
  

  

  

  

         هاي مديران و اثربخشي مدارس متوسطه بين مهارتة بررسي رابط

   شهرستان كرمان2 ةدانشگاهي ناحي و پيش

   *دكتر مهدي لساني
   **نيمريم دهقا

  چكيده
هاي آموزشـي   سازمان. نظام آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف فردي و اجتماعي به وجود آمده است            

 اجتماعي را بر عهده ةتوسعمين نيروي انساني مورد نياز جامعه براي رشد و       أ مهم ت  در سرتاسر دنيا مسئوليت   
تواننـد در     كـه مـديران مـدارس مـي         زيـرا  ؛مديريت واحدهاي آموزشي از اهميت زيادي برخوردارند      . دارند

  در .اي داشـته باشـند     يندهاي آموزش و پرورش، نقـش تعيـين كننـده         اها و رهبري فر    راستاي هدايت فعاليت  
 منـابع  ةدست آمد آنچـه كـه در توسـع    ه بة انجام شده است، اين نتيج)مك ميالن و شولر  ( تحقيقي كه توسط  

). 361:1377مـشبكي،  (هـاي نيـروي انـساني اسـت      دانش و مهـارت   ،ثر است ؤ سازماني م  اثربخشيانساني و   
بـا   .كيـد دارد أان هـا ت هاي مديران به عنوان عامل اساسي بر اثربخـشي سـازم        نيز بر مهارت  ) 1375( لوتانزفرد

ن و اثربخـشي    هـاي مـديرا     بين مهـارت   ة پژوهش حاضر به منظور بررسي رابط      توجه به اهميت اين موضوع،    
 بـا در نظـر گـرفتن        انمحققـ .  شهرستان كرمان انجام گرفته اسـت      2 ةدانشگاهي ناحي  مدارس متوسطه و پيش   

 روش پژوهش، توصيفي و از .اند  پرداختههاي مديران به انجام تحقيق  مهارتةبخشي و سه جنب  هشت بعد اثر  
هـاي    بين مهارت  اي رابطه آيا: ده است شين صورت مطرح    د اصلي ب  الؤس در اين زمينه     .نوع همبستگي است  

ـ    مديران و اثربخشي مدارس متوسطه و پيش       بـه منظـور     ؟ شهرسـتان كرمـان وجـود دارد       2 ةدانـشگاهي ناحي
 نفـر از مـديران      105ان و اثربخـشي مـدارس در اختيـار          هاي مهـارت مـدير     آوري اطالعات، پرسشنامه   جمع

هاي غير پارامتريك از جمله ضـريب        هاي به دست آمده با استفاده از روش        داده. شهرستان كرمان قرار گرفت   
چنـين از   هم. د تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتنـد          ويتنـي مـور    ـ  كندال و آزمون من    bهمبستگي اسپيرمن و تاو   
اي   قابـل مالحظـه    ةنتايج نشان داد كه رابط    . اي براي نشان دادن نتايج استفاده شد       نمودارهاي پراكنش و جعبه   

  .  شهرستان كرمان وجود دارد2 ةدانشگاهي ناحي بخشي مدارس متوسطه و پيشهاي مديران و اثر بين مهارت
  .هاي مديران، اثربخشي، مدارس متوسطه و پيش دانشگاهي مديران، مهارت :يكليدواژگان 

  
  
  
  
  
  
  
  
   E-Mail: Mlesani@mail.uk.ac.irباهنر  استادياردانشگاه شهيد *

  com.yahoo@anahitapalace_Reza:Mail- E كارشناس ارشد مديريت آموزشي **
   .متعلق به سازمان خاصي نيست و است  كارشناسي ارشدةنام اين مقاله برگرفته از پايان


