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 سخن مترجم
 

 تیره چشمیـم و در آب روشنیــم زنیـم ها به هم بر می ما چو کشتی

 آب را دیــدی نگــــر در آب آب خواب ای تو در کشتی تن رفته به

 

 ا بعد از سه دهته کتار معلمتی شتنیدم،    وقتی برای اولین بار مفهوم معنویت در آموزش ر

. ایتن کنجکتاوی   کتردم همانند یک فراگیر مبتدی ایتن واهه را از زوایتای مختلتف معنتا     

ی کتاب معنویت در رهبری آموزشی آشتنا شتدم.    ادامه یافت تا اینکه با نویسنده کماکان

نظریته پترداز معاصتر     «1دنیس مک کویل»اولین چیزی که در ذهنم شکل گرفت سخن 

ی  هتای هتر کشتور، ریشته در نحتوه      ی عملکرد رسانه نحوه»: ارتباطات بود که گفته است

ناست که معنویت برخاستته از  بدان مع     هرا . این ظا«های آن کشور دارد گیری رسانه شکل

مؤید نظام فکری آن جامعه است. اما آرام آرام از صورت کتاب به عمتق   ،ی آمریکا جامعه

ی آموزشی ما بستیار ختالی    که جای این بحث نه تنها در جامعهآن فرو رفتم و پنداشتم 

الهی، عرفتانی و  ی عظیمی از مباحث  علیرغم برخورداری مکتب ما از گنجینهبلکه   است

ی آن  اما در رهبری آموزشی متدارس جهتت ایفتای نقتش معنویتت       معنوی در بن مایه

هتا   متدارس و دانشتگاه  در ادبیتات آموزشتی   کته   باید مصمم بتود  لنگیم و لذا کماکان می

. نویسنده معتقد است همانطور که تولید نمایدباز  بخوبی خود را گاهجایی معنویت  مقوله

معنوی خاصی را به پیروان و دوستداران خود القا می کننتد، معلمتان و   قدرت  ،قهرمانان

تواننتد   ، متی ی معنوی و فضائل اخالقی خود موزشی نیز با برخورداری از گنجینهرهبران آ

ن ستخن نویستنده نته بته معنتای      به قهرمانان واقعی مخاطبتان ختود مبتد  شتوند. ایت     

بلکته بتدان معناستت کته معلمتان و      ، پذیری و اطاعت ناشناخته از ستوی متربیتان   تقلید

ی  های انستانی ختود را بته منصته     باید ارزشرهبران آموزشی در جایگاهی قرار دارند که 

د. به هر ترتیتب بتا   نظهور برسانند، تا جایی که این تأثیرپذیری را در محیط آموزشی بیاب

 ،ی متا توجه به اهمیت موضوع معنویت و خالی بودن جایگاه معرفتی آن در نظام آموزشت 

ای رسا و نگارشتی درختور    ام با شیوه ، تالش کردهاعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی

 . قعی نویسنده در مسیر هدف بپردازمبه بیان مکنونات وا ،مفاهمه

                                                           
1
. D.McQuail 



 

 

 

 

های ادبی و  ، با دیگر آرایهدر هم تنیدگی مؤلفه معنویت وشک بدیع بودن موضوع  بی

ارش با این همه آرزو دارم آنچه را که در ایتن نگت  . سازد میننقص  را بیتالش ما  ،اخالقی

رچنتد  های معنوی و معنویت مورد نظر نویسنده باشد. ه بینید تأسی روشنی از ارزش می

خردمنتدان   ی بر عهده گذاری بر روی ده فصل این کتاب فرجام این اثر در خصوص ارزش

 از آنان می آموزیم.                               مسئو  و متعهد می باشد که قطعا 

هتای   مولی و مقتدایم امام علی )ع( وام گیترم کته بهتترین ارزش   ا دارد از در پایان ج

 کنند:   معنوی را اینچنین به مالک اشتر گوشزد می

کننتد،   های پنهان متهم متی  ای مالک! بدان اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه»

رستتکار  دهند، ولتی شتریف و د   ولی مهربان باش. اگر شریف و درستکار باشی فریبت می

های خودت را بته   کنند، ولی نیکوکار باش. بهترین های امروزت را فراموش می باش. نیکی

ماند میان تو و خدای  دیگران ببخش، حتی اگر اندک باشد. در انتها خواهی دید آنچه می

 ...«.توست، نه میان تو و مردم 

 طاهری ، عبدالمحمداحترام با

 

 

 

 



 

 پیشگفتار 
 

در ابتدا مایل هستم سپاسگزاری خود را نسبت به اعضای هیأت کوروین اعتالم کتنم کته    

و « 1آیستون شتار   »یاری کردنتد:  را  یک گروه نجات، صمیمانه ما  این پروهه در نقش در

آستترید  »)دستتیاران ستردبیر(،   « 4        ا ناروزن»و « 3دیویدگری»)سردبیرها( « 2لیزبرنکوس»

امتور    که در تمامی« 6تراز هرلنیگر»)مسئو  هماهنگی نشر و کتاب آرایی( و « ۵ویدینگ

ایتن    یمربوط به چا  کتاب، با ما همکاری بی دریغ داشتتند. بتدون همکتاری صتبورانه    

ی چتا  و   به مرحلته آموزشی،   های رهبری های مجموعه کتاب یک از نسخه عزیزان، هیچ

تترین   این عزیزان هستیم. جتا دارد کته عمیتق     رسید. ما همگی مدیون زحمات نشر نمی

ایتن    ها تن از همکتارانم ابتراز کتنم. از آنجتا کته      قدردانی و تشکرات خود را نسبت به ده

و  ها، پیشرفت طولی و عرضتی داشتته استت، متا بتا همکتاری بتی دریتغ         مجموعه کتاب

آموزشتیار متعهتد و بتا استتعداد،       ها ی ده های فروتنانه ش عمیق و تجربهگیری از دان بهره

                                           این کتاب صرفا  به ذکر تجربیتات کتاری از    این مجموعه را تکمیل کنیم. در  موفق شدیم

این تجربیات قدرت تغییر و تحو  زنتدگی را    آموزشی خواهیم پرداخت، زیرا  این رهبران

این مجموعه کتتاب وجتود نداشتت.      امیدی به نشر  گزاین عزیزان، هر  دارند. بدون کمک

 دارد.   اذعان میذیل ، سپاسگزاری بی نهایت خود را نسبت به افراد 7انتشارات کروین
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 کالیفرنیای جنوبی   8دانشگاه ونگارد- 

 ، واقع در کالیفرنیا  9کاستا مسا-

 مدیران مدارس ابتدایی   رئیس کل سابق انجمن علمی« 10یانگ لپ» -6

 مدیر اجرایی 
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 طرفانه   رهبری از دیدگاه کلی و بی :2جلد 

 تخصصی پایدار   ی ادگیرندهی  یها سازمان :3جلد 

  آموزشی  ویت در رهبریمعن :4جلد 

 پایدار   یظرفیت و قابلیت رهبر :۵جلد 

   ها ارتباطی و دیپلمات یرهبران در نقش الگوها :6جلد 

 رهبری پیشرفته   :7جلد 
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 ویراستاران  ی درباره
 

مریکتایی متدیران   آ  ، بعنوان متدیر اجرایتی انجمتن   (1994)، از سا  «ل دی هوستونپ»

 مدارس، مشغو  به خدمت بوده است. 

مریکتا، بشتمار   آ  آمتوزش و پترورش    یکی از سخنگویان برجسته در ، «هوستون»دکتر 

های گسترده، مقاالت منتشر شتده و   آید و محبوبیت او به واسطه شرکت در سخنرانی می

 حضور منظم او در رادیو و تلویزیون ملی است. 

موزگار و مدیر مدرسه در کارولینتای شتمالی و   آ  ، در گذشته بعنوان«هوستون»دکتر 

، 1ر بیرمنگام واقتع در آالبامتا  نیوجرسی خدمت کرده او همچنان با عنوان دستیار مدیر د

خدمت کترده استت و همچنتین بعنتوان متدیر و نتاظر در متدارس پرنیستتون واقتع در          

 نیوجرسی، توسان واقع در آریزونا و ریورساید واقع در کالیفرنیا، فعالیت کرده است. 

همچنین بته صتورت پتاره وقتت در دانشتگاه کارولینتای شتمالی،        « هوستون»دکتر 

، فعالیت کرده استت. او در  3و دانشگاه پرنیستون 2یانگ  رد، دانشگاه بریگهامهاروا  دانشگاه

هتای ختارج از کشتور، بعنتوان مشتاور و ستخنران        مریکا و دانشگاهآ  ایالت متحده  سراسر

ای منتشتر   مقاله در مجتالت و نشتریات معتبتر حرفته     100خدمت کرده است و بیش از 

 ساخته است. 

ی  یتک مؤسسته   امیتد،   امید است. بنیتاد  ، مؤسس و رئیس بنیاد«ام بلنک استین  آلن»

ی  غیرانتفاعی استت کته صتندلی افتختاری جتایزه نوبتل را داراستت و همچنتین برنتده         

Archbishop Desmond Tutu آموزش و پرورش به کشتف    امید )که از طریق است. بنیاد

  پردازد(. برای حمایت از رهبران می استعدادهای بالقوه و همچنین به گسترش خوشبینی

سازی در مدارس، متانع از شکستت تحصتیلی      آموزشی تأسیس شده تا بتوانند با فرهنگ

آمتوزان فعالیتت    امید، در جهت حفظ و تتداوم موفقیتت دانتش    آموزان گردند. بنیاد دانش

 کند.   می

                                                           
1
. Alabama 
2
. Brigham Young 
3
. Princeton 
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کاری خود را با ، هم(1988)، در سا  «آینده شیکاگو»امید با برگزاری کنفرانس  بنیاد

ای را در  ، خیلی ستریع جایگتاه ویتژه   «ام بلنک استین آلن»، آغاز کرد. «1دمینگ ادواردز»

، در جریتان  (1992)تتا ستا     (1988)آموزشی به خود اختصاص داد. او از ستا     محافل

، موفتق شتد گروهتی از    PBSهتای ویتدیویی    مریکا و کنفترانس آ  ی آینده تشکیل انجمن 

لینتدا  »، «4مری فتوتر  »، «3پیتر سنگه»، «2آ  شنکر»المللی را نظیر  بینرهبران ملی و 

هتای   و شرکت« فورد»، «جنرا  موتور»و مدیران اجرایی « 6ادزیگلر»، «۵هاموند  دارلینگ

یادگیرنتده    هتای  دیگر را گرد هم آورد تا بتوانند به بهترین وجه مفاهیم کیفیت و سازمان

 کنند.  آموزشی وارد   های را در سیستم

  آموزشتی در سراستر    ای را در اختیتار هتزاران رهبتر    امکاناتی حرفه  امید، ساالنه بنیاد

امیتد،   دهتد. بنیتاد   آمریکای شمالی و دیگر نقاط جهان از جمله آفریقای جنوبی قرار متی 

دهد که تتا کنتون    همچنین به منظور بهبود عملکرد مدارس، خدمات بلند مدتی ارائه می

هتای گونتاگون    ها و موقعیتت  آموزان در محیط قابل توجه موفقیت دانشمنجر به افزایش 

 شده است. 

یتک معلتم موستیقی      آموزش و پرورش بعنوان  اش را در حرفهجوان، « بلنک استین»

مارچ آف »امور جوانان، از جمله   ی های فعا  در حوزه آغاز کرد. او بیست سا  در سازمان

NESآموزشی ملی )  خدمات و سازمان« 8فی دلتا کاپا»، «7دمیز
( فعالیت کترد. او ختود   9

سا  متدیریت آن را بته عهتده     12را تأسیس و به مدت  NES، سازمان (1978)در سا  

  امروز را تتألیف کترد کته     آموزشی جوانان  ی برنامه« 10ریک دوفر»داشت. وی با همکاری 

این برنامته بته نوشتتن      شود. میایالت، ارائه   آموزشی در شانزده  یک درس  امروزه بعنوان

تتوان بته    هتا متی   آموزشی دیگر، کمک شایان تتوجهی کترد کته از جملته آن      های برنامه

                                                           
1
. Edwards Deming 
2
. Al Shanker 
3
. Peter Senge 
4
. Mary Futrell 
۵
. Linda Darling - Hammond 
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  آمتوزش اجرایتی، جوانتان    آموزشی، متدیریت مدرسته،     های زیر اشاره کرد: رهبری برنامه

تتاکنون بته   « آلتن »های رهبری بترای متدارس موفتق.     = بهترین روش EQ+IQامروز و 

                                                  آموزشتی بستیاری )تقریبتا  بترای هتر ستازمان         های ها و برگزاری کارگاه ی سخنرانی ارائه

 ترین کتاب سا  بته نتام )شکستت    ی پرفروش آموزشی( پرداخته است. او نویسنده  بزرگ

پردازد کته راهنمتای موفقیتت     اصل می 6این کتاب به معرفی   ( است.1یک گزینه نیست 

ی  این کتاب به ختاطر دریافتت سته جتایزه      ال است.آموزان در مدارسی با عملکرد با دانش

ی کارکنان، نامزد دریافتت جتایزه بهتترین     المللی، از طرف شورای ملی توسعه ملی و بین

 کتاب سا  گردید.  

هاروارد، در حتا     المللی مدیران دانشگاه ی مرکز بین ، در بورد مشاوره«بلنک استین»

فدراسیون خانواده در جهت ارتقای بهداشتت   ی فعالیت است. او بعنوان عضو هیأت مدیره

نیتل  »ی ارتباطتات مرکتز فرهنگتی     روانی کودکان، خدمت کرده است. او ریاست شتبکه 

بعنتوان مشتاور استاتید و کارمنتدان در     « بلنک استتین »دارد.   را بر عهده« 2مارشا  بلک

أت ی دانشجویان برتر، مشتغو  بته فعالیتت استت. همچنتین عضتو هیت        ی مشاوره برنامه

حقوق بشر( در متدارس شتهر مونتد واقتع در     -عدالت-های تخصصی )نژاد مشاوره انجمن

یهتودی    امنتای بنیتاد مراقبتت از کودکتان      هندوستان است. به عالوه او از اعضای هیأت

(JCCA
 ( است. 3

ایتن شترکت در     استت.  Edu - data، بنیانگذار و مؤستس شترکت   «رابرت دبلیوکو »

سا  عضتو   14به مدت « رابرت کو »ت و نشر تخصص دارد. خدمات نویسندگی، تحقیقا

، با عنوان دستیار سر دبیر، از ستا   (1976)تا  (1974)بود. از سا  « فی دلتا کاپا»مجله 

، بعنتتوان مستتئو  (1988)تتتا  (1981)بعنتتوان ستتردبیر و از ستتا   (1980)تتتا  (1976)

بعنتوان ستر دبیتر، بته     گتری ختود    او در دوران تصتدی های مجله فعالیت میکرد.  شماره

جتایزه،   3متد کته   آ  لئت آموزشتی نا   برجسته از انجمن ناشتران   ی علمی جایزه 4دریافت 

 ها بود.  متعلق به سر مقاله

، فعالیت خود را بعنوان بنیانگذار و معتاون مرکتز   «کاپا»ی  پس از ترک مجله« کو »

1با هدف رهبری در اصالح مدارس ) 4چلچتی اس
CLSR   (. او 1990-1994)( آغتاز کترد
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2
. Neal Marshall Black 
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4
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ای در سطح محلی و ملتی در متدارس انجتام     (، فعالیتهای اصالحاتی گستردهCLSRدر )

« 2کنتاکی»ی رهبری مدیران  را برعهده گرفت که بنیانگذار مؤسسه  داد. او رهبری تیمی

گیتری از مفتاهیم    آن مدیران بتا بهتره  را تشکیل داد که در « 3بلوگراس»ی  بودند و شبکه

  ر، درجهت حل مشکالت مربوط به متدیریت اصتالح گرایانته و رهبتری، بتا     رهبری معاص

 کردند.   یکدیگر همکاری می

( بعنتوان  1994-200۵، در سمت مشاور ارشد مؤسسه ستبک قرائتت ملتی )   «کو »

او و گروهی از نویسندگان و تصتویرگران،   .ی ارشد، خدمت کرده است سردبیر و نویسنده

هتای تصتویری    هتای کوتتاه و کتتاب    بندی شده، رمان قهبه خلق صدها داستان کوتاه، طب

ها، هم اکنون در اکثر مدارس در سراسر  این داستان پرداختند. 10تا  1بندی شده از  گروه

 شوند.   ایالت متحده استفاده می 

یتتک ویراستتتار کتتتاب، در انجمتتن توستتعه و نظتتارت و   همچنتتین بعنتتوان « کتتو »

4ریزی درسی ) برنامه
ASCDروین و نشریه حواشی نویسندگان، فعالیت کترده  (، نشریه ک

دی   ای ی مریکا و عضو هیأت مدیرهآ  آموزشی  است. او همچنین رئیس انجمن مطبوعات

هتای تخصصتی    آموزشی و مستر کتالس   های ی کارگاه کننده است. تا کنون برگزار ۵پرس

شور از جمله های سراسر ک های متعددی در دانشگاه بسیار بوده است. همچنین سخنرانی

ایتالتی    و دانشتگاه  6بتویس ایتالتی    اینتدیانا، ختاویر، دانشتگاه     هاروارد، استنفورد،  دانشگاه

جنوب ماین ارائه کرده استت. او بعنتوان مشتاور متخصتص در نوشتتن بترای انتشتارات        

ها، همکاری کرده است. وی به تازگی بعنوان سردبیر  ها و دانشگاه ای با رؤسای کالج حرفه

 ارشد، با مرکز رهبری توانمند، همکاری خود را آغاز کرده است.  و عضو

                                                                                                                                        
1
. Center for Leadership in School Reform 
2
. Kentucky 
3
. Bluegrass 
4
. Association for Supervision and Curriculum Development 
۵
. Ed Press 
6
. Boise 



 

 این مجموعه کتاب کننده در  ی افراد مشارکت درباره
 

استت. او در  فعالیتت کترده     آموزش عمتومی   ی سا  در حوزه 21به مدت « 1چاک بونر»

یتک مشتاور متخصتص در متدارس      تدریس کرده و بعنتوان   آموزش عمومی   تمام سطوح

ما  »در شهر  2گریت والیکرده است. در حا  حاضر بعنوان معاون دبیرستان  فعالیت می

 در طتی « بتونر »ایالت پنسیلوانیا، وارد ششمین سا  خدمت خود شده استت.    در« 3ورن

گرفته که به افزایش حس آگتاهی در حتوزه عتدالت     را بکار سا ، تمام تالش خود 6این  

  هتای  ها و شایستگی فرهنگی بپردازد. او همچنین در دیگر برنامته  گستری، تساوی انسان

، «4تمپتل »آموزشی دبیرستان، مشارکت داشته و به دریافت کارشناسی خود از دانشتگاه  

 مده است. نائل آ «درکسل»گاه و دکتری از دانش« ۵ویالنووا»کارشناسی ارشد از دانشگاه 

یک معلم، مدیر و پلیس خدمت کترده استت. او    ، در گذشته بعنوان «6ای دیل ترنس»

آموزشی و جامعه شناسی از دانشتگاه استتنفورد     مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت

دریافت کرده است. وی در حا  حاضر دروس ستازمانی، متدیریت و رهبتری را تتدریس     

انتدربیلت و دانشتگاه     هتاروارد،  هتای استتنفورد،    گذشتته نیتز در دانشتگاه    کنتد و در  می

تخصتص خاصتی در مطالعتات    « دیتل »کالیفرنیای جنوبی، به تتدریس پرداختته استت.    

جملته   دارد. از  ها را به عهده ی تخصصی انواع مختلفی از سازمان سازمانی دارد. او مشاوره

هتا، مؤسستات متذهبی و     ، متدارس، کتالج  هتا  هتا، بانتک   های تجاری، بیمارستتان  سازمان

 ایاالت متحده و خارج از کشور.    در  های نظامی سازمان

، در لیست بزرگترین متفکران متدیریت پیشترو در   (2003)در سا  « دیل»نام دکتر 

ایتن کتتاب     ؟( ذکر شده استت. 7های بزرگ چه خبر ایده  جهان، در کتابی تحت عنوان )از

لتورنس  »، «8ورتپت تومتاس اچ داون »های مدیریتی استت کته    ایده  مورد خلق بهترین در
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همچنتین بعنتوان   « دیتل »اند. نام دکتتر   آن را نوشته« 2اچ جیمز ویلسون»و « 1پروساک

های  ایده  )با محتوای بهترین« 3راهنمای گورو»متفکر برتر مدیریتی در کتاب  79یکی از  

جیمی تی »، «4جوزف اچ بویت»گی به نویسند (1998)متفکران برتر مدیریتی( در سا  

 ذکر شده است. « ۵بویت

هتا، رهبتری، تغییترات،     مقالته در متورد ستازمان    100کتاب و بتیش از   30« دیل»دکتر 

ای، چینتی،   هتای هاپنتی، کتره    ها به زبان فرهنگ، نمادگرایی و روحیه نوشته که بسیاری از آن

 تالیایی و اسپانیایی ترجمه شده است.  ای  فارسی، هلندی، فرانسوی، نروهی، پرتقالی، آلمانی،

آموزشی، بازرگتانی، بهداشتت و درمتان      یک مشاور یک مربی اجرایی و  ، «6والنده بی ماه»

هایشان تأکیتد بستیاری دارد. او    سازی در افراد و سازمان ادگیری و ظرفیتی  است. او بر فرایند

کنتد، در رویکردهتای تفکتر     دریافتت متی  ها و بازتابی کته از افتراد    با درک عمیقش از سازمان

 گرا، عملکرد موفقی دارد.   ی و روانشناسی مثبتسیستمی، یادگیری سازمان

گرایتی و تمرکتز بتر پترورش نقتاط قتوت،        ی عمل ، با توجه به روحیه«هوالند»دکتر 

انتد از: متدیر    آموزشتی او عبتارت    هتای  های خطیری بوده است. نقتش  دار مسئولیت عهده

آموزشتی    ، عضو هیأت تحریریته و منتقتد  7اسلون MITد دانشکده، مدیریت رهبری، استا

8هاروارد، کمک مؤسس مرکز رهبتری توانمنتد )    دانشگاه
CFEL   هتری  »(، مشتاور دکتتر

هاروارد و استادیار دانشکده )رفاه اجتمتاعی( دانشتگاه کلگتری. از      در دانشگاه« 9لوینسون

(، MAکالج ویتون ) :اند ت به همکاری کردهدعو« هوالند»هایی که از دکتر  جمله سازمان

(، MA) 11ستینگتون و لک 10فیچبترگ  آموزشی دانشگاه ممفتیس، متدارس عمتومی      کالج

 مؤسسات بازرگانی و مراکز بهداشتی درمانی است. 
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هتای   او همچنین بعنوان مدیر ارتباطات پگاسوز، مشتاور ستازمانی و متدیریت برنامته    

ی اجرایتی در   رهبری در شرکت تجهیزات دیجیتالی و از طرفی بعنتوان مستئو  توستعه   

دپارتمان کارکنان دولت در شتهر ماساچوستت، همچنتین بعنتوان متددکار اجتمتاعی و       

ایالتت    ، شتهر ادمونتتون  1گلنتروس تان ی ختدمات اجتمتاعی بیمارست    سوپروایزر در اداره

هتاروارد، در   در دانشتگاه  « هوالنتد »ی دکتتر   نامه آلبرتای کانادا، خدمت کرده است. پایان

استت. او اوقتات    MITی اجرایی مدیران ارشد در دانشگاه اسلون  یادگیری برنامه  ی زمینه

 کند.   فراغت خود را با سفر به همراه همسر و دو دخترش، سپری می

هتای پیشتگامانه و    المللتی ختود را، در جریتان فعالیتت     ، شهرت بتین «2داوانا مارکوا»

یتادگیری بدستت    خالقانه در تشویق مردم به داشتن زندگی هدفمندانته و داشتتن شتوق   

متشتکل از  « ای گتروه تفکتر حرفته   »آورده است. او در حا  حاضتر، متدیرعامل شترکت    

انی افراد است و از طرفی نیز طراح گروهی از مشاوران متخصص در گسترش ظرفیت انس

WWW.Smartwired.org  هتای فکتری    با هدف تشخیص توسعه و بهره وری از سترمایه

انقالب والتدین  »، «3میرم من تا زندگی را زندگی نکنم نمی»های او:  است. از جمله کتاب

هتوش استتفاده   »، «6روشنفکری»، «۵ها و آرمان ها هنر تحقق رسانی فرصت»، «4هوشمند

استت.  « 9یادگیری نامحدود»و « 8اندازه باهوش و زیرک است  فرزند شما تا چه»، «7نشده

« هتای تصتادفی   ها و محبتت  مهربانی»ی  یکی از ویراستاران مجله ، بعنوان «مارکوا»دکتر 

 ران خشتونت در های ملتی، بترای مقابلته بتا بحت      گیری جنبش گذاری در شکلنقش تأثیر

اندازی  چشم»ی بنیاد  ایفا کرده است. او همچنین بعنوان عضو سابق هیأت مدیره  مریکا،آ 

 در تبدیل جهان به دنیایی بهتر، نقش بسیار فعالی داشت.  « برای دنیای بهتر
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آموزشتی و    ، درحا  حاضتر استتاد افتختاری در دپارتمتان رهبتری     «1کریستا متزگر»

ایتالتی کالیفرنیتا در نتورتریج استت. او پتس از گذرانتدن         گاهمطالعات سیاستی در دانشت  

کاری موفق بعنوان معلم، متدیر، رئتیس متدارس ناحیته در کالیفرنیتا، آریزونتا،       ی  هتجرب

، مدرک دکتری ختود را در  «کریستا»وارد دانشگاه شد.  (1996)فلوریدا و آلمان در سا  

آریزونا دریافت کرد و تتاکنون حضتور فعتالی    ایالتی   آموزشی از دانشگاه  گرایش مدیریت

 ای، های رهبتری متعتددی را در ستطوح منطقته     نیز در حرفه خود داشته است. او سمت

 10دار بوده است. طی  های تخصصی و اجتماعی عهده ایالتی، ملی و همچنین در سازمان 

دتی در دهنده داشته است. همچنین مت  متفکرانه و انعکاس های سا  گذشته، بیشتر نقش

اش بته بحتث    داد. تمایالت بسیاری در مورد انتقا  حرفته  آموزش می  کلیسا مدیتیشن را

متعتاد   »این مورد مطالب بستیاری نوشتته استت. آخترین کتتاب او        معنویت دارد و در

 (2006)نتام دارد کته در ستا     « 2سازی رهبری و رشد شخصی بترای متدیران مدرسته   

یتک    ی بازنشستگی خود در ت. او با همسرش به خانهانتشارات کروین به چا  رسانده اس

در کارولینای شمالی، نقل مکتان کترده و تصتمیم     3امتداد رودخانه نیوس محیط آرام، در

 آموزشی آنالین دانشگاه را تدریس کند.    های دارد از راه دور، دوره

، مؤستس و رئتیس مرکتز غیرانتفتاعی مطالعتات رشتد و توستعه        «4اریک اسچاپس»

(DSC)   .در اوکلند کالیفرنیا استتDSC     تأستیس شتده استت در     (1980)کته در ستا

آموزشتی و ارزیتابی اثترات آن بترروی ارتقتا  ستطح علمتی،          های ی طراحی برنامه زمینه

 7۵کتتاب و   3، «استچاپس »اخالقی، اجتماعی و عاطفی کودکتان تخصتص دارد. دکتتر    

، «آموزشتی   هتای  سیاستت »ورد مقاله دارد  همچنین در چند کتاب، فصو  مختلفی در م

ارزیتابی  »، «جلوگیری از مشکالت رفتاری»، «آموزش شخصیت»، «تغییرات در مدارس»

  ی ، همچنتین بعنتوان عضتو هیتأت مشتاوره     «استچاپس »نوشته استت.  « آموزشی  برنامه

ی  دکتتری ختود را در حتوزه   متدرک   ست و نیتز مریکاآ  آموزشی باشگاه پسران و دختران

ایشان متأهتل و دارای    ی از دانشگاه نورث وسترن دریافت کرده است.روانشناسی اجتماع

 باشند.   فرزند می 3
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 2کونومتت  متس آموزشی منطقه   ی ، در حا  حاضر رئیس حوزه«1کالری شف کوهن»

ی پرینستتتون در  در ماساچوستت استت. او همچنتتین سرپرستت ستابق متتدارس منطقته     

واقتع در   3الورنتا تاونشتی   نیوجرسی است و قبل از آن نیتز سرپرستت متدارس منطقته     

امور مربوط به رهبتری   آموزشی، در  ، تاکنون بعنوان مشاور«کوهن»نیوجرسی بوده است. 

ای، فعالیت کرده و بته   و سازمان فنی حرفهای  ریزی استراتژیک در مدارس ناحیه و برنامه

ینده را برعهده گرفته است. از جمله تجارب آغتازین  آ  آموزش مدیران تازگی نیز مسئولیت

توان به فعالیت تحتت عنتوان سرپرستت، معتاون مدرسته راهنمتایی،        ، می«کوهن»دکتر 

استتون  الج مشاور دبیرستان و معلم زبان انگلیسی اشتاره کترد. او متدارک ختود را از کت     

 دریافت کرده است.  ۵امهرست ، کالج بوستون، دانشگاه ماساچوست واقع در4هیل

، در گذشتته متدیر مدرسته بتوده و هتم اکنتون در حتا  تتألیف         «6استفان سوکولو»

ی اصتو  معنتوی رهبتری استت. او همچنتین، کمتک        هتا در زمینته   ای از کتاب مجموعه

، (1986)( استت. در ستا    www.cfel.orgمؤسس و مدیر اجرایی مرکز رهبری توانمند )

متدیر برتتر    100یکتی از    بعنتوان  را ،«سوکولو»دکتر ی بنیاد ملی انجمن مدرسه  نشریه

، در جریتان  (1987)مریکا، انتخاب کرد. پس از آن، در ستا   آ  ای در شما  مدارس ناحیه

مجلتس  رس، بستیار متورد تحستین    رهبری تأثیرگذار خود بعنوان مدیر و سرپرست متدا 

رهبتری  »ی او عبتارت استت از:    گذاری نیوجرستی قترار گرفتت. مقتاالت برجستته      قانون

مریکتایی متدیران   آ  توسط انتشارات ملی انجمن (2002)که در سپتامبر سا  « روشنفکر

کته در نتوامبر ستا     « تغذیته روح بعنتوان رهبتر   »مدارس به چا  رسیده است و مقالته  

، کتتاب بعتد   «ل هوستتون پت »با همکاری دکتر  (2006)منتشر گردید. در سا   (200۵)

« ستوکولو »معنوی رهبری را نوشت که در انتشارات کروین به چا  رسیده است. دکتتر  

ی رهبری روشنفکر در بخش دولتتی   یک مربی کودک محور است که بر پرورش و اشاعه 

 آموزشی، تأکید بسیاری دارد.    ی و خصوصی، بویژه در حوزه
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کار خود را بعنوان معلم زبان انگلیسی دبیرستان آغاز کترده بتود،    ، که«1اسکات تامسون»

« 2رهبری از چشم طوفان معنویتت و بهستازی متدارس دولتتی    »ی کتاب  هم اکنون نویسنده

یتک ستازمان بشتر     است. او دستیار مدیر اجرایی بنیاد پاناستونیک استت. بنیتاد پاناستونیک،     

مریکتا استت. او همچنتین    آ  در زش عمتومی  آمتو  عالیتت آن، بهبتود   دوستانه است که عمده ف

مریکتایی متدیران   آ  هایی مربوط به همکتاری بنیتاد پاناستونیک بتا انجمتن      تدوینگر استراتژی

، قبتل از پیوستتن بته بنیتاد     «تامسون»آموزشی، است.   ی مدیریت مدرسه و شورای دانشکده

زش واکنشتی بتود و   آمتو  ی  ی پتروهه در مؤسسته   پاناسونیک، مدیر انتشارات و مسئو  توسعه

هتم   کترد. او  فعالیتت متی  « مدارس جدید، جامعه جدید»همچنین بعنوان ویراستار، در مجله 

 کند.   در گلن راک، واقع در نیوجرسی زندگی میدخترش  و به همراه همسر اکنون 
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 مقدمه
 

، از کتتاب  ن جلتد یکامل ادرک . استما  ی ههپرو ی این جلد از کتاب در واقع جلد اصلی مجموعه

مطالعته   (آموزشی  روح رهبری)ن مجموعه ای  جلد دیگر 7پذیر است که در کنار  کانام  تنها زمانی

ز همتانطور کته ا  . پردازد می آموزشی  ن جلد از کتاب به بحث اخالق و معنویت در رهبریای  .شود

بیشتتر  آموزشتی،    عنتوان رهبتر  کار ما ب» :کند مینیز اشاره  «هوستون لپ»و  آید میاسم کتاب بر

. دنامت  متی  «تقویتت روح »آن را ، «88کورنتل وستت  »و  «ک شتغل ی  تا ک رسالت را داردی  ی جنبه

تقویتت  . سازی افراد برای زنتدگی استت   ادهمآ  به معنیآموزشی،   برای رهبران، فرایند تقویت روح

اکاری دو از طرف دیگتر نیازمنتد بیشتترین فت     را در پی دارد ها باالترین پاداش، ک طرفی  زروح ا

 . استروحی 

 که ما را به کند میعنوان نوعی انرهی معرفی معنویت را ب، در فصل آغازین کتاب، «هوستون»

ن ایت   در تأکیتد اصل محوری متورد  . سازد میمتصل ، وجودیمان های الیه ترین عمیقکدیگر و به ی 

 تترین  عمیتق تعهتد و پایبنتدی و                      الزامتا  در گترو  آموزشتی،    ن است که رهبتری ای  ،مجموعه کتاب

از  ۵استتاندارد  ، عنتوان مثتا   ب. یتدواری او بته پیتروزی استت    ام  و درونتی وجتود رهبتر    های الیه

 آموزشی  ک رهبری، یک مدیر مدرسه» :رهبران مدرسه را در نظر بگیریدبرای  Isllcاستانداردهای 

کمتک   آموزان دانش  میوفقیت تمابه افزایش م، اخالقی های انصاف و شیوه، ترویج صداقتو  است

در رهبران فعتا   نیاز اصلی پرورش روح  پیش، اخالقی و اخالقیات ی ک روحیهی  داشتن. «کند می

به بررسی مسائل مربوط به معنتا و  ، ن مجموعه کتابای  ن جلد ازای  در ما. است آموزشی  در عرصه

رشد اخالقتی  ، سازی ظرفیت، اعتماد به خود و دیگران، ارتباط و پیوند، اساسی های محتوای ارزش

ر نت ه ی الزمته  ستازی کته   رشد شخصتی و متعتاد   ، دشوار های تصمیم گیری، و ترویج اخالقیات

 . خواهیم پرداخت، رهبری است

داد کته   متی دیتده نشتان    آمتوزش   مشارکت هریک از افتراد ، (1جلد ) (،2007)در اوایل سا  

آلتن  »متن بته همتراه    . دهنتد  میاهمیت ، چه در مدرسه و چه در جامعه، به همه ما آموزان دانش

ک هتدف و شتعار   یت   تصمیم گترفتیم بتا   «هوستون لپ»و  (ن مجموعهای  ویراستار) «بلنک استین

نجات دادن نوجوانان از شکستت در  » :ن بودای  شعار ما و کنیم ن مجموعه کتاب را منتشرای  ،کلی

ن مجموعته کتتاب را   ای  دانیم که چگونه باید میما . «ستها آنمعاد  نجات دادن زندگی ، مدرسه

ن راه ایت   کته در  مگیتری  افترادی بهتره   از تفکتر ، م در هر جلد از کتابای و سعی کرده کنیمهدایت 

 . اند پیشگام بوده
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در  ای متوجه شد که مدارس پیشرفت فزاینده «هوستون»، ن مجموعه کتابای  در جلد دوم از

بتدتر شتدن اوضتاع اجتمتاعی     » :نگونته نوشتت  ای  او. انتد  داشتته  آموزشی  ارتقا  محیط فرهنگی و

رهبران را به ، ن میانای  او در. «کند میجدید مواجه  های با انواع چالش ما را، و کودکان ها دهخانوا

 که تنها در راستای داشتن تفکر متفاوت در متورد مشتکالت   نماید میرهبری تحو  آفرین دعوت 

 . پذیر است کانام 

لتی  هدف ک، ن روشای  با در پیش گرفتن آموزشی  مشاوره و کمک رسانی به مربیان و رهبران

 . کتاب استن مجموعه ای  و نهایی

 ؟کنتیم سخت رو به رو شویم و ارزش خود را ماننتد روز او  حفتظ    های یم با چالشتوان میچگونه 

 در واقتع بتر   و پردازد میبه مسائلی فراتر از تحو  « ادگیرندهی  و جوامع ها حفظ گروه»، جلد سوم کتاب

بستیاری   تأکیتد ، تغییرات پایتدار جهت همکاری گروهی به منظور رویارویی با ، ادگیرندهی  جاد جوامعای 

آموزشتی،    معتقتد استت کته رهبتران    ، ینچ در بوستونل آموزشی  رئیس کالج، «89رگریوزها اندی». دارد

ن و حتتی جامعته   اهمکتار ، ختود  آموزان دانشباید رهبر  ها آن. باید نقشی فراتر از مدیران داشته باشند

ارتقا  کیفیت زندگی اجتمتاعی   ، بدنبا ادگیریی  با افزایش سطح، شهروندان همه افراد و تا باشند خود

 .  خود باشند

. شتود  متی دنبتا   آموزشتی،    این دیدگاه رهبری در جلد چهارم کتاب بتا عنتوان روح رهبتری   

معنویتت چته   » :کنتد  متی مطترح   سؤا ک ی  عنوان فصل او  کتاب را با، ن جلدای  در «هوستون»

بتا رهبتران    از آنجتا کته متن   » :ن استای  ،دهد میو پاسخی که به آن « چیزی برای گفتن دارد ؟

که اشتیاق بستیاری بترای درک معنتا و     ام متوجه شده، ام مالقات داشته بسیاری در سراسر کشور

بستیار ستخت و   آموزشی،  عنوان رهبرانب، شغل ما. رسیدن به آرامش در میان رهبران وجود دارد

بنابراین ما بایتد در  . وحی بسیاری استرو  جسمانیو در واقع نیازمند صرف انرهی  انرهی بر است

انتختاب و قتدم گذاشتتن در    . تا بتوانیم انرهی خود را تجدیتد کنتیم  ، جست و جوی راهی باشیم

به نیرو و قدرتی کته  اتصا  ا ی  تغییر شغلمان و :گذارد میدو گزینه را پیش روی ما ، مسیر رهبری

به همین دلیل است که داشتن حس معنتوی  . گذاریم میآن را با دیگران و با الوهیت به اشتراک 

 . «اری برخوردار استیاز اهمیت بس، دهیم میدر کاری که انجام 

بستیاری از  »گوینتد:   می« عد معنوی رهبری  ب »در فصل  «هوستون لپ»و  «استفان سوکولو» 

همگتی  ، کنتد  متی راهنمایی و هدایت آموزشی،   عنوان رهبراناصلی و اصولی که ما را ب های زشار

بلکته راهتی بترای    ، مفهوم مذهبی آن نیستت « معنوی» ی منظور از واهه. معنوی دارند های ریشه

برای که انجام آن باعث ارتقا  کیفیت زندگی و پایداری  توصیف و تشریح رویکردهای فکری است
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. Andy Hargreaves 



  26این مجموعه کتاب در کننده  ی افراد مشارکت درباره

 

 

گتردد و   متی رهبری روشنفکر باعث افزایش ستطح خترد فترد در دنیتا     . شود می ها سازمان افراد و

نده بهتری را رقتم  یآ  ،ی ما و کودکانی که تحت تعلیم و تربیت ما هستندها سازماند برای توان می

 . «بزند

نیروهای بستیاری   متأسفانه» :نویسد می« شجاعت معنوی»در فصل او  کتاب  «کوارداونا ما»

، «متارکوا ». «اتصاالتتا ارتباطات و ، دهند میسوق  ها د که ما را بیشتر به سمت جدایینوجود دار

گونتاگون   هتای  در زمینته ، هتا  سازمانک مشاور است که به رهبران ی  ک درمانگر وی  ک محقق وی 

افتن انستجام و  یت   همتواره در اشتتیاق  آموزشی،  او بارها شنیده است که رهبران. دهد میمشاوره 

نگونه ای  آموزشی خود به رهبران های او همواره در مشاوره. برند میسر ب، معنا در میان هرج و مرج

 :گویتد  متی او . «تا شما را هدایت کنند اعتماد کنید، درونی وجود های به منابع و قدرت» :گوید می

او در . «آیتد  متی ن بکاردیگر ، مای پایبند بودهن آبه  ها که نسل میقدی های و اسطوره ها داستانآن »

ا رباید خود ، سازد میک دیگر متحد ی  ما را با ی جدیدی کهها داستانبرای خلق » :گوید میادامه 

اد بگیتریم  ی  ما باید. کنند میای متصل سازیم که ما را به سمت جلو هدایت  خالقانه های به فرایند

ن طریتق متوجته ختواهیم شتد کته      ایت   راحت باشیم و تنها از داخلی وجود خود های که با جنبه

 .  «شویم میحفاظت و هدایت ، دادهای غیبیام  چگونه با نیروها و

تمتام   (MITمدیر سابق رهبری در دانشکده مدیریت استلون  ) «بی ماه هوالند» ی طبق گفته

AIاو در فصتلی از کتتابش بتا عنتوان     . بیشماری هستند های مملو از راه حل، زنده های سیستم
90 

 عنتوان ات ختود ب تجربیت از ، «ها آرمانو  ها برمبنای توانایی آموزش یک استراتژی برای تحو  در»

درونتی   های براساس الیه، شود میمطرح  AIی که در روش های پرسش. گوید میک مشاور سخن ی 

بته   AIفراینتد  . کاود میآگاه ما را زوایای درونی ضمیر خود، AI های پرسش زیرا، است انسانروح 

خود در خدمت رسانی بته   های گیری باالترین سطح تواناییبکارکه در جریان  کند میافراد کمک 

 .  گردد میی گروهی بزرگتری پدیدار ها آرمان، در نتیجه از د  هر فرد. ابندی به معنا دست، دیگران

را با هدف طراحی  (DSC)مرکز مطالعات رشد و توسعه ، (1980)در سا  ، «اریک اسچاپس»

 تأستیس اخالقی و اجتماعی کودکان ، در راستای ارتقا  سطح علمی آموزشی  های برنامهو ارزیابی 

کته شتناخت رهبتران از     دهتد  مینشان « جامعه در مدرسه»با عنوان  او در فصلی از کتابش. کرد

اساستی و  ، ازه برای رهبری اثر بخشاند  تا چه، در مدارس ها آن آموزشی  و تجربیات آموزان دانش

یتک  ، مدرسته  آمتوزان  دانتش  دارد که اطمینان از مثبتت بتودن تجربیتات    تأکیداو . ضروری است

 . ضرورت اخالقی و عمل گرایانه است
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  27این مجموعه کتاب در کننده  ی افراد مشارکت درباره

 

 

 :نویستد  متی در کتاب ختود   (در ماساچوستکونومت  مدیر مدرسه مس) «شف کوهنی رالک»

بنتابراین در  ، گذار استت تأثیرکه بر زندگی و معیشت مردم  مده میی انجام های گیری من تصمیم»

چه چیزی درستت استت و    م که تعیین کنمگیر می بکارتمام تالش خود را ، هنگام تصمیم گیری

او در فصتلی از کتتاب ختود     ؟ا چگونه بدانم که چه چیزی درستت استت  ام. کنممطابق آن عمل 

بتا   ای مصاحبه« گیری درست تمرین مدیریت به تالش برای تصمیمیی از ها داستان»تحت عنوان 

ن ایت   ی ریشته ، اساستی ختود   هتای  در متورد ارزش  هتا  آنو از  دهد میده نفر از همکارانش انجام 

 .  پرسد میدشوار  های گیری در اتخاذ تصمیم ها آن تأثیرو  ها ارزش

بته رشتد شخصتی و تقویتت     ، رهبران چگونه در هنگام فعالیت و استراحت در طو  روز کاری

در  (التت کالیفرنیتا  ای  دانشتگاه  متی عل هیأتعضو )« رگکریستا متز»؟ کنند میمعنویت خود کمک 

بته  « گیرید بکارید توان میمعنوی که  های شیوه :رشد شخصی در محل کار»تحت عنوان  ای مقاله

ختود   هتای  افتته ی  او در گتزارش . و مدیران بازرگانی پرداخت آموزشی  سنجی در میان مدیراننظر

معنتوی ختود آگتاه شتوند و آن را      امید است که رهبران از اهمیت پرورش ابعاد درونی و» :گفت

 .  «تلقی کنند، خود ی رهاز زندگی روزم عنوان بخشیب

در فصلی از کتاب ختود  ، (در مالورن در پنسیلوانیا گریت والیمعاون دبیرستان )، «چاک بونر»

 :ن گونه نوشتای «در عصر سکوالر گرا معنویرهبری »تحت عنوان 

در تیتاز بتاالتر   ام        متثال  ، در جست و جوی چیزی فراتر از تغییترات کمتی  ، ک رهبر معنویی »

تمتام  ، ستطح مدرسته   در» :شتود کته   متی ور آادیت   شهای او در نوشته. «استاستاندارد  های آزمون

را  هتا  آنافترادی کته متن    . افتتد  متی برای افراد مشخصتی اتفتاق   ، ها و قوانین و آزمون ها سیاست

 .  «سپارند میفرزندان خود را به من  به من اعتماد دارند و، شناسم می

. منجر گتردد   میعمو آموزش  نیاز در د به تغییرات موردتوان می گرا معنویتنها پرورش رهبری 

تغییترات در متا    ترین ابتدا باید اولین و مهم، به منظور وقوع چنین تغییراتی، «بونر»ا به اعتقاد ام

دنیتای  » :نویستد  متی « 91انقتالب نتامرئی  ، رهبری معنتوی »در کتاب  «تامسوناسکات ». رخ دهد

ختود را   ی کته حرفته   «تامستون ». «ریشته دارد  هتا  آنگاهی و معنویتت  آ، درقلب، درونی رهبران

در حا  حاضر مدیر اجرایی بنیتاد پاناستونیک   ، کردعنوان معلم زبان انگلیسی در دبیرستان آغاز ب

لموسی کته در دنیتای پیچیتده    رهبران برای تحمل مشکالت م» :ن شعار استای  او طرفدار. است

 بکارمعنوی را  های باید تمام وجود خود را از جمله منابع و قدرت، هستندبا آن رو به رو ، مدارس

او در ادامته  . «استت تحتو  در آگتاهی افتراد    آموزشتی،    مورد نیاز سیستتم تحو   ی الزمه. گیرند
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  28این مجموعه کتاب در کننده  ی افراد مشارکت درباره

 

 

رهبتری  ، روزامت   ن بتاور هستتم کته رهبتری    ای  بر، «تیلی»و  «مارگارت»من نیز مانند » :گوید می

 . «است ویمعن

متعتاد  ستازی    :رهبتری در فتراز و نشتیب   »گیری با عنتوان   در فصل نتیجه «دیل ای ترنس»

 :گویتد  متی او در ادامته  . «ک فرایند متعاد  سازی استت ی  رهبری» :گوید می «عقالنیت و معنویت

بنابراین عتدم تعتاد  ستاختاری و    . باشند مینیز فاقد قدرت  ازه متعصباند  بیش ازی ها سازمان»

 :ن استت کته  ایت   نامطلوب هایفرایند، از نظر او. «ی را مختل سازدسازماند عملکرد توان میمعنوی 

. ردوجتود نتدا  ، هتا  آنروی ا کنترلتی بتر  ی  شوند و میا بیش از حد مدیریت ی  مدارس، برای مدتی»

، از طترف دیگتر  و  ک طرف بر اشتیاقی  ا رهبری ازام   شود میپایه کنتر  انجام  مدیریت بیشتر بر

بنابراین مدیران ، شود میمعنوی  آموزش  جاد ضعف درای  اعثب، عدم تعاد . متمرکز استبر هدف 

 و آمتوزش   تر باید بیشتر برروی معنای عمیق، و روح ها برای دستیابی به تعاد  مجدد بین سیستم

 .  تمرکز کنند آموزشی بر مکانیزمکمتر و  کنندادگیری تمرکز ی 

بته استتانداردها و بحتث                                      نیستت تمتام توجته متا صترفا      نیتازی  ، «92تری دیل» ی طبق گفته

. تعامتل برقترار گتردد   ، و اشتیاق و هتدف  ها آنبین       حتما  بایدا ام . پذیری معطوف گردد مسئولیت

، نیستت  هتا  مربوط به افزایش نمرات در آزمتون ، مورد بحث ما ی مسئله امروز» «:دیل»طبق نظر 

تری است که  عمیق های گیری ارزش ید و شکلام  بازیابی، آموزش  احیای روح، مهم ی بلکه مسئله

روز عتدم تعتاد    ام  ما اگر» :گوید میاو در ادامه . «کنند میهدیه ، ن را به زندگی جوانانآمدارس 

ا متحمتل شتویم و   رعواقب پرهزینته آن  ، نده نزدیکیآ  باید در، در مدارس خود را برطرف نکنیم

 .  «است که جامعه قادر به پرداخت آن نیستبه حدی گزاف ، ن پیامدای  هزینه

معنوی نقتش   های تقویت جنبهکمک به آموزشی،  رین اهداف کتاب روح رهبرییکی از مهمت

شتما  ، ن مجموعه کتابای  یدواریم که با کمکام  ما صمیمانه. است آموزشی ک رهبری  عنوانشما ب

 .  را به هدف معنوی خود نائل سازیم
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