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 تأثیر بکارگیری مکتب ایده آلیسم در سازمان های آموزشی

 

 راضیه ابراهیمی پور

 دانشجوی برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه آزاد کرج

 r.ebrahimipour87@gmail.com 

 

 

 چکیده:

رفتار و اعمال انسانها همواره تحت تاثیر نگرش و طرز فکر او قرار گرفته است و این طرز فکر و نگرش او تحت عنوان مکتب و     

 مجهان بینی خاصی یاد می شود. یکی از این مکاتبی که طرز رفتار و عمل فرد را تحت تاثیر خودش قرار می دهد، مکتب ایده آلیس

، بیان تعاریفی از آن و وجوه و اصول کلی آن پرداخته شود. پس  مه که ابتدا به معرفی مکتب ایده آلیساست. در این مقاله سعی شد

ها مورد بحث قرار گرفته است. همچنین  به بیان  تاثیر این  ماز آن اهداف و محتوای آموزش و پرورش از دیدگاه ایده آلیس

اخته شده و سازمان ها را با توجه به این مکتب مورد بررسی قرار داده است. ( بر سازمان و  نگرش و رفتار مدیر پردماصول)ایده آلیس

در مورد انسان و افراد سازمان ذکر شده که انسان را اشرف مخلوقات می داند. با  ه همچنین دیدگاه مدیر ایده آلیستدر این مقال

معلمان و افراد سازمان، انگیزه دادن به کارکنان، نظارت و  توجه به همین نگاه به انسان به بررسی رابطه مدیر با افراد سازمان،انتخاب

کنترل، نظم و انضباط، تغییر و تحول پرداخته شده است. و در انتهای مقاله ، هم دیدگاه ایده آلیستها در مورد ارزشها و اخالقیات در 

 سازمان را مورد بررسی قرار داده است.

 در سازمان، مدیریت  لسفه ایده آلیسم، ف، مدیر ایده آلیستایده آلیسم کلید واژه:
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 مقدمه:

دارند ، قرار  رفتارها و اعمالی که انسانها در برخورد با محیط و افراد انجام می دهند، تحت تاثیر نگرش ها و جهان بینی های که    

و ماجراهای آن ، ناشی از  ناشی از نوع نگرش وی به هستی، به خودش، به آینده، به دنیا نوع زندگی انسانمی گیرد. و در واقع 

و جهان بینی ها همان  این نگرش ها د.می نامن بینی جهان نگرش او به جهان و موقعیت انسان در جهان است که مجموع این ها را

 باورهای فلسفی هستند که بهدیدگاه و بینش و شناخت کلی یک فرد و جامعه نسبت به انسان و جهان و تاریخ می باشد . این 

بنابر این هر مکتبی یک نوع برداشت و دیدگاه نسبت به انسان و جهان دارد،  .انسان نوع نگرش یا همان جهان بینی را می بخشند 

است که  مس آن جهان بینی استوار است.یکی از مکاتبی که نگرش و دیدگاه فرد را تحت تاثیر قرار داده، ایده آلیسکه بر اسا

قرار دارد که به معنای اصالت واقع یا اصالت  رئالیسم به معنای اصالت تصور و در مقابلافالطون را از پایه گذاران آن می دانند و 

ت و  معتقد است که و ایده آلیست کسی است که جهان خارج از ذهن را منکر اس وجود خارجی موجودات جهان محسوس می باشد

 ..واقعیت ها از طریق ذهن حاصل می گردد

 :ممکتب ایده آلیس

ین مکتب اایده آلیسم یا اصالت ایده )تصور و ذهن( به لحاظ تاریخی قدیمی ترین دیدگاه فلسفی بشر نسبت به امور است.     

فلسفی یک نوع ازیابی،منحصر به فرد عقالنی و فلسفی از ارتباط انسان با جهان است. این نظریه ادعا می کند که جهان نمایشی از 

رتر است وبه موقعیت ایده آلیستی متکی است اینکه جهان پدیداری چیزها و تجربیات مادی، بستر این روح برتر،عقل و یا اراده ب

 (01: 0831جوهره و نفس جهان ذهنی است )سجادی 

(مشتق شده است که به معنی چیزهای ایده ای، ذهنی، تصویری و ونگاه idea( از لغت یونانی )idealismاصطالح ایده آلیسم )    

عضی از چیزها است افالطون این لغت را به عنوان فلسفه خودش جهت معنی کردن کلیات ها در مقابل جزئی ها، ذهنی به ب

 چیزهایی که تقریبی هستند و یا مطابق با تقریب هستند به کار برده است.

خیر،حقیقت و زیبایی اجزایه  ایده آلیسم،یعنی فلسفه ای که ماهیت انسان و جهان را روحانی تلقی می کند وبر این باور است که    

جاودانه ی ساختار جهان مرتبط، منسجم، منظم و ال یتغیری هستند. در واقع پندار گرایی اشیاء محسوس مادی پیرامون ما را انکار 

والت نمی کند بلکه عقیده دارند که این اشیاء به طور کلی عالم محسوس، غیر واقعی است و آنچه واقعیت دارد عالم ادراکات و معق

 ایده الیسم اولویت امور ذهنی، روحی و آرمانی را به عنوان مبانی واقعیت مورد تائید قرار می دهد، .(30: 0831است.)ابراهیم زاده، 
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 اصول و وجوه کلی مکتب ایده آلیسم:

 : معرفت شناسی ایده آلیسم -0

در آثار و نوشته یک بر معرفت شناسی است. چنان که ایده آلیسم به  لحاظ دیدگاه شناختی و متافیزیک، قایل به تقدم متافیز    

قل تئوری  ثهای افالطون و طرفداران او حتی در اثار ایده آلیست های جدید نیز می توان به این تقدم پی برد. به همین خاطر مرکز 

م را می توان مربوط به ذهن  و ایده دانست  چرا که ذهن و ایده در متافیزیک مورد بحث قرارمی گیرد. معرفت شناسی ایده آلیس

ذهن از نظر ایده آلیست ها مستقل ازمحیط و جهان خارج است و وجود به نفسه دارد. اگرچه به وسیله محیط برانگیخته می شود.  

واقعیتی فراتر از دیگر واقعیات است. به هر حال ذهن ایده آلیست واقعیت خاص  ذهن از قوانین و امور فیزیکی برتر و فراتر از ونمود

خود را دارا است ذهن، محیط را ابزاری برای ابزار خود می داند و جهان خارج منبع ذهن نیست. قوانین ذهنی فراتر از قوانین 

دارد و از لحاظ فیزیکی و یا حتی روانشناختی قابل  فیزیک هستند و در ماهیت، کارکرد و نتیجه این قوانین جنبه روحی و غیر مادی

 (00:  0831تبیین نیستند. )سجادی:

 الف(ماهیت دانش:

ماهیت دانش در ایده آلیسم درواقع به نحوه درک مثل مربوط می شود به تعبیر افالطون دانش ماهیتاً نوعی ادراک قیاسی است     

یتوس پذیرفته شده بودند )ادراک حسی، تجربه حسی، و محرک های بیرونی را در و در عناصری که در نظریه پرو تاگوراس و هرا کل

بحث ماهیت دانش حذف می کنند ( ادعا می کند که ادراک همان دانش است این ادعا چنان است که افالطون آن را در آثار خود 

بر می گیرد ادراک افالطون همان استدالل  ش است بلکه ادراک کل دانش را نیز درنآورده است بیان می کند که نه فقط ادراک،دا

 ذهنی پیرامون حقایق است و درک موقعی حاصل می شود که یاد آوری صورت گرفته است)همان(.

 ب( منبع دانش:

 رفت یعنی تجربه، عقل، و عمل اشاره داشتند چنانکه عدر رابطه با منبع دانش، فلسفه از قدیم تا کنون به سه منبع اساسی م

 باور است که آدمی سه توانایی را در خود دارد یکی عمل و یکی عواطف و دیگری میل به چیزی است.افالطون بر 

 .منبع دانش به نظر افالطون و دیدگاه عموم ایده آلیست ها )عقل( است 
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 ت نلر به نقل قول از کانت که جدیدترین ایده آلیست است معتقد است که ماهیت دانش، معنی دهی و نظم دادن به اطالعا

 جمع شده به وسیله حواس است و این کار عقل است.

  از آنجا که ذهن قسمت مهم فرضیات متا فیزیکی ایده آلیسم را تشکیل می دهد می توان انتظار داشت که ذهن راه و منبع

گرایی طبقه  اصلی دانستن یا رسیدن به حقیقت می باشد با توجه به تعاریف ایده آلیسم، ما ایده آلیسم را نیز تحت عنوان عقل

 بندی کردیم چرا که دانش اساساً به واسطه عقل حاصل می شود. 

  افالطون نیز دانستن و یادگیری )کسب حقیقت( را کار ذهن می داند و تا آنجا پیش می رود که به کار گیری حواس پنجگانه

قابل دستیابی که ما تمام درها را  در کسب دانش را مخل دانش حقیقی می داندبه نظر او دانستن و یادگیری موقعی اثربخش و

 (15: 0831به سوی حواس بسته باشیم و دریچه ذهن را باز کرده باشیم )سجادی، 

 :ج( تئوری مالک حقیقت در ایده آلیسم

اف و تغییر است، بنابراین ماده نمی تواند مقیاس درستی برای حقیقت طافالطون معتقد بود که جهان به طور مستقیم در حال انع    

ول می زند حقیقت به نظر او گباشد، چرا که دائم در حال تغییر است. او معتقد بود حواس نیز معتبر نیست، و به طور دائم انسان را 

ر قابل تغییری هست که ما به وسیله ذهن، و هر چیزی ابدی در جهان ماده یافت نمی شود.حقیقت و واقعیات غی امری ابدی است

(ریاضیات به تالش افالطون، یک رشته از جستجوی حقیقت است و به همین سبب شیوه 13: 0831آن را درک می کنیم.)سجادی،

 های تحقیق دیگری نیز برای طلب حقیقت وجود دارد که افالطون تبیین آن شیوه تحقیق را وظیفه فیلسوف می داند.

 شناسی در ایده آلیسم:روش  -2

 :الف( منطق ایده آلیستی

  ،منطق حاکم بر ایده آلیسم، شامل قیاس و یا استدالل قیاسی است به هر حال منطق حاکم بر پژوهش و تحقیق در ایده آلیسم

 ست. منطقی قیاسی است و روش هایی که برای رسیدن به حقیقت و دانش بدان تاکید شده است نیز، متاثر از منطق قیاسی ا

  منطق قیاسی به شدت مورد تاکید ایده آلیسم  می باشد از این رو ذهن واقعیت اولیه و ابتدایی است به همین سبب تفسیر

ادراکات ما و وحدت دادن به ایده های ما به عنوان بهترین راه رسیدن به دانش و حقیقت شمرده می شود. همان طور که از 

 نظم بخشد.سیتم عقاید ما امان دهد از منطق صوری و قیاسی نیز انتظار داریم به منطق انتظار داریم که افکار ما را س
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 :ب(روش های آموزش و یادگیری

 دیالکتیک:

 .دیالکتیک یکی از مهم ترین روش های مورد نظر در ایده آلیسم به حساب می آید 

  دیالکتیک گاهی به عنوان فرایندی از صحبت کردن )بحث کردن( است و گاهی به عنوان فرایندی از تفکر 

  علت تاکید افالطون بر دیالکتیک این بود که او می خواست با به کار گیری این روش، افراد را از جهان ماده به جهان ایده

 بکشاند. 

 وجود بر ذهن ماست.کار دیالکتیک بررسی ماهیت و اعتبار فرض های م 

 روش سخنرانی:

هیندوهرست در تعریف خود از سخنرانی می گوید:سخنرانی، جریان منظمی است که در طی آن، مفاهیم در قالب نظم های متوالی 

 و کالمی بیان می شود و توالی ارائه روانی برخوردار است.

  معنی فی النفسه آن است.در ایده آلیسم به منطق سخنرانی توجه می شود و آن هم به دلیل 

   سخنرانی روشی است که تنها موضوعات ذهنی را با آن می توان مطرح کرد و به چیزهایی که کامالً جنبه عینی و واقعی دارند

 ارتباط ندارند.

 مباحثه:

  .یکی دیگر از روش هایی که در ایده آلیسم مورد تاکید است، روش صحبت کردن است 

 تن، گاهی بحث و مباحثه را ضروری می نمایاند.ماهیت موضوع دانش یا دانس 

 .یادگیری مبتنی بر مباحثه در راستای اهداف عقالنی، شخصی و ... قرار دارد و که مورد نظر ایده آلیسم است 

  مهم ترین خصوصیت مباحثه به عنوان روش ایده آلیستی این است که این روش فرصتی را جهت یادگرفتن به واسطه بیان و

 های متعدد و تجربه های ناشی از همکاری دو جانبه ارائه می کند.کشف ایده 

 .روش مباحثه می تواند روشی باشد با طرح الگو های ذهنی و انتزاعی، حقیقت مورد نظر ایده آلیسم را تحقق سازد 
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 اهداف آموزش و پرورش از نظر ایده آلیستها:

صان به طور آگاهانه آن را سودمند تشخیص داده، برگزیده است و هدف وضع مطلوبی است که فرد شخصاً یا به وسیله متخص    

 (200: 0830برای تحقق آن فعالیت آگاهانه ای انجام می دهد. )شعاری نژاد، 

له أبیان کنیم بهتر است ابتدا برای آشکار شدن مس پرورش را از نظر مدیر ایده آلیستقبل از اینکه بخواهیم اهداف آموزش و     

وزش وپرورش و اهداف آن به صورت جداگانه و همچنین تعلیم و تربیت از نظر ایده آلیست ها داشته باشیم. بر این تعریفی از آم

اساس لفظ آموزش و پرورش، در مفهوم وسیع به کلیه فرایند هایی اطالق می شود که از زندگی فرهنگی را برای انسان تامین می 

ف غایی آموزش و پرورش تکامل و ترکیب جنبه های چهارگانه شخصیتی (در نهایت هد0835کند.)گوتک،ترجمه پاک سرشت،

(تعلیم و تربیت در ایده آلیست 0830)جسمی، علمی، عاطفی، اجتماعی( انسان در راستای توجه به جامعه مطلوب است.)ضمیری، 

هبود و بر انگیختن رشد آدمی یک فرآیند انسانی که با حقیقت ذهن مربوط است و ذهن نیز یک حقیقت است و تعلیم و تربیت به ب

در ذهن او از ناهشیاری طبیعی تالش می کند.بنابراین تعلیم و تربیت جریانی است مربوط به جاودانگی و داشتن هدف در زندگی 

برای سازمان آموزش و پرورش نیز اهداف خاص قائل است قبل از این که به بیان  ( . مدیر ایده آلیست00: 0831دی، است)سجا

آموزش و پرورش از نظر ایده آلیست ها بپردازیم الزم است که بدانیم مدیری که نگرش ایده آلیستی دارد چه اهدافی را برای اهداف 

 آموزش و پرورش در می گیرد و هدف هایی راکه برای آموزش و پرورش تعیین می کند چه ویژگی هایی دارد.

 

 اهداف آموزش و پرورش به دو صورت می تواند باشد:

 هدف کلی و همگانی .1

 هدف های خاص یا عینی و رفتاری  .2

هدف های کلی معموالً با عبارت های کلی بیان می شود و عمدتاً شکل توصیفی دارند و همه افراد را در نظر می گیرد و هدف     

رند و اعمال مشخصی را از های عینی معموالً با عبارت های روشن و مفاهیم کامالً مشخص بیان می شوند و عمدتاً شکل تجویزی دا

از نوع اهداف کلی است نه اهداف جزئی و  و پرورش از نظر مدیر ایده آلیست افراد مشخص انتظار دارند. در واقع اهداف آموزش

ت که مورد عینی. زیرا اهداف عینی قابل مشاهده و اندازه گیری هستند و از طریق حواس پنجگانه حاصل می شود و این چیزی اس
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: 0830نیست زیرا به نظر او امور ذهنی، روحی و آرمانی مبنای واقعیت را تشکیل می دهند. )شعاری نژاد،  دیر ایده آلیستتأیید م

200) 

رش از دیدگاه آرمان گریان کمک به رشد و تکامل ذهن خود همهء محصالن و فراهم آوردن زمینه ودر واقع هدف آموزش و پر    

ایشان هست این سیستم فکری انسان ))خوب(( بودن را بر انسان  ))با معلومات(( ترجیح می موقعیت مناسب برای خود شکوفایی 

دهد و بنا براین آموزش و پرورش باید ))اانسانیت(( را بر ))نیرومند((  بودن مقدم بداند و برای رشد و گسترش آن در همه محصالن 

آموزش و پرورش ایده آلیستی ترغیب دانش آموزان به حقیقت جویی (. بنابراین هدف بارز 890برنامه ریزی و تالش کنند. )همان: 

و آن است که انسان شخصاً به خیر، حقیقت و زیبایی گرایش پیدا کند  و پرورش از نظر مدیر ایده آلیست است و هدف های آموزش

 هاد می کند:                                                            به منظوراینکه افراد حقیقت جو بار آورد اهداف زیر را پیشن مدیر آموزش و پرورش ایده آلیست

 فرایند تعلیم و تربیت باید به افراد کمک کند تا استعدادهایی را که بالقوه در طبیعت انسانی آنان موجود است تحقق بخشند. -0

فرهنگی آشنا سازد، به طوری که بتواند این میراث فرهنگی سازمان با عنوان نهاد اجتماعی باید افراد با چکیده های سرمایه های  -2

 (83: 0835را بشناسد و در آن سهیم شود و به سهم خود آن را گسترش دهد.)گوتک، ترجمه پاک سرشت، 

به طور کلی می توان گفت: هدف اساسی تعلیم و تربیت در ایده آلیسم، همان هدف هایی است که در زندگی افراد وجود دارند     

هدف هایی چون سالمتی، رشد شخصیت، عدالت اجتماعی، مهارت، هنر، عشق، معرفت، مذهب، خالقیت، زیبایی شناختی، 

 همکاری، آگاهی از حقیقت های ابدی، قدرت فکری و ...) همان(

 

 ها:برنامه و محتویات آموزشی از نظر ایده آلیست

ایده آلیست ها بر آنند که برنامه درسی از مجموعه ای از موضوعات فکری یا معارف تخصصی تشکیل می یابد که اساساً جنبه     

آرمانی و مفهومی دارند. یا در واقع برنامه درسی ایده آلیست بر اساس فکر یا فرض طبیعت روانی )روانشناختی( انسان تهیه و تنظیم 

ل عقلی و اخالقی ضرورت دارند.آرمان گرایان تجارب میی را شامل شود که برای تحقق یافتن رشد و تکامی شود و باید موضوع ها

آنچه ویژه انسان است. بنابراین برنامه درسی  -2آنچه به محیط طبیعی اختصاص دارد  -0انسان را به دو دسته تقسیم می کنند: 

 (899: 0830وع های انسانی)شعاری نژاد، ایده آلیسم به دو بخش تقسیم می شود الف: علوم  ب: موض
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از برنامه موضوع مدار که در آن ایده ها یا مفاهیم متعدد بر اساس روابطی که با هم دارند سازمان داده می  مدیر ایده آلیست    

 (83: 0835شوند، حمایت کرد.)گوتک، ترجمه پاک سرشت، 

د ، برنامه درسی را در چهار دسته بیان کرده است:                                         گرین که یکی از فالسفه تربیتی ایده آلیستی می باش    

 موضوعات صوری) رسمی ( شامل ریاضیات، ادبیات، منطق  -0

 موضوعات خارجی) نظیر ( شامل علوم انسانی و علوم طبیعی  -2

 موضوعات دستوری: شامل وسایل اخالقی، مذهب، زیبایی شناسی -8

 وضوعات کلی: شامل تاریخ، فلسفهم -0

  باتلر به چهار دسته از برنامه درسی معتقد است:                                                                                 

 علوم جهانی: شمال زمین شناسی، زیست شناسی و نجوم            -0

 علوم تمدنی: شامل جامع شناسی، تاریخ  -2

 شناسی: شامل فلسفه، هنر، ادبیات فرهنگ -8

 ( 99: 0830انسان شناسی: شامل جنبه های بدنی و روانی و عاطفی )ضمیری،  -0

 

 در مورد افراد سازمان: هاایده آلیستدیدگاه 

ه قادر ایده آلیست ها به جنبه انسانی و شخصی زندگی توجه بیشتری دارند. در واقع آنها انسان را اشرف مخلوقات می دانند ک       

است سرنوشت خود را تعیین کند. عظمت روح انسانی را مورد تاکید قرار می دهد و شخصیت آدمی را در عالیترین مراتب 

هستی)وجود( می داند زیرا او برترین آفریدگان خداوند است و برای احترام و بزرگداشت خداوند باید طبیعت انسانی را محترم شمرد 

 (.0830داوند است)شعاری نژاد،زیرا ساخته و پرداخته دست خ

گذار است و در قالب عامل تنظیم و ترتیب انسان نه تنها در بعد نظری قانون معتقد است که  کانت به عنوان یک ایده آلیست       

که هست در بیاورد، در بعد چنانپذیر، جهان واقعیت و جهان آنکند تا تجربه را به صورت جهانی فهمهای تجربی نقش ایفا میداده
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خواهد، به وجود آورد. کند تا جهانی را که عقلمان مییگذار است و به طور مستقل قواعدی برای اعمال خود وضع معملی نیز قانون

شناسد و انسان در صحنه اخالقیات کامالً خودگردان و خود فرمان است. این عقل بشری است که اقتدار ذاتی اصول اخالقی را باز می

)کرد فیروز گذار خود باشدنونتواند خود، قاکند. سربلندی اخالقی بشر در این است که میها میاو را ملزم به پیروی از آن

 (0832جایی،

با توجه به مواردی که در باال در مورد نگرش ایده آلیست ها در مورد انسان ذکر شد می توان گفت که مدیری که نگرش ایده        

آلیستی در سازمان دارد، افراد سازمان را به عنوان عامل مکانیکی که از خودش کنترلی ندارد، فرض نمی کند بلکه آنها را به عنوان 

در نظر می گیرد که قادر به تغییر سرنوشت خود می باشد و آنها را افرادی اجتماعی می پندارند که با تامین  یک موجودی ارگانیکی

اجتماعی و خودشکوفایی آنها، می توان به کارایی مورد نظر در سازمان دست یافت.قبل از اینکه در مورد مکاتب و نیازهای 

ند بپردازیم، الزم است که ابتدا به سیر تکاملی نگرش به انسان در سازمان صاحبنظران مدیریتی که چنین دیدگاهی به انسان دار

 بپردازیم.

فالسفه، روانشناسان و مردم شناسان، عالقه زیادی به شناخت ماهیت انسان دارند و در طی زمان تصاویر متفاوتی را از ماهیت         

ر می آید، انسان یکی از موضوعات اساسی و کانون توجه نظریه و سرشت انسان ارائه داده اند؛ به طوری که از مباحث گذشته ب

پردازان سازمان و مدیریت بوده است هر جنبه ای از فعالیتهای سازمان تحت تاثیر اثربخشی کلی سازمان انسانی آن است.در هر 

ازمانی نتوانسته است، انسان را به روی انسانی با درجات اهمیت متفاوت مورد بحث اندیشمندان بوده و هیچ سنیسازمانی تا به امروز 

 -ذف کند. زمانی انسانها، موجوداتی تصور می شدند که با انگیزه مالی کار می کنند و تصویر انسان عقالییحطور کلی از سازمان 

تماعی را اقتصادی از آنها ارائه می گردید.زمانی نیاز به همکاری و مورد توجه قرار گرفتن موجب شد اندیشمندان چهره انسان اج

آشکار سازند. زمانی پا از این فراتر گذاشته شد و انسان خودیاب یا خودشکوفا در نظریه های روان شناسان صنعتی و سازمانی به 

یه ها پیچیده تر واقعی تر می شود)قلی حرکت می کنیم، تصویر انسان در نظرتصویر کشیده شد.هر چقدر به سمت جلو 

 (.38:0835پور،

بعد از نظریه کالسیک مطرح شد، در  تبی که چنین دیدگاهی نسبت به انسان داشت، مکتب نئوکالسیک بود کهیکی از مکا     

به ترتیب در   مقابله با نگاه ابزاری به انسان به وجود آمد. این نظریه که با نتایج پژوهشهای مازلو، هرتزبرگ، التون مایو و مک گریگور

عجین و همراه گشته  yو  xزمینه هایی چون نیازهای پنج گانه انسان، نیازهای بهداشتی و انگیزشی، مطالعات هاثورن و نظریه های 

است، رویکرد کامالً متفاوتی نسبت به انسان دارد.صاحبان این نظریه معتقدند که انسانها عاطفه، احساس، کرامت و عقل و شعور 
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اید به آنان به چشم ابزار تولید نگریست.به عبارت دیگر انسانها سرشار از استعداد و نبوغ اند و عالوه بر نیاز مادی و دارند و نب

فیزیکی، دارای نیازهای گوناگون اجتماعی، چون حرمت و احترام، خودشکوفایی و خودیابی هستند. تامین این نیازها، موجب می 

تاکید بر .در واقع با (0831تر بیندیشند و به استعدادها و توانمندیهای خویش پی ببرند ) تورانی،شود که افراد بهتر زندگی کنند، بیش

جنبه های رفتاری و روانی و سعی در شناخت عوامل کیفی و احساسی فرد، نقص مکتب کالسیک را که از معنویت انسان بسیار دور 

خشک بی روح کالسیک و توجه به فرد به عنوان انسانی با ر شخصی،نئوکالسیک با اصالح ساختارهای عقالیی، غی بود جبران کرد.

معیار های قابل قبولی ایجاد کرده است  احساس و دارای تأثیر پذیریهایی اجتماعی که عملکردش را تحت الشعاع قرار می دهد،

ی بیشتری داشته باشند سازمان آنها معتقد بودند که هر چه افراد در سازمان رضایت اجتماع (.39: 0839)کوهستانی و دیگران،

کارایی بیشتری خواهد داشت. کارگران در سازمان بیروح، رسمی و عقالنی که فقط نیازهای اقتصادی آنها را ارضا می کند احساس 

رضایت و خوشبختی نخواهند کرد.این نظریه معتقد نیست که تنها با تقسیم کار و توزیع قدرت رسمی به کاراترین شیوه یی که به 

وسیله ماهیت کار تعیین می شود می توان کارایی را افزایش داد بلکه، با توجه به نیازهای اجتماعی افراد، گروههای غیر رسمی، 

مشارکت گروهی در تصمیم گیری و برقراری ارتباط میان رهبری و اعضای سازمان حداکثر رضایت کارکنان فراهم خواهد گردید و 

 (.020:  0831د شد و کارایی سازمان افزایش خواهد یافت)صبوری،نان جلب خواهآدر نتیجه همکاری 

صاحبنظران مدیریتی که معتقد بودند برای افزیش بهره وری در سازمانها می بایست که به عامل انسانی ، رضایت  آنها توجه کرد     

د که به دلیل جلوگیری از اطاله کالم از می توان به  مونتزبرگ، مایو ، مازلو، هرزبرگ ، آلدرفر، مک کللند و آرجریس اشاره کر

 توضیح دادن در مورد نظریه ها و دیدگاه های آنها صرفنظر خواهیم کرد.

به عامل انسانی توجه زیادی می کند و همان دیدگاه  می توان گفت که مدیر ایده آلیست با توجه به مطالبی که ذکر شد    

دند : اعتقادات، روش زندگی، مهارتها، فنون و منطق او)افراد سازمان( مورد احترام و نئوکالسیک ها را در مورد انسان دارند که معتق

توجه قرار می گیرند. وضعیت انسانی و احساسات فرد همراه با گفته ها و سخنان او مهم و سازنده تلقی می شوند. دنیای درونی فرد، 

است. در این نظریه، به روابط انسانی بیش از شرایط فیزیکی و  ثروبه همان اندازه واقعیات خارجی، در تعیین بهره وری مهم و م

ماعی و گروه های کار یا سازمانهای غیر رسمی که در ساختار رسمی عمل می همیت داده می شود و جنبه های اجتاقتصادی کار ا

 (.0831کنند، مورد تأکید هستند)تورانی،
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 :هاایده آلیستانتخاب معلمان از نظر 

( معتقد است که بر اساس فلسفه ایده آلیسم معلم باید اسوه اخالقی و فرهنگی یا 01 -00:0835گوتک )ترجمه پاک سرشت،    

مظهری از ارزشهایی باشد که نماینده عالی ترین و مهمترین تبلور رشد شخصی و انسانی می باشند.  هم چنین در جای دیگر بیان 

ر پایه صالحیت او در موضوع درسی و فن تربیت برگزید، برای آنکه شایسته سرمشق گیری  دانش می دارد که اگر چه معلم را باید ب

 آموزان گردد، باید از ذوق زیبایی شناسی بهره مند باشد.

شویم ،الزم است که ابتدا ویژگی  ی آموزشی از نظر مدیر ایده آلیستانتخاب کارکنان و معلمان در سازمانها ثقبل از اینکه وارد بح

 بپردازیم. ز نظر مدیر ایده آلیستیک معلم خوب از نظر ایده آلیست ها را بیان کنیم و بعد به  نحوه ی انتخاب معلمان ا

 معلم باید فردی باشد که بتواند تمایل به یادگیری را در دانش آموزان بیدار کند.

 معلم باید در فن زندگی استاد باشد.

 م و ارتباط برقرار کند.معلم باید بتواند با دانش آموزان تفاه

 موزان را جلب کند.آمعلم باید طوری باشد که ستایش و احترام دانش 

 معلم باید با دانش آموزان رفیق باشد.

 معلم باید در تکامل شخصیت آدمی همکار خداوند باشد.

 داشته باشد.« شاگرد»معلم باید معلومات کافی درباره 

 برای بچه باشد.معلم باید مظهر یا نمونه کامل واقعیت 

 معلم باید در فن خود متخصص باشد.

 (.033: 0833به طور کلی می توان گفت که معلم نقش اصلی را در جریان تربیتی ایفا می نماید)شریعتمداری،

 

 ستی با معلمان و افراد سازمان:یرابطه مدیر ایده آل

( معتقد است رابطه مدیر ایده آلیستی با معلمان و افراد سازمان دقیقاً بر اساس ایده او نسبت به افراد سازمان 0833میر کمالی )    

صورت می گیرد یا در واقع نوع رابطه مدیران با معلمان و افراد سازمان بر اساس ایدئولوژی او صورت می گیرد. به عبارتی برای این 

ان با کارکنان سازمان و معلمان تغییر پیدا کند ابتدا ایده و نگرش مدیر نسبت به افراد تغییر پیدا کند بعد رفتار او با که رفتار مدیر
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افراد تغییر خواهد یافت. در واقع ایده و نگرش مدیر زیر بنای رفتار مدیریتی او خواهد بود برای فهم بهتر مطالب بهتر است تعریفی 

 از نگرش داشته باشیم.

نگرش یعنی برداشت ها و تلقی های مثبت و منفی، غلط و یا درست نسبت به انسان و سایر پدیده ها که بر اثر تکرار تجربیات،     

 (35: 0835تفکر، تصور و یا توهم به وجود می آید و بر رفتار انسان تاثیر می گذارد.)میرکمالی، 

به وضوح دیده می شود در واقع این y و   xسیک در مدیریت مانند نظریه این نوع رابطه با افراد چیزی است که در نظریه کال     

نظریه ها معتقد بودند که مجموعه باورها یا مفروضاتی که مبنای اندیشه و تفکر مدیران قرار می گیرند رفتار و اعمال مدیران را 

اعمال مدیران، مستقیماً از باورها و مفروضاتی مک گرگور استدالل کرد که بیشترین رفتار و 0951تعیین تکلیف می کنند. در سال 

 که آنان در ذهن خود دارند سرچشمه می گیرد.

 بر مبنای مفروضات زیر شکل گرفته است:  xنظریه

 انسان معمولی ذاتاً از کار بیزار است و تا می تواند از کار کردن اجتناب می کند. -

 -تهدید قرار کیرد تا برای تحقق اهداف سازمان کار کند.                      انسان معمولی باید تحت اجبار، کنترل، سرپرستی و  -

 انسان معمولی خالقیت اندکی دارد، بلندپرواز نیست و در بند ارضای نیازهای اولیه و تامین شغلی است.   

اشت های خود و ایده های خود مدیرانی که درباره طبیعت و انگیزش آدمی اینگونه می اندیشند مسلماً در عرصه عمل به باور د

پایبند بوده و کوشش به عمل می آورند که رفتار کارکنان و زیر دست های خود را شکل دهند و آن ها را مستقیماً کنترل و 

 سرپرستی کنند و برای بکار واداشتن آنان از اجبار و تنبیه و بعضی پاداش های مادی استفاده می کنند.

 :هاتایده آلیسمسائل انگیزشی و 

یکی از وظایف اولیه مدیران ایجاد انگیزه در کارکنان است به گونه ای که عملکرد آنها به باالترین سطح ممکن برسد. بدین معنی     

تر تالش کنند، بطور منظم در محل کار حاضر شوند و برای عملی شدن هدف ها و تصمیم های سازمان کوشش ت که سخ

 (.33:  0831کنند)مورهد و گریفین،
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گرفته شده است که به معنی ابزاری برای حرکت است. انگیزش آن فرایند « movere»اصالح انگیزش از کلمه التین       

اسالما و روانشناسانه را ارائه می کند که سبب برانگیختن، هدایت کردن و ماندن بر فعالیت هایمان می شود که هدف محور هستند)

معتقد است که انگیزش در مدیریت ایجاد میل، اشتیاق و عالقه به انجام دادن کار، تشویق و  (11: 0835. میرکمالی)(2113ذکی،

 جلب و خشنودی کارکنان از طریق ارضای نیاز های منطقی مادی، اجتماعی و روانی آنهاست.

نه هاثورن توسط التون در کارخا 0921چنین دیدگاهی نسبت به انسان و انگیزش او چیزی است که برای اولین بار در سال       

توجه روانشناسان را شدیداً به سنجش، تفسیر و فهم انگیزش کارکنان معطوف نمود و باعث شد تا رفته رفته در » مایو انجام شد و 

مورد انگیزه کار نظریه جدیدی مطرح شود، طبق این نظریه افراد بشر به وسیله اشتغال به کار هدف های خود را تعقیب و رضایت 

 (. 21: 0839کسب می کند. به عبارت دیگر طبق این نظریه کار یک فعالیت اجتماعی قلمداد گردید)بیچ، خاطر

صاحبنظران زیادی در مورد انگیزش افراد سازمان همان دیدگاهی را داشته اند که ایده آلیست ها داشته اند که  می توان به    

رد و نیازها انسان را به پنج دسته ) نیازهای فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، ( که تئوری سلسله مراتب نیازها را مطرح ک0951مازلو)

معتقد بود که نیاز ها همراه با مراحل رشد حرفه ای افراد، اندازه سازمان و » احترام و خودشکوفایی( تقسیم می کند، اشاره نمود. او 

(. نیازهای خود شکوفایی و احترام مازلو با دیدگاه ایده 99: 0833مرهون و همکاران،«) حتی موقعیت اجتماعی افراد تغییر می کند

 آلیستها همخوانی دارد.

     

از آنجا به عامل انسانی توجه زیادی می کنند و معتقد است که افراد سازمان می  می توان گفت که مدیر ایده آلیست به طور کلی    

توانند مسئولیت پذیری را یاد بگیرند و تمایل به احساس مفید بودن و مهم بودن را دارند به مسائل انگیزشی آنها برای افزایش 

 ترقی و ....( توجه خاصی دارد.  عملکرد آنها،) البته نیازهای سطح باال مانند خودیابی، احترام ، رشد ،

 :هاایده آلیستباط و ضنظم و ان

سازمان به عنوان مجموعه ای ساخته شده توسط بشر نیازمند نظم و انضباط است.ایجاد محیطی سالم جهت باال بردن سطح      

تولید و بهبود شرایط تولید و همچنین ارتقای سطح مهارت و شناخت استعدادها و رعایت حقوق انسانی در محیط کار و تشویق 
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نظمی، کم کاری و اتالف وقت در محیط کار ضروری می نماید. بنابراین ایجاد نظم و رعایت کارگران به کار بهتر و جلوگیری از بی 

 (0831اصول انضباطی همواره از امور ضروری در اداره ی صحیح منابع انسانی است.)جعفرنژاد،

 نظم:

 ( نظم را این چنین تعریف می کند:2110فایول ) به نقل از ردریگرز، 

در سازمانها می بایست جایی برای هرچیزی وجود داشته اشد و هرچیزی می بایست جایی داشته باشد. این اصل بیان می دارد که 

تفسیر دیگر از این موضوع این است که مواد سازمانی می بایست در جای درست و در زمان درستی قرا گیرند و کارمندان باید به 

 شغل ها که برای آن مناسب ترین است، گماشته شوند.

معتقد است که افراد سازمان باید از طریق کار سخت و خود نظم دهی عادت های درستی پیدا کند، از آنجا که  ر ایده آلیستمدی    

طبیعت کودک) افراد( به سمت تنبلی، خود خواهی کشش دارد بنابر این باید خودش را نظم دهد و خود ساخته بار آورد) میر 

ی و اجرایی است که فرد را قادر می سازد تا فعالیت های هدفمند خود را طی زمان خودنظم بخشی فرآیندی درون (.0833کمالی،

بندی خاصی عملی کند. درحقیقت خود نظم بخشی فرآیندی هدف محوراست و هنگامی معنا می یابد که هدفی در کار باشد. به 

د. چنین فردی، زندگی را باری به هر این ترتیب یک ویژگی دیگر فرد منظم آن است که زندگی اش با قصد و هدفی همراه باش

جهت نمی گذراند. داشتن هدف در زندگی، به تعبیر روان شناسان مثبت گرا، یعنی دوری از بی ریشگی و احساس پوچی کردن. اما 

یزی و هدف برای نظم بخشیدن به خود،الزم است که این کار ازطریق ساز وکارهایی انجام گیردکه مهم ترین آنها عبارتند از: برنامه ر

گزینی، مدیریت زمان، نظارت بر خود، خودارزیابی،خوداثرگذاری)فراشناخت ها( ومرزبندی. در اینجا به مدیریت زمان که شاخص 

 (0833)براتی سده، اصلی نظم در زندگی فردی و اجتماعی است اشاره می شود

 باط:نضا 

همواره در سازمان کارکنانی وجود دارندکه علی رغم کوشش مدیران و مسئوالن برای ایجاد محیطی مناسب کار و فعالیت،     

مشکل ساز هستند. و با اخالل، کار شکنی و تمرد، باعث بی نظمی و بهم ریختگی امور می شوند. این افراد بیشتر غایبند و یا تأخیر 

اجعان درگیری دارند، اعتنایی به دستورهای مدیر نمی کنند و قوانین و مقررات اداری را بی اهمیت می دارند. با  همکاران خود و مر

اگر چه افراد دارای توان خود کنترلی و قابلیت انسان شدن دارند اما در  (. از نظر مدیر ایده آلیست835: 0835شمارند )سعادت،
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ی انضباطی شوند، بنابر این چون به جنبه های حیوانی نزدیک تر است  پس امکان دراد که مرتکب اشتباه یا ب مراحل اولیه رشد

(. در همین زمینه باتلر که یک 0833اعمال انضباط به خاطر سازمان و خود فرد مهم است و مدیر باید آن را تأمین کند) میرکمالی،

ی الزم است. در مسأله انضباط نیز باید به نقش ایده آلیست می باشد معتقد است که در جریان انضباط تا حدی فشار یا اجبار خارج

خود فرد توجه داشت اما اجبار خارجی چه در شروع و چه در جریان فراگیری امری اثر تربیتی ندارد. فشار خارجی فرد را به مقاومت 

خارج موقتی و تا زمانی است بر می انگیزد و مانع بررسی دلیل یا علت انجام کاری از طرف وی می شود.عالوه بر این تاثیر اجبار از 

خود بخود به وجود آید و شاگرد خود در ایجاد آن  که فرد در برابر عامل خارجی قرار دارد. انضباط نیز باید در موقعیت تعلیماتی

آید و  موقعیت و تدوین قوانین یا مقررات مربوط به آن دخالت داشته باشد. به عبارت دیگر انضباط باید به وسیله خود شاگرد بوجود

معتقد به رعایت انضباط در سازمان می  می توان گفت که مدیر ایده آلیست رواقع(.د030: 0833یل شود) شریعتمداری،بر او تحم

باشد اما از آنجا که معتقد است که انسان قابلیت خودکنترلی و انسان شدن را دارد و در مراحل اولیه رشد و بلوغ آنها فقط باید 

 ا به کار ببریم و باید افراد سازمان را به سمت خود انضباطی سوق دهیم. انضباط سخت و شدید ر

باطی سوق دهد و  مقررات انضباطی سخت  را برای افرادی ضسعی دارد که افراد سازمان را به سمت خود ان مدیر ایده آلیست     

و به آن سطح بلوغ نرسیده اند که خودشان را که در مراحل اولیه رشد و بلوغ هستند و هنوز  به مقررات سازمان آشنایی ندارند 

کنترل کنند و مقررات سازمان را بدون اینکه کسی به آنها گوشزد کند، رعایت کنند، به کار می برد و گرنه  به طور کلی از آنجا که 

این زمینه حاجی  دید مثبت در مورد انسان دارد ، در سازمان سعی دارد که یک انضباط مثبتی را سازمان حکمفرما کند که در

( می گوید که شرط الزم در انضباط مثبت ایجاد یک ارتباط روشن بین شغل و قوانین و مقررات آن با شاغل 0839کریمی و رنگریز)

است. مدیر باید در جستجوی ایجاد حس مسئولیت فردی و خود انضباطی باشد. او باید اصول انگیزشی مثبت را به کار گیرد و سعی 

ار و شناخت تفاوتهای فردی کارکنان داشته باشد. برای دستیابی به انضباط مثبت یک مدیر، سرپرست و یا رهبر خودش در تنویر افک

 باید نمونه ای از آنچه از دیگران انتظار دارد باشد.

 :هاایده آلیستنظارت و کنترل و 

نترل  است.کنترل مرحله ای از مدیریت است  که به یکی از وظایف مدیریت که اکثر صاحب نظران آن را پذیرفته اند ،نظارت و ک    

موجب آن معلوم میشود اقدامات و فعالیت های سازمان تا چه اندازه در جهت هدف ها و برنامه ها، مطابق با موازین پیش بینی شده 

 ( 08-01:  0830هدفهای سازمانی تحقق پیدا کرده اند یا نه؟ ) نظری، باغی،  جریان دارند و آیا
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فراگرد هایی که برای اعمال کنترل مورد استفاده قرار می گیرند گاهی چنان بدیهی و آشکارند که در یک مطالعه ی ساده و مختصر 

مشخص می شوند . در موارد دیگر ،کنترل و روش های آن غیر مستقیم اعمال می شوند و ممکن است از دیده پنهان بمانند. 

در سازمانها وجود دارد که یکی از آنها رسوم و سنت های فرهنگی می باشد)عالقه بند  فراگردهای مختلفی برای اعمال کنترل

 نت های فرهنگی است که بیشتر از ( . جمله فراگردهای کنترل که مورد توجه مدیر ایده آلیستی می باشد رسوم وس21: 0830،

ها بیش از هر چیز به رسوم و سنت های فرهنگی و سایر فراگرد های کنترل دیگر مورد توجه ایده آلیست ها می باشد .زیرا آن 

 مواریث فرهنگی خود پایبند هستند.

( می گوید  خود 0833ایده آلیست ها معتقد به نظارت و کنترل شدید نیستند.اعتقاد به خود کنترلی دارند.چنانچه میر کمالی)    

است و حقیقت یابی از درون فرد به وجود می آید و  س تفکر و استداللتن رفتار مناسب و هماهنگ که بر اساکنترلی یعنی داش

استدالل این است که انسان ها می توانند در نظام آموزشی به انسان خوب تبدیل شوندو انسان خوب خود منبع تشخیص مسایل و 

اقع  نظارت وکنترل ایده پیدا کردن راه حل ها و دانش ها و قوای ذهنی  هستند .بنابر این میتواند از درون خود را کنترل کند .در و

نیز بر این اعتقاد است که برای رسیدن به اهداف سازمانی کنترل به وسیله ی yمک گرگور است.تئوری  yآلیستی شبیه تئوری 

بر مبنای آن است .در واقع مدیر  که نظارت وکنترل مدیر ایده آلیستخویشتن غالبا ضروری است و این همان خود کنترلی است 

خود را شکل نمی دهد،کنترل نمی کند و تحت  که به خود کنترلی افراد اعتقاد دارد معموال محیط کار کار کنان ایده آلیستی 

معتقد به کنترل  وانیم بگوییم که مدیر ایده آلیستسرپرستی مستقیم قرار نمی دهد. پس چون کنترل غیر مستقیم  هست  می ت

که به کا رکنان خود کمک کند تا با مواجه با کنترل کمتری  از خارج  در واقع چنین مدیری کوشش می کند » غیر رسمی هست.

ظ نیازهای محیطی کارکنان می توانند از لحا ،رشد پیدا کند وبیش از بیش بر اعمال خود کنترل شخصی داشته باشد.در چنین 

 (18:0851عالقه بند،«.)اجتماعی ،احترام و خود یابی که غالبا ضمن کار نادید ،گرفته می شود  رضایت حاصل کند

 

 و ارزشها در سازمان : مدیر ایده آلیست

 و تغییر و تحول در سازمان: هاایده آلیست

برنامه تغییر، بیشتر مربیان را با یک کشمکش ناآشنا و غریب مواجه می کند. در اکثر برنامه های تغییر و تبدیل، معموالً مدیران      

 (0830همه توجه خود را به اتخاذ بهترین تدابیر و سیاست ها معطوف می کند.)جمشیدی و پور یوسفی،
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 پندارگرایان)ایده آلیست ها( موضوع درسی، جامعه و نیازهای آنرا اموری متغیر و و پدیده هائی گذرا تلقی می کنند) ابراهیم    

معتقد است برای رسیدن به اهداف مورد نظر باید در افراد سازمان  تغییراتی ایجاد کنیم و ذهن  (.مدیر ایده آلیست013:0831زاده،

 ریقی که می خواهیم تغییر بدهیم، پس تغییر در سازمان ضروری است. و تفکر آن ها را به ط

معتقد است که برای اینکه رفتار و عملکرد افراد در سازمان تغییر بدهیم، می بایستی ابتدا دانش، ایده و نگرش  مدیر ایده آلیست    

ماده کنیم و آنها را توجیه کنیم که تغییرات اساسی در آنها را تغییر بدهیم  و در واقع معلمان و کارکنان را از نظر فکری  و ذهنی آ

سازمان الزم است . او روی نگرش و دانش فرد کار می کند و سعی می کند که روشهای قدیمی را زیر سؤال ببرد تا آنجایی که فرد 

و اساسی برای آنهایی به  آمادگی پذیرش تغییرات را داشته باشد . پذیرندگی کارکنان جهت پذیرش تغییر سازمانی یک مسئله مهم

حساب می آید که در ایجاد راهبرد های موفقیت آمیز  تغییر در گیرند. این پذیرندگی  کارکنان عامل مهمی برای تغییر است و 

ر مدیر باید سعی کند تا جایی که می تواند کارکنان را به جایی برساند که خود تغییر را بپذیرند تا مدیر با مقاومت در برابر تغیی

 (2113مواجه نشود.) براون و فرام ،

کورت لوین این مرحله را مرحله ذوب یا خارج شدن از حالت انجماد می نامد و می گوید که مرحله ذوب، ایجاد شرایطی         

رشهای است که باورهای قدیمی را از حالت اصول و قوانین ثابت در چارچوب خشک به صورت شناور در آیند و فرد آماده دریافت نگ

(. 080 :0833یس و همکاران،نجدید شود. و در نهایت فرد نیاز به تغییر را احساس می کند و انگیزش الزم در او به وجود می آید.)د

معتقد است که برای اینکه در سازمان تغییر ایجاد کنیم و رفتار و عمل افراد را تغییر بدهیم می بایستی  گفتیم که مدیر ایده آلیست

برای تغییر در نظر می گیرد  همان  که مدیر ایده آلیست این مراحلی بتوان گفت نش و نگرش آنها را تغییر بدهیم شایدکه ابتدا دا

  د .ن( آن را سیکل تغییر مشارکت جویانه می نام018: 0832مراحلی است که هرسی و بالنچارد)ترجمه عالقه بند،
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 نتیجه گیری:

در این نوشتار ایده آلیسم و وجوه و اصول کلی آن مورد بحت و بررسی قرار گرفت و گفته شد که مکتب ایده آلیسم، نظریه ای      

نی است و امکان شناخت هر این فلسفه ادعا می کند که واقعیت ذاتاً روحی یا ذه است که ذهن و روح را  اساس کل عالم می داند.

را مردود می انگارد. ایده آلیسم در تبیین عالم، واقعیت نهایی را منحصراً ذهنی می انگارد و استدالل  ایده ها و مفاهیم چیزی جز

 می کند که جهان مظهری از عقل و اراده کامالً عمومی است.

و تاثیرات آنها امروزه مؤلفه ها و اصول ایده آلیسم را می توان در همه سازمانها از جمله سازمان آموزش و پرورش مشاهده کرد      

را بر رفتار اعضای سازمان و بخصوص شخص مدیر که هدایت و اداره سازمان و افراد  را برعهده دارد ، به وضوح دید. با بررسی مکتب 

ایده آلیسم در مدیریت )آموزشی( می توان گفت که اگر مدیر در یک سازمان) آموزشی(بخواهد بر اساس اصول این مکتب عمل کند 

نیازهای مادی و فیزیکی،باید به  را فراهم کند که در آن به همه افراد سازمان احترام گذاشته شود.عالوه برتامین  باید محیطی

شود  ، چرا که تامین این نیازها، موجب می شود که افراد بهتر زندگی کنند، )خودشکوفایی، تعلق و عزت نفس(آنها توجه نیازهای 

.در چنین سازمانی) سازمانی که بر اساس اصول ایده آلیسم بنا شده انمندیهای خویش پی ببرندبیشتر بیندیشند و به استعدادها و تو

باشد( مدیر معلم معلمان و راهنمای آنهاست و منبع موثقی برای مراجعان است و مسئول و موظف رشد فکری، ذهنی و شخصیتی 

ی شوند، افرادی خواهند بود که در فن خود متخصص و از نظر افراد خواهد بود.معلمان و افرادی که در این سازمان به کار گرفته م

فضایل اخالقی، الگو و اسوه خواهند بود.با توجه به اینکه در این سازمان مدیر دید مثبتی را در مورد انسان دارد و انسان را اشرف 

افراد سازمان را به سمت خودنظم  قد به نظم و انضباط و نظارت و کنترل شدید نیست بلکه سعی دارد کهعتمخلوقات می داند، م

دهی، خود انضباطی و خودکنترلی ببرد. اخالقیات ، ارزشها ، نگرشها بحث مهمی در مدیریت ایده آلیستی می باشد و در واقع 

 تصمیمات خود را با توجه به آنها انجام می دهد. 
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