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  مقدمه

برون ي  در دوران كنوني ياير هيچ يغلي ن اير كه پرداخان به آن به آدوخاي دقردا  

و دشارتشار خاص نياز نراياه باينر در ديان دشياغل حرايه ار  شيان آديوز  هيار پيي  از       

خردت بخ   را نايرني و انكار نا پذير ان يغل بيه ييمار ديي آيير و همية داوطل يان  نيان        

هار علمي و اني اساوارر د ني بر طي دواقييت آدييز دوره حرايه ار    دشاغلي باير گواهيناده 

 پي  از خردت را ارئه دهنر تا پروانه آغاز كار درياات دارنر . 

دريريت آدوز  و پرور  در يمار يكي از دشاغل حراه ار است كيه بيه دلييل اهمييت و     

انيرن دور  آديوز    تأثير عظيمي كه در سرنويت دان  آدوزان دارد پرداخان به آن بيرون گذر 

پي  از خردت و احراز و يايساگيشار علمي ، اني و اخ قي يا در دوارد وييهه طيي دوره هيار    

 آدوز  ضمن خردت ن اير دجاز يمرده يود . 

هم اكنون در سراسر  شان پيشرااه برار دريران آدوزيگاهشا و ديگر دسئوالني كه در نظام 

دوره هيار حرايه ار و تخصصيي گونياگوني در      هار آدوز  و پرور  به دريريت دي پردازنير 

دانشگاهشا و ديگر دراكز آدوزيي عالي بر پايره و داوطل ان  نان دشاغلي با طييب آن دوره هيا   

خود را برار كار دريريت و ادار  نشادهار آدوزيي آدياده ديي سيازنر . از سيور ديگير در نظيام       

هار در حيال توسيعه اقاصيادر    آدوز  و پروور  بشيارر از كشورهار  شان بيه وييهه كشيور   

ا اماعي رسم و سنت كشن آن است كه از ديان  ادعه دعلمان آنان را كه درخش  و يليساگي 

اني و يغلي در كار ترريس دارنر به كار دريريت آدوزيگاه يا سازدان آدوز  و پرور  دنصوب 

هشا ييا واحيرهار   كننر ، در اين زدينه بي آنكه در اهميت سابقه آدوز  برار ديريران آدوزييگا  

آدوز  و پرور  تردير يود باير ياآور ير كه در درت ة نخست دشارتشار الزم برار اداره كردن 

ي  آدوزيگاه يا واحر آدوزيي و تجربة كادياب دعلمان در اتيا  دره ارت ياطي نيرارد و ديردر     

ر آدوزييي  درت ة دوم تجربه دمار ترريس ويهگيشار دعلمي دي توانر در راه اعمال دريريت دؤث

دوانع غير الزم پرير آورد . كاديابي در كار ديريريت ادوزييگاهشا و دشياغل كلييرر و سياسيت      
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اگاهي ها و دان  هار خاص و ديگرر  ز هنير دعلميي وابسيه      گذارر نظام آدوز  و پرور  به

است هم اكنون گروه بس عظيمي از كاركنان آدوز  و پرور  كشور عشره دار وظيفة ديريريت  

رداني دناطق و ادارا  ساادر و ا رايي آدوز  و پرور  و سيازدانشار سياسيت گيذارر    و كارگ

نظام در سراسر كشور هسانر و يايساه آن است كه همة نادزدان و دارنرگان يغل ديريريت در  

همة رده هار آدوزيي كشور هرگز به دقام دريريت دنصوب يا در آن دقام تث ييت نشيونر دگير    

دان تصرر دوره ار را به صور  يرايط و ابزار ابقيار ييغل ديريريت بيا     پي  از اناصاب يا در ز

كاديابي طي كرده يا طي نماينر ال اه تا زدانب كه  نين آرداني به تحقق برسر باير ت   ييود  

تا دريران دشاغل و داوطل ان دسايابي به دشاغل دريريت بي  از تصيرر ييا در زديان تصيرر     

ريت خود را با يايساگيشار علمي و اني دجشيز گرداننير و بيا    باوانر با طي دوره هار خاص دري

 نگريشا و ديرگاهشار ادروز دان  دريريت آينا يونر . 

در وضع آرداني همة دانشكره هار علوم تربياي ، عليوم ا امياعي و ديريريت كشيور بايير      

ر تجشيز يونر تا با همكيارر وزار  آديوز  و پيرور  و ادارا  كيل ا رائيي دنياطق دوره هيا       

گوناگون دريريت برار دريران ياغل و داوطل ان دريريت برپا دارنر آنان پس از طي آن دوره ها 

پيچييره و دييوار هيرايت و ره يرر نظيام       باواننر با كاديابي و تسلط بيشار به وظيفة سينگين ، 

 آدوزيي بپردازنر و تراز بشره ورر نظام را اازاي  دهنر . 

با تو ه به گسار  وظايف و پيچيرگي آن ضرور  دارد بنابراين آدوخان دريريت آدوزيي 

زيرا ن اير دراكر آدوزيي و ادارر را ددر اخايار كسياني قيرار داد كيه آگياه بيه عليوم و انيون و        

دشارتشار درت ط با دريريت آدوزيي ن اينر ، آنچه ادرئز قابل لمس است اين است كيه اهمييت   

يگاه واقعي خود را پيرا نكرده است و از ايين رو  نق  درير آدوزيي و ضرور  تربيت او هعنوز  ا

غال اً اقرام  شمگيرر در زدينة تربيت درير دشاهره نمي يود در صورتي كه با تو ه به اهميت 

نق  آدوز  و پرور  و دريريت آن آدوز  و تربيت اارادر كه باواننر در همية سيطوو و رده   

يريت را عشره دار يونر بي  از بي  هار نظام آدوز  و پرور  رسمي نق  هار ره رر و در
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ضرور  دي يابرد بيشينة دعلمي و تجربه هار نايي از آن گر ه زدينه ساز خوب و الزدي برار 

ايفار وظايف و ره رر ي  دركز آدوز  است ولي به تنشايي كااي نيست دريران آدوزيي بايير  

آدوز  و پرور  و دريريت به  ع وه بر آن در حيطة دعارف ، علوم و انون و دشارتشار درت ط با

انراز  كااي آدوز  ب يننر و پس از طي آدوزيشار الزم باير ط ق ضيوابطي وقييق و دشخصيي    

اناخاب يونر و اين  آنچه پي  رور دارير تحقيقي است كه ويهگيشار دريران دراره ييشرر  

اسيت كيه يااايه    يشرساان ساو     را با آيين ناده اناصاب دريران دطابقت نموده است ، ادير 

 هار اين تحقيق باوانر به كاربرد ضوابط در اناخاب دريران دقاطع دخالف آدوزيي كم  نماير . 

 

 تعريف موضوع تحقيق ) بيان مسئله ( 

اگر  ه دوضوع همزاد زنرگي انسان است و از اولين روزهار پيراي  با او بوده است ادا يكي 

آن زنرگي دي كنيم انفجار اط عا  است در حيال   از ويهگيشار قرن حاضر يعني قرني كه دا در

سال يك ار نيمي از دان  بشر كشنه و از دور خارج دي يود و ياااه هار  رير  ار  6حاضر هر 

 آن را دي گيرد . 

اكاشااا  و اخاراعا  و ياااه هار صر سال اخير بشسر به تنشايي اقزونارر از تمادي يااايه  

ان داحول و داغيرر برون دسايابي به ابزارهار الزم و كااي هار دوران ق ل است در  نين  ش

سانسي برار اداده بقا و ود نرارد . اين پيچيرگيشا و سرعت و قرر  عمل و ان وه اراوورده هيار  

انساني و صنعاي نياز به نيرور هماهنگ كننره دافكر و ارزانه ار بنام ديرير دارد تيا باوانير بيا     

 زاء ادكانا  و دنابع سازدان هماهنگي و همسويي به و يود آورد  برناده ريزر درست بين همة ا

اكنون عصر دريريت و ره رر است دواقيت نشادها  و سازدانشا تا حر زيادر به كارآيي ديريريت  

بساگي دارد ، با تو ه به ضرور  و اهميت دريريت سي ب  پييراي  گرايشيشا و انيواع دخاليف      

بين ساير انواع دريرياشا از  ايگاه ويهه ار برخيوردار  دريريت يره است كه دريريت آدوزيي در 

است اگر آدوز  و پرور  هر  ادعه را در رأه همة دسائل  ادعه برانيم دريريت آدوزيي نيز 
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با همان دنطق  ايگاه دشمي در بشسازر و توسعة  ادعه دارد اگر دريران آدوزييي ييم  ادعيه    

ر نظام آدوزيي نييز از كيارآيي و اعا يار بيااليي     دارار دان  و دشارتشار كااي باينر برون تردي

 برخوردار خواهر بود . 

ترقي هر  ادعه ار در گرو نوع و  گونگي اعالياي اسيت كيه ديريران ديراره در دررسيه      

انجام دي دهنر و در دقابل آن ريشه ركود  ادعه و اايزاي  بزهكيارر را نييز در عيرم ديريريت      

ه آنچه دطرو ير درير آدوزيي نقي  حيياتي در پيي     صحيح دراره باير پيگير ير با تو ه ب

برد اهراف تعليم و تربيت دارد لذا درير باير دارار ويهگيشا و توانائيشا و دشارتشار خاصي باير تا 

باوانر با كمال اطمينان كودكان نو وانان را به دست او سپرد او باير همة عوادل الزم و ديؤثر در  

اسر و از همه دشمار باير برانر كه  گونه با آنشيا و رور انشيا كيار    تربيت و ادار  آدوزيگاه را بشن

 كنر. 

با تو ه به  نين دسئوليت سنگين ، برار اناصاب دريران ييرايط خاصيي در نظير گراايه     

يره است كه دحقق دي خواهر در ي  بررسي دريابر كه اييا اناصياب ديريران از رور اصيول و     

 ص حياشا و توانائيشا اناخاب يره انر يا خير . دقررا  بوده و دريران دراره بر حسب 

 

 اهداف تحقيق ) هدفهاي كلي و آرماني تحقق ( 

بررسي خصوصيا  دريران دراره يشرر يشرسياان سياو     و تط ييق آن بيا      -1

 آيين ناده اناصاب دريران . 

ارائه پيشنشادها و راه حلشار دناسب به دسئولين به دنظور بش ود اراينر دريريت و  -2

 دوز  دريران . آ
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 هدفهاي جزئي يا سئوالهاي ويژه تحقيق  

نظر به اهميت نق  دريران در هرايت دسائل آدوزيي آدوزيگاه سئواال  زير دور بررسي قيرار  

 گيرد .  دي

 ايا اناخاب دريران با يرايط دنررج در آيين ناده اناصاب دطابقت دارد ؟  -1

ضمن خردت ديورد نيياز پسيت     آيا دريران دراره دوره هار كارآدوزر و آدوز  -2

 دورد تصرر خود را گذرانره انر ؟ 

 

 روش انجام تحقيق 

با تو ه به هرف تحقيق كه توصيف عيني ، واقعي و دنظمي خصوصيا  دوقعيت دو ود دربار  

ويهگيشار دريران انط ا  آن با ايين ناده اناصاب دريران دي باير و با درا عه كاب رو  تحقيق و 

يره در رو  توصيفي دحقق آنچه هست را برون هيچگونيه دخاليت ييا اسيانااج      بررسيشار انجام

ذهني گزار  دي دهر و ناايجي عيني از دوقعيت دي گيرد و اقط يرايط دو ود واقعي را گيزار   

 دي دهر . 

 

 اهميت موضوع تحقيق 

ا  دريريت دراره نيز داننر ديگر دشاغل دو ود در تعليم و تربييت در پرتيو تجيارب و توقعي    

نايي از نف  دعلمي تحول ياااه است و همواره كساني به دقام دريريت نايل يره انير كيه خيود را    

دعلماني توانا و با تجربه دي دانسانر به همين س ب تمادي دان  آدوخاگان اعلي دوقعيت خيوي   

 را دريون ص حيت و يايساگي دعلمي خود هسانر . 

ه آنيان را در حيل دسيائل و دشيك   تربيايي و      اين  ايگاه علمي و ارهنگي دريران اسيت كي  

سازدانرهي ادور آدوزيي توانا دي سازد . تحقق حاضر در صرد ت ين اين دسئله است كه آيا دريران 

ياغل به ادر دريريت هسانر هسانر يا خير به ع ار  ديگر آيا دريران حاضر وا ر آن خصوصيا  و 
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ر يا خير به ع ار  ديگر آيا دريران حاضر بر اسياه  توانائيشار الزم  شت احزار دقام دريريت هسان

ص حياشار علمي و تجربي كه كلية دريران دي باير از آن برخوردار باينر اناخاب يره انير ييا بير    

را دي ك   26/7/71اساه دصالح ديگر بر اين اساه دحقق آيين ناده نحوه اناصاب دريران دصيوب  

ر است ناايج تحقيقي باوانر در ادر اناصاب  رير دفيير  تشخيص يايساگيشا قرار داده است و اديروا

 واقع گردد . 

 

 محدوديت هاي تحقيق 

 محدوديتهايي كه خارج از كنترل محقق است  –الف 

 تحقيقا  تجربي گسارده در اين زدينه و ود نرارد .  -1

 ضوابط حاكم بر ادارا  در بعضي دوارد كار دحقق را ديوار نموده است .  -2

 الزادي ن وده ياير تو ه زيادر نشره باير .  ون پاس  گويي  -1

 و عمودي حاكم بر اداره ها و دؤسسا  آدوزيي بي  از آن كه دشو  بكار گييرر ديريريت    -4

 آدوزيي به عنوان علم باير دؤير بر داياشار يخصي و ذهني گرايي است . 

 محدوديتهايي كه در كنترل و نظارت محقق بوده است :  -ب

 ضوع دورد تحقيق دحرود كردن اهراف دو -1

 دحرود كردن نمونة دورد تحقيق  -2

بسيار خوب بود كه بررسي يود كه آيا گروه دريران كه ق ل از اب   آيين ناده پست گرااه  -1

انر را با گروهي كه بعر از آيين ناده اناصاب دريران لناخاب يره انر از نظر يرايط احيزاز پسيت   

يا خير ادا با تو ه به اينكه دسايابي بيه آن نيياز   دورد دورد تصرر تفاو  دعني دارر و ود دارد 

 به كار گسارده دارد داأسافانه انجام آن از عشر  دحقق خارج دي باير . 
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 تعريف واژه ها و اصطالحات 

ويهگي ها : يادل خصوصيا  و يرايط احراز پست دنررج در آيين ناده دنصوب ييورار عيالي   

 ديزان تحصي   ، رياة تحصيلي و سابقة خردت .  آدوز  و پرور  يادل : اساخرام رسمي ،

ضوابط : يادل قوائر و قوانين و يرايطي است كه برار رياه يا يغل دريريت در آيين ناديه در  

 نظر گرااه يره است . 

 آيين ناده : يادل دساورالعمل نحو  اناصاب دريران دي باير . 

 و دان  ادوزان را به عشره دارد . دريران : رئيس دررسه كه هرايت و ره رر تمام پرسنل 

 

 خالصه اي از ساير فصلها 

در اصل دوم به ادبيا  تحقيق پرداخاه يره در اين اصل با اسافاده از دنابع دعا ر ضمن ارائه 

ار از تاريخچة دريريت ، دريريت اس دي ، اخ   ديريريت و ديريريت آدوزييي و پيراديون      دقرده

ر ير ، در اصل سوم رو  و دراحل تحقييق ديورد بحيث قيرار     وظايف دريران آدوزيي بحث خواه

 ادعه نمونه رو   مع آورر اط عا  رو  تجزيه و تحليل ياااه هيا بيا    –گرااه و  ادعة آدارر 

ارائه  راول ياااه هار حاصل از پرسشناده هار دربوط به دريران ارائه يره در ايين اصيل ارضييه    

ياااه ها دورد بررسي و آزداي  قرار گرااه و نايجيه گييرر    تحقيق به ترتيب دطرو و با اسافاده از

 صور  خواهر گرات . 

در اصل پنجم تحقيق نايجه گيرر كلي به عمل آدره و تحليل الزم صور  گرايت و داعاقيب   

 پيشنشاداتي بر اساه ياااه ها ارائه خواهر ير . 

  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

15 

 

 

 

 

 

 

 اصل دوم : ادبيا  و پيشينة تحقيق

 

 مقدمه  -

 ادبيات تحقيق -

 پيشينة تحقيق  -
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 مقدمه 

دريريت از آغاز هساي و پيراي  انسان و تشكيل خانواده و ود داياه و با گسار  خانواده 

ها به و ود آدرن ا اماعا  انساني ضور  بيشارر پيرا كرده است  يرا كيه  واديع پيچييره و     

يت و سازدانشار گسيارده اديروزر احايياج د يرم بيه برناديه رييزر همياهنگي ، نظيار  ، هيرا          

سازدانرهي حساب يره دارد كه برون آنشا ادكان بشره ورر از سيازدان و ريير تكاديل آن غيير     

 دمكن و حاي دحال به نظر دي رسر . 

اين ضرور  در سازدانشار آدوزيي اهميت خاصي دارد زييرا وظيايف آن بيه لحياف كيفيي      

سئله ديريريت آدوزييي   بسيار گسارده و دارار اهميت اراوان دي باير . در كشور دا تو ه به د

تقري اً از سي سال پي  ابارا از طريق ارائة دروه و سپس ايجاد رياه هار تحصيلي دانشگاهي 

آغاز گردير ولي عليرغم گسار  روز اازون نظام آدوزيي و ضرور  تو ه بي  از بي  بيه ادار   

ن آدوزيي در زدينيه  آن داأسافانه نگاهي گذرا به آدار و اط عا  و واقعيا  دو ود دربار  دريرا

هار سطح تحصي   ديرن دوره هار دريريت و يركت در ك سشار آدوز  ضيمن خيردت و   

غير بيانگر كم تو شي به ترتيب و آداده سازر اين گروه پر اهميت و دؤثر در آدوز  و پيرور   

 است . 

ت دريران آدوزيي بازوان ا رائي سيايت گذران آدوزيي كشور هسانر و هيچ نظام و سياسي 

آدوزيي برون همكارر و دساعر  دريران آدوزيي قادر به رسيرن اهراف خود نمي باير ع وه 

بر اين درد  آدوزيي دارار ويهگيشايي است كه از نظر كمي و كيفي نس ت به ساير دريرياشا از 

اولوياشايي برخوردار است كه آدار نشان ني دهر كه قريب به نود هزار درير آدوزيي در ديراره  

رايي ، راهنمايي ، دبيرساان و هنرساان دانشسراهار روساايي و دراكز تربييت دعليم ديراره    ابا

كودكان اساثنايي و در ساير سطوو آدوزيي و ادارر دشغول اداره ادور آدوزر  و پرور  كشور 

( اينان اارادر هسانر كه دعلمين را ره رر دي كننر كه روو و  ان ارزنران  ادعيه  1هسانر )

دي دهنر دررسه سازداني است كه دريران آن در تربيت تعراد بي يمارر از كودكان را پرور  
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و نو وانان و يكل دادن يخصيت آنشا دخالت دارد و هر گونه كوتاهي و سشل انگارر و ايا اه او 

 و همكاران  تأثيرا  نا دطلوب زيادر در رير ااراد و كل  ادعه دارد . 

ريريت آدوزيي اهميت و حساسييت و ارزييشار هميه    تو ه دقيق و دويكااانه نس ت به د

  ان ه آن را دشخص تر دي سازد . 

دث ً اگر دراره به وظايف دحوله خود به درساي عمل نكنر قطعاً كار دادگشارر پر حجيم  

تر خواه ير و اگر سازدان دررسه كودكان ادروز و بزرگساالن اردا را بيه رعاييت حقيو  خيود و     

ام به قانون ع قمنر سازد ديزان درا عا  به دادگسارر و دشغله نيرور ديگران و همينطور احار

 اناظادي به ديزان زيادر كاه  دي يابر . 

ترقي  ادعه دا در گرو نوع و  گونگي اعالياي كه در دحيط هار تعليم و تربيت انجام ديي  

هايي نادييره  گيرد و برين لحاف نمي توان اثر دريريت را بعنوان ره ر آدوزيي در  نين دحيط 

اگير  » ( در كااب بحران  شانمي تعليم و تربيت اياره دي كنر 1گرات بطورر كه اليپ كود ز )

قرار است تحولي در عرصه تعليم و تربيت به وقوع بپيونرد اين تحول و دگرگوني باير از دريريت 

زم را در اگر دريريت آدوزيي باوانر انگيزه هيا و  يذابيت هيار ال   « آدوز  و پرور  آغاز يود 

دحيط آدوزيي بو ود آورد دي توانر بسيارر از دعلمان بي رغ ت و بي تفاو  را بيه سير ييو     

آورده تا كار پر ثمرترر را ارائه دهنر و يا اگر درير دررسه باوانر با زحما  او  العاده و در عين 

زدان دررسه حال با رو  هار درست تعليم و تربيت از ق يل ايجاد نظم و انظ اط دنطقي در سا

 لب نظر و همكارر اوليا و به كار گيرر رو  هار صحيح برناده ريزر سازدانرهي و غيره ااراد 

يايساه ار را تربيت و تحويل  ادعه برهر كه تعيرادر از ايين اايراد دئولياشيا و دشياغل دشيم       

ارهنگي و  ادعه را به دست گيرنر كه تأثير به سزايي در رونر پيشرااشار ا اماعي ، اقاصادر ، 

 غيره خواهنر دايت . 

بنابر اين به خاطر نق  حساه دريران در پيش رد اهراف تعليم و تربيت ضرور  و اهميت 

برخوردهار علمي از تحقيق و پهوه  با دسائل و دشك   دربوط به ديريريت آدوزييي كياد ً    
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و تصورا  هرگز  واضح و روين است زيرا رويارويي هار نايي از عرم يناخت و داأثر از ذهنيا 

نخواهر توانست آدوز  و پرور  كشور را در حل دعض   كنوني ناييي از ضيعف ديريريت بيا     

توايق قرين سازد لذا احياء تحقيقا  و قيوام بخشييرن بيه بنييه پيهوه  در زدينيه ويهگيشيا ،        

تحيول  توانائيشا و دشارتشار دورد نياز برار دوره آدوزيي بايساي در سر لوحه برناده هار ايجياد  

 در آدوز  و پروور  قرار گيرد . 
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 الف : ادبيات تحقيق 

 

 مديريت چيست 

 

دريريت در دفشوم كلي و عام آن به يكلشا و با ديرگاه هار دافاو  تعريف ييره اسيت بيه    

گفاه يكي از صاحب نظران به تعراد نويسنرگان دريريت از ديريريت تعرييف ارائيه ييره اسيت      

ران در ي  نكاه اتفا  نظر دارنر و آن ايين اسيت كيه ديريريت     دعذال  ، همه انريشمنران دري

 عادل رسيرن به اهراف سازدان دي باير . 

با تو ه به تعاريف گسارده و اراوان از دريريت نگارنره به  نرين تعاريف دششور گذرا ديي  

 پردازد . 

نرهي هيرايت و  دريريت اراينر برناده ريزر سازدا» دي گوير  )Stoner(اساونر  -

كنارل كويششار اعضار سازدان و اسافاده از تمام دنابع سازدان برار دسايابي بيه اهيراف   

 « دعين سازداني است . 

هماهنگي همه دنابع از طرييق اراگردهيار برناديه    » درريت را  )Flippo(اليپو  -

ور ديؤثر و صيراه  ويانيه    ريزر و كنارل عمليا  سازدان به طورر كه هراشا را باوان به طي 

 تعريف دي كنر . « حاصل نمود 

بيه و يود   » دكار علي ع قه بنر در كااب دقردا  دريريت ادوزييي ديريريت را    -

آوردن و حفظ كردن دحيطي كه در آن ااراد باواننر در  شت بر آوردن هراشار دعيني بيه  

 تعريف دي كنر . « طور دؤثر و كارآدر اعاليت كننر 

» ر در كااب تئوريشار ديريريت ديريريت را  نيين تعريفميي كنير      دكار پرهيزكا -

دريريت ع ار  است از كاربرد تكنيكشار دخالف اداره ادور ي  انساني و هماهنيگ نميودن   
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كلية اعاليت هار اعضار ي  سازدان برار نيل به هرف دعيين و دشيخص بيا راهنميايي و     

 « . اان سازداني دي نادنر راه رر ره ران سازدان كه آنشا را دريران و يا سرپرس

دكار دصطفي عسگريان در كااب سازدان و دريريت آدوز  و پرور  ديريريت را   -

دريريت يعني دجموعه ار از آگاهي هار يكل ياااه  شت ايجاد » اينگونه تعريف دي كنر 

 « . هماهنگي در ي  سازدان برار بارورر بشار برناده ها 

دريريت دجشز كردن نيروهار » دي گوير  اسااد يشير دطشرر در تعريف دريريت -

آزاد كردن نيروها در عين حال كنارل نيروها و در دجرار صحيح انراخان آنشا سازدان دادن 

 « . و حرار  بخشيرن آنشا است 

همانگونه كه گذيت هر كرام از تعاريف ارائه يره از ديريريت بيه  ن يه ار از  ن يه هيار      

ره درير كسي است كه س ب تسشيل انجام كار ارد يا گروه و دسائل دريريت اياره دايت و باالخ

 رسيرن به اهراا  دي گردد . 

قرر  ره رر و دريريت است كه از ضعيفارين انسانشا و دلاشا قيويارين آنشيا را ديي سيازد     

اساعرادها و توانائيشار نشفاه انسان را به زور نمي توان بيه كيار گرايت بلكيه بيا اصيول صيحيح        

د دكانيسمي كه انسان خود در صرد به كار گيرر نيروهار بي پايان خيود برآيير   دريريت و ايجا

ادكان پذير است . آدديان به دثابه صنرو  رديز هسيانر گشيودن دربيي طراياشيا و تواناييشيار       

ابراعي آنان رو  و ردز و ظراات دي خواهر نه زور بنابراين قوانين رااار با انسانشا را باير كشيف  

نسان پيچيره ترين دو ود  شان هساي است بنابراين قوانين رااار با انسيان نييز   كرد نه وضع . ا

باير به همان انرازه پيچيره و دقيق باسر در غير اين صور  كسي قادر نخواهر بود از توانائيشيار  

 انساني اسافاده دناسب ب رد . 
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 مديريت اسالمي 

ي راليزم در كليه نشادهيار خيود   بر خ ف نظام هار غربي كه درعي اساقرار ددوكراسي و ل

دي باينر و راع نيازهار دادر و يشواني را هرف نشايي اداره  ادعه تعيين كرده انير و رضيايت   

همگان را در تأدين سيرر يكم و رااه نس ي دردم دي يناسنر . اسي م در راسياار دسياورا     

آوردن نيازهيار دعنيور و    الشي به دن ال تأدين ايمان و تعالي روو و روان انسيانشا بيه قصير بير    

روحاني آنان بوده و ط يعي است كه راع نيازهار دادر را نيز در حر ضيرور  و بيرار هميه در    

  ار وب دساوا  و برابرر از در نظر دور نراياه است . 

تأدين داديا  و پر كردن يكم و راحت طل ي دوضوعي است كه حيوانا   شان بيه دن يال   

كم انسان پر يود و همة نيازهار دادر او تأدين گردد آيا زنيرگي  آن دي باينر و بر ارض كه ي

ور سريار از ادنيت و رضايت خاطر خواهر ير ؟ ط يعي است كه نه زيرا تأدين نيازهار ديادر  

حراكثر دي توانر رضايت  سم را اراهم كنر ولي روو هنوز تشنه است تشنه ادور و دسائلي كيه  

ت در اين باره ديي تيوان زنيرگي نيا دزطليوب بسييارر از       در حوزه داديا  برانشا دسارسي نيس

دلاشار  شان را دثال آورد گذياه از يرايط ناهنجار در كشور در كشورهار غربي كيه نيياز بيه    

يرو نرارد در بسيارر از كشورهار نفت خيز يرقي نيز كه در آنشا دولت ها و دلاشا به يك اره به 

ي كه از لحاف  سمي سيير ييره انير وقايي در تيأدين      پول ك ني رسيره انر  ه بسيار انسانشاي

نيازهار دادر را ااراط بر گزيره انر ولي همين انسانشا هر گز احساه رضايت و بي نيازر نكرده 

و همواره از كم ودهار اراوان كه  ملگي روحي و رواني دي باينر رنج دي برنر ايين اسيت كيه    

نر كه انسيان ديس توانير بيرار رسييرن بيه       پول و ساير ادكانا  دادر  ملگيفقط وسايلي هسا

 اهراف داعالي خود به كار گيرد . 

بسا انسانشايي كه از دال دنيا بشره بسييار دارنير وليي همچنيان ناراضيي انير و بسيا علميا و         

دانشمنراني كه از دال دنيا هيچ نرارنر ولي قيانع و بيي نيياز دشيكل غيرب و بسييارر ديگير از        

شا از درزهالي كمال گرايي به دور اااياده گراايار راياه طل يي و     كشورهار  شان همين است . آن
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برآوردن نيازهار دادر يره انر . وقاي هرف داديا  باير هر گونه قانون و حقو  انساني نيز به 

راحاي زير پا گذاياه دي يود در زدان حاضر انسانشا گرااار  نگشا و كشمكشيشار اراوانيي كيه    

مدديريت  ع و انگيزه هار دادر و حييواني اسيت در صيورتي كيه     ريشه و انگيزه اغلب آنشا دناا

 كند :  اسالمي تالش مي

نيروهار انساني را در تمام زدينه هايي كه  ادعه اس دي به آن نياز دارد به خوبي  -1

تربيت نماينر و به تمام انسانشار  ادعه دتن  و آگاهي الزم برهر و به دردم كااب )قيرآن(  

 ا انسان گمراه نشود . و حكمت و علم بيادورد ت

قسط و عرل كه يكي از عوادل اصلي به حركت در آدرن  ادعه است بر قرار گردد  -2

اگر همه ادكانا  رااهي را در اخايار  ادعه انساني بگذاريم ولي به آن عرالت نيرهيم انسيان   

ناراضي دي دانر و نمي توانر رير كنر رضايت ا اماعي انسان بيا پيول و راياه كسيب نميي      

د . بلكه به عرالت و انصاف كه انسيان را خشينود و راضيي ديي سيازد يااايه ديي ييود         گرد

انسانشار در طول تاري  كه از كم ود و كمي دواد غذايي گله زيادر نراياه بلكه نارضاياي و 

انروه آنان از بي عرالاي بوده است يكم با حر اقل غذا سير دي ييود لييكن روو انسيان بيا     

انسان در سايه عرالت و قسط است كه دارار انگيزه قور دي ييود و  عرالت آراد  دي يابر 

 دي توانر رير و كمال يابر . 

دريريت اس دي ت   دي كنر تا انسان را از قيير اسيارتشار دخاليف آزاد نمايير      -1

عوادل داعردر انسان را بنر و زتجير دي كشر از  مله دحرودياشار اقاصيادر ، سياسيي ،   

ار اسار  بار ييطاني . هر ي  از اين عوادل در دحرود  عميل خيود   ا اماعي بويهه زنجيره

انسان را به بنر كشيره دانع از رير و تكادل او دي گردد لذا اين زنجيره هار دخالف اسار  

باير از دست و پا و زبان و انريشه و عمل انسان گسساه يود تا باوانر بر د نار تشيخيص و  

 اراده خوي  عمل نماير . 
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پاره كردن زنجيرهار اسار  ايت است كه انساني آزاده تربييت ييود ، انسياني كيه     هرف از 

هرا  دال و دقام و عمل  ربا ن اير و دال و دقام او نفري ر انساني كه دؤثر باير و در دجموع 

 خرار را تس يح گوير . 

بر قرارر و تحكيم حكودت اس دي هرف دشم دريريت در نظيام اسي دي اسيت  يه در     -4

نظام اس دي است كه ايين حق دي توانر ا را يود و انسان كمال يابير ، بنيابراين يكيي از     سايه

دشم ترين ت يشار درير در نظام اس دي اين است كه پايه هار نظيام عيرل اسي دي را  شيت     

 برقرارر آيين حق تقويت نماير . 

د ساخان ديردم  هرف دريريت اس دي دحرود ساخان دردم و تسلط بر آنشا نيست بلكه آزا

از اسار  اديال و ادال نفساني و زنجيرهار هواهار ييطاني به دنظور دسايابي به  ادعه آرداني 

اس دي است تا انسانشا در دسير كمال دعنور و الشي و رسيرن به اهراف عالييه ار كيه  ادعيه    

كوتاه دير   اس دي خواهان است گام بردارنر بريشي است رسيرن به درزهار كمال يك اره و در 

 تحقق نمي يابر بلكه در دراز در  و با ت يشا و دجاهرتشا و ايثارهار اراوان صور  دي گيرد. 

 

 ويژگيهاي اختصاصي و اخالقي مدير 

در اين قسمت ويهگيشا و خصوصيا  دروني و اردر درير درير دورد بحث قرار ديي گييرد .   

است ولي برار  ليوگيرر از طيوالني   ويهگيشار و خصويا  دروني و خصوصي انسان بسيار زياد 

 يود .  يرن ك م تنشا به نمونه هايي از اين خصوصيا  پرداخاه دي

 

 

 ايمان 

يود هر قيرر   دشمارين ويهگي دروني درير ايمان است همه اعمال نيكو از ايمان كادل نايي دي

هم به زبان است هيم   ايمان و اعاقاد انسان قويار دي يود اعمال ني  او نيز زيادتر دي گردد. ايمان
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به عمل و هم به اعضا و  وارو يعني همه اركان برن انسان بران عمل نمايير و گيواهي دهير ديرير     

دسلمان باير تو ه داياه باير كه خراونر بر همه اعمال و رااار و ااكيار و نياشيار او آگياه اسيت .     

نصياف دايياه باييرد اينشيا از     درير در دقابل خرا و حق باير تسليم باير و در دقابل حق و عرالت ا

 ايمان نايي دي يود . 

 

 تقوي 

تقوا از تجليا  ايمان و از لوازم اصلي دناس ا  صحيح انساني اسيت . تقيور حاليت دراق يت و     

نگشرارر از خود دي باير و در اثر آن انسان از اااادن به ورطه هار خطرناك نجا  ديي يابير تقيوا    

 همانگونه باير كه در هنگام رااه و گشاي  نعمت است بنيابر  باعث دي يود كه انسان به هنگام ب 

وعر  الشي تقور دو ب يااان راه راست دي گردد و دقاودت انسان را زياد ديي سيازد و سيخايشا را    

 براي  آسان دي گردانر زيرا انسان به نصر  و هرايت و رحمت الشي اديروار است . 

 

 نيت خالص 

ه خراونر و نيت دنيور و  اه طل انه و غيير خيالص دو يب    نيت خالص دو ب نزديكي انسان ب

درور انسان از خراونر دي گردد كه در اين صور  انسان  ادعه ا  انحطاط پيرا دي كنر بنيابراين  

دشمارين پاية اعمال درير يكي نيت است اگر نيت خالصانه و خير باير انسان كمار دست به اعمالي 

 غير عادالنه دي زنر . 

 

 اخالص 

خ ص از دراتب ايمان است اخ ص يعني اينكه انسيان ظياهر و بياطن  يكيي بايير و همية       ا

كارهاي  را اقط برار رضار خرا و تقرب به خراونر انجام دهر وقاي كار برار رضار خرا تقرب بيه  

گيذارد   او باير انسان هرگز خساه و ااسرده نمي گردد زيرا خراونر هيچ كار خيرر را بي ا ير نميي  
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آن بنره دمكن است   ي برار رضار بنره ار باير خيلي زود خساه و دأيوه دي يود  ونولي وقا

 در حر لزوم از او قرر داني نكنر . 

 

 تواضع 

دريريت دوقعيت و دقادي است كه اخايار انسان قرار گرااه است يكي از ااا  نايي از دريريت 

 پيراي  ك ر و غرور در انسان است . 

برد كه برتر از ديگران است و دقادي باالتر و واالتير دارد و بيه هميين    انسان دمكن است گمان 

 شت همه باير بي  ون و  را از او اطاعت كننر و در برابر او تعظيم نماينر اين دورد يكي از آاياتي  

بوده كه هميشه در دريران پيرا دي يره است درير باير به دقت دواظب بايير كيه پيس از كسيب     

در او حس غرور و خود برتربيني پيرا نشود زييرا انسيان دغيرور و خيود بيين      دسئوليت و سرپرساي 

هرگز به  ايي نمي رسر توايقا  انسان در همة زدينه ها نايجة اروتني و تواضع است يعني اينكيه  

 همواره ديگران را از خود بشار برانر و به لزوم اص و و تزكية خود تو يه نماير . 

 هرگز نخورد آب زديني كه بلنر است  ياااادگي آدوز اگر طالب ايض

 

 شرح صدر 

يرو صرر وسعه صرر از ويهگيشار خوب و اخ قي و از ابزار اساسي دريريت است حضر  علي 

( سيعة صيرر و ييرو    1)ع( دي ارداينر : ) اله الرياسه سعه الصرر ( البزار رياست سعة صرر اسيت ) 

اديق ان حل  و بردبارر اسيت يعنيي اينكيه    صرر در واقع گشادگي و بلنرر اكر است و يكي از دص

ن ايير   …انسان تنگ نظر كينه توز ، دساپا ه ، زود رنج ، سنگرل ، سست ، عص ي ، خشمگين و 

 اينكه در همة حاال  برخود دسلط بايرد و كنارل خود بر نفس خود را از دست نرهرد . 
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 ساير ويژگيها 

از طمع و حرص ، پرهيز ازرياكارر ، پرهيز از خود د ارزه با نفس ، پرهيز از ك ر و قرور ، دورر 

ساايي و پرهيز از خود نمايي نايجه اينكه ويهگيشا و خصايل ني  اخ قيي از دشمايرين ويهگيشيار     

درير است الم و عمل درير زداني دؤثر و پذيرااه يره است كه دروني  را از صيفا  ناپسينر پياك     

 نموده ، دملو از صفا  حسنه كرده باير . 

درير همواره باير به ياد خرا باير . تنشا با ياد خرا بودن حمير ثنيار او را گفيان و از او طليب     

 رحمت و هرايت و حمايت كردن است كه دو ب بي نيازر و دواقيت انسان 

 است . 

سخن آخر اين كه عمل و ايمان باير توأم باينر علم تنشا يا ايمان تنشا كيااي نيسيت در قيرآن    

ايمان با هم آدره است اگر در كنار علم و ايمان ن اير علم دورد سوء اسافاده و ظلم  كريم نيز علم و

بر بشر قرار دي گيرد و  نانچه در كنار ايمان علم ن اير دؤدن د ار دشك   دخالف ديي گيردد .   

 در دريريت علم و ايمان باير با يكريگر تلفيق گردنر اين دو هيچ ي  بي نياز از ديگرر نيست . 
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 مديريت آموزشي 

دريريت آدوزيي با پيرايي و تحول نظادشار نيوين آديوز  و پيرور  پريير آدير . آديوز  و       

پرور  سناي به دليل سادگي و دحروديت به ديريريت بيه دفشيوم اديروز نييازر نراييت در قيرن        

حاضذر با توسعة آدوز  عمودي تأسيس دراره و سازدانشار آدوزييي بيزرو و داعيرد گونياگون     

ناده ها آدوزيي پيچيره تر ييرن ادير آديوز  و پيرور  و تخصصيي ييرن آن اهمييت و        يرن بر

ضرور  سازدانرهي و دريريت اعاليت هار آدوزيي به ترريج ايكار گرديير ديريريت در آديوز  و    

پرور  در ابارا وظيفة نس ااً ساده ار تلقي دي ير كه يايرد تنشا يرط الزم برار ايفار آن دايان 

از اين دو ادر  ادور آدوزيي  و دريريت دراره دعموالً بيه اايرادر كيه از صي حيت     تجربه كار بود 

اخ قي برخوردار بودنر و  نر سالي سابقه دعلمي دايانر سيپرده ديي يير . بيه عي وه دنظيور از       

دريريت آدوز  تفاي  و بازرسي ادور و ايجاد هماهنگي از راه اعمال دقررا  نظار  و كنارل بود . 

داني كه نظام آدوزيي ساده و كو   بود و آدوز  و پرور  عميرتاً وسييلة حفيظ وضيع     ياير تا ز

دو ود و القار گرايششار سناي تلقي دي ير  نين بردايت ساده ار از دريريت آدوزيي تناسيب  

دايت در عصر حاضر بر اثر تحوال  ا اماعي و ارهنگي آدوز  و پرور  و نشادهيار آن از بيي  و   

أدوريت خطير پرور  و آدوز  نسلشار نوخاساه از  شا  دخالف به نظادشار بن دگرگون يره و د

آدوزيي سپرده يره است از اين رو نيل به اهراف عالي آدوز  و پرور  در هر  ادعه ار دسيالزم  

 تجرير سازدان و نوانريشي در دريريت نظام آدوزيي است . 

 

 تعريف مديريت آموزشي 

دريريت آدوزيي را راهنمايي  )EducationOfDictionary(ارهنگ لغا  تعليم و تربيت 

( ارهنگ لغعا  1دانر ) كنارل و ادار  ادور دربوط به  ريان تعليم و تربيت در سازدانشار تربياي دي

ادار   بين المللي تعليم و تربيت در  ار ديگير ديريريت آدوزييي را بكياربردن تكنيكشيا و روييشار      

 هار  هرف و سياستدر نظر گراان  با تربياي سازدانشار
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 ( . 2كلي تعليم و تربيت تعريف دي كنر )

 درير آدوزيي را  نين تعريف دي كنر :  )Knezevich(كنزويج 

دريريت آدوزيگاهي اراينر ا اماعي دربوط بيه هوييت دادن ، نگياه داييان ، بيرانگيخان ،      » 

انساني و دادر سازدان ياااه در كنارل كردن و وحر  بخشيرن تمام نيروهار رسمي و غير رسمي 

ي  نظام واحر و يكپار ه دي باير كه برار دست يابي به هراشار از پيي  تعييين ييره طراحيي     

 «يره است . 

ره يرر  » وايلز دريريت و ره رر آدوزيي را دارادف با تسشيل كننرگي ديرانير او ديي گويير    

هر عملي كه باوانير دعليم را يي  قيرم     آدوزيي ع ار  از يارر و درد به بش ود كار آدوزيي است . 

 « . پي  تر ب رد ره رر آدوزيي خوانره دي يود 

دكار سير دحمر دير كمالي در كااب ره رر و دريريت آدوزيي  نين دي نويسير : ديريريت   

آدوزيي اراينرر است ا اماعي كه با بكارگيرر دشارتشار علميي و انيي و هنيرر كليية نيروهيار      

زدانرهي و هماهنگ نموده و با اراهم آوردن زدينه هار انگيز  و ريير و بيا   انساني وو دادر را سا

تأدين نيازهار دنطقي ، اردر و گروهي دعلمان و دان  آدوزان و كاركنان بطور صيراه  ويانيه بيه    

 هراشار تعليم و تربيت برسر . 

ن ادكيان  آنچه كه تا كنون نوياه يره دخاصرر در باب ادبيا  تحقيق دي باير كه بي  از اي

 گسار  آن برار دحقق و ود نرارد . 

 

 ب : سابقة موضوع تحقيق ) پيشينة تحقيق ( 

نگارنره با درا عه به دركز پهوهشكره تعليم و تربيت اقرام به اساخراج سيابقه دوضيوع تحقييق    

هيچگونه تحقيق گسارده در رابطه با دوضوع تحقيق بطور دساقيم صيور    1174نموده كه تا سال 

است وليكن بي  از هفره دورد تحقيق در دحورهار نزدي  به دوضوع صور  گراايه اسيت   نگرااه 

 كه به سه نمونه از آن بعنوان پيشينة تحقيق پرداخاه دي يود . 
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 تحقيق اول 

بررسي انط ا  عملكرد دريران دراره يشرساان دداونر با وظيايف ديريران   موضوع تحقيق : 

 وي ارر ، دانشگاه تربيت دعلم دانشكر  علوم تربياي ، ايو   آدوزيي . دحقق : علي اصغر اصغريان 

 1172ليسانس 

 ارضيه : 

اكثر دريران دراره به علت عرم تخصص اقران يا كم ود دوره هيار ديريريت از وظيايف     -1

 دريريت آدوزيي بي اط عنر 

 اكثر دريران دراره غال اً در عمل به وظايف خود تو شي نرارنر . -2

 علمي عملكرد دريران تغيير دي كنر .  به نس ت اازاي  درارج -1

 بين عملكرد دريران زن و درد تفاو  دعني دارد و ود نرارد .  -4

برار آزدون ارضيه ها پرسشناده برار دعلمان ، دريران ارسال يره ) تميام ديريران و دعلميان    

 111كه به صور  نمونه گيرر تصاداي ط قه ار اناخاب يره بودنير توضييح ييره ( . از دجميوع     

 274% از دجموع 1/21پرسشناده برگشت نموده است  118پرسشناده توضيح يره در بين دريران 

% در اين بررسيي از آديار   26/21پرسشناده برگشت نموده  261پرسشناده توضيح يره بين دعلمان 

 توصيفي اسافاده يره است . 

 

 محدوديت هاي پژوهش 

 الف : دحرودياشار در كنارل دحقق 

 ار گراان پنج وظيفه از وظايف دريران آدوزيي . دورد تحقيق قر -1

 دحرود بودن ناايج تحقيق به دليل دحروديت در اناخاب نمونه دورد تحقيق .  -2

 انجام تحقيق در دراره دخارانه و پسرانه  -1
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 ب: دحرودياشايي كه در كنارل قرار دارنر 

 عرم همكارر تعرادر از دريران و دعلمان در برگشت دادن پرسشناده .  -1

 دشكل اياب و ذهاب برار ا رار پرسشناده ها به دليل پراكنرگي  غراايايي دراره .  -2

 

 روش تحقيق توصيفي 

(  ادعيه  71-72 ادعة آدارر : همة دريران آدوزيگاهشار دناطق دخاليف ديراره دداونير )   

نمونة دعلمان برار بررسي عملكيرد    نمونة تحقيق برابر دريران همان  ادعة آدارر است . ادا  ادعة

نفير بيه طيور تصياداي در      274نفير   822 ادعة آديار دعلميان خواهير بيود از      1/1دريران برابر با 

 ن دداونر اناخاب يره انر . يشرساا

و كياربرد آزديون    Pو درصير   Fبرار بررسي ارضيه ها از رويشار آديارر توصييفي اراوانيي    

دجذور كار اسافاده يره است . رو   مع آورر بصور  ديراني و با اسافاده از دو نوع پرسشيناده  

ست . نايجه گيرر هيچ ي  از دريران دورد بررسيي در ريياة ديريريت ييا     دريران و دعلمان بوده ا

%  ادعية آديارر تحقييق را    1دريريت آدوزيي تخصصي نرارد و اقط ي  نفر از آنشا كيه كماير از   

تشكيا دي دهر و در رياة علوم تربياي تحصيل كرده است . اين دطلب بيانگر اين است كه اكثريت 

 تحقيقي تخصصي الزم را نرارنر .  قريب به اتفا  دريران  ادعه

% از دريران از دوره هار آدوز  ضمن خردت نيز دحروم بوده انر و عيرم تخصيص   81بي  از 

% از تحكييم روابيط انسياني و    62% از همياهنگي  62% از برناده ريزر 61باعث يره است كه حرود 

نظرا  دعلميان بييانگر ايين     % از نظار  و ارزييابي اط عي نراياه باينر . ياااه هار حاصل از74

واقعيت است كه اكثر دريران در عمل به وظايف دريريت آدوزيي تو شي نرارنر . تحصي   حرود 

% ايسانس تشكيل ديي دهير . هميانطور كيه     2% او  ديپلم و كمار از 11% از دريران ديپلم 16/41

نشره است و اين دطليب  اناظار دي رات بين عملكرد دريران درد و زن تفاو  دعني دارر دشاهره 
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بيانگر اين واقعيت است كشعادل  نسيت در ادار  ادور دحيط آدوزيي نمي توانر تأثير داياه بايير  

 بلكه اصول دريريت علمي و آينايي با وظايف آدوزيي عادل تعيين كننره در آن است.

 

 تحقيق دوم 

 موضوع تحقيق 

ساان يشرضا دربار  يرو وظايف و تحقيق و بررسي نظرا  دريران دراره دقاطع دخالف يشر

 اصول درديريت در ارت اط با نحو  عملكرد دريران . 

 . 64-61پايان ناده كاريناسي اريرد سال  –دحقق : دحمر علي تصريقي 

 هرف تحقيق ع ار  است از : 

 ديزان آينايي دريران دراره از اصول دريريت  -1

 ديزان رعايت اصوا دريريت در عمل  -2

نظرا  دريران در اهميت دادن به تجربه و سابقة دريريت يا علم دريريت و اصيول آن  تشخيص  -1

بيوده كيه همية     64-61 ادعة آدارر كلية دريران و دعلمان ديراره يشرسياان يشرضيا در سيال     

دريران برار انجام تحقيق در نظر گرااه يرنر اناخاب دعلمان بطور تصاداي از هر دررسه ي  نفير  

برار آزداي  ارضيه هار تحقيق و  مع آورر نظيرا  ديريران و دعلميان دو     صور  گرااه است .

پرسشناده تحت عناوين پرسشنادة دريران و پرسشنادة دعلمان تشيه و تنظييم گردييره كيه حياور     

سئواالتي در زدينة اصول دريريت بوده پس از ط قه بنرر داده ها و پاس  سيئواال  پرسشيناده بيا    

احاساب ديانگين از پاسخشا و داده هار دربوطه به هر سيئوال نايايج داده   اسافاده از درصر گيرر و 

به صور  ناايج درصرر دشخص و با اسافاده از آدار توصيفي نايجه گيرر ييره اسيت . نايابج بيه     

 دست آدره از اين تحقيق ع ار  است از : 

ا غال ياً در عميل   بر اساه نظريا  دعلمان اكثريت دريران آنشا اصول دريريت و ييرو وظيايف ر   -1

 رعايت نمي كننر . 
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 يرو وظايف دريران دراره با اصول دريريت دطابقت  نراني نرارد .  -2

 اكثر دريران درارر در دوره هار آدوزر  ضمن خردت يركت نكرده انر .  -1

 اكثر دريران دراره تخصص يغلي الزم را نرارنر .  -4

   كااي نرارنر . اكثر دريران دراره از اصول دريريت اط عا -1

بيشار دريران آدوزيگاهي در دريريت به تجربه و سابقة كار بيشار از اصول دريريت دعاقرنير و   -6

 به آنشا اهميت دي دهنر . 

 

 تحقيق سوم 

دوضوع تحقيق : دقايسة رو  دريريت دريران درارسيي كيه دوره هيار ديريريت آدوزييي را      

 ا نريره انر . گذرانره انر با دريراني كه اين دوره ها ر

 .  1166او  ليسانس سال  –دانشگاه علوم تربياي  –دحقق :  عفر  مالي 
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 فرضيات :  

دريراني كه دوره هار آدوز  ضمن خردت را طي كرده انر دارار عملكردد بشايرر نيسيت بيه     -1

 دريراني كه اين دوره را طي نكرده انر هسانر . 

وز  دريريت ديره انر بشار از  و درارسي اسيت كيه    و درارسي كه دريران آنشا دوره هاه آد -2

 دريران آنشا دور  آدوز  دريريت را نريره انر . 

روابط انساني بين دريران و دعلمان واحرهار آدوزيي كه دريران آدوز  ديره انر دطلوب تر از  -1

 روابط بين دريران و دعلماني است كه دريران آنشا آدوز  نريره انر . 

سيئوال در زدينية وظيايف     47ودن ارضية هار ديذكور پرسشيناده ار دركيب از    به دنظور آزد

دررييه كيه دارار ديريران     11نفير از دبييران    111دذكور و روابط انساني و ايجاد روحيه در اخايار 

 11نفر از هر دررسه تصاداي ( قرار گرات و به همين تعراد دبيير از   1ادوز  ديره بودنر ) اناخاب 

% از پرسشيناده هيار   82دريران ادوز  نريره بودنر پرسشنادة ديذكور داده يير    دررسه كه دارار

% آديوز  نرييره انير برگشيت داده يير .      71تحويل داده يره به دراره دريران آديوز   دييره   

اط عا  داده هار پرسشناده ها  مع آورر و در  راول دربوطه ط قه بنرر يير و بيا اسيافاده از    

رر پي  بيني يره دناسب دورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارر گراانر و آدار توصيفي و آزدون آدا

 ناايج حاصله به اين قرارنر .

 

 نتايج 

عملكرد دريران آدوز  ديرده در زدينة وظايف برناده ريزر سازدانرهي و انگييز  دطليوبار از    -1

ر دو گروه از نظير  عملكرد ديران آدوز  نريره در وظايف او  دي باينر ولي تفاو  در زدينة عملك

 كنارل و ود نرارد 

سطح روحية دعلمان در دراره دريران آدوز  ديره بشير از روحيية دعلميان ديراره ديريران       -2

 آدوز  نريره است . 
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دناس ا  و روابط انساني در دراره آدوز  ديره بشار از دناس ا  و روابيط انسياني در ديراره     -1

 آدوز  نريره است . 

 

 محدوديتها

 ود نمودن در دراره پسرانه توسط دسئولين ادار  كل اساان تشراندحر -1

 كارانه دعلمان با دسئله .  برخورد دحااظه -2

 و ود دشك   دانوع و نرايان حوصله و ع قة الزم  شت پاسخگويي دنصفانه به سئواال .  -1

 .  اعاقاد دعلمان و دريران به عرم اسافاده آدوز  و پرور  از ناايج تحقيقا  -4

 دخالت دادن روابط خصوصي در پاس  به سئواال  .  -1
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 اصل سوم : رو  تحقيق

 

 عنوان تحقيق  -

 اهداف كلي تحقيق  -

 نوع تحقيق  -

 جامعه آماري  -

 حجم نمونه  -

 ابزار تحقيق  -

 محدوديتهاي تحقيق  -

 موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبالغ  -

 جبالغ اطالعات كلي درباره مدارس شهرستان ساو -
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 مقدمه 

در اين اصل دحقق ضمن بيان عنوان تحقيق و هراشار كلي به هيراشار  زئيي ييا سيئواال      

ويهه نيز اياره خواهر نمود و همچنين به رو  تحقيق ،  ادعه ادارر ، اط عا  كلي دربار  دراره 

ا  و يشرياان ساو     اط عاتي  زيي دربياره يشرسياان سياو     ، يييوه  ميع آورر اط عي      

 دحرودياشار تحقيق دي پردارد . 

 

 عنوان تحقيق : 

بررسي خصوصيا  دريران دراره يشرر يشرسياان سياو     و تط ييق آن بيا آييين ناديه       

 اناصاب دريران . 

 

 اهداف كلي تحقيق 

بررسي خصوصيا  دريران دراره يشرر يشرساان ساو     و تط يق آن با آيين ناده اناصاب  -1

 دريران . 

رائه پيشنشادها و راه حلشار دناسب به دسئولين به دنظيور بش يود اراينير ديريريت و آديوز       ا -2

 دريران . 

 

 هدفهاي جزيي يا مسئوالت ويژه تحقيق 

 آيا اناخاب دريران با يرايط دنررج در آيين ناده اناصاب دطابقت دارد ؟  -1

نياز پسيت ديورد تصيرر    آيا دريران دراره دوره هار كار آدوزر و آدوز  ضمن خردت دورد  -2

 خود را گذرانره انر ؟ 

 

 نوع تحقيق : 
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تحقيق ارائه يره از نوع دطالعه توصيفي است . دطالعه توصيفي آنچه را كيه هسيت توصييف و    

تفسير دي كنر و به يرايط يا روابط دو ود عقاير داراول اراينرهار  يارر تو يه دارد و در واقيع    

ت هر  نر كه غال اً رويرادها و آثيار گذيياه را نييز كيه بيه      تو ه آن در در ه اول به زدان حال اس

يرايط دو ود دربوط دي يونر دورد تو ه قرار دي دهر لذا با تو ه به اينكه دسئله ديورد نظير در   

خصوص بررسي يرايط خاص اناصاب دريران در زدان حال با آيين ناده ها دي بايير و هييچ گونيه    

 گيرد تحقيق توصيفي تلقي دي گردد .  دخل و تصراي از  انب دحقق صور  نمي

 

 جامعه آماري 

 111يادل كليه يشرر يشرساان ساو     دقطع ابارايي ، راهنمايي و داوسيطه كيه ييادل    

 پاسخناده  مع آورر يره است .  22دررسه يشرر بوده كه از آن تعراد 

 

 حجم نمونه 

ارر با نمونه آدارر دنط ق خواهر از آنجايي كه تعراد  ادعه آدارر دحرود دي باير ،  ادعه آد

 ير و حجم نمونه دطابق با كل  ادعه آدارر دي باير . 

 

 ابزار تحقيق 

سئوال پاس  بياز كيه    2سوال پاس  بساه و  11ابزار انرازه گيرر پرسشناده ار است كه يادل 

ر آيين ناده ويهگيشار دريران آدوز  و پرور  را دورددبررسي قرار داده تا آن را با ضوابط دنررج د

بوسيلة يورار عالي آدوز  و پرور  به تصيويب رسييره اسيت     1171اناصاب دريران كه در سال 

 دطابقت نماير . 
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اين پرسشناده ويهگيشار سوابق خردت ، دررك تحصيلي ، رياه تحصيلي ، سيابقه ديريريت و   

سشيناده بيه تعيراد    دطابقت آن با يغل دورد تصرر دريران را دورد بررسي قرار داده است و اين پر

 كليه دريران واحشار آدوزيي تشيه و حضوراً تحويل دريران گرديره است . 

 

 محدوديتهاي تحقيق خارج از كنترل محقق

 تحقيقا  تجربي گسارده در اين زدينه و ود نرارد  -1

 نفر از عود  پرسشناده خوددارر نموده انر.  12 ون پاسخگويي الزادي ن وده تعراد  -2

يل دحرودياشار دو ود كنارلشار الزم را نمي توان بر  گونگي پاسخگويي دريران اعميال  به دل -1

 نمود . 

 

 محدوديتهاي تحقيق در كنترل و نظارت محقق 

 دحرود كردن اهراف دوضوع تحقيق  -1

 دحرود كردن نمونه دورد تحقيق به دراره يشرر يشرساان ساو      -2

 

 ن ساوجبالغ موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستا

نفير در   111111ك ليودار دربيع و  معييت     28111يشرساان ساو     با وسعاي بيي  از  

بير اسياه تصيويب هييا  وزييران از       1168دناشي عليه غرب اساان تشران واقع يره كه در سيال  

 تفكي  دو بخ  ساو     و طالقان از يشرساان  كرج به دركزيت هشاگرد تشكيل ير . 

حال حاضر از ير  به كرج از  نوب به اياشارد از غرب به آبي  و از ييمال   اين يشرساان در

به نويشر و المو  دحرود بوده و دارار سه بخ  ) دركزر ، طالقان ، نظر اباد ( و سه يشر عمره به 

  (1باير.) نادشار هشاگرد ، نظر آباد و يشر  رير هشاگرد دي
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مالي آن واقيع ديي بايير دارار دو نيوع آب و     ساو     به علت كوهشار ال رز كه در ناحيه ي

هوار كوهسااني و  لگه ار است و دارار دو نيوع گيوي  اارسيي طالقياني و تركيي اسيت اديروز        

يشرساان ساو     با اساقرار يشر  رير هشاگرد در دادنه كوهشار سر به ال  كشيره ال رز ديي  

 ت ريل يود . رود تا به عنوان يكي از دناطق بزرو دسكوني اساان تشران 
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 اطالعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبالغ

 

  رول توزيع دراره يشرساان ساو     

 مقاطع 

 موقعيت 

ابتداي

 ي

راهنماي

 ي

پيش  دبيرستان 

 دانشگاهي 

 جمع  حرفه اي  فني 

 451 1 8 8 82 14 35 شهري 

 448 - - - 41 41 28 روستايي

 441 - - - - 11 31 ضميمه 

 538 1 8 8 11 443 411 جمع 
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 همانطور كه  رول و نمودار صفحه ق ل نشان دي دهر : 

 –راهنميايي   –آدوزييگاه ) در دقياطع ابايرايي     117بطور كليي يشرسياان سياو     دارار    

 111بايير و از تعيراد    آدوزييگاه ييشرر و ال ياقي روسياايي ديي      111داوسطه ( كه از اين تعراد 

ديرير در   111آدوزيگاه دساقل دي باير و دجموعاً  111ضميمه و  آدوزيگاه 12آدوزيگاه يشرر 

 دراره يشرر يشرساان سا     و ود دارد . 
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 اصل  شارم : تجزيه و تحليل داده ها
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 تجزيه و تحليل داده ها : 

 4جدول و نمودار شماره 

 تحصي   . توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب ديزان

 

 ميزان تحصيالت

 فراواني درصد

فوق  ليسانس فوق ديپلم ديپلم

 ليسانس

 جمع

 18 8 55 58 81 فراواني 

 411 8 51 11 88 درصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر درير دراره يشرر  22 نين بردايت دي يود كه از  1با تو ه به  رول و نمودار يماره 

نفير   11( دارار ايو  دييپلم   41نفير )%  17ديپلم  ( دارار دررك22نفر )% 21يشرساان سا     

 ( دارار دررك او   ليسانس دي  باينر . 2نفر )% 2( دارار دررك ليسانس و 16)%
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 8جدول و نمودار شماره 

 توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب رياه تحصيلي .

 

 بر حسب رشته تحصيلي

 درصد –فراواني 

وز
آم

ي ش
داي

ابت
 

ت
يا

دب
ا

اد 
ص

قت
ا

ت 
ري

دي
م

 

وم
عل

ي 
رب

ج
ت

 

وم
عل

ي 
اع

تم
اج

 

ي
ين

د
ي 

رب
ع

ت 
يا

له
ا

 

ور 
ام

ي
يت

رب
ت

 

م 
لو

ع

ي
يت

رب
ت

 

ير
سا

مع 
ج

 

 18 41 5 5 1 1 1 1 1 1 41 88 فراواني 

 411 42 5 5 1 1 1 8 8 41 44 81 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفير ديريران    22: از ناايج زير دسافاد دي گردد  2و نمودار يماره  2با تو ه به  رول يماره 

( در رياة آدوز  ابايرايي و  22نفر )% 27دراره يشرر يشرساان ساوب   از نظر رياه تحصيلي 

( در رياه دريريت 7نفر )% 6( د رياه اقاصاد و 11نفر )% 2( در رياه علوم تجربي و 11نفر )% 11

( در ريياه  4نفير )%  4و  ( در رياه علوم ا اماعي4نفر )% 4(  در رياه علوم تجربي و 7نفر )% 6و 
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( در 1نفير )%  1( در رياه اديور تربيايي و   1نفر )% 1( در رياه الشيا  و 4نفر )% 4ديني و عربي و 

 رياه است دي باينر .  16( در ساير رياه ها كه يادل 18نفر )% 16رياه علوم تجربي و 
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 5جدول و نمودار شماره 

     بر حسب سابقه رسمي .توزيع و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو 

 

 سابقه رسمي

 درصد –فراواني 

 3زير 

 سال

 41تا  1

 سال

تا  44

43 

 سال

 81تا  41

 سال

تا  84

83 

 سال

به  81

 باال

 جمع

 18 1 2 58 53 45 - فراواني 

 411 1 1 53 52  41 - درصدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راره ييشرر يشرسياان   نفر درير دي  22 نين نشان دي دهر كه از  1 رول و نمودار يماره 

( دارار سيابقه  18نفير )%  11سيال و   11تيا   6( دارار سابقه رسمي بيين  14نفر ) % 11ساو     
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( 2نفير )%  8سيال و   21تا  16( دارار سابقه رسمي بين 11نفر )% 12سال و  11تا  11رسمي بين 

 سال هسانر .  26( دارار سابقه رسمي باالر 4نفر )% 4سال و  21تا  21دارار سابقه رسمي بين 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

48 

 

 1جدول و نمودار شماره 

توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب سابقه خيردت در  

 يشرساان .

 

 

 سابقه خدمت در شهرستان

 درصد –فراواني 

 3زير 

 سال

 41تا  1

 سال

تا  44

43 

 سال

 81تا  41

 سال

 سال 84

 به باال

 جمع

 18 1 85 88 51 1 فراواني 

 411 8 83 81 58 8 درصد
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نفير ديرير ديراره ييشرر      22 نين نشان ديي دهير كيه از تعيراد      4 رول و نمودار يماره 

نفير   11( دارار كمارين سابقه خردت در يشرساان سياو     و  71نفر )% 6يشرساان ساو     

 21سال و  11تا  11خردت ( دارار سابقه 22نفر )% 27سال و  11تا  6( دارار سابقه خردت 12)%

 سال به باال دي باينر .  21نفر دارار خردت  6سال و  21تا  16( دارار سابقه خردت 21نفر )%
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 3جدول و نمودار شماره 

توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب  سابقه خيردت در  

 پست دريريت . 

 

 سابقه مديريت 

 درصد  –فراواني 

  3زير 

 سال

  41تا  1

 سال

 43تا  44

 سال

 81تا  41

 سال 

 سال  84

 به باال 

 جمع

 18 8 1 41 88 11 فراواني 

 411 8 1 44 81 31 درصدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر درير ديراره ييشرر يشرسياان     22 نين نشان دي دهر كه از  1 رول و نمودار يماره 

( دارار سيابقه ديريريت   22نفير )%  27سال و  1( دارار سابقه دريريت زير 14نفر )% 42ساو     
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( دارار 4نفير )%  4سيال و   11تا  11( دارار سابقه دريريت بين 11نفر ))% 11سال و  11تا  6بين 

 سال هسانر .  21( دارار سابقه دريريت باالر 2نفر )% 2سال و  21تا  16سابقه دريريت بين 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

52 

 

 1جددول و نمودار شماره 

دريران دراره هرر يشرساان ساو     بر حسب سابقه خردت ق ل از توزيع اراواني و درصر 

 دريريت .

 

 سابقه خدمت قبل از مديريت 

 درصد –فراواني 

 بدون 

 پاسخ

 3زير 

 سال 

 41تا  1

 سال 

تا 44

43 

 سال 

 81تا  41

 سال 

84 

سال 

 به باال 

 جمع 

 18 8 1 45 52 88 5 فراواني 

 411 8 41 41 18 81 5 درصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر درير دراره يشرر  22 نين بردايت دي يود كه از  6با تو ه به  رول و نمودار يماره 

سيال سيابقه ق يل از     1( دارار زيير  22نفير )%  27( بيرون پاسي  و   1نفر )% 1يشرساان ساو     



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

53 

 

 سال و 11تا  11( دارار سابقه 14نفر )% 11سال و  11تا  6% ( دارار سابقه 42نفر ) 18دريريت و 

سال ق ل از اناصياب   21( دارار سابقه باالر 2نفر )% 2سال و  21تا  16( دارار سابقه 11نفر )% 2

 دريريت بوده انر . 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

54 

 

 8جدول و نمودار شماره 

توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب بودي و غير بيودي  

 بودن .

 

 بومي و غير بومي 

 

 درصد  –فراواني 

 جمع غير بومي ميبو

 18 81 88 فراواني

 411 88 82 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

55 

 

نفير ديريران ديراره     22 نين بردايت دي ييود كيه از    7با تو ه به  رول و نمودار يماره 

 باينر . ( غير بودي دي22نفر )% 21( بودي و 78نفر )% 72يشرر يشرساان ساو     



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

56 

 

 2جدول و نمودار شماره 

درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب انااصاب آنان ق ل توزيع اراواني و 

 و بعر از تصويب آيين ناده . 

 

 قبل و بعد از آيين نامه

 

 درصد –فراواني 

 جمع بعد قبل

 18 81 11 فراواني

 411 82 88 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

57 

 

درير دراره يشرر  نفر 22 نين بردايت دي يود كه از  8با تو ه به  رول و نمودار يماره 

( ق ل از تصويب آيين ناده اناصياب ديريران بيه سيمت ديريريت      72نفر )% 66يشرساان ساو     

 ( بعر از تصويب آيين ناده اناصاب دريران دنصوب يره انر . 28نفر )% 26دنصوب يره انر و 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

58 

 

 1جدول و نمودار شماره 

   بر حسب دور  آدوزيي ق ل توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو  

 ار اناصاب . 

 

 آموزش قبل از انتصاب 

 

 درصد –فراواني 

 جمع بدون پاسخ دوره نديده دوره

 18 3 15 81 فراواني

 411 3 11 81 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر درير دراره يشرر  22 نين بردايت دي يود كه از  2با تو ه به  رول و نمودار يماره 

( اظشار داياه انر ق ل از اناصاب دريريت دوره هار در رابطيه بيا   26نفر )% 24 يشرساان ساو    



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

59 

 

( هيچگونه دوره ار در زدينه يغل 62نفر )% 61دريريت يادل ) آينايي با آيين ناده ها ( ديره انر 

 ( به سئوال دربوطه پاس  نراده انر . 1نفر )% 1دورد تصرر خود ق ل از اناصاب نريره انر و 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

61 

 

 41مودار شماره جدول و ن

توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب دور  آدوزيي بعر 

 از اناصاب . 

 

 آموزشي بعد از انتصاب

 

 درصد –فراواني 

 جمع بدون پاسخ  دوره نديده  دوره ديده 

 18 2 34 55 فراواني 

 411 1 33 51 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفير ديرير ديراره     22 نين بردايت ديي ييود كيه از     11دار يماره با تو ه به  رول و نمو

( در رابطه با پست دورد تصرر خود كه يادل آينايي بيا  16نفر )% 11يشرر يشرساان ساو     



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

61 

 

بوده است آدوزيي ديره انر  61و  62آيين ناده ها و حضور در ك سشار ضصمن خردت در سالشار 

نفير   8رابطه با پست دورد تصرر خود نرييره انير و تعيراد     ( هيچ گونه آدوزيي در11نفر  ))% 11

 ( به سئوال دربوطه پاس  نراده انر . 2)%



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

62 

 

 44 جدول و نمودار شماره

توزيع اراواني و درصر دريران ديراره ييشرر يشرسياان سياو     بير حسيب اظشيار نظير         

 الوياشار اناصاب دريران . 

 

 الويت انتصاب 

 

 درصد –فراواني 

 تحصيالت 

 انشگاهي د

 سابقه

 معلمي 

سابقه 

معلمي و 

 دانشگاهي 

 سابقه 

 اداري 

 همه 

 موارد 

 بدون 

 پاسخ 
 جمع 

 18 1 81 - 48 81 88 فراواني 

 411 1 88 - 42 81 51 درصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفير ديراره ييشرر     22 نين بردايت دي يود كه از   11با تو ه به  رول و نمودار يماره 

( 26نفر )% 24( اولويت اناخاب دريران را تحصي   دانشگاهي و 11ر )%نف 27يشرساان ساو     

( اولوياشيار سيابقه دعلميي و تحصيي       18نفير )%  17اولويت اناخاب دريران را سيابقه دعلميي و   



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

63 

 

( اولوياشار تحصي   دانشگاهي ، سابقه دعلمي ، سابقه ادارر دي داننير و  22نفر )% 21دانشگاهي 

 ربوطه پاس  نراده انر . ( به سئوال د4نفر )% 4



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

64 

 

 48جدول و نمودار شماره 

توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب ديررك تحصييلي   

 ق ل از اناصاب .

 

 مدرك تحصيلي 

 درصد –فرواني 

فوق  ليسانس فوق ديپلم ديپلم

 ليسانس

 جمع

 18 4 48 11 51 فراواني 

 411 4 42 12 55 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفير ديرير ديراره     22 نين بردايت ديي ييود كيه از     12با تو ه به  رول و نمودار يماره 

( دارار 48ننفير )%  44( دارار ديررك دييپلم   11نفير )%  11يشرساان ساو     ق يل از اناصياب   



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

65 

 

( دارار ديررك ايو  ليسيانس    1نفر )% 1( دارار دررك ليسانس و 18نفر )% 17دررك او  ديپلم 

 . بوده انر 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

66 

 

 45جدول و نمودار شماره 

توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بير حسيب دييزان دزالعيا      

 كااب دربار  دريريت آدوزيي .

 

 ميزان مطالعات 

 

 درصد –فراواني 

 بدون 

 مطالعه

 يك 

 كتاب 

 دو 

 كتاب

 سه 

 كتاب 

 بيش از 

 سه كتاب 
 جمع 

 18 41 2 41 11 44 فراواني

 411 44 1 43 35 48 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

67 

 

نفير ديرير ديراره     22 نين بردايت ديي ييود كيه از     11با تو ه به  رول و نمودار يماره 

نفير   14( اقيط يي  كاياب    11نفر )% 42( برون دطالعه 12نفر )% 11يشرر يشرساان ساو     

سه كااب درباز  دريريت ( بي  از 11نفر )% 11( اقط سه كااب و 2نفر )%8( اقط دو كااب و 11)%

 آدوزيي دطالعه كرده انر . 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

68 

 

 41جدول و نمودار شماره 

توزيع اراواني و درصر دريران دراره يشرر يشرساان ساو     بر حسب اناصاب آنان ق يل  

 يا بعر از يروع سال تحصيلي .

 

 قبل و بعد از شروع سال تحصيلي

 

 درصد –فراواني 

قبل از شروع 

 سال تحصيلي

شروع بعد از 

سال 

 تحصيلي

بدون 

 پاسخ

 جمع

 18 8 1 81 فراواني 

 411 2 41 28 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

69 

 

نفير ديرير ديراره ييشرر      22 نين نشان دي دهر كيه از تعيراد    14 رول و نمودار يماره 

( بعر از ييروع سيال   11نفر )% 2( ق ل از يروع سال تحصيلي و 82نفر )% 76يشرساان ساو     

 انر .  ( به سئوال دربوطه پاس  نراده8نفر )% 7انر و  تحصيلي اناصاب يره



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

71 

 

 43جدول نمودار شماره 

توزيع اراواني و درصردريران دراره يشرساان ساو     بر حسب رياه تحصيلي ق ل و بعير  

 از اناصاب .

 

 رشته تحصيلي قبل از 

 

 درصد –فراواني 

ابتداي

 ي
 طبيعي اقتصاد تجربي ادبيات

اجتماع

 ي

 ديني 

عرب

 ي

ساير 

 رشته

41 

 رشته

بدو

 ن 

پاس

 خ

جم

 ع 

 18 41 51 3 1 8 2 1 41 45 فراواني 

 411 44 81 3 1 2 1 41 44 41 درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر درير دراره ييشرر يشرسياان    22 نين نشان دي دهر كه از  11 رول و نمودار يماره 

( عليوم  11نفير )%  2  و ( در رياه ادبييا 11نفر )% 11( د ررياه ابارايي و 14نفر )% 11ساو     

( در رياه عليوم  6نفر )% 6( در رياه ط يعي و 18نفر )% 7( در رياه اقاصاد و 2نفر )% 8تجربي و 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

71 

 

نفر  11زياه ديگر بوده انر و  14( در 26نفر )% 24%( در رياه ديني و عربي و 1نفر ) 1ا اماعي و 

 ( به سئوال دربوطه پاس  نراده انر . 11)%

  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م : نايجه گيرر و پيشنشادا اصل پنج



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

73 

 

 نتيجه گيري 

نظر به اينكه نيرور انساني دشم ترين عادل رير وتوسعه هر سازداني است اازاي  كيفييت آن  

ضرورر است در اين راساا رير كيفيت نيرور انساني دسالز دادن آگاهيشا و آدوزيشار الزم همگام 

عنوان اردر كه در رأه هرم سيازداني قيرار    با رير سريع و تكنولوژر است در هر سازدان درير به

دارد و در اداره ادور و دسايابي به اهراف سازدان نق  عمره ار دارد و ديي بايسيت ا يرار برناديه     

هار رير و توسعه  ادعه دارد از اين رو دي توان نايجه گرات كه آدوز  دريران در  شت ارتقار  

اثربخشي ايشان دحسوب دي يود لذا اهميت تو ه به سطح علمي آنان و باال برددن ديزان كارآيي و 

دريريت آدوزيي در كشور دا تا آن حير اسيت كيه ديي تيوان آن را راهگشيار كياه  بسييارر از         

دعض   نظام آدوز  و پرور  دانست راع اين نياز برون برناده ريزر دقيق و همكارر و همفكرر 

 با دانشگاهشا و دؤسسا  آدوز  عالي كشور دي رسر . 

 

 يافته هاي اصلي 

اين تحقيق نشان دي دهر كه اناصاب ديريران ديراره    1،2،1،6،8،11داده هار  رول يماره 

نشيان   2يشرر يشرساان ساو     با آيين ناده اناصاب دريران دطابقت دارد ولي   رول ييماره  

مچنيين  اصل دوم آيين ناده هسانر و ه 1از دريران وا ر يرايط الويت ت صره  11دي دهر اقط %

 بيانگر اين نكاه است كه باير در اناصاب دريران تو ه بيشارر يود .  6 رول يماره 

نشان دي دهر كه در رابطه آدوز  دريران  ه ق ل از اناصاب و  ه بعر  11و  2 رول يماره 

از اناصاب اكثريت قريب به اتفا  دريران از آدوز  خاصي  شت احراز پست ديورد تصيرر دحيروم     

با تو  ه به اينكه دريران آدوز  ديره در برقرارر ارت اط انساني و ايجيا دحيطيي دطليوب    بوده انر 

توانايي در ايجاد تغيير و نوآورر ، ايجاد روحيه اعامياد بيه    برار كار ، رضايت و توانمنريشار يغلي ،

نفس در كاركنان ، تشويق و هرايت دعلمان به يركت در ك سشار آدوز  ضمن خيردت و ايراهم   
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ردن ادكانا  دورد نياز  شت رياه علمي و آدوزيي نس ت به ديريران آديوز  نرييره دوايق تير      آو

 باينر .  دي

 

 يافته هاي جانبي 

 نين بردايت ديي ييود كيه ديريران ديراره       4بر اساه ناايج برست آدره از  رول يماره 

 يشرر يشرساان ساو     از سابقه باالر خردت در يشرساام برخوردار هسانر . 

نشان دي هر كه سمات دريريت در دراره ييشرر يشرسياان سياو     از     1 رول يماره 

 اث ا  يغلي كمارر برخوردار هسانر . 

نشانگر آن است كه دريريت دنطقيه در بكيارگيرر نيروهيار بيودي در  شيت       7 رول يماره 

 احزار دشاغل دريرياي دواق عمل كرده است . 

ايان تحصي   دانشگاهي بيه نظير ديريران از  ايگياه     نشانگر آن است كه د 11 رول يماره 

 ويهه برخوردار دي باير و باير دورد تو ه قرار گيردد . 

( از ديريران پيس از اناصياب ارتقياء     21نفير )%  18نشانگر آن است كه اقيط   12 رول يماره 

 دررك ياااه انر كه بيشارين ارتقاء از دررك ديپلم به او  ديپلم دي باير . 

نشانگر آن است هنوز ارهنگ دطالعه داأسافانه ر قشر ارهنگي  ايگاه خيود   11ره  رول يما

را برست نياورده است و كاابشار دورد دطالعه نيز توايق ا  ارر  شت يركت در آزدون سراسيرر  

 دريران بوده است . 

نشانگر آن است كه دقت الزم در اناصاب دريران ق ل از يروع سال تحصيلي  14 رول يماره 

 ره است . ي
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 پيشنهادات 

با تو ه به اهميت تربيت دريران و ارت اط آن با توسعه آدوز  و پورور  باير بيي  از گذيياه    -1

 به اين دشم تو ه يود . 

 بكار گيرر دريران آدوز  ديره در پساشار دريرياي برار دست يااان به كارآيي بيشار .  -2

ر رياه هار غير درت ط با دريريت با تو ه به اينكه ارائه آدوز  دراو.م برار دريران بخصوص د -1

ادثريت قريب به اتفا  اظشار داياه انر آدوز  ويهه و خاصي نريره انر و حراقل آديوز  دييره هيا    

 دي باير .  61و  62هم دربوط به سالشار 

آديوز   اراهم آوردن آدوزيشار دكات ه ار از راه دور برار اارادر كه نمي تواننر در دوره هار  -4

 ضمن خردت به طور حضورر يركت كننره و ارائه گواهي دعا ر و تشويق دريران در ادر آدوز  . 

كاياب  ريير    2كاابشار دريريت برار دقاطع دخالف در نظر گرااه يود و در هر سال حيراقل   -1

در دورد دطالعه قرار گيرد و از آن آزدون بعمل آير و بر اساه ناايج حاصله گواهي ضمن خردت صا

 گرد . 

 يرايط عمودي برار اناخاب دريران ويهگيشار زير اضااه يود  -6

توانمنرر در ادور ا رايي و آدوزيي ، دارا بودن اط عيا  ديريرياي ، داييان قيرر  تصيميم      

 گيرر ، دشاوره و راهنمايي 

در پيشنشاد دي يود تحقيق  ادعي در زدينه بكارگيرر اار  الاحصي ن رياه دريريت آدوزيي  -7

پساشار دريرياي در آدوز  و پرور  صور  گيرد و ناايج آن در اخايار آدوز  و پرور  گذاياه 

 دي يود . 

پيشرات آدوز  و پرور  دسالزدم تربيت دريران آدوزيي و ث ا  دريريت انان اسيت بيه ايين     -8

 س ب آدوز  و پرور  باير به اين ادر تو ه  رر د ذول دارد . 

ت يااان اط عا  دقيق و كادل تحقيق  راگانيه بيا تفكيي  سيه دقطيع      پيشنشاد دي يود  ش -2

 )ابارايي ، راهنمايي ، داوسطه ( در يشرساان ساو     صور  گيرد . 
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 دنابع و دأخذ

 

 71ره رر و دريريت آدوزيي     نشر رادين      اپ آذرو  آبان  دير كمالي  سير دحمر 

 71نشر روان       اپ حيررر   پاييز        دقردا  دريريت آوزيي   ع قه بنر   علي

 72نشر رادين       اپ آذرو   پاييز      دريران  ادعه اس دي علي آبرر   عليرضا

 71 اپ  ايكان  تابساان   نشر سازدان    درسشايي از اخ             قاسم    واثقي

 ت ليغا  اس دي  دريريت         

دييييريريت در آدييييوز  و     ي  تحقيق    دجله اصلنادهخ صه ناايج   خراداد  ق ادر 

 دعاونت تأدين و تربيت نيرور انساني آدوز  و پرور   74بشار  11پرور  يماره دسلسل 

 تأثير آدوز  ضمن خردت بر اازاي  دواقيت و كارآيي دريران زهرا                ص اغيان

 دنابع باال    
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 ضمائم
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 بسمه تعالي 

 

 محترم همكار 

ضمن عرض س م و آروزر توايق برار يما به اط ع دي رسانر كه به دنظور ي  بررسي كليي  

و تشيه و تنظيم آدارهار الزم از وضعيت اساخرادي و اناصابي ديريران ديراره ييشرر يشرسياان     

 ساو     به تروين اين پرسشناده د ادر  يره است ، لذا  ان عالي تقاضا دي يود برون ذكر نام و

نام خانوادگي خودد به سواال  زير كه همگي دربوط به وضعيت يماست با دقت و با حوصله پاسي   

 دهير . 

 سپاسگزارم         

 آخرين دررك تحصيلي يما  -1

 د: او  ليسانس      ج:ليسانس      ب: او  ديپلم       الف : ديپلم 

 رياه تحصيلي يما  يست ؟  -2

 در آدوز  و پرور   نر سال است ؟  سابقه رسمي خردت يما -1

 سابقه خردت يما در دنطقه اعلي  نر سال است ؟ -4

 سابقه خردت يما رد پست اعلي  نر سال است ؟  -1

 خردت يما ق ل از دريريت  نر سال بوده است ؟  -6

 خير  آيا بودي دنطقه آدوزيي خود هساير :  بلي -7

 ان درير اناخاب يره اير ؟ به بعر به عنو 26/7/71آيا از تاري   -8

 خير    بلي 

 آيا ق ل از تصرر پست دريريت آدوزيشار خاص در اين رابطه ديره اير ؟  -2

 در  ه سالي  ه دوره ار : 

 ار :  آيا بعر از تصرر پست دريريت ، آدوزيي در اين زابطه ديره اير در  ه سالي و  ه دوره -11
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 يت آدوزيگاهشا  ه يرطي ضرورر تر است ؟ به نظر يما برار احزاز يغل درير -11

 ج:سابقه ادارر   ب:سابقه دعلمي     الف: تحصي   دانشگاهي 

 ذ:همة دوارد    د: الف و ب 

 دررك تحصيلي يما ق ل از دسئوليت در  ه سطحي بوده است ؟  -12

 د:او  ديپلم   ج:ليسانس   ب:او  ديپلم    الف: ديپلم 

 ديريت كااب بخصوصي خوانره اير اقط نام ب رير ؟ اگر درباره  -11

 در  ه زداني به عنوان درير دررسه اناخاب يره اير ؟  -14

 ب: بعر از يروع سال تحصيلي   الف: ق ل از يروع سال تحصيلي 

 دررك تحصيلي يما ق ل از دسئوليت  ه رياه ار بوده است ؟  -11
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 ارهيم    بسمه تعالي    مشورر اس دي ايران

 تاري       وزار  آدوز  و پرور  

 داار وزير            

 

 آيين نامه نحوة انتصاب مديران و مسئوالن آموزش و پرورش

 شرايط عمومي مديران و مسئوالن آموزش و پرورش  –فصل اول 

اعاقاد به اس م و الازام عملي به احكام اسي م و والييت اقييه و قيانون اساسيي  مشيورر        -1

 ن اس دي ايرا

 دارا بودن حسن سابقه و تخلق به اخ   اس دي و دق وليت بين همكاران  -2

 نرايان سوءپيشينه كيفرر و سياسي و سابقه وابساگي به گروهكشا و احزاب غير قانوني .  -1

 بشره دنرر  از س دت رواني و  سماني الزم برار انجام وظايف دريريت .  -4

 

ر صورتي كه ديزان دعلوليت آنان دانع انجام وظيفيه  ت صره : اناصاب  ان ازان انق ب اس دي د

 ن اير ب دانع است 

 دارا بودن سعه صرر و قرر  دريريت و توانايي برقرارر حسن رابطه با سايرين .  -1

 اساخرام رسمي در وزار  آدوز  و پرور   -6

 

دوليت و   ت صره : دريران دراره وابساه به ساير وزارتخانه ها ، سازدانشار دولاي يا وابسياه بيه  

نشادهار انق بي هنرساانشار  واركارخانه و دراره غير انافاعي تابع ييرايط دنيررج در اساسيناده    

 خاص خود دي باينر . 

 داأهل بودن .  -7
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در دراره دخارانه در صورتي كه خواهران داأهل در دنطقه دو ود ن اينر اناخاب  -4تبصره 

  درير دجرب از بين خواهران دجردد ب دانع است .

 

برار كليه دوره هار تححصيلي دريران درارسي كه دان  آدوزان ان دحصراً دخار  – 8تبصره 

هسانر از بين خواهران و دريران درارسي كه دان  آدوزان آن دنحصراً پس هسانر از بين بيرادران   

 اناخاب خواهر ير . 

 

حصيلي فصل دوم د شرايط اختصاصي مديران مدارس ابتدايي و آمادگي ، راهنمايي ت 

 و متوسطه : 

 الف د شرايط اختصاصي مديران دوره ابتدايي و آمادگي 

 دريران دراره ابارايي و آدادگي وا ر يكي از يرايط باينر . 

 دايان دررك تحصيلي ليسانس يا باالتر با حراقل سه سال سابقه آدوزيي يا تربياي .  -1

 ي يا تربياي . سال سابقه آدوزي 1دايان دررك تحصيلي او  ديپلم با حراقل  -2

 سال سابقه آدوزيي يا تربياي .  7دايان دررك تحصيلي ديپلم با حراقل  -1

 

در دورد دارنرگان دررك تحصيلي ليسانس اولويت با اار  الاحصي ن ريياه هيار     د  4تبصره 

 علوم تربياي ، دشاوره و راهنمايي ادور تربياي و راهنمايي و روانشناسي خواهر بود . 

 

دورد اار  الاحصي ن رياه هار علوم تربيايي ، روانشناسيي و دييرر و دراكيز     در د   8تبصره 

تربيت دعلم و دانشسراها در  سنوا  تحصيلي  زء سوابق آدوزيي يا تربياي دحسيوب ديي ييود    

ولي در هر حال حراقل سابقه آدوزيي يا تربياي برار ااراد با ديررك ليسيانس ، يي  سيال ، ايو       

 شار سال خواهر بوود . دپيلم ، دو سال و ديپلم  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

ویرایش این کنش پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت 

 www.asemankafinet.irعلمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

82 

 

 

در كليه دوارد او  و در يرايط دساور اولويت با كساني است كه حراقل ي  سال   د  5تبصره 

 سابقه دعاونت دررسه و يا سابقه آدوزيي در دوره ابارايي را داياه باينر . 

 

از  7برار دراره روساايي و عشايرر در صورتي كه اايراد وا ير ييرايط در بنير     د   1تبصره 

از يرايط اخاصاصي دو ود ن اير رئييس اداره ديي توانير از دييان      1و2و1يرط عمودي و بنرهار 

سيال   4سال بقه خردت و يا با دررك ديپلم با  2دعلمان اردر را با دررك تحصييلي او  ديپلم و 

سابقه خردت بعنوان درير اناخاب و پس از اناصاب دراتب را به اداره كل آدوز  و پيرور  اسياان   

 ار  نماير . گز

 

 شرايط اختصاصي مديران مدارس راهنمايي تحصيلي :  -ب

 دريران دراره راهنمايي تحصيلي باير وا ر يكي از يرايط ذيل باينر : 

 سال سابقه آدوزيي يا تربياي .  1دايان دررك تحصيلي ليسانس يا باالتر از حراقل  -1

 1ايي تحصيلي بيا حيراقل    دايان دررك تحصيلي او  ديپلم در يكي از رياه هار راهنم -2

 سال سابقه آدوزيي يا تربياي . 

 

در دورد دارنرگان دررك تحصيلي ليسانس اولويت با اار  الاحصي ن ريياه هيار   د   4تبصره 

 علوم تربياي ، دشاوره و راهنمايي ، ادور تربياي و راهنمايي و روانشناسي خواهر بود . 

 

ر علوم تربيايي ، روانشناسيي و دبييرر و دراكيز     در دورد اار  الاحص ن رياه ها – 8تبصره 

تربيت دعلم در  سنوا  تحصيلي  زء سوابق آدوزيي يا تربياي دحسوب ديي ييود در هير حيال     
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سيال   1سال و او  ديپلم  2حراقل سابقه ادوزيي يا تربياي برار ااراد با دررك تحصيلي ليسانس 

 خواهر بود . 

 

 2و1ر صورتي كه ااراد وا ر يرايط دطابق بنرهار در نقاط روساايي و عشايرر دد   5تبصره 

سيال سيابقه    2دو ود ن اير دي توان ااراد او  ديپلم در يكي از رياه هار راهنمايي تحصيلي بيا  

سال سابقه خردت آدوزيي دارنر  1خردت و يا دعلمان ديپلمه ار كه با دايان ساير يرايط حراقل 

 اره كل اساان گزار  نمود .  شت تصرر دريريت اناخاب و دراتب را به اد

 

 شرايط اختصاصي مديران دبيرستانها :  –ج 

 دارا بودن دررك تحصيلي ليسانس با باالتر با حراقل  شار سال سابقه آدوزيي يا تربياي . 

 

در يرايط دساور اولويت با اارادر خواهر بود دارار دررك تحصييلي ليسيانس در   د   4تبصره 

بيرر بوده و يا حراقل يي  سيال سيابقه دعاونيت دبيرسياان را دايياه       رياه هار علوم تربياي يا د

 باينر.

 

در دناطق دحرودي كه اشرست آنشا هر سال از طرف وزار  آدوز  و پرور  اع م د  8تبصره 

خواهر ير ادارا  آدوز  و پرور  دي تواننر از نيروهار ايو  دييپلم وا ير ييرايط عميودي كيه       

يي يا تربياي داياه باينر با پيشنشاد رئيس دنطقه و با ذكر داليل سال سابقه آدوز 4حراقل دارار 

 تو يشي پس از تأئير درير كل آدوز  و پرور   شت تصرر دريرياشا اسافاده نماينر . 

 

 

 شرايط اختصاصي مديران واحدهاي آموزش فني و حرفه اي :  -د
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برار هنرساانشار اني ، و  دارا بودن دررك تحصيلي ليسانس يا باالتر ر يكي از رياه هار اني

در يكي از رياه هار حراه ار برار هنرساادشار حراه ار و در يككي از رياه هار كشاورزر برار 

 سال سابق آدوزيي يا تربياي .  2هنرساانشار كشاورزر و دايان حراقل 

در صور  اقران ااراد وا ر يرايط او  اناصاب اارادر كه وا ر يرايط زيير بايينر   تبصره د  

 ب دانع است : 

در هنرساانشار اني دارنرگان دررك تحصيلي ليسانس در رياه هيار رياضيي ، ايزيي  و     -1

 ييمي با حراقل  شار سال سابقه آدوزيي يا تربياي . 

در هنرساانشار كشاورزر دارنرگان دررك دررك تحصيلي ليسانس در رياه هار زيسيت   -2

 دوزيي يا تربياي . يناسي ، ايزي  و ييمي با حراقل  شار سال سابقه آ

در هنرساانشار حراه ار دارنرگان دررك تحصيلي ليسانس با حيراقل  شيار سيال سيابقه      -1

 آدوزيي يا تربياي . 

 

 مديران مدارس شاهد و ايثارگران :  –هد 

دريران دراره ياهر و ايثارگران باير وا ر كليه يرايط عمودي و اخاصاصي دريران آدوز  و 

 پرور  باينر . 

 

 ط معاونان مدارس دوره هاي تحصيلي : شراي-و

دعاونان دراره در تمام دوره هار تحصيلي باير وا ر يرايط عميودي ديريران آديوز  و     -1

 پرور  باينر . 

دررك تحصيلي دعاونان دراره ابارايي و آدادگي حراقل ديپلم و دررك تحصيلي دعاونان  -2

عاونان دراره دوره داوسطه درداره راهنمايي تحصيلي حراقل او  ديپلم و دررك تحصيلي د

 باير حراقل ليسانس باير . 
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فصل سوم د نحوه انتصاب و عزل مديران مددارس ابتددايي و آمدادگي ، راهنمدايي و      

 متوسطه : 

دريران دراره ابارايي و آدادگي ، راهنمايي و داوسطه توسط رئيس اداره آدوز  و پرور   -1

در اين آيين ناده از دييان دناسيب تيرين    يشرساان دنطقه يا ناحيه بر اساه يرايط دذكور 

 ااراد وا ر يرايط تعيين دنصوب دي گردنر . 

 

در دورد اناصاب دريران دبيرساانشار اني ، حراه ار و كشاورزر و كاردان  رئييس  تبصره د  

 اداره آدوز  و  پرور  دنصوب دي گردنر . 

نيسيت دگير اينكيه     عزل دريران دراره ابارايي و آديادگي ، راهنميايي و داوسيطه دجياز     -2

ناتوانايي يا عرم ص حيت آنان با داليل هسانر به تأيير درير كل آدوز  و پرور  اساان برسر 

 . 
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دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و ابالغ خواهد 

 شد 

 

و دوديين  آيين ناده نحوه اناصاب دريران و دسئوالن آدوز  و پيرور  در يشصير   موضوع : 

به تصويب رسير . صححيح است ، به دورد  26/7/2171 لسه يورار عالي آدوز  و پرور  دورخ 

 ا را گذاياه يود 

 دحمر علي نجفي        

 وزييييير آدييييوز  و پييييرور                

 

رونويت  شت اساحضار دعاونيت دحايرم برناديه رييزر و نييرور انسياني ايفياد ديي گيردد .          

 نر دساور ارداينر به كليه ادارا  ، دااتر و درا ع ذيربط اب   گردد . خواهشم

 ع اه هزاوه        

 دبير كل يورار عالي آدييوز  و پيييرور       

 گيرنرگان رونويت : 

 شت اط ع دعاونت دحارم : آدوز  عمودي / رياست سازدان پهوه  و برناده ريزر آدوزيي / 

شاركاشار درددي و دراره غير انافاعي / ياهر ، ايثار گيران و اديور   آدوز  داوسطه / پروريي / د

حقووقي و دجلس پشاي اني / سيازدان دليي پيرور  اسياعرادهار درخشيان / سيازدان آديوز  و        

پرور  اساثنايي / نشضت سواد آدوزر / داار وزارتي و روابط عمودي / كميسيون آدوز  و پرور  

 دجلس يوارار اس دي . 


