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 چکیده 

لف دیان مخترهبران ملل وا داشته است و بزرگان و مدیریت از قدیم االیام در جوامع مختلف بشری وجود

ل هم قابس، عملکرد مدیران و رهبران آموزشی لم شمرده اندضرورت وجود مدیریت ورهبری را یک امر مس

 رد مدیرانر عملکتوجهی در موفقیت سازمان و تحصیلی دانش آموزان دارد. در این پژوهش عوامل تاثیر گذار ب

با  وشده است  از روش کتابخانه ای استفاده این تحقیقدر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته گرفته است. 

  ، مقاالت و پایان نامه های مرتبط به موضوع، به بررسی آن پرداخته شده است.مطالعه کتاب

 :یافته ها و نتایج

 ه ای وعملکرد مدیران به عواملی چون صالحیت، تحصیالت و رشته تحصیلی، ثبات مدیریت، اخالق حرف

ند ده مینمایاستفا بروزرضایت شغلی ارتباط مستقیم داشته و مدیرانی که در این زمینه ها از دانش و اطالعات 

وزش و آم ریقطدانش و تجربیات می تواند از  فقیت بهتری برخوردار هستند که برخی از ایناز مهارت و مو

 کسب گردد.برگزاری دوره های ضمن خدمت 

 

 عملکرد مدیران، مدیران ابتدایی، صالحیت، اخالق حرفه ایواژگان كلیدي: 
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 مقدمه

 زمینه تحقیق:

 ود مدیریتورت وجم االیام در جوامع مختلف بشری وجودداشته است و بزرگان ورهبران ملل وادیان مختلف ضرمدیریت از قدی

در تمام  ممکن است مدیر به عنوان کارگردانی محسوب می شود که علی رغم این که .را یک امر مسلم شمرده اندموثر ورهبری 

ه اهداف سیدن برهماهنگ سازی فعالیت های تمام اعضا در جهت  زمینه ها تخصص نداشته باشد، اما باید توانایی و مهارت

پذیر می  را امکان ی صحیحچرا که مدیریت همه توان ها و استعدادها را به جریان می اندازد و بهره ور تعیین شده را دارا باشد

 نماید.

 بیان مسئله: 

ی انسانی فظ نیروحیکی از معیارها جذب و آموزش، امروزه در هر سازمانی به منظور اثربخش نمودن امور و نیل به اهداف، 

ارد و از دازمان کارآمد و متخصص میباشد، زیرا نیروی انسانی نقش سازنده و کلیدی در پیشبرد هدف ها و ماموریت های س

ای سی برشی اساارکان رشد و توسعه و بقای سازمان محسوب میگردد. در بین نیروی انسانی موجود در سازمان، مدیریت نق

ه ریزی، برنام دست یابی سازمان به اهداف خود دارد.یک مدیر باید عملیات سازمان را در جهت رسیدن به حداکثر منافع

 (1389حسنی, سید مظفر ، ) سازماندهی و کنترل کند.

تر تحت یشزمان بدر سازمان های آموزشی مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهم تر و اساسی تر دارد و به تعبیری عملکرد سا

بطحی، است. )اتاثیر عملکرد مدیران است. شرط الزم در ارزیابی عملکرد چنین سازمان هایی، ارزشابی عملکرد مدیران 

 (1386د، سیدحسین و عباسی، سعی

زینه هدرسه، عملکرد مدیران و رهبران آموزشی سهم قابل توجهی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد و شکست مدیر م

رای ایفای ای الزم بنایی هوانی بر دانش آموزان و خانواده آنها تحمیل میکند. اگر مدیران با کفایت تر شوند و توااجتماعی فرا

ردی فان برتری ب سازمنقش های جدید سازمانی را به دست آورند، کارکنانشان نیز قوی تر و قدرتمند تر می شوند و بدین ترتی

 )139۵هدی و مریم صالحی زاده، قنبری, مو سازمانی خود را نشان میدهد. )

ا اولیاء استوار ب ، پیوندمدیریت کارساز و کارآمد در سازمان آموزش و پرورش میتواند با باالبردن درجه رضایت معلمان از کار 

 ابعاسب از منیری مندانش آموزان و تقویت انجمن اولیاء و مربیان، کاهش افت تحصیلی، نوآوری و خالقیت در روشها، بهره گ

 (139۴نصیریان, مرتضی، ) مالی و انسانی و باالخره شکوفایی شخصیت کودکان و نوجوانان همراه باشد.

 ود؟ واهد بخبا توجه به موارد مطرح شده نیاز است بدانیم چه عواملی بر نتیجه عملکرد مدیران مدارس تاثیر گذار 

 یر آن در امور خواهیم پرداخت.ما در این مقاله به بررسی عملکرد مدیران در مقطع ابتدایی و تاث

 

 پیشینه تحقیق:

دارای  یریتی بایدمد ، مدیران برای انجام دادن وظایف (199۴براساس نظریه کاتز و گریفین )  : نظریه مهارتهای مدیریتی

. مهارت ۵ . مهارت ارتباطی،۴مهارت فنی، .3،  . مهارت انسانی2 ، . مهارت ادراکی1  از:  مهارتهای خاصی باشندکه عبارتند

 . مهارت در مدیریت زمان.7گیری . مهارت تصمیم6تشخیصی، 

. 3. مهارتها، 2.دانش، 1( ، شایستگی مدیران عبارت است از: 1982بر اساس الگوی بویاتسیز ) الگوی شایستگی مدیران:

 ای.. اعتبار حرفه6. اعتبار عمومی،۵. نگرش و بینش، ۴ویژگیهای شخصیتی، 

حلهای ابتکاری، میزان توانایی اسی رهبری مدارس کارآمد را این چنین مشخص می کند: تعـداد راهسرجیوانی شاخصهای اس

ها، میزان توانایی تشویق حل مسائل به شکل خالق، میزان ارزشگذاری و ترغیب به همکاری، ارتباطات و مشارکت در مهارت
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پذیر سازمانی، میزان تمایل به رواج دادن ای روشن وانعطافهمعلمان به تأمل درباره عملکرد خویش، میزان توانایی ایجاد نقش

 (.1381های آموزشی کارآمد و برتر )غفوریان،های آموزشی انتقادی، تعداد روششیوه

ه دیدی ارائ، نگرش جمینتزبرگبا انتشار نتایج مطالعاتی که برروی عملکردهای مدیران اجرایی انجام داده بود 1973در سال 

ین امدیران،  ومانها فتار مدیران ده نقش مدیریتی معرفی کرد و بر این باور بود که علـــی رغم تفاوت سازکرد. وی برای ر

ی ی و نقشهاطالعاتانقشها در کارهای مدیران مشترک است. مینتزبرگ این ده نقش را در سه گروه: نقشهای ارتباطی، نقشهای 

 ی را انجامی گوید: اگر از یک مدیر سؤال شود که وی چه کارهایص مگیری طبقه بندی کرده است. خود او در این خصوتصمیم

گرید، انجام می دهد، بن حال اگر به آنچه او …سازی وخواهد گفت: برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگ دهد احتماالً در پاسخمی

عیت ه این واقخود ب برگ در نظریهتعجب نکنید که هیچ یک از موارد گفته شده را در کارهای او مشاهده نخواهید کرد. مینتز

ع کار، برخی تناسب نو نها بهاشاره می کند که همه مدیران الزاماً، نمی بایستی همه نقشها را ایفا کنند ولی همواره در کارکرد آ

 (.1386از این نقشها وجود دارد )رابینز، 

ست در اابی مدیران استانداردهای مهم در ارزی ( برای بررسی متغیر اعتمادپذیری سازمانی که یکی از2009ایردن و ایردن )

 روش کمک به و علمم 922 و مدیر ۵18  اند. در این مطالعه با مطالعه نظراتمدارس ابتدایی آنکارا تحقیق جامعی را انجام داده

 .تندهس داعتما ایجاد برای اصلی متغیرهای ارزشها و اعتماد برقراری به تمایل که شد ثابت متغیره چند رگرسیون

وین استانداردهای الزم ( یک بررسی بین المللی برای تد2010در ویرایش سوم دانشنامه بین المللی تعلیم و تربیت انگوارسون )

ساسی در راحل امدر انتخاب مدیران مدارس انجام داده است. این بررسی برای تعیین استانداردهای مدیریت مدرسه و شرح 

ای و به ای حرفههای و ارزیابی از عملکرد مدیران برای صدور گواهینامه هدایت یادگیری حرفهتدوین استانداردهای معتبر برای 

 رسمیت شناختن آنهاست.

: است زیر ردموا بررسی  ( یک تعریف کلی از ارزیابی مدیران ارایه شده است که شامل2010در تحقیق گلسمن و گلسمن )

 در استانداردها از ادهاستف نتایج و ارزیابی استانداردهای و معیارهای د،شومی ارزیابی که آنچه استانداردها، تدوین هدف

 .گیریتصمیم

ه الگوی هران و ارایبررسی شاخص های عملکرد مدیران آموزشی دوره ابتدایی استان ت» ( در پژوهشی با عنوان 1381غفوریان )

تهران  ی استاندی مدیران آموزشی دوره ابتدایتالش نموده تا با شناخت وضعیت موجود و مطلوب شاخص های عملکر «مناسب

 الگوی مناسبی بر مبنای ویژگیهای فرهنگی، آموزشی و ارزشی نظام آموزشی ارایه نماید.

رایه اهران( و تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دوره راهنمایی)شهر ت» ( درپژوهشی با عنوان1383محمودی )

 ستگی های عملکرد مدیران آموزشی راتدوین نموده است.مجموعه ای از شای «الگوی مناسب

ی راهنمایی منطقه شبستر و های عملکرد مدیران آموزشی دورهبررسی شاخص» ( در پژوهشی تحت عنوان 138۵نژاد )مهدی

 باشد.مییی راهنما در پی یافتن الگویی مناسب برای ارزیابی عملکرد مدیران آموزش و پرورش در مقطع« ارایه الگوی مناسب

 مبانی نظري پژوهش

از  .اشته باشنددر انجام وظایف خود دتا مدیران بتوانند کارایی مناسبی  ای انجام شدهدر بسیاری از کشورها اقدامات شایسته

مدارس  دید درجای مدیران اند مثالً: برجمله در ایاالت متحده آمریکا تقریباً بیشتر ایالتها استانداردهای مدونی را در نظر گرفته

های تخصصی ویژه و ... ی کاری، گذراندن دورهمیزان تجربه ابتدایی شیکاگو استانداردهایی از جمله مدرک تحصیلی مرتبط،

 (.1383عنوان شده است )خنیفر،

: از عبارتند که کرد تعیین نیویورک مدارس مدیران برای عملکرد استاندارد شش ،1998 سال در نیویورک، شهر آموزشی هیأت 

 برقراری -۵ آموزان،دانش به حمایتی خدمات -۴ سازمانی، رهبری و مدیریت -3 ای،حرفه توسعه -2 آموزشی، رهبری -1
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های عملکرد فناوری. این استانداردها در سه سطح: الف( ارزشها و باورها، ب( دانش، ج( شاخص -6والدین و مدرسه،  بین ارتباط

 (.1383ی تدوین شده است )قورچیان و محمودی،هایارایه و برای هر یک از سطوح مؤلفه

نداردهایی را برای )انجمن مشاوران ایالتی مدارس( استا CCSSO( برنامه 1999کنسرسیوم رهبران مدارس بین ایالتی آمریکا )

که  شی استمدیران مدرسه تهیه نموده است که ارائه کننده آگاهی، گرایش و عملکردهاست. مدیر مدرسه یک رهبرآموز

 فقیت تمام دانش آموزان را از طریق موارد زیر به انجام می رساند:مو

 با ارتباط در که است یکسان کلیه حمایت و تأیید مورد که دیدگاهی بکارگیری با کارها بندیتقسیم پیشرفت، تسهیل   -1

 .هستند مدرسه

ای کارکنان  حرفه درش و آموزان دانش رییادگی هادی که آموزشی ریزی برنامه و مدرسه فرهنگ تداوم و رشد از حمایت   -2

 باشد.

 .مؤثر یادگیری و کارآیی با محیطی جهت انسانی و مالی منابع و عملیات سازمان، مناسب مدیریت   -3

 بسیج و آنها نیازهای مودنن برطرف و آنها عالقه مورد موارد به مناسب پاسخ دادن مدرسه، اولیای و ها خانواده با همکاری   -۴

 .است مدرسه در که یمنابع

 درستی و صداقت، شفافیت و عدالت رفتار نمودن و بکاربردن روشهای اخالقی. با   -۵

 روی بر گذاری رتأثی همچنین و سیاسی فشارهای اجتماعی، اقتصادی، قانونی، فرهنگی، محتوای به پاسخگویی و درک   -6

 .آنها

 

 مواد و روش تحقیق
تدایی ن مقطع ابکرد مدیرابه شیوه کتابخانه ای به بررسی عوامل موثر بر عملباشد،  می مروریدر مقاله حاضر که نوعی از مقاله 

 ه است.با استفاده از منابع چاپی و دیجیتالی شامل کتاب، مقاله، پایان نامه و تحقیقات دیگران پرداخته شد

 

 یافته هاي تحقیق
 ثیر میشخصی وابسته که در یک بخش اصلی شغل تا صالحیت به مجموعه ای از دانش، نگرش، مهارت و سایر خصوصیات

ه اندازه ذیرفته شدامال پگذارد و با عملکرد آن شغل همبستگی دارد، اطالق می گردد و م یتواند در مقایسه با استانداردها ی ک

 گیری شود و از طریق بازآموزی و تجربه، توسعه و بهبود یابد. 

 ت را به شرح زیر بیان کرده است:موسسه انستیتو مدیریت پروژه ابعاد صالحی

 توانایی ها)استعداد(، کیفیت توانایی انجام کاری، مهارت و استعداد کسب شده طبیعی.

یژه وه های نگرش ها، احساسات، باورها و تمایالت رفتاری نسبتا پایدار و جهت گیری به سوی اشخاص خاص، گرو

 مسائل و اهداف ویژه.

 ند.کرفتار، شیوه ای که در آن فرد در شرایط ویژه ای عمل م یکند یا خود را در آن شرایط هدایت می 

ه کاربرده ظایف بودانش، مجموعه ای از اطالعات مفهومی، واقعی و نظام مند که می تواند مستقیما در عمل کردن به 

 شود.

فرد را  که یک موعه خصوصیات، تمایالت و منش هاییشخصیت، یک سازمان منحصر به فرد نسبتا ثابت و پایدار از مج

 توصیف کرده و تعامل او را با محیط فراهم می کند.
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 یا هیک هنر، پیش مهارت ها، تسلط راحتی، آسانی، تبحر و زبردستی که از طریق کارآموزی یا تجربه به دست می آید.

 (139۴، نصیریان)فنی که به استفاده و کاربرد دست ها، بدن یا ذهن نیازمند است. 

ی های ز ویژگاسازمان ملل متحد در تشریح صالحیت ها و شایستگی های مدیریتی آموزشی، قابلیت و شایستگی را ترکیبی 

و دزمان ملل رد. ساشخصی و شخصیتی، مهارت ها، خصوصیات و رفتارهایی م یداند که به طور مستقیم در عملکرد فرد تاثیر دا

 است:دسته شایستگی ارائه نموده 

دانش آموز  تیمی، الف. قابلیت های محوری، شامل توانایی و مهارت های ارتباطی، پاسخ گویی و مسئولیت پذیری، کار

 مداری، تعهد برای یادگیری مستمر، برنامه ریزی و سازماندهی، خالقیت و آگاهی های تکنولوژیکی.

 ،اد آفرینید، اعتمسازی دیگران، مدیریت بر عملکرب. قابلیت های تکمیلی، شامل رهبری، داشتن چشم انداز، توانمند 

 (139۴، نصیریان)قضاوت و تصمیم گیری می باشد. 

 

 رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی  

ه توجه کرد ی آناناز نظریه های مهمی که بیش از همه به نیازهای کارکنان در سازمان و تقویت روحیه  افزایش رضایت شغل

ابتدایی  ران مدارسگر مدیای و نظریه رفتار سازمانی است.باید این نکته را همیشه مد نظر قرار داد که اند، نظریه روابط انسان

ی د باشند مشواهیم خرضایت کامل شغلی را داشته باشند و عاری از هرگونه دغدغه برای نیازهایی که در مطالب بعدی یادآور 

کلمن رانند. )ه بسازو پویا و مناسب جامع ایند انسان هایی کارآمدتوانند از نسل جدیدی که در مدارس خودشان تربیت می نم

 (1376 ،کیلزبری_

را  رضایت درونی و( به دو نوع رضایت شغلی، تحت عناوین رضایت درونی و بیرونی اشاره میکند 19۵1کینزبرگ و همکارانش )

وع پاداش، ن وستمزد دیرونی را ناشی از میزان ناشی از احساس لذت انسانی از اشتغال به کاری که دارد میداند ولی رضایت ب

 کار، روابط انسانی حاکم بر محیط کار و باالخره شرایط محیطی ذکر میکند.

ز مدیران از ادرصد  ۴2در پژوهشی که در خصوص میزان رضایت شغلی مدیران مدارس ابتدایی در شهر تهران صورت گرفته، 

ساس رند. بر اتر دا ک کارشناسی و باالتر رضایت بیشتری نسبت به مدارک پایینشغل خود راضی بوده اند و مدیران دارای مدر

ول، حجم ای مسئاین پژوهش، علل متعدد نارضایتی، عدم امکانات کافی، کم توجهی مراجع ذی ربط و عدم همکاری سازمان ه

 (1373،مصطفی ,عسکریانزیاد کار در مدارس ابتدایی عنوان شده است.  ) 

 

 ن مدارس ابتداییتحصیالت مدیرا

به در نباشت تجرست و امدیریت نظام آموزش، همانند بسیاری دیگر از از فعالیت های بشری، از قابلیت تجربه کردن برخوردار ا

یت در کار مدیر که به این حوزه دانش مدیریتی آموزشی پدید آمده است. بر این اساس میتوان انتظار داشت که از سویی افرادی

ان اند. مدیرمدد رس گمارده میشوند با گذشت زمان تجاربی را کسب کند که آنان را برای اعمال بهتر مدیریتآموزش و پرورش 

ز وضعیت گاهی اآدارای تحصیالت دانشگاهی در زمینه ریشه یابی و حل ابتکاری مشکالت، انتقاد پذیری نسبت به معلمان، 

د. ) ر هستن، از مدیران بدون تحصیالت دانشگاهی موفق تتعلیم و تربیت و توانایی اجرای طرح های تغییر و نوآوری

 (1373،عسکریان

در رشته  ل کردهاز سوی دیگر مدیران با زمینه تحصیلی مدیریت آموزشی از عملکرد قابل قبول تری نسبت به مدیران تحصی

ت وزه مدیریحط با غیر مرتب های غیر مدیریت آموزشی برخوردارند. لذا به کارگیری افراد دارای مدرک تحصیلی در رشته های

 )139۵صالحی زاده،  و قنبری)آموزشی میتواند موجب ناکارآمدی و عدم اثر بخشی مدیران شود. 
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 ثبات مدیریت

د که کسب میکن ان تریهرگاه مدیر فرصت یابد مدت زمان بیشتری را به امر مدیریت بپردازد، یعنی با ثبات باشد، تجارب فراو

 (139۴، نصیریان)دادن صحیح تر وظایف مدیریتی کمک خواهد کرد.  او را در امر انجام

 در عین حال ثبات مدیریت فواید زیر را نیز در پی دارد:

 ایجاد انگیزه برای برنامه ریزی بلند مدت. -

 فراهم آوری ارزیابی فعالیت های بلند مدت -

 ایجاد احساس امنیت شغلی و در نتیجه سالمت روانی مدیران  -

 انطباق کارکنان با شرایطسهل تر کردن  -

 آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات -

 افزایش مسئولیت پذیری مدیران -

 
 اخالق حرفه اي

ی ده و تمامدوین شتاخالق حرفه ای عبارت است از: اصول و معیارهای اخالقی که توسط سازمان ها بر اساس الگوهای اخالقی 

 (1382د، باشند، هستند )میرکمالی, سید محمرفتار آنان می اعضای سازمان ملزم به رعایت این اصول که هدایتگر 

ان و ق سازماخالق حرفه ای مسئولیت اخالقی مدیر در قبال حقوق سازمان و محیط است لذا مدیری اخالقی است که حقو

 (138۵, احد، افراد آن و محیط را بشناسد و آن را رعایت کند )فرامرز قراملکی

کنترل  ر بر رویبه کاهش ارتباطات و افزایش خسارات در سازمان می گردد و مدیریت، بیشتسیستم اخالقیات منجر  رضعف د

ی مفی تبدیل به من گذشته نگر تکیه خواهد کرد زیرا افراد به مدیریت، اطالعات نمی رسانند و در این صورت انرژی سازمان

به دیگر لد شد. ه، غیبت، کم کاری و... خواهشود و به عبارت دیگر توان سازمان به جای آن که صرف هدف شود، صرف شایع

ری ی، بهره واحرفه  این شمشیر فرصت است. اخالق حرفه ای تاثیر چشم گیری بر روی فعالیت ها و نتایج سازمان دارد. اخالق

 می تسهیل راحتی را افزایش می دهد، ارتباطات را بهبود می بخشد و درجه ریسک را کاهش می دهد زیرا جریان اطالعات به

 (1390, نوریه و تورانی, حیدر، شادالویییجاد حادثه، از آن مطلع می گردد )گردد و مدیر قبل از ا

ع می فرینی شروتماد آموفقیت در سازمان ناشی از ایجاد و به کارگیری اخالق حرفه ای در سازمان است. اخالق سازمانی از اع

ماد د شد. اعتر خواهتر باشد، میزان تعهد به سازمان و وظایف بیشتشود. هرچه اعتماد به سازمان، برنامه ها و مدیران بیش

ه مدیران کنان بآفرینی منجر به افزایش توان سازمانی در پاسخ دهی به نیازهای محیطی خواهد گردید. هرچه اعتماد کار

ورد. خواهند آ بدست ی نیزجه کمترکاهش یابد، مدیران میبایست هزینه بیشتری را جهت کنترل رفتار کارکنان بپردازند که نتی

 (1390, و تورانی، شادالویی)

ن و ذا کارکناده و لزمانی که تصمیمات بر اساس اخالق حرفه ای باشد، از لحاظ اخالقی مدیر برای دیگران قابل پیش بینی ش

 , معصومه،حکمی یذاکرهمواره راه درست را بر می گزیند.)مردم به وی اعتماد و اطمینان می کنند، زیرا می دانند که وی 

139۴( 

 

 بحث و نتیجه گیري
همترین منمود که  ه گیریاز مقاله های بررسی شده در مورد عوامل تاثیر گذار بر عملکرد مدیران ابتدایی میتوان اینگونه نتیج

 صالحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی مقطع ابتدایی عبارتند از: 
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 م. مدیران الزی، صالحیت های فردی، صالحیت های اخالقی و اجتماعی و..صالحیت های اجتماعصالحیت مدیریتی و رهبری، 

 شته باشنداهی دااست از مهارت، تجربه، تعهد و تخصص الزم برخوردار بوده و از دیدگاه ها و نظریات مختلف مدیریتی آگ

 (139۴، ننصیریا)نمایند.  تابتوانند در عرصه آموزش و پرورش برای بهبود توانمند سازی آن را تبدیل به عمل و کاربرد

 ا بر عهدهزمان رمدیر دارای اخالق حرفه ای، دارای خود کنترلی و خود انضباطی باالیی است. اگر چنین شخصی مدیریت سا

علمان و ارکنان، مر در کبگیرد، آن سازمان از کارایی و بهره وری باالتری برخوردار است و موجب ایجاد انگیزش درونی و پایدا

ه می شود ری مدرسمی شود، منابع انسانی متخصص را چذب می نماید و از این طریق باعث افزایش کارائی و بهره وشاگردان 

 )139۴ ،ذاکری حکمی)

 ام آموزشیخشی نظبتربیت، انتخاب و انتصاب، بازآموزی و نگهداشت مدیران در مدارس رابطه ای مستقیم با کارآمدی و اثر 

جدان وی همچون: ثرگذارتکاپوی افزایش عملکرد خود باشند که این امر با توجه به متغیرهای ا دارد. لذا الزم است مدیران در

پذیر می  امکان کاری، تعهد، سالمت جسم و روان، تحصیالت عالیه، تخصص و مهارت آموزی و دارا بودن شایستگی های الزم

 )139۵قنبری و صالحی زاده، (باشد. 

لمی در های ع ش خود باید دارای دانش و تخصص الزم بوده و در جریان آخرین یافتهمدیران جهت ایفای موفقیت آمیز نق

با  شی باشند.ت آموززمینه مدیریت آموزشی قرار گیرند لذا این مهم شدنی نیست مگر اینکه مدیران دانش آموخته رشته مدیری

به سوی  پرورش هدایت مدیران آموزش و توجه شناسایی عوامل موثر بر عملکرد و اولویت بندی آن ها پیشنهاد می شود تا

رزشیابی، اروهی، کسب مهارت هایی باشد که عملکرد آن ها را افزایش می دهند، مهارت هایی مثل رهبری، برقراری روابط گ

رگاه های مت، کااستفاده از روابط انسانی و سرانجام مهارت سازماندهی که از طرق مختلفی چون تشکیل کالس های ضمن خد

, فخرالسادات و نصیری(، دعوت به سمینارهای علمی، تشکیل تیم و کارگروه های تخصصی و... انجام پذیر می باشد. آموزشی

 )139۵جواد ساکی، 

  

 منابع
یراز، شی و اقتصاد، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابدار ، صالحیت حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی،139۴نصیریان, مرتضی، 

 .علوم و فناوری خوارزمیموسسه عالی 

 پ ششم.چانتشارات امیرکبیر، ا -پرورش _ومدیریت آموزش (، سازمان1373عسکریان، مصطفی)

 د محمود، تهران: انتشارات جامعه نو.محممدیریت بهتر، ترجمهبرایراه ۵2۵(، 1376کیلزبری )_کلمن ران

ایر ارتهای مدیران سان دارای مدرک مدیریت آموزشی در مقایسه با مه، بررسی مهارتهای مدیر139۵قنبری, مهدی و مریم صالحی زاده، 

و فرهنگی،  جتماعیاپنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات  رشته ها در مدارس مقطع ابتدایی،

 .وسسه آموزش عالی مهر اروندم-تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار 

 .1386موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،   :طحی، سیدحسین و عباسی، سعید .توانمندسازی کارکنان. چاپ اول، تهراناب

 ها درمدارس مقطع ، بررسی وضعیت عملکردمدیران فارغ التحصیلمدیریت آموزشی و سایررشته139۵جواد، ساکی, نصیری, فخرالسادات و 

شگاه شهید ن، دانالمللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهرا ابتدایی استان همدان،نخستین کنفرانس بین

 .بهشتی

ربیتی، تناسی و علوم دومین کنفرانس ملی روانش ، عوامل موثر بر اخالق حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی،139۴ذاکری حکمی, معصومه، 

 انادگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شادگش -استان خوزستان 

 .1ماره ش، اخالق و مسئولیت اجتماعی در مدیریت آموزشی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی. 1382میرکمالی، سید محمد، 

 ، اخالق حرفه ای، تهران انتشارات مجنون، چاپ سوم138۵فرامرز قراملکی, احد،  
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 .۴رشد مدیریت مدرسه، شماره ، اخالق عملی در سازمان آموزشی. مجله 1390شادالویی, نوریه و تورانی, حیدر، 

رکز انشگاه پیام نور مو وظایف آموزشی در شهر بابل، د (مفطع سه) مدارس مدیران عملکرد میان رابطه بررسی، 1389حسنی, سید مظفر ، 
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