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چكيده
سابقه و هدف :در عصر حاضر روند تغييرات و تنوع ابزار مورد استفاده در جريان زندگي ،هر روز بيشتر ميشود و سرعت اين
تغييرات و دگرگونيها به حدي است که بشر در يک قرن گذشته چنين تغييراتي را پيش بيني نميکرد .رقابت و تجارت جهاني
در کشورهاي توسعه يافته و در حال رشد فضايي به شدت ناپايدار را ايجاد کرده است و ديگر مديريت سنتي در هزاره سوم ادامه
حيات نخواهد يافت .مديريت به صورت علمي با رسالهاي که «فردريک تيلور» در سال  1903ميالدي درباره اصول مديريت علمي
نوشت ،آغاز گرديد وليکن قدمت مديريت آموزشي به صورت مستقل با توجه به اصول و روشهاي خاص آن بيش از نيم قرن
نميباشد و به عنوان يک دانش نوين سابقهاي طوالني ندارد .در بحث مديريت آموزشي تغيير استراتژيها ،ساختارها و سيستمها
کافي نيست و بايد تفکري که اين استراتژيها و ساختارها را ايجاد ميکند تغيير داد .در اين مقاله سعي بر اين است که با استفاده
از نظريات صاحب نظران علم مديريت ،بحث مديريت آموزشي مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
مواد و روشها :اين پژوهش يک مطالعه مروري است که با استفاده از منابع متعدد در زمينه رهبري و مديريت آموزشي با جستجوي
کتابخانهاي و اينترنتي و با استفاده از کلمات کليدي مربوطه در سايتهاي  Ahima,Google, Yahoo, Pubmedانجام شد.
يافتهها :براي آنکه کنترل و نظارت ،موثر و قابل اطمينان باشد ،بايد اطالعات دقيقي در دسترس باشد .مديريت آموزشي بايد مبتني
بر هدف و برنامه سازمان ،قابل درک ،عيني و انعطاف پذير باشد .تصميم گيري از مهم ترين وظايف مدير آموزش به شمار ميرود،
زيرا برآورده کردن هدفهاي سازمان و موفقيت يک مدير بستگي به اتخاذ تصميمهاي منطقي وي دارد .سه نوع مهم از شيوههاي
مديريت و رهبري آموزشي عبارتند از -1 :شيوه مستبدانه -2 ،شيوه کنترل و داوري و  -3شيوه مشارکتي ،که حد فاصل بين دو
شيوه کنترل و داوري و شيوه مشارکتي براي مديريت آموزشي در موسسات آموزشي ايران مناسب به نظر ميرسد.
نتيجهگيري :مديريت و برنامه ريزي آموزشي به همکاري ،مشارکت و تبادل نظر موثر نيازمند است .از مهمترين چالشهاي مديريت
در آموزش اين است که اولويتهاي آموزشي در مقايسه با مسايل فرعيتر به درستي تشخيص داده نشدهاند و بنابراين نيازمند تأمل
در اين مورد و بهره برداري بهينه از تمام منابع و امکانات ميباشند.
کلمات کليدي :مديريت آموزشي ،رهبري ،سازمان آموزشي

مقدمه

نقش مدير و رهبر به شدت احساس ميشود .در گذشته مديريت

دنيا به سرعت در حال تغيير و دگرگوني است و در حالي که رقابت

آموزشي مانند ساير مديريتها يک هنر يا فن محسوب ميشد،

جنبه جهاني پيدا ميکند ،محيط نامطمئن ميشود .جهاني شدن يکي

بنابراين براي اداره موسسات آموزشي به تجربه افراد ،ميزان سابقه

از مهم ترين تغييراتي است که در محيط سازمان رخ ميدهد .براي

شغلي و مهارت مديران اهميت داده ميشد و هدايت فعاليتهاي

مقابله با اين محيط نامطمئن و تغييرات مستمر ،نياز به افرادي در

آموزشي به آنان سپرده ميشد .با گسترش سازمانهاي آموزشي

1ـ مربي ،عضو هيات علمي و مدير گروه مدارک پزشکي ،دانشکده پيراپزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي آجا
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تخصصهاي الزم.

برخورداري الزم از آموزش علمي ،موضوع مديريت آموزشي و

 -3سومين ويژگي يک مدير اليق ناراضي بودن است .البته اين

آموزش مديران مورد توجه قرار گرفت .در سازمانهاي آموزشي

نارضايتي را بايد از ديدگاهي که سازنده باشد بررسي نمود،

مديريت نقش حياتي و حساسي در تحقق اهداف آموزشي دارد

زيرا نارضايتي بيمارگونه تاثير نا مطلوب روي کارمندان خواهد

و اگر گفته شود که موفقيت برنامههاي آموزشي به توانمندي و

داشت.

نحوه سازمان دهي و مديريت آنان بستگي دارد ،سخن گزافي
نخواهد بود .امروزه دانشمندان يکي از وظايف مديريت را نوآوري
ميدانند و چنان که تاريخ گواهي ميدهد ،انسان از همان آغاز در
کليه فعاليتهاي خويش به نوآوري و ابداع پرداخته است .مديران
بايد به طور مستمر تغيير يابند و هويت جديدي از خود خلق کنند،
آنها بايد بتوانند به سرعت خود را با شرايط جديد تطبيق داده و
نقشها و روابط جديدي براي خود ترسيم سازند.
تعريف مديريت

 -4اولويتبندي امور و صرف زمان براي انجام امور مهم و با
ارزش.
	-5کوشش جهت ارتقا و آموزش کارمندان بهوسيله برگزاري
دورههاي آموزشي ضمن خدمت.
 -6ايجاد انگيزه و آشنا نمودن کارمندان با رموز حرفهاي شغل
خويش.
 -7داشتن توانايي ذهني در تعيين هدفها ،سازمان دهي ،تجزيه و
تحليل و ترکيب مسايل و ارزشيابي امور انجام شده.
 -8قدرت تصور يکي از ويژگيهاي برجسته يک مدير موفق

درباره تعريف مديريت اتفاق نظر خاصي در دست نيست و

ميباشدکه در تشخيص نتايج احتمالي و گاهي نيز در ايجاد

صاحبنظران و نظريه پردازان علم مديريت با اهداف و سوگيريهاي

روابط متقابل با ديگران تجلي مييابد.

گوناگون ،تعاريف متفاوتي را ارايه کردهاند.

 -9داشتن شهامت ،اعتماد به نفس و تعادل.

ـ مديريت عبارت است از :هنر انجام کار بهوسيله ديگران (.)1

تمامي اين خصوصيات را ميتوان از طريق آموزش ،با کسب تجربه

ـ فراگرد تبديل اطالعات به عمل :اين فراگرد تغيير و تبديل را

و داشتن موفقيت براي ارايه آنها پرورش داد (.)6

تصميم گيري ميناميم (.)2
ـ فراگرد هماهنگ سازي فعاليتهاي فردي و گروهي در جهت
هدفهاي گروهي (.)3

اهميت تصميم گيري در مديريت آموزشي
تصميم گيري از نظر اهميتي که در رسيدن به هدف سازمان دارد،

ـ فراگرد برنامه ريزي ،سازماندهي ،رهبري ،و نظارت کار اعضاي

همواره مورد توجه خاص و محور مطالعه دانشمندان و صاحبنظران

سازمان و استفاده از تمام منابع موجود سازماني براي تحقق

علوم اجتماعي قرار گرفته است .برخي آن را «کانون اصلي مديريت»

هدفهاي مورد نظر سازمان (.)4

و برخي» هسته مرکزي امور سازماني» دانستهاند .بهنظر آنان مدير

تعريف عملياتي ) (Operational definitionمفهوم مديريت را با رعايت

موفق فردي است که به درستي تصميم ميگيرد و به موقع آن را

مالکهاي عيني منوط ميسازد .از اين رو ،اگر در موقعيتي مالکهايي

به اجرا در ميآورد.

شامل فعاليت منظم و سازمان يافته ،هدفها ،روابط ميان منابع،

« هربرت سايمون» متفکر برجسته مديريت ،تصميم گيري را مترادف

انجام کار بهوسيله ديگران و تصميم گيري برقرار باشد ،ميتوان

مديريت دانسته است ،بنابراين تصميم گيري از مهم ترين وظايف

گفت در آن موقعيت مديريت اعمال ميشود (.)5

مديريت به شمار ميرود ،زيرا برآورده کردن هدفهاي سازماني
و موفقيت يک مدير بستگي به اتخاذ تصميمات منطقي وي دارد.

ويژگيهاي يک مدير موفق آموزشي

در عصر حاضر مدير فردي است که عالوه بر داشتن تخصصهاي

 -1داوطلب شدن براي قبول مسئوليت.

فني ،بايد به دانش سياسي ،بينش اجتماعي و اولويتهاي آن نيز

 -2توانايي بهکارگيري افراد بااستعداد و باتجربه و استفاده از

واقف باشد .در واقع مدير موفق بايد اهداف سازمان را در کنار منافع

بررسي شيوههاي مديريت و رهبري آموزشي

عامه و سياستهاي کلي جامعه مورد ارزيابي و ارزش گذاري قرار
داده و به تصميم گيري بپردازد (.)7
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ـ ضعف روحيه و صف آرايي در مقابل مدير و همچنين عدم
احساس مسئوليت الزم از جمله مشکالت ديگر اعمال اين
روش توسط مديران است.

شيوههاي مديريت و رهبري آموزشي

 -3شيوه مشارکتي (آزاد منشانه)

با اينکه اصول مديريت در تمام سازمانها مشابه ميباشد وليکن

اعمال اين شيوه در سازمانهاي آموزشي بسيار مفيد ،موثر و سازنده

با توجه به اهداف هر موسسه شيوههاي مديريت در همه آنها

ميباشد .زيرا موجب ميشود که:

بهصورت يکسان نميباشد .به عنوان نمونه مديريت يک موسسه

ـ	کارکنان سازمانهاي آموزشي بتوانند بيش از پيش براي انجام

نظامي يا يک موسسه غير انتفاعي با مديريت يک سازمان آموزشي
مشابه نميباشد.

فعاليتهاي الزم و نيل به اهداف موسسه آماده گردند.
ـ نحوه مديريت در اين نوع نگرش راهنمايي ،مددکاري و فراهم

در اين مقاله به بحث درباره شيوههاي مديريت در سازمانهاي

کردن محيط مناسب بهمنظور تسهيل مراحل انجام فعاليت و در

آموزشي ميپردازيم .سه نوع مهم از اين شيوهها عبارتند از -1 :شيوه

جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده ميباشد.

مستبدانه -2 ،شيوه کنترل و داوري و  -3شيوه مشارکتي.
1ـ شيوه مستبدانه (مديريت استبدادي)

ـ مدير هم زمان با رهبري فعاليتها ،به افکار و ايدهها و نوآوري
اعضاء و بهويژه به نيازها و ساير انگيزههاي آنان توجه مينمايد.

در اين شيوه مدير يک موسسه آموزشي از طريق اعمال قدرت

ـ بي نظمي ،خودخواهي و آزادي بي قيد وجود ندارد ،بلکه

و بهره گيري از روشهاي متعدد تنبيه به اداره سازمان يا موسسه

نظارت توام با آزادي در موسسه آموزشي مورد تاييد ميباشد.

آموزشي ميپردازد .مناسب نبودن اين شيوه مديريت به ويژه در

ـ مدير سازمان آموزشي مشکالت را بيان مينمايد و در هدايت

سازمانهاي آموزشي بسيار واضح و روشن است و اثرات نامطلوب
آن در روحيه کارمندان سبب جلوگيري از بروز استعدادها و خالقيت
افراد ميگردد .در اين شيوه مديران خود را حاکم و مافوق گروه
احساس ميکنند.

 -2شيوه کنترل و داوري

در اين شيوه مديران ميزان پيشرفت امور را با توجه به ضوابط ،آيين
نامهها و مقررات مربوطه تعيين نموده و درباره هر يک از افراد

و رهبري کارمندانش مهارت دارد.
ـ از روابط انساني بهخوبي بهره ميگيرد و خود را مافوق گروه
احساس نميکند.
ـ در امر ارزشيابي از فعاليتهاي خود (خودسنجي) و همچنين
دگرسنجي مهارت دارد.
ـ در کارش صداقت دارد و به کارمندانش ارزش و شخصيت
ميدهد.

در ايفاي وظايف محوله داوري مينمايند .هم اکنون بسياري از

ـ از قانون و مقررات به عنوان ابزار مديريت استفاده ميکند.

سازمانها با اين روش اداره ميشوند ولي به يقين اعمال اين روش

ـ وظايف خود و کارمندانش را بهخوبي ميداند و از طريق همياري

در حوزههاي آموزشي از ارزش علمي برخوردار نبوده و مشکالتي

و مشورت به حل مشکالت سازمان و اجراي امور ميپردازد.

از جمله نواقص زير در آن مشاهده ميشود.
ـ به دليل اينکه دستورات همواره در خارج سازمان تدوين شده
و اعضاي سازمان موظف به اجراي آن هستند و اجراکنندگان

ـ و در نهايت در جهت “هماهنگي” و “همسو کردن” فعاليتها
و هدايت جريان کار موسسه به سوي اهداف مورد نظر همواره
ميکوشد.

برنامهها نيز سهمي از نتايج احتمالي آن ندارند ،بنابراين کارمندان

در ايران حد فاصل دو شيوه کنترل و داوري و مديريت مشارکتي

فقط به «اسقاط تکليف» اکتفا نموده و از ارايه طرحها ،ابتکارات

در موسسات آموزشي مناسب به نظر ميرسد (.)8

و همکاريهاي همه جانبه دريغ ميورزند.
ـ در کارمندان حالت رکود و سکون ديده شده و امکان ظهور
مديران شايسته تا حدي از بين ميرود.

چالشهاي مديريت
اصل همکاري و مشارکت مربوط به اجرا و عمل برنامه ريزي است
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و درخور توجه خاص ميباشد .آيا برنامه ريزي آموزشي را بايد

آموزش از انتظارات جامعه امروز براي تربيت نسل سالم ،متعهد،

فقط چند نفر متخصص انجام دهند؟ برنامه ريزي آموزشي نيازمند

اميدوار و واجد صالحيت بهخوبي آگاه است و اهتمام اصلي خود

همکاري متخصصان و مسئوالن برنامه ريزي و نمايندگان گروهها،

را در اين راه مبذول ميدارد (.)9

مجريان برنامههاي آموزشي ،اساتيد و دانشجويان ميباشد .آموزش
امروزه بيش از هر زماني در تنگناي بهره گيري از مديريت اثربخش

ارائه پيشنهادات

قرار دارد و اين موضوع سبب گرديده که امکان درک اصليترين

ـ آگاهي و احاطه مدير نسبت به فرهنگ ،ارزشها ،هنجارها،

مسايل و اولويتهاي آموزشي در مقايسه با ساير مسايل بهخوبي

سياستها ،تحوالت اجتماعي ،توان اقتصادي ،جغرافيايي و

فراهم نگردد و همچنان چالشهاي فراواني بر پيکره آموزش سنگيني

منطقهاي که فعاليت سازمان در آن انجام ميپذيرد و همچنين

نمايد .از جمله اين مسايل بحث آموزش در منابع انساني (تربيت

تحوالت و تغييراتي که در طول زمان صورت ميگيرد ،در ايفاي

استاد و تربيت مدير آموزشي) و عدم بهره برداري بهينه از همه

نقش جديد مديريت و تصميم گيريهاي او اثر تعيين کنندهاي

منابع و امکانات موجود ميباشد.

دارد.

اگر امکان انجام يک طرح پژوهشي جامع براي محاسبه تحليل
شکاف ميان تصميم گيري اثربخش از سوي مديران آموزش يافته با

ـ براي مديران شرح وظايف تهيه و تدوين گردد ،بهخصوص
براي مديراني که اولين سال تجربه مديريتي آنان است.

تصميم گيري غير اثربخش از سوي مديران آموزشي ناکارآمد ميسر

ـ مدير آموزش بايد خود را موظف بداند که ابزار و وسايل آموزشي

گردد ،آنگاه مشخص خواهد شد که چه هزينه سنگيني بر پيشرفت

الزم براي اساتيد را فراهم آورده و در اختيار آنان قرار دهد.

و توسعه جامعه ما تحميل گرديده و چگونه قابليت و صالحيت

ـ موثرترين ابزار مديريت در يک سازمان آموزشي “کار گروهي”

آموزش به عنوان يکي از نهادهاي برجسته اجتماعي به چالش

است.

فراخوانده شده است .تامل در هر يک از چالشها و پارادايمهاي

ـ مديران ميتوانند با روابط صميمانه و دوستانه منعکس کننده

(پارادايم عبارت از منظومهاي از باورها ،ارزشها و فنوني است که

يک شبکه قوي و به هم پيوسته حمايت اجتماعي بين هيأت

در يک دورهي زماني خاص مورد قبول افراد يک جامعه علمي قرار

آموزشي ،فضايي سرشار از اعتماد را بوجود آورند.

ميگيرد ).مورد اشاره در اين نوشتار نشان ميدهد که تا چه ميزان
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