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آسیب شناسی عملکرد مدیریت دپارتمانهای نقاشی ،از منظر هدف گذاری از
سال  1311تا سال  ،1330از نگاه دانشجویان نقاشی (مطالعه موردی :دپارتمان
نقاشی دانشگاه الزهرا)
منصور حسامی ،1زهرا عیشی

5

چکیده
نگا به واقعی ح واکی از کمبود مهارتهای مدیریتیح نداشتن آگاهی کافی از قوانینح وظایف مددیرا
و اهدام در نظام آموزشی بود اس که به همرا نارضایتی دائمی دانشاویا از عددم مددیری مدلثرح
سبب گردید تا در مقاله واضر به بررسی عملمرد مدیر ی گرو نقاشی دانشگا الزهرا در دور  3ساله
گششتهح پردااته شود .این پژوهشح کاربردی و روش تحقی آ اکتشافی و شیو گردآوری آ از ندوع
پیمایشی بود اس  .دانشاویا مقط کارشناسی نقاشی ورودی  31به عنوا جامعه آماری برای نظدر
سنای انتخاب شد اند؛ که مقار با دور مدیری مورد نظر بود اند .تازیه و تحلیدل یافتدههدا نشدا
دادکه :در همسو سازی اهدام آموزشی رشته نقاشی با نیاز روز جامعه و نیدز اشدالع رسدانی در سدط
گرو آموزشیح اقدامات الزم از سوی مدیر دپارتما صورت نگرفته اس .
کلید واژهها :آسیب شناسی ،مدیریت آموزشی ،کارکردهای مدیریت ،هدف گذاری ،دپارتمان
نقاشی ،دانشگاه الزهرا.
 .1مقدمه
این نوشتار در واق نظر نویسند را که به صورت رسالهای 2ارائه گردید اس ؛ به گونهای فشرد بیا
میدارد .در متن رساله سعی بر آ بود اس که عملمرد مدیر گرو نقاشی دانشگا الزهدرا را در دور
 3ساله گششته ازمنظر دانشاویا کارشناسی نقاشی ورودی سال 2231ح بررسدی نمایدد .از آنادا کده
برنامه ریزی با تعیین هدم آغاز میشود؛ و بدو هدمح مدیری بی معناس ؛ هدم گشاری بده عندوا
یمی از متغییر های اصلی در رساله آورد شد اس ؛ در این مقاله نیز به بررسی عملمدرد مددیر گدرو
نقاشی از این بُعد پردااته شد اس .
 .2عضو هیأت علمی گرو نقاشی .دانشگا الزهراح MansourHessami@gmail.com
 .3کارشناا ارشد نقاشی
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با توجه به اهدام موجود در مطالعات آسیبب شناسانه؛ ابتدا به شناا ارگانیسدم از اصدول مددیری
آموزشی تا وظایف سازمانی مدیرا گرو ح اهدام آموزشدی و امماندات گدرو پردااتده شدد .در بخدش
یافتههاح با ابزار انداز گیری پرسشنامه2ح نواقص عملمرد آموزشی مدیر گرو شناسدایی گردیدد .جهد
تازیه و تحلیل داد هاح از آمار توصیفی (فراوانیح درصدح میانگین) و آمار تفسیری استفاد شدد و بده
منظور کشف علل آسیبح عالو بر در نظر گرفتن وظایف مدیر گرو ح شی مصاوبهای3ح نظرات و نحدو
عملمرد مدیر گرو دور زمانی مورد نظر را اواستار شدیم.
این پژوهش از چهار جنبه نوآورانه براوردار اس :
-2با نگاهی به پیشینه این پژوهشح روشن میگردد که در زمینه ارزیابی عملمرد مدیری

آموزشی در

سط آموزش عالیح اقدام قابل توجهی صورت نگرفته؛
-3نگا آسیب شناسانه این پژوهشح نوعی داوری محسوب میگردد که تا کنو کمتدر بددا پردااتده
شد اس ؛
-2پیشنهاد و راهمارهای مدیریتی جه اصالح امور دارد؛
-4بخشی از پروژ ملی قابل ادامه در آ پیش بیندی گردیدد کده وتدی در دانشدگا هدا و گدرو هدای
آموزشی دیگر نیز قابل اجراس .
 .5آسیب شناسی (:)Pathology
آسیب شناسی در لغ نامهح شناسایی و آگاهی از عیب و نقص امر یدا مسدئلهای عندوا شدد اسد .
(فرهنگ معینح2231ح بخش آ)
 .3مدیریت (:)management
عبارت از فرآیندی اس ؛ برای ول مسائل مربود بده تدأمین هددمهدای سدازمانی بده نحدو

مدیری

مطلوبح از شری استفاد ملثر و کار آمد از مناب کمیابح در یک محیط در وال تغییر (ایرا پداریزی
نژادح 2233ح ص  .)23یک مدیر برای پیش برد اهدام سازما اود نیازمند برنامه ریزیح سدازماندهیح
ایااد انگیزش در کارکنا و کنترل دریاف بازاورد از عملمرد سازما به منظور تطاب فعالید هدا بدا
برنامه ریزی به عمل آمد و تحق اهدام سازمانی اس ( .غالمرضا ااکیح223:ح ص )220
 .4مدیریت آموزشی
مدیری

آموزشیح گاهی مترادم به معنای اعم تعریف مدیشدود؛ در ایدن صدورتح مددیری آموزشدی

عبارت اس

از :برنامه ریزیح سازماندهیح هدای

و کنترل کلیه امور و فعالی های مربود به آموزش و
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پرورش .م هشاح مدیری آموزشیح غالباً به معنای ااص مورد نظر اس ؛ یعنیح مددیری آ بخدش از
فعالی های سازما آموزشیح که مستقیماً با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط اسد ؛ از جملدهح
فعالی های مربود به برنامه ریزی آموزشیح مواد و محتوای درواح روشها و وسائل آموزشیح مشاور
و راهنمایی تحصیلیح اقدامات آموزشی و پرورشی مممل برنامهح امور مدرسین و داندشآمدوزا ( .علدی
عالقه بندح22:1ح ص .)41
 .2-4وظایف عام مدیرا آموزشی
از فراگرد تعیین و تعریف هدمهاح و تدارک اقددامات و

 .2-2-4برنامه ریزی :برنامه ریزی عبارت اس

وسایلی اس که تحق هدمها را میسر میسازند( .هما ح ص )32
 .2-2-2-4هدم گشاری :برنامه ریزی با تعیین هدم آغاز میشود .بدو هدمح مدیری بی معناسد .
هدمهاح اوالً معرم سازما بود ح موجودی

آ را توجیه میکنند؛ ثانیاً زمینه هماهنگی فعالید هدای

سازمانی را فراهم کرد ح وظایف را به هم مرتبط میسازند؛ و ثالثاً به عنوا مدالکهدای ارزیدابی مدورد
استفاد قرار میگیرند .نمات زیر در مورد هدم اهمی دارند:
هدمح نتیاه مطلوبی اس که رفتار در جه آ هدای میشود.
عبارتها و اظهاراتی که چیستی هدمها را بیا میکنندح هدمهای لفظی و نتایای که رفتار عمالً در
جه آ ها هدای میشود؛ هدمهای واقعی را نامید میشوند .تشخیص این دو بسیار مهم اس .
تعیین هدمها و تحق آ ها تاب شرایط و ضوابطی اس :
 -2هدمها باید سناش پشیر باشند.
 -3هدمها باید تحق پشیر باشند.
 -2هدمها باید پشیرفتنی باشند.
-4هدمها باید همخوانی و تواف داشته باشند.
 . 3-2-4سازماندهی :شرح ریزی سااتار سازمانی اس ح که در واق روابطی منظم و منطقی که الزمده
عملیات اعضای سازما اس ؛ به وجود میآورد( .مصطفی عسگریا ح 2233ح ص )90
 .2-2-4رهبری :رهبریح راهنمایی زیردستا در جه بهتر فهمید هدمهای سدازما و بدرانگیختن
آ ها به کار و فعالی ملثر اس ؛ شب گفته استونرح رهبدری در سدازما هدا از سده ویژگدی برادوردار
اس  .2:رهبری مسدتلزم وجدود پیدروا یدا زیردسدتانی اسد  .3در جریدا رهبدریح قددرت رهبدر و
زیردستا نابرابر اس

 .2رهبر میتواند اِعمال نفوذ کندد و بدر رفتدار زیردسدتا اثدر بگدشارد( .عالقده

بندح22:1ح ص )22
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 .4-2-4کنترل :برای اشمینا یافتن از اینمه عملیات واقعیح شبد برنامده ریدزی انادام شدد اسد ؛
مدیرا فرآیند کنترل را را در دستور کار قرار میدهند و بخش اصلی آ این اس کده هدر کادا الزم
باشد؛ اقدامات اصالوی به عمل آید( .استونرح )22:9
 .3-3وظایف ااص مدیرا آموزشی:
در نظام آموزشی همانند هر نظام سازما یافته ایح بر نامه ریزی اولین گام محسوب میشود .عناصدر
تشمیل دهند برنامه آموزشی عبارتاند از :هدمهاح محتوا و مواد درسدیح روشهدای تددریسح نتدایج
یادگیری و نظام ارزشیابی( .علی عالقه بندح22:1ح ص ):4
مشمل عمد در فعالی های مدارا و سازما های آموزشیح عدم اشالع از هدمهدای آموزشدی اسد
که اجرای ملثر برنامه و ارزشیابی عملمردها را با موانعی مواجه میسازد .از این روح وظیفه مهم مدیرا
آموزشیح اواشه و آگاهی به هدمها و تفهیم آ به کارکنا آموزشی اس  .هدمهدای نظدام آموزشدی
غالباً به صورت آرمانی و کلی تهیه میشوند و از این روح روش عملی دقیقدی بدرای تحقد ادود ارائده
نمیدهند و غالباً مدرسین و راهنمایا آموزشی از هدمهای کار و فعالی اود اشالع چندانی ندارندد.
این مسئلهح موانعی در امر تدریس و آموزش به وجود میآورد .اگر برنامهها با روشن بینی اجرا شدد و
هدمهای آ ها قابل فهم و عملی باشند؛ انتظار میرود که مدیرا آموزشی بتوانندد بدازد آموزشدی را
بهبود بخشند .به این منظورح مددیرا آموزشدی بدا اقدداماتی نظیدر مدوارد زیدرح مدیتوانندد تغییدرات
چشمگیری در بازد کار به وجود آورند:
-2

هدمهای کلی نظام آموزشی به صورتی معنی دار و دقی تعریف شوند.

-3

هدمهای کلی به هدمهای فرعی تقسیم شوند.

-2

مدیرا ح به کمک مدرسینح هدمها را مادداً به صورت هدمهای عملدی قابدل اجدراح تعریدف

نمایند.
-4

مدیرا با اقدامات مناسب و باال برد روویه کارکنا ح شرایطی فدراهم سدازند کده مدرسدینح

هدمهای شغلی و شخصی اود را با هم پیوند دهند.
-3

هدمها بر وسب اهمی و فعالی های آموزشی بدر وسدب کممدی کده بده تحقد هددمهدا

میکنندح ارزشیابی شوند.
رعای این مواردح به ویژ در نظامهای آموزشی متمرکز که هدمها و برنامهها در سط کشوری تعیین
میشودح اهمی دارد( .علی عالقه بندح22:1ح ص ):2
نمته وائز اهمی این اس کهح مدیرا باید از نفوذ و توانایی رهبری ادویش در ایفدای وظدایف ادود
بهر بگیرند .اوالًح باید ادراک و برداش درستی از جه و هددم سدازما آموزشدی داشدته باشدد و از
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شری ایااد تعهد نسب به این هدمح کارکنا اود را به کا رو فعالی برانگیزد .ثانیاًح تواندایی داشدته
باشد که بر رفتار آنا اثر گشاشتهح آ ها را ورای هدمهای شخصیشا ح بر وول هدمهدای سدازمانیح
متف و یگانه سازد .رهبری در امر مدیری

آموزشیح بددا معناسد کده هددای و راهنمدایی کدار و

فعالی ح جه هدمهای نظام آموزشی صورت میگیرد( .علی عالقه بندح22:1ح ص )93
 .1مدیریت گروه و وظایف مدیر گروه
درماد  2:آئین نامه مدیری دانشگا ها و ملسسات آموزش عالی مصوب  349جلسده شدورای عدالی
انقالب فرهنگی مورخ :0/4/22ح عنوا شد اس که شورای هر گرو ح دو تن از اعضای آ گرو را که
واجد شرایط عمومی اعضاء هیأت رئیسه و وداقل در مرتبه استادیار باشندح برای تصددی مددیری بده
رئیس دانشمد معرفی میکندح به پیشنهاد رئیس دانشمد و با تأیید و ومم رئیس دانشدگا ح یمدی از
آنا به مدت دو سال به مدیری گرو منصوب میشود و انتخاب مادد وی بالمان اس  .وظدایف وی
شب ماد  23شامل:
الف) تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و ادماتی ارائه شد از شری گرو بر اساا ادط
مشی شورای دانشمد با مشورت اعضای گرو ح قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آ به رئدیس
دانشمد .
ب) ابالغ برنامههای اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و ادمات هر یک از اعضای گرو .
ج) نظارت بر کلیه فعالی های وظایف آموزشی و پژوهشی و ادمات گروهی.
د) تهیه جدول دروا هر نیمسال با همماری اعضای گرو و تسلیم آ به رئیس دانشمد .
( تادید نظر مستمر در برنامهها با توجه به آارین پیشرف هداح تغییدرات و تحدوالت و تسدلیم ایدن
برنامهها به مراج ذیربط.
و) تشمیل و ادار جلسات شورای گرو و ارسال گزارش کار مصوباتح پشنهادها و نظرات جمعی گدرو
به رئیس دانشمد یا آموزشمد برای هماهنگی اجرایی با شی مراول قانونی و ابالغ بخشنامهها و آئین
نامهها و مصوباتی که رئیس دانشمد و یا آموزشمد ارسال کرد اس .
ز) پیشنهاد نیازهای اداری گرو به رئیس دانشمد .
ح) اناام داد کلیه مماتبات رسمی گرو و پیشنهاد تهیه لوازمح کتابهاح نشریات مورد نیاز گدرو بده
رئیس دانشمد و یا آموزشمد .
د) پیشنهاد شرحهای پژوهشی که گرو به تنهایی یا با همماری گرو های دیگر آماد انادام داد آ
اس به رئیس دانشمد یا آموزشمد برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگا .
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ی) ارزیابی کار ساالنه اعضای گرو و گزارش آ به رئیس دانشمد (( .بهاء الددین شدریع ح2232ح ص
):4
 .7اهداف آموزش عالی
• شب نظریههای مختلفح این اهدام چیزی جزح ایااد زمینههای برابری اجتماعیح ایااد زمیندههدای
مناسب برای رشد فردی و شموفا کرد هر چه بیشتر توانائیهای فرد برای شرک ملثر در فعالی های
اجتماعیح سیاسی و علمی – فرهنگی نیس .
 .1زمینه کار و خدمت فارغ التحصیالن گروه نقاشی عبارت است از:
◦ارائه ادمات آموزشی به کالسهای هنر از سط پیش دبستانی تا مقط هنرستا .
◦جشب در فرهنگسراها.
◦دریاف امتیاز تأسیس آموزشمد های هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
◦ارائه سرویسهای هنری به نشریات.
◦اشتغال صرم به امر نقاشی به عنوا نقاش ورفه ای(.دفترچه راهنمای آموزشی)
 .3نتیجه گیری بر اساس توصیف و تحلیل آماری دادهها
به منظور اناام این پژوهش از پرسشنامه اسدتفاد گردیدد ح کده از ندوع محقد سدااته و بدر اسداا
کارکردهای مدیری آموزشی و اهدام آموزشی گرو بود اس .
سلالهای این پرسشنامه براساا درجه بندی لیمرت با  3درجه تهیه شد اس ؛ درجات به کار رفتده
در پرسشنامه عبارتاند از :ایلی زیادح زیادح متوسطح کمح ایلی کم
توصیف آماری داد ها شامل جدول توزی فراوانی و نمدودار میلده ای مربدود بده سدلاالت پرسشدنامه
میباشد که در ذیل نمونه مربود به پرسش نخس آمد اس :
جدول  :1-3توزی فراوانی پاسخ سلال 2
درصد فراوانی

فراوانی نسبی
0

0
20233

2/23

فراوانی مطل

شرح

0

بسیار زیاد
2

2402:

22/ 23

22

متوسط

2402:

22/ 23

22

کم

330233

9/23

9

ایلی کم

0

بی جواب

23

جم

0
200

0
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نمودار  :1-3توزی فراوانی پاسخ سلال 2
در تحلیل آماری باید عنوا نمود کهح با توجه به جداول توزی فراوانیح توزی پاسخها یمنواا نبدود
و گزینههای با فراوانی بیشترح تعیین کنند نوع پاسخ هستند.
در پاسخ به سلال اصلی پژوهشح" آیا به نظر دانشاویا کارشناسی نقاشی ورودی سال 2231ح مددیر
گرو در  3سال گششتهح در تعیینح به روز رسانی و اشالع اهدام آموزشی تعیین شدد گدرو نقاشدیح
عملمرد قابل قبولی داشته اس ؟" باید عنوا نمودکه:
با توجه به نظر دانشاویا به پرسشنامه و نیز بررسی مبانی نظری مطرح شد در متن مقالهح میتدوا
اینگونه نتیاه گرف که:
-2هدم تعیین شد مدیر گرو نقاشی در دور گششته (آقای محمد معمدارزاد ) بده شدور مشدخصح"
تربی کارشناا نقاشی در سط تئوری و عملی" بود اس  .که با توجه به زمینههدای گسدترد ایدن
هنر در عصر تمنولوژی واضرح تدوین اهدام جزعی تری به منظور همگامی با دنیدای جدیدد در لدوای
هدم کلیح یعنی وفظ سن های آکادمیک در آموزش نقاشیح ضروری به نظر میرسد.
 -3در بازبینی نیازهای روز جامعه از این رشته و همسو نمود اهدام آموزشی گرو نقاشی بدا آ هداح
بررسی دقی و اقدامات الزم جه پیشنهاد از شرم مدیر گرو نقاشی صورت نگرفته اس .
 -2با توجه به عدم آگاهی و اِشرام دانشاویا به اهدام آموزشی گرو نقاشدی معلدوم مدیگدردد کده
برنامه ریزی و عملمرد مشخص و مدونی در اصوص اشالع رسدانی اهددام آموزشدی در سدط وزارت
علومح سازما سناش و نیز دانشگا و گرو آموزشی نقاشی وجود نداشته اس .
 .10پیشنهادهای مبتنی بر یافتههای تحقیق
به منظور بهبود عملمرد مدیر گرو درتعیینح به روز رسانی و اشدالع رسدانی از اهددامآموزشدی گدرو
نقاشی پیشنهاد میگردد موارد ذیل مورد دق نظر قرار گیرد:
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 -2گرو نقاشی و به ویژ مدیرا گرو نسب به آگاهی اود از اهدام آموزشی و انتقدال آ بده سدایر
اعضای گرو ح و نیز آگاهی از نیازهای روز جامعهح در به روز رسانی آ و ارائه پیشنهاد مطاب با وظایف
مشخصه مدیرا گرو ح نهای جهد اود را به کار گیرند.
 -3به نظر میرسد بازبینی مادد در اصوص شدرح وظدایف مددیرا گدرو و برقدراری تناسدب بدین
مسئولی ها و ااتیارات ویح انگیز بیشتری برای صرم توجه و زما کافی در اصوص تعیین اهددام
مشخص آموزشی به مدیر گرو اواهد داد.
 -2نظر سنای و ارزیابی بعد از هر چند ترم در گرو صورت گیرد (توسط گرو ارزیابی)؛ که اهدام چه
بود ح و چقدر به آ نزدیک شد ایم؛ به این معنی که دائماً اهدام مورد بازبینی قرار گرفته و اشمیندا
واصل گردد که فعالی ها در جه اهدام صورت گرفته باشد.
 -4ساز و کاری جدیتر در سط وزارت علومح دانشگا و گرو های آموزشی به منظور آگاهی داد بده
دانشاویا در مورد اهدام آموزشی تبیین گرددح تا بدا ایدن روشدنگری روندد آمدوزش جددی و فدرم
روشنتری پیدا نماید و در نهای

بازد آموزشی ارتقاء یابد .اینگونه به نظر میرسد که مدیرا گرو به

دلیل ارتباد نزدیک تری که با دانشاویا دارند؛ بتوانند این معضدالت را کشدف و در جهد رفد آ
اقدامات ملثر تری اناام دهند.
پانوشت:
-4این رساله و با راهنمایی آقای دکتر منصور وسامی و توسط زهرا عیشی در گدرو نقاشدی دانشدگا
الزهرا به اناام رسید و در بهمن ما  2290از آ دفاع گردید.
 - 3جه

دسترسی به متن پرسشنامه مراجعه شود به پایا نامه پژوهشگر واق در کتابخانه دانشمد

هنر دانشگا الزهرا.
-1جه دسترسی به متن مصاوبه مراجعه شود به :پایا نامه پژوهشگر.

فهرست منابع:
اسدتونر و دیگددرا ح .22:9مددیری  .ترجمدده علدی پارسددیا و سدید محمددد اعرابدی .بددی جدا :دفتددرپژوهشهای فرهنگی.
آئین نامه مدیری دانشگا ها و ملسسات آموزش عالی .نشریه جها اقتصاد.2232/23/2:/21. پاریزی نژادح ایرا  .مهدی و پرویز ساسا گهر .2233 .سازما و مدیری از تئدوری تدا عمدل .چداپهشتم .تهرا  :نشر ملسسه عالی بانمداری ایرا  :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا .
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 ااکیح غالمرضا .روش تحقی در مدیری با رویمردی به پایا نامه نویسی 223: .تهرا  :بازتاب.دفترچه راهنمای تحصیلی دانشاو .دانشمد هنر .ووز معاون آموزشی دانشگا الزهرا.شریع ح بهاءالدین .ضوابط و مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشدگا هدا و ملسسدات آمدوزشعالی و پژوهشی کشور و وزارت علومح تحقیقات و فناوری .2232.ویرایش دوم .تهرا  :دانشدگا شدهید
بهشتی .مرکز چاپ و انتشارات.
عسگریا ح مصطفی .مدیری مناب انسانی در سازما ها (کاربردی) .2233 .تهرا  :همایش دانش.عالقه بندح علی .مقدمات مدیری آموزشی .22:1 .ویرایش  .4تهرا  :نشر روا .معینح محمد .فرهنگ فارسی معین .2231 .شامل مقدمهح زندگی نامده و بخدشهدای لغدات واژگدااارجی اعالمح ویرایش و زندگی نامه :محمود نامنی .تهرا  :انتشارات سی گل.
 نبی سیح پری ناز و وسن شهرکی پور« .2232 .جایگا فناوری اشالعات در آموزش عالی» .ماموعهمقاالت همایش مللفههای کیفی د رآموزش عالی .رودهن :دانشگا آزاد اسالمی.
 -زهرا عیشیح "آسیب شناسی مدیری

دپارتما نقاشی" ،مصاوبه با محمد معمدارزاد ح عضدو هیدأت

علمی و مدیر اسب گرو نقاشی دانشمد هنر دانشگا الزهراح  34مهر و اول آبا .2290
-سای

دانشگا الزهرا .ووز معاون

آموزشی و تحصیالت تممیلی :بخش تاریخچه و وظایف 32 .مهدر

.2290
سای دانشگا الزهرا .بخش معاونین و مدیرا  20.آبا .2239-سای دانشگا الزهرا .صفحه اصلی ← دربار دانشمد هنر 33 .دی .2239
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