
  

  

  

  جزوه آموزشی

  دوره فرآیند جامع آموزش منابع انسانی 



  تعریف مدیریت و انواع آن – 1
  تعاریف مدیریت و هدف از بیان تعاریف متعدد از مدیریت؟

  .مدیریت را فرآیند دستیابی به اهداف سازمان از طریق دیگر افراد می دانند: کوسیروآپاین

  .در تعریف خود از مدیریت به تأمین و هماهنگی منابع مدیریتی تأکید دارند: مپرینگل والنگ نیکر

هدف از تعاریف مختلف مدیریت ممکن است آگاهی دادن در مورد کارکردها و جنبه هاي متفاوت مدیریتی 
  :براي مثال تعاریف مدیریتی ممکن است. باشد

  .اشاره به فرآیندهایی باشد که مدیران براي دستیابی به اهداف سازمان به کار می برند -1

  .داشته باشدیا به مجموع دانش به کار برده شده اشاره  -2

مدیریت همچنین ممکن است تعاریف مختلف مدیریتی این دانش را به افراد نشان دهد که این تعاریف با 
  :تعاریف اخیر عبارتند از. حذف و نادیده گرفتن جنبه هاي مختلف مدیریتی مطرح شده اند

  )دز و داگالسمی(فرآیند هماهنگی گروهی و هدایت اقدامات براي به دست آوردن اهداف سازمان  -

فرآیند کارکردن، و در میان دیگران براي دستیابی به اهداف سازمانی به وسیله کاربرد بهینه منابع در بقیه  -
  )کرنیتر(محیط سازمان 

هماهنگی تمامی منابع از طریق برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل به منظور رسیدن به اهداف  -
  )سیک(معینی

  )کونتز، واورونل(خش براي افراد سازمانی در گروه هاي رسمیایجاد محیط اثر ب -

است از فرآیند برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کار  مدیریت عبارت :جامع ترین تعریف
اعضاي سازمان و کاربرد تمامی منابع قابل دسترسی براي رسیدن به هدف هاي تعیین شده در 

  )استونر(سازمان

  تعاریف مدیریت؟خصیصه هاي مشترك 

  .در این تعاریف مدیریت را فرآیند یا مجموعه فعالیت هاي مرتبط، مداوم و پیوسته می دانند -1

  .در این تعاریف تمامی فعالیت ها براي به دست آوردن اهداف سازمانی صورت می پذیرد -2



طریق دیگر منابع سازمانی به در این تعاریف اهداف سازمانی تنها از طریق کارکردن با افراد سازمانی و از  -3
  .دست می آید

  مدیریت از نظر سطوح سازمانی به چند نوع تقسیم می شوند؟ یا انواع مدیریت را نام ببرید؟

  .از نظر فعالیت هاي سازمانی تقسیم می شوند -2. از نظر سطوح سازمانی -1: به دو گروه: انواع مدیریت

تهیه و تولید کاال و خدمات است و تنها کارکنان عملیاتی  مدیران عملیاتی؛ مسئول -الف .سطوح سازمانی
مدیران این رده به طور مستقیم به . مدیران میانی؛ ردة باالتر مدیریت عملیاتی است -ب. را هدایت می کند

مدیران میانی بیشتر وقت خود را براي حضور در جلسات و تهیه گزارش . مدیران رده باال گزارش می دهند
  .می گذرانند

مدیران عالی؛ این سطح از مدیریت معموالً گروه کوچکی از مدیران را تشکیل می دهد که مسئول اداره  -ج
  .کل سازمان اند

آنان اهداف، خط مشی ها و راهبردها را تدوین می کنند و واکنش هاي سازمان در برابر محیط را معین می 
  .کنند

نماینده سازمان به سر می رود و یا صحبت با مدیران  و اکثر وقت آن ها در جامعه و در مذاکره با دولت و
  عالی سایر سازمان ها،

، با توجه به مسئولیت ها و وظایف مختلفی که مدیران سازمان انجام می از نظر فعالیت هاي سازمانی-
  .تقسیم بندي زیر انجام می گیرد. دهند

به مدیریت سازمان هاي بخش  مدیریت عمومی؛ شامل تمامی روش ها و مهارت هاي مدیریتی مربوط-1
آنان با اطالعات زیادي سر و کار دارند و با عدة . به تمامی فعالیت هاي اجتماعی اشاره دارد. عمومی می شود

فعالیت هاي مدیریت  .زیادي در داخل و خارج سازمان ارتباط دارند و واکنش نشان می دهند
  .شامل موارد ذیل است عمومی

  در سازمان هاي بخش عمومی ن فعالیت هاي صورت گرفتهانجام و هماهنگی بی -الف

  به عنوان عناصر اصلی مدیریت عمومی مدیریت عملکرد و کیفیت  -ب

  شامل برنامه ریزي و پیاده سازي و هماهنگی مدیریت پروژه -ج

  شامل برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت و کنترل مدیریت خدمات -د



  و هدایت تمامی فعالیت هاي سازمان در اهداف کوتاه مدتشامل برنامه ریزي  مدیریت راهبردي -ه

مدیریت منابع انسانی؛ مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست ها و اقدامات مورد نیاز در اجراي بخشی  -2
به ویژه فعالیت هاي کارگزینی . از وظایف مدیریت است که به جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد

در واقع مدیریت منابع انسانی گاهی نیز به عنوان مدیریت کارگزینی و پرسنلی مطرح می  آموزش کارکنان و
شود که شامل تمامی مسئولیت هاي مربوط انتخاب ارزیابی آموزشی کارکنان اداري جهت برنامه ریزي در 

  .محیط کار می شود

رضایت   ،رشد پرسنل جهت دهی در  ،آموزش :شامل موارد ذیل است فعالیت هاي مدیریت منابع انسانی
  .روابط پرسنل روابط رسمی اتحادیه هاي کارمندي مندي و سالمت پرسنل

مدیریت دانش؛ عبارت از تالش براي کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی  -3
کند که ها یاري میانمدیریت دانایی به سازم. سازمانی به طوریکه همه افراد سازمان بتوانند استفاده کنند

  .اطالعات مهم را بیابند گزینش سازماندهی و منتشر کنند تا بتوانند مشکالت سازمانی را حل کنند

مدیریت کیفیت فراگیر؛ تالشی است پیگیر براي بهبود مستمر فرآیندها خدمات و همۀ فعالیت هاي  -4
به سطح بهینه در انجام کار با توجه به  سازمان در جهت تأمین نیازهاي مشتري یا ارباب رجوع و دستیابی

  .شرایط محیطی

تحقیق در  - 2نوآوري در تولید محصوالت و خدمات جدید  -1: اصول مدیریت کیفیت فراگیر عبارت اند از 
  .بهبود مستمر -4. آموزش همۀ کارکنان سازمان -3. چگونگی انجام کارها و عرضه خدمات

یانی رشته اي است که در نیمه دوم قرن بیستم به صورت رسمی مدیریت آموزشی؛ یکی از رشته هاي م -5
در واقع، مدیریت آموزشی فرآیند به کارگیري اصول و یافته هاي علمی و مهارت هاي فنی است با . پدید آمد

رعایت موازین اخالقی در جهت تأمین اهداف نظام آموزشی به عبارت دیگر مدیریت آموزشی عبارت از جهت 
لسفه و اهداف آموزشی و پروش اعتقادات، ارزش ها و هنجارهاي جامعه به نظام آموزشی، دهی و تعیین ف

  .تأمین منابع مالی، اعمال قوانین و مقررات، تعیین معیارهاي کلی مدیریت و کنترل فراگردهاي آموزشی

  

  

  

  



  نظریه هاي مدیریت آموزشی  - 2

  تعاریف نظریه؟

مرتبط است که از طریق آن روابط بین متغیرها شخص می نظریه مجموعه مفاهیم تعاریف و گزاره هاي 
  )کرلینجر. (شود

  این تعریف سه ویژگی اساسی دارد. هدف نظریه پیش بینی پدیده ها و در نهایت به دنبال ؟؟؟ 

اول اینکه نظریه مجموعه اي از مفاهیم مرتبط به هم است که از سازه هاي تعریف شده و به هم پیوسته اي 
  .تشکیل شده است

  .دوم اینکه نظریه ها با برقراري ارتباط بین متغیرها سعی دارند پدیده ها را بررسی کنند

در واقع هدف نهایی هر نظریه پیش . سوم اینکه نظریه در نهایت به پیش بینی و کنترل پدیده ها می پردازد
  .بینی هر پدیده با ایجاد روابط بین متغیرها یا تبیین پدیده است

  .را بیان کنید به نظریه هاي مدیریتیفواید دستیابی 

  .به طور کلی فواید نظریه هاي مدیریتی به قرار زیر است

نظریه ها به مدیر کمک می کنند فرآیند هاي . نظریه ها مدیر را در تصمیم گیري هدایت می کنند -1
  .سازمانی را بهتر درك کند

مطالعه نظریه هاي مدیریت باعث می . ندنظریه ها دیدگاهی را که مدیر از سازمان دارد شکل می ده -2
  .شود مدیر بتواند به منشأ برخی عملکردهاي سازمان و مدیریتی پی ببرد

نظریه ها این آگاهی را به مدیر می دهند که مدیریت امري پیچیده است زیرا هر یک از نظریه هاي  -3
لذا . است  فته از خصوصیات انسانیاین جنبه ها نشأت گر مدیریتی به جنبه هایی از مدیریت اشاره دارد که

موجب این آگاهی می شود که مدیر موفق مدیري است که بتواند در شرایط مقتضی نظریه هاي مناسب 
  .مدیریتی مربوط به همان شرایط را به کار ببرد

  .نظریه ها موجب آگاهی مدیر از محیط سازمانی خود می شوند -4

تا کنون هیچ نظریه اي کامل نبوده و . بی به نظریات جدیدندنظریه ها یکی از منابع اساسی دردستیا -5
  .نواقص موجود در نظریه ها موجب به وجود آمدن نظریه هاي جدید خواهد شد



  شناخت نظریه هاي مدیریتی براي مدیر آموزشی چه فواید و کاربردهایی دارد؟

اعد نظریه ها را از یک طرف و مدیران آموزشی در به کارگیري نظریه هاي مدیریت باید اصول ماهیت و قو
شرایط و ویژگی هاي سازمانی را از طرف دیگر به درستی بشناسند و آنگاه باتوجه به موقعیت زمانی و مکانی 
سازمان مناسبترین نظریه را به کارگیرند البته یک مدیر آموزشی نباید موفقیت صد در صد کاربرد نظریه 

ه این دیدگاه را باید بپذیرد که حداقل فایده به کار بردن نظریه هاي بلک. هاي مدیریتی را انتظار داشته باشد
  .مدیریت با توجه به تعاریف نظري کشف حقایق سازمانی است

  آگاهی و توجه به نظریه هاي مدیریتی چه تأثیري در مدیریت سازمان آموزشی دارد؟

تی اجتناب ناپذیر است زیرا امروزه به به طور کلی در اداره سازمان هاي آموزشی استفاده از نظریه هاي مدیری
دلیل نیاز روزافزون بشر به علم و دانش و پیچیده شدن این نیاز، وجود سازمان هاي آموزشی وسیع و 

در آینده این سازمان ها عالوه بر دوام خود در محیط، . پیچیده و در عین حال با مدیریتی کار آمد الزم است
اداره چنین سازمان هاي وسیعی، اصول قواعد و نظریه هاي پیشرفته تر و  لذا براي. وسیع تر نیز خواهند شد

و ضرورت دارد درباره آن ها هر چه بیشتر نظریه پردازي شود که این امر تنها از طریق . کامل تري نیاز است
  .مطالعه نظریه هاي مدیریتی کامل می شود

  ؟.نحوه شکل گیري نظریه هاي مدیریت را توضیح دهید

به نظر می رسد اولین تالش هاي صورت . ي نظریه هاي مدیریتی مربوط به سده هاي اخیر نیستشکل گیر
سال  300فنون اولیه و اساسی مدیریت حدود. گرفته در مدیریت، مربوط به بخش سازمان هاي تجاري است

ن اولیه در ترجمه پاپیروس هاي به جا مانده از مصریا. پیش در دولت شهرهاي بین النهرین استفاده می شد
سال قبل از میالد نشان دهندة اهمیت سازماندهی و مدیریت است که به واسطه آن مصریان  1300حدود 

سقراط مدیریت . کیلومتر دیوار ساختند 2400در چین نیز با فنون مدیریتی حدود . اهرام خود را بنا نهادند
  .را مهارت جداگانه اي از تجربه و دانش فنی می دانست

و اصول تخصصی آن را ارتقا بخشید در کتاب جمهوریت چگونگی . دیریت را هنر می شناختافالطون م
سال قبل از میالد ایرانیان براي اولین بار  600. انتخاب جوان مردان براي تربیت بعنوان رهبر تشریح می کند
تفکر در . دندجهت تبادل اطالعات تدوین کر  کشور خود را به ایالت هاي مختلفی تقسیم و روش ارتباطی

  مورد این اقدامات بدون به کاربردن بسیاري از فنون مدیریتی امروزي بعید و دور از ذهن به نظر می رسد

  مبانی فلسفی مدیریتی نظریه هاي کالسیک چیست؟

هاي کالسیک بر کارایی و بازده هرچه بیشتر سازمان هاي اقتصادي متکی است و فلسفه مدیریتی نظریه
بر اساس . معتقدند ادامۀ حیات سازمان منوط به داشتن بییۀ قوي اقتصادي و مالی است پیروان این مکتب



فلسفه مدیریت کالسیک، ادارة . این فلسفه نیروي انسانی قوي و انرژي مکانیکی در فناوري به کار می رود
ر چه بیشتر امور یک گروه انسانی براي نیل به هدف سازمانی با برداشت حداکثر از نیروي انسانی سرعت ه

در بروز فعالیت هاي انسانی براي نیل به هدف سازمانی، همچنین دادن مزد و پاداش در قبال بهره وري 
  .بیشتر را طلب می کند

  ؟.ویژگی هاي نظریه بروکراسی و پیامدهاي مثبت و منفی تان را توضیح دهید

در انجام وظایف محوله می  تقسیم کار؛ چون تقسیم کار موجب افزایش کارایی و تخصصی -1: ویژگی ها
 -2. سازمان ها براي انجام وظایف خود، کارکنان داراي طالحیت شغلی و فنی را استخدام می کنند. شود

سلسله مراتب؛ نتیجه عملی تقسیم کار در سازمان ایجاد سلسله مراتب سازمانی بر اساس صالحیت شغلی و 
سطوح مختلف داراي قواعد و مقررات مربوط به خود قواعد و مقررات؛ هر سلسله مراتبی در  -3. فنی است

جهت گیري غیر شخصی، همان رفتار عقالنی و غیر شخصی است که در واقع ضابطه مداري در  -4. است
  .مدیریت را مطرح می کند

کار راهه یا مسیر شغلی، استخدام در سازمان هاي بروکراتیک به صورت شایستگی هاي فنی صورت می  -5
  .شغلی را به وجود می آورد گیرد که مسیر

  نظریه بروکراسی چه کاربرد هایی در مدیریت آموزشی دارد؟

  .در نظر گرفتن تجربه و تخصص فردي در امر آموزش و مدیریت آموزشی-1

جهت گیري غیر شخصی در نظریه و از یک سو موجب برابري فرصت یادگیري در بین فراگیران و ایجاد -2
از سوي دیگر نظام ؟؟؟ امر انتخاب مدیران . آموزشی به عموم جامعه شداین امر به منزلۀ یک خدمت 

  .آموزشی و برابري فرصت انتخاب این مدیران را در امر آموزش و پرورش را در پی داشت

در آموزش و پرورش با  پنج ساختار سازمانی ایجاد: مهم ترین کاربرد نظریه در آموزش و پرورش-3
  .تخصصی و حرفه اي بودن و ساختار بروکراسی بوده استتوجه به شدت و ضعف دو ویژگی 

ساختار آشفته، در این ساختار مدیر آموزشی بدون هیچ صالحیت شغلی و فنی افراد  -1: پنج ساختار
ساختار استبدادي، در این ساختار مدیران آموزشی  -2. سازمانی را در موقعیت هاي سازمانی قرار می دهد

ساختار حرفه اي، در آن مدیران آموزشی  -3. زمینۀ مدیریت آموزشی ندارندهیچگونه تخصصی حرفه اي در 
در زمینه مدیریت آموزشی تخصص حرفه اي دارند و مالك استخدام افراد در سازمان تخصصی و ویژگی هاي 
حرفه اي افراد است، ولی به ویژگی هاي مدیریت بروکراسی چندان توجهی ندارند این افراد سعی دارند به 

ساختار آرمانی، در این  -4. تجربیات خود و مدیران قبلی، سازمان آموزشی خود را مدیریت کنند اساس
و افراد سازمان را براساس . ساختار مدیر آموزشی داراي تخصصی حرفه اي در زمینه مدیریت آموزشی است

این نوع ساختار . و به ویژگی هاي بروکراسی در مدیریت خود توجه بسیار دارند. تخصص انتخاب شده اند



ساختار معتدل، در این ساختار مدیر آموزشی افراد را تا  -5. مدیریت بدین دلیل آرمانی نامیده شده است
براساس تخصص و حرفۀ آن ها انتخاب و وظایف سازمانی را به آنها محول می کند، ولی از دید   اندازه اي

  .سازمانی نیست مدیر آموزشی تنها مالك در تعیین افراد در اجزاي ساختار

  کارکردهاي مدیریت اداري فایول را نام ببرید؟

  برنامه ریزي ، عبارتست از تدوین طرح و نقشه جهت برآوردن اهداف یا نیازهاي سازمانی در آینده-1

  سازماندهی، کسب منابع مادي و انسانی الزم جهت انجام کارکردهاي مدیریتی در سازمان-2

  احد از سازمان جهت دستیابی به طرح و نقشۀ از قبل طراحی شدهفرماندهی، تعیین وظایف هر و-3

  هماهنگی، متحد کردن تمامی فعالیت هاي سازمان ها-4

  .کنترل، نظارت بر اجراي برنامه و جلوگیري از ضعف ها و حذف خطاهاي سازمانی-5

بسیاري اگر چه داراي محاسن   در مدیریت آموزشی،) اداري فایول(فایول مهم ترین ارمغان نظریۀ
هاي آموزشی که طی است، پیامدهایی را در پی داشته است، از جمله ایجاد ساختارهاي متمرکز در نظام

سلسله مراتب خاصی اداري و تصمیمات سازمانی به اجرا در آمد و مدارس واحدهاي اجرایی سیاست هاي 
  .آموزشی و تنها اجرا کننده این تصمیمات بوده اند

کاربردهاي آن را در مدیریت آموزشی  نظریه مدیریت علمی ی و مهم درضمن اشاره به نکات اساس
  .توضیح دهید

اثر بخشی سازمان با افزایش کارایی فرایند تولید . است روابط انسانی و ماشین مدیریت علمی متمرکز به
دف اولیه ه. کتاب اصول مدیریت علمی را منتشر کرد. تیلور را پدر مدیریت علمی می نامند. افزایش می یابد

  .تیلور در مدیریت، اثر بخشی نیروي کار با طراحی شغلی به شیوه علمی بوده است

اول اینکه تیلور به طراحی دقیق شغل و وظیفه براي هر یک از . دو عنصر اساسی در نظریه تیلور وجود دارد
توانایی احراز این کارکنان اهتمام داشت و معتقد بود در شغل هاي سازمانی باید افرادي انتخاب شوند که 

  .شغل را داشته باشند

دوم، مسئله انگیزش کارکنان مطرح بود که تنها عامل انگیزش را در سازمان تشویق مالی می دانست و 
پیشنهاد کرد براي باال بردن سطح تولید باید کمیت تولید با میزان فرد دریافتی کارکنان ارتباط مستقیم 

  .داشته باشد



رفتار انسانی و عوامل انسانی در مدیریت به عنوان عوامل تأثیر گذار در کمیت و  نظریه مدیریت علمی به
و تیلور بر این باور است که نباید به کارکنان اجازة انجام کارهاي . کیفیت تولید چندان توجهی نمی کند

  .خودسرانه داده شود بلکه مدیر باید نظارت کامل بر کار و وظیفه شغلی کارکنان داشته باشد

اربرد این نظریه در مدیریت آموزشی براي اولین بار در جوامع آمریکایی استفاده شد که ک
  :ترین آن ها عبارتند از مهم

تمرکز مدیریت آموزشی بر واحدهاي عملیاتی آموزشی، یعنی کالس درس، صورت گرفت که توانست  - 1 
  .مدیریت فرایند یاد دهی یادگیري را در مدارس ارتقا بخشد

  .دهی یادگیري افزایش یافتضات این نظریه کاربرد عوامل نگرش مادي در مدیریت فرایند یادبا مفرو-2

  استاندارد سازي علمی روش هاي تدریس-3

تدوین مالك هاي گزینش افراد بر اساس طراحی دقیق شغلی در سازمان هاي آموزشی و به کار گماري -4
  .افراد داراي صالحیت جهت احراز مشاغل مختلف

  .گیري عنصر نظارت و راهنمایی به صورت پست سازمانی در مدیریت آموزشیشکل -5

  .مهم ترین انتقادهایی را که در نظریۀ کالسیک وجود دارد ذکر کنید

پیروي نظریه از اصول جامع و ثابت، در نظریه کالسیک، مدیریت براي رسیدن به اهداف سازمان باید -1
درغیر اینصورت نمی تواند به هدف . نی اصول علمی را پیاده کندبدون در نظر گرفتن اهداف و ساختار سازما

  ).براي مدیر(یعنی جنبه تجویزي دارند و جاي هیچگونه خالقیت وجود ندارد . خود برسد

تضاد میان اصول و ویژگی ها، انتقاد دیگر تضاد میان اصول و ویژگی هاي ارائه شده بر مبناي نظریۀ علمی -2
  .آن میشود که بتوان همۀ اصول را هم زمان به کار برداین تضاد مانع از . است

غفلت از سازمان هاي غیر رسمی، نظریۀ مدیریت علمی با دید اقتصادي به تمامی امور سازمان می نگرد -3
همچنین، دید یا نگرش تک بعدي دارد و نقش سازمان هاي غیر رسمی در ایجاد انگیزش را اهمیت زیادي 

  .نمی دهد

ي، بدون تردید پاداش مادي و سعی انسان در به حداکثر رسانیدن این پاداش ها می تواند انسان اقتصاد-4
امروز، در جوامع پیشرفت . محور مستقیم عقالنی انسان و عامل مهم در انگیزش او براي کار در سازمان باشد

  .نیازهاي انسانی پیش از امرار معاش و بقا سازندگی است



ي نئو کالسیک، این نظریه ها چه کاربردهایی در مدیریت آموزشی می تواند با توجه به مفروضات نظریه ها
کالسیک یا نگرش روابط انسانی واکنشی در مقابل برداشت رسمی نظریه کالسیک از داشته باشند؟ نظریه نئو

سازمان است، یعنی روابط انسانی و عناصري را در سازمان مهم می شمارد که در نظریه کالسیک بدان ها 
  .جه چندانی شده استتو

  :مفروضات زیر بنا شده است کالسیک بر پایۀنگرش نئو

، این نوع سازمان، در داخل سازمان هاي رسمی تشکیل می شود و مظاهر سازمان سازمان غیر رسمی-
ارتباطات اجتماعی، مراکز قدرت، روابط تخصصی، نفوذ ناشی از شخصیت و : غیر رسمی مشتمل است بر

  گیري در نگرش نئو کالسیک فرضی بر این است که سازمان ها نظام هاي اجتماعی اند کانون هاي تصمیم

  .، منشأ رفتار انسانی گروه هاي کاري استانسان اجتماعی-

، با توجه به نتایج مطالعات در نظریۀ روابط انسانی بود که هاثورن به ارزش و مشارکت در تصمیم گیري-
  .رداخت و آن را عنصر اصلی نگرش نئوکالسیک معرفی کردپ  مشارکت افراد در تصمیم گیري اهمیت

داگالي مک گریگور؛ طبق این نظریه سازمان ها فرضیه هایی در  yو  xنظریه: نظریه هاي مهم نئوکالسیک
  .طرح شده اند yو  xاین فرضیه ها در قالب دو نظریه . مورد ماهیت و انگیزه انسان مطرح می کنند

افراد سازمانی ترجیح می دهند بر آنان نظارت شود و هیچ گونه تمایل  فرض می شود همه xدر نظریه 
و افراد سازمان با پول برانگیخته می شوند و از تنبیه . و بیشتر به دنبال فرار از کارند. مسئولیت پذیري ندارند

کارکنان . ستندبر این فرضیه استوار بود که کارکنان سازمان ماهیتاً ؟؟؟ و فراري از کار نی yنظریه. بیزارند
  .سازمانی قادر به خود کنترلی و خالقیت در کار خواهند بود

در ساختارهاي آموزشی  ایجاد دو سبک مدیریت اولین کاربرد نظریۀ مک گریگور در مدیریت آموزشی-
  .مدیریت مشارکتی ، سبکمدیریت استبدادي سبک. بوده است

معلمان از . ن مدیریت و افراد سازمان وجود نداردسبک مدیریت استبدادي؛ در این سبک اعتماد متقابلی بی
این سبک براي نظارت و کنترل دانش آموزان با استفاده از شیوه هاي نظارتی مقتدرانه و نیز استفاده از 
راهبردهاي یادگیري سنتی و معلم محور در کالس درس، استفادة بسیار زیاد از قدرت تشویق و تغییر در 

  .نامیده می شود xدر واقع این معلم معلم کالس درس را پی می گیرند

در سازمان . سبک مدیریت مشارکتی؛ بین مدیریت و افراد سازمانی اعتماد و اطمینان بسیار باالیی وجود دارد
هاي آموزشی، کارکنان از شیوه هاي خود کنترلی و خود جهت دهی استفاده می کنند تا محیط مطلوبی 



شیوه هاي نظارتی به صورت خود کنترلی و با استفاده از انگیزه هاي  .جهت تحقق اهداف سازمان محیا شود
  .می نامند yاین معلم را معلم. درونی دانش آموز صورت می گیرد

  نظریه دو عامل فردریک هرزبرگ؛

دسته اول نیازهاي سطح پائین است از جمله تمایل . هرزبرگ نیازهاي انسانی را به دو دسته تقسیم می کند
دسته دوم نیازهاي سطح باالست که . ن و ارضاي نیازهاي زیستی مثل غذا، پوشاك، مسکن و پولبشر به تأمی

به خصوصیات خاص انسانی مربوط می شود، مانند کسب موفقیت، مورد احترام بودن، شهرت و اعتبار، 
  مسئولیت، ماهیت شغل و فرصت هاي ؟؟؟

یوان می شود و حقوق و دستمزد نقش عامل هرزبرگ معتقد است نیازهاي انگیزش موجب تمایز انسان و ح
عامل بهداشت ماهیت برون شغلی دارد و . بهداشتی و ویژگی هاي افراد نقش عامل انگیزش را ایفا می کند
هرزبرگ معتقد است عدم ارضاي نیازهاي . اگر محیط نتواند آن ها را تأمین کند باعث نارضایتی می شود

  .ارمند می انجامد، ولی ارضاي آن ها لزوماً انگیزه ایجاد نمی کندسطوح پایین در سازمان به نارضایتی ک

  دو عامل هرزبرگ در مدیریت آموزشی؛ کاربرد نظریۀ-

کاربرد این نظریه در مدیریت آموزشی دو وجه دارد اولین وجه، مدیریت اداري سیستم هاي آموزشی است 
دومین وجه کاربرد نظریه . مشابه استکه این وجه مدیریت آموزشی با انواع دیگر مدیریت در سازمان 

طبق این نظریه دو عامل اساسی در این : دهی و یادگیري استبهداشتی و انگیزش در مدیریت فرایند یاد
  1. فرایند نقش دارد

  .عوامل ایجاد کنندة سالمت روانی و حفظ بهداشت روانی در دانش آموزان -

  کتاب 35ص. دهی یادگیري به وجود می آوردادعامل انگیزش است که یادگیري را در فرایند ی -2

هر یک از اجزاي  -2. هر سیستم حداقل دو جزء تشکیل دهنده دارد-1:خصوصیات کلی سیستم را نام ببرید
کوچکترین تغییر در هر یک از اجزا موجب تغییر در کل  -3. سیستم با دیگر اجزاي آن در ارتباط است

کل سیستم خصوصیتی دارد  -5. صیات متفاوتی از یکدیگر دارندهر یک از اجزا خصو -4. سیستم می شود
  .که فراتر از تمامی خصوصیات اجزاي سیستم است

  .در قالب نظریه علمی را براي اولین بار لودویک برتاالنفی مطرح کرد نظریه سیستمی؛

کل فرهنگ و بستر سیستم را واکنش یا وابستگی منظم مقدادي از مجموعه هاي ش تعاریف سیستم؛
جانسون، سیستم را مجموعه پیچیده و یا ترکیبی از اجزاء و اعضا تعریف . گرفته در یک کل تعریف می کند



ساموئل، سیستم را مقداري از اجزاي به هم پیوسته . می کند که این مجموعه را به صورت واحد در می آورد
  .اند تعریف می کند که براي تحقیق مقاصد خاصی در مجموعه اي کلی شکل گرفته

  .انواع سیستم را نام ببرید و توضیح دهید

  .سیستم باز و سیستم بسته-1

سیستم هاي بسته هیچ گونه تأثیري از . برتاالنفی دو نوع سیستم اساسی را به نام باز و بسته مطرح می کند
ند و این سیستم ها ساختاري مکانیکی دار. و هیچ گونه اثري بر آن نمی گذارند. محیط دریافت نمی کنند

سیستم هاي باز، که با . حرکات این سیستم ها بدون هیچ ارتباطی با محیط پیرامون خود انجام می گیرد
  .محیط خود تعاملی پویا دارند در واقع این محیط سیستم است که تعیین کننده وجودي سیستم خواهد بود

است این طبقه  مشهورترین سیستم ها طبقه بندي کنت بولدینگ :پیچیده - سیستم هاي ساده -2
بندي خصوصیت سلسله مراتبی دارد و آن اینکه سیستم هاي سطوح پایین صفات و مشخصات مشابهی با 

ولی سیستم هاي سطوح باالتر عالوه بر آن خصوصیات صفات خاص خود را . سیستم هاي سطوح باالتر دارند
سیستم هاي پویا، تابع  -الف: ی کندطبقه تقسیم م 9بولدینگ سیستم ها را از ساده به پیچیده به. نیز دارند

سیستم هاي فرمان شناختی با ساز و کارها، باز  -ج. سیستم ایستا تابع قوانینایستایند -ب. قوانین پویایند
سیستم گیاه  -ه. سیستم سلول مرز میان موجود زنده و موجودات غیر زنده است -د. خوردي اداره می شوند

ول هاست که مجموعه اي از سلوله اي برگ، ساقه ریشه را تشکیل می ساده ترین مرحله تقسیم کار بین سل
سیستم حیوان، اعضایی مانند چشم و گوش و مغز و اعصاب حیوان را قادر می سازند در مقابل  -و. دهد

سیستم انسان، خودآگاهی است که ناطق  -ز. اطالعات دریافتی براي بقا و دوام خود عکس العمل نشان دهند
سیستم هاي اجتماعی، پیچیده ترین سیستم هاي اجتماعی نقشی است  -ح. ا در بر می گیردبودن انسان ر

  .که انسان در جامعه به عهده دارند، نه خود مستقیم

خصوصیان هر سیستم . سیستم ماوراءالطبیعه و دنیاي ناشناخته، هنوز انسان با علم به آن راه نیافته است -ط
ه اش سیستم اصلی است و در مقایسه با سیستم بزرگ تر که خود در مقایسه با سیستم هاي فرعی تابع
  .جزیی از آن است سیستم فرعی است

  :سیستم هاي طبیعی و مصنوعی-3

سیستم طبیعی سیستمی است که بر خالف سیستم مصنوعی حاصل . این تقسیم بندي مربوط به الزلو است
درون ارگانیک ) الف. عی سه گروه اساسی دارندسیستم هاي طبی. برنامه ریزي و عملکرد آگاهانه انسان نیست

فوق ارگانیک، شامل سیستم هاي گروهی که انسان در آن ) ج. ارگانیک، مثل علوم زیستی) ب. مثل ویروس
؛ حاصل برنامه ریزي و عملکرد آگاهانه انسان سیستم هاي مصنوعی .شرکت دارد مثل فرقه هاي مذهبی

. سیستم هاي فیزیکی مثل ماشین) الف. و سه گروه اساسی دارد جهت رفاه و آسایش فردي و اجتماعی است



) ج. سیستم هاي انسانی مثل سازمان هاي کرایه اي برآوردن نیازهاي اساسی انسانی ایجاد می شود) ب
  .ماشین -انسانی، مثل سازمان ماشینی انسان -فیزیکی

  .ضرورت پیدایش تفکر سیستمی در مدیریت آموزشی را توضیح دهید

ف سنتی سازمان هاي آموزشی و روش هاي بررسی آن ها مبتنی بر متغییرهاي سطحی است و در تعاری
محیط . لذا الزم است بر اساس معیارهاي جدید مجدداً تعریف شوند. دنیاي پیچیده امروزي کاربردي ندارند

با توجه به رشد . دهایند دائماً در حال تغییر و تحول انسازمان هاي آموزشی که عنصر اصلی دوام و بقاي آن
سریع و روز افزون علم و فناوري و تغییر پرشتاب زیر ساخت هاي سیاسی و اجتماعی جوامع، سازمان هاي 

نظریه سیستمی براي . آموزشی همواره زیر فشار تطابق خود با نیازهاي جامعه و تغییر محیطی قرار دارند
صلی این نظریه توجه به عناصر سازمانی از برطرف کردن نارسایی هاي مدیریت سنتی پدید آمد خصوصیت ا

یک سو به عنوان اجزاي تشکیل دهنده سازمان و از سوي دیگر توجه به کل سیستم سازمانی در رویکردي 
فراگیر که در این رویکرد، سازمان از دیدگاه مدیر آموزشی تنها ترکیب رسمی و غیر رسمی سازمان نیست، 

کارکنان آموزشی، شبکه نقش ها و موفقیت هاي آنان، محیط  بلکه شامل دانش آموز و ویژگی هایش،
  .فیزیکی و غیر فیزیکی می شود

  به چه دالیلی داشتن نگرش سیستمی براي یک مدیر آموزشی ضروري است؟

چون مهمترین عنصري که تفکر و نگرش سیستمی براي مدیران آموزشی به ارمغان می آورد، اهمیت و 
ي سازمان هاي آموزشی است که این روابط و چگونگی آن، عنصر وجودي ضرورت بررسی روابط میان اجزا

دهد که بتوانند در تجزیه و تفکر سیستمی به مدیران آموزشی این مهارت را می. سیستم هاي آموزشی اند
تحلیل سازمانی خود بیش از آنکه اجزاي سازمانی را مطالعه کنند، موقعیت و روابط متقابل اجزا و نقش آن 

  .در ایجاد تحقق اهداف سازمان به صورت کلی و فراگیر در نظر گیرندها را 

توضیح   نکاتی را که یک مدیر آموزشی باید در تجزیه و تحلیل سیستمی در نظر گیرد، کدام اند؟
  :دهید

  .مدیر آموزشی براي تجزیه و تحلیل سیستم آموزشی باید به موارد ذیل توجه داشته باشد

باشد و اجزاي نظام آموزشی در اولویت  کل نظام تحلیل نظام هاي آموزشی بایدتمرکز اصلی در تجزیه و -1
به عنوان متغیر اساسی در تجزیه و تحلیل کل سیستم   انسجام و هماهنگی -2. بعدي قرار می گیرند

ایجاد تغییر و تعدیل در هر یک از اجزا موجب تغییر و تعدیل در کل نظام آموزشی  -3. آموزشی لحاظ شود
ماهیت و کار کرد هر یک از عناصر سیستم آموزشی تعیین کننده موقعیت عنصر در کل  -4. شد خواهد

زیرا تأثیر هر . بدین معنا که هر یک از عناصر سیستم آموزشی اهمیت یکسان دارند. سیستم آموزشی است
واحد  در نظام آموزشی هر. نظریه سیستم ها یک نظریه نسبی است . یک از عناصر به یک میزان نیست



در حالی که . و سیستم فرعی است. سازمانی، در مقایسه با سازمان اصلی و متبوع خود جنبه جزء و خرد دارد
نظام آموزشی زیر سیستمی اجتماعی است که در . اش جنبۀ کالن داردنسبت به واحدهاي داخلی تابعه

قاي خود را در کلیت جامعه فراهم می موجبات دوام و ب... تعاملی پویا با زیر نظام هاي اقتصادي، اجتماعی و 
  .آورد

  .نظام آموزشی و پرورش را از دیدگاه سیستمی بررسی کنید و سه مورد از مشخصات آن را توضیح دهید

نظام آموزش و پرورش جامعه متشکل از قسمت هاي مختلفی است که کارکردهاي متفاوتی را در جهت 
درون داد،   ت هاي اصلی نظام آموزش و پرورش شاملقسم. رسیدن به اهداف مورد نظر به عهده دارند

درون دادن آموزش و پرورش شامل تمامی صنایع مالی، مادي و . است  و باز خورد -برون داد -فرایند
می توان محیط نظام . خط مشی ها و سیاست هایی است که محیط براي حفظ و دوام نظام ارائه می کند

  :بیرونی نظام آموزش و پرورش دانست که شامل آموزش و پرورش را عنصر ارزیابی کننده

در قالب اهداف کلی براي هر یک از زیر مجموعه هاي اجتماعی از جمله آموزش و پرورش  دولت ها،)الف
  .ارائه دهنده منابع مالی و مادي و تعیین کننده خط مشی ها کلی اند

ت که نیازهاي این قشر تعیین نظام آموزش و پرورش شامل دانش آموزان و اولیاي آن هاس مشتریان)ب
  .کننده عملکرد نظام آموزش و پرورش خواهد بود

با توجه به این که نظام آموزش و پرورش براي ادامه حیات و بقاي خود نیازمند به برقراري ارتباط با محیط 
حیط نوعی سیستم باز می باشد که به تعادل پویا و رشد و تکامل از طریق ارتباط دایم با م. خارج است

و البته برقراري ارتباط هر یک از سازمان . یعنی از محیط تأثیر گرفته و تأثیر می گذارد. بیرونی تمایل دارد
سیستم باز سیستمی است که با محیط . باز بودن و بسته بودن امري نسبی است. ها با محیط با هم فرق دارد

  .خود به تعادل پویا رسیده باشد

  .و آنتروپی را توضیح دهید. به عنوان سیستم باز را توضیح دهید مشخصات سیستم آموزش و پرورش

سیستم باز آموزشی به صورتهاي مختلف انرژي و مواد را از  ،)درون داد(وارد کردن مواد و انرژي -1
محیط دریافت می کند و در نظام آموزش و پرورش مهمترین درون داد را می توان دانش آموز دانست که با 

هر سیستم براي . الی، مادي و معنوي نظام به دنبال ایجاد تغییر در این درون داد استتخصیص منابع م
  .ادامه حیات خود امکانات و منابعی از بیرون جذب می کند

سیستم باز آموزش و پرورش درون داده دریافتی را در قالب  ،)فرآیند(تغییر شکل مواد و انرژي -2
مثل عملیات آموزشی . ه عنوان محصول اجتماعی به جامعه عرضه کندفرایند سیستم به جریان می اندازد تا ب

  .در تعلیم و تربیت دانش آموز



نظام آموزش و پرورش در نهایت بعد از گذراندن درون داد   ،)برون داد(تولید یا عرضه خدمات-3
ده نیازهاي هر چه این برون داد تأمین کنن. دریافتی از فرایند سیستم، آن را به محیط خود صادر می کند

از آنجا که ستادهء نظام آموزش ممکن . محیط نظام آموزش و پرورش باشد، عملکرد مطلوب تر، خواهد داشت
الزم است بین نظام هاي ) دانش آموز به عنوان داده هاي دانشگاه(است داده هاي نظام دیگر را تشکیل دهد 

باید مبنی نظام هاي آموزشی، سیاسی و فرعی اصلی هماهنگی وجود داشته باشد مثالً در نظام اجتماعی 
  .نظامی هماهنگی الزم برقرار باشد تا جامعه نظامی متعادل داشته باشد

، تبادل انرژي و خدمات از محیط به سیستم و بالعکس تنها شامل مواد اولیه و منابع مالی و باز خورد-4
ام هاي جدید در قالب مواد و مادي نمی شود، بلکه شامل اطالعاتی است که خود سیستم، به عنوان پی

  .کند تا اگر نظام عملکرد نامطلوبی داشته باشد به اصالح موارد بپردازداطالعات اولیه وارد سیستم می

و این خصیصه . ، هر سیستم بازي، در نهایت با زوال و رکود و احتماالً با مرگ مواجه خواهد شدآنتروپی-5
گیرد که یستمی براي مبارزه با آنتروپی تمهیدات در نظر مییکی از اجزاي الینفک سیستم هاست که هر س
دو وجه عمده  مفهوم آنتروپی  درو نظام آموزش و پرورش. به آن ها آنتروپی منفی نگانتروپی می گویند

وجه اول آنتروپی است، که در آن نظام آموزش و پرورش براي مواجه به آن سیاست ها و خط مشی : دارد
مثل مستهلک شدن منابع آموزش و پرورش و نیز استهالك . یین شده اي داردهاي مشخص و از قبل تع

نیروي انسانی که به آنتروپی انجامیده و در قالب تغییر شیوه آموزش و باز نشسته کردن نیروي انسانی و به 
، در دنیاي امروز دامنۀ آنتروپی پویا وجه دوم. می رسد آنتروپی منفی خدمت گرفتن نیروي جدید به

عات و گسترة دانش بسیار افزایش یافته است و نظام آموزش و پرورش نیز نظام انتقال دهنده اطالعات اطال
از سوي . در جامعه است و باید به صورت مداوم و پیوسته این اطالعات را در نظام اموزشی خود پیاده کند

اگر نظام آموزشی قادر به دیگر، نیازهاي محیط پیرامون نظام آموزشی نیز در حال توسعه وگسترش است و 
  .پاسخگویی به این نیازها نباشند، با آنتروپی مواجه خواهد شد

، نظام هاي آموزش با وارد کردن منابع و جبران آنتروپی ادامه حیات می وضعیت ثابت و تعادل پویا-6
مان حفظ ثبات نظام آموزشی به معناي تغییر سیستم در طول ز. و ثبات خود را حفظ می کنند. دهند
از آنجا که محیط سیستم آموزشی همواره در حال تغییر و تحول است، سیستم ها نیز باید در حال . نیست

تغییر و تحول باشند و بتوانند در برآورده کردن نیازهاي محیطی ارتباط خود را با محیط به صورت تعادل 
ا حفظ می کنند، ولی ممکن پویا تبدیل کنند، که در این تعادل سیستم هاي آموزشی ویژگی هاي خود ر

است به تغییر شکل سیم ها منجر شود تطبیق خط مشی هاي نظام آموزش و پرورش همسو با نیازهاي 
و خواسته هاي حکومت، نمونه اي از تعادل پویاست، به این خصوصیت عامل جلوگیري ) بازارکار(اجتماعی

  .ستاسیس می گویندکننده یا همسو

، نظام آموزشی با توجه به تغییرات و پیچیده شدن محیطی و مقابله با زيایجاد تخصصی و متمایز سا-7
  .آنتروپی نیازمند تخصصی سازي در نقش ها و وظایف خود هستند



این است که نظام آموزشی می تواند با ایجاد تغییر در  هم پایانی ، منظور ازهم پایانی و چند پایانی-8
چند   .یی نظام از راه هاي مختلفی استفاده کنندشرایط اولیه نظام، براي رسیدن به هدف نها

فراگردي است که در سیستم هاي باز با توجه به شرایط اولیه همانند یکسان ایجاد می شود که به  پایانی
مثالً نظام آموزشی کشورهاي مختلف با وجود امکانات و منابع مالی . رسندحالت نهایی کامالً متفاوتی می

  .افتگی متفاوتی رسیده اندمشابه به رشد و توسعه ی

هم افزایی به خصوصیت اصلی سیستم ها اشاره دارد که در کل بیش از مجموع اجزاي  هم افزایی،-9
یعنی تمامی اجزاي آموزشی با اشتراك مساعی و ارتباط با یکدیگر خدمات با . تشکیل دهنده آن است

  .جداگانه و مستقل به کار بپردازندکیفیت و به میزان بیشتر عرضه می کنند تا اینکه کدام به طور 

، سیستم آموزش و پرورش داراي مرزهایی است که آن را از محیط و سایر سیستم ها مرزهاي سیستم-10
در واقع، مرز سیستم آموزشی اشاره به موقعیتی دارد که در آن سیستم آموزشی . متمایز و جدا می سازد

نظام آموزش و پرورش که سیستمی باز است مرزهاي . اردخارج از آن ، دیگر خصوصیات نظام آموزشی را ند
  .انعطاف پذیري دارد

آموزش و پرورش به عنوان نظام اجتماعی، عنصر اساسی نظام هاي اجتماعی، از جمله آموزش و پرورش 
در واقع نظام نوعی فرایند ساختاري است که در آن افراد در تماس متقابل با یکدیگر براي . انسان است

آموزش و پرورش یکی از نظام هاي اجتماعی و داراي خصوصیات . ه هدفهاي معینی تالش می کنندرسیدن ب
  :زیر است

نظام آموزش و پرورش ، نظامی هدفمند است و به موضوعات ساخته انسان اشاره دارد تا اهداف معینی را  -1
  .محقق سازد

راتر از اجزاي تشکیل دهنده و روابط نظام آموزش و پرورش خالق است ، زیرا خصایص و هدف هاي آن ف -2
  .بین آنهاست

  .مطالعه شود 4.2کتاب شکل 48جدول ص

  .شرح دهید نظام آموزش و پرورش  کاربرد نظریه سیستم ها را در مورد

  .آثار نظریه سیستمی بر زیر سیستم اجتماعی به شرح ذیل است

  .از علوم مختلف استفاده می کندبه دلیل نگرش سیستمی براي درك جامع و بهتر نظام هاي اجتماعی -1

به دلیل محیط پویا . (نگرش سیستمی موجب به وجود آمدن ساختار منعطف در نظام آموزشی شده است-2
  )و تغییر پذیر



ها اجتناب می ورزد، مدیران به دلیل اینکه نظریۀ سیستمی از صراحت و قاطعیت در بیان مفاهیم و پدیده-3
ظریه سعی می کنند متغیرهاي مختلف و متعدد را در ایجاد پدیده اي آموزشی آموزشی نیز با تبعیت از این ن

  .بررسی کنند

اندیشه کلی نظریه سیستم ها در مدیریت و به خصوصی مدیریت آموزشی مسائل و مشکالت بسیار زیادي -4
تم، به دلیل پیچیده بودن عناصر نظام آموزش و پرورش در قالب سیس-5           را به وجود می آورد

مدیران آموزشی سعی می کنند براي رسیدن به اهداف سازمانی خود با توجه به ویژگیهاي محیطی، شیوه 
  .هاي متفاوتی را اتخاذ کنند و نیز به نارسایی ها و انحرافات جزئی و محدود سازمان توجه بسیاري کنند

  .علل پیدایش نظریه اقتضایی را شرح دهید

مسئله است که در آن به همۀ عوامل قبل از هر نوع تصمیم گیري توجه نظریه اقتضایی نوعی رویکرد حل 
  .می شود

و نظرات ماري پارکرفالت است که می گوید، انواع  1920پایه هاي اولیه نظریه اقتضایی مربوط به دهه
نگرش کالسیک نظریۀ جهان مشمول است و فلسفه وجودي نگرش اتقضا . متفاوتی در نوع رهبري وجود دارد

ست که به واقعیت روي می آورد و به طور کلی پیام نظریه اقتضایی این است که محیط هاي گوناگون این ا
بر اساس این مفهوم دیگر . اند تا از این طریق بیشترین کارایی حاصل شودنیازمند روابط سازي متفاوت

بررسی  . ات رفتاري نظربهترین راه وجود ندارد، خواه آن راه به شیوه کالسیک تعیین شود، خواه بر مبناي 
این نظریه تأکید می کند رهبر . انجام داد به پیدایش نظریۀ اقتضا انجامید 1951هاي که خود فیدلر در سال

  .مؤثر باید روش خود را با مقتضیات موقعیت تطبیق دهد

  :اند از سه مورد از متغیرهاي موقعیتی مهم که از نظر فیدلر در سازمان نقش اساسی ایفا می کنند عبارت

  رابطه رهبر و پیروان-3. ساختار وظیفه-.2.  قدرت یا اختیار ناشی از مقام-1

مفروضات نگرش اقتضا را بیان کنید؟ متغیرهاي محیط بیرونی و درونی سازمان یا متغییرهاي نظریۀ مدیریت 
  اقتضایی را نام ببرید؟

ونی سازمانی را تشکیل می دهند و عوامل و متغیرهاي محیطی در واقع محیط بیر متغیرهاي محیطی؛)الف
  .به عبارت دیگر، این متغیرها مستقل از مدیریت اند. مدیریت سازمان هیچ نظارتی بر آن ها ندارد

محیط بیرونی عام شامل . عوامل محیطی به بیرونی و درونی تقسیم می شوند و محیط بیرونی به عام و خاص
این عوامل اغلب سیستم سازمان را به طور مستقیم تحت . عوامل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و قانون است

محیط بیرونی خاص نیز شامل رقبا، مشتریان، شرایط بازار، و دولت می شود که به طور . تأثیر قرار می دهد
متغیرهاي محیط درونی نیز شامل خصوصیات پرسنل . مستقیم بر سیستم سازمانی رسمی اثر می گذارد



با وجود این، همه متغیرهاي محیط بیرونی عام و خاص و . اف سازمانی می شودفناوري مورد استفاده و اهد
  .محیط درونی سازمان ارتباط متقابل با یکدیگر دارند و بر هم اثر می گذارند

  :متغیرهاي مدیریتی را نام برده و توضیح دهید با ذکر مثال

یرهاي محیط درون سازمان را به مفاهیم و فنون مدیریت، در واقع عوامل و متغ متغیرهاي مدیریتی؛)ب
  .وجود می آورند

  .گروه تقسیم می شوند 4متغیرهاي مدیریتی از دیدگاه نظریه اقتضایی به 

  نظارت -ارتباط -برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت: متغیرهاي فرآیندي      -1

  بودجه بندي -تجزیه و تحلیل -برنامه ریزي -تصمیم گیري: متغیري کمی      -2

  آموزش، تغییر رفتاري، پویا یی گروهی، انگیزه، توسعه زمانی: متغیرهاي رفتاري      -3

  سیستم اطالعات مدیریت -نظریه عمومی سیستم ها :متغیرهاي سیستمی      -4

  ارتباط مقتضی؛)ج

مرکز ثقل نظریه اقتضا، ایجاد ارتباط پویا و شاخص بین متغیرهاي محیطی و مدیریتی است که هدف از 
عوامل و شرایط . ارتباط حرکت به سوي تبیین و پیش بینی و تسلط بر مفاهیم مدیریت است ایجاد این

  .محیطی، متغیرهاي مستقل و مفاهیم و عوامل مدیریتی ، متغیرهاي وابسته اند

  .انتقادهاي وارد بر نظریه اقنضایی را بیان کنید

دو بعدي مطرح شده ولی عملکرد در نظریه اقتضا ارتباطات بین متغیرها   ارتباطات چند بعدي؛) الف
از آنجا که بررسی ارتباطات چند بعدي در این مرحله از . مدیریت پیچیده است و ارتباطات چند بعدي دارد

تکاملی نظریه اقتضایی، کاري بسیار مشکل است و ممکن است ما را از درك روابط سادة تجربی باز دارد، به 
  .بررسی ارتباطات دو بعدي اکتفا می کنیم

باید مبتنی بر تحقیقات باشد ولی تا به حال » اگر« برقراري ارتباطات شرطی   کمبود تحقیقات؛)ب
  .ارتباطات شرطی اندکی کشف شده است

از آنجا که طراحی بر بناي نظریه اقتضا با تعداد زیادي از متغیرها سر و کار   تعدد و تنوع متغیرها؛ )ج
  .دارد، کاربرد آن آسان نیست



  یۀ اقتضایی در مدیریت آموزشی را بیان کنید ؟کاربرد نظر

مهم ترین کاربردي که نظریه اقتضایی در مدیریت آموزشی ایجاد کرد این بود که یک روش براي حل مسئله 
  .و مشکالت نظام آموزشی که در یک حالت خاص مؤثر واقع می شود الزاماً در همۀ حالت ها مؤثر نخواهد بود

وزشی کمک می کند تمامی عوامل و متغیرهاي داخل و خارج را شناسایی کند و نظریه اقتضایی به مدیر آم
یادگیري و مدیریت کالسی بهترین شیوه  –در فرآیند یاددهی . زمینه الزم جهت اثر بخشی را فراهم آورد

د تدریس را باید مطابق با نظریه اقتضا و موقعیت آموزشی مورد نظر، شیوه تدریس و نوع راهبرد یادگیري خو
در فناوري آموزشی معلمان می توانند از روش ها و ابزارهاي بسیار متفاوتی در عرضه . را مشخص کنیم

مطابق با . محتواي درسی به دانش آموزان استفاده کنند که الزمه آن دستیابی به اطالعات وسیع می باشد
ار خود را در رویارویی با آن، ساختارهاي مدرسه باید منعطف باشد و با توجه به شرایط مختلف نوع ساخت

بنابراین اخذ . در ارزشیابی نیز باید به طرق مختلف شرایط ویژه کالسی استفاده شود. مشکالت تغییر دهد
یادگیري از نظر اقتضایی مردود شناخته می شود و استفاده از ترکیب روش  -رویۀ واحد در فرایند یاددهی

  .مان توصیه می شودیادگیري به معل -هاي مختلف در فرایند یاددهی

  .مفروضات نظریه مک گرگور را بیان کنید

مک گرگور، سازمان ها با تصمیم گیري متمرکز و کنترل بیرونی بر کارکنان، فرضیه هایی در  yو xدر نظریه
، همه افراد سازمانی ترجیح می دهند بر آن ها  xطبق نظریۀ. مورد ماهیت و انگیزة انسان مطرح می کنند

  .نظارت شود

  :نتقادهاي وارده بر نظریه هرزبرگ را بیان کنیدا

  .این نظریه در مورد منشأ نیازها بحث نمی کند-1

  .این نظریه به تفاوت هاي فردي میان افراد سازمانی چندان توجهی نمی کند-2

این نظریه مدیران ارشد سازمانی را در نظر می گیرد و به کارکنان رده هاي عملیاتی چندانی توجهی -3
  .دندار

   

  اوچی Z نظریه

ویلیام اوچی . پیشرفت حیرت انگیز ژاپن در چند دهه اخیر کشورهاي دیگر را به مطالعه و بررسی وادار کرد
و  xهاي مدیریتمیالدي کار مک گریگور را در خصوص نظریه 1981از جمله این محققان است که در سال



y دیریت شرکت هاي موفق ژاپنی و آمریکایی توسعه داد و به بررسی تطبیقی و ویژگی هاي مشترك بین م
  .پرداخت تا الگویی مناسب براي مدیریت مطرح کند

مدیریت در ژاپن گرایش به انسان دارد و انعطاف پذیر است، در حالیکه مدیریت امریکایی بیشتر به سوي 
ی در پی با توجه به همین خصوصیات، اوچ. ساختار و ضابطه هاي استاندارد شدة سازمانی گرایش دارد

حاصل آمیخته  را مطرح ساخت که  zاي به نام نظریههاي متضاد افتاد و نظریۀ تازهترکیب و تلفیق ویژگی
 zنظریۀ. براي استفاده در جامعۀ امریکا بود شدن ویژگی هاي مدیریت ژاپنی با مدیریت امریکایی

  .از آن ها غفلت شده بود yو  xپیامد ضمنی تأکید جامعۀ صنعتی غرب بر ارزش هایی است که در نظریات

به نگرش ها و الگوهاي رفتاري مدیران سازمان توجه دارد، در حالیکه نظریۀ مک گریگور به اختالف  zنظریه
  .بین سبک هاي رهبري می پردازد

  :اوچی در مدیریت آموزشی zکاربرد نظریه

بنابراین، آنچه از این نظریه می . دة مسائل انگیزشی استدر ساختارهاي سازمانی تعیین کنن zتأکید نظریه
توان در مدیریت آموزشی برداشت کرد، تاکید این نظریه بر ایجاد روابط دوستانه توأم با صمیمیت در افراد 
سازمانی با ایجاد، ساختارهاي سازمانی غیر متمرکز در محیط هاي آموزشی است که طی آن روابط سازمانی 

و زمینه تعهد . یین صورت می گیرد و افراد سازمانی در فرایند تصمیم گیري مشارکت می کننداز باال به پا
، اشتغال zافراد سازمانی را در محیط هاي آموزشی ایجاد می کنند در سازمان هاي آموزشی مطابق با نظریه

ع این نظریه به در واق. کارکنان سازمانی به صورت مادام العمر صورت می گیرد که امنیت شغلی می آورد
  .دنبال ایجاد فرهنگ خانوادگی در سازمان هاست

  .نکته دیگر، تأکید بر تجربه مدیران و پیروي از اصل ارشدیت در سازمان هاي آموزشی است
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  ان یاد گیرنده کدام اند؟سازمان یادگیرنده را تعریف کنید و اصول اساسی مورد نظر در تعاریف سازم

  )اصل اساسی پیتر سنگه در سازمان یادگیرنده 5(

  :پیتر سنگه، اولین نظریه پرداز سازمان یاد گیرنده، سازمان یاد گیرنده را اینگونه تعریف می کند

سازمان یادگیرنده مکانی است که کارکنان سازمانی به صورت مداوم ظرفیت ها و استعدادهاي خود را 
اي جهت دهند تا نتایج مطلوب و مورد نظر سازمان را تأمین کنند و الگوهاي جدید گسترده گسترش می

  .تفکر در سازمان فراهم نمایند

  :اصل اساسی زیر را در تعاریف خود در نظر گرفته که عبارتند از 5سنگه

هاي خود شان تواناییتسلط فردي موجب می شود کارکنان براي کسب اهداف سازمانی تسلط فردي؛) الف
  .را گسترش دهند

گیري دنیاي پیرامون است، بلکه الگوهاي ذهنی نه تنها تعیین کننده چگونگی شکل الگوهاي ذهنی؛) ب
  .تعیین کننده نوع فعالیت و شیوة نگرش انسان ها نیز هست

ردي این رویکرد از افرادي که در کارشان نهایت دقت را بعمل آورده اند و بینش قوي ف بینش مشترك؛ )ج
  .دارند بعنوان کسانی که می توانند بینش تمامی افراد سازمان را منسجم کنند سرچشمه می گیرد

واحد اساسی براي یادگیري در . تصمیمات مهم سازمان در گروه ها گرفته می شود  یادگیري گروهی؛) د
  .سازمان هاي جدید گروه هایند

ر می گیرد تمرکز بر کل، به جاي تمرکز به در نظ سازمان را یک کل  تفکر سیستمی تفکر سیستمی؛) ه
اجزاي سازمانی، رویکرد جامع به وقایع سازمانی و آینده نگري و تجربه کردن روابط اجزاي درون سازمانی را 

  .می توان مهم ترین خصایص تفکر سیستمی نامید

  .دگیرها انجام میسري فعالیتگیرنده از طریق یکهاي یادفرآیند یادگیري در سازمان

  ها کدام اند و چگونه به یادگیري می انجامند؟این فعالیت 

تا . ترین فعالیت در مدیریت یادگیري سازمان است؛ اولین و زیر بناییحل مسئله به طریق نظام مند) الف
  : هاي این فعالیت عبارتند ازترین ایدهمهم. حد زیادي مبتنی بر فلسفه و شیوه هاي مدیریت کیفیت است



      دن به شیوه هاي عملی بجاي حدس و گمانه زنیاعتماد کر -
  پافشاري بر استفاده از داده هاي معتبر در تصمیم گیري  -
    .استفاده از ابزارهاي آماري ساده در سازماندهی داده ها -

ت ؛ تفاوت آزمایش و فرایند حل مسئله در این است که آزمایش با فرصآزمایش با شیوه هاي جدید) ب 
در حالی که حل مسئله معطوف به مسائل و . شود و متوجه توسعه افقی جدید سازمانی استبرانگیخته می

  .مشکالت جاري است

؛ سازمان باید موفقیت ها و شکست ها را به طور نظام مند براي سازمان یادگیري از تجارب گذشتۀ) ج
  .دسترسی کارکنان ذخیره کنند

بدیهی است یادگیري سازمانی نمی تواند کامالً متکی به فرایندهاي   یادگیري از دیگر سازمان ها؛) د
تواند منابع غنی ایده هاي گاهی حتی سازمان هایی با کسب و کار کامالً متفاوت می. درونی سازمان باشد

  .جدید در تفکر خالق باشند

ه از طریق آن انتقال دانش شامل فرایندي است ک  سازمان؛ انتقال سریع و مؤثر دانش در پیکرة) ه
این فرآیند هنگامی . انجامداطالعات گسترش می یابد و به کسب اطالعات جدید و فهم سازمان نوین می

تکامل می یابد که اطالعات در میان افراد سازمان تقسیم شود تا در نهایت به بینش مشترك سازمان دست 
مشاهده و ارتباط با مشتریان و حمایت  -ارتباطات -آموزش: ساز و کارهاي انتقال دانش عبارتند از. یابد

  .کنندگان سازمان

  .انواع یادگیري در سازمان یاد گیرنده را توضیح دهید

نامید، این نوع یادگیري فرایند  یادگیري حلقه اول اولین یادگیري نوع اول نام دارد که آرجریس آن را
حفظ روابط مستحکم در سازمان و کسب مهارت در فعالیت هاي معینی به منظور حفظ ثبات سازمان ها و 

  .قوانین آموزشی است

نام نهاده  یادگیري حلقه دوم دومین یادگیري را نیز صاحب نظرانی مثل النت فرنریوسی یادگیري نوع دوم
نوع دوم یادگیري در سازمان شامل تحقیقات و پژوهش براي فعالیت هاي معمولی سازمان و شیوه هاي . اند

ظور دستیابی به اهداف جدید سازمانی است که این اهداف جدید مغایر با فعالیت هاي تداوم فعالیت ها به من
  .در حوزه مدارس یادگیري نوع دوم به کار می رود. معمولی سازمانی است

در این سطح از یادگیري فاصلۀ بین وضع موجود  .یادگیري چگونه یادگرفتن است  ،نوع سوم یادگیري
یادگیري سطح سوم راهکار اجرایی یادگیري سطح اول و دوم را بررسی و . و وضع مطلوب شناسایی می شود



یادگیري حلقه  افتد که به آنتعیین می کند در واقع یادگیري سازمان در یادگیري نوع سوم اتفاق می
  .گویندمی سوم

تارهاي اول رف: اکثر نظریه هاي یادگیري سازمانی سه حوزه اساسی را در یادگیري سازمانی ذکر کرده اند 
دوم اینکه برخی . مثل قوانین محیط سازمان و اعتقادات است. سازمانی که به صورت روزانه و عادي است

فعالیت هاي سازمانی مربوط به تاریخچه سازمان می شود به عبارت دیگر فعالیت هاي عادي سازمان بر 
ادگیرنده، سازمان هاي نوع سوم سازمان هاي ی. اساس تعبیر و تفسیري است که در گذشته صورت گرفت

در این سازمان ها توسعه فعالیت هاي روزانه به بینش و رفتارهاي سازمانی در روابط بین برون . هدف محورند
  .هاي سازمانی در برون دادها وابسته استدادها و آرمان

  .سیر تکامل و شکل گیري سازمان یاد گیرنده را ذکر کنید

این . اند  مدیریت مشارکتی  به  دیریت سنتی سلسله مراتبیم بسیاري از شرکت ها در حال گذر از
اولین روند، میزان فزایندة تغییري . جابجایی در مدیریت بر اثر دو روند شتاب دهنده به وقوع پیوسته است

است که ارمغان رقابت جهانی است سازمان ها باید بتوانند سریع خود را با محیط اطراف تطبیق دهند در 
روند دوم، تغییر اصولی در فناوري هاي سازمانی است سازمان هاي سنتی به . عالیت کنندعرصه وسیع تري ف

گونه اي طراحی شده بودند که از فناوري هاي ماشین محور استفاده می کردند، ولی سازمان هاي جدید 
روزمره با  در بعد اول تصمیم گیري و انجام فعالیت هاي. دانش محورند سازمان ها در دو بعد متحول شده اند

در بعد دوم، تحول سازمانی در جهت . رویکرد عدم تمرکز از مدیران عالی به کارکنان تفویض شده است
در سلسله مراتب سنتی، مدیریت عالی مسئولیت هدایت راهبردي و . گیري راهبردي اتفاق افتاده است

. از سازمان را بر عهده داشتسازمانی و نیز وظیفه فکر کردن و عمل براي طراحی شیوه هاي کاري مورد نی
رفتند با پیشرفت به سمت سازمان جدید، کارکنان تنها عواملی براي تولید با کارایی باال به شمار می

توانمندي تفکر و عمل در طراحی شیوه هاي کاري مورد نیاز سازمان در کارکنان ایجاد شد، هر چند در 
ردي را تعیین می کنند و کارکنان آزادي بیشتري در سازمان افقی به مدیران عالی هنوز جهت گیري راهب

، کارکنان شکل گیري سازمان یاد گیرنده در مرحله بعدي پیشرفت یعنی. اجراي این جهت گیري دارند
کارکنان نیازها را به گونه اي تعریف می کنند . در تعیین جهت گیري راهبردي تا حد زیادي مشارکت دارند

هاي جمع شده گروه هاي کاري که وظیفه خدمت به مشتریان را به عهده که این جهت گیري از فعالیت 
  .دارند شکل گیرد

  .عناصر اصلی الگوي یادگیري سازمان هانسون را بیان کنید

یکی از الگوهاي ساختاري دانش مدار مبتنی بر یادگیري سازمانی که به تغییر سازمانی می انجامد الگوي 
  .عنصر اساسی دارد یادگیري سازمان هانسون است که سه



نوعی حفظ محیط از تجربیات گذشته است که به سازمان اجازه می دهد پیشرفت   حافظه سازمانی؛) الف
. حافظه سازمان شامل هم دانش سخت و هم دانش نرم می شود. کند و از اشتباهات گذشته دوري کند

دانش سخت . و غیر رسمی استدانش نرم در بر گیرنده انسان و کارکنان سازمانی و شامل دانش رسمی 
  .سازمان شامل قوانین، سیاست ها و رویه هاي سازمانی است که در طول زمان آسیب پذیر است

یادگیري سازمانی زمانی در سازمان اتفاق می افتد که حافظۀ سازمانی توانایی    یادگیري سازمانی؛) ب
  .غلبه بر مشکالت به وجود آمده در سازمان را نداشته باشد

  .ج هوبر پنج شکل از کسب دانش در سازمان را معرفی می کندجور

یادگیري به واسطۀ  -3. یادگیري از تجارب فردي کارکنان سازمان -2.الگو برداري از سازمان هاي مشابه -1
  .تمرکز بر کسب دانش از طریق محیط سازمانی- 5  .جمع آوري دانش جدید - 4.مشاهده

  نظریه هاي نهادي؛) ج

مجموعه اي از تفکرات دربارة شناخت، تاکید و جست وجوي نیروهایی است که از به وجود نظریه نهادي 
به بیانی دیگر نظریه نهادي به تناقضات محیط سازمان توانایی . آمدن تغییر در سازمان جلوگیري می کند

هاي ظامکند و شامل چارچوب هاي فرهنگی و شناختی و نسازمان را در ایجاد تعییرات سازمان محدود می
به منظور پاسخگویی به نیازهاي بیرون محیط مدارس و حفظ ثبات، . شوداعتقادي و قانون و مقررات می

  .مدارس به توسعه فعالیت هاي تکراري می پردازند که در حافظه سازمان جاي می گیرد

  .ارکان اصلی فرایند یادگیري سازمان را نام ببرید و توضیح دهید

یکی از ارکان هاي تبیین شده اي است که در ابعاد تخصصی و تبیین خط   ؛تشکیالت سازمانی ) الف
  .مشی هاي توسعه، اجرا و قضاوت نقش مهمی ایفا می کند

. در سازمان یاد گیرنده مدیران محور و جهت دهنده اصلی یادگیري اند و نقش اساسی دارند مدیران ؛) ب
  ادگیري و فراگیر محور باشنداما شرط الزم براي مدیران آن است که خود قائل به ی

نقش مستقیم کارکنان سازمان در روند یادگیري آن است که در ابعاد عملی، تأمین کننده    کارکنان ؛) ج
  .کارکنان از یکسو انتقال دهنده سطح یادگیري و از سوي دیگر خود یاد گیرنده اند. اهداف سازمانی اند

علیرغم تمامی جنبه هاي مثبت تعریف پیتر سنگه از   .کنید انتقادهاي اساسی بر نظریه پیتر سنگه را بیان
توصیه هاي . سازمان یاد گیرنده که گفته شد، اساساً چارچوب منظمی براي عملی ساختن آن وجود ندارد

اند و براي مدیران این سئواالت را در پی دارد که مثالً چه هنگام سازمان سنگه بیشتر توصیه هاي غیر عملی



اي در مجموعه افراد سازمان باید صورت یاد گیرنده تبدیل می شوند؟ با چه تغییرات اصولی ها به سازمان
  .پذیرد؟

  .به عقیده گاروین سه موضوع مهم وجود دارد که نظریه سنگه به آن ها نپرداخته است 

  پرداختن به معنا و مفهوم سازمان یادگیرنده - 1 

راه با توصیه هاي کاربردي و اصولی به جاي نکته هاي مدیران نیازمند راهنمایی هاي عملی واضح هم -2
  .اغراق آمیزند

  .سنجش اندازه گیري یادگیري سازمانی -3

عوامل اساسی در یادگیري سازمان را توضیح دهید یا عوامل مؤثر یا ویژگی هاي سازمانی دخیل در یادگیري 
  سازمان

مل و روشنی را در سازمان فراهم می کنند که به سمت دانش سازمانی ؛ بینش کارهبري تحول گرا) الف
  .حرکت می کند

این فرهنگ ها زمینه بهبود مداوم و هماهنگی در تمامی سطوح سازمانی را   فرهنگ مساوات طلب؛) ب
  .فراهم می آورد

آموزش کارکنان دانش مدار براي تصمیم گیري راهبردي قدرت کافی دارند و   راهبردهاي مناسب؛) ج
برنامه ریزهاي راهبردي کمتر مشورتی اند و در . هاي الزم را نیز دیده اند و مدافعان ایده هاي سازمانی اند

  .فرایندهاي کنترل شده قرار دارند

  .؛ به سازمانهایی با ساختارهاي عمودي و افقی مربوط می شودساز و کارهاي مجتمع و توأم) د

ده تمایل به ساختارهاي مشارکتی، دموکراسی دارند که در آن سازمان هاي یادگیرن ساختار افقی؛) ه
  .تأکیدات سلسله مراتبی افقی به گروه کاري در سازمان مربوط می شود

. ، در سازمان یادگیرنده، کارکنان سازمانی باید به کارکنان دانش مدار تبدیل شوندکارکنان دانش مدار) و
کارش و دستیابی به اطالعات مهم از دیگران را براي انجام در این نوع سازمان هر فرد مسئولیت تسلط بر 

این شش خصوصیات اصلی سازمان ها یادگیرنده، عناصر اصلی طراحی . کارهاي محوله خود بر عهده دارد
  .سازمانی یاد گیرنده اند

  



  

عوامل اساسی که در ایجاد این . نظام هاي آموزشی در سازمان یادگیرنده همواره مطرح اند
  اي یادگیرنده مؤثرند و نقش دارند کدام اند؟سازمان ه

اقدامات مدارس در به کار بردن وسیع اطالعات و نظریه هایی می باشد که به توسعه  تجسس محیطی،-1
  .مدارس و فرایند تصمیم گیري در ایجاد مدارس یاد گیرنده می انجامد

  ، مانند برنامه ریزي بلند مدت در نظام آموزشیبینش و اهداف-2

  .، جو سازمان بارز و مطمئن که موجبات ارتقاي انسجام و هماهنگی را به وجود می آوردسجامان-3

، عبارت از کارکنان مدرسه و آزادي آن ها در ایجاد تغییر و تجربه آزاد در نوآوري و ریسک پذیري-4
  سازمان

  ، حیطه مرور برنامه ها و فعالیت هاي سازمانیمرور فعایت هاي سازمانی-5

  حیطه شناخت دقیق فعالیت هاي ارزشمند ،شناخت-6

، فراهم شدن فرصت ها و منابع براي یادگیري کارکنان و توسعه نگرش ها و توسعه حرفه اي مداوم-7
  مهارت ها

نقش سازمان هاي یادگیرنده در مدارس را تشریح و کاربرد نظریه سازمان یادگیرنده رادر مدیریت آموزشی 
  .توضیح دهید

رنده یکی از راهبردهاي یادگیري سازمانی است که بیشتر به توسعه منابع انسانی در گیسازمان هاي یاد
نظام هاي آموزشی به واسطه تنوع در ارتباط با دانش و یادگیري در طیف وسیعی از . سازمان مربوط می شود

. ی شوندوقتی نظام هاي آموزشی در حوزه سازمان یادگیرنده وارد م. علوم به صورت سنتی تعریف شده اند
  .عدم تمرکز بر مفاهیم سازمان نظام ها به حوزه هاي دانش و علوم مختلف تسري می یابد

سازمان هاي یادگیرنده باعث توانایی بهتر مدارس در رویارویی با تحوالت و نوآوري ها در نظام آموزش و 
ایی و تحوالت نوگر مدرسه اي که سازمان یاد گیرنده است، بهتر می تواند خود را با. پرورش است

در محیط پیرامون تطبیق دهد و تغییرات اساسی را که باید در این مدارس صورت گیرد تا بتوان از  فناوري
این فناوري ها استفاده کرد به سادگی انجام دهد بنابراین، پویایی مدارس نیازمند نوآوري و نوگرایی مداوم و 

  .پیوست در مدارس است



  

  .ن سازمان یاد گیرنده را بیان کنیدخصوصیات اساسی مدارس به عنوا

  :محور فعالیت هاي اساسی مدارسی که خواهان سازمان یادگیرنده اند عبارتند از

  بهبود ساز و کارهاي کسب اطالعات از محیط و انتخاب، پردازش و انتشار-

  اخذ ایده هاي جدید از مشتریان و سهامداران-

  ارب کارکنان آموزشی و دانش آموزانبهبود روابط درونی براي تبادل ایده ها و تج-

  تجمع عالیق، نگرش ها، ایده هاي جدید-

  بررسی مداوم موانع یادگیري در تمامی سطوح آموزشی-

  دور منظم تجارب یادگیري در سازمان هاي آموزشی-

  .عنصر کلیدي که در رشد مدارس به عنوان سازمان یاد گیرنده نقش دارند را نام برد 4جان استون

. برنامه هاي توسعه حرفه اي توأم  -3 . کانال هاي ارتباطی اثر بخش -2  . ساختار کامالً منسجم وجود -1
  رهبري یادگیري محور -4

خصوصیات اصلی مدارس به عنوان سازمان یادگیرنده را از نظر الیت وود و همکارانش نام ببریدکه 
  :از عبارتند 

ی به اهداف انتخاب رسالت و رویکرد با مشارکت رویکرد روشن و دست یافتن: رسالت و رویکرد مدارس
  .معلمان

  حمایت از ریسک پذیري -پیشرفت مشارکتی -عقاید مشترك - مشارکتی: فرهنگ مدرسه

برگزاري جلسات حل مسئله  -تصمیم گیري با اجماع و توافق گروهی -تدابیر تدریس گروهی: ساختار مدرسه
  در زیر گروه هاي متخصص

  تعریف اولویت هاي اجرایی در مدرسه -عه برنامه هاي رشد مدرسه و رشد فرديتوس: راهبردهاي مدرسه

  .ایجاد منابع فنی معنی در اجراي اقدامات جدید: منابع و سیاست ها



  جوانب اساسی سازمان هاي یاد گیرنده در نظام هاي آموزشی را توضیح دهید؟

یرات ساختاري نه چندان ساده اي در کاربرد اصول سازمان هاي یاد گیرنده در مدارس موجب ایجاد تغی
مدارس می شود که در برخی جوانب شامل توسعه حرفه اي کارکنان مدارس و معلمان ، روش و تدریس 

گیر فرآیند تغییر مدارس به سازمان هاي یاد.برنامه هاي درسی و ساختارهاي مشارکتی در مدارس می شود 
  .مدرسه را در بر می گیرد است که تمامی جنبه هاي  یادگیري پویا ومداومی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.  

  ارزیابی عملکرد -4

  ارزیابی عملکرد چه نوع فرآیندي است ؟

ذي نفعان سازمان جهت  با توجه به تعاریف فوق ارزیابی عملکرد فرآیندي است که به واسطه مدیران و
تشخیص نقاط ضعف افراد و گروههاي سازمانی در فواصل زمان معین صورت می پذیرد و براي اصالح و 

  .ارتقاي عملکرد به صورت بازنگري و دادن بازخورد به عملکرد افراد در سازمان مطرح می شود 

  .تاریخچه ارزیابی عملکرد را در سازمان توضیح دهید 

سنجش شایستگی و اثر بخشی در قانون خدمات  1887در سال . فکار فالسفه چینی نمود یافتاولین بار در ا
رابرت اون در اسکاتلند به ارزیابی عملکرد  1800از سوي دیگر نخستین بار در سال . شهروندي مطرح شد 

اول به  ارزیابی عملکرد در کارکنان صنعتی بعد از جنگ جهانی. به صورت رسمی در صنعت نساجی پرداخت 
  .کار رفت   کار گرفته شد و تا مدتی بعد از جنگ جهانی دوم به صورت فراگیر در تمامی سطوح مدیریتی به

 30دوریس و همکاران خاطر نشان می کنند تمایل به ارزیابی عملکرد و سازمانی به صورت عملی به بیش از 
نتیجه محور بر پایه ارزیابی عملکرد شکل  اولین تمایل از رویکردهاي ساده رفتاري و. سال قبل بر می گردد 

دومین تمایل در به کار بردن ارزیابی عملکرد در . از جمله روش مدیریت مبتنی بر هدف , گرفته است 
سازمان به فراهم شدن رویکرد سیستمی در ارزیابی سازمانی و در نظر گرفتن ارزیابی عملکرد سازمانی به 

  .رددگعنوان یک کل و فرآیند کلی بر می

به صورت ابتدایی ارزیابی عملکرد مبتنی بر قضاوت فردي وجود , هاي دور در نظام مدیریت کشورمان از زمان
اما به صورت کالسیک خواجه رشید الدین فضل اهللا در اواخر قرن هفتم هجري مطرح کرده . داشته است 

وشش شاخص هاي ارزیابی کار و ک, امانت داري , در گذشته خصوصیات فردي از جمله صداقت . است 
متاسفانه ارزیابی عملکرد , عملکرد رفتار و فعالیت هاي کارکنان بود اما با وجود چنین پیشینه فنی تاریخی 

کارکنان و مدیران در دوره معاصر متناسب با سابقه تاریخی آن در کشورها از توسعه در بهبود قابل قبول 
  .برخوردار نیست

  و سازمان ها چگونه است ؟ارتباط بین ارزیابی عملکرد 

  .ارزیابی عملکرد در سازمان متفاوت است , با توجه به نوع ساختار 

  سازمان هایی با ساختار پویا -1



  سازمان هایی با ساختار ایستا -2

تمایل دارند تا از نتایج ارزیابی عملکرد به عنوان وسیله اي محرك در بر انگیختن افراد  سازمان هاي پویا
, در صورت تامین اهداف سازمان . د و ارزیابی مدیران و افراد را به صورت کیفی انجام دهند استفاده کنن

پاداش هاي زیادي به افراد سازمان بدهند به مهارت هاي کلی تاکید دارند و سرمایه گذاري هاي زیادي در 
  .امر آموزش انجام می دهند

در این . ایل دارند و رفتار فردي را در نظر می گیرند سازمان هاي ایستا به ارزیابی کلی مدیران و کارکنان تم
  .سازمان ها ارزیابی عملکرد به شیوه سنتی و بر اساس طرح هاي پرداخت حقوق کارکنان انجام می گیرد 

طراحی و اجراي ارزیابی عملکرد با عوامل سازمان و رابطه بین پرداخت ها و انگیزش افراد در سازمان ارتباط 
  .زیادي دارد

  هد سازمانی چه تاثیري بر ارزیابی عملکرد سازمان دارد ؟تع

. تعهد بلند مدت در سازمان شامل تمامی افراد سازمان از مدیران عالی تا پایین ترین سطح سازمان می شود 
سازمان باید متعهد به بهبود عملکردي سازمانی باشد و به آموزش مداوم و توسعه نیروي کار توجه داشته 

نگرش و رفتارهاي مورد نیاز را داشته باشد تا بتواند اهداف , هاي دانش کار باید مهارت نیروي. باشد 
ارزیابی عملکرد در محیط کار حمایت کند که این امر   فرهنگ سازمانی نیز باید از . سازمانی را پوشش دهد

  .بسیار ضروري و مهم به نظر می رسد 

  بیان کنید ؟ویژگی هاي نظام ارزیابی عملکرد در سازمان را 

  .روشن بودن معیارها ؛ یعنی معیارها به زبان دقیق و روشن و بدون ابهام و به صورت قابل درك بیان شود 

  .قابل اندازه گیري بودن ؛ وجود شاخص هایی که به صورت کمی بتوان اندازه گیري کرد 

  . قابل حصول بودن ؛ یعنی اهداف و انتظارات در زمان مورد نظر قابل حصول باشد

  .معطوف به نتیجه بودن؛ یعنی نظام ارزیابی به گونه اي باشد که نتایج مورد ارزیابی قرار گیرد 

معطوف به زمان بودن ؛ یعنی انجام ارزیابی در ظرف زمان معنا پیدا می کند و الزم است دوره عملکرد 
  .مشخص شود

  

  



   

  خصوصیات اصلی نظام ارزیابی عملکرد در سازمان را توضیح دهید ؟

خصوصیات اصلی نظام ارزیابی عملکرد در سازمان را بر اساس تحقیقات صورت  6, گوا به نقل از بورك آ
  :گرفته چنین می داند 

  .مشارکت فعال افراد سازمانی در فرآیند ارزیابی که موجب رضایت کارکنان ناظر می شود  -1

  رضایت افراد سازمان براي شرکت در فرآیند ارزیابی -2

  ت مناسب براي افراد جهت بحث در مورد مسائل و مشکالت سازمانایجاد فرص -3

  .ایجاد جلسات جهت دادن نتایج و باخورد به افراد سازمانی و مطلع شدن از عملکرد خود-4

  .تعیین اهداف سازمانی توسط کارکنان  -5

  .یایجاد امکان شنیدن عقاید ارزیابی در طول مدت ارزیابی عملکرد توسط کارکنان سازمان -6

  .می داند  کارکنان و گروه هاي سازمانی بورك عنصر اساسی در ارزیابی عملکرد را

  ویژگی هاي ارزیابی عملکرد از دیدگاه برناردین و جویز را بیان کنید ؟

ایجاد فرصت براي  -؛ استاندارد بودن روش اندازه گیري  هاي ارزشیابیمسائل مربوط به روش -1
بیان انتظارات به  -تدوین دستورالعمل در اجراي ارزیابی - کرد خودکارکنان در خصوص بازنگري عمل

  کارکنان در قالب استانداردهاي عملکردي 

تجربه و تحلیل شغلی است و ارزیابی روشن واضح و مرتبط با شغل بودن , ؛ محور اساسی ارزیابی  محتوا -2
بودن زمینه و بستر مناسب براي فراهم  -عدم تاثیر خصوصیات فردي کارکنان برنحوه ارزیابی  -اهداف 

  ارزیابی عملکرد در سازمان

؛ باید تمامی مستندات مربوط به ارزیابی عملکرد سازمان افراد سازمان و به صورت  مستند سازي -3
  .مکتوب در قالب اطالعات در سازمان نگهداري شود

این برنامه هایند   مجریان ,مهم ترین ویژگی هاي ارزیابی عملکرد   :ویژگی هاي ارزیابان عملکرد  -4 
استفاده از ارزیابان متعدد  -ارزیابی عملکرد  -دادن آموزش الزم  -: هاي آن عبارتنداز که مهم ترین ویژگی



 -فراهم شدن بستر مناسب جهت کسب اطالعات دقیق از عملکرد افراد  - براي حصول اطمینان از نتایج 
  .ی عملکرد در سازمان به صورت مشابه و یکسان داشتن معیارهاي مورد استفاده در زمان ارزیاب

  مقاصد و فواید ارزیابی عملکرد را در سازمان شرح دهید ؟

  :مک گریگور مقاصد ارزیابی عملکرد را در سه دسته تقسیم بندي می نماید 

  .جهت افزایش حقوق و ارتقاي شغلی کارکنان و جابه جایی شغلی در سازمان ,  مدیریتی -1

  .جهت فراهم کردن داده ها و اطالعات عملکرد سازمانی به مدیران  , اطالعاتی -2

جهت ایجاد تجارب یادگیري تا کارکنان با انگیزه به رشد و شکوفایی استعدادهاي خود ,   انگیزش -3
  .بپردازند و موجبات بهبود و ارتقاي عملکرد سازمانی خود را فراهم آورند

, انتصاب , استخدام , رد موجبات اثر بخشی نظام هاي آموزشی وردر و دیوس معتقدند فواید ارزیابی عملک
و دیگر فعالیت هاي مدیریتی را مشخص می کند و مدیران عالی را از میزان تحقق آن , اجتماعی سازي 
  .مطلع می سازد

  :آنها مهم ترین فواید نظام ارزیابی عملکرد در سازمان را موارد زیر می دانند 

تعیین  -4اخذ تصمیمات مدیریتی  -3ام تعدیالت الزم در حقوق و دستمزد انج -2بهبود عملکرد  -1
 - 7بازنگري و ارزیابی در اخذ تصمیمات  -6راهه با مسیر شغلی افراد ریزي کاربرنامه -5  نیازهاي آموزش

 بازخورد به بخش منابع انسانی که تا چه حد توانسته است به -8بازخورد به افراد در خصوص عملکرد آنها 
  .اهداف سازمانی جامعه عمل بپوشاند 

  کنید ؟ منابع ارزیابی عملکرد را بیان 

به طور نسبی ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانی را مدیر سازمان بر , ارزیابی مدیران یا فرا دستان -1
عملکرد  زیرا نتایج واقعی در مورد. ارزیابی عملکرد مدیران اغلب به درستی صورت نمی پذیرد . عهده دارد 

مدیران سازمان ها تحت تاثیر موقیعت سازمانی آنهاست براي ارزیابی عملکرد مدیران وجود منابع اضافی در 
  .ارزیابی ضروري است 

همکاران سازمان در محیط سازمان تعامل بسیار زیادي با یکدیگر دارند و از غنی , ارزیابی همکاران -2
زیرا . ن نسبت به سایر منابع ارزیابی روایی و اعتبار بیشتري دارد ارزیابی همکارا. ترین منابع ارزیابی است 

پایایی تاثیر زیادي بر مقاالت روزانه در میان کارکنان دارد و همکاران سازمانی را شاخص هایی جهت قضاوت 
  .مستقل در زمینه ارزیابی کارکنان در نظر می گیرد 



به ارزیابی افراد در سطوح پایین سازمان می پردازند  در سطوح سازمانی فرادستان,  دستانارزیابی زیر -3
این افراد از پایین به عملکردهاي افراد . ارزیابی زیر دستان جهت سلسله مراتب سازمانی را تغییر می دهد. 

زیر  -الف . سه دلیل عمده در ارزیابی زیر دستان وجود دارد . فرادست خود توجه دارند و ارزیابی می کنند
ارزیابی زیر دستان به  -ب. قایسه با فرادستان عملکرد مدیران را از نقطه نظر متفاوتی می نگرند دستان در م

نظام  -ج. نادیده گرفتی رابطه یک سویه مدیر با زیر دست و تاثیر آن بر ارزیابی عملکرد کمک می کند 
  .ابی را بررسی می کنددستان روش بسیار کاملی است که کارکنان متعهد روش هاي مختلف ارزیارزیابی زیر

طبق نظریه شناخت اجتماعی باندورا افرادي که خود تعیین کننده اهداف اند و خود بر ,  خود ارزیابی -4
اجراي اهداف نظارت می کنند و به نوعی خود گردان اند نسبت به سایر افراد سازمانی کارایی و اثر بخش 

می رسد افرادي که به خود ارزیابی اقدام می کنند از سطوح بسیار باالي مهارتی در به نظر . بیشتري دارند 
  .سازمان برخوردارند

ارزیابی بیرونی را افرادي که در محیط پیرامونی سازمان قرار دارند انجام می دهند این ,  ارزیابی بیرونی -5
. ران دیگري سازمان ها را نیز شامل می شود این ارزیابی مدیران و همکا. افراد غالباً در سازمان ذي نفع اند

هاي این روش استفاده از البته این سازمان ها باید به نوعی به هم وابستگی داشته باشند یکی از مزیت
کارشناسان و متخصصات جزء و یکی از محدودیت هاي عمده این روش ، نیازمندي این روش به زمان و 

  .منابع بسیار است 

این نوع ارزیابی بازخوردي از منابع چند گانه اي است که , گانه ا استفاده از منابع چندارزیابی ب      -1
کاربرد ارزیابی با استفاده از منابع چند گانه . در باال اشاره شد و این بازخورد به افراد سازمانی داده می شود 

ار دقیق تر از استفاده از منابع گیري مدیر در ارزیابی می انجامد و احتماالً بسیبه کاهش سو, در سازمان 
عالوه بر این با منابع اضافی در ارزیابی عملکرد افراد سازمانی بازخوردهاي . واحد ارزیابی در سازمان است 

و سوگیري هاي فردي در امر ارزیابی عملکردي . بسیار جامع و دقیق به کارکنان سازمانی منتقل می شود 
  .سازمان کمتر صورت می پذیرد 

  ندرسون را توضیح دهید ؟ر اصلی الگوي ارزیابی بر عملکرد هاعناص

منابع  -1: دادها عبارتند از هاندرسون ارزیابی عملکرد در نظام سازمانی در نظر می گیرد که در آن درون
رفتار شغلی , هم چنین برون داد ها عبارتند از کاالها و خدمات  منابع مادي و منابع نیروي انسانی و , مالی 

  .یروي کار و اندازه گیري عملکرد ن

  :عناصر اصلی الگوي هاندرسون 

  .شاخص ها و اهداف سازمانی , عناصر عملکرد , وظایف , شناخت مسئولیت هاي شغلی  -1



  .اولویت بندي و ارزش گذاري عناصر عملکرد و تعیین اهداف ارزیابی عملکرد  -2

  .انتخاب روش مناسب ارزیابی عملکرد  -3

  .بردن وسایل مناسب و روش هاي اندازه گیري به کار  -4

اخذ رویه هاي واحد براي تمامی همکاران سازمان که به برقراري حس اعتماد در مقابل سازمان می  -5
  .انجامد

  .فراهم نمودن بازخوردهاي ارزیابی عملکرد در تمامی کارکنان سازمان -6

  .ن نظارت و بازنگري جهت کسب اطمینا, فرآیندهاي طراحی  -7

  .واگذاري فرصت کارکنان براي اظهارنظر در مورد عملکرد  -8

  .ایجاد آمادگی در تمامی کارکنان سازمانی به منظور اجراي تمامی مراحل ارزیابی  -9

اي است که گذر از یک مرحله موجب تکامل بیشتر ارزیابی این الگو عناصر الگوي هاندرسون به صورت مرحله
تر و اي بسیار مناسبمند ارزیابی عملکرد نسبت به الگوهاي مرحلهکه الگوهاي روشانتقاد وارده این. می شود

دادها و برون دادها ذکر به خصوص در درون سادگی و الگو مهم ترین ویژگی آن را می توان. تر است دقیق
  .کرد

  الگوي ارزیابی عملکرد استرولی را به همراه پیش شرط هاي آن توضیح دهید ؟

, هدایت و کنترل , م هاي ارزیابی عملکرد در اثر بخشی را پیشنهاد می کنند که در آنها ارزیابی استرولی نظا
ارزیابی کارکنان از نظر چگونگی . شود توسعه و انگیزش کارکنان در امر ارزیابی عملکرد سازمانی تسهیل می

  .ت می پذیرد مشارکت کارکنان در کسب اهداف سازمان از طریق شرح وظایف افراد سازمان صور

  پیش شرط هاي الگوي ارزیابی عملکرد استرولی

تر خواهد بود که اطالعات مفید و معتبرتري در بخشسیستم ارزیابی عملکرد وقتی اثر, شرط اول ارتباطات 
  .هاي کارکنان سازمانی در وظایف شغلی داشته باشندمورد پیشرفت

عملکرد و روایی محتوایی آن باید در سازمان ایجاد  مشرعیت نظام ارزیابی, روایی و مشروعیت , شرط دوم 
  .شود 



به وسعت نظام ارزیابی عملکرد سازمان اشاره دارد که در آن , رابطه اي و وسیله اي بودن , شرط سوم 
کارکنان سازمان ارزیابی عملکرد خود را ابراز و واسطه اي در دستیابی به پاداش هاي سازمانی و ارتقاي 

  .گیرندشغلی در نظر می 

روشن بودن شاخص هاي شغلی و انتظارات , ایجاد شاخص هاي شغلی و انتظارات سازمانی, شرط چهارم 
  .سازمانی سوءتعبیرات کارکنان سازمانی را کاهش می دهد و ارزیابی را آسان تر می کند

یابی مشارکت کارکنان به افزایش پذیرش و حمایت نظام ارز, مشارکت کارکنان سازمانی , شرط پنجم 
  .عملکرد سازمان می انجامد

حمایت ویژه مدیریت سازمان از نظام ارزیابی عملکرد به آن اعتبار , حمایت مدیریت سازمان , شرط ششم 
  .می بخشد باعث می شود نیروي کار سازمان آن را جدي بگیرد 

زیابی عملکرد کارکنان سازمانی مبانی اصلی سیستم ار  توسعه و انگیزش ,استرولی خاطر نشان می کنند 
  .سازمانی را فراهم می کنند

  الگوي ارزیابی عملکرد مورفی و کلولند

اند و بر الگوي چهار عنصري را پیشنهاد داده. الگویی مفهومی ار ارزیابی عملکرد را در سازمان مطرح کردند 
  .اساس سه پیش فرضی مطرح شده است 

ارزیابی  - ج. عملکرد سازمانی تعاملی اجتماعی باشد  ارزیابی -ب. دار باشد رفتار ارزیاب باید هدف - الف 
  .هاي عملکرد سازمانی ابزاري مهم در مدیریت اثر بخش سازمانی باشد

است و پنج عنصري که ارزیابی عملکرد سازمانی را تحت  بستر ارزیابی اولین عنصر الگوي مورفی و کلولند
ها سلسله مراتب عمودي، سازمان - 2. جاري است گیرنده اطالعات کار مدیران در بر -1:شعاع قرار داده 

عملکردسازمانی به واسطه ارتقاي سطح انگیزه و توسعه  - 3  .منابع محدود ،و تصمیم گیري ذهنی دارند 
نیازهاي محیط خارجی سازمان بر نتایج ارزیابی عملکرد سازمان تاثیر  -4افراد سازمانی تغییر می کند 

  .ارمندان برون دادهاي ارزیابی عملکرد را تحت الشعاع قرار می دهند روابط مدیران و ک -5.گذاراست 

  .است و به قضاوت خصوصی ارزیاب بستگی دارد  تصمیم گیري در مورد عملکرد ,عنصر دوم 

  .و به قضاوت ارزش اشاره دارد   ارزیابی عملکرد سازمانن است,عنصر سوم 

  .یابی در سازمان اشاره دارد ارزشیابی است و به چگونگی انجام ارز, عنصر چهارم 

  روش هاي ارزیابی یا ارزشیابی عملکرد سازمان را توضیح دهید ؟



توان بهترین روش را هاي ارزیابی با سیر تحوالت دانش مدیریت ارتباط مستقیم دارد و نمیتغییرات روش
می توان نوع ارزیابی را  تعداد کارکنان و موارد دیگر, ماهیت آن , پیشنهاد کرد لذا متناسب با نوع سازمان 

  .انتخاب کرد و بیشتر از روش هاي ترکیبی استفاده می کنند

  :روش هاي ارزیابی عبارتند از 

ابتدا عددي به عنوان کل امتیاز ارزیابی تعیین و سپس برحسب وزن و :  روش دسته بندي ترتیبی -1
دخالت احساسات و گرایشات ارزیابی درجه اهمیت دو عامل امتیاز کل بین آنها توزیع می گردد و ضعف آن 

  .کننده است 

از . وجه تسمیه توزیع اجباري به دلیل عاریت گرفتنی این اسم از علم آمار است :  روش توزیع اجباري -2
شکل زنگوله اي منحنی نرمال و فرض اساسی آن چنین بر می آید که تمامی ویژگی هاي انسانی بر اساس 

اند و درصد کمی از افراد در حد ثر افراد سازمان از نظر شایستگی در حد متوسطبنابراین اک. این قاعده است 
ممکن است همیشه انتخاب افراد و اشتغال آنها در سازمان از : شکل آن . بسیار باال و بسیار پایین قرار دارند 

  .است ولی براي کاهش نظرهاي شخص و ذهنی روش توزیع اجباري توصیه شده . این قاعده پیروي نکند

سپس در مقابل هر عامل . در این روش عوامل ارزیابی مشخص شده اند ,  روش هاي رتبه بندي )ب
  :عبارتند از دو مقیاس   مقیاس اندازه گیري تعیین و عملکرد فرد ارزیابی شده است و 

که حتی اعشار هم در آن لحاظ شده است  مقیاس هاي عددي در این روش معموالً:  مقیاس پیوسته -1
.  

  .و گسسته استفاده می شود  مقیاس هاي غیر عددي عموماً از:  مقیاس گسسته -2

در این روش عملکرد افراد بر اساس رویدادها و وقایع مهم صورت گرفته در ,  روش وقایع حساس )ج
  .سازمان ارزیابی می شود 

ندارد و ارزیابی کننده چارچوب و قالب خاصی براي ارزیابی عملکرد افراد سازمان وجود ,  روش توصیفی )د
و پیشنهاد می شود در این روش . بر برگ سفیدي نحوه عملکرد ارزیابی شونده را توصیف و تشریح می نماید 

  .از ارزیابی متعدد استفاده گردد 

روش مدیریت بر , نظریه پرداز مدیریت , پیتر دراکر  1954در سال ,   روش مدیریت بر مبناي هدف )ه
این روش میزان دسترسی افراد سازمان به اهداف مورد نظر را ارزیابی کرده است . داد  مبناي هدف را توسعه

در این روش ابتدا اهداف سازمان مشخص می شود سپس با توجه به اهداف سازمان کارکنان و مدیران . 



ز روش طوالنی بودن زمان استقرار سیستم مدیریت بر مبناي هدف است ا: از معایب . ارزیابی می شوند
  .مزایاي مهم این روش استفاده از آن در سطوح مختلف مدیریتی و سرپرستی است 

  

  

  خطاهاي موجود در ارزیابی عملکرد را بیان کنید ؟

  .از مهم ترین مشکالت کمبود حمایت سطوح باالي مدیریت از این فرآیند است 

منفی در ارزیابی شونده مثل زمانی که یک صفت مثبت یا ,   تاثیر هاله اي  )الف  :عمده ترین خطاها 
ارزیاب را تحت تاثیر قرار دهد و نتیجه ارزیابی تابعی از صفت مثبت یا منفی فرد باشد و دیگر شاخص هاي 

  .عملکرد اهمیت نداشته باشد 

بیشتر ارزیابان در ارزیابی هاي خود اغلب ارزیابی شوندگان را در حد متوسط ,  تمایل به حد متوسط )ب
  .ارزیابی می کنند

در این قسمت ارزیابان تمایل دارند نمرات باالتر در ارزیابی را به افرادي ,  خدمات طوالنی مدت )ج
  .اختصاص دهند که سابقه بیشتري به صورت خدمت طوالنی مدت در سازمان داشته اند

برخی افراد در تخصیص نمره به عملکرد از سختگیري و برخی دیگر ,  تمایل به ارفاق و سخت گیري )د
  .سهولت این کار را انجام می دهندبا 

  .ارزیابی کننده خصوصیات خود را در امر ارزیابی دیگران مالك قرار می دهد ,   خطاي شبیه نگري )ه

اگر ارزیابان کارکردهاي ارزیابی را در سازمان جدي بگیرند میزان انگیزه فقدان انگیزه ارزیابی کنندگان )و
  آنان جهت ارزیابی کاهش می یابد

  یل براي بیان ضرورت ارزیابی عملکرد معلمان در نظام آموزش و پرورش وجود دارد ؟چه دال

با توجه به اینکه . ارزیابی معلمان ابزار مفید براي برنامه ریزي مدرسه و نیز توسعه حرفه اي آنان می باشد 
یادگیري  - نظر معلم مرکز تحوالت در آموزش و پرورش است و تکیه گاهی اساسی در فرآیند یاددهی 

بنایی و محوراصلی نظام آموزش و پرورش است و نقش تعیین محسوب می شود و درحقیقت معلم سنگ زیر
کننده هاي در آموزش دارد، لذا ارزیابی معلمان راه مطمئنی است که از طریق آن اهداف کلی و عملیاتی 

نظر گرفتن ارزیابی عملکرد  نمی توان نظام آموزش و پرورش را بدون در. آموزش و پرورش تامین می شود 
  .معلمان کنترل کرد 



مسئولیت پذیري آنان در , نقش اساسی ارزیابی عملکرد معلمان در حصول اطمینان از هدایت کنترل معلمان 
یادگیري  -و فرآیند یاددهی, توسعه حرفه اي و مهارت , یادگیري در کالس درس  - کیفیت فرآیند یاددهی 

در حقیقت ارزیابی مناسب در توسعه بالقوه و حرفه اي معلمان و تبدیل . ده گرفت اثر بخش را نمی توان نادی
ارزیابی مداوم و پیوسته از عملکرد معلمان تعیین کننده اهداف . آنان به نیروهاي بالفعل تحقق می یابد 

اطالعات دلیل اساسی دیگر در ارزیابی عملکرد معلمان نیاز به روز آمد شدن . اصلی آموزش و پرورش است 
مدیران بهتر می توانند نیروي تدریس را , از طریق گزارش عملکرد . در مورد نیازهاي معلمان و مدارس است 

  .تشخیص دهند

  اهمیت و اهداف ارزیابی عملکرد سازمان آموزشی را توضیح دهید ؟

جامعه و پرورش نظام آموزش و پرورش وظیفه شکوفاسازي استعدادهاي بالقوه دانش آموزان و انتقال فرهنگ 
نیروي انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه را بر عهده دارد و عنصر اساسی در این وظیفه را معلمان تشکیل 

امروزه در بیشتر جوامع آموزش و پرورش از جایگاه ویژه و اهمیت خاص برخوردار است و آماده . می دهند 
الزمه ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان . است  سازي نیازهاي مادي و معنوي جوامع به عهده آموزش و پرورش

که این امر خود . به ویژه دبیران وجود نظام آموزش و پرورش قوي و مدیریت اثر بخش و کارآمد است 
اگر ارزیابی به درستی . مستلزم نظارت و کنترل بهینه درسازمان و نیازمند ارزیابی کارکردهاي سازمانی است 

در آموزش و پرورش ارزشیابی . رورش با مشکالت جدي روبه رو خواهد شد انجام نگیرد نظام آموزش و پ
  .امري مهم است و الزم است مدیران رده هاي گوناگون باید به آن توجه داشته باشند 

  .گینبرگ و برگ عقیده دارند ارزشیابی عملکرد مدیران سخت تر از ارزشیابی عملکرد معلمان است 

  ؟ در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی را بیان کنید مهم ترین شاخص هاي مورد بررسی

  .دستیابی به اهداف آموزشی از پیش تعیین شده  -1

  کسب رضایت والدین ، دانش آموزان و مسئوالن آموزشی -2

  .فراهم آوردن وضعیت بهینه براي یادگیري  -3

  . استفاده از استانداردهاي معتبر و بهره گیري از مدیریت معنوي و اخالقی -4

, لیاقت شایستگی در مواجه با موضوعات جدید , مدیران را می توان بر اساس میزان یادگیري دانش آموزان 
  .ارزشیابی کرد .... قبولی در دانشگاه و , حضور مرتب در کالس هاي درس 

  مهم ترین اهداف ارزیابی عملکرد در مدیریت آموزشی را شرح دهید؟

  زشی و افزایش کیفیت این تصمیم گیريکمک به تصمیم گیري مدیران آمو -1



بازخورد به معلمان در مورد میزان اثر  افزایش وابستگی معلمان به نظام آموزش و پرورش و نیز دادن  -2
  .بخشی آموزش آنان 

  .آشنایی با مشکالت معلمان و علت عدم کارایی آنان -3

  .کمک به معلمان در بهبود بخشیدن به انجام امور -4

  .مسئولیت و درك دانش آموزان  پرورش حس -5

  .فراهم ساختن آموزش هاي اثر بخش براي اتخاذ تصمیمات در زمینه ارتقاء و افزایش امتیازات معلمان -6

  .ایجاد تفاهم میان مدیریت و معلمان و کاهش مقاومت آنان نسبت به ارزش یابی  -7

  .مورد عملکرد او نه قضاوت کننده اي در , مربی و در کنار معلم بودن مدیریت  -8

  موانع اصلی موجود در ارزیابی عملکرد نظام هاي آموزشی را نام ببرید ؟

 -3دقت در اندازه گیري  -2روایی و اعتبار اندازه گیري و قضاوت -1: موانع اداري و فنی )الف 
  تایید مالی و اداري -4استانداردهاي نامشخص 

نرمش و ارفاق یا  -2مایل به ارزشیابی حد وسط ت -1:  موانع و محدودیت هاي روانی و رفتاري )ب
  سوء ارتباط -4  مشکالت ناشی از اعمال تعصب -3  عدم انعطاف, گیري سخت

  عدم پذیرش انتقاد -2نوع و سطح توقعات و تمایالت فردي  -1:  موانع ارزیابی شونده )ج

مدارس در ابتدا با مقاومت . ستبه علت کمبود منابع در مراحل اولیه اجرا با چالش هایی مواجه گردیده ا
هایی در برابر ارزشیابی عملکرد روبه رو می شوند ولی به تدریج در می یابند این امر عنصر اساسی در توسعه 

  .مداوم حرفه اي است 

   

  

  

  

  



  

  

   

     دیریت آموزشی و توسعه سازمانیم - 5

  :تعاریف توسعه سازمانی

سازماندهی شده ، مدیریت شده در سطوح عالی , ریزي شده نامهتوسعه سازمانی را تالش بر, هارد بک
ي برنامه ریزي شده فرآیندهاي سازمانی و به در جهت افزایش اثر بخشی سازمان از طریق مداخله, سازمان 

  .کار بردن آن در دانش رفتار سازمانی تعریف می کند

نسانی سازمان به منظور افزایش اثر بخشی توسعه سازمانی را دخالت مستقیم در فرآیند نیروهاي ا, مینورز
اصول و دانش روان شناسی و به کار بردن توسعه سازمانی می داند که به , آنها و کاربرد وسیع روش ها 

مشارکت آگاهانه کارکنان سازمان در هدایت ارزش هاي شغلی و تمرکز بر دستیابی به نتایج مطلوب سازمانی 
  .نیاز دارد 

مند بر تغییرات سازمان مانی را مجموعه اي از فنونی می داند که به صورت منظم و روشتوسعه ساز, رابینز 
ها تاثیر می گذارد و معتقد است از طریق کار گروهی می توان تغییرات بنیادي و ساختاري در سازمان ایجاد 

  .کرد 

در دستیابی به , ن ریزي شده اي در جهت توسعه بیشتر سازماتوسعه سازمانی را فرآیند برنامه, هیکس 
شیوه ها و , اهداف مورد نظر سازمان می داند در واقع از نظر هیکس توسعه سازمانی بر توسعه ساختارها 

فرآیندهاي سازمانی در جهت بهبود و اثر بخشی سازمان تاکید دارد و فرآیند توسعه سازمانی موفق نتایج زیر 
  .را شامل می شود 

 -توسعه رهبري  - توسعه گروهاي کاري و اثر بخش -عملیاتی در سازمان راهبرد اثر بخش و برنامه ریزي 
  .در نظر گرفتن ارزش کیفیت کاالها و خدمات رقابتی  

هایی است که به واسطه آن کوشش جهت ها ونظریهمعتقدند توسعه سازمانی تکامل روش, هیل و همکاران 
توسعه سازمانی تلفیقی .نی صورت می گیردپیشرفت عملکرد سازمانی به واسطه تقویت روابط درون سازما
  .است از جامعه شناسی، روان شناسی و مدیریت توسعه سازمانی 

, تعریف تقریباً جامع تر را فرنچ وبل .بیشتر تعاریف سنتی است  جامع ترین تعریف از توسعه سازمانی ؛
یت عالی سازمان جهت توسعه سازمانی کوششی است دور برد و حمایت شده از طرف مدیر«: مطرح کردند 



کاري به خصوص از طریق یک نوع مدیریت موثر و مبتنی بر بهبود حل مشکالت سازمانی و فرآیندهاي سازو
همکاري گروهی بر پایه فرهنگ سازمانی و به کارگیري نظریه و تکنولوژي علوم رفتاري کاربران شامل 

  »  پژوهش عملی

  

  د؟اهداف توسعه سازمانی را در سازمان بیان کنی

ایجاد فرهنگ سازمانی ویژه که بر اساس آن تبادل  -افزایش حس اعتماد و حمایت افراد سازمان و مدیریت 
در جهت حل مشکالت صورت می ... ) به دور از مالحظه سلسله مراتبی و (تجربه در میان اعضاي سازمان 

  .گیرد 

 -. چگونگی رفع مشکالت دارندتعویض مسئولیت تصمیم گیري به کسانی که بیشترین آگاهی را درباره 
کاهش میزان رقابت هاي مضر و ناسالم و تفهیم این که  -)معروب-افقی -عمودي (گشودن سیستم ارتباطی 

 -افزایش سطح اشتیاق و عالقه مندي در سازمان  -. همکاري باعث حصول منافع فردي و گروهی می گردد
 - تعلیق و وفاداري نسبت به سازمان واهداف آن افزایش حس  -پرورش روحیه خود هدایتی و خود کنترلی 

  .استقرار فرآیندي براي حصول اطمینان از توانایی سازمان در نوسازي خود 

  ؟ ویژگی هاي توسعه سازمانی را بیان کنید

مشخص کردن , نکته اساسی در توسعه سازمانی فرآیند  توسعه سازمانی فرآیند متعاملی مداوم؛ )الف 
امور قدیمی , افراد مهارت هاي جدید را می آموزند . در حالت حرکت و در حال تغییرات آن به عنوان امري 

. گردند اي مطرح میاز سوي دیگر مشکالت تازه. مشکالت حل می شوند , و ناکار آمد را فراموش می کنند 
انسانی و   هايسیستم . بنابراین الزم است توسعه سازمانی فرایندي پویا در تغییر سیستم هاي پویا باشد 

  .فرایندهاي سازمانی و طراحی شده در سازمان پیوست در حال تاثیر پذیري و اثر گذاري بر یکدیگرند

برنامه توسعه سازمانی اصول عملی و  توسعه سازمان به عنوان شکلی از علوم رفتاري و کاربردي ؛ )ب
اقتصاد و علوم , جامعه شناسی , مردم شناسی , روان شناسی اجتماعی : علمی از علوم مختلفی می گیرد 

متخصصان توسعه سازمانی به سادگی آن چه را درباره مردم و سازمان ها در علوم رفتاري یاد . سیاسی 
متخصصان توسعه سازمانی بر پایه شناخت و عملیات . گرفته اند به برنامه هاي عملی تبدیل می کنند 

پویایی , زند که دانش آن را از روانشناسی اجتماعی شخصی به توصیف رفتار فرد و گروه سازمان می پردا
  .گروهی و نظریه سازمانی می گیرند 



یادگیري بر اساس تجربه به منظور آشکار کردن تجربه . توسعه سازمانی بر اساس تجربه صورت می گیرد
ه آن عکس العمل ب, تجربه اعضاي سازمانی از طریف فعالیت . بلکه عکس المعل به تجربه است , نیست 

  .تجریه یادگیري و تصمیم درباره پدیده حاصل می شود 

  

  

   

  رویکردهاي توسعه سازمانی را توضیح دهید؟

( و ساختار ) مثل شیوه ها(به نظریه ها و مداخالت در فناوري سازمانی  ساختاري ؛ -رویکرد فنی  )الف 
. اقتصاد و نظریه سیستم هاي باز ریشه دارد , شناسی روان , و در جامعه شناسی    اشاره دارد)مثل روابط 

تغییرات صورت گرفته بر محتواي شغلی و روش سازمانی و نیز بر تعیین روابط بین کارکنان سازمانی تاثیرات 
طراحی شغلی و توسعه , اجتماعی  -ساختاري شامل رویکرد نظام هاي فنی -رویکرد فنی . بسیاري دارد 

نظام هاي فنی و اجتماعی و طراحی و . ش براي جدایی نظریه از عمل به کار می رود این رو. شغلی می شود 
مدیریت علمی و مهندسی صنایع . شغلی واکنش به پیدایش دو رویکرد کنونی در مورد تغییر سازمانی است 

بط روان شناسی اجتماعی بر روا. هاي روان شناسانه کارکنان اشاره دارد بر محیط فیزیکی و نیازمندي
 -اجتماعی و طراحی  - طرفداري نظام هاي فنی. اجتماعی و نیازهاي افراد در کارکنان سازمانی اشاره دارد 

شغلی بر رویکرد فیزیکی در گروههاي اجتماعی و سازوکارهاي فردي و نیز از رویکرد روان شناختی انتقاد 
  .بسیاري دارند

ه بستگی بسیار زیادي با مفهوم رضایت شغلی اند کطراحی شغلی و توسعه شغلی دومعناي مرتبط به هم
اما توسعه شغلی از اصول مهندسی , غنی سازي شغلی نشات گرفته از نظریه هاي انگیزش است . دارند 

عملکردهاي شغلی به صورت عمودي از واحدي به واحد , صنایع حاصل شده است در غنی سازي شغلی 
در توسعه شغلی عملکردهاي شغلی و به صورت افقی . د باالتر و در یک واحد کاري مشابه صورت می پذیر

  .در یک واحد کاري صورت می پذیرد که تنوع زیادي در وظایف شغلی ایجاد می کند

برنامه , تصمیم گیري , ارتباطات (این رویکرد بر فرآیندهاي سازمانی  :فرآیندي  -رویکرد انسانی  )ب
هاي خود و سازمان اکید دارند که از طریق آنها افراد هدفو موضوع مشارکت افراد در آن ت) کنترل , ریزي 

می   این رویکرد شامل بررسی بازخورد و تشکیل توسعه گروه و گروه هاي متداخل. را تحقق می بخشند
  .شود این سه راهبرد عموماً مفروضات یکسانی دارند



است زیرا این شیوه می کوشد نگرش به شیوه باز , ؛ روند اصلی توسعه سازمان  روند توسعه سازمانی )ج
متغیرهاي گوناگون داخلی و خارجی را به یکدیگر مرتبط کند و آثار هر یک ازمجموعه هاي فرعی بر 

  .مجموعه هاي اصلی را تجزیه و تحلیل کند

نتایج متعدد بررسی سازمان ها از این دید نظام مند در به کار بردن علوم رفتاري درتوسعه سازمان اهمیت 
به عنوان پدیده هاي مجرد   اول اینکه موضوع ها و وقایع سازمانی: مده ترین این نتایج عبارتست از ع. دارد 

دوم اینکه گرایش مجموعه . درك یک پدیده به تنهایی فقط نیمی از درك مسئله است . مطالعه نمی شوند 
سوم نیروهاي محیطی . تحلیل وقایع را در رابطه با علت هاي متعدد به جاي یک علت تشویق می کند, اي 

کسی نمی تواند قسمتی از سیستم را بدون , چهارم . نیروهاي مرتبط با تحلیل اند , در زمان وقایع سازمانی 
  .تاثیر در قسمت هاي دیگر تغییر دهد

  آیا بین رویکرد هاي توسعه سازمانی ارتباطی وجود دارد ؟

این اجزا با . فناوري و فرآیند ساختار است , گیرنده کارکنانیک سازمان در بر, ی در چهارچوب توسعه سازمان
فرآیندي سازمان در تعادل است تا موجبات شکوفایی افراد و انجام  -ساختاري و انسانی  -نظام هاي فنی

ین تمامی به طور آشکار محیط سازمانی از تعادالت ب, با این وجود. وظایف فردي را در سازمان فراهم کند
  .کتاب مطالعه شود  167شکل صفحه . اجزاي ذکر شده با درون داد و برون داد سازمان نیز شکل می گیرد 

  مفاهیم اساسی یا مفاهیم کلی توسعه سازمانی را بیان کنید ؟

بسیاري از فرضیه هاي متوسط سازمان بر مسائل مربوط به انگیزش تاکید دارند عاملی که در سازمان هاي 
فقدان آن مشاهده می شود از دیدگاه توسعه سازمانی در اکثر سازمان ها روحیه ابداع و انگیزش افراد  اداري

لذا سعی و توجه اساسی آن در جهت تفسیر و باال بردن روحیه کارکنان و سطح انگیزش . سرکوب می شود 
اکم بر سازمان باشد توسعه سازمانی به وجود نظمی خشک و منطقی که ح.آنان در افزایش بهره وري است 

. اعتقادي ندارد و این فرضیه را نمی پذیرد که به افراد باید صرفاً به عنوان انسان عقالیی و اقتصادي نگریست 
و خواسته هاي افراد دارد و سعی می کند با انسان با   توسعه سازمانی تاکید بر توجه به عواطف احساسات

, اینکه توسعه سازمانی از روان شناسی منطق و روان شناسی نظر به . همه ابعاد وجودي آن مواجه گردد 
از دیگر ویژگی هاي توسط . توجه عمده آن به نیازهاي فردي و گروهی است, اجتماعی تغذیه می کند 

توسط سازمان در سطوح مختلف تحول تحقق . سازمان توجه به شناخت گروه و چگونگی فعالیت آن است 
گردند و دیگري در سطح کالن که ز طریق آن افراد و گروه ها متحول میمی یابد یکی در سطح خرد که ا

در حال . کل سازمان از طریق تحول فرهنگی و جو سازمانی با تغییرات و ارزش ها و اعتقادات تغییر می یابد 
حاضر توسعه سازمانی به سمت سیستمی شدن گرایش داشته و سعی شده با نظریه ي سازمان و طرح 

  .یب شود سازمانی ترک

   



  :نقش سیستم هاي فرعی در سازمان بر روند توسعه سازمانی

با اینکه . زیرا در نوعی روابط متقابل و متداخل با محیط هاي برخوردارند , سازمان ها شیوه هاي باز دارند 
بهتر است سازمان ها را مجموعه اي ,واحدهاي فرعی سازمان ها را به عنوان مجموعه هاي فرعی می نگریم 

از متغییرهاي اساسی در نظر بگیریم که در سطحی یکپارچه یا به صورت عمودي به تمامی مجموعه هاي 
  .فرعی مربوط می شود این مجموعه هاي فرعی تحت تاثیر کوشش هاي اولیه بهبودي سازمانی می یابند

  

  

 مفهوم توسعه سازمانی در نظام هاي آموزشی را توضیح دهید و نکاتی را که در این توسعه
  سازمانی باید در نظر گرفت چیست ؟

همواره باید در حال , سازمان هاي آموزشی به نیازهاي روز افزون جامعه, به منظور پاسخ گویی مناسب 
رابرت جی اونز در کتاب رفتار سازمانی . غنی سازي شغلی و توسعه شغلی باشند , تجدید ساختار سازمانی 

توسعه سازمانی فرآیند اساسی و «: در آموزش و پرورش می گویددر آموزش و پرورش درباره توسعه سازمان 
  .»مهم در افزایش خود نوسازي بخش هاي آموزشی و مدارس است 

هوي و میسکل توسعه سازمانی در نظام آموزش و پرورش را فراگرد تغییر و فرهنگی یا اقلیمی سازمان 
برنامه ریزي شده و تالش براي اصالح اثر  مدرسه با به کار بردن معلومات علوم رفتاري در طول یک دوره

  .بخشی تعریف می کند

فراگرد ، کوشش همه , می توان چنین عنوان نمود که منظور از توسعه سازمانی در نظام آموزش و پرورش
جانبه و برنامه ریزي مداوم براي ایجاد تغییر در جنبه هاي متفاوت سازمان آموزش و پرورش و مدارس است 

  .علوم رفتاري و منابع متعدد و روش ها و فنون مناسب استفاده می شود که در آن از 

  فراگرد توسعه سازمانی در آموزش و پرورش با چه اهدافی انجام می شود ؟

توسعه سازمانی در حکم فراگرد تغییر فرهنگی در مورد تخفیف مشکالتی است که با , از نظر هوي و میسکل 
بر این . ر آن ها هدف اساسی فراگرد توسط سازمانی تغییر سیستم است از نظ. مدیریت آموزشی همراه است 

اساس می توان گفت که هدف اصلی توسعه سازمانی در آموزش و پرورش اصالح اثر بخشی در این سازمان و 
  .دستیابی به هدف هاي آموزش و پرورش به صورت کارا و اثر بخش است

  ذکر کنید ؟ اهداف توسعه سازماندهی در آموزش و پرورش را



ایجاد  -از بین بردن موانع ارتباطی و افزایش ارتباط افراد  -افزایش دانش و معلومات مدیران و کارکنان 
انگیزه و رضایت در کارکنان و , ایجاد رغبت  - اعتماد متقابل بین کارکنان آموزش اداري و معلمان مدارس 

ایجاد  -ي در افراد و گروههاوحیه مسئولیت پذیرایجاد ر -همکاري, ایجاد افزایش روحیه تعاون  -معلمان 
ایجاد  -گروهی ، سازمانی , ایجاد زمینه براي یگانگی هدف هاي شخصی  -روحیه مشارکت در تصمیم گیري 

ایجاد زمینه براي شناخت بهتر نقاط قوت و  -فضاي مناسب براي از میان بردن مقاومت در برابر تغییر 
  .بهبود و اصالح عملکرد مدیریت در رده هاي گوناگون  -نع موجود توانایی ها و نقاط ضعف و موا

  شاخص هاي توسعه سازمانی در آموزش و پرورش را ذکر کنید ؟

میزان مشارکت  - 3میزان انگیزه پیشرفت دانش آموزان  -2میزان پیشرفت و افت تحصیلی دانش آموزان  -1
میزان استفاده از  -5ان از عملکرد مدیر مدرسه میزان رضایت معلم -4دانش آموزان در اداره امورمدارس 
ابتکار و , میزان نوآوري  -7روش هاي تدریس و ارزشیابی معلمان  -6وسایل آموزشی گوناگون و جدید 

  .دانش آموزان و سایر اعضاي مدرسه , خالقیت در میان معلمان 

. آموزش و پرورش در نظر گرفت  با توجه به شاخص هاي مذکور دو راهکار می توان براي توسعه سازمانی در
راهکار مربوط به  -راهکار مربوط به مدیران و مسئوالن رده باال و سطح عالی آموزش و پرورش ب -الف 

  .مدیران رده پایین و عملیاتی سازمان و معلمان و دانش آموزان 

  روش ها و فنون توسعه سازمانی در نظام هاي آموزشی را توضیح دهید ؟

, بررسی بازخورد, حساسیت  هاي آموزشروش, فناوري و افراد سازمانی , سه عامل ساختاري  رابینز با ذکر
الزم . فرآیند مشورت و مشاوره و ساخت گروه و توسعه میان گروهی را در توسعه سازمانی مطرح کرده است 

ست و صاحب به ذکر است که روش او فنون مورد استفاده در توسعه سازمانی به روش هاي فوق منحصر نی
به ویژه محققان و پژوهشگران فرآیند توسعه سازمانی مطرح می کنند   نظران علم سازمان و مدیریت

شیوه برخورد و رفتار , نحوه ایجاد نظم در مدرسه , باید در شیوه هاي رایج اداره کالس . استفاده کند 
ان و چگونگی مشارکت دانش آموزان میز,چگونگی مشارکت معلمان ,کارکنان با دانش آموزان و اولیاي آنها 

همچنین با روش توسعه شغلی افراد ترغیب می شوند در زمینه شغل و . براي توسعه سازمانی بازنگري شود 
یا از روش غنی سازي شغل که . کار خود و به ویژه در زمینه تصمیم گیري مسئولیت هاي بیشتري بپذیرند 

بدون اینکه مسئولیت بیشتري در تصمیم گیري به آنان داده شود در آن به افراد انواع وظایف داده می شود 
   .در توسعه نظام آموزش و پرورش بهره گیرند

   

  

  



  

  

  

  

   

  

    مدیریت دانش در نظام هاي آموزشی - 6 

  

  تعاریف مدیریت دانش را توضیح دهید؟

ذاشتن این دارایی ها به تالش براي کشف دارایی هاي اطالعاتی سازمان و به اشتراك گ: دانپورت و پروساك 
طوري که مجموعه وسیعی از افرادي که در تصمیم گیري هاي سازمان دخیل اند بتوانند از آن استفاده 

  .کنند

  .تبادل و کاربرد دانش سازمان می داند, انتقال , ارائه ,هرلند؛ مدیریت دانش را تولید 

  .انتقال دانش در سازمان می داند سازماندهی و , کسب , مدیریت دانش را توانایی ایجاد : ویگ 

سازمان دهی و ادارهء , تصرف , تعیین , مدیریت دانش را راهکارها و فرآیند هایی براي ایجاد : بروکس 
  .هاي حیاتی می داند که اطالعات دانش تقویت می کندمهارت

را رشته علمی می را از کاتینر مطرح کرد که مدیریت دانش  جامع ترین و دقیق ترین تعریف شاید بتوان
سازماندهی و استفاده از اطالعات , تصرف , داند که شیوه اي برخوردار از حمایت دو جانبه را براي ایجاد 

به اشتراك گذاشتن و تحلیل آگاهانه و , گردآوري , به هر حال مدیریت دانش . کندتشویق و تقویت می
  .آن است مهارت کارکنان و جزو , جامع منابع دانش به صورت اسناد 

  :دسته تقسیم می کند  3تعاریف مدیریت دانش را در : جین هیس کوك 

تعریف کلی مدیریت دانش که آن را رویکرد چند رشته اي به کسب اهداف سازمانی به واسطه ایجاد  - 1 
  .بهترین کاربرد دانش در سازمان می داند



  .ري و ذهنی است تعریف تجاري مدیریت دانش که فرآیند تولید ثروت سازمان فک - 2 

تعریف از دیدگاه فناوري اطالعات که مدیریت دانش از این دیدگاه رشته علمی است که موجب ارتقاي -3
  .بررسی و ارزشیابی و به اشتراك گذاشتن دانش در سازمان است , کسب , رویکرد منجسم جهت شناسایی 

  عناصر اساسی مدیریت دانش در سازمان را توضیح دهید ؟

تغییر فرهنگ سازمان و سازگاري آن جهت پذیرش مدیریت دانش مهم ترین کار در مدیریت  اد ؛افر )الف 
دانش است عنصر کلیدي موفقیت دانش یا دانایی در توسعه قابلیت هاي نیروي انسانی در حوزه هاي 

  :شان است که مدیران دانش باید توجه داشته باشند باید تخصصی

  .ید و مزایاي مدیریت دانش افزایش دادآگاهی افراد را نسبت به فوا -1

  ایجاد جو سازمانی مبتنی بر اعتماد - 2 

  آموزش و تربیت رهبران سازمان که الگو و نمونه - 3 

  شناسایی افراد فعال در زمینه تسهیم و به اشتراك گذاري دانش - 4 

ري در سازمان صرفاً فناوري در تمامی فرآیندهاي مدیریت دانش استفاده می شود نقش فناو :فناوري  )ب 
در . هم چنین با یکدیگر را ایجاد کرد, نقش تسهیل کننده است که طی آن می توان ارتباط افراد با اطالعات 

  :زمینه فناوري پیشنهاد می شود 

منابع و فرآیندها با ساختار   ایجاد دانش سازمانی مناسب براي مدیریت دانش و کسب اطمینان از تناسب -1
  سازمانی

  ازماندهی دانش موجود سازمان به منظور ایجاد قابلیت دستیابی به آن تسهیالت در سازمانس - 2 

  .ایجاد زیر ساختار فنی با شناسایی نیازهاي کارکنان و فرآیند ها در زمینه مدیریت دانش  - 3 

ر فناوري در پیاده سازي مدیریت دانش نقش مهمی دارند و در واقع پایه اصلی موفقیت مدیریت دانش د
در واقع تالش اصلی در جهت ایجاد فضاي مجازي براي انجام . سازمان بر استفاده از فناوري اطالعات است 

  .کارهاي گروهی اهمیت دارد 

بهبود حفظ , موفقیت اساسی در مدیریت دانش براي مدیران مطرح باال در سازمان  تعهد راهبردي ؛ )ج
  تعهد راهبردي در مدیریت دانش است



خلق و  -7کاربرد  -6تسهیم  -5ذخیره سازي  -4انتخاب  -3اخذ دانش  -2شناسایی  -1  ؛ فرآیند  )د  
  .ایجاد دانش 

  الزامات مدیریت دانش در سازمان را از دیدگاه پروساك توضیح دهید؟

نخست آنکه . سازمان ها را به سوي توجه به دانش می کشاند , پروساك معتقد است شش الزام محیطی 
ر حال تغییر است که این امر به معناي زوال سریع دانش و نیاز به خلق هر چه سریع تر جهانی به سرعت د
چنین اطالعاتی اگر قرار باشد . دانش بخشی از تولید است , در تولیدات سازمان , دوم . دانش جدید است 

توزیعی می جهانی شدن موجب ایجاد نظام هاي تولیدي و , سوم . باید به روز شود, ارزش تولیدي بیابد 
تالش بیشتري در جهت , بر این اساس هرچه اتکاي سازمان بر اطالعات خارج از سازمان بیشتر بماند . گردد

تغییر و تحول در سراسر , چهارم . تامین دسترسی هاي مورد نیاز به دانش و اشاعه آن باید انجام گیرد 
اما امروزه در , دوره اي شکل می گیرد دانش و تجربه شغلی افراد طی . سازمان ها در حال افزایش است 

هم چنان که سرعت تغییر . سازمان ها مشاغل تغییر می یابند و افراد مکرراً در شغل ها جابه جا می شوند
اطالعات و دانش هم که معموالً در شخص و , افزایش می یابد و افراد مکرراً شغل هایشان را تغییر می دهند 

براي انجام , پنجم . کاره مطرح می گردد هاي چندوزافزون به وسیله گروهفرآیند متمرکز بوده به طور ر
. به دانش ذهنی بیشتري نیاز است , موثرتر فعالیت هاي مجازي با توجه به نیازهاي پیچیده جوامع امروزي 

 ,هم زمان با بصیرتر شدن سازمان . تولید کننده دانش جدید است , این اصل منطقی است که دانش , ششم 
  .فرصت هاي جدیدي نیز براي استفاده از دانش هاي جدید به وجود می آید 

  بولینگرو اسمیت چه ویژگی هایی براي محاسبه دانش به صورت یک امتیاز راهبردي اعالم کرده اند ؟

ویژگی زیر می باشد  4از نظر بولینگرو اسمیت دانش در صورتی امتیاز راهبردي محسوب می شود که داراي 
.  

نادر و  -2. ؛ دو گروه و یا دو سازمان به یک شیوه واحد اندیشه وعمل نمی کنند نظیر بودن دانش بی -1
عملکرد مبتنی بر . دانش سازمان حاصل مهارت و روش هاي کاري کارکنان است ,  کم یاب بودن دانش

-3د می شود دانش آنان است و این دانش بر پایه دانش ویژه قبلی سازمانی که انحصاري و نادرست ایجا
فناوري ها یا خدمات می شود , فرآیند ها , دانش سازمانی جدید باعث بهبود تولید است ,  ارزشمند بودن 

هم یاري گروههاي ,  غیر قابل جایگزین بودن -4.و سازمان ها را براي رقابت و پویایی توانمند می سازد 
تمایز را نمایندگی می کند که غیر قابل هر گروهی شایستگی هاي م, بنابراین . خاص تکرار پذیر نیست 

  .جایگزین است 

  رویکرد هاي اساسی مدیریت دانش در سازمان ها را بیان کنید ؟



طبق این رویکرد دانش و اطالعات سازمانی در بین افراد سازمان تقسیم می شود تا ,   رویکرد فرد مدار )1
موجبات تخصیص توانایی هاي دانش مدارانه را در جهت همکاري و یگانگی در عملکرد سازمان به کار رود و 

  .در سازمان فراهم نماید

فرآیند تبادل دانش و , برخی دیگر با استفاده از فناوري اطالعات ,  رویکرد مدیریت فناوري اطالعات )2 
  .اطالعات سازمان را کنترل و موجبات تخصیصی بهینه و فراگیر را در سازمان هموار نمایند

نیز از مدیریت دانش تنها به عنوان راهبردي رقابتی در  برخی سازمان ها ,  بخشی تجاريرویکرد اثر  )3
  .محیط براي به حداکثر رساندن اثر بخشی سازمان خود براي حفظ بقا استفاده می کنند

برخی سازمان هاي دیگر بر ساخت کلی دانش در سازمان  ,)عقالنی (رویکرد سرمایه گذاري منطقی  )4
عملکرد تجاري و حفظ ارزش هاي اقتصادي متمرکزند این سازمان ها در حال خلق محیط جهت ارتقاي 

هاي دانش مدارند جهت متقاعد ساختی سرمایه گذاري عقالنی جهت کسب موفقیت هاي دراز مدت و 
پایداري سازمانی و عقیده دارند بدون سرمایه گذاري در خصوص دانش و اطالعات سازمانی و به اشتراك 

نیروي انسانی در سازمان و حفظ و تداوم عملکرد مطلوب تحقق نمی    آن پشتیبانی و اثر بخشیگذاشتن 
  .یابد 

  فرآیند ایجاد دانش سازمانی از دیدگاه مارشال را توضیح دهید ؟

  .مارشال و همکاران هفت مرحله اساسی براي مدیریت دانش در سازمان عنوان می نمایند 

دانش , همه سازمان ها در قالب عملکردها و فعالیت هاي سازمانی ,  نشخلق دا -1:فرآیند مدیریت دانش 
خلق دانش به توانایی سازمان در سبط ایده ها و راه حل هاي نوین و مفید . را خلق و از آن استفاده می کنند

 سازمان با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی و از طریق روش هاي مختلفی به خلق. اشاره دارد 
این دانش تا چه حد    میزان نو بودن دانش بستگی به این دارد که. واقعیت ها و معناهاي جدید می پردازد 

سازمان ها می . حل مسائل کمک می کند و منجر به نوآوري در بازار موجود می شود به طور اثر بخش به
وباره پیکربندي و از ترکیب آن شکل تکرار و جایگزینی قطعات دانش موجود را د, توانند با استفاده از تقلید 

  .جدیدي از دانش در سازمان ایجاد نمایند 

  .منظور از ارزشیابی تعیین میزان اثر بخشی دانش بر محیط سازمانی موجود است  ,ارزشیابی دانش  -2

به طور کلی هر . عرضه دانش حاکی از شیوه هاي عرضه دانش به اعضاي سازمان است ,  عرضه دانش -3
, با وجود این . بندي پایگاههاي معرفتی خود به کار گیرد ی می تواند رویه هاي متفاوتی براي پیکرسازمان

دارد و به شکل هاي رویه هایی مختلفی را در بر, دانش سازمان در موقعیت هاي مختلف پراکنده است 
  .فاوتی وجود دارند گوناگون چاپی و الکترونیکی ذخیره شده است از این رو براي عرضه آن شیوه هاي مت



الزم است دانش در سطح کل سازمانی توزیع شود ساختارسازمانی مبتنی بر دستور و ,  توزیع دانش -4
. کنترل تعامل بین فناوري فنون و افراد را محدود می سازد و فرصت هاي توزیع دانش را کاهش می دهد 

. ان بخش ها و افراد سرعت می بخشد ساختار افقی سازمان و سیاست درهاي باز جریان دانش را در می
  .شبکه داخلی مولتن و گرو ه هاي خبري توزیه دانش را آسان می کند , استفاده از پست الکترونیکی 

فعال سازي و مربوط سازي دانش در ایجاد ارزش هاي سازمانی , منظور از کاربرد دانش ,  کاربرد دانش -5
اگر سازمان نتواند . آیندها و خدمات سازمان به کار گرفته شودفر, دانش سازمانی باید در تولیدات . است 

نمی تواند در موقعیت هاي رقابتی موفقیت الزم را کسب , دانش صحیح را در محل مناسب آن به کار گیرد 
  .کند

دانش سازمان بر خالف دانش فردي پویا است و با . عمدتاً یک فعالیت انسانی است , انتقال دانش  - 6 
فرستادن یا عرضه , ارسال : انتقال دانش مستلزم برداشتن دو گام است . مختلف جابه جا می شود نیروهاي 

انتقالی رخ نمی , دانش به گیرنده اي بالقوه و جذب آن توسط شخص یا گروه گیرنده دانش اگر جذب نشود 
  . بودن ارزش آن است دهد منظور از انتقال دانش افزایش توانایی سازمان در انجام کارها و در نهایت باال

  چهار اصل اساسی مدیریت دانش در سازمان را بیان کنید ؟

  :دانپورت و پروساك در کتاب دانش کاري اصول مدیریت دانش را چنین مطرح می کنند 

  .نشات گرفته از افکار افراد است و در افکار آنان جاي دارد , دانش  -1

    .تسهیم دانش مستلزم اعتماد است  -2

  .رفتارهاي دانش جدید را امکان پذیر می سازد , اوري فن - 3 

    .تسهیم دانش باید تشویق شود و پاداش بگیرد -4

  .حمایت مدیران و منابع ضروري است  - 5 

دانش ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد موجب می شود که دانش به شیوه هاي غیر منتظره  -6
  .گسترش یابد 

  :وثر انتقالی دانش بر آن مبتنی است به شرح زیر بیان می کنندآنان اصول را که فرهنگ م

کار , ایجاد مبناي مشترك از طریق آموزش  -ایجاد ارتباط و اعتماد از طریق مالقات هاي رودررو  -
ارزش یابی عملکرد بر  - کنفرانس ها, پیش بینی زمان ها و مکانهایی براي انتقال دانش  -... سیستمی و 

آموزش کارکنان براي انعطاف پذیري و استخدام به تفکرات  -ش و ایجاد محرك هاي آن اساس تسهیم دان



و    پذیرفتن و پاسخ دادن به فضاهاي خالقیت آفرین -ترغیب نگرش غیر سلسله مراتبی به دانش  -جدید 
  .تشریک مساعی افراد 

  در خصوص انواع دانش در مدیریت دانش توضیح دهید ؟

دانش ضمنی که درون اذهان افراد در سازمان قرار دارد و نمی توان آن : وجود دارد دو نوع دانش در سازمان 
و دانش آشکار که در تمامی رفتارهاي کارکنان سازمان به وضوع آشکار می شود هر . را به سادگی آشکار کرد

انش آشکار اکثر نظریه هاي سنتی مدیریت بر د. دو نوع دانش براي هیات سازمان بسیار مهم و اساسی اند 
دانش ضمن افراد سازمان سرمایه اي بالقوه اي است که براي اثر بخش سازمان . سازمان تمرکز یافته اند 
, بنابراین . بالفعل تبدیل می شود  این سرمایه نهفته با ارزش سازمان به صورت. ضروري به نظر می رسد 

کار سازمان دانش آشکار آن چیزي مدیریت دانش عبارت است از فرآیند تبدیل دانش ضمن به دانش آش
دانش ضمن از تعامالت . است که می توانیم آن را اخذ کنیم و از طریق فناوري اطالعات به اشتراك بگذرانیم 

  .بین کارکنان سازمان شکل می گیرد که نیازمند مهارت و اقدامات عملی در اخذ آن است 

  ت دانش را بیان نمائید؟چگونگی ایجاد تحول در نظام هاي آموزشی بر اثر مدیری

, معلمان نیازمند تشویق . تحول در مدارس را می توان در رویکرد سیستمی به مدیریت دانش جستجو کرد
, آنها باید مسئولیت پذیري دانش آموزان . حمایت و شناخت منابع کالسی مشترك و دانش حرفه اي اند

ال تحول در مدارس به واسطه مدیریت دانش در در قب, همکاران و جامعه اي که مدارس را در بر میگیرند 
تحول مدارس به طور متداول فرآیند انتقال از باال به پایین را در ساختار سازمان , با وجود این . نظر گیرند 

طی می نماید که این امر تنها به واسطه اقدامات مستقیم مدیران صورت می پذیرد اما در تحول مدارس 
مدیریت و کاربرد و مورد ,ت در چگونگی کسب اثر بخش دانش و اطالعات برخی فعالیت ها ممکن اس

فرآیند تحول و . یادگیري را در مدارس فراهم کنند -استفاده قرار دادن آن موجبات تغییر در فرآیند یاددهی 
نوآوري در مدارس به واسطه انتقال از باال به پایین در سازمان هاي آموزشی موجبات تعارض در میان 

مان و مدیران آموزشی را که در فکر ارزش ها و کاربرد فناوري اطالعات در مدارس اند فراهم می نماید معل
حل این تعارض نیازمند مدیریت دانش اثر بخش در مدارس است که باید با دقت به ماهیت اطالعاتی که .

  .جمع آوري و با اشتراك گذاشته می شود بپردازند

  در مدرسه را توضیح دهید؟مهم ترین مسائل مدیریت دانش 

آگاه سازي  -آگاه سازي دانش آموزان  -آگاه سازي معلمان  -آگاه سازي عمومی جامعه در آموزش مدرسه  -
  .چگونه دانش را حفظ و نگهداري و متبلور کنیم  -مدیریت دانش  -جامعه

  .خود با دیگران است  مدیریت دانش در مدارس تشویق و انگیزش افراد به تسهیم و تقسیم دانش و اطالعات



  یادگیري را بیان کنید ؟ - پیامدهاي کاربرد مدیریت دانش در فرآیند یاددهی 

موجب رشد فرآیندهاي دانش آموز محوري و توجه به خصوصیات فراگیران در امر اشتراك دانش و اطالعات 
د یادگیري هاي موجبات رش -می شود و یادگیري عمل گرایانه را در نظام هاي آموزشی توسعه می دهد

عملی و مرتبط با مسائل روز و پیچیده دنیاي کنونی جهت برطرف نمودن نیازهاي اساسی در آن را فراهم 
موجبات حرکت از نظام هاي اطالعاتی بسته به نظام هاي اطالعاتی باز در نظام هاي آموزشی  -می نماید 

ري محور را در نظام هاي آموزشی ایجاد می رشد و توسعه همه جانبه در فنون ارتباطی فناو -فراهم می کند 
  .نماید 

  

  راهکارهاي اساسی نظام مدیریت مدرسه محور را در مدیریت دانش توضیح دهید ؟

  .اصول و یا راهکارهاي اساسی و نقش و اهمیت هر یک در مدیریت دانش در مدارس به شرح زیر است 

وح عملی و باالتر بر نحوه مدیریت دانش سیاست هاي شوراهاي آموزش و پرورش در سط,  عدم تمرکز -1
در برخی موارد شوراي مدرسه براي تغییر رویه اي که در سطح . نواحی و اجراي وظایف آنان موثر است 

نظریه سازمان می گوید که محیط غیر  - باید تایید مقاالت باالتر را به دست آورده . ناحیه وجود دارد 
توانمند می سازد و آنان را مسئول تصمیمات و اقدامات خود و پاسخ  کارکنان را در اتخاذ تصمیم, متمرکز 

عدم تمرکز مستلزم تعویض اختیار تصمیم گیري به مدارس است و این . گوي نتایج و پیامدهاي آن می کند 
به معناي آن است که تصمیماتی که تاکنون در سطح باالتراز مدرسه اتخاذ می گردیده اکنون در مدرسه در 

  .خه اي کامل منجر می شود قالب چر

در بطن مدرسه محور با تکیه بر تقویت گروه هاي تصمیم گیرنده در  راهکار تصمیم گیري مشارکتی- 2 
  .هماهنگ با اصول مدیریت دانش زمینه ساز اجراي اثر بخش آن خواهد بود,سطوح گوناگون مدرسه 

در ,ي سازمانی به پرسنل حرفه اي با واگذاري برنامه ریزي درسی و تصمیم گیر,  پژوهش محوري -3 
   .پژوهش محور و بر اساس یافته هاي واقعی موجود در هر مدرسه اتخاذ می شود, واقع تصمیمات 

با آگاهی از این واقعیت آغاز می شود که مدیر مدرسه نمی , مدیریت دانش موثر ,  دانش و مهارت ها  -4 
مبانی دانش در مدرسه تخصیص شده است و , بنابراین  .تواند همه چیز را درباره برنامه تحصیلی بداند 

برخورداري از متخصصانی که مدیر را در زمینه هاي گوناگون از اهمیت و رسالت شغلی تا خط مشی ها و 
  .است   نیازمند هاي یاري دهند ضروري



و پیچیده  اعطاي پاداش در نظام مدیریت مانند سایه نظام هاي مشارکتی دشوار,  ارزش یابی عملکرد -5 
بدیهی است مبناي ارزشیابی عملکرد و پرداخت در همه موارد در واقع همان میزان مشارکت در . است

  .تسهیم دانش است که داونپورت و پروساك به منزله اصول مدیریت دانش از آن یاد کرده اند 

در )  EFQM) (یت کیفیت بنیاد اروپایی مدیر(فراگیر و الگوي هاي سازمان )  TOM(مدیریت کیفیت(
  )سازمانهاي آموزشی

  تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر را بگویید و چه مواردي داللت بر فراگیر بودن مدیریت دارد ؟

مدیریت کیفیت فراگیر را فلسفه اي مدیریتی می دانند که طی آن نظام ها و فرآیندهاي , هیلز و استوارت 
  .روبه افزایش مشتریان و توجه به خواسته هاي آنها قرار می گیرد سازمانی در جهت بر آورده کردن نیازهاي 

مدیریت کیفیت فراگیر را مجموعه اي از فعالیت هاي روش مند می داند که در آن سازمان براي , دمنسگ 
هم چنین عرضه محصول یا خدمات در سطحی مطلوب , رسیدن به اثر بخشی در تامین اهداف عالی خود 

  .اند رضایت مندي مشتریان را در زمان و یا قیمت مناسب تامین نماید است یه طوریکه بتو

  .مدیریت کیفیت فراگیر آن طرح زیر بنایی مجموعه است که کیفیت الزم را براي نظام در بر دارد

   : مفهوم فراگیر بودن مدیریت کیفیت نیز به موارد زیر داللت دارد  -

   . به تمامی ابعاد کیفیت توجه شود -1

  .مامی کارکنان مشتریان و تامین کنندگان داخلی و خارجی در بهبود کیفیت نقش داشته باشندت -2

بهبود تمامی بخش هاي سازمانی مورد توجه است و تنها یک بخش خاص در نظر بنا شده اند کیفیت  - 3 
تمر کیفیت جامع و فراگیر در فرآیندهاي سازمانی و مدیریتی جهت ارتقا و حفظ مس, فراگیر امري سیستمی 

زیر بناي مفهوم مدیریت کیفیت . در سازمان است که هدف آن در بر گرفتن جنبه هاي سازمانی است 
  .فراگیررا فلسفه هاي جدید کیفیت تشکیل می دهند

  وجوه مشترك تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر را ذکر نمائید؟

یت راهبردهاي الزم جهت بهبود مدیریت کیفیت فراگیر نگرش سیستمی است که از طریق آن علم مدیر -1
  .و فرآیند هاي سازمانی را به کار می گیرد

توجه به مشتري به عنوان یکی از اصلی ترین اجزاي مدیریت کیفیت فراگیر و تضمین کننده کیفیت و  - 2 
    .ضامن بقاي سازمان است 



, مستمر و دایمی است , یا مدیریت کیفیت فراگیر امري پو, در ارتقاي بهینه سازي فرآیندهاي سازمانی  -3
   .نه قطعی و زود گذر

اهداف خاص خود    با توجه به اهداف سازمانی در مدیریت کیفیت فراگیردر سازمان می تواند با توجه به - 4 
ولی نمی توان اجراي او مدیریت کیفیت فراگیر را در همه سازمان ها ,نظامی خاص ایجاد و آن را اجرا کند

  .رفت عیناً یکسان در نظر گ

 3000نحوه شکل گیري مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر را شرح دهید؟ قدمت کیفیت و مدیریت آن بیش از 
 1800. کاال استانداردهایی را تدوین کردند   سال قبل از میالد مسیح در زمان بابلی ها بود که براي توزیع

ظري نیز جهت بررسی کاالي سال قبل از میالد در کارگاه رسیدگی عالوه بر وجود کارگران مختلف نا
طی آن حق . اولیت قانون مدرن کیفیت تدوین شد 11در انگلستان در قرن .تولیدي حضور داشته است 

  .بازرسی کاالي ساخته شده را به بازرسان دادند

میالدي جهت اطمینان از کیفیت کاالها در  1456تست مرغوبیت کاال به صورت مدرن و عملی در سال 
دو دانشمند به , محقق آزمایشگاه بل , در پی تحقیقات دکتر شوارت  1929در سال . شد  انگلستان مرسوم

در . نام هاي روج و ژمینگ جدول بازرسی کیفی محصوالت را بر اساس روش ها و نمونه گیري تهیه کردند
ژاپنی ها  1951در سال . تضمین کیفیت را براي اولین بار دکتر ایشی کاوا پیشنهاد کرد  1950اواسط دهه 

جایزه مالکوم بالدریج را نیز آمریکایی ها در . براي اولین بار جایزه ژمینگ را به صنایع خود استفاده کردند 
این جایزه به شرکت هایی اعطا می شد که با باالترین سطح کیفیت . مقابل جایزه دمینگ مطرح کردند 

هاي مدیریت کیفیت عموماً متوجه  برنامه 1980در دهه . محصوالت و خدمات خود اقدام می کردند 
جهت این توجهات تغییر یافت و بر سایر زمینه هاي سازمانی و  1990در دهه . تولیدات و محصوالت بود 

  .اداري معطوف گردید 

  :نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر 

رتقاي کیفیت میستوبیشی جهت ا, تویوتا , آموزش مدیران ارشد شرکتهاي شون , ادوراد دمینگ ) الف 
واحدهاي تولیدي و خدماتی با او بود شهرت و مینگ به این دلیل بود که وي نخست آغاز گر جدي و نظریه 
پرداز مدیریت نوین جهانی بود و با طرح مباحثی درباره بیماري هاي مدیریت و خروج از بحران با ارتقاي 

  .شهرت رسید گانه در امر مدیریت به 14کیفیت و بهره وري و نیز طرح اصول 

کتاب معروف راهنمایی که نوعی کیفیت را نگاشت که هنوز هم وجع  1950در دهه , جوران . ژوزف ام )ب
جوران معتقد است مدیریت وظیفه بنیاد نسبی در راستاي کیفیت عمده دار است و باید . مدار دنیاست 

ه کیفیت مورد نظر تنها از طریق به نظر وي دستیابی ب. موضوع کیفیت را در اولویت کاري خود قرار دهد 
فرآیندي , برنامه ریزي کیفیت  -. در بررسی کیفیت جوران رویکرد مطرح است . پروژه امکان پذیر است 

است که مشتریان و ویژگی هاي مورد انتظار آنان از کاال یا خدمات و فرایندهایی را که کاال یا خدمات را به 



و انتقال این دانسته ها را باز وي توانمند تولید در سازمان  شکل صحیح عرضه می کنند مشخص می دارد
  .می شناسد 

فرآیندي است که در آن محصول بر اساس خواسته هاي اصلی مشتري آزمایش و ارزیابی , کنترل کیفیت  -
  .می شود 

 طوري در جاي خود قرار دارد که, فرآیندي است که طی آن ساز و کارهاي نگهداري , بهبود کیفیت  -
  .کیفیت همواره حاصل شود 

همکاري . کیفیت سراسري سازمان را مطرح کرد که شامل همکاري عمودي و افقی است , ایشی کاوا) ج
افقی پا فراتر   سرپرستان و کارکنان برقرار می گردد و منظور از همکاریهاي, عمودي در میان مدیران 

او معتقد است که برنامه هاي . اب رجوع است گذاشتن از امور درون سازمانی و توجه به گسترده به ارب
آموزشی باید به گونه اي باشد که آگاهی ها و ابزار الزم در شناخت و به کارگیري پاره اي از روش هاي 

نمودار , جدول و منحنی کنترل , نمودار علت و معلول . کلیدي و مهم را به بهترین وجه به کارکنان بیاموزد
از جمله این روش هایند که با تاکید بر اهمیت مشارکت کارکنان در مسئله یابی و پارتو و منحنی پراکندگی 

  .حل مشکالت سازمان توسط کارکنان از نکات بر جسته اي است که در اندیشه ایمنی کاوا می توان یافت 

کند  از نظر او کیفیت فراگیر به معناي ؟؟ جویی در کیفیت است که مشتري تعریف می, آرماندفیگن بام ) د
ماده اي خالصه شده که در آن بر نگرش روشمند و یک پارچه چهت  19راه هاي فیگن بام در برنامه اي 

رهبر سازمان باید طوري وانمود کند . بهبود کیفیت تاکید شده است و مدیریت عالی هدایت کننده آن است 
به , بادي تعریف مجدد شود  فیگن بام وظایف بازرسان کیفیت   به اعتقاد. که کیفیت وظیفه نخبگان است 

ایده هاي فیگن . طوریکه وظایف جدید آنها مشاور داخلی بهبود کیفیت بر مبناي خواسته هاي مشتري باشد 
اما بیش از هر فرد دیگر نگرش کیفیت بر مبناي مصرف . بام ترکیبی از ایده هاي دیمنگ و جوران است 

  .کننده را می پذیرد 

  ت فراگیر در سازمان را ذکر کنید ؟مفروضات اساسی مدیریت کیفی

به مراتب از فرآیندهایی که برکیفیت  هزینه هاي سوء کیفیت  فرض مدیریت کیفیت فراگیر این است که
اعضاي سازمان تا . است  اعضاي سازمان درباره, دومین فرض . کاالها و خدمات می افزاید بیشتر است

برایشان فراهم باشد و مدیریت به نظریات آنان توجه کند به  زمانی که ابزار و آموزش الزم براي بهبود کیفیت
  .باالترین کیفیت کارشان دل می سپارند و گام هایی در جهت بهبود آن بر می دارند

است سازمان ها از بخش هاي مرتبط به هم تشکیل شده اند و  ساختار سازمان  درباره, فرض سوم 
واحد ها ناگزیرند در , از سوي دیگر . اي سازمان الزم است همکاري این بخش ها براي رسیدن به ماموریت ه

فرض چهارم . مقابله با هم خطوط وظیفه اي سنتی را مراعات کنند که هنگام همکاري آنها تاثیر منفی دارد 



به هر حال از مسئولیت هاي مدیریت ارشد به شمار می آید مدیران  بهبود کیفیت بر این باور است که, 
سازمانی را پی ریزي می کنند و سرانجام تصمیم می گیرند چگونه کاالها و خدمات باید  ارشد نظام هاي

  .طراحی و تولید شوند 

  سه اصل اساسی یا اصول زیر بناي مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان را توضیح دهید ؟

در ارتباط اند  هر فرآیندي شامل مجموعه اي از فعالیت هاست که با یکدیگر, بهینه سازي فرآیندها )الف 
, بنابراین . و سبب تولید محصول و عرضه خدمات می شوند فرآیند اثرگذار به یکدیگر را سیستم می دانند 

  .انجام می شود باید کنترل شود و به معیار تبدیل شود   هر فعالیتی که در سازمان

ی براي کاري که انجام روش کیفیت فراگیر بر این اساس استوار است که هر کس,   تمرکز بر مشتریان )ب
می دهد مشتري یا مراجعه کننده دارد و آن مشتري داراي خواسته ها وشرایطی است که باید هر بار کامل 

  .تامین شود

  :توانمند کردن کارکنان در فضاي شامل ویژگی هاي زیر انجام می شود,   توانمند کردن کارکنان )ج

  .آگاه باشند کارکنان از رسالت ارزش ها و هدف هاي شرکت - 1 

    .علم و تجربه کافی را در انجام کارهاي جاري داشته باشند, کارکنان توانایی  - 2 

  .کارکنان اختیار و مسئولیت بهبود فرآیندهاي متعلق به خود را داشته باشد - 3 

  :اصل اساسی است که عبارتند از  5از سوي دیگر مدیریت کیفیت فراگیر متضمن  

  تمرکز بر مشتري - 1 

    عملیات و نتایج , تمرکز بر فرگرد  - 2 

  پیشگیري به جاي بازرسی -3

  .بسیج کردن مهارت و تخصیص نیروي کار - 4 

   تصمیم گیري بر پایه اطالعات - 5 

  بازخورد - 6 



توجه به بهبود تمامی خدمات و کاالها  -دقیق   سنجش و اندازه گیري -توجه به بهبود مستمر : اصول دیگر 
  .تفویض اختیار -

  الزامات مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان را توضیح دهید ؟

ایجاد اطمینان خاطر به  -معرفی فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر براي مدیران ارشد و میانی در سازمان ها  -
مدیران عالی و میانی سازمان که تحقق اهداف سیستم مدیریت کیفیت فرگیر براي سازمان مفید و ضروري 

تالش در جهت افزایش آگاهی  -یران با مفاهیم کلیدي و اصلی مدیریت کیفیت و فراگیر آشنایی مد -است 
نسبت به کیفیت و سنجش مستمر که آنان در رابطه با مدیریت کیفیت فراگیر از طریق , مدیران عالی 

  .آزمون هاي آماري 

جراي آن به زمان نیاز تغییر فرهنگ سازمانی است و تغییر در فرهنگ و ا  مدیریت کیفیت فراگیر مستلزم
دارد و اگر قرار است این فلسفه حاکم شود و تغییري در سازمان ایجاد گردد و کارکنان موسسه باید پیام 

  .مدیریت کیفیت فراگیر را درك کنند و به زندگی در کنار آن خو بگیرند

دیریت فراگیر را کاربرد نگرش سیستمی در مدیریت کیفیت فراگیر و چگونگی پشتیبانی نظر سیستمی از م
  توضیح دهید؟

نظریه سیستمی بیان می کند سیستم مجموعه اي از عناصر و اجزایی است که با همکاري در جهت نیل به 
به مدیریت فراگیر تمامی مبادالت مورد نیاز بین عناصر و   نگرش سیستمی. هدف مشترك تالش می کند 

در مدیریت کیفیت فراگیر توانایی ها و استعدادهاي  .اجزاي یک سازمان شامل اجزا و ماشین ها توجه دارد 
بنابراین کارایی و اثر بخشی کامل نظام مدیریت کیفیت فراگیر . تک تک اجزاي سیستم مکمل یکدیگرند 

  .دستیابی به سطح قابل قبول کیفیت در سطح تعریف شده است 

  .پشتیبانی می کندمدیریت از طریق نگرش سیستمی با انجام امور زیر از مدیریت فراگیر -

تطابق با فلسفه  -افزایش سطح آگاهی مدیران و کارکنان در مورد آثار کیفیت باال و پائین در سازمان  -
  حمایتی کیفیت

ایجاد مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یکی از اساسی  -تجدید نظر در فلسفه کیفیت با منابع مورد نیاز  -
  .ترین ضروریات در سازمان 

  مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان ها را شرح دهید؟ویژگی هاي 

  .مدیریت کیفیت فراگیر نگرش کل گراست و به طور یکسان به مسائل داخل و خارج سازمان توجه دارد  -1



مدیریت کیفیت فراگیر مسائل انسان در سازمان نگرش جدید دارد و جهت گیري مشتري مداري دارد و  -2
  .ضا تاکید دارد بر تعهد مسئولیت پذیري همه اع

مدیریت کیفیت فراگیر هدف نهایی خود را بر پایه سیستم بهبود کیفیت قرار می دهد و در همین راستا  -3
فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر از تمرکز بر کیفیت به عنوان رهبري کیفیت استفاده می کند و آن را از 

  .مدیریت نتیجه گرا متمایز و جدا می کند

مشتري ضامن بقاي سازمان و داراي ارزش . مدیریت کیفیت و فراگیر مشتري است محور اساسی در  -4
  .مشتري هیچ گونه وابستگی به سازمان ندارد ولی سازمان به مشتري بستگی دارد . است 

زیرا این نگرش داراي .تاکید مدیریت کیفیت فراگیر بر اصالحات اساسی و تدریجی در سازمان است  -5
  .بهبود دستمزد و جز آن است , موزش اصول مهمی هم چون آ

  ابزارهاي مدیریت کیفیت فراگیر کدامند ؟

براي شکل دادن به داده ها و حوادثی که در رابطه با فرآیند عملیات یا محصوالت , برگردهاي ثبت وقایع  -1
وزیع برگه هاي ثبت داده هاي مربوط به ت - دو نوع اند . حاصل می شود جمع آوري و استفاده می شوند 

  .برگه هاي ثبت مسایل و علل و اشتباهات  -فرآیند

یکی از روش هاي مهم و ساده اي است که براي به غیبت در آوردن استعدادهاي بالقوه و , غلیان ذهن  -2
و طرح در ایده , افرادي که گرد هم می آیند هر یک ایده اي می آورند .خلق ایده هاي نو استفاده می شود 

اي نوع در دیگران می شود و سپس ایده هاي مورد توافق دسته بندي می گردد و پس از باعث تداعی ایده 
  .تجزیه تحلیل بر اساس اولویت انتخاب می گردند

طبقه بندي  -تعیین محدوده زمانی  -منظور ترسیم نمودار پارتو مراحل زیر ضروري است ؛ , نمودار پارتو  -3
نمودار پارتو نمودار . تحلیل نمودار  -  رسم نمودار -داده ها شمارش و مرتب کردن -جمع آوري داده ها  -

در نتیجه می توان سهم عوامل گوناگون در . میله اي است که ستون هاي ان به صورت نزولی مرتب شده اند 
  .ایجاد مسئله یا شکل را نیز مشخص ساخت

در جهت موفقیت گروههاي  انجام بازرسی و اجراي روش کاربردي, چرخه برنامه ریزي , چرخه مینگ  -4
کنترل کیفیت است که با هدف بهبود مستمر فرآیندهاي سازمانی و پیشگیري از بروز نواقص به کار گرفته 

جهت اجراي چرخه نخست باید فرآیند برنامه ریزي انجام گردد و بعد از طرح ریزي و برنامه ریزي . می شود 
سپس اقدام . از آن بازبینی در فرآیند صورت می گیرد بعد . اجراي برنامه است    دومین مرحله از چرخه

باید مدیریت در چرخه برنامه تجدید نظر , عملی صورت می گیرد اگر نتایج مناسب از چرخه بدست نیامد 
  .شود



این نمودار . نموداري است که به راحتی روابط بین دو متغییر را به تصویر می کشد , نمودار پراکندگی  - 5
  :ه کار می رود به سه صورت ب

  همبستگی بین دو متغییر - 3رابطه علت و معلول  -2رابطه بین متغییرها  -1

منظور از رابطه بین . بررسی تاثیر متغییر مستقل بر متغییر وابسته است , منظور از رابطه بین دو متغییر 
منظور از . د علت و معلول این است که تغییر در یک متغییر باعث تغییر در متغییر دیگر خواهد ش

  .همبستگی او متغییر هم بستگی مستقیم و معکوس بین متغیرهاست 

  مدیریت یا کیفیت فراگیر چه تاثیري بر یادگیري در سازمان دارد ؟

فعالیت هاي مدیریت کیفیت فراگیر فضاي مناسب براي یادگیري فراهم می آورد که از یک سو موجب تنش 
سوال بسیار . دیگر ابزار یادگیري را براي کارکنان فراهم می آورد و از سوي , زدایی در سازمان می شود 

اساسی این است که سازمان ها چگونه میان یادگیري فردي را پیوسته افزایش دهند و در عین حال عملکرد 
گروهی را تضمین کنند ؟ براي پاسخ به این سوال فرآیندهاي یادگیري مدیریت کیفیت فراگیر را در سه 

آموختن  -2آموختن افراد سازمانی از یکدیگر در گروههاي میان واحدي کیفیت  - 1: ی می کنیم زمینه بررس
  .آموختن درباره تحقق هدف هاي جمعی  -3دوباره راهکارهاي بهبود فرآیند و عملکرد 

  .به طور کلی مدیریت کیفیت فراگیر به اندازه برنامه مدیریتی می تواند زمینه یادگیري را فراهم کند 

  ربرد مدیریت کیفیت فراگیر را در نظام هاي آموزشی توضیح دهید ؟کا

افراد با انگیزه از طریق افزایش انگیزش در محیط سازمانی موجب تمایل افراد سازمانی به همکاري و تشریک 
مساعی در نظام هاي آموزشی می شوند و دست اندرکاران نظام آموزشی را در فرآیند هاي سازمانی مشارکت 

ارتقاي اثر بخشی و بهره وري نظام هاي آموزشی افزایش نوآوري و خالقیت در تمامی شئون  -د می دهن
افزایش موفقیت در  - ایجاد تحول سازنده در مدیریت و سازمان نظام هاي آموزشی  -نظام هاي آموزشی 

  .دستیابی به هدف هاي از پیش تعیین شده نظام هاي آموزشی 

مدیریت کیفیت فراگیر چه کسانی هستند ؟ مدیریت کیفیت  مشتریان نظام آموزشی مبتنی بر
  فراگیر چگونه خواسته هاي آنها را برآورده می کند ؟

. نظام آموزشی در مدیریت کیفیت جامع را به سه گروه اصلی تقسیم کرد) ارباب رجوع ( می توان مشتریان 
مشتریان , گروه دوم . فاده می کنند گروه اول به مشتریان اولیه که مستقیماً از خدمات نظام آموزشی است

که سهم مستقیم اندك ولی بسیار مهم در نظام , ثانویه مانند خانواده هاي دانش آموزان و گروه سوم 
آموزشی دارند از جمله دولت و جامعه تمامی مشتریان درون نظام هاي آموزشی در جهت رضایت مشتریان 

تمامی فعالیت هاي نظام آموزشی در جهت رضایت مشتریان  بیرون نظام در حال فعالیت اند بدین معنی که



از این رویکرد می توان مشتریان نظام آموزشی را به گروههاي درون . است که خارج از سیستم قرار دارند 
ولی این امر . نظام هاي آموزشی و توجه به نیازهاي آنان در امر آموزش و تربیت نیروي انسانی تقسیم کرد 

هدف نهایی آنها را می توان به طور کلی در نظر گرفتن و تامین . م هاي آموزشی نیست هدف نهایی نظا
نیازهاي جامعه ذکر کرد که طی آن بتوان منابع مورد نیاز خود را به عنوان نظام فرا سیستمی سیستم هاي 

فراد مفهوم مشتري ضمناً در نظر برخی ا. آموزشی از آن تامین نمایند الزمه تداوم و بقاي خود را پدید آورند
آ کاربردي ندارد و ترجیح می دهند به جاي مفهوم مشتري در نظام اموزشی از مفهوم .تجاري است که در ن

دلیل آن را می توان این امر دانست که ارباب رجوع اشاره اي ضمن به خدمات . ارباب رجوع استفاده کنند 
  .حرفه اي دارد 

  

  

  گیر را در نظام هاي آموزشی نام ببرید ؟مهم ترین دستاوردهاي مدیریت کیفیت فرا

مدیریت کیفیت و فراگیر یکی از مهم ترین نظام هاي پیشرفته مدیریتی است که از فلسفه و مبانی بسیار  
نظام کیفیت فراگیر بر فرآیند بهبود دایمی و افزایش کیفیت و ارتقاي مستمر . مبتنی و علمی برخوردار است 

  .تاکید می کند

  بر اجراي مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان هاي آموزشی شده است ؟ چه انتقاداتی

  :این انتقادات را می توان از دو دیدگاه یا جنبه بررسی کرد 

چرا که , از منظر نخست این انتقاد از پیوند دادن یک مفهوم در زمینه هاي مختلف ناشی می شود  -
از  -. ی کنند که در نهایت به تولید کاال می انجامدمدیریت کیفیت فراگیر روش ها و ابزارهایی را معرفی م

انتقال مدیریت کیفیت فراگیر از زمینه ي جدید مثل نظام آموزشی ناشی می شود در اینجا , منظر دیگر 
, محور اصلی بحث به این واقعیت مربوط می شود که کاربرد مدیریت کیفیت جامع در سازمان هاي آموزشی 

  .ي بخش هاي آموزشی مطرح است گاه به عنوان اقتصاد ساز

شرپ انتقاد دیگري را مطرح می کند او مدیریت کیفیت را عمل کردن می داند و به بهترین عملکرد تاکید 
دانش آموزان مصرف کنندگان عمده نظام , طبق این مفهوم به استناد مدیریت کیفیت فراگیر . می کند 

  .ایت دانش آموزان صورت گیرد آموزشی اند و بهترین عملکرد باید با هدف جلب رض

  به چه الگویی گفته می شود و چه فوایدي دارد ؟ EFQMالگوي تعالی سازمان 



الگوي تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت چارچوبی اولیه براي ارزیابی و بهبود سازمان ها معرفی شده است 
طراحی . د باید به آنها دست یابد است که یک سازمان سرآم  الگویی که نشان دهنده مزیت هاي پایداري, 

معرفی شد که به سرعت مورد  1991در سال  EFQMآغاز شد و الگوي تعالی  1989اولیه این الگو از سال 
. بازبین شد و تغییرات اساسی یافت  1999این الگو در سال . توجه شرکت ها و موسسات اروپایی قرار گرفت 

هم چنین , ه رویکردهایی که می توانست مربوط به مشتریان باشد مهم ترین آنها عبارتند از توجه بیشتر ب
ویرایش جدیدي  2003و معرفی الگوي تعالی در نهایت در سال  2001توجه به بحث مدیریت دانش در سال 

  .از این الگو مطرح شد 

ود ارزیابی که سازمان ها با استفاده از این الگو می توانند از طریق خ -1:   فواید پیاده سازي الگوي تعالی
  .به صورت دوره اي به اجرا می گذارند به نقاط قوت و زمینه هاي قابل قبول بهبود خود دست یابند

امکان مقایسه میان سازمان هاي مشابه و هم تراز فراهم , با اجراي الگوي تعالی سازمان در سطح فراگیر  - 2 
    . شد 

ولی در برخی زمینه ها و فرآیندها , ه مرتبه اي دست یابند سازمان ها الزاماً در تمامی ابعاد می توانند ب -3
    . به حدي از رشد می رسند که می توانند الگو و سرمشقی براي سایر سازمان ها شوند

    .مبنایی براي ایجاد زبان مشترك در تمامی ابعاد سازمان و در همه حوزه هاي عملکردي قرار می گیرند -4

دوباره کاري ها و تشخیص انحرافات در نظر   حذف, اقدامات انجام شده چارچوبی براي درك وضعیت  - 5 
  .گرفته می شود

  .ساختاري براي نظام مدیریتی سازمان قرار می گیرد  - 6 

  مهم ترین دستاوردهاي استفاده از خود ارزیابی در الگوي تعالی سازمان را توضیح دهید ؟

ز رویکرد جامع و روش مند و منظم فعالیت هاي سازمانی خود ارزیابی در الگوي تعالی سازمان عبارت است ا
فرآیند خود ارزیابی به سازمان ها اجازه می دهد نقاط قوت و حوزه . و نتیجه محوري در الگوي مکان سازمان 

تشخیص دهد تا بتواند برنامه هاي عملکرد سازمان را ه بهترین   هایی را که در آن بهبود صورت می گیرد
مطالعات صورت گرفته در زمینه اندزه . اولین . بعد بر پیشرفت سازمان نظارت نماید وجه صورت دهد و

دومین مطالعات صورت گرفته در مورد فرهنگ مدیریت . گیري ابعاد کیفیت بر جوانب تدریس تاکید دارند
مطالعات در مورد . سومین . عنصر اساسی در مدیریت در نظام هاي آموزشی اشاره دارد  9کیفیت بر 

مدیریت کیفیت در نظام هاي آموزشی به بررسی درك غربی از خدمات مدیریت کیفیت در نظام هاي 
  .آموزشی پرداخته اند 

  الگوي تعالی سازمان را شرح دهید  رویکرد هاي اساسی در



  .سازمان ها ممکن است رویکردهاي متفاوتی به خود ارزیابی داشته باشند

استفاده از پرسشنامه خود ارزیابی به منظور به دست آوردن نظرات  ؛ رویکرد استفاده از پرسشنامه  )الف 
تمامی افراد سازمان نسبت به امر کیفیت سازمان خصوصیت این رویکرد در سادگی و راحتی و سرعت 
استفاده از آن در سازمان است که زمان بر نسبت و تمامی افراد در سطوح مختلف را در بر می گیرد نقاط 

ثبات نبودن در بهبود عملکرد و کیفیت سازمان و نیز وابستگی آن به سواالت اصلی و عدم قابل ا: ضعف آن 
   .تغییر آن

زیر معیار الگوي تعالی  32شامل به کار بردن مجموعه مقدماتی است به طور کلی  رویکرد مقدماتی ؛ )ب 
ضعیف آن این  –ع حوزه ها فواید این رویکرد فراهم نمودن اطالعات واقعی و تنو. سازمان را بررسی می کند

  .که به جمع آوري اطالعات صحیحی و مقدماتی وابستگی بسیار زیاد دارد 

نمره گذاري  –جمع آوري داده ها  –آموزش  -1: شامل مراحل زیر است  رویکرد برگزاري کارگاه ؛ )ج 
روهها و حمایت از ایجاد بینش مشترك میان گ: نقاط قوت . مرور پیشرفت سازمان  –اولویت بندي اقدام  –

رویکرد اهداي جواز کیفیت ؛ این جواز به سازمانهایی اعطاي می گردد که بتوانند ) گروههاي هم فکر د
فراهم نمودن زمینه : نقاط قوت . تمامی معیارهایی را که در الگوي تعالی سازمان وجود دارد رعایت نمایند

  .الزم جهت مقایسه عملکرد با دیگر سازمان هاست 

  موثر در ناکار آمدن الگوي تعالی سازمان را توضیح دهید؟ عوامل

به منظور موفقیت هر گونه تالش سازمانی باید متعد مدیریت نسبت به  :تعهد ناکافی مدیریت  -1 
  .اختصاص زمان و منابع انسانی باشد

مستلزم  تغییر در فرهنگ سازمانی امري بسیار دشوار است و :ناتوانی در تغییر فرهنگ سازمانی  -2 
افراد هنگامی تغییر می کنند که بخواهند و بدانند به نیازهاي آنها  –الف . سال است 5صرف زمان در حد 
باید  - ج. دلیل رفتار به که نفع سازمان است را باید براي کارکنان مشخص کرد  -ب  .پاسخ داده می شود

و از آن دشوارتر تحول فرهنگی براي سازمان  تغییر نحوه انجام کار دشوار است -د. اعتماد افراد را جلب کرد 
  .است 

الگو و اجراي آن   ارتباط دو طرف نظارت و عقاید توسط همه کارکنان طی ایجاد :طرح ریزي مناسب  -3 
   . اهمیت ویژه دارد 

آموزش و کارآموزي فرآیندي است مداوم براي تمامی اجزا   :فقدان آموزش عملی و نظري مستمر  -4
   .طی آن نیازهاي فرد سازمان تعیین می شود و طراحی براي برآوردن آنها به وجود می آید سازمانی که 



  تفاوت بین بخش ها و افراد به ایجاد مشکالت اجرایی :ساختار سازمانی نامناسب و ناسازگار  -5 
  .میانجامد 

اید اندازه گیري ویژگی هاي کلیدي سازمان ب :روش ها و فنون ناکارآمد در اندازه گیري کیفیت  -6 
   .شوند تا تصمیم گیري اثر بخشی اتخاذ گردند 

    .سازمان ها باید نیازهاي مشتریان خود را درك کنند   :توجه ناکافی به مشتریان داخلی و خارجی  -7 

تمامی افراد سازمان باید . نظام ها نیازمند آموزش مناسب اند   :استفاده ناکافی از نظام هاي کاري  -8 
  .ي کارآمد در فرآیند سازمان اتخاذ کنند تا بتوانند رضایت مشتریان خود را جلب کنندتصمیم ها

 پایان                                                                                                        


