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 پردیس نسیبه -تهران

 در دانشگاه فرهنگیان یمدیریتچالش های 

به عنوان یک نهاد نفیس و فاخر در  مدیریتی است که دانشگاه فرهنگیان بر تنگناهای این بحث تمرکز

ان تثبیت جریدر و رکن تحول و تعالی در آموزش و پرورش کشور  مجموعه آموزش عالی کشور

) یا مدیریتی عمدتا با آن مواجه است. اما گذری به مهم ترین دستاورد ها یا تحوالت و توسعه

تالش های بعمل آمده  اوالتا روشن شود  برای آغاز بحث خالی از لطف نیست  مدیریتی( -مفهومی 

ایه چالش ها بر این که دستاوردها در شرایطی بدست آمده اند که س ثانیاعقیم و سترون نبوده اند و 

 سر دانشگاه و مدیریت آن سنگینی می کرده است.

 

 الف( تحوالت مدیریتی

... مهم ترین و زیربنایی ترین آن ها:  ایده های اساسیطرح، پردازش و عملیاتی کردن نسبی  -5

 هویت/  بیشتر معلومات و دانش جذب و اخذ نگاه نه ،و شایستگی محور هویتی نگاه

 عمل نوع از عاملیت/ فکور کنشگر/ یادگیرنده/  پژوهنده/ دانش گرکنش هویت/ شناس موقعیت

 نه پرکتیکالخرد خالصه معلم بعنوان یک کنشگر برخوردار از  ... فکورانهتاملی یا 

که  تاکسونومی از برنامه های درسی در تربیت معلم...  رسیدن به یک  یکالتکن

، غیر مستقیمو صریح/  رسمیمستقیم،الیه های چهار گانه ) ..محصول این نگاه است.



با توجه به  ضمنیکارکرد ثانویه و تقویتی دروس برنامه رسمی برای یکدیگر/ غیر رسمی، 

 برنامه درسی آیزنر/   9مقایسه با  ... پنهانظرف زمانی تابستان/ غیر متشکل/ 

 تفویض اختیار چابک سازی و محوریت باتشکیالت جدید طراحی و اجرای سازمان و  -2

اقدامات  تاسیسی در حوزه پژوهش در تربیت معلم که عنصر غایب و ،  تاسیس دو پژوهشکده -9

 مغفول بوده است 

 در دانشگاه فرهنگیان... یک دستاورد گروه های آموزشیشکیل ساماندهی کادر آموزشی با ت  -1

 خنثی کردن بمب ساعتی در مدیریت دانشگاه تطبیق وضعیت مدرسان به هیات علمی...   -1

 39و  32مقایسه با سالهای  در بهبود نسبی وضعیت بودجه -6

نفر هیات علمی  551و اتمام فرایندجذب حدود  جذب هیات علمی جدیداستقرار سامانه   -7
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، فرهنگیادا و حرکت به سمت توسعه یادگیری الکترونیکی، زیرساخت های فناوریتمهید  -8

توسعه تعامالت گروه های مختلف دارای عالئق مشترک در فضای مجازی) تاالرهای گفتگو(، 

 تالش برای یکپارچه سازی سامانه ها و سامان دادن به مساله آمار و اطالعات

 دریافت مجوز تاسیس کرسی تربیت معلم یونسکو آن استوسعه ارتباطات بین الملل و در ر -3

به منظور افزایش انگیزه   طرح برگزاری آزمون جامع برای صدور گواهی صالحیت تدریس  -51

 و تمرکز بر عملیاتی کردن آنپیشرفت 

 ب( چالش های مدیریتی



نکته ای که درباره بحث چالش ها قابل توجه است: ... هر دستگاهی با چالش های ریز و درشت 

قابله با آن ها راهبردها و راهکارهای الزم را اندیشه بردی باید برای ممواجه است که در برنامه راه

کند. از این جهت دانشگاه فرهنگیان هم مستنثنی نیست. آنچه دانشگاه فرهنگیان را مستننی می کند 

را و بدالئل گوناگون در کوتاه مدت نمی توان از آن ها اهظچالش های درشتی است که 

. بدین جهت است که تامل بر آن ه نوعی با شاکله دانشگاه پیوند دارندخالصی پیدا کرد و ب

 را در ذهن می نشاند. (امتناع دست یابی به کیفیت )امتناع مدیریتها اندیشه 

ن بعنوان یک نهاد اموزش عالی در وزارت علوم و آامتناع از به رسمیت شناختن وجود نشانه های   -5

گاهی دانشگاه به رسمیت شناخته نمی شود و هویت دانشوزارت آموزش و پرورش...

امتناع از دعوت به  مثال وزارت علوم و . مدیریت دانشگاه بر احراز این هویت اصرار دارد

!!!... وزارت آموزش و پرورش و پرهیز از واگذاری امور مربوط (عادی روتین) نشست ها اجتماعات

مثال   ...( مرکز برنامه ریزی، سازمان پژوهش، قانونی وظایف ربه اعتبابه حوزه تربیت معلم به دانشگاه) 

 یندهآ به اطمینان عدمریشه در  ...!!! باشد داشته ارتباط سنجش سازمان باتواند  نمی حتیدانشگاه 

از بام  . یعنی پرواز دانشگاهدارد افتاد ها آموزشکده برای که اتفاقی تکرار از نگرانی و دانشگاه

 و نشستن بر بام آموزش عالی. آموزش و پرورش

یر برآمده از فرایندهای کارشناسی تدب" حاکمیتابهام در امکان ...  پارادوکس استقالل سازمانی - 2

آن ها هم  ....... با اکثر مدیران کل استان ها تقابل داریم. "مده از مصالح سیاسیآراراده ب"الزام یا  "

در وضعیت بال تکلیفی بسر می برند. نمی دانند باید پاسخگو باشند یا نه؟ از سویی 

نبال استقالل مخاطب هستند و باید پاسخگو باشند و از سوی دیگر مدیریت دانشگاه بد

ه گاهای دانشدهنوز واحآنچه اساسنامه می گوید  برغم مدیران کل . است کمک بی مزد و منتو

در اختیار  رسما با توسل به اهرم هایی مانندفرهنگیان را دنباله های تشکیالتی خود می پندارند و 

اراده خود را در عزل و نصب ها  ) که مورد تاکید وزیر است(نگذاشتن نیروهای کارشناسی مورد نیاز

کمک مشروط و دیگر: تعبیر به رند.... گاه می گیدیریت دانشحاکم می سازند یا انرژی فراوانی را از ب



کمک ها قادر به ایفای به نهادی که هرچند نیازمند کمک است اما قرار است با این  بده بستانی

 در خدمت به دستگاه کمک کننده بشود. استراتژیک ینقش

تربیت معلم یا  خاص و غیر قابل تشکیک در یک شیوهابهام در التزام بی چون و چرا به  -9

 منتهی می شود بهینه سازی و تکثراتخاذ شیوه ها که به در  عقالنی اکمیت یک اصلح

... ما اصل جذب بهترین ها و تدارک کارامدترین فرصت های تربیتی پس از جذب 

در پایبندی به این اصل با موانع گوناگون مواجه هستیم .... ماموریت اصلی دانشگاه را با خطر مواجه 

اساسنامه آمده عالوه بر امکان  28با استفاده از روش هایی مانند انچه در ماده  می سازد!! در حالیکه

   اتفاق خواهد افتاد. مد زایی قابل توجهیآدرتحقق این اصل، صرفه جویی در منابع و حتی 

شته و گذ های سال در مکفی منابع فقدان... منابع و از دانشگاه انتظارات فاحش میان تناسبعدم  -1

های توسعه ای در ابعاد آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی را عمال منتفی  حتی امسال، اجرای برنامه

انشگاه های دیگر که امکانش می سازد.... مثال: نیاز به پرداخت حق التدربس ال اقل در حد د

اجرای برنامه  ،زه که امکانش نیستکفی به این حواحیای پژوهش و تخصیص منابع م ،نیست 

استراتژی ما: صرفه جویی +  الجرم ت منابع مواجه است...که با محدودی "سال تحصیلی پیوسته"

 توسعه شده است. اختصاصی برای تامین منابع ضروریکسب درآمد 

وابستگی تصمیمات به موافقت شخص رئیس جمهور به عنوان رییس هیات امناء دانشگاه...  -1

ماه  7پس از حدود  مصوبات هیات امناء  بازهم عملکرد از دولت قبلی قابل قبول تر است)

 امضاء شده(

ضعف  و) در حوزه آموزش دیسیپلین ها(  ای رشته میان علمی هیات هنگیان بهفر دانشگاه نیاز  - 6

 استادانی چنین تربیت زیرساخت های آموزش عالی کشور برای 



ن همه رشته ها در دایر کردمثال  مطالبه  نمایندگان مردم و انتظارات متناسب با نیازهای موکلین...  _ 7

سیاست  زیر سوال بردن که به معنای  توزیع بهینه رشته هاو مقاومت درباره همه پردیس ها 

 در دانشگاه است. نقشه جامع آموزش تدوین و اجرای

در حوزه تربیت معلم، گویی ما در این حوزه ظرفیت و بدبینانه به ارتباطات بین الملل  نگاه بسته -8 

در ... تبادل و اخذ و اقتباس نداریم و اگر هم داریم آسیب های آن بسیار بیشتر از فواید آن است

با  که دیوار کشیدن به دور خودامتداد نگاه های بسته به حوزه علوم انسانی و 

که  یا محور ها مصادیق برخیت که تکلیف مدیریت است سازگار نیست...دستیابی به کیفی

تربیت معلم هم  طالعات بین المللیبا شرکت در ماز جمله و ممکن است  به نظر کامال ضروری است

 :  حاصل شود

 تربیت معلم  و به چه نتایجی رسیده اند؟ کارورزی و کارآموزی را چگونه سامان داده اند

 استاد راهنما؟ او باراهنما؟ ارتباط 

   رویکرد پرکتیکال و تربیت معلم فکور را چگونه عملیاتی کرده اند و به چه نتایجی رسیده

 اند؟ 

  را چگونه فهم کرده اند و چه انواعی برای آن قایل هستند؟  دانش معلمی 

 از ظرفیت های ملی در جهت تحقق اهداف تربیت معلم چگونه استفاده می کنند؟ 

  هترین استعداد های چه سیاست هایی در پیش گرفته اند؟برای جذب ب 

دانشگاه استیجاری که از نظر امکانات کالبدی عمال  کضای استیجاری... یمدیریت در فالزام به   -3

 هیچ ندارد و قدرت مانور توسعه ای هم برای مدیریت ان متصور نیست.



 

 

 


