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فصل اول
مفاهیم  ،اهمیت و اهداف مدیریت آموزشی




الف :ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
اگر چه موضوع مدیریت ازاولین روزهای پیدایش با او بوده است ،اما در یک قرن اخیر ،به علت پیدایش سازمان
های جدید ،پیچیده و متراکم از تکنولوژی مورد توجه خاص قرار گرفته است .سرعت ،قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده
های انسانی و صنعتی نیاز به نیروی هماهنگ کننده و متفکر و فرزانه ای به نام مدیر دارد .تا بتواند با برنامه ریزی درست
بین همه اجزاء  ،امکانات و نیروهای سازمان هماهنگی به وجود آورد.

عصر مدیریت و رهبری
 اکنون ،عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت سازمان ها تا حد زیادی به کارآیی و اثر بخشی مدیریت بستگی
دارد .اگرچه مدیریت های مختلف در اصول یکسان هستند ،ولی از جنبه های فنی و عملی با هم تفاوت های زیادی
دارند .و مدیریت در هر یک از شاخه های مدیریت دولتی ،بازرگانی ،بیمارستانی ،صنعتی و  ...جنبه تخصصی پیدا کرده
است.

جایگاه مدیریت آموزشی
 با آنکه همه مدیریت ها در جای خود مهم و پر ارزش هستند اگر مدیریت آموزشی را با دیگر انواع مدیریت مورد
مقایسه قرار دهیم ،متوجه می شویم که هیچ یک از آنها به اندازه مدیریت آموزشی حائز اهمیت نیست.
مدرسه جایگاهی است که مدیریت آن در تربیت تعداد زیادی از کودکان و شکل دادن شخصیت آنها دخالت و
نفوذ چشمگیری دارد و هر گونه کوتاهی سهل انگاری و اشتباه او و همکارانش تاثیرات نامطلوب و زیان بار زیادی در رشد
افراد و کل جامعه دارد.
 ترقی هر جامعه ای در گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در مدارس انجام می گیرد و اثر مدیریت به عنوان
رهبر آموزشی در مدرسه را نمی توان نا دیده گرفت.

مدیریت آموزشی:
از آن جا که آموزش و پرورش نسل فعلی جامعه است و آماده سازی معلمان و مقدمات و را می طلبد مدیریت
آموزشی گویند.
اگر تعلیم ،لوازم آموزش و پرورش ،اداره امور و  ...تربیت امری ظریف و پر اهمیت است و اگر مدرسه باید با همه ابعاد
وجودی و وظیفه ای خود با چند درصد دانش آموز ،معلم و کارگزار به این امر مهم و حیاتی بپردازد ،وجود فردی به
عنوان ناظر هماهنگ کننده،راهبر و مدیر ضرورت دارد.
در بسیاری از شغل ها آزمایش و خطا خطرات و زیانی ندارد ولی در امر تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی هر آزمایش
و خطایی زیانی دیگر به دنبال دارد.

اهمیت توانمندی مدیران
اگر معلمین باید افرادی دانا ،ماهر و متعهد بوده و توانایی و بینش الزم برای تشخیص مسائل آموزشی و تدریس
داشته باشند ،مدیران باید به طریق اولی ،از توانمندی حرفه ای و تخصصی بیشتری برای هدایت ،بر انگیختن ،حل مسائل
و تغییر رفتار معلمان و دانش آموزان برخوردار باشند.




مهم ترین نقش مدیر آموزشی
مدیر آموزشی نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت دارد.
 مدیر باید دارای ویژگی ها ،توانایی ها و مهارت های خاصی باشد تا بتوان با کمال اطمینان ،کودکان ،نوجوانان و
جوانان را به دس ت او سپرد .او باید همه عوامل الزم و موثر در تربیت و اداره آموزشگاه با بشناسد و از همه مهم تر بداند
که چگونه باید با آن ها و روی آن ها کار کند .دانش و آگاهی و مهارت های مدیر باید قبل از پرداختن به مدیریت در
حدی باشد که نیاز به آزمایش و خطاهای مکرر نباشد.

انواع تعاریف از مدیریت آموزشی
-1 تعاریف کارکرد محور
-2 تعارف فرایند محور
-3 تعاریف هدف محور
-4 تعاریف تلفیقی یا جامع
تعاریف کارکرد محور

استونر ( :)Stonerمدیریت فرآیند برنامه ریزی ـ سازماندهی ـ هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و
استفاده از تمام منابع سازمان برای دستیابی به اهداف معین سازمانی است .بیشترین تأکید این تعریف بر کارکردهای
اصلی مدیریت و استفاده از همه منابع و امکانات برای دستیابی به هدف های سازمانی است.
تعریف فرایند محور

رابینز و کولتز( :)Robbins and Coultnerفرایند هماهنگی و تمامیت بخشیدن به همه فعالیت های کار
است ،آن چنان که اثر بخشی و کارایی تکمیل شده ای به وسیله مردم و در میان مردم بوجور آید .نویسندگان این تعریف
به فرآیند کلی مدیریت و نتیجه یعنی اثربخشی و کارآیی توجه دارند .از نظر آن ها ،اثربخشی یعنی تحقق اهداف و
کارآیی به مفهوم استفاده بهینه و صرفه جویانه منابع می باشد.
تعریف هدف محور

فلیپو( :)Flippoمدیریت هماهنگی همه منابع از طریق فراگردهای برنامه ریزی و کنترل عملیات سازمان و به
طور که هدف را بتوان به طور موثر و صرفه جویانه حاصل نمود است .مؤثرتر یعنی دست یافتن به هدف ها و آنچه
سازمان باید به آن برسد .صرفه جویانه نیز به معنی استفاده مناسب و به جای اقتصادی از امکانات و منابع موجود در
سازمان است که از انرژی منابع به طور بهینه و صرفه جویانه استفاده می شود.
تعریف تلفیقی جامع

مدیریت فرآیند بهره برداری از منابع برای دستیابی به اهداف خاص از طریق کارکردهای برنامه ریزی،
سازماندهی ،هدایت و کنترل تعریف شده است .این تعریف عالوه بر اشاره به فرآیند  ،به کارکردهای چهارگانه و همچنین
رسیدن به اهداف اشاره می کند.
تعریف مدیریت با توجه به ابعاد انسانی و الهی آن
مدیریت یعنی کار کردن با مردم ،میان مردم ،برای مردم و به خاطر خدا (.به عبارتی دیگر هیچ نهاد اجتماعی
بدون در نظر گرفتن مردم یا انسان ها و نیازهای آنها و بدون آن که نظام متعلق به آنها باشد ،تاسیس نمی شود).



در مدیریت اسالمی هدف الهی است و همه کارها به خاطر خدا و رسیدن به او باید جنبه الهی داشته باشد.
مشروعیت همه راه ها ،روش ها و وسائل و هدف ها منوط به الهی بودن آنها است.
 انسانها مهم ترین عامل هر سازمان هستند و اگر قرار باشد مدیری موفق شود ،موفقیتش از طریق انسانها تعیین
می گردد.
نتیجه گیری از تعاریف

 در بیشتر تعاریف مدیریت ،به انسان و کارکردن با انسان ها اشاره شده است .از آنجا که مدرسه یک نظام صد در
صد انسانی است که عامل انسانی هیچ سازمانی به انداره مدرم قوی نمی باشد ،مدیریت را با تکیه بر بعد انسانی آن از یک
سوء و با توجه به هدف الهی آن از سوی دیگر ،چنین تعریف می کنیم :مدیریت یعنی کارکردن با مردم  ،میان مردم،
برای مردم و به خاطر خدا.
تعریف آموزش و پرورش

فرایند ایجاد زمینه ها ،فرصت ها و انگیزش با بهره گیری از برنامه ها فامکانات و روش های تدریس و قوانین
یادگیری به منظور شکل گیری دانش ،نگرش،شخصیت و رفتار مطلوب و باروری توانایی ها و شکوفایی استعداد های افراد
در یک سیستم آموزشی آموزش و پرورش نام دارد.
تعریف نهایی مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی فرایندی است اجتماعی که با به کارگیری مهارت های علمی ،فنی و هنری کلیه نیروهای
انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی
فردی و گروهی معلمان  ،دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدف های آموزش و پرورش برسد.

ویژگی های تعریف فرایندی
1ـ هدف مندی(.هیچ عملی در مدیریت بدم داشتن هدف انجام نمی گیرد)
 2ـ کلیت و تمامیت (:مدیریت دارای اجزای فروانی همچون کنترل ،روابط انسانی  ،سازماندهی و  ..است که یک
مجموعه کلی را می سازد).
 3ـ استمرار و تداوم (:مدیر ههواره در حال برنامه ریزی ،تصمیم گیری ،کنترل و انجام وظایف دیگر است).
 4ـ پویایی (:مدیر وضعیتی ثابت و ایستا نداردو بر حسب زمان و مکان پویا است .به عنوان مثال استفاده از تنبیه در
هر زمان یک معنا را ندارد).
تحلیل فرایند اجتماعی

مدیریت جریانی مربوط به جمع انسان ها است .مدیریت مخصوص اجتماع انسانی است و بدون انسان ها
مدیریت وجود ندارد
به کار گیری مهارتها
مهارت به معنایی کسب پختگی الزم در به کار گیری علم ،هنر و فن مدیریت است که بر اثر تکرار و تمرین
حاصل می شود.
مهارتهای علمی: -1علم مدیریت آموزشی به عنوان موضوع اجتماعی که با جمع انسان ها و کارکردن آن ها
مربوط می شود و به شناخت درست انسانها و مسائل کار با آنها به روش علمی (حل مساله) می پردازد.



 -2 مدیریت آموزشی به عنوان یک رشته تربیتی و تعلیمی که با یادگیری و رشد انسان ها سرو کار دارد.
( مدیر آموزشی در زمینه مهارتهای علمی باید علوم تربیتی و شاخه های مختلف آن را بداند تا بتواند بر پایه آنها
آموزش مطلوب را پیاده کند و از طرفی دیگر مشکل شناس باشد تا با شناخت مسائل تنگناهای جسمی ،روانی و
اجتماعی دانش آموزان را رفع نماید و آنها را در جهت مطلوب هدایت کند.دست یافتن و احاطه بر هر یک از مباحث فوق
نیاز به داشتن یک روح فلسفی و علمی دارد و بدون به کارگیری علوم مختلف ،موفقیت در مدیریت آموزشی امکان پذیر
نیست.
مهارتهای فنی و هنری
 مهارتهای فنی :منظور از فن توانایی های کاربردی است .مدیر مدرسه عالوه بر علم مدیریت باید بتواند ابزار،
امکانات و تکنولوژی خاص آموزشی که در محیط آموزشی مورد بهره برداری قرار می گیرد را بشناسد و بکار گیرد.
البته هیچ فنی بدون علم مفهوم درستی ندارد  .از آنجا که مدیریت از علوم کاربردی است در همه انواع آن فن
نیز وجود دارد .و مدیر آموزشی باید فن خاص خود را بداند.
مهار تهای هنری :رعایت ظرافت ها و نکات حساسی است که مدیر باید آنها را در عمل به کار گیرد .هنر علم
ظرافت ها است .جنبه زنده مدیریت است که خالقیت ها ،نو آوری ها و بکارگیری ظریف اصول و فنون را مطرح می
سازد.
در شرایط مساوی مدیری موفق تر است که از انعطاف و نوآوری بیشتری برخوردار باشد و بداند که چه اندازه از رفتار را
در هر یک از تصمیمات آموزشی اش را بکار برد.
 هنر در مدیریت ،میزان و مقدار الزم از رفتار را بدون آن که جنبه کمی داشته باشد تعیین می کند.

اهداف سازمان آموزشی:
هر سازمان آموزشی مانند مدرسه یک نهاد است که در یک جامعه برای تامین قسمتی از نیازهای مردم جامعه
به وسیله عده ای از همان مردم تاسیس می شود .برای تامین نیازهای متفاوت ،سازمان های مختلفی بوجود می آید .در
همین راستا ،اهداف سازمان های آموزشی تابع شرایط سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی خاص جامعه ای
است که سازمان ها برای خدمت به افراد آن به جامعه تاسیس شده اند.
 بنابراین اهداف سازمان های آموزشی در جامعه اسالمی با سایر جوامع متفاوت است .زیرا اهداف سازمان
آموزشی تابعی از اهداف سایر بخشهای اجتماع است.
سطوح اهداف آموزشی از نظر بلوم(سطح دانش)

معروف ترین طبقه بندی درباره اهداف آموزش و پرورش طبقه بندی بلوم است.
الف) حیطه شناختی :هدف از حیطه شناختی آن دسته از آموزش هایی است که بر دانش و اطالعات و فعالیت
های ذهنی دانش آموزان توجه دارد.
1ـ سطح دانش
2ـ سطح درک مطلب
3ـ سطح به کارگیری



4ـ سطح تجزیه و تحلیل
5ـ سطح ترکیب
6ـ سطح ارزشیابی
سطوح اهداف آموزشی از نظر بلوم(سطح دریافت)

 ب) حیطه عاطفی  :هدف از حیطه عاطفی آن دسته از آموزش هایی است که به احساسات ،عواطف ،انگیزه ها،
هیجانات و درجاتی از پذیرش یا مقاومت توجه می شود.
1ـ سطح دریافت کردن
2ـ سطح پاسخ
3ـ ارزش گذاری
4ـ سطح سازمان دهی
5ـ شخصیت یافتن از طریق ارزش ها
سطوح اهداف آموزشی از نظر بلوم(حیطه روانی)
 ج) ـ حیطه حرکتی :هدف اساسی این حیطه تنظیم حرکات فرد و کسب مهارت برای انجام امور مربوط به
زندگی است.فعالیت های جسمی و عضوی که در کار با دستگاه ها و وسایل مادی و مکانیکی دیده می شود از این حیطه
هستند.
1ـ سطح تقلید
2ـ سطح اجرای مستقل
3ـ سطح دقت
4ـ سطح هماهنگی حرکات
5ـ سطح عادی شدن

ویژگی یک مدیر موفق در سازمان های آموزشی
 1ـ رشد خود رهبری دانش آموز :آماده کردن دانش آموزان برای کسب توانایی های الزم به منظور هدایت و اداره
زندگی فردی خود در مسیر حیات اجتماعی است .خود راهبری یعنی رهبری و پیشبرد نسبتا مستقل زندگی و فایق
آمدن بر مشکالت آن.
2ـ رشد شناختی دانش آموز :دادن شناخت های گوناگون به دانش آموزان  .برای رشد شناختی دانش آموزان در
زمینه های مختلف باید آن ها را در حد سن و توانایی هایشان با علوم متفاوت آشنا ساخت .مهم ترین هدف رشد
شناختی ،توانمند ساختن دانش آموز در درک پدیده ها و سیستم های وجود در جهان و سلسله مراتب و ارتباط ارگانیک
بین آن ها است.
 3ـ رشد شخصیت دانش آموز :مدرسه باید بتواند افرادی آگاه و خود شناس بار آورد .دانش آموزان باید با درک نیازها،
توانایی ها و استعداد های خود را بشناسد و با تطبیق خود با محیط و ضرورت های آن و یاد گرفتن روش ها و راه های



همزیستی با دیگران و استفاده درست از امکانات و منابع به وضعی متعادل و رفتاری بهنجار برسند.
 4ـ ایجاد زمینه های یادگیری مداوم:خود کفایی یادگیری و خود آموزی در طول زندگی فرد و مخصوصا پس از پایان
دوران رسمی آموزش مدرسه ای است.
به عبارتی مدرسه جایی است که افراد را مجهز به توانایی ها ومهارت های مطالعه و استفاده از منابع میکند.
 5ـ استفاده از دانش برای خدمت :کسب دانش برای خدمت به افراد و اصالح جامعه است .دانش آموزان باید نسبت به
جامعه احساس عضویت کنند .آنها باید خود را از آحاد مسئول جامعه بدانند و دردها ،مشکالت و تنگناهای آن را درک
کنند.
 6ـ رشد ارزش های دانش آموزان :مدرسه باید ارزشهای جامعه را به دانش آموزان آموزش دهد .و احترام به آنها را در
دانش آموزان ایجاد کند و برای آنها قداست قایل شوند .دانش آموزان باید خود کنترل شوند و با کمک تقوا به صورت
خود راهبر از ارزشها تبعیت کند.
 7ـ آشنا ساختن با فرهنگ های مختلف :مدرسه باید دانش آموزان را نه تنها باید ارزش های اجتماعی را را دانش
آموزان انتقال دهد بلکه باید آنها را با سایر فرهنگها آشنا سازند .در این معنا دانش آموزان عضوی از جامعه جهانی
هستند.
د) اهداف مدیریت آموزشی
)1کمک به رسیدن اهداف آموزش و پرورش :مدیر آموزشی باید همه منابع و امکانات را جهت نیل به اهداف آموزش
و پرورش بسیج کند و رفتارهای مختلف در دروس و کالس های متفاوت را با اهداف هماهنگ سازد .از اینرو بهترین
وسیله و معیار نظارت ،کنترل و ارزیابی از فعالیتهای افراد و مدرسه مقایسه آن ها با اهداف تعلیم و تربیت در هر مقطع و
در هر درس است.
)2ایجاد هماهنگی بین همه منابع و فعالیت های سازمان آموزش:
الف :هماهنگی هر فعالیت آموزشی با اهداف کلی آموزش و پرورش
ب :هماهنگی بین کل فعالیتهای آموزشی و پرورشی داخل سازمان آموزشی.
ج :هماهنگی بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر آموزش و پرورش.
 )3کمک به بهبود و اصالح جریان تعلیم و تربیت :مدی آموزشی از یک سو نماینده سازمان و از سویی دیگر نماینده
معلمان است .او باید اطالعات الزم و درست را جهت برنامه ریزی به سطوح باالی سازمان ارائه کند و مسائل معلمان را از
پیش پا بردارد .همچنین در شیوه های اجرایی امورد تغییر ایجاد کند و مسائل را با هماهنگی با سطوح باالتر حل کند.
)4یاری و مساعدت به اعضای سازمان آموزشی برای تشخیص و درک بهترین هدف ها :آشنایی معلمان تازه کار و
ناوارد با اهداف تربیتی و اهداف درس یکی از وظایف مدیر آموزشی است.
 -5راهنمایی ،همکاری ،کمک ،تقویت و حمایت از اعضای سازمان آموزشی :مدیریت آموزشی باید بدون خرده گیری و
تضعیف روحیه و شخصیت همکاران در خدمت معلمین و کارکنان باشد .مدیر در واقع مسئول هماهنگ کردن اطالعات
الزم ،زمینه های مساعد و فرصت های مناسب برای برطرف کردن مشکالت معلمان است.
-6فراهم کردن زمینه های شور و تبادل نظر و به وجود آوردن احساس مسئولیت مشترک در سازمان آموزشی .مدیر
آموزشی یک هماهنگ کننده است که همه فعالیتها و منابع را همسو و هماهنگ می سازد .او در این راه سعی می کند با



سایر افراد مشارکت کند .فواید مشارکت عبارت است از رسیدن به راه حل بهتر ،حمایت بهتر افراد ار تصمیمات و تسهیل
فرایندهای اجرایی.
فواید مشارکت

به علت اظهار نظرهای مختلف افراد ،راه حل های بهتری پیدا می شود.
به علت مشارکت افراد در اتخاذ تصمیمات ،از آن ها حمایت و پشتیبانی می کنند.
 به طور طبیعی  ،چون فکر را متعلق به خود می دانند ،زمینه های اجرای آن را تسهیل و در پیاده کردن آن
کمک می کنند.
-7ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی :محیط آموزشی محیطی انسانی
است و رفتار محترمانه مدیر باعث پذیرش بهتر معلمین می شود .همچنین دانش آموزان تحت تاثیر رفتار مدیر هستند .از
اینرو رفتار مدیر باید توام با احترام باشد .و در انجام امور قاطع به معنای مصمم باشد.
-8ایجاد فرصت و امکان بروز خالقیت و ابتکار و ایجاد زمینه و تسهیالت برای رشد اعضای سازمان آموزشی  .مدیر
باید تا حد ممکن شرایط و فرصتهای مناسب را برای افراد ایجاد کند.
 -9شناخت نیازها و حل مشکالت دانش آموزان به منظور دست یابی به اهداف آموزش و پرورش :در آموزش و
پرورش جدید دانش آموز محور است و درک نیازهای او داراری اهمیت فراوانی است.
– 11کمک به کشف و بروز استعدادهای دانش آموزان :انسانها دارای تفاوتهای اساسی با یکدیگر هستند و جستجو و
کندو کاو برای کشف نیروهای بالقوه یا استعدادهای خاص هر فرد از وظایف اساسی هر مدرسه و مدیریت آموزشی است.

ویژگی های مدیریت آموزشی در عصر حاضر
-1مدیریت و سازمان آموزشی به عنوان کلید توسعه
-2عصر رهبری به جای مدیریت
-3مدیریت به عنوان یک علم اکتسابی ،تخصصی و حرفه ای
-4تفکر سیستمی
-5تفکر فلسفی ،روح پژوهشگری و اقدام پژوهی
-6مدیریت مبتنی بر اطالعات و کامپیوتر به عنوان سواد
-7سازمان رقابتی
-8مدرسه محوری
-9مدیریت کیفیت فراگیر
-11آینده نگری و آینده محوری
-11تغییر و نو آوری و انعطاف پذیری
-12سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
-13مدیریت دانش و مدیریت دانایی محور
-14تفاوت های فردی
-15مدرسه یا دانشگاه به عنوان یک کلینیک
-16اخالق و ارزش محوری



-1مدیریت و سازمان آموزشی به عنوان کلید توسعه
مجموعه پژوهش هایی که درباره کشورهای توسعه یافته به عمل آمده است نشان می دهد که کشورهایی به درجات
باالی پیشرفت دسترسی پیدا کرده اند که انقالب ،تغییر یا تحولی را در آموزش و پرورش خود بوجود آورده اند.
-2عصر رهبری به جای مدیریت:
در زمان کنونی ،وقتی از مفهوم مدیریت استفاده می شود ،از دیدگاه صاحبنظران ،نوع خاص آن یعنی رهبری مورد
نظر می باشد .رهبری یعنی داشتن قدرتی که بتواند در معلمان و دانش آموزان نفوذ کند و تبعیت داوطلبانه آن ها
برانگیزد .در چنین حالتی ،مدیر آن چنان مورد اطمینان دیگران می باشد و اعتماد سازی می کند که معلمان ،اساتید،
دانش آموزان و دانشجویان دوست می دارند که دستورات او را به کار ببندند.
-3مدیریت به عنوان یک علم اکتسابی ،تخصصی و حرفه ای:
در اوایل قرم بیستم که مدیریت دوران کودکی خود را می گذراند ،اکثریت مردم معتقد بودند که افرادی که ذاتا
استعداد مدیریت دارند می توانند در مدیریت موفق شوند .اما به مرور زمان ،با رشد و توسعه علم مدیریت به طور عام و
علم مدیریت آموزشی به طور خاص چنین نتیجه گیری شد که مدیریت یک علم اکتسابی  ،تخصصی و حرفه ای است.
-4تفکر سیستمی:
تفکر سیستمی در مدیریت آموزشی نماینده رویکردهای جامع و همه جانبه نگر است که سازمان و مدیریت آموزشی
را پدیده هایی مرکب از اجزاء و عوامل گوناگون وظیفه مند می بیند که با هم در تعامل و همکاری هستند و رابطه ای
علت و معلول دارند.
-5تفکر فلسفی ،روح پژوهشگری و اقدام پژوهی:
در این عصر ،به جای آنکه مدیر آموزشی صرفا یک مجری و کارگزار باشد ،یک متفکر و پژوهشگر به حساب می آید.
کار اصلی او تفکر و اندیشه درباره سازمان و اهداف آن و پیدا کردن راه حل های مناسب از طریق تصمیم گیری و برنامه
ریزی می باشد .بر این اساس ،کالس ،مدرسه و دانشگاه از نظر مدیر آموزشی یک آزمایشگاه و مرکز پژوهش و هر عمل ،
رفتار ،تصمیم و برنامه ای یک پژوهش می باشد .که الزم است مدیر در آن به تفکر و و اندیشه درباره سازمان و اهداف آن
و یافتن بهترین راه حل مسائل بپردازد .مدیر به عنوان یک متفکر از اندیشه های ژرف،انعطاف پذیری و تعمق برخوردار
است.
در این زمینه مدیر آموزشی پژوهشگر ومحققی است که سعی می کند از روی شواهد و قراین ،داده ها و اطالعات،
بین رویدادها و علل آن ها رابطه برقرار کند.
-6مدیریت مبتنی بر اطالعات و کامپیوتر به عنوان سواد:

 مدیران آموزشی باید بتوانند هم از جنبه های سخت فناوری مانند رایانه و لوازم جانبی آن و هم از ابزارهای نرم
آن مانند شبکه های اطالع رسانی  ،اینترنت و غیره استفاده کنند.




-7سازمان رقابتی:
فراوانی اطالعات و سرعت فراگیر بودن ارتباطات و باال رفتن سطح انتظارات و خواسته های ذینفعان محیط زندگی
سازمان ها رارقابتی کرده است .اگر سازمان آموزشی نتواند کودکان و نوجوانان تحت آموزش و پرورش خود را در حد
شاخص های ،استانداردها و معیارهای جهانی بپروراند نمی تواند در محیط رقابتی موفق باشد.
-8مدرسه محوری:
در مدیریت مدرسه محوری مدرسه به عنوان یک سیستم اجتماعی حرفه ای و تخصصی در نظر گرفته می شود و به
لحاظ همین ماهیت حرفه ای و تخصصی خود استقالل می یابد و خود کفا می شود .در مدرسه محوری ساختار غیر
متمرکز ،مشارکتجو ،تفویض اختیار ،انعطاف پذیری و بومی سازی برنامه ها ،پذیرش مسئولیت و توان پاسخگویی و
استقالل مالی می شود.
-9مدیریت کیفیت فراگیر:
بر اساس رویکرد مدیریت کیفیت مدیریت آموزشی دارای رویکردی مشتری مداراست که همه افراد در سازمان به طور
مستمر در جهت بهبود فرایندهای کاری خود کوشش می کنند تا خدمات و کاالی با کیفیت تری ارائه کنند.
ویژگی های مدیریت کیفیت

-1بهبود مستمر
-2تمرکز روی مشتری
-3مشارکت فراگیر و استفاده از پیشنهادات
-4تمرکز بر فراگیر  ،فلسفه ،روش و سیستم مدیریت ،عملیات و نتایج
-5توجه به پیشگیری به جای بازرسی و کنترل
-6تصمیم گیری بر پایه اطالعات
-7ارزشیابی مداوم و بازخورد
-8آموزش
-9هدف گذاری
-11آینده نگری و آینده محوری:
مدیریت آموزشی از سه جنبه با آینده مرتبط است:
الف) تمام تصمیم های برنامه های مدیریت آموزشی که رسالت ها ،بینش ها و ماموریت های سازمان را تشکیل می
دهد مربوط به آینده می شود که باید با مشاهدات دقیق محیط و عوامل مرتبط با آن ،داده های معتبری را بدست آورد.
ب) آینده پژوهی یکی از حوزه های فناوری نرم است .در این مفهوم با استفاده از روش های پژوهشی علمی ،تجربی و
شهودی و بهره گیری از روش های هنجاری و رفتاری سعی می شود که آینده مطلوبی را برای جامعه پیش بینی و
طراحی کند که به آن آینده سازی هم می توان گفت.




ج) آینده نگری علم مدیریت آموزشی به تفکر درباره نظریه پردازی و توسعه نظریه های مدیریت آموزشی و ترسیم
آینده ای گسترش یافته و تکاملی در این رشته می پردازد.
-11تغییر و نو آوری و انعطاف پذیری:
تغییر در آموزش و پرورش یعنی فرایند تحول ایده های ارزشمند به شکل ارزش های افزوده جدید در کارکنان،
مدیران ،مشتریان و سهامداران می باشد .برای رسیدن به چنین اهدافی  ،پیش بینی و ایجاد سازمانی با ساختار انعطاف
پذیر و منعطف از پیش نیازهای سازمان ها و مدیریت فعلی آموزش و پرورش می باشد.
-12سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی:
منظور از سازمان یادگیرنده سازمانی است که فرایند بهره گیری از تجربیات سازمانی از طریق کسب دانش و بصیرتو
تغییر نگرش به منظور باال بردن سطح تعهد  ،مسئولیت پذیری و به سازی سازمان در یک محیط متغیر و پویا جریان
دارد .در این میان مدیر آموزشی تسهیل گر مشارکت و تبادل تجربیات است.
-13مدیریت دانش و مدیریت دانایی محور:
مجموعه فرایندهای شناسایی دانش ،کسب دانش ،توسعه دانش ،اشتراک و توزیع دانش ،بهره گیری از دانش ،
نگهداری دانش ،تعریف اهداف دانش و ارزیابی دانش ،مدیریت دانش گفته می شود .دانایی محوری نیز از سه منظر در
سازمان های آموزشی قابل توجه می باشد:
الف) سازمان آموزشی با تکیه بر دانش و دانایی اداره می شود
ب)مشارکت دارایی های پنهان سازمان و یا رمایه های فکری در تصمیم گیری و اداره آن
ج)دانایی محوری تخصص گرایی است که با تکیه بر علم مدیریت به تحلیل مسائل سازمان می پردازد.
-14تفاوت های فردی:
واگذاری تصمی مات به مدیران مدارس و معلمان منجر به آن می شود که آنها بتوانند در داخل کالس و آموزش گاه به
حل مسائل بپردازند و با توجه به مطالعات و مشاهدات خود و شناخت نیازها و استعدادهای دانش آموزان برنامه ریزی
مناسب و مرتبط داشته باشند.
-15مدرسه یا دانشگاه به عنوان یک کلینیک:
کلینیک جایی است که مسائل پس از بررسی و معاینه شناسایی و سپی راه حل آنها ارائه می گردد .راهبردهای
کلینیکی به پنج دسته به شرح ذیل تقسیم بندی می شوند:
-1کسب دانش درباره سازمان
-2تشخیص
-3پیش بینی
-4تجویز
-5ارزشیابی



-16اخالق و ارزش محوری:
اخالق در مدیریت به باید ها و نباید های تصمیم گیری یا عمل مدیران می پردازد و آنان را به گرفتن تصمیمات یا
رفتارهای عقالیی ،خیر و زیبا تشویق می کند و از اتخاذ تصمیمات یا رفتارهای غیر منطقی ،شر ،زشت و بد بازمی دارد.

فصل دوم
ویژگی ها و توانایی های مدیریت و رهبری آموزشی




الف)تفاوت مدیریت و رهبری:
مدیریت به معنی اداره کردن سازمان نسبتا کوچک که اصطالحا اداره خوانده می شود .رهبری یعنی هدایت و
راه بردن و نشان دادن راه
 مدیریت به فراهم کردن امکانات و تنظیم امور عادی و جاری سازمان که از قبل تعیین شده می پردازد و
رهبری به عنوان یک پیش آهنگ ،اسوه و راهنما به امور اساسی ،مخاطره آمیز و معموال حساس و کمتر از پیش تعیین
شده می پردازد.
حرکت مدیریت بر اسا خط مشی های تدوین شده است اما حرکت رهبری دارای آن چنان پیچیدگی و
حساسیت است که همه افراد قادر به درک آن نیستند.
مدیریت قانون گرا و رهبری مصلحت گرا است
مدیریت حالتی سنتی یا کالسیک دارد و تصمیمات رفتار خود را بر اساس قانون به شکل ثابتی تنظیم می کند.
ولی تصمیمات رهبری بر پایه ضرورت های زمانی و اقتضائات محیطی است.
 مدیر عاملی انتصابی است و منبع قدرت مدیر قانون است اما در مقابل قدرت رهبری بر پایه عوامل انتخابی و
غیر رسمی است و منبع قدرت او افرادی هستند که به او رای می دهند و پیروی از او داوطلبانه است.
جهت اختیار و قدرت در مدیریت از باال به پایین و در رهبری از پایین به باال است.
تعریف رهبری

 رهبری یعنی قدرت جذب افراد و تاثیر و نفوذ در آن ها آن چنان که افراد (پیروان) برای دست یابی به هدف
های و نیازهای خود به طور داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معین بپذیرند.
انواع مدیران آموزشی

دسته اول :مدیرانی که بر حسب کلمه رسمی از طرف مافوق به مدیریت منصوب می شود ،و کسی از طرف
معلمین و کارکنان و شاید اولیاء مردسه مورد پذیرش نیستند .چنین فردی صرفا یک مدیر است و وجود او فقط از نظر
ر سمی و قانونی قابل توجیه است و الزاما نمی تواند باعث انگیزش و فعالیت های مثمر ثمر و هدایت اثر بخش و کارآ
شود.
دسته دوم :میرانی هستند که در حقیقت رهبر آموزشی هستند .این افراد نه تنها ابالغ رسمی مدیریت دارند،
بلکه از جنبه فردی دارای ویژگی ها و خصوصیاتی هستند که مورد قبول همگان واقع می شود و همه افراد جذب و
شیفته آنان می شوند.
مدیریت همراه با رهبری

مدیریت و رهبری مانع الجمع نیستند  .یک مدیر می تواند در عین حال رهبر آموزشی باشد
بهترین نوع مدیریت آموزشی ،مدیریتی است که همراه با رهبری باشد  .چنین مدیری از امکانات رسمس و
قانونی بهره مند است ،توان و قدرت باالیی دارد و مساعدت پیروانش را نیز دارد.
در مجموع مدیریت و رهبری واژگان مترادف و حد اقل مکمل هستند رهبری امری کیفی است که به کمیت



وابسته نیست.
مقایسه ویژگی های رهبری و مدیریت
رهبری

مدیریت

ویژگی مورد مقایسه

وسیع

محدود

دربرگیرندگی

عام (زمان و مکان)

خاص (زمان و مکان)

اطالق

غیر رسمی و رسمی

رسمی

رسمیت

مردم و شخص

سازمان و قانون

منبع قدرت

فرهمندی

قانونی

نوع قدرت

از پایین به باال

از باال به پایین

جهت قدرت

انتخابی

انتصابی

گزینش

داوطلبانه

اجباری

تبعیت

همهجانبه

عمومی

کانال ارتباطی

نامحدود

محدود

دامنه تصمیمات

مصلحت و اقتضاء

قوانین و مقررات

مبانی تصمیمات

جمعی و فردی

سازمانی

اهداف

تغییر موقعیت

حفظ موقعیت

رسالت

آینده نگر

حال نگر

نگاه

ب) ذاتی یا اکتسابی بودن مدیریت و رهبری
خواجه نظام الملک  :در کتاب سیاست نامه خود مدیریت را امری ذاتی می داند.
قابوس نامه ،اخالق ناصری ،بر اکتسابی بودن مدیریت تکیه دارد.
دوران گذشته بیشتر توجه و اعتقاد بر ذاتی بودن مدیریت بود.
نتیجه:



( مدیریت امری اکتسابی است بدون آن که منکر ارزش بودن آن شویم).

ویژگی های رهبری از نظر هوی و میسکل
شخصیتی :اعتماد به نفس ،تمامیت ،بروگرایی ،بلوغ عاطفی ،تحمل فشار
انگیزه ای :نیازهای کار و روابط  ،انتظارات ،خودکارآمدی ،نیازهای قدرت و موفقیت محوری
مهارتی :فنی  ،رابطه ای  ،ادراکی

ج) توانایی های مدیریت و رهبری آموزشی
توانایی های عمومی
توانایی های بلوغی
توانایی های رهبری

الف ) توانایی های عمومی:
- 1سالمتی جسمی :مدیر مدرسه باید از سالمتی کامل برخوردار باشد تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.
عقل سالم در بدن سال ماست.
- 2سالمتی روانی  :سالمتی روانی به مراتب از سالمتی جسمی مهمتر است.
افرادی که سالمتی روانی ندارند  ،نه تنها زندگی را به خود  ،بلکه به همه ی اطرافیان خود تلخ و ناگوار می کنند و
سبب ناراحتی ،دلسردی ،سرگشتگی ،افسردگی و رفتار تهاجمی افراد و همچنین سبب بهم خوردگی محیط و اختالل در
رفتار زیر دستان می شوند.
 - 3سالمتی عاطفی  :عاطفه در حقیقت جنبه های کیفی زندگی و رفتار را به وجودمی آورد که تأثیر فراوانی در
موفقیت انسانها دارد.
سیاری از جذبها و دفعها ازطریق عاطفه انجام میگیرد  .مدیر باید نه بی عاطفه و نه مبالغه آمیز پر عاطفه باشد.
 - 4سالمتی عقل و قدرت تفکر و ادراک  :تفکر منطقی اساس کار مدیریت است  .او باید با تفکر منطقی از شناسایی
مسأله تا پیدا کردن راه حلهای مناسب برای مشکالت و مسائل پیشرود.
 -5ایمان در مدیریت آموزشی  :ایمان به معنای باور  ،یقین و تصدیق تفکر  ،عمل و وجود کسی و یا چیزی مبنی بر
اینکه با حقیقت هماهنگی و مطابقت داشته باشد.



الف) ایمان توحیدی :ایمان به غیب و شهادت و نهان و پیدا.
مدیر آموزشی اگر ایمان توحیدی داشته باشد و رفتارش نیز همراه با عدالت بوده و با ایمانش همخوان باشد عالوه بر
اینکه در دیگران نفوذ بیشتری دارد برای مومن شدن دانش آموزان نیز تالش می کند.
ب) ایمان تشکیالتی :ایمان تشکیالتی به معنای اعتماد و ایمان فرد به فلسفه و رسالت سازمانی که در آن کار می
کند است .در مدیریت آموزشی ایمان تشکیالتی به معنای پذیرفتن نقش آموزش و پرورش در تحول و سازندگی انسانها
است.
-6تقوی و تعهد :در مدیریت تقوی کاربرد فراوانی دارد.
* اگر مدیری بتواند علی رغم رفتارنامناسب یک فرد نسبت به شخص مدیر ،بدون در نظر گرفتن مسئله شخصی ،فقط
به اندازه ی خطای یک فرد او را به مجازات برساند ،انسانی متقی است.
*کسی که بتواند از منابع و امکانات سازمان بطور منطقی و درست استفاده کند و از زیاده روی و اسراف بپرهیزد،
مدیر با تقوایی است.
مدیر باتقوا ضمن آنکه از نظر اسالمی دارای مقام عالی است ،بهترین الگوی رفتاری برای زیردستانش نیز می باشد.
تعهد به معنی پای بندی به اصول و فلسفه و یا قراردادهایی که انسان به آنها معتقد است و پایداری برای حفظ و
رعایت آنهاست.
*فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان
بسته است را حفظ و نگهداری کند.
*کسی که در یک سازمان اسالمی کار می کند مسئول انجام خدمت به مسلمانان و حفظ بیت المال مسلمین و
پیشبرد جامعه است.

ب) توانایی های بلوغی:
بلوغ از نظرلغوی به معنی رسیدگی و پختگی است و آن زمانی است که یک پدیده قابل استفاده و بهره برداری می
گردد .مثال :اگر میوه ای رسیده باشد ،از نظر رنگ،بو،مزه،طعم ،خواص ویتامینه و غیره به وضع مطلوبی رسیده است که
قابل استفاده و لذت بخش است.
در فرهنگ اسالمی که به بلوغ نظرخاصی دارد،منظور از بلوغ داشتن توانایی جسمی ،عقلی و ادراکی برای قبول
مسئولیت ها و تکالیف محوله است .در این حالت فرد به استقالل می رسد ،صاحب رأی می شود و خود می تواند و باید
درباره ی امور خویش و مسئولیت هائی که نسبت به جامعه و دیگران دارد تصمیم بگیرد.




از ویژگی های مدیر خوب ،بالغ بودن و داشتن پختگی در زمینه های زیر است:
الف) دانش
ب) تجربه
ج) قدرت ،قضاوت ،تصمیم گیری و حل مسائل
د) هدفدار بودن و انگیزه داشتن
ه) نگرش و جهان بینی
و) اخالق و رفتار مناسب

الف) دانش
مدیران آموزشی به دو نوع دانش عمومی و دانش تخصصی نیاز دارند تابتوانند مسائل و موضوعهای اجتماعی ،انسانی،
سازمانی و آموزشی مربوط به کارخود را درک کنند .مدیر باید یک انسان تحصیلکرده باشد و در رشته یا کار خود توان و
آگاهی تخصصی و مهارتهای فنی  ،انسانی و ادراکی را کسب کرده باشد.
الف) دانش عمومی
ب) دانش تخصصی

دانش عمومی

 منظور از نیاز به دانش عمومی برای مدیر ،داشتن اطالعات الزم برای درک مسائل عمومی و فهم کلی آن
هاست.در این مفهوم ،مدیر باید یک انسان تحصیلکرده یا به اصالح درس خوانده باشد .کسی که سالها درس خوانده و
م طالعه کرده است ،قاعدتا توان فکری و شناختی نسبتا زیادی پیدا می کند .او آنچه دراطراف او قرار دارد را می شناسد.
او می تواند مسائل فردی ،زندگی اجتماعی ،عوامل موثر بر آنها و مسائل مربوط به محیط را تجزیه و تحلیل و درک کند و
باالخره قادر است راه حل یا راه حل های مناسبی را برای آنها پیدا کند.

دانش تخصصی

دانش تخصصی عبارت از دانشی است که فرد را در یک رشته یا کار بخصوص آگاه و توانمند سازد.
یک فرد متخصص کسی است که به ماهیت شغل خود آشنا باشد و بتواند تمام عواملی که منجر به بهتر انجام شدن آن
می شود را بشناسد .دانش تخصصی به بحث تجزیه شغل یا کارشکافی رابطه تنگاتنگی دارد.




تخصص در مفهوم اصطالحی مدیریت

الف) مهارتهای فنی :عبارت از توانایی و مهارت انجام یک فعالیت با روش و یا تکنیک های درست است.
ب) مهارتهای روابط انسانی :یعنی یک مدیر با انسان ها سروکار دارد و باید بتواند با آن ها کنار بیاید.
 ج) مهارت های ادراکی :سومین نوع مهارت هستند که قبال از آن تحت عنوان دانش عمومی سخن گفته شده
است.
 هر چه مدیران به سطوح پایین تر و خط اول نزدیک تر باشد باید از مهارت های فنی بیشتری برخوردار باشد و
بالعکس ،به مهارت های ادراکی کمتری نیاز دارد.

 یکی از دانش های مهمی که مدیران آموزشی باید بدانند ،دانش سیستم هاست که در دهه های اخیر در همه
علوم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.
 سیستم در تعریف یعنی مجموعه کلی از عناصر و اجزاء وظیفه مند به هم مربوط که با تعامل و هماهنگی برای
رسیدن به یک هدف معین با هم همکاری می کنند.
علم مدیریت ،رشته تخصصی است که علی رغم جوان بودن پیشرفت های زیادی کرده است .و صاحبنظران
زیادی در این باره کارهای مهمی ارائه داده اند.
مینتر برگ بر پایه مطالعات خود سه محدوده کاری و ده نقش برای مدیران ترسیم می کند:
الف) محدوده ارتباط میان افراد که شامل نقش های:
نقش سرکردگی صرف
نقش رهبری
نقش رابط بودن می شود.
ب -محدوده اطالعات که نقش های:
کنترل اطالعات
پخش اطالعات




اطالع رسانی یا سخن گویی را در بر میگیرد.
ج) محدوده تصمیم گیری ها که مشتمل بر نقش های:
کارآفرینی
مقابله با آشفتگی ها
اختصاص در آمد
مذاکره
مینتزبرگ پنج قسمت اصلی را برای ساختار سازمان پیش بینی می کند:
 هسته عملیاتی :یعنی مجموعه کسانی که در پدید آوردن و ارائه تولیدات و خدمات مشارکت دارند که قالت
سازمان به حساب می آید.
 مدیران راهبردی فوقانی :این قسمت شامل مدیران ستاد و سطوح باالی سازمان مثل رئیس منطقه آموزشی می
شود.
مدیران میانی :این قسمت شامل مدیرانی می شود که مدیران ستادی فوقانی را به مجریان هسته عملیاتی
ارتباط می دهند .مانند :مدیران مدارس
 ساختار فنی :یعنی کسانی که مستقیما در امور عملیاتی شرکت نمی کنند ولی در برنامه ریزی ،طراحی و
آموزش و نظارت بر کار افراد عملیاتی دخالت می کنند .مانند :مشاوران تعلیماتی
نیروهای پشتیبانی :این افراد کسانی هستند که به صورت گروه های تخصصی به امور خارج از کارهای عملیاتی
می پردازند .به عنوان مثال :امور ساختمان ها و نگهداری و تغذیه

ب) تجربه:
بهترین مدیر آموزشی کسی است که عالوه بر آموزشهای کالسیک و علمی ،به طور عملی در مدارس به تدریس
پرداخته و تجربیات الزم را کسب کرده باشد

ج) قدرت تشخیص  ،قضاوت  ،تصمیم گیری و حل مسائل:
مدیر باید مسائل ومشکالت محیط آموزشی را درک کند و به موقع راه حلهای مناسب برای حل آنها ارائه دهد .درک
رفتار انسانها و تشخیص علل رفتار آنها و قضاوت درست درباره ی آنها از مسائل مهم مدیریت است .تشخیص صحیح ،
مقدمه قضاوت درست است.




د) هدف دار بودن و انگیزه داشتن:
هدف دار بودن مدیر آموزشی دو جنبه دارد یکی مربوط به اهداف نظام و سازمان آموزشی و دیگری هدف دار بودن
خود مدیر است.

ه) نگرش و جهان بینی:
در مدیریت اعتقادات و برداشتهای مدیر منشأ رفتار  ،روشها و سبکهای مدیریتی اوست.

و) اخالق و رفتار مناسب:
حسن خلق و سلوک از گرانبهاترین سرمایه های انساناست  .بیشتر موفقیتها و شکستهایمان در زندگی حاصل خوبی و
یا بدی اخالق ماست  .پیامبر(ص) فرموده :خلق و خوی بد رفتار را تباه میسازد.

توانائی های رهبری
رهبری به زبان ساده یعنی قدرت نفوذ در افراد برای تغییر و هدایت رفتار آنها ،در این تعریف ،رهبر دارای قدرت
است.
قدرت ،نیروی نهفته یا پتانسیلی است که در یک پدیده و یا فرد وجود دارد و می تواند در صورت لزوم ازآن
استفاده کند و یا به عبارت دیگر آن را به کار و انرژی تبدیل نماید .در رابطه با انسانها ،قدرت،نیروی نهفته ای است که
فرد می تواند ،هرگاه که بخواهد ،از آن استفاده کند.
مدیر باید عالوه بر داشتن حکم رسمی مدیریت و استفاده از مزایا و قدرت و امکانات آن ،دارای ویژگی های
رهبری نیز باشد تا حضور وجود او در محیط کارش و در بین همکارانش مورد قبول و پذیرش قرار گیرد.
در حقیقت ،داشتن ویژگی ها و توانائی های رهبری از تحمیلی و تحکمی بودن مدیریت می کاهد و بر طبیعی و عادی
بنظر رسیدن وجود او می افزاید.

قدرت
قدرت :نیروی نهفته یا پتانسیلی است که در یک پدیده یا فرد وجود دارد و می تواند در صورت لزوم از آن



استفاده کند.
 فرنچ و ریون ،منابع قدرت را به پنج دسته تقسیم می کنند .قدرت پاداشی ،قدرت اجباری ،قدرت قانونی ،قدرت
مرجعیت و قدرت تخصصی.

منابع قدرت از نظر فرنچ و ریون()French and Raven
- 1قدرت پاداشی
- 2قدرت اجباری
- 3قدرت قانونی
- 4قدرت مرجعیت
- 5قدرت تحصصی

-1قدرت پاداشی
 ممکن است فردی توانایی دادن پاداش های مثبت مادی و تأمینی داشته باشد و بتواند عده ای را بر اساس
نیازهایشان مورد حمایت قرار دهد.گاهی اوقات داشتن پول و توان مادی می تواند عده ای را به خود جذب کند.

-2قدرت اجباری
 این قدرت ناشی از اجبار و زور و داشتن توان تنبیه است .کسی که می تواند عده ای را جریمه کند ،از کارشان
اخراج نمایدو یا به زندان بیندازد ،دارای قدرت اجباری است .افراد از ترس آنکه مبادا دچارعواقب ناگوار و ناخوشایند
کاربرد این نوع قدرت گردند ،به تبعیت می پردازند و در رفتارشان ولو بطور ظاهری هم که باشد تغیراتی به وجود می
آورند.

-3قدرت قانونی
 ممکن است فردی براساس قانون بتواند به دیگران دستوراتی بدهد و آنها نیز متقابأل مکلف به اطاعت از فرامین
و دستورات او باشند .احترام به قانون و یا چاره نداشتن از اطاعت آن می تواند منبع قدرت باشد.




-4قدرت مرجعیت
 این قدرت بیشتر مربوط به ویژگی های فردی افراد است .ممکن است فرد دارای چنان هویت و توانائی هایی
باشد که دیگران را مجذوب آن ویژگی ها سازد.ویژگی هائی از قبیل آگاهی،حقیقت جوئی ،دفاع از حق ،راستی ،شجاعت،
صداقت و غیره می تواند عوامل مهمی برای داشتن قدرت مرجعیت باشد.
-5قدرت تخصصی
دانش و تخصص فرد و پیدا کردن راه حل های علمی برای مشکالت ،منبع دیگر قدرت است.
نکته ای که در بحث رهبری برای ما اهمیت زیادی دارد این است که تا فردی بتواند در دیگران تأثیر بگذارد و رفتار
آنها را تغییر بدهد ،اطالق رهبر به او درست نیست.
هر کس می تواند با رعایت با رعایت شرایط زمان ،مکان و ویژگی های شخصیتی خود و پیروانش شروع به فعالیت
برای نفوذ در دیگران و باالخره تغییر و هدایت رفتار آن ها کند .رهبری بر خالف مدیریت که خاص سازمان رسمی است،
می تواند در هر زمان و مکان و با هر تعداد از افراد اتفاق بیفتد .اگر دو نفر که در حال مسافرت هستند ،از نظر سایر
شرایط یکسان باشند ،ولی یکی از آنها قبأل یک باراز راهی که باید بروند رفته باشد ،نسبت به کسی که هرگز از آن راه
نرفته ،رهبر است.
در این رابطه ،رهبری قدرت جذب افراد ،تأثیر و نفوذ در آنهاست به نحوی که افراد بطور داوطلبانه رهبری او را
بپذیرند .نکته اساسی در رهبری مورد نظر ما پذیرش داوطلبانه قدرت از طرف پیروان است .از این دیدگاه ،پیروان ،خود،
شیفته ی صفات ،اختصاصات ،مرجعیت و یا هر تصور دیگری که نسبت به رهبر دارید می شوند و بطور داوطلبانه رهبری
او را می پذیرند .پذیرش داوطلبانه ،تاثیر و قدرت نفوذ نام دارد.
امام جعفر صادق می فرمایند:
لو لم یکن فی االرض اال اثنان لکان االمام احدهما
یعنی اگر در روی زمین فقط دو نفر زندگی کنند ،یکی از آن دو پیشواست .این سخن عالوه بر آن که ضرورت و
وجوب رهبری را مطرح می کند ،می گوید که باالخره در یکی از دو نفر ویژگی یا ویژگی هائی وجود دارد که دیگری به
میل خود از او تبعیت کند.

فرمول رهبری




شرایط پیدایش رهبری
-1زیردستان (پیروان ):بدون تردید ،هیچ رهبری نمی تواند بدون پیرو به رهبری برسد .افراد به خاطر احساس نیازی
که دارند به دنبال ،موقعیت یا کسی می گردند که بتواند آن ها را به اهداف یا نیازهای آن ها در یک شرایط معین برساند.
-2موقعیت :برای آنکه اهداف پیروان محقق شود  ،باید عواملی در کنار هم قرار گیرند تا شرایط الزم را برای حصول
مقصود فراهم سازد .منظور از موقعیت ،عواملی فراوانی است که در ظرف مکان و زمان معنی پیدا می کند .زمان ،مکان،
نوع شغل ،نوع سازمان ،رقابت ،تعارض و  ...از عوامل مهم موقعیت هستند.
-3رهبری :سومین عامل تحقق رهبری ،وجود فردی است که دارای ویژگی های الزم برای تأمین نیاز و اهداف
پیروان باشد.

الف)نیروهایی که در مدیریت وجود دارد:
-1سیستم ارزشی مدیر
-2درجه اعتماد مدیر نسبت به زیر دستانش
-3تمایل به رهبری در خود مدیر
-4احساس اطمینان و امنیت در یک موقعیت نامطمئن

ب) نیروهایی که در زیر دستان وجود دارد
هر زیر دستی از مدیر خود انتظاراتی دارد و از او متوقع است که به شکل خاصی رفتار کند  .هر چه مدیر بهتر به این
انتظارات پی ببرد بهتر می تواند رفتار مورد نیاز و الزم را از خود بروز دهد.

ج)نیروهای موجود در محیط
-1نوع سازمان
-2اثر بخشی گروهی
-3خود مشکل
-4فشار زمانی




ویژگی های مدیر موفق از نظر مک موری()Mc Murry
-1استقالل فکر
-2اتکای به نفس
-3قضاوت درست
-4ابتکار
-5جامعیت فکر
-6پیش بینی احتماالت
-7داشتن نظم
-8منصف بودن
-9قاطعیت
-11رعایت اصول اخالق

دوازده ویژگی ویژگی مدیران آموزشی از نظر انجمن ملی مدیران دبیرستان های امریکا
الف ) مهارتهای مدیریتی
ب ) مهارتهای بین فردی
ج ) ارتباط
د ) سایر جنبه های مهارتی

الف ) مهارتهای مدیریتی
-1تجزیه و تحلیل مسائل:
این توانایی به جمع آوری داده ها و تجزیه اطالعات پیچیده برای عناصر هم یک مسئله بر می گردد .به عبارت دیگر ،
مدیر باید بتواند به جستجوی اطالعات برای هدف معین بپردازد و از آن اطالعات برای حل مسئله و تصمیم گیری
استفاده کند.

-2قضاوت:
توانایی رسیدن به نتیجه گیری های منطقی و اتخاذ تصمیمات پر کیفیت بر پایه اطالعات موجود  ،داشتن مهارت در



تشخیص نیازهای آموزشی و تعیین اولویت بین آنها  ،دارا بودن توان ارزشیابی انتقادی از ارتباطات کتبی.
بر این اساس  ،یک مدیر آموزشی خوب کسی است که بتواند نیازهای آموزشی جامعه و مدرسه را مشخص کرده و با
رعایت الویت ها  ،به تصمیم گیری درباره حل و تأمین آن نیازها بپردازد

-3توانایی سازمانی:
توانایی برنامه ریزی ،زمان بندی و کنترل کار دیگران و داشتن مهارت در استفاده بهینه نیروها و توانایی برخورد
درست با درخواست های دیگران در یک زمان  .بدین ترتیب  ،مدیر آموزشی کسی است که بتواند از زمان و نیرو بطور
بهینه و صرفه جویانه در حل مشکالت و تأمین درخواست ها یا نیازها استفاده کند.

-4مصمم بودن:
توانایی در تشخیص اینکه بدون توجه به کیفیت تصمیم  ،چه زمانی نیاز به اتخاذ تصمیم است  .درک درست و بموقع
زمان تصمیم گیری یکی از ویژگی های مهم رهبری آموزشی است.

ب ) مهارتهای بین فردی
-5رهبری:
توانایی در درگیر کردن و مشارکت دادن سایرین در حل مشکالت و مسائل سازمان و تشخیص این که چه زمانی
گروه نیاز به هدایت دارد و تعامل گروه با گروه برای راهنمایی آنها در انجام و تکمیل کارها از ویژگی های رهبر آموزشی
است.

-6حساسیت:
یک مدیر آم وزشی موفق نسبت به نیازها  ،خواسته ها و مشکالت شخصی اعضای سازمان دارد  .او می تواند تعارضات
را حل کند و با افرادی که زمینه ها و سوابق متفاوتی دارند رفتار و برخوردی مناسب داشته باشد  .او می داند که چگونه
با مسائل عاطفی برخورد کند و از چه نوع اطالعاتی با هر کس استفاده کند.

-7تحمل فشار:
توانایی کار کردن در شرایط تحت فشار و در زمانی که مخالفین ( نیروهای مخالف ) در حال فعالیت هستند و



همچنین توانایی فکر کردن در زمان وقوع مشکالت از ویژگی های مدیر آموزشی خوب است.

ج ) ارتباط
-8ارتباط شفاهی:
مدیر آموزشی موفق است که بتواند درباره ایده ها و وقایع سخنرانی روشنی داشته باشد.

-9ارتباط کتبی:
مدیر آموزشی باید بتواند ایده ها و افکار خود را کتبا به روش درست با مخاطبین مختلف مانند دانش آموزان ،معلمان
و اولیا و دیگران در میان بگذارد.

د ) سایر جنبه های مهارتی
-11عالئق مختلف:
یک مدیر آموزشی خوب باید توانایی و عالقه مندی الزم جهت شرکت در موضوعات و وقایع مختلف را داشته باشد.

-11انگیزه شخصی:
یک مدیر آموزشی موفق کسی است که در در تمام فعالیت هایش نوعی نیاز به کسب موفقیت وجود داشته باشد.
باید شواهدی مبنی بر اهمیت کار برای ارضاء نیازهای شخصی او مشاهده شود.

-12ارزش های آموزشی:
داشتن فلسفه آموزش و پرورش کامال مستدل و روشن و توان پذیرش ایده های جدید و تغییرات از ویژگی های
مدیران آموزشی خوب است.
ویژگی هایی که سبب پذیرفته شدن فرد در میان گروه می شود.
نفوذ شخصی :ویژگی هایی مانند :نفوذ کالم ،سخنوری ،خون گرمی و خون سردی ،ارتباط برقرار کردن می باشد.
اعتماد به نفس و خودپنداری مثبت :یعنی فرد نسبت به توانایی ها و نقاط مثبت خود اطمینان داشته باشد.
قابل اطمینان و اعتماد زیرستان بودن
داشتن فلسفه روشن و اهداف بزرگ :کسانی که از توانمندی رهبری برخوردارند ،معموال دارای فلسفه و جهان بینی
روشنی هستند.



بصیرت و قدرت پیش بینی کنندگی :بصیرت یعنی توانایی فهم نسبتا سریع روابط علت و معلولی عوامل در وقایع و
پیدا کردن راه حل های مناسب برای آنها است.
قوه ابتکار و خالقیت
قدرت تصمیم گیری و حل مساله
اراده  ،پشتکار و جدیت
صبر و بردباری
شجاعت
تغییر و انعطاف
وقت شناسی نظم و سازماندهی

فصل سوم
تصمیم گیری




تصمیم گیری
*عده زیادی از صاحبنظران تصمیم گیری را از پر اهمیت ترین وظایف مدیریت دانسته اند.
*گریفیتس ()Griffithsعقیده دارد که تصمیم گیری عصاره یا چکیده شغل مدیریت است.
*سایمون))Simonکه نظری ات پرارزشی در رابطه با تصمیم گیری دارد،مدیریت را برابر با فرایند تصمیم گیری می
داند.
* تعریف:تصمیم گیری فرایند انتخاب بهترین راه حل ممکن از میان راه حلهای موجود برای حل یک مساله است.

مراحل تصمیم گیری
-1تشخیص مشکل( مرحله ای که فرد هنوز علت ها را نمی شناسد و فقط از وجود مشکل آگاه می شود)
 -2تعریف ،تجزیه ،تحلیل و ارزشیابی مساله(توضیح دقیق اجزاء و عوامل یک موضوع یا مساله و شناختن آن)
-3جمع آوری راه حل ها یا پیش بینی راه های ممکن و موجود(یافتن راه های مختلفی که مساله از طریق آن می
تواند حل شود)
-4ارزشیابی و مقایس ه راه حل ها و تعیین ارزش و اولویت هر کدام(ارزشیابی راه حل ها از نظر هزینه ،زمان و قابلیت
اجرا)
-5انتخاب بهترین راه حل(انتخاب صرفه جویانه ترین راه حل)
-6فراهم آوردن زمینه های اعمال تصمیم(تهیه مواد ،امکانات و نیروها)
-7اعمال تصمیم(درست به کار گرفتننیرو ها و امکانات نظارت بر اجرای تصمیم،کسب اطالعات ،مهارت و توان فنی
و هدایت و کمک به نیروها در راستای تحقق هدف)
-8ارزشیابی نتایجچنانچه راه ها و امکانات هرف را متحقق نسازد باید دوباره بررسی شود)

انواع تصمیم گیری
*تصمیمات مداخله ای(:)Intermediary Decisionsاین تصمیم توسط یک فرد مقتدر به عنوان فرادست
گرفته می شود و به تفسیر  ،کاربرد یا پخش دستورالعمل ها مبادرت می ورزد.
*تصمیمات استینافی( :)Appellate Decisionsاین تصمیمات حاصل مواردی است که توسط زیردستان
پیشنهاد یا ارجاع می شود و بر حسب همین ارجاعات تصمیمات اتخاذ می گردد.
*تصمیمات خالق( :)Creative Decisionsاین تصمیمات به خالقیت و ابتکار مدیر بستگی دارد .مدیر فرد
هوشمند ،توانا و آگاهی است که موقعیت ها و مسائل را به خوبی می شناسد و می تواند به خوبی از فرصت ها استفاده



کند و تصمیمات الزم را بگیرد.
در یک تقسیم بندی دیگر تصمیمات به فردی و گروهی تقسیم می شوند.
تصمیمات فردی :آندسته از تصمیماتی است که توسط یک فرد گرفته می شود و دیگران از آن تبعیت می کنند.
تصمیمات گروهی :تصمیماتی هستند که توسط افراد ذی نفع ،صاحب نظر گرفته می شود که حاصل تفکرات جمعی
است که اصطالحا به آن تصمیم گیری مشارکت جویانه یا شورایی گفته می شود.

فواید و آثار مثبت شرکت در تصمیم گیری ها
افراد احساس تعهد و مسئولیت می کنند.
افراد احساس ارزش و اعتبار می کنند.
استعداد ها و توانایی های بالقوه افراد شکوفا می شوند.
ابتکار و خالقیت در سازمان رشد می کند
احساس تعلق و مالکیت نسبت به سازمان افزایش می یابد.
امربه معروف و نهی از منکر باعث نشان دادن راههای درست می شود
بهترین تصمیم ها گرفته می شود.
افراد مدافع تصمیم می شوند
خطاهای احتمالی کاهش می یابد.
باعث تحکیم روابط انسانی و صمیمیت می شود

خصوصیات تصمیم گیرندگان یا اعضای شورا
الف) نسبت به سازمان و مدیریت متعهد باشند.
ب) جدی باشند و در امور احساس مسئولیت کنند.
ج) از علم و تخصص الزم برخوردار باشند.
د) دارای بصیرت کافی باشند.
ه) تمایالت فردی و گروهی که مخالف سازمان باشد نداشته باشند.




مشورت در اسالم
*اسالم به مشورت،تصمیم گیری گروهی یا شورایی اهمیت فراوانی می دهد.
*قرآن کریم در این باب فرموده است:
وشاورهم فی االمرفاذاعزمت فتوکل علی اهلل ان اهلل یحب المتوکلین.
والذین استجابوالربهم واقاموالصلوه وامرهم شوری بینهم ومما رزقناهم ینفقون.
آدم ها همه معمارند .معمار مسجد خویش ،نقشه ی این بنا را خدا کشیده است .مسجدت را بنا کن ،پیش از آن که
آخرین اذان را بگویند.

انواع تصمیم گیری
تصمیم های متمرکز :تصمیماتی هستند که در رأس هرم و یا در یک مرکزیت اتخاذ می شود و به همه واحد
های تابعه یا زیر سیستم ها ابالغ می گردد.
 تصمیم های غیر متمرکز :آن دسته از تصمیماتی هستند که به سطوح پایین و یا تمام سطوح سازمان تفویض
می شود .بدین ترتیب ،افرادی که در پست ها و نقش های پایین تر قرار می گیرند ،بر حسب مسئولیت و وظیفه خود
حق و قدرت تصمیم گیری دارند.

مشارکت در تصمیم گیری
 مشارکت در تصمیم گیری  ،بر اساس یک قاعده هنجاری مستلزم بررسی و رعایت صالحیت  ،تخصص ،ارتباط
موضوع تصمیم گیری با افراد و حوزه شغلی و مسئولیت های آن ها است.

مفروضات تصمیم گیری
-1تصمیم گیری فرایندی است چرخه ای یا گردشی از مجموعه رویدادها و مراحل
-2مدیریت یعنی اجرای فرایند تصمیم گیری
-3تصمیمات معموال رضایت بخش است نه منطقی
-4وظیفه مدیر آماده سازی و تسهیل محیط داخلی تصمیم گیری است
-5فرایند تصمیم گیری الگوی عمومی عمل است
-6فرایند تصمیم گیری به شکل عام در تمامی سازمان ها اتفاق می افتد




-7منظور از تصمیم گیری  ،تصمیم گیری منطقی است .یعنی از روی علم و بصیرت
-8ارزش ها پایه اساسی تصمیم ها هستند

چه کسانی در سازمان آموزشی حق تصمیم گیر ی دارند
-1معلمان(معلمان به عنوان مهم ترین متخصصان سازمان آموزشی)
-2اولیا(به عنوان مهم ترین حامیان تصمیمات مدیر و موثر بر نظر دانش آموزان)
-3دانش آموزان(مشارکت باعث هماهنگی با تصمیم و اجتماعی شدن دانش آموزان می شود)
از وظایف اساسی مدیریت آموزشی
الف) تأمین نیروی انسانی مناسب
ب) تأمین منابع و امکانات مادی
ج) هماهنگی و تلفیق منابع انسانی و مادی

فصل چهارم
برنامه ریزی آموزشی و درسی




برنامه ریزی در یک مفهوم ک لی یعنی پیش بینی و تعیین راه ها ،روش ها و امکانات برای رسیدن به یک هدف تربیتی
مطلوب ،در حقیقت ،برنامه ریزی تفکر و تهیه نقشه برای گذر از وضع موجود و رسیدن به یک موقعیت مطلوب در آینده
است.

سطوح برنامه ریزی
برنامه ریزی ،به عنوان مهم ترین وظیفه مدیر آموزشی با توجه به سطح سازمانی یا موقعیتی که مدیر به کار اشتغال
دارد به دو سطح تقسیم می شود:
الف) برنامه ریزی آموزشی
ب) برنامه ریزی درسی

الف) برنامه ریزی آموزشی
برنامه ریزی آموزشی شامل پیش بینی های کالن و کلی است که کل نظام آموزشی و پرورش را دربر می گیرد .برنامه
ریزی آموزشی جزئی از برنامه توسعه جامعه است که می خواهد با توجه به آینده های دورتر و به طور جامع نیازهای
اساسی جامعه را برآورده سازد.

تعریف برنامه های آموزشی
فرآیند تشخیص وضعیت موجود و مطلوب جامعه ،تعیین اهداف نظام آموزشی  ،سیاست گذاری ،تعیین شاخص ها و
رویه ها و تخصیص منابع ،امکانات ،نیروها ،بودجه و روش های تحقق آن اهداف برنامه ریزی آموزشی نامیده می شود.

مسائل اساسی برنامه ریزی آموزشی
فلیپ کومبز در کتاب "برنامه ریزی آموزشی چیست "مسائل اساسی برنامه ریزی آموزشی را به پنج قسمت تقسیم
می کند:
اهداف و وظایف نظام آموزشی چیست؟
تعیین راه حل های ممکن
تعیین منابع مورد نیاز
تعیین کسانی که باید هزینه های آموزشی و پرورش را بپردازند




منابع چگونه باید تخصیص داده شود؟

منابع اطالعاتی و نیاز سنجی برنامه ریزی آموزشی
برنامه های توسعه
انتظارات و خواست های جامعه
تغییرات تکنولوژیک
بودجه
بازار کار
نیازها ،استعدادها و رشد کمال انسانی
نیروی انسانی
جمعیت
امکانات آموزشی
اطالعات آمار و پژوهش

برنامه های توسعه:
در دنیای امروز ،اکثر کشورها برنامه های بلند و میان مدت را برای توسعه ملی در زمینه های اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی و ...ارائه می دهند لذا کلیه مدیران و برنامه ریزان جامعه باید تمام کوشش های خود را متوجه رسیدن به این
اهداف کنند و برنامه ریزان آموزشی باید سیاست های بخش آموزش پرورش برنامه توسعه را به دقت مورد مطالعه قرار
دهند و برای تحقق آن ها برنامه ریزی کنند.

انتظارات و خواست های جامعه:
بدون تردید ،نظام آموزشی در خدمت خواست ها و نیازهای مردم است .مردم ممکن است از طریق بیان آزادانه
نیازهای خود ،از نظام آموزشی بخواهند که در مسیر معینی قدم بردارد .به هر حال ،این خواست ها ممکن است از طریق
نمایندگان مردم در مجلس و یا انجمن اولیاء و مربیان مطرح شود.




تغییرات تکنولوژیک:
از آنجا که جهان کنونی  ،دنیای تغییرات سریع و شگرف علمی و تکنولوژیک نام گرفته است و هر روز شاهد تغییرات
زیاد و جدی تری هستیم ،برنامه ریزی آموزشی باید تالش خود را متوجه این تغییرات کند .هماهنگی و همنوایی با
پیشرفت علم و بکارگیری تکنولوژی مفید در سیستم آموزشی از ضروریات است و نظام آموزشی باید تحقیق و توسعه را
در برنامه های خود بگنجاند.

بودجه:
بررسی و تخصیص بودجه یا منابع مالی مناسب با اهداف و سیاست های آموزشی و توزیع درست این بودجه از عوامل
بسیار مهم برنامه ریزی آموزشی است.

بازار کار
آموزش و پرورش باید خود را با نیاز های بازار و سایر بخشهای جامعه منطبق .سازد  .از اینرو کسب اطالعات از
کارفرمایان و مدیران سازمان ها و نهادهای مختلف جامعه سارباره نیازهای شغلی و بررسی وضعیت فارغ التحصیالن در
ارتباط با آن از نظر توان علمی و مهارتی دارای اهمیت است.

نیازها ،استعدادها و رشد کمال انسانی
برنامه ریزی آموزشی بر اساس شناخت درست نیازها ،استعدادها و مراحل رشد و کمال انسان انجام می شود و باید با
اصول رشد و یادگیری افراد هماهنگ باشد.

نیروی انسانی
تامین نیروی انسانی مناسب مانند معلمین و حتی مستخدمین از مهم ترین ارکان موفقیت برنامه ریزی آموزشی
هستند.




جمعیت
بدون تردید کار اصلی آموزش و پرورش بر روی انسان های جامعه است و می خواهد افراد را به سطحی از دانش،
آگاهی و اطالعات برساند .بنابراین باید اطالعات درست جمعیتی در اختیار داشته باشد.

امکانات آموزشی
برنامه ریزی آموزشی برای موفقیت باید همزمان و یا حتی قبل از از سایر عوامل به نیاز سنجی امکانات بپردازد .و از
وجود امکانات مطمئن شود.

اطالعات ،آمار و پژوهش
برنامه ریزی آموزشی بیش از هر چیز نیازمند اطالعات ،آمار و پژوهش است زیرا باید درباره تعداد افراد واجب
التعلیم،دانش آموزان هر پایه  ،معلمان و  ..اطالعات دقیقی داشته باشد.

اهداف پژوهش های آموزشی
ا لف) توصیف :پژوهش های آموزشی به توصیف پدیده های آموزش و یا به آنچه به آموزش مربوط است می پردازد.
ب) پیش بینی :دومین هدف پژوهش های آموزشی پیش بینی رفتارها یا پدیده های آموزشی است.
ج) اصالح یا بهبود :منظور از اصالح یا بهبنو ،کنترل عوامل مؤثر بر پدیده هاست که با دستکاری یا دخالت در
متغیرهای متعلق به پدیده های مورد نظر ،از اتفاق یک امر نامطلوب جلوگیری کرده و یا به رخ دادن امری مطلوب کمک
کنیم.

مراحل برنامه ریزی آموزشی
تشخیص مسأله
جمع آوری اطالعات الزم و تجزیه و تحلیل مسأله
بررسی راه حل هی موجود و ممکن
تعیین روش های انجام کار و مراحل آن با توجه به راه حل ها و زمان
تعیین نیروها و امکانات الزم (سازماندهی)




آماده کردن برنامه برای آزمایش در صورت لزوم
اعالم برنامه و اجرای آن
 بازنگری ،کنترل ،ارزشیابی و اصالح برنامه با توجه به بحران ها ،ضرورت ها و مسائل پیش بینی نشده

ب) برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی عبارت از فرآیند طراحی و تعیین اهداف ،محتوا ،فعالیت ها  ،روش ها و ارزشیابی موضوعات مورد
آزمایش و ایجاد شرایط الزم برای یادگیری به منظور تغییر رفتار در یادگیرنده در راستای دستیابی به اهداف آموزشی می
باشد.

فعالیت ها ی برنامه ریزی درسی
اهداف :در برنامه ریزی درسی ابتدا باید اهداف هر درس یا موضوع تعیین گردد.
محتوا :محتوا یعنی تعیین فهرست عناوین و سرفصل ها و تقسیم بندی موضوع و بالأخذ ارائه طرح درس
روش ها :روش ها ،راه ها ،الگوها و یا وسایلی که شرایط بهتری را برای یادگیری فراهم می سازند.
فرایند فعالیت ها  :منظور از فرایند یا فعالیت ها ،مجموعه ای از رفتارها ،کنش ها و واکنش های دانش آموز و معلم
برای یادگیی و یاد دادن است که نهایتا سبب درک یک موضوع و تغییر رفتار در دانش آموز می شود.
ارزشیابی :از آن جهت که ارزشیابی در مه مراحل برنامه ریزی درسی وجود دارد ،از فراگیرترین عناصر برنامه ریزی
درسی بشمار می رود.

اهداف اساسی ارزشیابی
شناخت توانایی دانش آموزان رد وضع موجود
تعیین میزان تحقق اهداف آموزشی و درسی
شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی
تصمیم گیری برای فعالیت های بعد از آموزش و درس
آشنا سازی دانش آموزان با نقاط قوت و ضعف خود
تعیین افرادی که حق ارتقاء به مراتب باالتر تحصیلی را دارند.




فصل پنجم

تامین و سازماندهی منابع و امکانات




الف)تأمین نیروی انسانی مناسب:
در مدیریت جدید بحث دیگر دستور دادن رئیس بدون نیت بلکه نقش تسهیل و هماهنگی مطرح است.
سازماندهی در نظام آموزشی به انتخاب افراد و منابع و قرار دادن آنها در جای مناسب برای رسیدن به اهداف.
مدیری موفق است که به سؤال « من چه می خواهم؟» پاسخ مناسبی دهد که نیاز به کارشکافی و تجزیه و تحلیل
شغل دارد و در واقع آن چه انتظار است را در مورد ویژگی های کیفی و کمی و اطالعات از شغلش بیان می کند.
سازماندهی در سازمان آموزشی یعنی انتخاب افراد منابع کارآمد و مناسب و قرار دادن آن ها درجای الزم و تعیین
روابط بین آن ها به منظور دست یابی به اهداف نظام آموزشی.
وظیفه مدیر آموزشی این است که بر اساس ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان یا مقطع تحصیلی تحت نظر خود،
دبیران متخصص و کارآمد را انتخاب کند.

ویژگی معلم خوب
سالمت جسمی
سالمت روانی
سالمت فکری
تحصیالت مناسب
تجزیه یا سابقه کار
ویژگی های خانوادگی و اجتماعی
منش و شخصیت
خود ابزاری ـ همراه علومی که یاد می گیرد از آگاهی وجودی خودش هم استفاده می کند.

ویژگی مدیر خوب:
شوخ طبعی ـ دقت ـ ایمان ـ ترد منع ـ خالق ـ متعهد ـ تالش تازه

ب ـ تأمین منابع و امکانات مادی و تکنولوژیک
کم توجهی آموزشی و پرورشی به تأمین وسایل و امکانات شاید به خاطر توان اقتصادی باشد در حالی که آموزش از
طریق بینایی %75شنوایی %13المسه %6بویایی %3چشایی %3است.




آثار مثبت امکانات مادی و تکنولوژیک
این مواد و تجهیزات تفکر و پیرایش مفاهیم و پایداری آن ها را ملموس می سازد.
سبب جلب توجه و افزایش عالقه دانش آموزان می شود.
بر سرعت ،اثربخشی و پایداری یادگیری افزوده می شود.
سبب کسب تجربه های عینی ،واقعی و حقیقی در فراگیران می شود.
یادگیری برخی از پدیده ها و واقعیت ها که درشرایط معمولی امکان پذیر نیست را ممکن می سازد.

انواع منابع مادی و تکنولوژیک آموزشی
فضاهای آموزشی :فضاهای آموزشی یک مدرسه شامل زمین ،ساختمان ،کالس درس ،کتابخانه ،آزمایشگاه،
کارگاه ،زمین بازی ،سالن نمایش و نظایر آن می باشد.
 وسایل و امکانات آموزشی :منظور از وسائل و امکانات آموزشی وسائلی است که با توجه به اهداف رفتاری و
فعالیت های مورد نظر برای تدریس و یادگیری بهتر در اختیار معلم و دانش آموزان قرار می گیرد.

انواع فضای آموزشی
1 ـ ساختمان مدرسه
2 ـ کالس درسی
3 ـ کتابخانه.
-4 آزمایشگاه
-5 کارگاه

ج ـ هماهنگی و تلفیق منابع مادی و انسانی:
منظور از تلفیق منابع انسانی و مادی بوجود آوردن شرایطی است که نیروی انسانی بتواند حداکثر استفاده را از
تکنولوژی بعمل آورد.
برای پدید آوردن چنین شرایطی  ،بیان سه مسئله ضرورت دارد .اول این که مدیر آموزشی باید از همه کسانی که در
حوزه مدیریت او کار می کنند به عنوان متخصص و صاحب نظر سؤال کند که به چه مسائل و ابزارهائی برای تدریس و
ارائه خدمات بهتر نیاز دارند .نکته دوم این که مدیر باید با درک ضرورت کاربرد ابزار و امکانات آموزشی ،نگرش ها و




مهارت های الزم را برای بکارگیری وسائل و امکانات آموزشی در معلمان ایجاد کند تا در اثر این نگرش و مهارتها ،تمایل
و عالقه معلمان به کارشان و آموزش بهتر زیادتر شود .نکته سوم رعایت ارزش و کرامت انسان در برابر تکنولوژی است.

حرفه گرایی:
حرفه گرایی به دسته ای از نقاط قوت شخصی درونی یا نهادینه شده و ارزش ها اطالق می شود که شاغالن را
آماده ارائه خدمات با کیفیت باال به دیگران می سازد که از طریق آموزش ها ،تربیت و کسب دانش ها و مهارت های
خاص در یک رشته خاص شغلی می سازد.

ویژگی های حرفه گرایی:
دانش تخصصی
مهارت های حرفه ای
تفکر و اندیشه ورزی
تعهد به کیفیت
اخالق حرفه ای
پژوهش مداری
توجه به منافع عمومی و نه منافع شخصی افراد و خود و...

توانمند سازی
توانمند سازی به معنی دادن فرصت هایی است که کارکنان قدرت تصمیم گیری ،انتخاب راه حل ها ،استقالل عمل و
مسئولیت پذیری پیدا می کنند.

هفت عامل اساسی برای توانمند سازی در سازمان
 مشارکت در تصمیم گیری :احساس مداخله و مشارکت معلمان و کارکنان در تصمیم گیری ها و اموری که به
کار حرفه آن ها مربوط می شود از عوامل مهم توانمند سازی است.
 احساس معنی دار :معنی داری یعنی احساس معنی دار بودن شغل ،اهداف و وظایف آن بر اساس ارزش ها و
نیازهای فرد شاغل و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن شغل قائل می شود.




رشد حرفه ای :منظور از رشد حرفه ای قرار گرفتن در شرایطی است که کارکنان به آخرین اطالعات و دانش
های مربوط به شغل خود از طریق آموزش ،کالس و ...دست یابند.
 خودکار آمدی :خودکار آمدی به احساس  ،برداشت و اعتقاد درباره توانایی های فرد نسبت به شغل و اینکه از
عهده آن برمی آید بر می گردد.
خودگردانی و استقالل :خودگردانی نوعی احساس کنترل به امور و جنبه هی مختلف شغلی و زندگی حرفه ای
است.
 احترام و پشتیبانی حرفه ای :توانمندسازی حرفه ای موقعی رخ می دهد که کارکنان و معلمان نوعی احساس
احترام و پشتیبانی از طرف همکاران و مدیران خود داشته باشند.
 اثرگذاری :یعنی اینکه معلمان احساس می کنند که به مدرسه و زندگی سازمان آموزشی اثر و نفوذ دارند و مؤثر
واقع می شوند.

فصل ششم

آموزش و آماده سازی نیروی انسانی




اهمیت آموزش و آماده سازی نیروی انسانی
عده ای از مدیران فکر می کنند که تنها وظیفه آماده کردن کالس ،دادن برنامه و ...بر عهده آنان است که کمتر
دیده می شود که مدیری خود را مسئول آموزش و پرورش معلمین بداند.
مشکل عمده آموزش ضم ن خدمت فعلی که خارج از مدرسه ارائه می شود ،عدم توجه به مسائل و مشکالت
معلمان و نیازهای دانش آموزان در صحنه عمل و تدریس است.
 آموزش باید نوعا علمی و کاربردی باشد و به صورت کارگاهی اداره شود تا بیشترین فایده را برای معلمین داشته
باشد.

انواع آموزش ها
الف -آموزش های قبل از خدمت:
ب -آموزش بدو ورود یا آشناسازی با محیط ،امکانات ،نیروها و مسائل خاص محیط کار:
ج -آموزش ضمن خدمت:

الف -آموزش های قبل از خدمت:
 این آموزش ها ،معموال در بیرون از مدارس ،در ادارات آموزش و پرورش مناطق ،استان و یا مرکز داده می شود.
معموال پس از آن که مراحل استخدام و گزینش فرد به پایان رسید ،از او خواسته می شود که در کی کالس آموزش قبل
از شروع خدمت شرکت کند .موضوعات و روش های تدریس باید سبب پیدایش مهارت های حرفه ای معلمان شود .در
این آموزش ها  ،کارورزی در محیط های آموزشی ،کاربرد وسائل و امکانات آموزش و تمرین معلمی از پر اهمیت ترین
کارهای مراکز تربیت معلم و آماده سازی قبل از شروع خدمت می باشد.

ب -آموزش بدو ورود یا آشناسازی با محیط ،امکانات ،نیروها و مسائل خاص محیط کار:
آموزش های بدو ورود از دو قسمت اساسی تشکیل می شود .قسمت اول مربوط به آشنا شدن به محیط،
امکانات ،فضا و نیروهای سازمان آموزشی است .معموال در برخی از جوامع ،مدیران زمانی را برای گردش در محیط و
آشنایی با فضا و امکانات اختصاص می دهند .و بخش دیگر آشناسازی فرد جدیدالورود با معلمان دیگر و نیز معرفی او به
دانش آموزان است .گاهی اوقات دادن اطالعاتی درباره وضع اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان و اولیاء آن ها
نیز به سبب تسهیل این امر می شود




ج -آموزش ضمن خدمت:
آموزش ضمن خدمت به مجموعه آموزش هایی گفته می شود که فرد را با دانش و علوم جدید و حل مشکالت
شغلی اش توانمند می سازد.
در حال حاضر ،آنچه عنوان آموزش ضمن خدمت نامیده می شود ،کالس ها ،جلساتی خارج از محیط کار و با
شرایطی کاال غیر طبیعی و دور از واقعیت ها و مشکالت محیط کار است.

سازمان یادگیرنده
سازمان های آموزشی ،سازمان های خاص آموزش و یادگیری هستند که هدف نهایی آن ها تحقق یادگیری و
پرورش انسان ها و ایجاد رفتارهای نسبتا پایدار در دانش آموزان و دانش جویان است.
 سازمان یادگیرنده ،سازمانی است که در خلق ،کسب و انتقال دانش و تغییر رفتار برای انعکاس دانش و بینش
جدید مهارت دارد.

ویژگی های سازمان یادگیرنده:
اطالع رسانی
تبادل داخلی
انعطاف پذیری پاداشی
جویاگیری
ساختارهای قدرتمند و...




فصل هفتم

انگیزش




تعریف انگیزش
علم و دانشی که به میدان آموزشی در راه شناخت علل رفتارها  ،کارها و فعالیت ها و رابطه ی آن با زندگی
کمک می کند انگیزش نام دارد.
 موضوع اصلی انگیزش :شناخت رفتار انسان و عواملی که بر رفتارش اثر می گذارد و قبل از هر موضوع دیگری
نیاز و میل و عالقه و رغبت ارتباط دارد که بر حسب عالقه و فرهنگ و موقعیت افراد از همه ی آنها استفاده می کند.
جنبه ی درونی :وقتی صرفا به مطالعه ی نیازهای انسان می پردازد.
جنبه ی بیرونی :اگر توجه بیشتر به محرک ها و عوامل خارجی باشد.
هلریحل  ،اسلوکوم  ،وو دمن: =Hellriele – slocum – wood manانگیزشی را مجموعه نیروهایی
در درون فرد که سبب رفتار فرد به سوی یک هدف ویژه می شود می دانند .آنها می گویند انگیزش روش هدف مدار
است.
 دکتر سید محمد میر کمالی :انگیزشی در مدیریت ایجاد میل ـ اشتیاق و عالقه به انجام دادن کار  ،تشویق ،
جلب رضایت و خشنودی کارکنان از طریق ارضای نیازهای منطقی ،مادی ،اجتماعی و روانی است.

رابطه انگیزش با موضوعات مهم آموزش و مدیریت
الف -انگیزش و یادگیری:
ب -انگیزش و رشد:
ج -انگیزش و شخصیت:
د -انگیزش و هیجان
ه -انگیزش و رضایت شغلی

الف -انگیزش و یادگیری:
قسمت بزرگی از یادگیری مربوط به عالئق و نیازهای دانش آموزان است و چنانچه معلمان مواد درسی خود را بر
اساس نیازهای دانش آموزان انتخاب کنند ،دانش آموزان با حداکثر عالقه مطالب را یاد می گیرند.

ب -انگیزش و رشد:
اگر در سازمان آموزشی به نیازهای اجتماعی و روانی فرد توجه شود ،رشد اجتماعی و روانی حاصل می شود.
پس در حقیقت  ،انگیزش که موضوع اصل آن تأمین نیازهاست ،عامل اصلی رشد به حساب می آید.



ج -انگیزش و شخصیت:
اگر انگیزش به بررسی روش ها و راه های تأمین نیازها بپردازد و بتواند در یک حالت پایدار زمینه های تأمین
نیازهای سطوح باالتر معلمان ،دانش آموزان و کارکنان را فراهم کند ،در شکل گیری شخصیت آن ها تأثیر به سزایی
خواهد گذاشت.

د -انگیزش و هیجان
 هیجان به واکنش انطباقی نیز گفته می شود  ،واکنشی غیر عینی به محیط که با پاسخ های عصبی و هورمونی
همراه است .هیجان باعث ایجاد حالتی خوشایند و ناخوشایند در فرد می شود .در محیط های پر تنش هیجانات منفی
مانع بروز رفتار های موثر هستند.

ه  -انگیزش و رضایت شغلی
رضایت شغلی یعنی احساسات کلی فرد نسبت به شغلش و این که آیا شغلش و نتایج آن را دوست دارد یا
ندارد .در اکثر پژوهشها بر انگیزش به عنوان عامل ایجاد رضایت شغلی تاکید شده است.

عوامل موثر بر انگیزش:
1ـ نیازهای انسان :فیزیولوژیکی ـ اجتماعی ـ روانی
2ـ محیط
3ـ سایر انسان ها
4ـ مدیریت و سبک ها
5ـ تجربه های گذشته
6ـ اهداف و ساختار سازمان
7ـ پاداشها

-1نیازهای انسان :فیزیولوژیکی ـ اجتماعی ـ روانی
اولین عامل انگیزش نیازهای مختلف انسان می باشد .عده ای از صاحب نظران پژوهش زیادی روی نیازهای
انسان کرده اند از جمله آبراهام مذلوکه نیازهای انسان را به چند دسته تقسیم کرده است  ،از جمله




الف) نیازهای فیزیولوژیکی :که شامل نیازهای اساسی و حیاتی انسان مانند :آب و غذا می شود.
ب) نیازهای تأمینی :نیازهای وی حفظ و نگهداشت انسان از خطرات است مانند نیاز به دفاع.
ج) نیازهای اجتماعی ،تعلق و دوست داشتن
د) نیازهای مقام و موقعیت و قدر و منزلت  ،احترام و شناخت
ه) نیازهای خودشکوفایی

.2محیط (محرک وشرایط):
 تناسب محیط با نیازهای انسان یکی از اساسی ترین پیش فرض های انگیزش است و منظور از محیط ،مجموعه
عوامل و شرایطی است که در بیرون از ارگانیزم وجود دارد و برای تأمین نیازها مورد استفاده قرار می گیرد.

.3سایر انسان ها:
از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است و در خلقت خود محتاج به زندگی و همکاری با دیگران آفریده شده
است ،بناچار وجود انسان های دیگر از عوامل اساسی و شرایط انگیزش آن هاست.

.4تجربه های گذشته:
تجربه های گذشته ،ضمن آنکه شخصیت ،منش و نگرش های ما را بوجود می آورد ،سبب پیدایش انتظارات
خاص از خود ،محیط و دیگران می شود .همین تجربیات و نتایج آن عامل مهمی در انگیزش فرد می باشد.

روش های انگیزش در سازمان آموزشی
توجه به نیازهای افراد
ایجاد امنیت شغلی و کاری
حقوق کافی
احساس تعلق و مالکیت
دادن کار مناسب با استعدادهای افراد
دادن مسئولیت
به رسمیت شناختن افراد




دادن مسئولیت
تقویت مثبت و دادن پاداش عادالنه
عدالت و انصاف
روابط انسانی
غنی سازی شغل

فصل هشتم

برقراری روابط انسانی




برقراری روابط انسانی
روابط انسانی آن قدر اهمیت دارد که بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت  ،مدیریت را علم  ،هنر یا فن
برقراری روابط با انسان های داخل سازمان تعریف می کنند.

روابط انسانی از نظر فالت
روابط انسانی عبارت است از توان برقراری ارتباط انسانی با معلمان و دانش آموران  ،از طریق پذیرفتن وجود،
شخصیت ،ویژگی های فردی  ،نیازها و همه تفاوت هایی که احتماال با شخص مدیر دارند.

شاخص های روابط انسانی
درک نیازها ،استعدادها و مشکالت دیگران و کوشش برای تأمین شکوفایی و حل آن ها.
پذیرش تفاوت های فردی
دوست داشتن دیگران
خوب گوش دادن و پذیرش افراد
 برقراری بهداشت روانی در محیط آموزشی :بهداشت روانی ،حالت ویژه ای از روان است که سبب رشد و کمال
شخصیت افراد در سازمان می شود.

اصول بهداشت روانی از نظر سعید شاملو
احترام فرد به شخصیت خود و دیگران
شناخت محدودیت ها در خود و افراد دیگر
دانستن این حقیقت که رفتار انسان معلول چه عواملی است
آشنایی با این که رفتار هر فرد تابع تمامیت وجود اوست.
شناسایی احتیاجات و محرک هایی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می گردد.




ویژگی های افرادی دارای بهداشت روانی از نظر دیویس


افراد سالم در مورد خویش احساس آرامش و آسودگی خاطر دارند.
از زندگی خود ناامید نیستند.
از حس احترام به خود برخوردارند.
اهداف واقع بینانه ای برای خود در نظر می گیرند.
از زندگی خود احساس نشاط می کنند.
برای تفاوت های فردی دیگران احترام قایل هستند.
در برخورد با مشکالت ،خود را توانا احساس می کنند.

فصل نهم
نظارت و کنترل




تعریف نظارت و کنترل:
 نظارت و کنترل یعنی ،بازدید و مراقبت از طرز پیشرفت اجرای عملیات با مقایسه با وضع مطلوب و تغییر و
تصحیح عملیات به منظور جلوگیری از انحراف از تحقق اهداف سازمان آموزشی است.

مراحل نظارت و کنترل
 تعیین معیارها یا استانداردهای عمل :معیار یا استاندارد بیان کننده و توضیح دهند انتظارات ما از یک کار به
خصوص  ،اندازه ،سطح کمیت ،کیفیت ،و یا محدودیت های آن می باشد.
سنجش و اندازه گیری عملیات و عملکرد جاری :اندازه گیری عملیات و عملکرد از طریق جمع آوری اطالعات و
تجزیه و تحلیل آن ها انجام می گیرد.
 مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب :این قسمت از طریق مقایسه اطالعات بدست آمده در رابطه با وضع موجود
و موارد ذکر شده در مرحله دوم با معیار یا استانداردهای عملکرد در مرحله اول اشاره شد انجام می شود .نتیجه نهایی
این مرحله کشف میزان انحراف از یا انطباق با معیارها می باشد.
 اقدامات تصحیحی :مجموعه عملیات یا رفتارهایی است که رفتارهای انحرافی را به وضعیت مطلوب بازمی گرداند
که ممکن است شامل اقداماتی چون اصالح ،تغییر آموزش ،گزینش و غیره باشد.

عوامل نظارت
نظارت با مجموعه ای از اقدامات  ،روش ها و فرآیند ها تحقق می یابد که آن ها را عوامل نظارت می نامیم .عوامل
نظارت را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
مشاهدات
ارتباطات
قوانین ،مقررات و استانداردها
واحد تخصصی نظارت
بازدهی و یا محصول در هر مرحله
تحلیل و استنباط
مقایسه آنچه هست و آنچه باید مطابق برنامه باشد.




شیوه های مختلف کنترل
الف) آموزش :چنانچه عدم پیشرفت تحصیلی یا نبودن روابط انسانی مطلوب ناشی از نداشتن مهارت الزم در روش
تدریس و یا برقراری روابط انسانی باشد ،می توان معلمین را در معرض آموزش الزم قرار داد.
ب) تغییر و جابجایی :اگر افراد از تدریس در کالس بخصوص خسته شده باشند ،می توان با تغییر کار یا پایه تدریس
افراد جلوی اشتباهات آن ها را گرفت.
ج) گزینش :گاهی اوقات متوجه می شویم که عالوه بر نیروهای موجود باید نیروهای جدیدی را به استخدام در آوریم.
که در هر گزینش باید نیازهای سازمان و رفع اشکاالت موجود مورد نظر باشد.
د) تأمین شرایط و زمینه های مناسب
ه) تنبیهات انظباطی
و) اخراج

تضمین کیفیت
 تضمین کیفیت یکی از راه های نظارت و کنترل است .بر این اساس رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان
ب ه اجرا در می آید.و حلقه های کیفیت که گروهی از سرپرستان و مدیرانی هستند که دائم در حال نظارت بر کیفیت می
باشند ،تشکیل می شود.

اصول کیفیت
-1 تاکید بر مشتریان
-2 توجه به اصالح مستمر
-3 اصالح در کیفیت همه چیز سازمان
-4 اندازه گیری دقیق
-5 توانمند سازی کارکنان

اصول مدیریت کیفیت برای نظارت
-1 کنترل آموزش های کارکنان
-2 آغاز کار هر کارمند جدید الورود بر اساس انتظار کیفیت
-3 ارتباط با همه کارکنان به طور انفرادی



-4 راضی نشدن به کاری کمتر از حد مطلوب
-5 ارتباط در سازمان بر اساس کیفیت
-6 بازدید از همه امور و قسمتها
-7 درج پیشنهادات و تشویق
-8 یادگیری از تجربه های گذشته
-9 کمک گرفتن از سایر بخشها
-11 بهره گیری از شایستگیها
-11 الگوی کارکنان بودن

اصول ارزشیابی درست
هدف ارزشیابی باید روشن و مشخص باشد.
وسیله ارزشیابی متناسب با هدف و مسئله مورد ارزشیابی باشد.
باید بتوان از ارزشیابی نتایج درستی استخراج کرد.
ارزشیابی متعصب نباشد.
زمان و اختیار الزم به فرد ارزشیابی داده شود.

اهداف ارزشیابی
برایان فیدلر برای ارزشیابی دو هدف عمده قائل است:
توجه به جنبه ارزشیابی عملکرد
توجه به جنبه بهسازی

اهداف بهسازی و بهبود
الف -برای مشاورت و تربیت زیر دستان که عملکرد خود را اصالح کرده و پتانسیل آتی خود را افزایش دهند.
ب -برای توسعه و بهبود و تعهد نسبت به سازمان از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و برنامه ریزی زندگی شغلی
ج -ب رای برانگیختن زیر دستان که موفقیت خود را تشخیص دهند و احساس پشتیبانی کنند
د-برای تقویت روابط بین مدیر و زیر دستان
ه -برای تشخیص مشکالت فردی و سازمانی



تشویق و تنبیه
تشویق :اگر رفتار فردی را منطبق با اهداف سازمانی ارزیابی کنیم ،با توجه به نیازهایش به او چیزهایی می دهیم
که امکان تکرار آن رفتار را بیشتر کند که تشویق نام دارد.
 تنبیه :بالعکس ،اگر رفتار فرد از نظر ما نامطلوب و دور از اهداف باشد ،فرد را از بعضی حقوق یا نیازها محروم می
کنیم .که این بازداشتن از تأمین نیازها تنبیه نام دارد.

رعایت نکاتی در تنبیه
وقت شناسی :مدیر باید به موقع و پیش از دیر شدن دست به عمل بزند.
گوناگون کردن سطح عاطفی :میزان مهربانی ،آرامش و  ...در اعمال تنبیه مؤثر است .تنظیم کردن مقدار عاطفه
یا رعایت سطح محتوای آموزشی بسیار اهمیت دارد.
اعمال تنبیه یا انضباط باید به عملکرد بپردازد و نه به خصوصیات و ویژگی های فردی.
مسائل و تکالیف باید مشخص شود.
 محرم اسرار بودن :اعمال انضباط باید کامال در خلوت انجام شود ،زیرا اعمال روش های انضباطی بهتر نتیجه می
دهد.




