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 مقدمه مترجم:

کمتر مورد توجه نظام از مقوالتی است که  (PM) مدیریت عملکرد

هوا   آموزشی بوده، و در دبیرستان آمار قبوویی در کککوور ورشوته   

اگور   شوود  ها  بهتر مالک عملکرد تلقوی موی  برگزیده تر و دانشگاه

را تصویر  افراطی از محیط و واقعیوت نظوام    "مرگ مدرسه"تعبیر

بر این باور هستیم که مدارس شواد  را از             اما غایبا  آموزشی بدانیم،

با همکار  وتمایل احتموایی  اتفاقا این امر و ها سلب کرده است بچه

مدیررر  ملکردرب ادرای مدیار      کتواب   گیرد ها صورت میخانواده

عوامول   هوا و شواخ   هوا، مویفوه  مفهوم مدیریت عملکورد،  ااتیاری

ترجمه این اثور   مدخل در مقطع ابتدایی را به بحث گذاشته است  ذ 

کشور اوگاندا است با این امید بوه سوامان   ا  تحقیقاتی در که پروژه

معلمان باشود وافو     ناظران و انداز  برا  مدیران وکه چشم درسی

امید است که ایون حرکوت سورآغاز     جدید  را به رویشان بگشاید 



 

هایی علموی  ایجاد انجمن ایجاد تحویی در مفهوم مدیریت عملکرد و

 ان آموزشوی، خواندن این کتاب به همه مدیر در این خصوص گردد 

ناظران تعلیماتی و معلمان بخصوص در مقطع ابتدایی پیشوکهاد موی   

 اساتید محترم علوم تربیتی نیز می توانکد بعکوان مکبع درسی در گردد 

و دروس مدیریتی به دانشوجویان  نظارت و راهکمایی تعلیماتی  درس

 معرفی نمایکد از همه اساتید و مدیران اموزشی و معلمان انتظار ارائه

 پیشکهادات ارزشمکدشان را داریم 
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