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 چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه ی مهارتهای نظارت و راهنمایی آموزشی 

مدیران فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی با مدیران فارغ 

التحصیل سایر رشته ها از دیدگاه معلمان کلیه مقاطع تحصیلی 

 –انجام گرفت.روش تحقیق علی  94-95شهرستان خداآفرین در سال 

تحقیق کلیه معلمان آموزش و  مقایسه ای بود .جامعه آماری این

نفرمی باشد که از این  218پرورش خداآفرین هستندکه تعدادآنها 

نفر زن هستند .دراین پژوهش با استفاده  75نفر مرد و  143تعداد

نفر انتخاب شدند  140از روش در دسترس نمونه ی آماری به حجم 

نفر زن هستند .پرسشنامه  49نفر مرد و  91که ازاین تعداد 

عنوان ابزار جمع آوری اطالعات انتخاب شده است .روایی ب

محتوایی پرسشنامه توسط تعدادی متخصصان موضوع مورد مطالعه و 

استاد راهنما تایید شده است .برای بررسی پایایی پرسشنامه 

نفری استفاده  30این پژوهش از ضریب آلفای کرانباخ در نمونه 

به دست آمده است  852/0شده است و ضریب آلفای محاسبه شده 

  t.برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری از آزمون 

 مستقل برای دوگروه استفاده شده است .

تحلیل اطالعات نشان داد که بین مهارت رهبری ، آموزشی ، انسانی 

و نظارت و راهنمایی مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی 

معنی داری وجود دارد . بعبارتی و مدیران سایر رشته ها تفاوت 

مهارت رهبری ، آموزشی ، انسانی و نظارت و راهنمایی مدیران 

دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی از مدیران سایر رشته ها 

مالی مدیران دارای مدرک  –بیشتر است و بین مهارت اداری 
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تحصیلی مدیریت آموزشی ومدیران سایر رشته ها تفاوت معنی داری 

مالی مدیران دارای مدرک  –وجود ندارد بعبارتی مهارت اداری 

 تحصیلی مدیریت آموزشی از مدیران سایر رشته ها بیشتر نیست .

 

–مهارت انسانی –مهارت آموزشی–کلید واژگان: مهارت رهبری

 مالی ومهارت نظارت و راهنمایی–اری مهارت اد

 مقدمه

مدیریت در دنیای امروز نقش اساسی وحیاتی دارد بطوری که 

، اقتصاددان انگلیسی می گوید : )) اگر همه  4آلفرد مارشال

سرمایه ها و ابزارهای تولید در جهان به یکباره نابود شوند 

ت  ولی علم وهنر مدیریت باقی بماند تولید ، توسعه و پیشرف

 ( 1383به نقل از ستاری ،همچنان ادامه می یابد (( ) بیان ،

. 

از آنجا که آموزش وپرورش نسل فعلی جامعه در میان سایر 

ضرورتها ونیازها از اولویت خاصی برخوردار است و آماده سازی 

معلم برای کالس ، تمهید مقدمات و لوازم آموزش وپرورش ، اداره 

روزمره ، ارتباط  و ایجاد هماهنگی امور ، حل مسائل وجریانات 

در بین عناصر سازمان مدرسه ، نیروی فعال ، آگاه و کارآی 

متعهدی را می طلبد که مدیرآموزشی نام دارد . اگر تعلیم 

وتربیت امری ظریف و پراهمیت است و اگر مدرسه با همه ابعاد 

وجودی و وظیفه ای خود به این امر مهم وحیاتی بپردازد ، وجود 

دی بعنوان ناظر ، هماهنگ کننده ، راهبر و مدیر ضرورت دارد فر

 .( 1378)میرکمالی ، 

در نظامهای آموزشی معموال افراد از مسیر معلمی به مناصب 

وسیستمهای مدیریتی و رهبری آموزشی دست می یابند ودر بهترین 

                                                             
1- Marshal 



شرایط مدیریت مدارس و ادارات آموزش وپرورش را به افرادی 

سابقه وتجربه معلمی داشته ولی در زمینه  سپرده می شود که

مدیریت ورهبری دانش ومهارت الزم وکافی ندارند . اهمیت نقش 

معلم وضرورت تربیت آن در اغلب نظامهای آموزشی به رسمیت 

شناخته شده است وهمه ساله تعدادزیادی از داوطلبان معلمی پس 

قایسه از طی مراحل آموزش رسمی جذب حرفه معلمی می شوند ودر م

معلمان آموزش ندیده بدون تردید کارایی واثر بخشی بیشتری 

دارند . در مقابل اهمیت نقش مدیروضرورت تربیت آن هنوز جایگاه 

واقعی خود را پیدا نکرده است واز همه مهمتر معدود افراد 

دانش آموخته رشته مدیریت آموزشی در پست های مدیریتی جذب 

ست که مدیران آموزش دیده وبکار گرفته نمی شوند . مسلم ا

وتربیت شده نسبت به سایر مدیران از دانش ومهارتهای الزم 

برخوردار وکارایی واثربخشی بیشتری دارند . با توجه به اهمیت 

نقش آموزش وپرورش رسمی نقشهای رهبری ومدیریت را عهدار شوند 

 .( 1392)عالقه بند ، بیش از پیش ضرورت می یابد

پرورش عموما براین عقیده هستند که کیفیت صاحب نظران آموزش و

مدیریت فعالیتهای آموزشی ، مهمترین شاخص سطح کفایت و اثر 

بخشی کل برنامه های آموزشی است .زیرا مدیریت با نقش تعیین 

کننده ای که در امر هدایت و رهبری فرایندهای آموزش وپرورش 

 آن گردد در جهت هدفهای آن دارد بالقوه می تواند موجب پیشرفت

بنابراین ، .( 1392و هم موجب از هم پاشیدگی آن )عالقه بند ، 

برای استفاده عاقالنه و مقتصدانه از زمان ، سرمایه و کار 

وتالش نیروی انسانی به منظور نیل به هدفهای عام آموزش وپرورش 

در سطح ملی و هدفهای خاص آموزش ویادگیری در سطح آموزشگاهی 

ت تخصصی افرادی مبادرت کرد که واجد باید به آموزش و تربی

 ویژگیهای بارز و حرفه ای مدیریتی هستند .                                                                         



به اعتقاد صاحب نظران سازمانی یکی از بهترین روشها برای 

 ایجاد وحفظ نظام آموزشی خوب ، تربیت افراد کارآمد و متخصص

به منظور مدیریت و رهبری این نظام است .باتوجه به اینکه راه 

حلهای نهایی مسائل و مشکالت آموزشی نیز در دست رهبران آموزشی 

است ، باید قابلیتها و توانائیهای بالقوه مدیران تا حد 

امکان رشد و پرورش یابد . در میان گروه مدیران و رهبران 

اصر بسیار مهم  به شمار می آموزشی ، راهنمایان آموزشی از عن

آیند و نقش اساسی در تحقق هدفهای آموزشی ایفا می کنند 

 . ( 1393)نیکنامی ، 

امروزه علیرغم گسترش روز افزون  حجم نهاد آموزش وپرورش 

عدم نظارت  -1همچون-وهزینه میلیاردها اعتبار به دالیل متعددی 

شش پایه ، و راهنمایی علمی ومستمر بخصوص در مقطع ابتدائی )

استفاده از نیروهایی که دوره های ویژه تدریس  -2چند پایه ( 

، روان شناسی تربیتی را نگذرانده اند که عدم نظارت و 

پیشرفت  -3راهنمایی مستمر وصحیح برحجم این مشکالت افزوده است

اگر معلمان  ،گسترش اینترنت و آموزش مجازی -4علم وفناوری 

ت وراهنمایی نشوند واز طرف مدیران ونیروی انسانی بدرستی هدای

رهبری وحمایت نشوند امکان رسیدن به اهداف ،آموزشی وناظران 

 عمومی اذهان در وپرورش آموزش  –عالی آموزش  میسر نخواهد بود 

 اموزان دانش مهارت و ودانش علم ارتقای در چندانی توفیق مردم

ی در نظام وراهنمای نظارت وضرورت اهمیت لذا. است نداشته

آموزشی کشور به درستی لمس واحساس میگردد ولی درعمل نظارت 

وراهنمایی به درستی اجرا نمی گردد چرا که در نظا م آموزشی 

کشور ما نگرش معلمان ، مدیران آموزشی و ناظران بر خالف 

 تعاریفی است که برای نظارت وراهنمایی آمده است . 



برنامه ریزی ، رهبری ،  ازآنجا که مدیران نقش بسیار مهمی در

هماهنگی ، نظارت و ارزشیابی و برقراری روابط انسانی موثر 

با دانش آموزان و کارکنان مدرسه دارند باید در انتخاب  و 

انتصاب آنها دقت کافی بعمل آید واین نقش را باید به افرادی 

برخوردار از هنر و علم مدیریت و تعلیم و تربیت سپرد )صافی 

 ،1383 . ) 

محقق در پژوهش حاضر با احساس ولمس ضرورت نظارت و راهنمایی 

آموزشی در نظام آموزشی به خاطرعدم اجرای درست و عملی آن 

بعلت نگرش متفاوت مسئوالن نظارت و راهنمایی آموزشی ،  کمبود 

نیروی متخصص ،ماهر و کارآمد ، استفاده از نیروی انسانی فاقد 

رگیری نیروی انسانی تربیت شده تخصص و مهارتهای الزم و عدم بکا

و دانش آموخته و همچنین نقش مهم و موثر مدیران آموزشی در 

امر نظارت و راهنمایی آموزشی که از وظایف اصلی آنها است به 

بررسی و مقایسه مهارت نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران دارای 

مدرک مدیریت آموزشی و مدیران دارای مدرک سایر رشته ها 

ته است تا در زمینه تربیت، جذب و بکارگیری نیروی انسانی پرداخ

ماهر و کارمد جهت مدیریت و رهبری نظام آموزشی )مدارس( برنامه 

 ریزی و در انتخاب و انتصاب آنها دقت کافی و الزم بعمل آید. 

 روش تحقیق 

دراین پژوهش جهت بررسی تاثیر تخصص و دارا بودن مهارتهای 

میزان موفقیت مدیران آموزشی در بهبود  نظارتی و راهنمایی در

و اصالح فرایند یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف آموزشی در 

 -علی از روش تحقیق " 94-95آموزش و پرورش خدآفرین در سال 

دراین تحقیق با استفاده از  "استفاده شده است . مقایسه ای

نفر  140نمونه آماری به تعداد  در دسترسروش نمونه گیری  

 نفر هستند و 48نفر و  92از این تعداد  معلم انتخاب شدند .که

نفر از مدارس بامدیریت مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی  70



کلیه نفر دیگر از مدارس بامدیریت مدیران سایر رشته از  70و 

 مقاطع تحصیلی می باشد .  

 ابزار جمع آوری اطالعات

ب ابزار جمع آوری  یکی از مهمترین اقدامات پژوهشگر انتخا

پرسشنامه به عنوان ابزار جمع ،اطالعات است .در این تحقیق 

 آوری اطالعات انتخاب شده است .

 5در پژوهش حاضر از پرسشنامه ی محقق ساخته با مقیاس محقق 

 سوال است . 40درجه ی لیکرت استفاده شده است که دارای 

،روایی  کاربردی ترین و مهم ترین روایی :روایی پرسشنامه 

محتوایی است . در تعیین روایی پرسشنامه تاکید پژوهشگر بیشتر 

به روایی محتوایی بوده است. روایی محتوایی بیشتر به این 

مطلب اشاره می کند که نمونه سوالهای مورد استفاده در یک 

های ممکن است که  یها آزمون تا چه حد معرف کل جامعه ی سوال

می توان از محتوا یا موضوع مورد نظر تهیه کرد و از آنجایی 

که هیچ روش آماری برای تعیین ضریب محتوایی وجود ندارد .قضاوت 

اساتید و متخصصان موضوع مورد مطالعه برای انجام این امر 

پژوهشگر را در  استاد راهنمامورد توجه قرار گرفته است .

 پرسشنامه یاری نموده اند. ییروایی محتواتایید 

 پایایی

پایایی یعنی اگر آزمون یا پرسشنامه را در مراحل زمانی    

مختلف اجرا کنیم نتیجه حاصل شبیه بهم یا نزدیک به هم باشد 

 . در واقع ثبات آزمون را پایایی آزمون یا پرسشنامه گویند .

فای برای بررسی پایایی پرسشنامه ی این پژوهش ، از ضریب آل  

نفری استفاده شده است . ضریب آلفای  30کرانباخ در نمونه



به دست آمده است . باتوجه به اینکه نتیجه 852/0محاسبه شده 

 درصد بیشتر است پایایی آزمون تایید می گردد . 70محاسبه از 

 یافته ها

بررسی تاثیر تخصص و دارا بودن مهارتهای  بهدراین پژوهش 

نظارتی و راهنمایی در میزان موفقیت مدیران آموزشی در 

بهبود و اصالح فرایند یاددهی و یادگیری و تحقق اهداف 

با تعداد  94-95آموزشی در آموزش و پرورش خدآفرین در سال 

فرضیه در ادامه مشاهده می گردد پرداخته  5 بانمونه که  140

 ست.شده ا

 های آماری مهارت رهبری مدیرانگروه 1-1جدول 

دو گروه  

 مستقل

انحراف  میانگین تعداد

 استاندارد

انحراف 

 میانگین

مهارت 

رهبری 

 مدیران

مدیران 

دارای مدرک 

مدیریت 

 آموزشی

70 20.3429 4.58696 .54825 

 33937. 2.83939 17.7143 70 سایر مدیران

 آموزشی مدیرانهای آماری مهارت گروه 1-2جدول

انحراف  میانگین تعداد دو گروه مستقل

 استاندارد

انحراف 

 میانگین

مهارت 

آموزشی 

 مدیران

مدیران 

دارای مدرک 

مدیریت 

 آموزشی

70 30.4857 6.23627 .74538 

سایر 

 مدیران
70 27.9714 5.32691 .63669 



 

 

 

 های آماری مهارت انسانی مدیرانگروه 1-3جدول 

انحراف  میانگین تعداد دو گروه مستقل

 استاندارد

انحراف 

 میانگین

مهارت 

انسانی 

 مدیران

مدیران 

دارای مدرک 

مدیریت 

 آموزشی

70 27.4000 5.95247 .71146 

سایر 

 مدیران
70 21.6571 3.95220 .47238 

 های آماری مهارت اداری مالی مدیرانگروه 1-4جدول

انحراف  میانگین تعداد دو گروه مستقل

 استاندارد

انحراف 

 میانگین

مهارت 

اداری 

مالی 

 مدیران

مدیران 

دارای مدرک 

مدیریت 

 آموزشی

70 4286/19 4.45776 .53280 

سایر 

 مدیران
70 3143/20 3.80519 .45481 

 های آماری نقشهای راهنمایی ونظارت مدیرانگروه 1-5جدول

انحراف  میانگین تعداد دو گروه مستقل

 استاندارد

انحراف 

 میانگین

مدیران 

دارای مدرک 

70 8429/31 25227/6 .74729 



نقشهای 

راهنمایی 

 و نظارت

مدیریت 

 آموزشی

 70880. 93025/5 1857/29 70 سایر مدیران

 

 : خالصه وضعیت پذیرش فرضیات تحقیق16-4 جدول

شمار

ه 

فرضی

 ه

 فرضیه
سطح معنی 

 داری

اختالف 

 میانگین
 نتیجه

 اول

دارای مدرک مهارت رهبری مدیران 

مدیریت آموزشی ازسایر مدیران 

 بیشتر است

 تأیید 62857/2  000/0

 دوم

مهارت آموزشی مدیران دارای مدرک 

مدیریت آموزشی از سایر مدیران 

 بیشتر است .

 تأیید 51429/2 011/0

 سوم

مهارت انسانی مدیران دارای مدرک 

مدیریت آموزشی از سایر مدیران بیشتر 

 است .

 تأیید 74286/5 000/0

چهار

 م

مهارت اداری مالی مدیران دارای مدرک 

مدیریت آموزشی از سایر مدیران بیشتر 

 است.

208/0 88571/0- 
عدم 

 تأیید

 پنجم

نقشهای راهنمایی ونظارت نه گانه 

مدیران دارای مدرک مدیریت آموزشی از 

 سایر مدیران  علمي تر است.

 تأیید 65714/2 011/0

 

 گیریبحث و نتیجه 



 فرضیه اول : 

مهارت رهبری مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی از مدیران 

 سایر رشته ها بیشتر است.

 000/0مالحظه می گردد سطح معنی داری  6-4همانگونه که در جدول 

 628/2است و تفاوت میانگین  05/0محاسبه شده است که کمتر از 

رهبری مدیران فارغ بدست آمده است رابطه معنی داری بین مهارت 

التحصیل مدیریت آموزشی ومدیران سایر رشته دارد بنابراین 

مهارت رهبری مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی از مدیران 

این یافته پژوهش با یافته های  سایر رشته ها بیشتر است.

 1381( ، بابازاده ) 1382( ، پورمهدی  ) 1392پژوهش اسکندری )

با توجه به ( همسو یی دارد .  1996ولیوا )(و ا 2002(، هریس)

نتایج بدست آمده می توان بیان کرد که هرچه قدر مدیران آموزشی 

مدارس تخصصی ، تربیت شده و دارای مهات های الزم ازجمله مهارت 

رهبری باشند موجب راهنمایی زیر دستان در جهت بهتر فهمیدن 

الیت می گردد هدفهای سازمانی و برانگیختن آنها به کار و فع

وبا فراهم آوردن شرایط موجب شکوفایی استعداد ها ، با دادن 

فرصت تبادل افکار موجب استفاده از اندیشه ها و تجارب کارکنان 

در مدیریت ، با تفویض اختیارات الزم وبا تقسیم کارو بهره 

برداری از توانائیهای افراد موجب کارایی افراد و در نتیجه 

بهترین نوع مدیریت آموزشی ، مدیریتی است  سازمان می گردد پس

که همراه با رهبری باشد و عالوه بر پشتوانه قانونی و رسمی 

از حمایت افراد نیز برخوردار باشد در این بین مسئولین امر 

تعلیم و تربیت رسالت بزرگی برعهده دارند که شرایط و زمینه 

 ند .الزم را جهت تربیت و جذب مدیران تخصصی را فرهم آور

 فرضیه دوم :  



مهارت آموزشی مدیران مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی از 

 مدیران سایر رشته ها بیشتراست .

 011/0مالحظه می گردد سطح معنی داری 8-4همانگونه که در جدول  

 514/2است و تفاوت میانگین  05/0محاسبه شده است که بیشتر از 

ین مهارت آموزشی مدیران بدست آمده است رابطه معنی داری ب

فارغ التحصیل مدیریت آموزشی ومدیران سایر رشته وجود دارد 

بنابراین مهارت آموزشی مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی 

یافته های این پژوهش با  از مدیران سایر رشته ها بیشتر است.

 1377( ، برقعی ) 1383( ، کجوری هرج ) 1392یافته های اسکندری )

مهارت در امور آموزشی در  ( همسو می باشد .  2002ریس )( و ه

انجام آگاهانه وظایف و مسئولیتهای خطیر آموزشی موثر است و 

موجب هدایت جریان آموزش و یادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد 

و پرورش دانش آموزان می گردد. مدیرانی که از مهارت آموزشی 

ئولیت خطیر خود آگاهی الزم برخوردار نباشد و از وظایف و مس

نداشته باشد نمی تواند وظایف و کارکردهای مدیریتی را انجام 

دهد ودر نتیجه عدم کارایی و اثربخشی برنامه های آموزشی را 

موجب خواهد شد به همین دلیل باید مدیریت مدارس به مدیران 

دانش آموخته مدیریت آموزشی و دارای مهارت و تخصص الزم سپرده 

رت دارد مسئولین آموزش و پرورش در انتخاب مدیران شود و ضرو

مدارس ،تخصص ،داشتن مهارت های مدیریتی افراد را مالک انتخاب 

 قرار دهند.

 فرضیه سوم :

مهارت انسانی مدیران مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی از 

 مدیران سایر رشته ها بیشتراست .



اصلی مبنی بر یافته های این تحقیق حاکی از تایید فرضیه 

مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی  بیشتر بودن مهارت انسانی

 10-4از مدیران سایر رشته ها است .همانگونه که در جدول 

محاسبه شده که کمتر از  000/0مشاهده می گردد سطح معنی داری 

است اختالف بین  742/5است وباتوجه به تفاوت میانگین که  05/0

ان بر اساس دو گروه معنی داراست پس مهارت انسانی مدیر

هرقدرمدیران آموزشی ، دارای تخصص مدیریت آموزشی  باشند 

یافته  دارای مهارت انسانی بیشتر و مطلوبتری خواهند بود .

( ، کجوری  1392های این تحقیق با یافته های رنجبرهوجنان )

( همسویی  1374( و گریفیث ) 1378( ، شمسی برقعی ) 1383هرج )

رد .این محققان در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافته دا

اند که بین رشته تحصیلی و مهارت آنان در برقراری روابط 

انسانی در بین کارکنان رابطه وجود دارد و داشتن تخصص در 

 مهارت انسانی برعملکرد مدیران تاثیر دارد.

 رضیه چهارم :ف

یریت آموزشی از مالی مدیران فارغ التحصیل مد –مهارت اداری 

 سایر مدیران بیشتر است.

نتایج فرضیه چهارم نشان داد که تفاوت معنی داری بین مهارت 

مالی مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی با سایر –اداری 

مدیران وجود ندارد .نتیجه اینکه مدیران رشته مدیریت آموزشی 

با مهارت های اداری و مالی آشنا نبوده و نسبت به مدیران 

سایر رشته ها عملکرد بهتری نداشتند  و گذراندن دروس مانند 

تاثیر نداشته اصول حسابداری ، بودجه بندی  و مدیریت مالی 

است .الزم است با برگزاری دوره ضمن خدمت مدیران را در زمینه  

مالی توانمند نمود. یافته های این تحقیق با یافته  –اداری 



( تقریبا همسویی دارد  اسکندری در تحقیق  1392های اسکندری ) 

خود تحت عنوان مقایسه عملکرد مدیران فارغ التحصیل مدیریت 

مدیران از دیدگاه دبیران مدارس پلدشت به این آموزشی با سایر 

نتیجه رسیده است که اگرچه تفاوتهایی بین عملکرد مدیران فارغ 

التحصیل مدیریت آموزشی و سایر مدیران در مهارتهای رهبری ، 

انسانی ، آموزشی و اداری مالی وجود دارد اما این تفاوتها 

های تحقیق با /. معنادار نمی باشد .همچنین یافته  05در سطح 

( همسو نیست و مطابقت ندارد   1381یافته های بابازاده )

بابازاده در تحقیق خود تحت عنوان بررسی عوامل موثر در عدم 

جذب فارغ التحصیالن رشته مدیریت آموزشی در مدیریت مدرسه به 

این نتیجه رسیده است که مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی 

تی خود ) هدایت ، رهبری ، نظارت ، در انجام وظایف مدیری

ارزشیابی و اداری مالی ( وهم درارتباط با وظایف شغلی و هم 

نی مدارس ازنظر اخالقی قابلیت سرمشق شدن به دیگر منابع انسا

 عملکردهای بهتری دارند.

 فرضیه پنجم :

نقش نظارت و راهنمایی مدیران فارغ التحصیل مدیریت آموزشی  

 ه ها بیشتر است .از مدیران سایر رشت

 011/0مالحظه می گردد سطح معنی داری 11-4همانگونه که در جدول 

 657/2است و تفاوت میانگین  05/0محاسبه شده است که بیشتر از 

بدست آمده است تفاوت نقش راهنمایی و نظارت  مدیران فارغ 

التحصیل مدیریت آموزشی ومدیران سایر رشته معنی دار است  

اهنمایی و نظارت  مدیران فارغ التحصیل مدیریت بنابراین نقش ر

می توان  آموزشی از مدیران سایر رشته ها بیشتر موثرتر است.

نتیجه گرفت که مدیران رشته مدیریت آموزشی با کارکردهای 



مدیریتی ازجمله نظارت و ارزیابی آشنابوده ونسبت به سایر 

ه های یافته های پژوهش با یافت. مدیران عملکرد بهتری دارد

 1382(، پورمهدی ) 1392( ، منادی سفیدان ) 1392رنجبرهوجنان )

(  2000( و الول و وایلز ) 2002( هریس ) 1381( ، بابازاده )

(  1995( ، لین و یومینگ )) 1996همسویی دارد. هیز و دیگران )

( در تحقیقات و مقاالت خود اشاره  1990، جانسون و اسنایدر )

ران به فنون نظارت و راهنمایی کامال کرده اند که نیاز مدی

افزایش اثربخشی مدیران  مشهود است و معتقدند که این امر باعث

نظارت و کنترل برامور و جریان های آموزشی و بررسی می شود . 

میزان دست یابی به اهداف  آموزشی از اهم وظایف مدیران است 

ایند و مدیریت خوب مستلزم نظارت و کنترل موثر است . در فر

مدیریت ، وظایف عمده مشترک همه مدیران برنامه ریزی ، 

سازماندهی ، رهبری سازمانی ، هدایت ، هماهنگی ، نظارت و 

ارزشیابی است .لذا صاحب نظران مدیریت یکی از مهارتهای الزم 

مدیران مختلف از جمله مدیران آموزشی را مهارت نظارت و 

 ارزشیابی می دانند . 

 منابع

( بررسی میزان مهارتهای مدیران از  1383)ستاری ، صدرالدین ، 

نظر معلمان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 

 دبیرستان پسرانه شهر تهران ، دانشگاه تهران

 نشر ، آموزشی ومدیریت ،رهبری(  1378) ، محمد سید ، میرکمالی

 یسطرون

 روان ،نشر آموزشی مدیریت مقدمات ،( 1392) ،علی ، بند عالقه

 سمت ، آموزشی راهنمایی و نظارت ،(1393) ، مصطفی ، نیکنامی



 رشته التحصیالن فارغ عملكرد مقایسه ،( 1392)، مسلم ، اسكندري

 دبیران دیدگاه از ها رشته     سایر مدیران با آموزشي مدیریت

 مرند واحد آزاداسالمي دانشگاه پلدشت، شهرستان مدارس

 التحصیالن فارغ عملكرد مقایسه ،(   1382)،عزیز ، مهدي پور

 دیدگاه از ها رشته سایر مدیران با آموزشي مدیریت رشته

 آزاداسالمي دانشگاه ، اردبیل پسرانه دبیرستانهاي دبیران

 تبریز واحد

بررسی تاثیر میزان نظارت و (  1392رنجبر هوجنان ، علی )

مدارس راهنمایی شهر راهنمایی آموزشی بر بهبود عملکرد دبیران 

 مرند ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند

 بین رابطه اي مقایسه بررسي ،(  1383)  هرج،مجید، كجوري

 هاي رشته در كرده تحصیل مدیران اثربخشي و مدیریتي مهارتهاي

 دانشگاه تهران، متوسطه مدارس آموزشي مدیران سایر با مدیریت

  تهران

مقایسه کارآمدی مدیران تحصیل  ( 1378)برقعی ، حاجیه شمسی،

کرده در رشته مدیریت آموزشی با سایر مدیران در مقطع تحصیلی 

 متوسطه قم ، دانشگاه آزاد اسالمی قم

بررسی نقش نظارت آموزشی (  1393منادی سفیدان ، معصومه )

مدیران بر بهبود کیفیت آموزشی دوره ابتدائی مدارس شهری 

 گاه آزاد اسالمی واحد تبریز، دانش 91-92ناحیه  پنج تبریز 

 

 

 


