
  
  
  
  

  ها  انتقادها و دیدگاه:پذیري مدیریت آموزشی تأملی بر آموزش
  

  2مند  آزاده بهره- 1دکتر محمود سعیدي رضوانی
  4/8/88 :تاریخ پذیرش  3/4/85:  دریافتتاریخ

  چکیده
 در سـطح دانـشکدة   اي مطالعهزایی است که برخی تحقیقات از جمله  لهاین مقاله حاصل بررسی موقعیت مسئ   

هاي آکادمیک  ا عدم توفیق فارغ التحصیالن دوره   ز لهآن موقعیت مسئ  . اند را به تصویر کشیده     آن علوم تربیتی 
 مطرح شـد کـه چـه بـسا اصـوالً      مسئله این ،در پی آن . در محیط واقعی سازمان بوده است آموزشی مدیریت

 "ی آموزش مدیریتسنج  امکان"بنابراین، براي بررسی موضوع . فرایند تربیت مدیران فرایندي ناشدنی است
 پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیـا  ،بر این اساس. تحلیل گردید  بررسی و  نظران  صاحبهاي    دیدگاه

 بـه دالیلـی   نظـران  صـاحب کاوي نشان داد که گروهی از   نتایج پیشینهمدیریت آموزشی قابل آموزش است؟   
، نقطـه  در این مقاله. وزش مدیریت هستندناپذیري آم  عمل مدیریت قایل به امکان   نظیر شکاف میان تئوري و    

 نقـد شـد و چنـین نتیجـه شـد کـه  نقـص مـشاهده شـده در فـارغ                  پـذیري مـدیریت    نظرات مخالفان آموزش  
 نه دانش فعلی مدیریت و) هاي مدیریتی آموزه(ي مدیریت   ها  نظریهبران  کار  به به احتمال بیشتري     ،التحصیالن

) ب(هـاي نامناسـب و     یافـت آمـوزش  در) الـف ( د به دو عاملانتو  میبران  هاي این کار    کاستی. مربوط است 
هـاي    در صورت پذیرش اصل تعامل آموزه.مربوط باشد ،متناسب با شغل مدیریتهاي شخصیتی غیر    ویژگی

هـاي مـدیریت    ، بایـستی افـرادي را در دوره  )دانـشجوي مـدیریت آموزشـی   (هاي کـاربر     مدیریت با ویژگی  
 بـه راهکارهـاي دیگـري در    توان می  ضمناً.  یک مدیر موفّق باشند  ي اولیۀ ها   که داراي ویژگی   گزینش نمود 

رویکـرد گـردش و ارتقـاي شـغلی همـراه بـا       . ي آموزشـی اندیـشید  هـا  سـازمان آموزش مـدیریت در سـطح      
  . باشد میهاي موثر  هاي ضمن خدمت مبتنی بر تحقیق عمل یکی از روش آموزش
  شناختی مدیران  خصوصیات روان،ذیريپ  آموزش،مدیریت آموزشی: ي کلیديها واژه

                                                
   saeedy@um.ac.ir         عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد-1
  کارشناسی ارشد مدیریت -2
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  مقدمه
وي تخصصی شدن س  حرکت به،هاي عدیدة موجود در زندگی انسان    دلیل پیچیدگی   ، به در عصر حاضر  
همین امر منجر به اقداماتی از سوي جوامع مختلـف توسـط فرهیختگـان و     .اي یافته است کارها روند فزاینده  

حـل ایـن   .  را از مسایل فراروي خویش سـر بلنـد بیـرون آورنـد           تا انسان امروزي   ،اندیشمندان گردیده است  
هـر  ".  نیرومنـد و بالنـده امکـان پـذیر اسـت     ،ي پویاها سازمانوجود آمدن  اي از طریق به مسایل در هر جامعه  

 رسمی و غیر رسمی براي تحقق نیازهاي اجتماعی بـه   هاي کاري در قالب    کجا که سخن از سازمان و گروه      
 زیـرا تـا نیـروي انـسانی متخـصص و      ،گیـرد  مـی هاي آن قـرار   یت و رهبري محور فعالیت    مدیر ،آید میان می 

 "آیـد  و مالی استفاده مناسب به عمـل نمـی   انسانی ،مدیران الیق و کارآمد وجود نداشته باشند از منابع مادي      
یران موفـق   جذب و نگهداشت مـد ،ند تا با تربیت  کن  می سعی   ها سازمان ،همین دلیل   به ).1375 ،قرایی مقدم (

ی هاي مختلـف در اقـص    دانشگاه،با توجه به اهمیت و ضرورت آموزش مدیران       .در اعتالي سازمان بکوشند   
ي هـا  رشـته  ،در حـال حاضـر  . انـد  هاي مختلـف اقـدام کـرده     نقاط جهان به تدریس رشتۀ مدیریت با گرایش       

شی و غیـره وجـود دارد کـه     آموز ، عمومی ، نظامی ، صنعتی ، بیمارستانی ، بازرگانی ،متفاوت مدیریت دولتی  
  . تخصصی پیدا کرده استها جنبۀ ر یک از این شاخهمدیریت در ه
 ، سیاسـی و اقتـصادي اثـري عمیـق و نافـذ دارد       ،هـاي اجتمـاعی    ي مدیریتی که در نظام    ها  بخشیکی از   

اگر مـدیران آموزشـی یـک جامعـه داراي دانـش و مهـارت کـافی          "مدیریت در آموزش و پرورش است و      
 کـارایی و اعتبـار بـاالیی    ،ي اجتمـاع نیـز از اثربخـشی      هـا   بخـش ون تردید نظـام آموزشـی و سـایر          بد ،باشند

  ).1378 ،میر کمالی ("برخوردار خواهند بود
هاي واقعی بـه چـالش کـشیده      دانش حاصل از مدیریت  در موقعیت موضوع کاربرد،اما در سالیان اخیر  

 در مقیاس محـدود  ، حاضراي توسط مؤلفان مقالۀ  مطالعه،در همین رابطه. )2005 ،١آلیواز جمله  ( شده است 
 کلـی از نظـر دانـشجویان    طـور  بـه  انجام شد و نشان داد که     مشهد  علوم تربیتی دانشگاه فردوسی    در دانشکدة 

هـاي   هـا و مهـارت   عد ایجاد تواناییخصوص در ب  این دوره به   ،ترم پنجم کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی     
  .  دانش نیز چندان رضایت بخش نبوده استاگرچه در مقولۀ. ستالزم ضعیف عمل کرده ا

 د موجـب توانـ  مـی  مدیریت آموزشی ۀ آیا تحصیل در رشت مطرح شد کهسؤال این باال، مسئلۀجه به با تو 
 آیا محتواي این رشـته  ، دیگرعبارت بهزم براي مدیریت در دانشجویان شود؟      هاي ال  انتقال توانایی و مهارت   

  اصوالً مدیریت  قابل آموزش است؟آیا    تربیت نماید؟»مدیر «عنوان بهي را د افرادتوان می

                                                
1. Allio 
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 بـه مفهـوم فرآینـد    ،پـذیري مـدیریت   هاي موجود راجـع بـه آمـوزش    ابتدا دیدگاه ، در این مقاله  بنابراین،
رشناسـی و کارشناسـی ارشـد    ي کاهـا  رشـته یعنـی دانـشجویان   " مـدیر طاي توانایی مـدیریت بـه افـراد غیر    اع

پذیري مدیریت بیان شده و پـس از   فان آموزشاستدالل موافقان و مخال سپس،  . معرفی شده است   "مدیریت
  .تحلیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته است

  
  پذیري مدیریت  در باب آموزشنظران صاحببندي نظرات  مقوله

له معرفـی نمودکـه    اول این مقاسؤال سه دیدگاه را براي پاسخ به توان می نظري موجود با توجه به پیشینۀ 
بنـدي   هاي مخالف قابل مقولـه  ق و دیدگاه سوم تحت عنوان دیدگاهدو دیدگاه نخست در قالب دیدگاه مواف  

  .است
: شـوند  ذیري مـدیریت بـه دو دسـته تقـسیم مـی       پـ   موافق با آمـوزش    نظران  صاحب :هاي موافق  دیدگاه) 1

تـوا و روش تـدریس را اصـالح    اید مح اما ب،ی که معتقدند مدیریت قابل آموزش استنظران  صاحبنخست،  
  .ننددا میپذیر   را صرفاً براي افرادي خاص امکانی که این آموزشنظران صاحبدوم، . کرد

  .ندکن میپذیري مدیریت را نفی   امکان آموزش کلیطور بهها  این دیدگاه : مخالفهاي دیدگاه ) 2
  

  هاي موافق بررسی دیدگاه
   بر اصالح محتوا و روش آموزشتأکیدا هاي حامی آموزش مدیریت ب نظریه) 1

 ،)2004( 1اسـتنبرگ  .باشند میپذیري مدیریت آموزشی      و محققان قایل به آموزش     نظران  صاحببرخی  
 در ، را در همـاهنگی و یـا ترکیـب بـا یکـدیگر     4 و خالقیـت 3 هوش،2براي مدیریت آموزشی سه عامل تفکر 

د که ایـن سـه عامـل ذاتـی نیـستند      کن میتصریح  ند و سپس    دا  میضروري   ،راستاي مدیریت آموزشی موفق   
هـاي    در دانـشکده  کارشناسـی ارشـد مـدیریت آموزشـی    ةدور تأسیس و تداوم   . هستند "قابل پرورش " بلکه

هـاي   تربیت مـدیران بـراي آموزشـگاه   " ی نظیر که داراي اهدافهاي ایران  دانشگاهشناسی روانعلوم تربیتی و  
  و همچنـین، باشـد  مـی  " سـطوح مختلـف اداري آمـوزش و پـرورش     تربیت مدیران براي  ،عمومی و متوسطه  
مشخـصات   (دهـد  میریزان آموزش عالی نشان   مدیریت آموزشی را از سوي برنامه     پذیري   اعتقاد به آموزش  

هـاي   ریـزان دوره   برنامـه ،در واقـع .)1372 ،کلی برنامه سه فصل دروس کارشناسی ارشد مدیریت آموزشـی         
                                                

1. Sternberg  
2 .Wisdom 
3. Intelligence 
4. Creativity 
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 یـک برنامـه آموزشـی کالسـیک     ارائۀی داراي این تصور می باشند که با   کارشناسی ارشد مدیریت آموزش   
نظـر بـه   .  دانشجویان را براي احراز پست مدیریت و انجـام وظـایف مربوطـه آمـاده کـرد     توان  می ،بلند مدت 

 پس چـرا  .پذیر است  اگر آموزش مدیریت آموزشی امکان، را مطرح کردسؤال این  توان  میآنچه گفته شد    
عمـل  در هـاي مـدیریت آموزشـی     فـارغ التحـصیالن دوره   ،)74-43: 1384 ،عارفی(  شواهد بر اساس برخی  

  .∗موفقیت چندانی ندارند
ها و محتـواي    پاسخ را در روش،سؤالي مدیریت در مواجهه با این     پذیر  آموزش معتقد به    نظران  صاحب

وع طراحـی و اجـراي   نـ  مـسئله  معتقدنـد کـه عامـل ایـن        نظران  صاحب این   ، یعنی .ندکن میآموزشی جستجو   
معتقدند ) 2001 (١زدلو ریون وتیاز جمله ال. هاي کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت است ضعیف دوره

قـرار  هاي آموزش  ویژه نسبت به شیوه گرایی شدید به امروزه در بستر یک فرایند انتقاد،آموزش مدیریت  که
 ایـن  آنـان معتقدنـد کـه در   . ي قرار گرفته اسـت    مورد تردید جد   دارد و همچنین فرایند کار مربیانِ مدیریت      

  .    باشد می جاي ذهنیت مکانیکی  به بر پرورش ذهنیت ارگانیکیتأکیدنهضت انتقادي 
 اصوالً رویکـرد سـنتی   ها سازماندلیل پیچیدگی روزافزون مدیریت  رسد که به نظر می  به، دیگرعبارت  به

 از شـوند و پـس   مـشخص مـی  ) ها ها و مهارت  نگرش،تاطالعا(  که ابتدا نیازهاي آموزشی   اي  حرفهپرورش  
هاي منظم و کالسیک و کـامالً از پـیش طراحـی        در قالب دوره   ، محتواي آموزشی متناسب   ،هاتشخیص نیاز 

بلکه نوعی  .هاي آموزش مدیریت اثر ساز باشد د براي دورهتوان می دیگر ن،شوند  میارائهشده سازماندهی و   
  .شود میها توصیه  توأم با تأمل و تدبیر حسب موقعیت ،ر مقابل تغییراتتجدید نظر دائمی و انعطاف د

 و ذهنیـت مکـانیکی را مـورد انتقـاد قـرار داده و        اي  حرفـه رویکرد سنتی پرورش    ) 1987( 2چنانچه شون 
 رویکرد سـنتی در ایجـاد    ،ینابنابر. همتاست  یک موقعیت بی   ،"اي مسئلهموقعیت  "معتقد است که غالباً یک      

هـاي نـوین آموزشـی از جملـه      و بایـد از روش  ید در جهت مشکالت پیچیده کاربرد الزم را ندارد          دانش مف 
 و رویکـرد کـارگزار   )1380،عقیلـی و سـلطانی  (مـشورتی   رویکـرد   ،)1378 ،آیزنـر (رویکرد تربیت هنـري     

 ،د شـون بـا اسـتفاده از رویکـر    ) 2001 ( 3و گـري    دنـستن  ، نمونه عنوان  به. استفاده کرد ) 1987 ،شون(منطقی  
 و ساخت مفاهیمِ مرتبط با مدیریت را بر اساس ساخت 4را بر تأمل انتقادي   "پرورشِ مدیریت " مبتنی ساختنِ 

                                                
الزم به ذکر است که شواهدي نیز حاکی از موفقیت نسبی فارغ التحصیالن رشتۀ مدیریت آموزشی در مقایسه با سایر مدیران  ∗
 ).1380زاده، نظیر سید عباس(نمایند  می) ها فارغ التحصیالن سایر رشته(

1. Elliot &  Reynolds  
2. Schon 
3. Densten & Gray 
4. Critique Reflection 
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نمایند کـه هـوش     میپذیري مدیریت تصریح  حامی آموزش  نظران  صاحب. نمایند   پیشنهاد می  1گرایی هو ساز 
 بر نقش هوش هیجانی تأکیدت که معتقد اس) 2000 (2 چنانچه گلمن.هیجانی قابل آموزش و یادگیري است    

زش مـدیریت   آمـو  در عرصۀنظران صاحبهاي رو به تزاید   مدیر و اثر بخشی مدیران از حرکت     در پرورش 
ي هـوش هیجـانی در افـراد    هـا  مؤلفه عصارة پرورش مدیریت را در ایجاد    ،نظران  صاحباین گروه از    . است
 کلی آگاهی مؤلفههوش هیجانی را به چهار ) 2003 (3کی  و مک  بوي زاتیس  ، گلمن ،لامثعنوان     به .بینند می

 را بـه  مؤلفـه  سپس این چهـار  کرده، تقسیم  7 و مدیریت روابط   6آگاهی اجتماعی ،5 مدیریت بر خود   ،4به خود 
 را در افـراد  ها آن توان می بلکه ، ذاتی نیستندها مؤلفهکه این   کنند     می تأکیدنمایند و    هجده توانایی تقسیم می   

کـه از دوران   IQبـر خـالف   ": دکن میدر مورد پرورش هوش هیجانی تصریح     ) 2000(من  گل .پرورش داد 
البته . در هر سنی فرا گرفترا هاي هوش هیجانی   مهارتتوان مید کن میکودکی به اندازة بسیار کمی تغییر       

 ."طلبد  پشتکار و تعهد می،این امر تمرین

 امـا معتقـد اسـت    ،نـد دا میوزشی را قابل آموزش  دیدگاه مذکور مدیریت آم،با توجه به آنچه گفته شد    
ادعـاي ایـن   . وجـود آیـد   هاي آموزشی مدیریت آموزشـی بـه   که باید اصالح الزم و کامالً اساسی در روش        

هـاي جدیـد مـورد نظـر در تربیـت گروهـی از         د مورد پذیرش قـرار گیـرد کـه روش         توان  می زمانی   ،دیدگاه
تی ایـن گـروه نـسبت بـه      تجربی نشان دهندة توان بـاالي مـدیری  دانشجویان مدیریت اعمال شوند و مطالعات    

و دیـدگاه دیگـر نیـز پرداختـه     گیري نهایی باید به بررسی دالیـل  و شـواهد د      قبل از نتیجه   اما،. سایرین باشد 
دگاه دیگر مطرح شوند و سپس پذیرد که دو دی حلیل دیدگاه نخست زمانی اتمام می ت،عبارت دیگر  به. شود
  .عمل آید بهگیري  نتیجه

  
  امی آموزش مدیریت براي افراد خاصهاي ح نظریه) 2

جه به هاي مدیریت باید با تو  که شرایط ورودي داوطلبان در گرایشباشند میاین گروه قایل به این نظر      
مـدیریت  هاي  مهارتباشد که در واقع نوع تیپ شخصیتی را در کسب       هاي فردي و شخصیتی افراد       ویژگی

                                                
1. Contructivism 
2. Goleman  
3. Goleman, Boyzatis & Mckee  
4. Seff-Awarness 
5. Seff-Management 
6. Social Awareness 
7. Refation Management 
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یق طولی چهـار سـاله در طـول    با انجام یک تحق    )1999( 1 و همکاران   اتواتستر ، نمونه عنوان  به .اند انسته د مهم
 "هـاي فـردي   تفاوت"  نشان دادند که،ي نظامیها سازمان نفر در  401 آموزش مدیریت با حضور      یک دورة 

تـرین    مهـم  ،بـر اسـاسِ تحقیـق مـذکور       . اسـت  )مدیریت( بینی کنندة معنادارِ اثر بخشیِ آموزش رهبري       پیش
 و تجـارب راجـع بـه    4 توانایی شناختی،3 اعتماد به نفس،2تناسب جسمانی  : از ودندها عبارت ب   ینی کننده ب پیش

مدیر بـه دنیـا    ،)رهبران( مدیران آیا"ال که   ؤنیز با طرح این س    ) 1997(برونگاردت  . 5دیگرانقابلیت نفوذ در    
 نظـران  صـاحب سالیان اخیر اکثریت مطلق ت که در معتقد اس، ")شوند میتربیت   (شوند  میآیند یا ساخته     می

 در اثـر  ها آنآیند که به  ران موفق با خصوصیاتی به دنیا میاند که بیشتر مدی در این عرصه به این نتیجه رسیده   
جارب  تحصیلی و ت، اجتماعی، نوع مناسبات خانوادگی، ولی در عین حال    کند  میبخشی مدیریتشان کمک    
  .ثر بوده است بسیار مؤها آنهاي مدیریتی  بلیتحین کارشان در پرورش قا

نمایـد و ایـن امـر را شـرط اولیـۀ        زیادي میتأکید "مدیر شدن" بر پتانسیل اولیۀ افراد براي   )2005(  آلیو
ی کـه  نظرانـ  صـاحب گـروه  ،از نظـر وي .رداشـم  ي تربیـت مـدیر برمـی      هـا   برنامهبسیار ضروري براي موفقیت     
 به افزایش است و شخصیت سالم  رو ،ننددا  می ضروري در مدیریت     ؤلفۀمترین   شخصیت سالم مدیر را مهم    

 .باشـد  می.....  عالقه به بهبود و ، احترام گذاردن به دیگران،هایی نظیر منصف بودن  زغم وي شامل ویژگی     به
.  عاطفی و رفتاري افراد است، الگوهاي ثابت فکريگر بیان ،در توضیح این دیدگاه باید افزود که شخصیت    

جش شخصیت اسـت کـه    یک ابزار سن،شود  مینامیده    MBTI  اختصار طور  به که   6پ نماي مایرز بریگز   تی
 بـراي سـنجش نـوع شخـصیت افـراد ابتـدا       آزمون،در این . دکن  میهاي افراد را مشخص      تمایالت و گرایش  

 هـر   بـراي  وشود می معرفی شانزده نوع شخصیت ،و بر اساس آن شود میمشخص  شخصیت گانۀ ابعاد هشت 
 مـدیریت   ۀحرفـ مناسـبِ     ENTJتیپ شخـصیتی    . شود  می معرفی   "مناسب" مشاغل خاصی    ،نوع شخصیت 

ت       رهبر در فعالیت،مصمم ، صریح،شجاع ، زیرا این افراد است؛ ها و معموالً در هر چیـزي کـه مـستلزم محبـ
 هـستند و از  آوري اطالعـات   معمـوالْ قـادر بـه جمـع        هـا   آن. کنند  می خوب عمل    ،هوشمندانه است  منطقی و 

 رسـند  نظـر مـی    متعـارف و متهـور بـه   ،برند و افرادي با اعتماد به نفس و اجتمـاعی      ش معلومات لذت می   افزای
  ).1372 ،پروین(

                                                
1. Atwatestr & et al. 
2. Physical-Firness 
3. Seff-Steem 
4. Cognitive Ability 
5. Prior Influence Experiences 
6. Myrers 
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 چنین نتیجه گرفت که مـسئلۀ عـدم   توان می ، را صائب بدانیمنظران صاحبچنانچه نظریات این گروه از      
شجویانِ رشته مدیریت آموزشی مربوط اسـت و احتمـاالً     هاي مدیریت بیش از هر چیز به دان        کاربرد آموخته 

  . ي مدیریت آموزشی نداردپذیر آموزشي یا عدم پذیر آموزشارتباط چندانی به 
مــدیریت آموزشــی بــا اســتفاده از  کــه در هنگــام گــزینش داوطلبــان رشــتۀ  در صــورتی،بــه بیــان دیگــر

اي خص شــود و تنهــا گــروه دارهــاي شخــصیتی افــراد مــش  ، ویژگــیهــاي خودســنجی و نظــایر آن آزمــون
هایـشان   نـد از آموختـه  توان مـی  به احتمال زیاد ایـن گـروه   ، اجازه تحصیل بیابند ENTJهاي مطلوب    ویژگی

  .حداکثر استفاده را بنمایند
  

   بودن مدیریتپذیر آموزشدیدگاه مخالفان با 
رف گذر     انتظـ تـوان  مـی  ن ،نظـران   صاحبطبق نظریات این دسته از       هـاي   انـدن دوره ار داشـت کـه بـه صـ

) 1991 (1سـون د دونال، نمونـه عنـوان  به. هاي مدیریتی گردند   شجویان فوراً آماده پذیرفتنِ سمت     دان ،آموزشی
بـا انتقـاد از   نیـز  ) 2005( آلیـو  به کـسی یـاد داد کـه چگونـه رهبـري کنـد و        توان  میمطمئناً ن معتقد است که    
ي هـا  برنامـه  " :دکنـ  میتصریح  ، پرورشِ مدیردلیل شکست در ي آموزش مدیریت بهها برنامهاکثریت مطلق  

 همچنـین، وي  ."آموزند هاي مدیریتی را می   مفاهیم و اصول و نه مهارت      ،تئوري ،متعارف آموزش مدیریت  
 کـه مـدیریت   دهـد  میوي توضیح  .  ولی قابل یادگیري است    ،قابل آموزش نیست   چه مدیریت گوید اگر   می

شوند کـه    می"مدیر"، بلکه افراد وقتی آموزش داده شود) اهدانشگ( متعارف نیست که در مدرسه  یک حرفۀ 
  .در درون تجارب سازمانی آبدیده شوند

  
  :ي مدیریت عبارت است ازپذیر آموزش با نظران صاحبدالیل مخالفت این گروه از 

   بودن مدیریت"علم"تشکیک در  -1
  2عمل شکاف بین نظریه و -2

                                                
1. Donaldson 

هـاي بلنـد مـدت آمـوزش       عالوه بر تبیین فوق الذکر، مشکالت ساختاري دانشگاه ها نیز مورد توجه برخـی قـرار گرفتـه اسـت؛ زیـرا دوره        -2
 و تغییرمـدار  پـذیر، پیـشرو   هایی انعطاف ها نوعاً سازمان معتقد است، دانشگاه) 1997(طور که فالمر  شود و همان  ها ارائه می    مدیریت در دانشگاه  

هـا در امـر آمـوزش     هـا و دانـشگاه   اي از شواهد موفقیت فقط هنگامی وجود دارد که شـرکت  کند که پاره  البته وي تصریح می   . شوند  تلقی نمی 
عدم ) 130-109: 1382نقل از بازرگان،  به(همچنین، سن ژرمن . اند توأم با ارتقاي شغلی، همکاري داشتههاي  ویژه از طریق آموزش مدیریت، به

هاي  ها و عدم اطالع اساتید دانشگاه از واقعیات مدارس را از انتقادهاي مربوط به برنامه هاي آموزشی مدیران در دانشگاه کفایت ساختاري برنامه
 .داند آموزش مدیران می
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 مدیریت آموزشـی را علـم    اصوالً رشتۀ از صاحب نظران   باید متذکر شد که برخی     در توضیح دلیل اول   
 )1998( 1لیتـرل   مـثالل، عنوان به. ندکن می یک دانش قابل انتقال ارزیابی نعنوان بهرا  رو، آن از ایننند و  دا  مین

 بـه مـدیریت را منکـر    بـوط دانـش آکادمیـک مر  او . بـرد   مـی سؤالمبنايِ دانش در مدیریت آموزشی را زیر    
 از عملـی کـه اسـتفاده    گیـرد  مـی ادبیات موجود نتیجـه   وي بر اساس .ددان میا قابل دسترسی ن   ر  و آن  شود  می

، دانش پایۀ مـدیریت بایـد   نظر او به . قرار گرفته استجديهاي کاري مورد تردید    محیط دانش مدیریت در  
 مـدیریت   وهـا  سـازمان مورد پذیرش و آزمـون شـدنی در مـورد      ،پذیر اي از مفروضات تبیین     شامل مجموعه 

 داراي دانـش پایـه بـا سـه ویژگـی      معتقـد اسـت کـه مـدیریت     ،او با بررسی دانش آکادمیک مدیریت   .باشد
ي هـا  رشـته حی اسـت کـه ماننـد    یهاي مدیریتی فاقـد نقـش بیرونـی صـر       ، آموزه از نظر وي   .گفته نیست  پیش

  . گردد میرخوردار را در یافت کند از توان باالتري نسبت به سایرین ب  هرکسی آن،پزشکی و یا حقوق
حـساب آیـد    که مدیریت آموزشی علـم بـه   براي این" رند کهدا می ویلسون و وایت بیان    ،در همین راستا  

 ،منـصورکیا (پذیري علمـی هموارسـازد    بینی یشپ  تا راه را براي علیت و      عام داشته باشد   باید اصول جهانی و   
1371: 94. (  

هاي مربـوط بـه    که آموزه  آندلیل بهه برخی صاحب نظران  کگردد مینظرات فوق چنین استنباط     از نقطه 
 بینـی وکنتـرل امـور     تبیـین و پـیش  ، علمـی در توصـیف  هنوز نتوانسته است ماننـد یـک نظریـۀ    مدیریت   رشتۀ

گیري  که چنین نتیجهطبیعی است  . ننددا  می ن "علم" را حداقل در شرایط فعلی      آن ،سازمانی موفّق عمل کنند   
انـد   مـی نرسـیده   قابـل قبـول عل  هـایی کـه بـه مرتبـۀ نظریـۀ      نظران یادگیري آموزه احبکنیم که از نظر این ص   

ة از زمـر نظـران    ایـن گـروه از صـاحب   ،همـین دلیـل   بـه . د در تر بیت مدیران نقـش چنـدانی ایفـا کنـد    توان  مین
ـانِ یـ   -ي مدیریت آموزشی به مفهوم مورد نظر مقالۀ حاضر      پذیر  آموزشنظران مخالف    صاحب  -ادگیري مـدیریت  تربیـت داوطلب

 نظـران  صـاحب دانش عملـی او چیـست؟ برخـی از     شکاف بین دانش نظريِ مدیر و منظور از    ، اما .شوند قلمداد می 
 بـا  ،شـوند   تـدریس مـی  ،هـاي مـدیریتی   صورت نظریه ن دانش نظري مدیریت آموزشی که به    معتقدند که میا  

 شـون معتقـد   ، نمونهعنوان به. شی وجود دارد برند تفاوت فاحکار بههاي واقعی    آنچه باید مدیران در موقعیت    
 و باشـند  مـی  هـا  ارزشتقابـل میـان    همتایی و  بی،است مشاغلی نظیر مدیریت داراي سه ویژگی عدم اطمینان      

 نوعی شـکاف بـین دانـش    ،همین دلیل به. باشند میهاي جدید دخیل  ها در پدید آمدن موقعیت   همین ویژگی 
  )494-479:2009 ،سعیدي و سعیدي( اردعملی مدیران آموزشی وجود د نظري و

                                                
1. Litterell 
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 استفاده از دانش موجود کـه بـه    با ند صرفاً توان  می مدیران ن  ،نیز معتقد است در اکثر مواقع     ) 1998( 1ایکپا
 بـه حـل مـسایل بپردازنـد و     ، نـژاد و قومیـت قـراردارد      ، متغیرهاي مزاحمی چـون جنـسیت      تأثیرت تحت   شد
  صـدر و  سـعۀ  ، تعهـد ، بـصیرت ۀوسـیل  بهتسلط بر دانش نظري بلکه    ن داراي عملکرد عالی نه به واسطۀ      مدیرا

ر راحتی د به دانش نظري را توان می نیز نیی دیونظر به). 1383 ،پروند( شوند سایرین متمایز می   یل از حل مسا 
 فرآینـدي از تفکـر و قـضاوت راجـع بـه      ،حقیقـت  در» کـاربرد « زیرا فرآینـد     ؛ برد کار  بههاي واقعی    موقعیت
طلبـد   می و پاسخ مناسبی را باشد میساز مبهم و گیج کننده       مسئلههاي    است که برخاسته از موقعیت     اي مسئله

  ).1383، پروند( که از پیش تعیین نشده است
هنوز نـرخ موفقیـت در گـزینش و آمـوزش مـدیران بـسیار        که دارد  میبیان  ) 1999( 2رفیدل ،و در نهایت  

  مـدیر بـر عملکـرد او    "موقعیـت " تـأثیر  این ناکامی را غفلت از و مهمترین دلیلا . مطلوب است  کمتر از حد 
 مـثالً . اند اي داشته  ویژهتأکید ، عملکرد مدیر نقش ویژة موقعیت بر     دیگر نیز بر   نظران  صاحببرخی   .ددان  می
ند که تنها بر یـک  گیر می که مدیرانی بهترین نتایج را دهد میتحقیقات نشان   : گوید طور که کلمن می     همان
   .ندده می حتی در یک هفته بارها تغییر "موقعیت"ها را بر اساس   شیوهها آن. ندکن می تکیه نشیوه

  :باشند فرض می  معتقد به دو پیش،ي مدیریتپذیر آموزشفیدلر معتقد است که طرفداران 
  .است موفق نیزها   موقعیت سایر در،باشداگر مدیري در موقعیتی موفق  -1
خـوبی بهـره     تجزیه و تحلیل و شناخت وظیفه و مهـارت بـه  ،هاي شناختی ند از تواناییتوان  میمدیران   -2
  .گیرند

 نظـر نخـست فیـدلر     در تأیید نقطه .رد کرده اندفوق را  فرض  هر دو پیش میدانی اوکه تحقیقاتدکن میوي تصریح   
 ،"موقعیـت " ،"فرد"م کن میمن فکر  :نویسد اي علمی به وروم می      در نامه ) 2002 (3استرنبرگ ،) موقعیت تأثیر(
بـسیاري   . دارنـد تـأثیر بخشی مدیر  همگی در اثر"یت مورد نظر سازمانمأمور" و"تعامل بین فرد و موقعیت   "
کـسب   (انـد  هـاي مـدیریتی کـه از یـک سـازمان آورده      اند که مهارت ز مدیران به این دلیل شکست خورده ا

 انتقال تجـارب  در، مالك موفقیت وي در ادامه. ه استکار نیامد نحو مؤثري در سازمان دیگر به      به )اند کرده
چه این دسته  چنین نتیجه گرفت که اگرتوان  می با توجه به موارد مذکور     .نددا  می ها سازمانمیزان شباهت   را  
 دانـش نظـري و عملـی تفـاوت قائـل       میـان ، امـا پذیرنـد  علم بودن مدیریت آموزشی را می ،نظران صاحباز  
جـایی کـه   از آن. باشند  مستقیم قابل کاربرد نمیطور بههاي واقعی  ها در موقعیت  نظریه شوند و معتقدند که     می

                                                
1. Ikpa 
2. Fiddler  
3. Sternberg 
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 چنین نتیجه گرفت کـه بـه   توان می ،باشد میها  ناپذیري موقیعت  بینی  به پیش  نظران بیشترین تاًکید این صاحب   
بـه مفهـوم    -ي مـدیریت آموزشـی   پـذیر   آموزش به   توان  میي مدیریتی ن  ها نظریهیادگیري   صرف آموزش و  

  . امیدوار بود-مقالۀ حاضر
 بدین نتیجه دست یافت که دو استدالل گروه مذکور از نظر نتیجـه  توان میدر تحلیل نظریات این گروه     

زبـور بـه دلیـل عـدمِ      منظـران  صـاحب  ،زیرا در استدالل نخست تفاوت چندانی ندارند؛ ،و شاید از نظر محتوا 
 ۀرا علـم یـا نظریـ     اصوالً آن،و کنترل رویدادهاي اداري و سازمانی  بینی   هاي مدیریت در پیش     توانایی آموزه 

مـا قایـل    ا،پذیرنـد  ودن مدیریت در ساحت نظري را می علم ب،اما در استدالل دوم. ندکن میعلمی محسوب ن  
ۀ  به نتیجـ ،هر دو استدالل صرف نظر از نوع نگاهشان به موضوع ،هرحال به. باشند به کاربرد دانش نظري نمی    

 سه نظران صاحبهاي این گروه از  نسبت به استدالل. یري مدیریت استپذنا  رسند و آن آموزش      می واحدي
  :ترتیب خواهد آمد ه بهمل اساسی مطرح است کأت

  
  . علوم انسانی است دانش مدیریت از زمرة-1

ی در نـوع  بـه  رو، از ایـن انـد و   هایی از علوم طبیعی مقایسه کـرده   دانش مدیریت را با ویژگی، این گروه 
  .اند علم بودن مدیریت تردید کرده

هاي علوم انسانی  ز ویژگی دانش مدیریت را حای، بر اساس رویکرد هاي تفسیري  توان  میکه   در صورتی 
 گیـرد  مـی  علم مدیریت چنـین نتیجـه   با بررسی پیشینۀ) 1379 (مدنی،  نمونهعنوان به. و نه علوم طبیعی دانست 

ایـن  . مدیریت برخاسـته از نظریـات علـم مـدیریت اسـت        اصول سازمان و   ،نظر علماي متقدم مدیریت    که به 
 ولی نه در ،پس امروزه مدیریت نظامی علمی است .دست آمده است  بهها سازماننظریات از طریق مطالعات 

ي علـوم  هـا  رشـته علم مـدیریت بیـشترِ اطالعـات الزم را از سـایر         . مفهومی که در علوم طبیعی موجود است      
 و در قلمـرو علـوم اجتمـاعی جـاي     سـت ها ناهاي بین انـس   همکاري، مطالعۀ و موضوع آنردگی میاجتماعی  

 علـوم طبیعـی   هـاي   نظریـه   اصـول و ط به علوم اجتماعی بـه انـدازة       مربو هاي   نظریه چه اصول و  اگر. گیرد  می
قـی   نظـام علمـی تل  تـوان  مـی  علـوم اجتمـاعی را   ،رغم این محدودیت  علی؛ اماکلیت نیست  داراي قاطعیت و  

  . کرد
  
  . در مدیریت نسبی استها نظریه کاربرد -2

 ،ي مـدیریت هـا  نظریهاند که کاربرد  انتظار داشته اند و ی کردهگرای نوعی مطلق  ي به پذیر  آموزشمخالفان  
ي مـدیریت بـه مفهـوم آن اسـت کـه      هـا  نظریـه  ولی باید دانست کاربرد  ،به همراه داشته باشد   % 100موفقّیت  
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ویژه امروزه کـه بـیش از هـر زمـان دیگـر در فـضاي          به. ستها  آن نبردن   کار  بهیدتر از   مف ،ها  آنگیري  کار  به
 بایـد تـالش نمـود بـا     ،رو هـستیم   پیچیـده روبـه  ي وسـیع و  هـا  سـازمان  با مشکلِ مـدیریت    ،هاي جهانی  رقابت

یق  حقـا ،ي جدیـد هـا  نظریـه  پیشین و نیز ایجـاد  يها نظریه به قلمرو گردآوري حقایق تازه و وسعت بخشیدن  
 1زیرا به تعبیـر شـوماخر  را داشنه باشیم،  مانی را کشف کرد تا بتوانیم توانایی مسایل آینده و مواجهه با آن  ساز

 هـا  نظریـه "، به تعبیر پـوپر   و"نوردي زیادتري نیاز خواهد بودتر باشد به مهارت دریا رچه جریان آب قوي ه"
بـه    صـید کنـیم و  شـود  می نامیده "پدیده"  در جهانایم تا آنچه را که هایی هستند که ما براي آن گسترده  دام

  ).1378 ،شعبانی ورکی( یابیم مستولی شدن بر آن توفیق توضیح دادن و ،عقالنی کردن
و  اصـول  ، ماهیـت نـد توان مـی ي خـود  هـا  سازماني مدیریت در ها نظریهگیري  کار بهمدیران در    ،بنایراین

گـاه بـا توجـه بـه     نی را از طـرف دیگـر بـشناسند و آن    اهـاي سـازم     را از یک طرف و شرایط ویژگی       ها  نظریه
  .کار گیرند هترین نظریه را ب قعیت زمانی و مکانی سازمان مناسبمو

   
  . جستها نظریهنه در   در کاربران وتوان می مشکل را -3

 رسـد  مـی نظر  ، بههاي متعدد شکل گرفته است که دانش کنونی مدیریت بر اساس پژوهش جه به این  با تو 
 نـسبت دهـیم    هـا  نظریهکه به  هاي مدیریتی را بیش از آن  شکالت مربوط به عدم کاربرد آموزه     است م منطقی  

شخصیتی افراد هاي   به ویژگی،ویژه هاي آموزش عالی و به ي مدیریت در نظامها نظریهبه چگونگی تدریس    
برخـی از متخصـصان   نظـر   ، بـه طور که پیـشتر بیـان شـد     همان. مدیریت مربوط بدانیمتحصیل کننده در رشتۀ 

هـاي    نیازمنـد ویژگـی  ،هایی دیده است که چه آموزش  فارغ از آن    یک مدیر  ،یت در امر مدیریت   براي موفق 
ي هـا  نظریه این نتیجه را گرفت که عدم کاربرد توان میاگر این نظریه را بپذیریم  .باشد میشخصیتی خاصی   

 شخـصیتی  هاي  ویژگی،اند  را دریافت کردهها  که آموزش  رغم آن   ریت به مدیرانی مربوط است که علی      مدی
  . اند یک مدیر موفّق را نداشته

  
  گیري بحث و نتیجه

 حاصل بررسـی   این مقاله.سنجی آموزش مدیریت آموزشی بود امکان ، مورد بررسی در این مقاله    مسئلۀ
زا عـدم   لهآن موقعیـت مـسئ  . انـد  را بـه تـصویر کـشیده      ایی بوده است که برخی تحقیقـات آن       ز لهموقعیت مسئ 
در پـی ایـن    . در محـیط واقعـی سـازمان بـوده اسـت      ،هـاي آکادمیـک مـدیریت      التحصیالن دوره   توفیق فارغ 

                                                
1. Shumacher 
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.  فراینـدي ناشـدنی اسـت   ، این مسئله مطرح شده است کـه چـه بـسا اصـوالً فراینـد تربیـت مـدیران             ،موقعیت
تحلیل  ظران بررسی ون هاي صاحب  دیدگاه"امکان سنجی آموزش مدیریت  "بنابراین، براي بررسی موضوع     

  .               گردید
 مـدیریت در شـرایط    ناکامی مـدیران فـارغ التحـصیل رشـتۀ    هاي ناظر بر نظران به پژوهش   برخی صاحب 

ناپـذیري   ل بـه امکـان   مدیریت قایعمل اند و به دالیلی نظیر شکاف میان تئوري و       سازمان اشاره داشته    یواقع
اي  مقایـسه  -هـاي علّّّـی   نظران بـه نـوعی بـا تمـسک بـه روش      این صاحب، در واقع. اند بودهآموزش مدیریت  

در بررسی ایـن   .اند اي رسیده  یجهبه چنین نت  ) ریت با غیر مدیریت و تحلیل نتایج      التحصیالن مدی  مقایسۀ فارغ (
تـر   نحـو مطلـوب   هاي مربـوط بـه    محتواي دوره هاي آموزشی و   جه داشت که اگر روش     باید تو  ،نقطه نظرات 

اما . شد  تأیید می  "ناپذیري آموزشِ مدیریت آموزشی    امکان" نظر  آنگاه با قوت بیشتري نقطه     ،شد میبرگزار  
هاي کارشناسی   دوره"پذیري آموزش مدیریت آموزشی  امکان" ل بهنظران قای ی صاحبدر شرایطی که حت

التحـصیالن   ت فـارغ یوفق به صرف عدم متوان می ن،نددان میهاي جدي  رشناسی ارشد را نیاز به باز نگري      وکا
  باید توجـه داشـت کـه حامیـان    ،در عین حال. اپذیري آموزش مدیریت آموزشی داد  ن کنونی حکم به امکان   

هاي کنـونی آمـوزش مـدیریت     نامطلوب بودن روش(ند تنها با یک ادعا   توان  می ن "پذیري مدیریت  آموزش"
.  باشـند ، اسـت "پذیري مدیریت آموزشی آموزش"اهدي که ظاهراً به نفع مخالفان   گوي شو  پاسخ) آموزشی

را فراهم آوریـم و آنگـاه   ) مطلوب (هاي مورد ادعا   آموزش کلید حل این معما در آن است که بتوانیم عمالً         
 تفـاوت معنـادار تفـوق و برتـري عمـل      ، مدیریت آموزشی بـا سـایر مـدیران   التحصیالن دورة    فار غ  ۀبا مقایس 
  . دهیمیالن مدیریت آموزشی را نشانالتحص فارغ

هـاي نظـري بـه     در این مقاله برخی پاسخ ،هاي مربوط پژوهشوجود جه به فقدان موقعیت مذکور و با تو 
 ،ترین پاسخ این بود که با توجه به دالیـل مختلـف    بیان شد و مهم"پذیري مدیریت  آموزش"دالیل مخالفان   

هـاي   آمـوزه (ي مـدیریت  هـا  یـه نظربرانِ کـار  بـه  بـه احتمـال بیـشتري    ،التحـصیالن  نقص مشاهده شده در فارغ   
د بـه دو عامـل   توانـ  مـی  هاي این کـاربران احتمـاالً       کاستی. مربوط است  ،نه دانش فعلی مدیریت    و) مدیریتی

مربـوط   ،متناسـب بـا شـغل مـدیریت    هاي شخصیتی غیر   ویژگی) ب(هاي نامناسب و     یافت آموزش در) الف(
ثیر آموزش مطلـوب مـدیریت   آزمایشی در باب تأهاي   فقدان پژوهشدلیل  به حاضر   ، مقالۀ به هر روي   .باشد

پـذیري   آمـوزش "طعانه در موضوع قا  وکند می سنت علمی را حفظ  ،التحصیالن آمدي فارغ آموزشی بر کار  
  .کند می اظهار نظر ن "مدیریت آموزشی
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هـاي کارشناسـی ارشـد مـدیریت آموزشـی در حـال          دوره ، در شـرایط حاضـر      که آوري است  اما الزم به یاد   
نیز ضـرورت    وشود میها  هاي عظیمی که در این دوره  رسی سرمایه  ضرورت حساب  ،بنابراین .باشد  میه  توسع

    هـاي    گـزینش افـراد آمـوزش دیـده در دوره      دنبال ساالر که به    ي شایسته ها سازمانبرآورده ساختن انتظارات
اي مـدیریت تکلیـف   هـ  ریزان آموزش  به متخصصان و برنامه   ،کارشناسی ارشد مدیریت هستند    کارشناسی و 

 و در صـورت پـذیرش اصـل     تأمل بسیار بیـشتري بنماینـد   "یریتپذیري مد   آموزش "ئلۀ  نماید که در مس    می
 بایـستی افـرادي را در   ،)دانـشجوي مـدیریت آموزشـی    (هـاي کـاربر       هاي مـدیریت بـا ویژگـی       تعامل آموزه 

  ضـمناً . 1 مـدیر موفّـق باشـند   هـاي بـالقوه یـک    آموزشی گزینش نمود که داراي ویژ گـی هاي مدیریت   دوره
شاید رویکرد گردش و ارتقـاي شـغلی همـراه    .  دیگري در آموزش مدیریت اندیشیدهاي به راهکارتوان  می

 )2003( 2و کـانگر  ریـدي . ثر باشـد هاي مؤ هاي ضمن خدمت مبتنی بر تحقیق عمل یکی از روش    با آموزش 
 کمپانی 50نتایج بررسی  :نویسد مدیریت میهاي مربوط بر پرورش       ر بحث پیرامون دالیل شکست فعالیت     د

ها همگی به یک امـر اشـاره    هاي این کمپانی  که گزارشدهد میي آموزش مدیریت نشان   ها  برنامهموفق در   
 بایـستی فـراهم   هـا  سـازمان هاي مدیریت در خود باشند و نقـش       افراد باید مسئولِ پرورشِ ویژگی    " :اند داشته

ارائـۀ بازخوردهـا و   راد از طریق واگذاري وظایف چالش برانگیز و نیـز      هایی براي پرورش اف    آوردن فرصت 
 بخـش الیتجـزاي   عنوان بهکشف و پرورش مدیران باید      ،بنابراین . باشد ها  آنعملکرد  هاي واقعی از     سنجش

شیابی برنامۀ تربیـت مـدیر در      در گزارش ارز  ) 2006( 3بودن ، نمونه عنوان  به ." گیرد  قرار ها سازمانمأموریت  
شاغل جدیـد همـراه    را در حرکت شغلی شرکت کنندگان بـه مـ  ها برنامه این  ، ملی خدمات بهداشتی   سسۀمو

نیـز بـا بررسـی رونـدهاي     ) 2005 ( 4و هـاگهس  بروم .نماید اعتماد به نفس مفید ارزیابی می با افزایش انگیزة
نـاي فـراهم آوردن   مع  پـرورش مـدیریت بـه   ، مدیریت در گذشته و حال و آینده معتقدند که امروزه        پرورش
 و در محیط کاري و نه جدا کردن افراد از محیط کاري براي "کار"هایی براي یادگیريِ مدیریت از   فرصت

ــ  ؛یـادگیري اسـت   اع مقـدس بـا ارتقــاي    موفـق آن در کـشورمان در دوران دفــ  ۀ رویکــردي کـه شـاهد تجرب
در مورد شهیدانی چـون شـهید    ،الشکره  تیپ و گردان،، نفري به فرماندهی گروهان 30هاي   فرماندهی دسته 

  .ایم  بوده...الدین و  شهید زین ،شهید کاوه ،همت
                                                

وطلبان ورود به تخاب آگاهانه رشته مدیریت آموزشی توسط داوطلبان و گزینش دقیق دا       نیز ان ) 39-21: 1386 (امین بیدختی  -1
هـاي مـدیریت آموزشـی     گـذاري در رشـته   ن سـرمایه هاي جلوگیري از هـدر رفـت      ها را از روش     ه مدیریت آموزشی دانشگا   رشتۀ
  .داند می

2. Ready & Conger 
3. Boaden 
4. Broome & Hughes 
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دیریت را در التحـصیالن مـ   ورش بدین معنا است که ابتدا فارغکارگیري این رویکرد در آموزش و پر      به
ر االتهـاي بـ   ي مختلف بـه سـمت  ها آموزشها و   را با روش   ها  آن ،تر بگماریم و سپس    مشاغل مدیریتی پایین  

  . مدیریت آموزشی ارتقاء دهیم
  
  

  منابع
برنامه :  در. محمد امینیه ترجم.تهاي فرديرتربیت متناسب با شرایط شغلی و مها   . )1381( وتیال ،آیزنر
  . انتشارات آستان قدس رضوي: مشهد، رویکردها و چشم اندازها، نظرگاهها:درسی

هاي افزایش جذب فارغ التحصیالن رشـته    هبررسی را . )1386(  اعظم ،بختیاري؛  علی اکبر  ،امین بیدختی 
 شـمارة  ،3 ، دورةهاي نوین تربیتـی  اندیشه فصلنامه. غل مدیریتی آموزش و پرورش مدیریت آموزشی به مشا   

  .39-21 ص،4 و3
سال  ، و علوم تربیتیشناسی روانمجله .  رویکردهاي نوین در مدیریت آموزشی    .)1382(  زهرا ،بازرگان
  .2شمارة ،سی و سوم
 آمـوزش وپـرورش مـشهد بـا سـبک        رابطه بین دانـش مـدیریتی مـدیران سـتادي          .)1383(ظهور  ،  پروند
  .1383 -1384گیري آنان در سال تحصیلی  تصمیم

، پـروین  ترجمه محمد جعفر جـوادي . نظریه وتحقیق: شناسی شخصیت روان. )1372. ( ا،الرنسپروین،  
سسه خدمات فرهنگی رسا:  تهران.کدیور مو.  

 رشته مدیریت آموزشـی  ن کارشناسی ارشد دانشجویانگرش  بررسی   .)1384(  محمود ،سعیدي رضوانی 
. ه شـد ارائـه  دروس  دانشگاه فردوسی مشهد راجـع بـه میـزان مطلوبیـت     شناسی رواندانشکده علوم تربیتی و     

  ).منتشر نشده(
 ن رشـته اي عملکرد مدیران آموزشی فـارغ التحـصیال    بررسی مقایسه.)1380(محمد   میر ،زاده سید عباس 

  .39شمارة  ،11دورة . ءعلوم انسانی الزهرا. با مدیران دیگر در استان آذربایجان غربی "مدیریت آموزشی"
 : مـشهد .)هـا  مفـاهیم، بنیادهـاو نظریـه    (رویکردهاي یـاددهی ویـادگیري       .)1378( بختیار   ،شعبانی ورکی 
  .انتشارات به نشر

در ) گرایش مـدیریت آموزشـی  (  رشته علوم تربیتی  ریزي درسی  ارزیابی برنامه . )1384( محبوبه ،عارفی
 ،سـال یکـم   ،مطالعـات برنامـه درسـی    . متخصصان و کارفرمایـان  ،آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان     

  .1 شمارة
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  . انتشارات امجد: تهران.مدیریت آموزشی .)1375(  امان،قرایی مقدم
 ).1372 (ریـزي  عـالی برنامـه  راي لی شـو ریزي علوم تربیتی وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـا           کمیته برنامه 

  .257  جلسۀمصوب. مشخصات کلی برنامه سه فصل دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
  .دانشگاه پیام نور: تهران .اي بر تئوریهاي سازمان ومدیریت مقدمه. )1379( داوود ،مدنی

  .یسطرون نشر: تهران. رهبري و مدیریت آموزشی. )1378(  سید محمد،میر کمالی
صـنعتی و   ، هـا در مـدیریت امـور اداري      هـا و روش    تجزیه و تحلیـل سیـستم      .)1371( منصور  ،منصورکیا

  . انتشارات مروارید: تهران.بازرگانی
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