پژوهشگاه علوم« مقدمات مديريت آموزشی»درس 
 طلبد.ها و مختصات آن نوشتار مستقلی را می(. تشريح ويژگی۱۳۸7فرهنگی، 

در « مبانی رفتاری مديريت آموزشی»ای تحت عنوان مقاله ۱۳5۳وی در بهار سال 
نظريه »به تشريح  بار یناولنوشت. در اين مقاله برای « نشريه دانشسرای عالی سپاه دانش»

، پرداخت و فرايند شده بودمطرح « Getzels and Guba»توسط که « نظام اجتماعی
توجه به مبانی نظری  واسطهبهمديريت را در چارچوب نظريه مذکور تحلیل نمود. مقاله وی 

و مفهومی مديريت آموزشی، اولین مقاله علمی مديريت آموزشی در ايران محسوب 
« نظری و اصول مديريت آموزشی مبانی»ها بعد مقاله مذکور را در کتاب شود. وی سالمی

 توسعه داد.« نظريه سیستم اجتماعی»با عنوان 
، رئیس «دکتر محمدامیر بیرجندی»از سوی  ۱۳5۳-۱۳55های بند طی سالعالقه

عضو »(، ۱۳5۳)آبان « مديريت آموزشی گروه يرمد»عنوان دانشسرای عالی سپاه دانش، به
)بهمن « رست طرح مطالعاتی سپاه دانشسرپ»(، ۱۳5۳)آذر « شورای انتشارات دانشگاه

)تیر « عضو شورای پژوهشی»(، ۱۳55)ارديبهشت « سرپرست نشريه دفتر روستا»(، ۱۳5۳
منصوب شد. او جهت استفاده از  (۱۳55)بهمن « رئیس دانشکده علوم تربیتی» ( و۱۳55
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 ( به آمريکا رفت که از اين فرصت برای۱۳57-۱۳5۶) سال فرصت مطالعاتی به مدت يک
« مديريت رفتار سازمانی»و ترجمه کتاب « ی آموزش و پروششناسجامعه»تألیف کتاب 

شد و سپس توسط کتاب مذکور تدريس می ۱۳59تا  ۱۳5۸های بهره برد. طی سال
ی کتابی هوشمندانه بند با انتخاببه زيور چاپ آراسته گرديد. عالقه« انتشارات امیرکبیر»

از نیازهای علمی جامعه دانشگاهی پاسخ گفت. وی با ارائه  شده و پرمحتوا به بخشیشناخته
سنج خوان از کتاب مذکور نشان داد مترجمی کاربلد، دقیق و نکتهبرگردانی روان و خوش

است. با وجود تعدد کتب ترجمه و تألیف در زمینه رفتار سازمانی، کتاب مذکور همچنان 
آيد و ای مختلف مديريت به حساب میهيکی از منابع اصلی درس رفتار سازمانی در رشته

 .است یدهرسدر حال حاضر به چاپ چهل و ششم 
نام دارد. وی در اين کتاب « وپرورششناسی آموزشجامعه»یرگذار ديگر وی تأثکتاب 

وپرورش با قشربندی اجتماعی، تغییر اجتماعی و پرورش ضمن توجه به رابطه آموزش
وپرورش در آرای پیشگامان اين دانش آموزش شناسیسیاسی به رويکردهای نظری جامعه

وپرورش شناسی آموزشو در فصل آخر )دوازدهم( به تحول دانش جامعه اشاره کرده
. کتاب مذکور از حیث ساختار بسیار استوار و محکم و از جنبه محتوا بسیار پرداخته است

های متعددی با وجود کتاب« مديريت رفتار سازمانی»مفید و سودمند است و به مانند کتاب 
شناسی جامعه»منتشر شدند. همچنان منبع اصلی درس  ازآنپسکه پیش و 

های سراسر کشور شناسی در دانشگاهعههای علوم تربیتی و جامدر رشته« وپرورشآموزش
به  ۱۴00(. کتاب مذکور در سال ۱۳9۲)پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  است

 همتا و بدون مدعی است.تعداد دفعات چاپ بی ازنظرچاپ شصت و هفتم رسید که 
مقدمات مديريت »با تفکیک بخشی از مطالب کتاب  ۱۳۶۲بند پس از سال عالقه
را « مبانی نظری و اصول مديريت آموزشی»های نظری، کتاب مايهو افزودن بن« آموزشی

های مفهومی مديريت یانبنتوجه به  ازنظردر مجلدی مستقل منتشر کرد. اين کتاب 
ستايش است و تا حد زيادی توانست عطش جامعه علمی و  درخورآموزشی کتابی يگانه و 

ه نظری و مفهومی مديريت آموزشی خاستگادانشگاهی کشور به منبعی که دربرگیرنده 
ترين مطالب آن که مهم استباشد را سیراب کند. کتاب مذکور دربرگیرنده ده فصل 

نظريه »، «های سازمان و مديريتنظريه»، «جايگاه نظريه در مديريت آموزشی»از:  اندعبارت
ها و مفهوم»، «اجتماعینظريه سیستم »، «هانظريه سیستم»، «های رفتارینظريه»، «بوروکراسی
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«. هابازنگری و ترکیب مفاهیم و مدل»و « های جديد مديريت و رهبری آموزشینظريه
های در کنار کتاب-شدهکه به زبان کردی نیز ترجمه -بندعالقه« مديريت عمومی»کتاب 

آخرين کتاب از « مبانی نظری و اصول مديريت آموزشی»و « مقدمات مديريت آموزشی»
مقدمات مديريت »وی است که به لحاظ محتوا به کتاب « گانه مديريتیی سههاکتاب»

 .استنزديک « آموزشی
های درسی و تدريس در دانشگاه عالمه طباطبائی و یف کتابتألبا  زمانهمبند عالقه

و دکتری  ارشد یکارشناسهای آموزشی در مقاطع کارشناسی، ها و سازمانساير دانشگاه
های وپرورش کشور از نوشتن مقالهاقتضای شرايط و نیاز آموزش مديريت آموزشی، به

« ضرورت و اهمیت توجه به مديريت آموزشی»علمی غافل نبود. دومین مقاله وی با عنوان 
به چاپ رسید. در اين مقاله با توجه به « فصلنامه تعلیم و تربیت»در  ۱۳۶۴در زمستان سال 

اهمیت و نقش مديران و مديريت  ی بهخوببه شرايط بعد از انقالب و تعطیلی دانشگاهی
ای تحت مقاله ۱۳۶5آموزشی در تسهیل تحوالت فرهنگی اشاره کرد. به دنبال آن در سال 

دانشگاه « علوم تربیتی»در نشريه « وپرورشتمرکز و عدم تمرکز سازمانی در آموزش»عنوان 
از:  اندعبارتد های وی طی دهه هفتاد و هشتاتهران به چاپ رساند. ديگر مقاله

« آموزان مدارس ابتدايیهای رفتاری مدير اثربخش از ديد معلمان و والدين دانشويژگی»
تربیت مديران و »(، ۱۳70مندرج در مجموعه مقاالت اولین سمینار مديريت آموزشی )

آشنايی با مفاهیم و نگرش »، «ی خودگردانی در مديريت مدرسهسوبه»، «رهبران آموزشی
سالمت »و « ی مدرسهجوسازمان»، «وپرورشمديريت کیفیت فراگیر در آموزش»، «سیستمی

وپرورش )به ترتیب از بهار که جملگی در فصلنامه مديريت در آموزش« سازمانی مدرسه
ی هاعنوان. وی همچنین دو مقاله پرارج و برجسته تحت منتشر شدند( ۱۳7۸تا بهار  ۱۳7۲

علوم تربیتی: ماهیت و »در کتاب « مديريت آموزشی»و « وپرورششناسی آموزشجامعه»
« مديريت آموزشی»منتشر کرد. مقاله  ۱۳۸0محمد کاردان در سال زير نظر علی« قلمرو آن

ای است که در آن به تحول و تاريخ مديريت آموزشی در تراز جهانی و تا وی اولین نوشته
ور هويت علمی مديريت بند در مقاله مذکحدودی در ايران توجه شده است. عالقه

. دانسته استآموزشی را در سطح فنی به علوم تربیتی و در سطح نهادی به علوم اجتماعی 
بود و پیشنهاد « ريزی آموزشیطرح بازنگری رشته مديريت و برنامه»مجری  ۱۳۸۳در سال 



 167 | مقدمرسته | بندها؛ تاملی بر زندگی و خدمات علمی دکتر علی عالقهبر بلندای ریشه

 

تبديل دروس سه واحدی به دو واحدی و تقسیم دروس به اصلی، تخصصی و اختیاری را 
 ونت پژوهشی دانشگاه ارائه کرد.به معا

بند قبل از دوران بازنشستگی، ترجمه کتابی با عنوان آخرين فعالیت علمی عالقه
تر فصلی از بود که پیش ۱۳۸۴در سال « ريزی تغییر و نوگردانی در مديريت آموزشیبرنامه»

ه ترجمه و در فصلنام« وپرورشمديريت کیفیت فراگیر در آموزش»آن را تحت عنوان 
به درخواست خود  ۱۳۸9. وی در سال کرده بودوپرورش منتشر مديريت در آموزش

کتابی تحت عنوان  ۱۳9۳اش را حفظ کرد. در سال بازنشسته شد اما همچنان پويايی علمی
کتاب  ۱۳95، در سال «هاهای بزرگ مديريت و طرز کاربرد آنکتاب کوچک نظريه»
پرورش سازمانی: »کتاب  ۱۳9۸و در سال « اییقهدقدهرهبری آموزشی: رويکردی »

را ترجمه و به جامعه علمی عرضه کرد. آخرين کوشش علمی وی « پذيری سازمانیجامعه
 Paradigms and promises: new approaches to educational»ترجمه کتاب 

administration »مديريت آموزشی « مکتب انتقادی»نظر برجسته صاحب ۱از ويلیام فاستر
 د که نسخه نهايی را به ناشر سپرد.بو

بند در عرصه مديريت آموزشی تألیف و ترجمه تعداد های علمی عالقهدستاورد تالش
های را تغییر و به کاستی« دنیای مديريت آموزشی» هااز آننه جلد کتاب است که هر يک 

وزشی به توان يافت که در عرصه مديريت آمکمتر اثری می علمی اين حوزه پاسخ دادند.
ی در سبک و خوببه« بندعالقه»های علمی ها و دغدغهتألیفات او پهلو بزند. بازتاب انديشه

های ای وی هويدا است. وی در ابتدا از طريق تألیف کتابمحتوای آثار تألیفی و ترجمه
گیری دانش زيربنايی حوزه مديريت آموزشی کمک کرد و ای و مبنايی به شکلپايه
هايی مرتبط با حوزه مديريت و و نیاز جامعه علمی به ترجمه کتاب ناسبتبه ازآنپس

بند در عرصه مديريت آموزشی، کتاب ترين اثر عالقهمديريت آموزشی پرداخت. مهم
است که در کنار ساير آثار او همواره محل رجوع « مبانی نظری و اصول مديريت آموزشی»

به نقش دولت، جامعه و دين در کنترل نظام . وی در اين کتاب استپژوهشگران اين حوزه 
نظران های صاحبتبع آن مديريت آموزشی پرداخته و از آثار و نظريهوپرورش و بهآموزش

شناسی، رفتار سازمانی و غیره( بهره شناسی، روانمديريت آموزشی و ساير علوم )جامعه
 رد.ای وی به مديريت آموزشی دارشتهجسته که نشان از رويکرد میان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

۱. William P. Foster 
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طلبد اما ای میبند و ارزيابی کارنامه وی نوشتارهای جداگانهشرح آثار عالقه
بند نسبت به پیشینه مديريت آموزشی در حیطه ، افزون بر دانش نظری عمیق عالقهدرمجموع

هايی همچون نظر و عمل و همچنین هنر نويسندگی و تسلط وی بر ادبیات فارسی، مزيت
، «های مختلف علمیو متنوع داخلی و خارجی از حیث تعلق به حوزهاستفاده از منابع معتبر »
های بنیادين مديريت و کاربست آن در عرصه مديريت ها و نظريهپرداختن به انديشه»

، «های درسی مصوبتوجه به نیازهای جامعه علمی و تناسب با سرفصل»، «آموزشی
دهی اثرگذاری باال بر شکل»، «افزايی در حوزه دانش مديريت آموزشینوآوری و سهم»

، «ارائه سیمايی دقیق و واقعی از حوزه مديريت آموزشی»، «هويت علمی مديريت آموزشی
برخورداری از انسجام »و « نويسیفهم مطالب بدون پرنويسی و پیچیدهنگارش روان و قابل»

نقاط  تريندر زمره مهم« ها و توالی مناسب مطالبدرونی و پیوند منطقی بین پاراگراف
 باشند.های وی میقوت کتاب

 بندبخش دوم: از اولین تا آخرین دیدار با عالقه
ای حوادث از اهمیت بسیار زيادی برخوردار هستند و تأثیر در مسیر زندگی آموزشی پاره

ی شخصیت طورکلبهسازی بر نگرش فرد نسبت به رشته تحصیلی، آينده شغلی و سرنوشت
کردن در محضر معلمان واقعی عرصه دانش و ويدادها شاگردیافراد دارند. ازجمله اين ر

ادب است. يکی از معلمان ماندگار علوم تربیتی کشور که شخصیت متمايز او در ذهن 
بند استاد مديريت جانب حک شده است، علی عالقهينابسیاری از دانشجويان و ازجمله 

اش درصدد نوشتن از او ذارییرگتأث واسطهبهی است که عالمه طباطبائآموزشی دانشگاه 
نهاده نشود  بر کاغذبرآمدم؛ منتها در آغاز نوشتار با پرسشی مواجه گشتم که گويی تا قلم 

بند شخصیت عالقه جزبهآيا »آيد. پرسش اين بود؛ پاسخ به آن بديهی به حساب می
ناگزير فوق  سؤالبرای پاسخ به « ام؟یرگذار ديگری را در دوران تحصیل تجربه نکردهتأث

شناسی که برای کشف و استخراج اشیا از دل زمین سطوح متعدد خاک را شدم بسان باستان
های زيرين ذهن و مرور خاطرات بپردازم تا با مقايسه کند به کاوش اليهحفاری می

بند را توجیه کنم. با اين امید که با های او با ديگر استادان بتوانم نوشتن از عالقهويژگی
با ساير استادانم پاسخی برای پرسش خود بیابم، به جستجو و بازبینی در تجربیات  مقايسه او

را در ذهنم « غالمحسین شکوهی»ام تصويری از چهره گذشته پرداختم. کنکاش فکری
اش را در دوره کارشناسی بند توفیق شاگردیتجسم بخشید. استادی که پیش از عالقه
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عمر با برکتش را پشت سر نهاده بود و به علت  سال از 75داشتم. در آن زمان، شکوهی 
بود. اين افتخار را داشتم تا بیماری تنفسی به تجويز پزشکان به زادگاهش )بیرجند( بازگشته 

را با شکوهی بگذرانم « ها و فنون تدريسروش»و « مبانی و اصول تعلیم و تربیت»های درس
که -جز چند خاطره زيبا و ماندگارهايش و در کالس درسش تلمذ کنم اما از وی و کالس

. به علل مختلف نمانده استچیزی در ذهنم -امخوانده کراتبههای ديگران نیز در نوشته
وقت به نوشتن از وی ارتباط با شکوهی بود هیچ غلتکه شايد متأثر از خردی سن و 

ی نشدناو برايم فراموش فردمنحصربهینديشیدم ولی شخصیت متمايز و روش تدريس ن
بند به ناگاه شخصیت است. با پذيرش در دانشگاه عالمه طباطبائی و مالقات با عالقه

ای بود برای بند گويی شانس دوبارههای عالقهشکوهی برايم زنده شد. حضور در کالس
بودم. بنابراين درصدد برآمدم با تمام وجود از جبران آنچه در محضر شکوهی از کف داده 

مکاتبات با  درچینی کنم. بعدها بند خوشهس و ارتباط با عالقههای درحضور در کالس
و سپس همکار  شکوهی بوده شاگرد« سپاه دانشدانشسرای عالی »بند متوجه شدم در عالقه

 منش لحاظ به بند. برای من عالقهبوده استوی در همان دانشسرا و همچنین دانشگاه تهران 
چرايی نوشتن از  ا چنین تقاليی در ذهن،ب .بود شکوهی به فرد ترينشبیه شخصیت و

 بند را دريافتم و نوشتن از او را آغاز کردم.عالقه
ی مختلف دوره کارشناسی هاجلد کتاببر  ۱۳77در سال  بار یناولبند را برای نام عالقه

های ديدم. در آن دوره کتاب -ريزی آموزشیگرايش مديريت و برنامه-تربیتیعلوم
، «مبانی نظری و اصول مديريت آموزشی»، «مديريت عمومی»، «آموزشیمقدمات مديريت »
بند از منابع اصلی دروس عالقه« مديريت رفتار سازمانی»و « وپرورششناسی آموزشجامعه»

شدند. من نیز به مانند ساير های کشور تدريس میمختلف بودند و در همه دانشگاه
کردم. مطالعه می داشته باشماز نويسنده آن هايش را بدون اينکه شناختی دانشجويان کتاب

بند بودم. همین های عالقهدانم چرا از همان زمان مايل به ديدن و حضور در کالساما نمی
هايش شد تا برای گذر از کنکور سراسری به مطالعه خط به خط کتاب شوق درونی سبب

 یرغکاغذی و  صورتبه کنکور کهترين منابع آزمون بودند بپردازم. نتیجه که از مهم
های کشور را برای توانستم هر يک از دانشگاهبخش بود و میشد رضايتينترنتی اعالم میا

ی محل تدريس عالمه طباطبائام، دانشگاه انتخابی ادامه تحصیل برگزينم. اولین گزينه
شتاقانه برای بند بود. اعالم نتايج با پذيرش در دانشگاه عالمه طباطبائی همراه بود و معالقه
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شناسی و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مديريت آموزشی راهی دانشکده روان
 بود، شدم.« چهارراه لشکر»تربیتی که آن زمان در محل علوم

« های سازمان و مديريتتئوری»بند در کالسِ درس نخستین تجربه مالقات با عالقه
 ۲0۶در محل اتاق  ۶/7/۱۳۸۱ه تاريخ صورت گرفت. اولین جلسه کالس در روز شنبه ب

و نیم تشکیل شد. در آن روز بعد از ورود به دانشکده و پرس و جوی  ۱۲تا  ۱0ساعت 
خورده دانشکده را باال رفتم و وارد کالس شدم، به گمانم های ترکمحل کالس، پله

 کالس در طبقه دوم دانشکده بود. پیش از من چند نفر از دانشجويان در کالس حضور
ها در مورد درس و استاد صحبت کنم اما داشتند. فرصت را مغتنم شمردم تا با آن

تمايلی به صحبت داشتند.  چنداننهبند و نه شناختی از عالقه هاآنشوربختانه هیچ کدام از 
رو به فزونی بود و من  در کالسدانشجويان  یسروصداای جز سکوت و انتظار نبود. چاره

بند بودم. ناگهان در میان هیاهوی دانشجويان صويرسازی از عالقهدر ذهن خود در حال ت
سالی بر که آثار میان هايی آراسته و موهای جوگندمیبلند، لباس نسبتاًمردی با قامت 

های پرشمارگان بند، نويسنده کتاببود، وارد شد. او، علی عالقههويدا  کامالًاش چهره
بند بعد از ورود به کالس زوی ديدارش بودم. عالقهها در آرمديريت آموزشی بود که سال

هايش بیرون آورد. با خواندن بر صندلی خود نشست و فهرست دانشجويان را از میان برگه
یلشان تحصانداخت و در مورد رشته و دانشگاه محل ها مینام دانشجويان نگاهی به آن

ريزی مديريت و برنامه: »پرسید. نوبت به من که رسید خود را معرفی کردم و گفتممی
او که از حضور شکوهی در دانشگاه بیرجند مطلع « ام.آموزشی در دانشگاه بیرجند خوانده

مسرورانه گفتم: « ای؟دکتر شکوهی درس داشته با»درنگ پرسید: بود، بعد از پاسخ من، بی
را به عالمت ها را بپرسد سرش بدون اينکه نام درس« ام.بله، دو درس با ايشان گذرانده»

تأيید تکان داد و سراغ دانشجوی بعدی رفت. توضیحات دانشجويان که تمام شد نکاتی را 
در خصوص محتوا و تکالیف درسی مطرح کرد و در انتهای جلسه خبر برگزاری آزمون از 

و « مبانی نظری و اصول مديريت آموزشی»، «مقدمات مديريت آموزشی»های کتاب
 هفته آينده اعالم کرد. را برای« مديريت عمومی»

های آزمون را بین های امتحانی وارد کالس شد و برگهای از برگهجلسه بعد با پوشه
 صورتبهای بود. سؤاالت ينهچهارگزدانشجويان توزيع کرد. آزمون شامل چهل پرسش 

ها را ها درک عمیقی از محتوای کتابکه پاسخ به آن شده بودندمفهومی طراحی 
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من »عد از اتمام آزمون در خصوص چرايی برگزاری آن صحبت کرد و گفت: طلبید. بمی
« گیرم و به نتايج آزمون سراسری کاری ندارم.خود هر سال از دانشجويان جديد امتحان می

های او با سؤاالت آزمون سراسری که بیشتر با هدف سنجش بدون اغراق کیفیت پرسش
های ، آن جلسه با پرسشهرحالبهسه نبود. يمقاقابلشدند، دانش و اطالعات طراحی می

های متفرقه دانشجويان از موضوعات مختلف خاتمه يافت. در جلسه بعد با برگه
شده وارد کالس شد. همه دانشجويان در اضطراب نتايج آزمون و نمرات بودند. تصحیح

المش نتايج را از بین ساير اوراق بیرون کشید و با صدايی که جديت در آهنگ ک برگه
بند دانشجويی را با نام کس انتظار نداشت که عالقهیچهکیست؟ « آرش»زد، پرسید موج می

کوچک صدا بزند! سکوت عجیبی بر کالس حاکم شد. با شنیدن نام خود گويی ديوارهای 
کالس به سويم آوار شدند و اضطراب شديدی بر من حاکم شد. با کوهی از نگرانی و 

با چشمانی که ذکاوت و تیزبینی « من هستم استاد! بفرمايید»تم: هراس از جا برخاستم و گف
تاکنون دانشجويی در آزمون، نمره »در آن مشهود بود، نگاهی به من انداخت و گفت: 

با « را کسب کنی. آفرين! تو اولین نفری هستی که توانستی اين نمره بیست از من نگرفته
دانستم چه بايد بگويم. و شعف شدم. نمی شنیدن اين جمله خیالم راحت شد و سراپا شور

تشکر کردم و بر صندلی خود نشستم. به خواندن نمرات ساير دانشجويان ادامه داد و از 
ها را مطالعه کنند. آزمون آن روز به دوباره کتاب اشتباهاتشانها خواست برای رفع آن

بیشترشان جوان و از  که-بند به دانشجويانهای نافذ عالقههمراه رفتارهای جدی و نگاه
متفاوتی حضور دارند و بايد بیشتر مراقب رفتار  در کالسفهماند -شهرهای مختلف بودند

ناپذير او برای برخی از جلسه متوجه شدم شخصیت جدی و شوخی بعدازآنخود باشند. 
بند بسیار دانشجويان گیرايی چندان بااليی ندارد اما برای من شخصیت مقتدر و جدی عالقه

که با کسب نمره عالی توانسته بودم توجه او را به خود يژه اينوبهاب و خوشايند آمد، جذ
رساندم. ناگفته جلب کنم. بنابراين، هر جلسه را به شوق ديدار او در هفته بعد به اتمام می

ديگری هم در دانشکده حضور داشتند که تجربه  نامصاحبنماند در همان زمان استادان 
چنین بود که هر چه ينایتشان برايم الگو و متمايز نبود. شخصداشتم ولی  شان راشاگردی

شدم بیشتر به بند با ساير استادان آگاه میرفت و به تفاوت رفتارهای عالقهزمان پیش می
که شواهدی از -هابا همکالسی در گفتگونام او  که يیجاشدم. تا مند میبند، عالقهعالقه
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شده و همچنین صحبت با اعضای خانواده ورد زبانم -ا شده بودحسادت در رفتارشان هويد
 .بود

بند وجود نظم خاصی بود که نوعی احترام توأم با های عالقهترين ويژگی کالسمهم
گیر و جدی اما بسیار شد. در سلوک معلمی، سختترس را در بین دانشجويان سبب می

رف بود و در يکی از مکاتبات از سر گیربودن معتمسلط و باسواد بود. خودش نیز به سخت
بار هم دانشجويان مردود، وقتى دانم چرا سختگیر بودم، يکمن نمى»مزاح چنین نوشت: 

گفتند استاد! شما چطور شب شدم، صف کشیده بودند مىیمسوار سرويس دانشگاه 
در بیشتر مواقع فضای حاکم بر  «برد با اين ظلمى که در حق ما کرديد!!خوابتان مى

هايش درشت و سنگین بود ولی بیان نیرومند و مجمل او که در بسیاری از مواقع با کالس
کاست و بر شوق يادگیری دانشجويان تأثیر شد از شدت آن جو میچاشنی طنز توأم می

 پرسید و آنگاه مبحثگذاشت. در ابتدای هر جلسه از مطالب هفته قبل میشگرفی می
یراز جلساتی که دانشجويان موظف به ارائه کنفرانس در کالس غبهکرد. جديد را آغاز می

بودند در ساير مواقع مديريت کالس را در دست داشت. در روزهايی که دانشجويان ملزم 
داد و در های آخر کالس تکیه میخاست، بر يکی از صندلیبه ارائه بودند از جايش برمی

کرد. محتوا و نحوه ارائه دانشجويان را يان کالس را هدايت میکننده جرنقش تسهیل
گرفت و به ظرافت با طرح برخی سؤاالت اشتباهات دانشجويان را زير نظر می دقتبه

گاه طرح درس مکتوبی از او نديدم ولی مطالب را کرد. در هنگام تدريس هیچتصحیح می
از پیشینه آموزش و پروش کشور  کرد. با شناخت خوبی کهبیان می مندنظام صورتبه

بند کرد. روش تدريس عالقهداشت موضوعات را در بافت تاريخی و اجتماعی تحلیل می
بسیار منعطف و ساده بود و با تمام سادگی در گفتار از طرح برخی مفاهیم و مطالب ادبی 

خصوص  ، هنوز در خاطرم مانده که در يکی از جلسات درمثالعنوانبهورزيد. غفلت نمی
آنچه اصل »گفت: « شازده کوچولو»توسط ديگران به نقل از کتاب  شدن يدهدعدم اهمیت 

 يش روان و رسا بود.هاکتاب، تدريس او به مانند درمجموع« است از ديده پنهان است.
بود. در زمان تدريس و  در کالسبند استفاده از زبان بدن های عالقهيکی از ويژگی

يماواشاره و حرکات چشم بسیاری اداد و با هايش را تکان میصحبت به طرز خاصی دست
هايش يادآور روش تدريس شکوهی بود که کالس کرد. هنرنمايیها را منتقل میاز ناگفته

های خود از معرفی ساخت. در تدريس افزون بر کتابدرس را به صحنه تئاتر مبدل می
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« های سازمان و مديريتتئوری»برای درس  عنوان نمونهورزيد. بهساير منابع معتبر دريغ نمی
ی شناسجامعه»و  -ترجمه جواد عامری-«علم سازمان نظرانصاحب»های مطالعه کتاب

ترجمه « معنی و حدود علوم تربیتی»تألیف منوچهر صبوری کاشانی و -«هاسازمان
مديريت اصول »های های دوم و سوم درسکرد. در ترمرا پیشنهاد می-محمد کاردانعلی

را با او گذراندم. شوق تداوم « نامهپايان»و در ترم آخر  «رفتار و روابط انسانی»و « آموزشی
اقدام و نظر مساعد او را « استاد راهنما»ارتباط با او باعث شد تا پیش از ديگران در انتخاب 

جلب « ئیسازمان يادگیرنده در دانشگاه عالمه طباطبا»ام با موضوع نامهبرای هدايت پايان
نامه فرصت بیشتری برای حضور و صحبت با او داشتم. او در کنم. در زمان نگارش پايان

هايی جهت تهیه منابع علمی و تدوين ابزار پژوهش نقش استاد راهنما با اشاره به سرنخ
زدنی، پژوهش داشت. با دقت و حوصله مثال موقعبه)پرسشنامه( نقش زيادی در اتمام 

ام را در سه ستون با ذکر جزئیات نگارشی و ويرايشی اصالح کرد. دیپرسشنامه پیشنها
، با هرحالبهسال به من عودت داد.  ۱7ای از پرسشنامه را بعد از گذشت جالب اينکه نسخه

ام در نامه دفاع کنم. تأثیرگذارترين خاطرهراهنمايی او توانستم با کسب نمره عالی از پايان
نامه استخراج کردم و ای از پاياناز فراغت از تحصیل، مقاله اين دوره زمانی بود که بعد

برای چاپ به يکی از نشريات معتبر مديريتی ارسال کردم. پس از طی فرايند ارزيابی توسط 
عنوان نويسنده اول داوران، هیئت تحريريه چاپ مقاله را منوط به ذکر نام استاد راهنما به

بند منتقل کردم. او به شدت راهنما در مقاله را به عالقهمقاله دانست. موضوع درج نام استاد 
من فقط استاد راهنما بودم و پژوهش را خودتان »با اين موضوع مخالفت کرد و گفت: 

های دانشجويان مشارکت يک از پژوهشیچهعنوان نويسنده در ايد. تاکنون بهانجام داده
پژوهش شماست. با نام خودتان چاپ ام. اکنون نیز نیازی به ذکر نام من نیست. نداشته
های کارنامه علمی خود از طريق انتشار گاه دنبال پرکردن رديفبند هیچعالقه ۱«کنید!
های دانشجويان نبود. نظر او را به دفتر نشريه منعکس کردم. پذيرش اين گفته برای نوشته

از دانشجويان « میکولبری عل»که شاهد حرص و ولع بسیاری از استادان در -مسئوالن نشريه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نشدريه  57منتشرشدده در شدماره  «بررسی ابعاد بوروکراتیک سازمان مدارس دولتی شدهر تهدران»با عنوان  ایدر مقاله. ۱
اسدت. در يکدی از مکاتبدات در خصدوص بند بدون هماهنگی با ايشان ذکدر شدده( نام عالقه۱۳۸۲پژوهی )تابستان آينده

شدم به دانشجو ايمیل زدم و ضمن احوالپرسى، نوشدتم بعد که از انتشار مقاله مطلع  هاسال»... مقاله مذکور چنین نوشت: 
مؤمن چرا حرف گوش نکردى... جوابى نداشت، از بس در تکاپوى تغییر رشته وکار و رفتن از کشور بود اصالً يدادش 

اى دارد... بارى، اگر روزى روزگارى کسى گفت که چدرا فالندى خدالف عهدد خدود عمدل کدرده نبود که چنین مقاله
 «ى دانسته باشید....الاقل شما يک
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کتبی  صورتبهبسیار سخت و ناباورانه بود. بنابراين، درخواست کردند موضوع  -بودند
بند چگونه توسط استاد راهنما به دفتر نشريه اعالم شود. بار ديگر نگران از اينکه عالقه

واکنش نشان خواهد داد موضوع را منتقل کردم. او با خونسردی رضايتش را نوشت و برای 
يسنده تک نو صورتبه ۱۳۸۴ام در سال گونه بود که اولین مقالهفتر نشريه ارسال کرد. ايند

ای به من گفت. مرا به ادامه تحصیل تشويق کرد و منتشر شد. با چاپ مقاله تبريک جانانه
 .مانده استنامه تحصیلی خوبی نوشت که از او به يادگار برايم برايم توصیه

بند محروم به علت اشتغال، از ادامه تحصیل و ديدار با عالقهبعد از فراغت از تحصیل 
برای ديدنش به دانشکده  ۱۳۸۸خبر بودم تا اينکه در سال گشتم. چند سالی از ايشان بی

 شده بودکه اينک به محل جديد واقع در دهکده المپیک منتقل -روانشناسی و علوم تربیتی
تمان حضور داشت. در آن مقطع زمانی رفتم. سراغ او را گرفتم. در طبقه چهارم ساخ
ی بود که تنها امکان استقرار تعداد اگونهبهوضعیت دانشگاه به علت نداشتن فضای مناسب 

ساخته با متراژ ها در فضاهای پیشمعدودی از استادان در اتاق وجود داشت و بیشتر آن
که هرگز -هااتاقکبند در يکی از اين . عالقهبودند يدهگزحدود سه تا چهار متر سکنی 

. در همان نگاه نخست مرا داده بودتکیه  به مانند گذشته آرام بر صندلی -اش نبودبرازنده
در حضورش  برای چند دقیقه« ای!تغییر نکرده»شناخت. با لبخندی بر گوشه لب گفت: 

نتوانستم ناراحتی و « ام.دچار سرطان حنجره شده»بودم. جويای احوالش شدم. گفت: 
اوی خود را پنهان کنم. خواستم بیشتر جويای احوالش شوم که با گفتن اين جمله که کنجک

مکالمه را خاتمه داد. درباره کار و ادامه تحصیل و « جای نگرانی نیست. حالم خوب است»
نشینی و گفتگو خداحافظی کردم. در تمام زندگی و غیره صحبت شد. بعد از دقايقی هم

کردم. بند را در ذهن مرور میقبل و چهره عالقه هایمسیر برگشت خاطرات سال
شده بند در دوره کارشناسی ارشد در چارچوب قواعد تعريف، رابطه من با عالقهدرمجموع

شناخت عمیقی که از جوهره  بند باشاگردی و کاماًل غیرصمیمانه بود. البته عالقه-معلمی
يژه دانشجويان تمايل نشان وبهراد و ها داشت کمتر به روابط دوستانه و نزديک با افانسان

داد. تقريباً همیشه رفتارش با دانشجويان رسمی و سرد بود. شايد به همین علت در ذهن می
بند از یش مغرور داشت اما واقعیت اين بود که عالقهوبکمای بعضی دانشجويآنچهره

ها را با خشونت و غرور صراحت لهجه و طبع بلند برخوردار بود و افراد معموالً اين ويژگی
گويی خوشايند نیست منتها از قضا برای ها را صراحت لهجه و رکگیرند. خیلیاشتباه می
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کرد تا فقط گونه رفتار میانه اينآمد. شايد هم آگاهمن فضیلتی مغتنم به شمار می
ای قوی برای يادگیری و آموختن دارند به خلوت او راه يابند. دانشجويانی که انگیزه

کرد شدن به او و درک شخصیتش بهايی داشت و گذر زمان مشخص می، نزديکهرحالبه
 .استها هايش بسیار فراتر از تحمل سختیکه ارزش آموزه

دوره دکتری شرکت کردم و در رشته مديريت آموزشی  در آزمون ۱۳9۱در سال 
بند دو سال قبل به درخواست خود بازنشسته . عالقهشدم يرفتهپذدانشگاه عالمه طباطبائی 

تنها در يک نیم سال تحصیلی در دوره دکتری تدريس کرده بود.  بعدازآنو  شده بود
درسی، کمی مدرسان واجد  بعدها متوجه شدم با تأسیس دوره دکتری به خاطر کمبود منابع

داوطلبان مستعد چندان موافق نبود. شايد بر همین اساس با وجود پافشاری  لتصالحیت و ق
گروه آموزشی و تمايل دانشجويان برای حضورش در دانشکده، تدريس در دوره دکتری 

 ديدار و حضور در کنار منظوربهبند در آن زمان نیمی از سال را را ادامه نداد. عالقه
ها زندگی در ايران، حضور کرد. بعد از سالسفر می« دنیاينگه»فرزندان، به قول خودش به 

. کرده بودمجدد در آمريکا ذهنش را به شدت متوجه تغییرات عمیق اجتماعی و آموزشی 
های وسیع در ها، بارها به دگرگونیبه طوری که در بازگشت به کشور و در خالل صحبت

هايی تحوالت دانشگاه محل تحصیل خود )ايلینوی جنوبی( در زمینهسطح جامعه و همچنین 
ازجمله تغییر ترکیب جنسیتی استادان و تفاوت برنامه درسی فعلی مديريت آموزشی اشاره 

پذيرش « اش خیلی متفاوت شده است.آمريکا نسبت به زمان جوانی»گفت: کرد و میمی
بند برای از سرگیری ارتباط با عالقه در دوره دکتری و حضور در دانشکده را دستاويزی

يژه که در اين ايام به خاطر حضور در خارج از کشور برخالف گذشته از رايانه وبهساختم 
کرد و امکان برقراری تماس سريع و آسان میسر بود. بنابراين هر و تلفن همراه استفاده می

قاله، اعالم خبر رونمايی های مختلف ازجمله درخواست کتاب و مهفته چند نوبت به بهانه
از کتاب جديد يا شرکت در سخنرانی و گاهی نیز بیان رويدادهای دانشگاه و کالس با وی 

ها عمق نگاریبند، دامنه نامهکردم. با دريافت بازخورد مثبت از جانب عالقهمکاتبه می
و  بیشتری يافت و به موضوعاتی همچون تاريخ علوم تربیتی، پیشینه مديريت آموزشی

وشنودها خاطراتش معرفی استادان متقدم اين حوزه گسترش يافت. گرچه او در اين گفت
کرد اما شنیدن مطالب و کسب اطالع از رويدادهای گذشته که تاکنون نشنیده را مرور می

ها نقشه تداوم رو، آگاهانه با طرح برخی پرسشينازابودم برايم بسیار جذاب و جديد بود. 
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و در انتهای يکی از  شده بودی متوجه آن خوببههايی که او نیز شیدم. نقشهکگفتگوها را می
 «ها خبر تولید کنی!خوب بلدی برای ادامه صحبت»مکاتبات به مزاح گفت: 

بند به کشور ادامه داشت. در زمان مراجعت به وطن ها تا زمان برگشت عالقهنگارینامه
ها حول محور تاريخ مديريت شتر مواقع، صحبترفتم. در بیتقريبًا هر هفته به ديدارش می

گشت. بدون ام بود میکه موضوع رساله دکتری-آموزشی و سیر تحول نظری آن در جهان
مديريت »ای تحت عنوان ها قبل در مقالهترين شخص در اين زمینه بود. سالشک او مطلع

کری اين حوزه به سیر تحول ف« علوم تربیتی؛ ماهیت و قلمرو آن»در کتاب « آموزشی
ی مسلط بود. همین امر باعث شد تا در يکی خوببهبود و به منابع مرتبط با موضوع پرداخته 

یک مديريت آموزشی که چندين و کالسهای قديمی ها مرا با تعدادی از کتاباز مالقات
در اين ديدارها بیشتر با سلوک و منش  ۱بدرقه کند. آورده بوددهه قبل با خود به ايران 

ای از رفتار متظاهرانه و مغرورانه در رفتارش نديدم رگه تنهانهیز او آشنا شدم و برانگ يشستا
شد. همیشه اين بیت آزرده می« پروفسورپسندانه»به شدت از کاربرد القاب و عناوين بلکه 

خرند و بس، بازار خودفروشى از آن ی مىدلشکستهدر کوى ما »کرد حافظ را زمزمه می
در پیوند با همین خصلت اخالقی بايد ذکر کنم که در جريان انجام  «تسوى ديگرس

بايست برای يافتن پاسخی مناسب در مورد تاريخ و هويت علمی مديريت ام میرساله
کردم. خارجی و چند تن از استادان داخلی مکاتبه می نظرانصاحبآموزشی با تعدادی از 
از -بند و دکتر حمید رحیمیانجی فقط عالقهبر خالف استادان خار-از استادان داخل کشور

به -شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائیعلمی دانشکده روانیئتهاعضای 
قدر در خصوص کاربرد برخی از عناوين )استاد، پدر بند آنپرسشنامه پاسخ دادند. عالقه

را برای « استاد»ن علمی و غیره( حساس بود که وقتی متوجه شد در تکمیل پرسشنامه عنوا
هاى خود به پرسشنامه داشتم پاسخ»بالفاصله مکاتبه کرد و چنین نوشت:  خود بکار برده

کردم، ديدم خطاى بدى رخ داده، من، دانشیار، بازنشسته شدم. ظاهرًا شما را بازخوانى می
 گويند استاد، من هم به همان معنامعلم جماعت دانشگاهى می همهچون رسم است که به 

که چرا با وجود سوابق و مدارک الزم و کافى نخواستم استاد شوم، داستانى اين ام. امانوشته
را « استادی»شرايط کسب عنوان  که یوجود با« است که حضورًا بهتر است تعريف کنم!

« شکوهی»قبل از بازنشستگی داشت اما اعطای چنین عنوانی را از سوی افرادی همچون 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

علمی کالسیک مديريت  های مختلفی از جمله منابعدر چندين نوبت کتاب ۱۳۸9تا  ۱۳۴۸های بند طی سال. عالقه۱
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اهدا کرد.آموزشی را به کتابخانه دانشکده روان
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به استادان شادروان، دکتر کاردان و دکتر شکوهى قول داده »ودش پسنديد. به قول خمی
وپرورش در ايران بنويسم که بودم که براى مرتبه استادی کتابى درباره مديريت آموزش

و ناماليمات روزگار اجازه نداد به عهدم کامالً وفا کنم، کار ناتمام ماند و  در کاروسواس 
از سوی ديگران سرباز « استادی»ها از پذيرش عنوان بعد از درگذشت آن« آنان درگذشتند.

یف و ترجمه آثار ماندگار از جامعه علمی کشور تأل واسطهبهزد و ترجیح داد اين عنوان را 
 کسب کند.

نیازی عارفان و صوفیان مطرح های زيادی در خصوص بیتاکنون حکايت از گذشته
بسیار نادرند « ارها میل به ادبار داردک« »برزويه طبیب»های که به قول بوده اما در زمان

ی زندگی را به سرانجام روکجافرادی که بتوانند تا پايان عمر با مناعت طبع و بدون 
ها بود. او از استغنای درونی و منش مستقل، ای از اين دسته انسانبند نمونهعالقهبرسانند. 
به تعبیری سعی کرده ر بود. هرگونه وابستگی جناحی و سیاسی برخوردا دورازبهپايدار و 

من به عمرم به هدیچ دار و »گفت: میبرهاند و « زهرچه رنگ تعلق پذيرد»بود خود را 
و  آزاده انسان ام و ندارم، ولى قطعًا به هدزارانی نداشتهبستگدلاى بستگى و دسته

ساز، آهدنگساز، سینماگر، تأثیرگذار، شاعر و نويسنده، فیلسوف، هدنرمندِ نقاش، مجسمه
اندوزی به دنبال مال« ام و هستم.بوده بستهدليرانی، ا یرغدانشمند، کشته، شهید و.... ايرانى و 

های متمادی يکی از برای سالرايزنی برای تکیه زدن بر صندلی رياست و مديريت نبود. و 
کرد و اعتراضی يش را بدون پرداخت حق نويسنده منتشر میهاکشور کتابهای نشگاهدا

نکرد. در زمانی که آثارش را به ناشر جديد سپرد و از وضعیت مالی نامناسب ناشر مطلع 
برای مدت الزحمه امتناع و آن را به زمان ديگری موکول کرد. گرديد از گرفتن حق

سی و علوم تربیتی دانشگاه سپاهیان انقالب و همچنین شناکوتاهی رياست دانشکده روان
چند دوره مديريت گروه مديريت آموزشی را پذيرفت که آن نیز در راستای تخصص و 

های مديريتی اش بود. هرگاه از او در خصوص علت عدم استقبال از پذيرش مسئولیتعالقه
 ازگاه هیچ«. ما را بس جهان رطل گران از گرانان»کرد: پرسیدم، زير لب زمزمه میمی

کرد و تمايلی هم به کنکاش در احواالت مسائل شخصی و خانوادگی خود صحبت نمی
سرانه شد اما چند دفعه به خاطر تصمیمات سبکناراحت می کمتر شخصی ديگران نداشت.

آشفت، کاسه وپرورش بسیار برمیمردان دارای مقامات اداری آموزشبرخی از سبک
 شد.اش همراه با لرزش دستانش هويدا میثار ناراحتی بر چهرهصبرش لبريز و آ
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در کشور ما که به گواه تاريخ، عقیده و انديشه بسیاری از روشنفکرانش متأثر از قدرت 
بند، مند شوند، عالقهاز اين طريق از منافع فعلی و آتی بهره سیاسی حاکمان بوده تا

بود و پايه منطق و استدالل پیوند زده  شخصیتی بود که عقیده و نگاه علمی خود را بر
عنوان نمونه، در دوران تعطیلی گاه انديشه خويش را با منافع زودگذر سودا نکرد. بههیچ

صفحه  ۴00در « زمینه رفتار سازمانی»ها بعد از انقالب اسالمی کتابی با عنوان دانشگاه
انتشار آن منوط به ذکر مطالبی  بود ولینوشت. کتاب از ارزيابی داوران سربلند بیرون آمده 

بنابراين، از افزودن مطالبی که «. دانش بودسواد و بیدر آن بی»بند بود که به قول عالقهشده 
در آن تخصص نداشت سرباز زد و ترجیح داد کتاب بايگانی شود. به حرفه آموزگاری 

اه احترام خاصی دار نساخت. برای اين جايگورزيد و هرگز اصول معلمی را خدشهعشق می
که برخی از از ايندر تمام عمر به چیزی غیر از يادگیری و ياددهی نینديشید. قائل بود و 

پردازند و آن را محلی برای افراد از جايگاه آموزش بجای يادگیری به يارگیری می
گفت: سازند بسیار ناراحت بود. در همین رابطه میسوءاستفاده و تأمین منافع آتی خود می

ی که بعدًا مؤمننبود،  چنین فراوانيناروزى روزگارى که هنوز استاد راهنماى تز دکترى »
نپذيرفتم.  دانم!کرد راهنمايش شوم، به همان داليلى که مىجزو مقامات شد، اصرار مى

آری،  "اند!یریپپذيرفتى، اين آقا و امثالهم عصاىِ دوران بايد مى"فرمودند: ديگران می
ها، و مشاغل، انواعِ عصا که در اغلب نهادها، سازمان اندن مورد چنان با تجربهها در ايبعضى

 «دارند...
چو خواهی که نامت بود »گويد: بند مصداق خوبی از اين شعر سعدی بود که میعالقه

بر همین اساس برای استادان خود احترام خاصی قائل « مکن نام نیک بزرگان نهان جاودان
پور، کرد. به بزرگانی همچون دکتر امیرحسین آريانها به نیکی ياد میبود و همیشه از آن

شکوهی را ورزيد. دکتر غالمحسین شکوهی و دکتر محمدرضا باطنی اظهار ارادت می
بار که از شکوهی سخن به میان آوردم، دانست. يکمی معلمی برجسته و انسانی شريف

که ايشان به اتفاق  ۴۳/۴۴اتفاقى افتادم. سال  ياد دکتر شکوهى نام برديد، ياداز زنده»گفت: 
ی، دکتر بینا، عال یدانشسرایس رئيادان آريان پور و آل احمد، استادان ما بودند، زنده

کرد که بیرونش کند،... بارى، سازى مىو برايش پرونده درافتاده بودحسابى با آريان پور 
ون کردند، و دانشجويان به اتفاق تنى چربیده، دکتر را از دانشسرا بیرهمیشه مى زور رؤسا

چند از اساتید ازجمله شکوهى و آل احمد به حمايت از آريان پور دست به اعتصاب 
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ين ماجرا شکوهى به دانشگاه تهران پیوست، آريان پور را هم بزرگ استاد بعدازازدند... 
معلمی  تنهانهیات منتقل کرد... خواستم بگويم که استاد شکوهى اله دانشکدهفروزانفر به 

جو و شرافتمندى هم بود...ياد اين معلمان بزرگ برجسته و دانشمند بود، بلکه انسان حق
یار بود که عتمامترجمان واقعی يک معلم از نگاه او شکوهی  «همواره زنده و ماندگار باد!

گزيد اما دست روزگار وی را بر از امور دنیوی و کسب قدرت و شهرت و غیره دوری می
مسند وزارت نشاند. شکوهی را با استاد ديگرش که در تکاپوی نشستن بر مسند اداری از 

یشه معلمى پدکتر شکوهى به : »گفتکرد و می، مقايسه مینکرده بودهیچ اقدامی فروگذار 
شود و يا برای فرصت مطالعاتى به آمريکا دهد گاهى هم معاون دانشکده مىىخود ادامه م

گونه یچهدانند که وى اند مىشناسند يا دانشجويش بودهی که او را مىکسانهمهرود و مى
بلندپروازى سیاسى و غیره نداشت و اما استاد ديگرى داشتم، از بعضى همکاران وى که 

یدم از همان زمان بازگشت به میهن، سوداى رسیدن به وزارت ی بودند شناعتمادقابلافراد 
هم از طريق پیوند ازدواج با يک خاندان  آن راوپرورش در سر داشته، و مقدمات آموزش
رو، وى را چندان درگیر امر تدريس ينازاساخته بوده،  فراهم آن روزگار بزرگان وابسته به

يک ترجمه و يکى دو جزوه، کار دانشگاهى ها غیر از بینیم، و در آن سالیق نمىو تحق
دار بوده تا اينکه در اوايل دهه غالبًا پست رياست و معاونت عهده نداده استمهمى انجام 

عالى منصوب گرديد. .... بعد از انقالب ايشان را  و آموزشپنجاه به معاونت وزارت علوم 
شکوهى که در بند اين  در مرتبه دانشیارى بازنشست کردند و از عجايب روزگار، دکتر

در مورد يکی ديگر « وپرورش شد، شايد از سر اجبار و ناچارى!مسائل نبود، وزير آموزش
يعنى اداره  وپرورشآموزشدکتر محمد مشايخى، معادل اداره »گفت: از استادانش هم می

. اين مرد مدير و دانشمند که بعدها برده بودپیش به کار  هاسالوپرورش را کردن آموزش
وپرورش مطلب هاى تخصصى آموزشبار درباره رشتهمعلم شد، اولیتتربرئیس دانشگاه 

 .«نوشته است
نسل نخست اساتید در کشور تعلق داشت.  ۱آموختگان علوم تربیتیاو به نسل سوم دانش

محمدباقر »( عبارت بودند از علوم تربیتی ايران در دارالمعلمین عالی )بعدها دانشسرای عالی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

شناسی از شکل گرفت و رواندر دانشسرای عالی  ۱۳۱۳برای اولین بار در سال « فلسفه و علوم تربیتی». رشته ۱
تأسیس شد « محمود صناعی»توسط « شناسیمؤسسه روان»که در دهه سی های درسی اين رشته بود تا اينبرنامه

آموختگان اين رشته به مطالب ابتدای ین دانش(. جهت اطالع از اسامی نخست۲70، ۱۴00و فراستخواه،  ۱۳۸۱)کاردان، 
 گراف صفحه شماره پنج مقاله حاضر مراجعه شود.اپار
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يحیی »، «غالمحسین صديقی»، «اسداهلل بیژن»، «عیسی صديق»، «رضازاده شفق»، «هوشیار
و « عیسی صديق»، «محمدباقر هوشیار»بین نقش يندراکه « اکبر سیاسیعلی»و « مهدوی

له تألیف کتب درسی متمايز است. در دهه بیست افرادی ازجم واسطهبه« اکبر سیاسیعلی»
به نسل نخست « هوشمند یراماهلل فتح»، و «محمود صناعی»، «علی کنی»، «مهدی جاللی»

علی »، «محمد کاردانعلی»(. نسل دوم شامل ۱۴00و فراستخواه،  ۱۳۸۱پیوستند )کاردان، 
، «بندعلی عالقه»و نسل سوم « غالمحسین شکوهی»و « پورامیرحسن آريان»، «شريعتمداری

شناخت وی از باشند. و غیره می« نامیمصطفی نیک« »اکبر سیفیعل»و « علی دالور»
سو تحصیالتش را در استادان و پیشینه تدريس اين حوزه بسیار جامع و دقیق بود. از يک

های دنیا طی کرده و از چندوچون تحوالت مديريت آموزشی در يکی از بهترين دانشگاه
داخل کشور را  مديريت آموزشی در عرصه جهانی مطلع بود. از سوی ديگر تحوالت نظام

قراوالن مديريت آموزشی در عرصه دانشگاهی بود. مشاهده کرده و خود يکی از پیش
صحبتی با وی منبع ارزشمندی برای شناخت و تدوين تاريخ مديريت آموزشی رو، همينازا

دهه آمد. به عقیده او پیشینه رشته مديريت آموزشی در ايران به در کشور به حساب می
در مقطع کارشناسی رشته آموزش « مديريت آموزشی»گردد که درسی با عنوان چهل برمی

: یقیطبوپرورش تآموزش»ابتدايی توسط دکتر محمد مشايخی و با محوريت کتاب 
بند عالقه ۱شد.تدريس می «انهف جلتخم یاورهوپرورش در کشان و اداره آموزشازمس

ی شديم چند سالى عال یدانشسرااوايل دهه چهل که ما وارد »گفت: در اين خصوص می
و درس مديريت آموزشی با محتوای کتاب دکتر  شده بودبود رشته آموزش ابتدايى داير 

وپرورش شد، آن مرحوم سالیان مديد در خدمت آموزشمحمد مشايخى در آن تدريس مى
که  ۴۴-۴۳. در سال تحصیلىبودکار کرده « رلر و مورفت»بود و سالى هم در برکلى با 

مسئول دوره آموزشى ما در دانشسرای عالى بودند، به ما مديريت آموزشى و 
يشان را بعداً در چند جلد چاپ هادرس کپییپلوپرورش تطبیقى درس دادند و آموزش

کردند که جلد اول آن مربوط به ايران است و در بخش نخست آن مطالبى با استفاده از 
به ابتدائى،  ها که ساختار نظام آموزشنوشته بودند. در آن سال و مورفت رلر یهاکتاب

راهنمايى، متوسطه تغییر کرد، ايشان نقش مهمى در ماجرا داشتند و حتى اولین کتاب را هم 
او مسیر توسعه و تثبیت مديريت آموزشی « مشاوره و راهنمايى ايشان ترجمه کردند. درباره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

در اوايل دهه بیست، درسی به عنوان « دانشسرای عالی»کند که در ( بیان می۱۳90. فراستخواه به نقل از معتمدی )۱
 (.۱۴00است )فراستخواه، دهشدر مجموعه دروس عمومی تدريس می« سازمان و مديريت آموزش و پرورش»
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داشت: دانست و بیان میبا رويکردهای جهانی نمی راستاهما عنوان يک رشته تحصیلی ربه
در اوايل دهه پنجاه رشته آموزش ابتدايی تحت عنوان علوم تربیتى ادامه يافت. سپس از »

داير شد که ۲کِهاد عنوانچند رشته فرعى، مثل مديريت آموزشى، به۱اين رشته َمهاد )اصلی(
دکتر « مديريت و رهبری آموزشی»کتاب  هاى متعدد مديريتى داشت. وقتى عنواندرس

 هاى علوم تربیتى ايجاد و حتىهاى درسى رشتهطوسى جا افتاد، درسی به همین نام در برنامه
یسانس اين رشته در اواخر دهه چهل در دانشکده علوم تربیتی لفوقعنوان دوره تبديل به

داده بود که بعضى از دانشگاه تهران شد. دو سه دوره را خود دکتر )طوسی( آموزش 
هاست. اين رشته تا زمان انقالب به آموخته آن دورهمفاخر امروز مثل دکتر الوانى، دانش

که من به کشور برگشتم به ياد دارم کسانى که  ۱۳5۲همین شکل ادامه داشت. در سال 
دو وپرورش بودند، يکى هاى ديگر آموزشکردند از رشتهتدريس می مديريت آموزشی را

هاى دانشکده عالى فرماندهى ارتش که در رشته مديريت آموزشی در هم از سرهنگ تن
( که دکتر ۱۳5۳کردند. يک سال بعد )همکارى مى گاهى آمريکا تحصیل کرده بودند،

موقع  که آن-گرفت، دکتر شکوهى بر عهدهطوسى معاونت آموزشى وزارت علوم را 
از من خواست که عالوه بر  -هران بودمعاون دکتر کاردان در دانشکده علوم تربیتى ت
بعد  دار شوم.ی ارشد عهدهدر کارشناسرا  دانشکده خودمان در آنجا هم درس دکتر طوسى

ها، اين جان علوم انسانىیمهن! و راه افتادن هااضافهو  و حذفاز انقالب و پس از تعطیلى 
های فرعی( به مهاد )رشته تهیزان ادامه يافتند. بعدها همه کهادها )رشوخافتانها نیز رشته

هايی در مقطع لیسانس حتی در خاستگاه اصلی اين اصلی( تبديل شدند که چنین رشته
یسانس و دکترى دايرند منتها در ايران لفوقها )آمريکا( مرسوم نیست و فقط در سطح رشته

 «بعد مقطع دکترى هم داير شد. هاسالآمدند و  به وجوددر مقطع کارشناسی هم 

بند بر اين باور بود که برای تقويت بنیه نظری و مفهومی مديريت آموزشی در قهعال

وپرورش و های نظام آموزشنظام دانشگاهی ايران پیش از هر کار الزم است به واقعیت

نحوه مديريت مدرسه در کشور توجه شود. به اعتقاد او تنها در صورت شناخت و توصیف 

های متناسب با احوال و شرايط بومی دقیق وضعیت موجود مدارس امکان طراحی مدل

اگر بتوان مديريت انواع مدارس ايران را طبق »کرد: میسر خواهد بود و همواره تأکید می
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پردازى در کتاب مبانى و اصول مديريت آموزشی[ فیث ]فصل نظريهالگوى پیشنهادى گري

شود، در وهله اول، ير مىپذامکانخیلى کارها  آنگاهسازى کرد، توصیف و مدل مطالعه،

شود و بعد ؟( هدايت میهايى )با چه فلسفه وپرورشتوان نشان داد در عمل آموزشمى

او مديريت دکتر محمدعلی مجتهدی در  .«را مالحظه و بررسى کرد و جوانبساير ابعاد 

ای که در دانست. مدرسهدبیرستان البرز را نمونه موفقی از مديريت مدرسه در ايران می

آموزان ازجمله تعمیر ای دانشکنار برنامه تعلیماتی متوسطه معمول به آموزش فنی و حرفه

 (.۱۴00پرداخت )مجتهدی، اتومبیل، يخچال و غیره نیز می
ی با منابع علمی کالسیک و نوين مديريت آموزشی آشنا بود و خوببهد بنعالقه

هايش های خود در کتابای در اين زمینه داشت هرچند از همه دانستنیاطالعات گسترده
کرد. او در ارتباط با استفاده از مقاالت خارجی جهت استفاده در تهیه منابع استفاده نمی

م اغلب مقاالت )خارجی( فقط به درد همین موضوعات و مفاهی»درسی معتقد بود: 
و براى ترفیع و  Publish or Perishخورد که به پیروى از شعار معروف نويسندگان مى

اينجا  وپرورشآموزش يزودرشترکنند وگرنه جماعت رؤسا و مديران ارتقاء چاپ مى
.« اندآنفهمند، و نه طالب را مى هاحرفنه اين  -شناسمآن گونه که من مى-)آمريکا( هم

نظران مديريت آموزشی با او مکاتبه کردم، در پاسخ گفت: بار که درباره صاحبيک
کارهای ايکات، اُپالتکا و نیشى! را ديده بودم، به نظرم، بیشتر کارهاى آنان به درد »

کنم که یميواش دارم باور يواشخورد، و ارتقاى معلومات امثال من و شما! خودشان مى
نويسند ها مىها را براى خوشايند يکديگر و نقل محافل و دورهمىحضرات، اين قبیل مقاله

شود هاى ما بر پیکره دانش، چیزى جز سردرگمى افزوده نمىزيرا که با اين چیزها در رشته
ها که سرشار گردد. شايد اين کتاب سازىوپرورش مردمان حل نمىو مشکلى از آموزش

های دنیا هاى دانشگاهرنويسى و اطاله کالم است را براى فروش به کتابخانهاز دشوا
پژوهشی کارايی -علمی اصطالحبههای بند بسیاری از مقالهدر انديشه عالقه «نويسند.می

ها ها و نشريهجای چاپ اين سنخ مقالهچندانی در بهبود وضعیت مدارس کشور ندارند و به
نشريه »وپرورش ازجمله های پرمخاطب آموزشکاربردی در نشريه هایمقالهبايد به انتشار 

هايى نظیر براى مديران مدارس ما کتاب» گفت:توجه شود. او می« رشد مديريت مدرسه
مدرسه بايد منتشر کرد و براى تدريس  ]يت[کتاب کیمبل وايلز و مجالتى مثل رشد مدير

تدريس، نظارت و راهنمايى تعلیماتى، هاى هايى در زمینه روشرشته در دانشگاه هم کتاب
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. بیشتر کارهايى آن يرنظای و و آموزششناسى تربیتى، سازمان، قوانین و مقررات ادارى روان
 «که تا حاال انجام شده بدون توجه به احوال و شرايط موجود بوده

به باور او يکی از مشکالت استادان مديريت آموزشی نداشتن تجربه عملیاتی کافی در 
دارند الزم  بر عهدهینه مديريت مدرسه است. کسانی که تدريس مديريت آموزشی را زم

های مديريتی با است با فضای مدرسه و شرايط آن کامالً آشنا باشند تا بتوانند بین نظريه
محیط آموزشی پیوند برقرار کنند. البته نقصان فوق فقط مربوط به ضعف مدرسان مديريت 

یش گرفتار وبکمست و استادان اين حوزه در خارج کشور نیز آموزشی در داخل کشور نی
ای به اين شرح هستند. در يکی از مکاتباتش در پیوند با اين موضوع اشاره ضعفنقطهاين 

هاى علوم تربیتى درباره مديريت مدرسه به شما آنچه دانشکده»اتفاقاً، اخیراً کتاب »داشت: 
زدم، ديدم و همکارش را ورق مى دکتر اينگلیش نوشته« آموزند(گويند )يا به شما نمىنمى

که بسیارى از اساتیدى که هیچ تجربه اند، ازجمله اينمى اشاره کردهواقعاً به چه نکات مه
آموزند! هاى مديريت مدرسه مىدارى ندارند، به دانشجويان اصول و روشمعلمى و مدرسه

ها از جا کشیده... سابق، دانشجويان اين رشتهینهمدر کشور خود ما هم کار به 
 «شدند.وپرورش جذب مىآموزش

نخستین منابع درسی مديريت آموزشی در ايران بر پايه میزان  ارزيابی وی از
وقتى من وارد اين وادى »گفت: او میها استوار بود. برخورداری از بنیه نظری و علمی آن

شدم دو کتاب ترجمه و تألیف دکتر طوسى موجود بود که کتاب درسى محسوب 
« مرکز آموزش مديريت دولتى»شدند. البته طوسى عالوه بر تألیف و ترجمه کتاب در نمى

سازمان فرهنگ و »محتوای کتاب « اى داشت.نقش عمده «مديريت امروز مجله»و انتشار 
را از جنبه توجه به مبانی نظری و مفهومی مديريت آموزشی ضعیف (« ۱۳۴۲) رهبری آن

 مديريت و رهبری آموزشی»دانست. در ارتباط با ترجمه کتاب کیمبل وايلز با عنوان می
معتقد بود گرچه در کتاب مذکور به مفاهیم علمی چندان پرداخته نشده است اما (« ۱۳۴۶)

توجه به تجربیات عملی و عینی در عرصه مديريت آموزشگاهی و مدرسه از نقاط قوت آن 
است. بر همین اساس بود که بر مطالعه کتاب توسط مديران مدرسه بسیار تأکید داشت. 

واسطه استفاده از منابع معتبری همچون ب دکتر محمد مشايخی بهبند تنها در کتاازنظر عالقه
 مورفت تا حدودی به مبانی علمی مديريت آموزشی توجه شده است.
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بود باوجوداين در دوران زندگی ناماليمات بسیاری را تجربه کرده به لحاظ شخصی 
 خواند:را میآورد و همیشه اين بیت حافظ های زندگی سخن به میان میندرت از سختیبه

برنامه « وگر از باده مست اگر از خمر بهشت است آنچه او ريخت به پیمانه ما نوشیديم»
ای که در توانست او را از مسیر علمیهیچ عاملی نمی پژوهشی و مطالعاتی مشخصی داشت.

گفت: های علمی دقیق و عمیق متعهد بود و میبه انجام فعالیت پیش گرفته بود جدا کند.
تنها راه چاره براى ماندن، تولید دانش براى دروس رشته است، و گاهى هم گفتن  ديدم»

ی از کاستی منابع درسی رشته مديريت خوببهاو که «. بعضى حقايق در حديث ديگران...
گیری هويت علمی رشته مديريت آموزشی آگاه بود، در ابتدا تالش کرد تا زمینه شکل

ی مناسب دنبال کند. بر همین اساس از همان بدو آموزشی را از طريق تدوين کتب درس
او در  را آغاز کرد.« مقدمات مديريت آموزشی»( نگارش کتاب ۱۳5۲ورود به کشور )سال 
گیرى سازى براى شکلام، زمینهآنچه من انجام داده»گفت: اش میمورد عملکرد علمی

مديريت آموزشی  ابتدا خواستم به وجه علمی است...رشته در سطح دانشگاهى بوده 
به مبانی فلسفی و غیره. اما متوجه شدم که در پرداختن به همین وجه  بعدازآنبپردازم و 

بر ها که نقش ها و آدمچه بسیار آرزوى موش»رابرت برنز:  علمی هم مشکل داريم. به قول
معتقد بود آيندگان در خصوص کارنامه ديگران قضاوت خواهند کرد  بندعالقه «است. آب

آيند، پس از سنجش کارمان تر از ما مىآنان که غربال به دست، عقب»به قول خودش و 
و  نداشت زه مان اصالً که کمان حالجىچند مرده حالج بوديم يا اين خواهند گفت که
 «فقط وّراج بوديم.

انديشی و دقت نظر او در ترجمه و گزينش بند باريکهای علمی عالقهاز ديگر ويژگی
او در خصوص ترجمه دو واژه  فارسی برای عبارات انگلیسی بود. ديدگاههای معادل

هر دو به  معموالًکه در زبان فارسی -Administrationو  Managementانگلیسی 
فلسفه  اخیراً که کتاب»گفت: بسیار دقیق و ظريف بود. او می -شودترجمه می« مديريت»

بینم استاد باز همان تفکیک میان یمکنم، هاجکینسون را مطالعه می )فلسفه مديريت( ادارى
ين فکرم در اتفاوت قائل شده است.  و کاربردشانها آن دو مفهوم را مطرح نموده و بین آن

براى  یبرابر نهادکه اگر عمرى باقى بود و خواستم گزارشى از آن به فارسى بنويسم، چه 
 «مديريت»بهتر از عبارت  «کارگردانى» واژه Managementبرای کنم...  ها انتخابآن

دستی کردند و اين مفهوم را زودتر از آن خود کردند. وقتى یشپها بود ولى سینمايى
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مثل  شود، استفاده« بان»و « بانی»مديريت توأم با کنترل باشد، بهتر است از پسوندهاى 
را  «تدبیرگرى» معادل Administrationبراى عبارت  .شهربانى، مرزبانى، زندانبانى

را ترجیح  تدبیرگر ی مدبّر،جابهبینم. از قديم عبارت مدير و مدبّر را داريم ولى ناسب مىم
« دهم، در ضمن، سابقه کاربرد تدبیرگرى و تدبیرگر را در ادبیات فارسى داريم...مى

های فارسی داشت که آخرين نمونه آن موشکافی و تیزبینی زيادی در انتخاب معادل
برای عبارت  ۱«پرورش سازمانی»انتخاب مفهوم  اش درخالقیت و نوآوری

'Organizational Socialization' .بود 
 Instructional'در زمان نوشتن رساله دکتری در خصوص ترجمه عبارت 

Leardership'- مناسب  از ايشان جويای ترجمه -شده بودمطرح « هالینجر»که توسط
زمانى که ما در ينگه دنیا درس » و گفت:را پیشنهاد داد « راهنمايی آموزشی»شدم. عبارت 

خیلى از مؤلفین اين  بود که 'supervision'خوانديم در برنامه درسى ما درسى به نام مى
و همکارش با همین عنوان کتاب نوشتند. بعضى از دانشجويان حتى در  هوى ديار ازجمله

در برنامه درسى ايران اين زمینه کار کرده، تخصص گرفتند. ترجمه جا افتاده و مرسوم آن 
، اندوپرداختهساختهاست. مفهومى که هالینجر و همکاران  «نظارت و راهنمايى تعلیماتى»

بعدها در صحبت با ايشان  «ترشده آن مفهوم سنتى است.تر، تخصصىیقدقروزآمدتر، 
یسانس را با لفوقدر سطح « مديريت آموزش»ها قبل برنامه درسی رشته متوجه شدم که سال

به يکی از  -وپرورشهای غیر آموزشبرای سازمان-هدف تربیت مديران آموزش
است. ديدگاهش در خصوص توسعه اين سنخ مفاهیم در های کشور پیشنهاد داده دانشگاه

دانید شما مى»گفت: وپرورش کشور چندان امیدوارکننده نبود و مینظام مديريت آموزش
ر سطح خُرد، يعنى همان راهنمايى آموزشى از وپرورش دکه پرداختن به مديريت آموزش

دانید، تاکنون ساير عواملی که مى عالوهبهبردار است، اين همه جهت تا چه اندازه هزينه
 هاسالپیشرفت کنیم. آن  کنند،هايى که امثال هالینجر فعالیت مىزمینه در آناجازه نداده ما 

وپرورش به اين مسائل بپردازيم و از آموزشاى که در رسیديم به مرحلهما هم داشتیم مى
عبور  دارىمدرسه آموزشى نرسیده بوديم، ولى از رهبرى قافله عقب نمانیم، گرچه هنوز به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ۱۳9۸نوشته مايکل کرامر است که در سال « پذيری سازمانیپرورش سازمانی: جامعه». ترجمه عنوان کامل کتاب ۱
 توسط انتشارات ارسباران روانه بازار شد.
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يی به پس، به هاگامپا نهاده بوديم... اما از قضای روزگار، با  مديريت مدرسه کرده به
 ۱«یم.بازگشت بانىمدرسه و حتى به دارىمکتب دارى ومدرسه

های اخالق علمی از گشودگی و نقدپذيری بند به لحاظ برخورداری از ويژگیعالقه
که با وجود شناخت عمیقی که نسبت به دانش نظری طوریبااليی برخوردار بود. به

در جلسه دفاع از رساله از سر شوِق آشنايی با برخی  که یزمانمديريت آموزشی داشت، 
ای به بنیه علمی نحیف مديريت آموزشی رحمانهمنابع جديد مديريت آموزشی به شکل بی

کرد تا روندگان آينده رويی اظهار امیدواری کردم با گشادهدر کشور نقد وارد می
دانشی اين حوزه در کشور های نظری مديريت آموزشی را برطرف کنند و بر ذخیره کاستی

شد و من آن و دلگرمی می نفساعتمادبهبیفزايند. روحیه شاگردپروری او موجب افزايش 
تجربه کردم. وقتی بعد از فراغت از تحصیل مطلع شد که از سوی يکی از  شخصهبهرا 

ای در خصوص وضعیت مديريت آموزشی در نظران خارجی پیشنهاد نگارش مقالهصاحب
در شما  حتماً»درنگ مرا بسیار تشويق کرد و با جديت گفت: ام، بیدريافت کردهايران را 

ايد در حال ظرفیتی ديده که پیشنهاد داده، شما با توجه به پژوهشی )رساله( که انجام داده
در ادامه و در زمان نوشتن متن فارسی « ترين گزينه هستید. کار را شروع کنیدحاضر مناسب

ای نثارم کرد که کاتی را متذکر شد. بعد از چاپ نیز تبريک جانانهو انگلیسی مقاله ن
 .مانده استجای هايم همچنان برايم بهحالوت آن به همراه شیرينی نظراتش بر ديگر نوشته

بند در ارتباط با همکاران مشتاق به ترجمه کتب مديريت آموزشی همیشه رفتار عالقه
بند يک عمر خدمات علمی عالقه پاسبهگی حمايتی و تشويقی داشت. دکتر ناصر شیرب

« یعلم انسان کيعنوان به یآموزش تيري: مدیآموزش تيريدر مد لدینفيگر»ترجمه کتاب 
 .کرده استرا به وی اهدا 

بند صرفاً به حوزه مديريت آموزشی محدود نبود. وسعت ديد و مطالعات دانش عالقه
های زيادی در موضوعات انگیزی از ادبیات داخلی و خارجی داشت. کتابحیرت

های ادبی )رمان، داستان و شعر( اجتماعی، فلسفی، سیاسی و غیره خوانده بود. با کتاب
بود. از دوران نوجوانی به السیک را مطالعه کرده يژه آثار مشهور ادبیات کوبهمأنوس و 

نگاران و به همین واسطه با بسیاری از مجالت و روزنامه عرصه مطبوعات و رسانه پا نهاده
پیشکسوت آشنا بود. با شناخت وسیعی که از ادبیات، سینما و موسیقی داشت، در گفتار و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ها قبل برای اخذ مرتبه استادی در د سالبناز تعبیرهای کتاب ناتمامی است که عالقه هايى که برجسته نوشته شده. واژه۱
 است.حال نگارش آن بوده
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نیما يوشیج بهره  خصوصبهان جديد يژه حافظ و شاعروبهنوشتار از ابیات شاعران قديم 
برد. مکاتباتش از حجم وسیع و متنوعی از اطالعات ادبی، اجتماعی و سیاسی و غیره می

ها که تهیه پاسخ مناسب برای مکاتبات او در برخی مواقع ساعتطوریسرشار بود، به
ر ذهن و قدرت بند از حضوناگفته نماند در گفتگوی با عالقه طلبید.جستجو و مطالعه را می

های متعدد و همچنین بیان ها و رمانها و خالصه داستانها، کتابوی در يادآوری نام آدم
شدم. همیشه به مواردی ازجمله مطالعه تاريخ ايران، زده میجمالت نويسندگان شگفت

ی مثل شاهنامه( و آثار خارجی در آثارادبیات فارسى )براى تحقیق درباره مديريت و تدبیر 
 کرد.کردن موسیقى اصیل تأکید میهاى خوب( ديدن فیلم و تئاتر، گوشخصوصاً رُمان)م

بسیار عمیق و هايم و ساير پژوهش بند بر رسالهعالقه از نظراتمندی لذت ديدار و بهره
که -هايشمتوجه محبت اندکاندکها در حین مکاتبات و مصاحبتبود.  تکرارناشدنی

تلفنی و  که با تماس اشدوستانهنسبت به خود شدم. رفتارهای -آوردگاه به زبان نمیهیچ
تر اما يج مهربانتدربهشد حکايت از توجه و لطف او داشت. پرسی همراه میاحوال
وار و در لفافه های اخالقی را داستانپروا و توصیههای علمی را بیگیرتر شد. نکتهسخت

پرداخت. اطمینان از انتقال مطلب به موضوع ديگری نمی از حصولکرد و تا قبل منتقل می
بار که برای کار شخصی از تلفن محل کار به او تماس گرفتم با ذکر يکعنوان نمونه به

يت درنهاالمال منظور خود را محترمانه منتقل کرد و يک حکايت در خصوص رعايت بیت
در خالل مراودات و روابط صمیمانه «. تنگ است جريده رو که گذرگاه عافیت»گفت: 

شخصیتش را بیشتر شناختم. هرچند برخی مواقع تشخیص  طبعشوخگو و های بذلهجنبه
ام يت دشوار و دردسرساز بود. با تمام اين اوصاف رابطهغابهتفاوت زبان طناز و جدی او 

از جلسات، او که گويی از بود. در يکی  مؤدبانهدار و بسیار بند همیشه فاصلهبا عالقه
اش را در دو صفحه خبر داشت، نسخه اصلی خالصه زندگیشدن به پايان حیاتش نزديک

از اولین دانشجويان دوره کارشناسی ارشد مديريت آموزشی -«پوردکتر عباس عباس»به 
 و رونوشتی از آن را به من تحويل داد و -دانشگاه عالمه طباطبائی که بعدها همکار او شد

را فقط به شما دادم تا بعد از مرگم برايم داستان ننويسند. حداقل  ۱اين دو صفحه»گفت: 
 «شما که از دوستان نزديک و صمیمی من هستید در جريان باشید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 است.. صفحات مذکور در انتهای مقاله آمده ۱
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ها به زمان و مکان خود تعلق دارند و از محیط بايد توجه داشت که انسان هرحالبه
بند هم پذيرند. عالقهامعه بسیار تأثیر میخانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و شرايط سیاسی ج

یست و در تحلیل خصوصیات شخصیتی وی بايد به شرايط زمانه ناز قاعده مذکور مستثنا 
از کشور و انتقال قدرت به  رضاشاهبند مدت کوتاهی بعد از خروج وی توجه کرد. عالقه

انوادگی وی شود. گرچه از شرايط زندگی خمحمدرضا شاه در شهر اردبیل متولد می
اطالعات چندانی در دسترس نیست؛ اما آنچه مشخص است شرايط اجتماعی و سیاسی آن 

های سیاسی شکل گرفتند دوره نسبت به دوران قبل اندکی بهتر شده است. احزاب و گروه
ای بود که در راستای مدرنیزاسیون صورت و جامعه در حال تجربه تغییرات گسترده

ای که رشد اقتصادی باال، ان جوانی را در دهه چهل گذراند. دههبند دورگرفت. عالقهمی
(. او در ۱۴00گیری بسیاری از صنايع صورت گرفت )جعفرتاش امیری، تورم پايین و شکل

گرا در ايران قدرت را در دست داشتند های توسعهدهه طاليی کشور )دهه چهل( که دولت
د. وی با وجود برخورداری از استعداد شاهد بیشترين توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بو

عنوان رود و بهگزيند، به دانشسرای سپاه دانش میرياضی تحصیل در علوم انسانی را برمی
کند. اندکی بعد برای ادامه تحصیل با بورس معلم تجربه تدريس در روستا را کسب می

لف آن ديار را های مختشود. در آمريکا پیشرفتوزارت علوم وقت به آمريکا اعزام می
ای که از رود در دوران تحصیل در آمريکا با شناخت و تجربهکند. گمان میمشاهده می

وضعیت آموزشی در ايران کسب کرده و با توجه به ذهن دقیق و منظمی که داشته مرتب 
گذاشته و به تصاويری از شرايط نظام آموزشی ايران و آمريکا را در برابر هم می

مساعد آن دوره  چنداننههای مذکور و يافتن راهی برای بهبود شرايط های نظامتفاوت
بند تحت تأثیر شخصیت استادان بزرگ خويش و رسد، عالقهاست. به نظر میانديشیده یم

با توجه به تجربه تحصیل در آمريکا مسیر بهبود عملکرد نظام آموزش کشور را در پرورش 
است. او با چنین ديده ويژه بهبود وضعیت مديريت نظام آموزشی می طوربهآموزان و دانش

های سیاسی و اش و با وجود فراز و نشیبی مسیر انتخابیدرستبهاعتقادی و با ايمان 
دارد. در تمام عمر بر يک اش برنمیناماليمات روزگار دست از آرمان و انديشه متعالی

شود ولی که به تشخیص خود بازنشسته میا اينزند تصندلی آن هم صندلی معلمی تکیه می
وپرورش کشور به فعالیت علمی خويش همچنان با نیت خدمت به مملکت و نظام آموزش

 دهد.ادامه می
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با توجه به تأثیر مقتضیات جامعه و شرايط اجتماعی که در باال به آن اشاره شد، دور از 
پا را از عرصه سیاست فراتر  حاضر کهزمانه مريدپروری  انتظار نیست که در اين بازار آشفته

های علمی و نامهگاه در ستايش افراد مدحيده و گاه و بیدرنوردنهاده و نهاد دانش را هم 
ای خطاپوش مرگ سايه»المثل شود، عريضه حاضر نیز ذيل ضربسیاسی و غیره نوشته می

يک دانشجو در سوگ استادش با تعلقات عاطفی  توأمای نامهتحلیل شود و آن را غم« دارد
گمان فاقد بند به مانند هر فرد ديگری منزه از خطا نبوده اما بیتلقی کنند. بدون شک، عالقه
های پیشین، پوش آن باشد. گواه اين امر توصیف همکالسیخطايی بوده که مرگ سايه

سراسر  بند دراز ثبات فضائل اخالقی عالقه ناشر آثارشاستادان کنونی، دانشجويان و 
آفتابی »قرن گذشته، خود یمنتداوم خدمات علمی وی در قريب که در کنار  استعمرش 

با است. « هابر بلندای ريشه»و شاهدی است بر اينکه او سزاوار نامیدن « است دلیل آفتاب
ننهادم و هرگز درصدد تمجید از  بر کاغذپروا قلم چنین باوری در نوشتار حاضر بی

م که او خود در زمان حیات خويش بسیار از چنین رفتارهايی روگردان و بند برنیامدعالقه
گريزان بود. بدون شک، آنچه در اين سطور نوشتم توصیفی واقعی از تجربه حضور در 

بند و مصاحبت با وی بود. تالش کردم شمايلی از يک معلم حقیقی را به های عالقهکالس
نهاد و در تمام عمر بر  فتار و کردار نیکتصوير بکشم که اساس زندگی را بر پندار، گ

های ياریای يکی از بختهیچ گزافهیبهای اخالقی و علمی ايستادگی کرد. حفظ ارزش
بند بود. اغراق ام آشنايی با عالقهمن و ماندگارترين رويداد و نقطه عطف دوران تحصیلی

ياد بعضی نفرات »گويد: یام اگر بگويم نام او برای من يادآور شعر نیما است که منکرده
و  بوده بخشدو دهه قبل تاکنون برايم روشنی بند ازآری، ياد عالقه...« دارد روشنم می

هستم که لذت ديدار و شوق شنیدن سخنانش  خواهد بود. اينک من در حسرت روزهايی
گفت ساخت. او از مديريت آموزشی و خاطرات تحصیل میی منزلش رهسپار میسوبهمرا 

ها از آن در اين مصاحبتشدم و افسوس که های ارزشمندش میو من سراپا غرق صحبت
برخوردار نبودم تا از  دوطرفهمیزان دانايی و تجربه کافی برای ايجاد فضای گفتگوی 

در يکی از جلسات از او اجازه  چینی کنم.های مختلف بیشتر خوشهدانشش در زمینه
خواند: اش مطلبی بنويسم. لبخند زد و شعر نیما را ت علمیخواستم تا در ارتباط با خدما

ام بود که هوا روشن شد، ...خواهند دانست ... که به چه ره رفتم و بهر چهیوقتصبح، »
 «عذاب..



 1401 پاییز | 23شماره  | 6سال  | یآموزش تیریو مد یرهبر یهاپژوهش | 190

 

به ديدارش رفتم. در سال آخر دهه هشتاد  ۱۴00آخرين بار در اواسط فروردين 
ر بود و به مانند دو دهه قبل همچنان اش از سالمت جسمی و ذهنی مطلوبی برخوردازندگی
را گفت با اين « يا حق»نظر بود. در هنگام خداحافظی مثل همیشه ذکر  ذهن و دقیق حاضر

تفاوت که دست تقدير مجالی برای ديدار و شنیدن دوباره صدای او باقی نگذاشت. چند 
گفتن نبود. روز به سخنتماس گرفتم، قادر « باالخره کرونا ما را گرفت.»روز بعد پیام داد: 
کشید و ی نفس میسختبهبستری شد. به عیادتش رفتم، « اهلل االعظمبقیه»بعد در بیمارستان 

بود و وضعیت مساعدی نداشت.  کرد. به لحاظ جسمی ناتوان شدهصحبت می زحمتبه
 ۲۴مصادف با  ۱۴00ارديبهشت  ۱7مورخ  شبجمعهپس از سه هفته پیکار با بیماری در 

ام کمتر روزی به ديدار معبودش شتافت. از زمانی که او را برای همیشه نديده ۱۴۴۳ان رمض
خوانم و خاطرات هايش را میها و پیاماست که به او نینديشیده باشم. گاهی يادداشت

 دهد.کنم. او همچنان در ذهن و قلبم به حیات خود ادامه میگذشته را مرور می
مجازی  صورتبهيادی بند، سوگی و اخالقی عالقهبه احترام بزرگداشت مقام علم

و با همراهی « انجمن فناوری آموزشی ايران»توسط دانشگاه عالمه طباطبائی، 
آموختگان دانشگاه سپاهیان انقالب مامازن برگزار شد که در آن چند نفر از دوستان، دانش

ردند. همچنین دانشجويان و ناشر آثارش در خصوص فضائل اخالقی و علمی او صحبت ک
يی و فرهنگیان و عالمه طباطباهای وزير علوم، تحقیقات و فناوری و رؤسای دانشگاه

ای فقدان او را به جامعه علمی های جداگانهبسیاری از استادان مديريت آموزشی در پیام
 «روحش شاد و يادش گرامی باد»کشور تسلیت گفتند. 

  بند*رخدادنگار زندگی تحصيلی و علمی علی عالقه
 :اردبیل۱۳۲۱ مرداد ۳0 تولد ، 

  امیرنظام و شیخ صفى های انورى،ناتدائى: دبستابتحصیالت 

 یمرو هنربخش و دارالفنون، هاییرستاندب ،تحصیالت متوسطه: تهران 
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 ۴۳-۱۳۴۱: خرقان شرقى )قزوين/  ،تیره سپاهى دانش در روستاى :یفهوظخدمت نظام

 ساوه(

  عنوان معلم ابتدايىوپرورش بهآموزشاستخدام در وزارت  :۱۳۴۳بهمن 

 ۴7-۱۳۴۳: دانشگاه  سپاه دانشدانشسراى عالى، دانشسراى عالى  به تحصیل در مأمور[

 ،علوم تربیتى و اجتماعى لیسانس و آموزشى راهنمايى يپلمدفوقاخذ  [:بیرونى ابوريحان

 تحقیقات موسسه در آن نگارش گزارش و اراک در طرح همکارى :تحصیل ضمن

 تهران دانشگاه اجتماعى،

 5۲-۱۳۴۸: آموخته ممتاز از عنوان بورسیه دانشبه متحدهياالتا اعزام به تحصیل در

( .Ph.D) دکترا ( و.M.A) یسانسلفوق مدرک اخذ عالى، و آموزش علوم سوى وزارت

 دستیار تدريس؛ وپرورش(آموزش یشناسجامعه فرعى رشته با) موزشىآدر مديريت 

(teaching assistant )تربعلوم کارشناسى دوره در( یتى دانشگاه ايلینوى جنوبىSIU )

 ضمن تحصیل در دوره دکترا

  دانشگاه تربیتىعلوم در دانشکده تدريس به و اشتغال ايران به بازگشت :۱۳5۲شهريور 

 دانشگاه تربیتى،دانشکده علوم(: ۱۳۸9) بازنشستگى تا انقالببعد از  و بیرونى ابوريحان

 طباطبايى هعالم

  داراى دو فرزند )پريسا و علیرضا(امی: ازدواج با دختردائ۱۳5۳شهريور ، 

  ارائه طرح پژوهشى سپاه دانش، پروژه  :۱۳5۴آذرIDRC  مرکز پژوهش توسعه(

 فیلیپین مانیل، ، کانادا(،المللیینب

 57-۱۳5۶: ترجمه دو کتاب( آمريکا )تألیف و فرصت مطالعاتى در 

 خدمات مديريتى:

 5۶-۱۳55: گروه مديريت، )سابق( رياست دانشکده علوم تربیتى دانشگاه ابوريحان 

 (از انقالب و بعد قبل دوره، چندين) آموزشى

 خدمات آموزشى:
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 دکترا و ارشد کارشناسى کارشناسى، ها:دوره
ارزيابى  موزشى،آمقدمات مديريت آموزشى، مديريت عمومى، اصول مديريت  ها:درس

 آموزش مديريت تغییر، مديريت سازمانى، رفتار و مديريت، سازمان هاىنظريهآموزشى، 
 رورزى مديريت و...کا انسانى، روابط تحقیق، پروژه وپرورش،آموزش شناسیجامعه عالى،

 هاى آموزشى:ناهمکارى با نهادها و سازم
 تدريس در دوره کارشناسى ارشد مديريت آموزشى، دانشکده علوم تربیتى دانشگاه 

 ؛از انقالب( بعد و قبل) تهران

 مديريت آموزشى  یکارشناسى، کارشناسى ارشد و دکتر یهاتدريس در دوره

 بهشتى؛ شهید دانشگاه تربیتى دانشکده علوم

 ارشد مديريت آموزشى دانشگاه الزهرا؛ یکارشناسى و کارشناس یهاتدريس در دوره 

 آموزشى دانشگاه امام حسین دکترى مديريت  کارشناسى ارشد و یهاتدريس در دوره

 )ع(؛

 و  یپزشککارشناسى ارشد مديريت پرستارى انستیتوى روان یهاتدريس در دوره

 تهران؛ پزشکى علوم دانشگاه پرستارى دانشکده پرستارى مديريت یدکتر

 ،و دانشگاه پیام  )سابق( اىتألیف و ويراستارى کتب درسى در دانشکده مکاتبه تدريس

 نور؛

 کارشناسى و  وپرورشمدير وزارت آموزش کز تربیت مربى وتدريس در مرا(

 ارشد(؛ یکارشناس

 آموزشى جهاد سازندگى. يرانو مد یماصداوس یهاآموزش مديران گروه 

 ها:عضويت شوراها و گروه
 انتشارات دانشگاه ابوريحان )سابق(؛ پژوهشى و و منتخب در شوراهاى آموزشى،عض 

 طباطبايى؛ عالمه دانشگاه ممیزه یئته ارزيابى کمیته عضو 

 ی؛نشر دانشگاه مرکز تربیتى علوم گروه عضو 

 و ؛"سمت" سازمان با همکارى... 
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 مديريت در یتتعلیم و ترب ها: مطالعات مديريت،ى نويسندگان فصلنامهشورا عضو ،

 وپرورشآموزش

 :هامقاله وها کتاب

 تأليف .الف
 پشتو )اين کتاب به زبان نشر روان )ويراست ششم(،آموزشى  مديريت مقدمات .۱

 شده(ترجمه

 ويراست ويژه دانشگاه پیام نور مقدمات مديريت آموزشى، .۲

 ويراست ويژه دانشگاه پیام نور آموزشى، مديريت اصول .۳

 نشر روان )ويراست ششم(،آموزشى  مديريت اصول و نظرى مبانى .۴

 شده(کُردى ترجمه )اين کتاب به زبان )ويراست سوم( نشر روان مديريت عمومى .5

 نشر روان )ويراست هفتم(، وپرورششناسى آموزشجامعه .۶

 ترجمه ب.
 : هرسى و بالنچارد(، انتشارات امیرکبیریف)تأل سازمانى رفتار مديريت .۱

 ارسباران )هرمن و هرمن(، آموزشى مديريت در نوگردانى تغییر و ريزىبرنامه .۲

 انتشارات ارسباران )مک گراث و باب بیتز(، مديريت بزرگ هاىنظريه کوچک کتاب .۳

 انتشارات ويرايش : رابرت پالستینى(،تألیف) آموزشى رهبرى .۴

 ارسباران انتشارات ،(کرامر مايکل: تألیف) پرورش سازمانى .5

 هامقاله ج.
 دانشگاه ابوريحان دفتر روستا، نشريه علوم تربیتى، "مبانى رفتارى مديريت آموزشى" .۱

 .۱-۱۲ ،۱۳5۳ ،۱-۲ ششم، شماره سال ،(سابق)

سال اول،  ،یتفصلنامه تعلیم و ترب ،"آموزشى مديريت به توجه و اهمیت ضرورت" .۲

 .۴-۱5، ۱۳۶۴ زمستان، ،۴شماره 
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دانشگاه  ،نشريه علوم تربیتى ،"وپرورشدر آموزش سازمانى تمرکز و عدم تمرکز" .۳

 .5۳-۶۱ ،۱۳۶5 ،۱-۴ شماره .نهم سال تهران،

سال دوم،  ،وپرورشمديريت در آموزشفصلنامه  ،"آموزشى و رهبران مديران تربیت" .۴

 .۶-۱۱ ،۱۳7۲ بهار ،۱ هشمار

 ،وپرورشلنامه مديريت در آموزشفص ،"مدرسه مديريت در خودگردانى یسوبه" .5

 .۶-۱۶ ،۱۳7۳ ، بهار۱ شمارهسال سوم، 

سال  ،وپرورشفصلنامه مديريت در آموزش ،"سیستمى نگرش و مفاهیم با آشنايى" .۶

 .۱9-۲۴ ،۱۳7۳ تابستان ،۲ شمارهسوم، 

فصلنامه مديريت در  ،"اثربخش از راه ارتباط روياروى میان مدير و کارکنان رهبرى .7
 .۶-۱۱، ۱۳7۳، پايیز ۳شماره  سال سوم،، وپرورشآموزش

 مدارس آموزان دانش والدين و معلمان از ديد اثربخش مدير رفتارى هایيژگیو" .۸

دانشگاه عالمه طباطبايى،  ،ايران در آموزشى مديريت سمینار اولین مقاالت ،"ابتدايى

۱۳70. 

 ،وپرورشآموزش در مديريت نامهفصل "،وپرورشآموزش در فراگیر کیفیت مديريت" .9

 .۴-۱۲ ،۱۳7۴ ، بهار۱ شماره چهارم، سال

، زمستان ۲0شماره ،وپرورشفصلنامه مديريت در آموزش ،"انى مدرسهسازم جوّ" .۱0

۱۳77 ،۱۳-۶. 

، ۲۱شماره  ،وپرورشمديريت در آموزش فصلنامه ،"مدرسه سازمانى سالمت" .۱۱

 .۱۴-۳۳، ۱۳7۸بهار

محمد یعل نظر زير ،ماهیت و قلمرو آن علوم تربیتى: ،"وپرورشآموزش یشناسجامعه" .۱۲

 .۱۳7-۱5۴، ۱۳۸0سمت، تهران،کاردان 

 محمد کاردان،نظر علی يرز ،آن قلمرو و ماهیت: تربیتى علوم ،"آموزشى مديريت" .۱۳

 .۱55-۱۸0، ۱۳۸0سمت، تهران،

  خودخواسته(. : بازنشستگى۱۳۸9بهمن( 

  :۱۴00 ارديبهشت ۱7درگذشت 
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 منابع
های سازمانی و سياستی مديريت اقتصادی دهه چهل (. ويژگی1400) .جعفرتاش اميری، برزين

 .255-235(، 38)11، گذاری عمومیفصلنامه علمی مطالعات راهبردی سياستايران. 
، اقتصاد و شناسیتربيت در جهان امروز ازنظر جامعهتعليم و (. 1347راسخ، شاپور. )

 ريزی، چاپ دوم. تهران: اميرکبير. برنامه
رضا تا دانشسرای عالی سپاه دانش مامازن: نگاهی به (. از دبيرستان شاه1400مقدم، آرش. )رسته

، فصلنامه علمی پژوهشی مديريت مدرسهزندگی و خدمات دکتر محمدامير بيرجندی. 
9(1 ،)403-437. 

از تجارب مدرسه  یآموزدرس« دولتی»تا افول « شوکتی»از شکوه (. 1398مقدم، آرش. )رسته
 .330-287(، 4)7، فصلنامه علمی پژوهشی مديريت مدرسه. «بيرجند« »شوکتيه»داری 

فصلنامه نگاری مديريت آموزشی در ترازوی نقادی. (. تاريخ1397مقدم، آرش. )رسته
 .169-134(، 18)5، ريت آموزشیهای رهبری و مديپژوهش

نگاشت نقشه علم مديريت آموزشی در سطح جهان بر اساس (. 1396مقدم، آرش. )رسته
، رساله دکتری مديريت و تبيين آن از ديدگاه خبرگان (WOS)انتشارات وب او ساينس 

 تربيتی.ی. دانشکده روانشناسی و علومعالمه طباطبائآموزشی دانشگاه 
 ؟، چاپ اول. تهران: نشر نی. کردند استاد آنچهاستادانِ (. 1400فراستخواه، مقصود. )
. (. در رثای مقاله، هشت نسل مقاالت اصيل علوم انسانی در ايران1397فراستخواه، مقصود. )

 .18-1(، 72)28، رهيافت
مقاالت مجموعه وپرورش در ايران معاصر، (. سير دانش آموزش1381محمد. )کاردان، علی

 . تهران: بنياد معارف و علوم اسالمی.شناسی جلد اولنخستين همايش ملی ايران
رئيس دانشگاه سپاهيان  29/8/1353مورخ  7789دانشگاه سپاهيان انقالب. ابالغ حکم به شماره 

 مديريت آموزشی. گروه يرمدعنوان بند بهانقالب، انتصاب عالقه
رئيس دانشگاه  25/10/1355مورخ  8154به شماره دانشگاه سپاهيان انقالب. ابالغ حکم 
 عنوان رئيس دانشکده علوم تربيتی.بند بهسپاهيان انقالب، انتصاب عالقه

رئيس دانشگاه سپاهيان  1/4/1355مورخ  2599دانشگاه سپاهيان انقالب. ابالغ حکم به شماره 
 عنوان عضو شورای پژوهشی دانشگاه.بند بهانقالب، انتصاب عالقه

رئيس دانشگاه سپاهيان  11/9/1353مورخ  9667نشگاه سپاهيان انقالب. ابالغ حکم به شماره دا
 عنوان عضو شورای انتشارات دانشگاه.بند بهانقالب، انتصاب عالقه
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رئيس دانشگاه سپاهيان  7/2/1355مورخ  931دانشگاه سپاهيان انقالب. ابالغ حکم به شماره 
 عنوان سرپرست نشريه دفتر روستا.بند بهانقالب، انتصاب عالقه

رئيس دانشگاه سپاهيان  2/10/1353مورخ  9742دانشگاه سپاهيان انقالب. ابالغ حکم به شماره 
 عنوان سرپرست طرح مطالعاتی سپاه دانش.بند بهانقالب، انتصاب عالقه

 . تهران: الک.به مملکتتون خدمت کنيد(. 1400مجتهدی، محمدعلی. )
(. تطورشناسی دانش مديريت آموزشی 1399خالی، علی و شکيبايی، زهره. )مظلومی، عادل، خل
 .138-119(، 4)15، های مديريت آموزشیفصلنامه نوآوریدر ايران. 

شناسی تطبيقی و انتقادی کتاب(. 1399مظلومی، عادل، خلخالی، علی و شکيبايی، زهره. )
پژوهش و  هينشر. يرانای دانش مديريت آموزشی در اموضوعی متون تأليفی و ترجمه

 .138-119(، 47)24 ،ینگارش کتب دانشگاه
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 26/3/1387/ش، ع مورخ 1916نامه شماره 
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 28/10/1392/ش، ع مورخ 4759نامه شماره 
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