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 چکیده

ان مذارس متًسطٍ ضُرستان آمًز داوصَذف پژيَص حاضر تعییه راتطٍ میان ًَش معىًی مذیران ي معلمان تا ضادکامی 

میذاوی تًد. جامعٍ  صًرت تٍ -تًد. ريش اوجام پژيَص از وًع تحقیقات َمثستگی ي ضیًٌ گردآيری اطالعات  گىثذکاييس

مذیر مرد تًد. َمچىیه  8مذیر زن ي  10ي تٍ تفکیک جىسیت  گىثذکاييسوفر مذیر مذارس متًسطٍ  18آماری مذیران ضامل 

دتیرستان ضُرستان  8وفر دختر تًدوذ کٍ در  829وفر پسر ي  659وفر، ي تٍ تفکیک جىسیت  1488ضامل  انآمًز داوص

مذیر زن تًد  4مذیر مرد ي  4مذیر تٍ تفکیک جىسیت  8مذیران ضامل  -غًل تٍ تحصیل تًدوذ. ومًوٍ آماریمط گىثذکاييس

پسر ي  آمًز داوصوفر  177وفر،  400ان ضامل آمًز داوصاری تصادفی از جامعٍ مذیران اوتخاب گردیذوذ. ومًوٍ آم صًرت تٍکٍ 

 ایٍ خًض« ای طثقٍ»تصادفی  صًرت تٍدتیرستاوی کٍ ومًوٍ آماری مذیران در آوجا تًد  8دختر تًد ي از  آمًز داوصوفر  223

( ترای مذیران 2008)ًَش معىًی کیىگ  ای گسارٌ 24در ایه پژيَص ضامل پرسطىامٍ  گیری اوذازٌاوتخاب گردیذوذ. اتسارَای 

ان تا آمًز داوص( ترای 2001ضادکامی آکسفًرد آرگایل ) ای گسارٌ 29/ ي پرسطىامٍ  808مذارس تا ضریة آلفای کريوثاخ 

از ريش آمار تًصیفی جذايل ي ومًدارَای فراياوی ي میاوگیه  َا دادٌ يتحلیل تجسیٍتًد. ترای  798/0ضریة آلفای کريوثاخ 

تىثاطی، ضریة َمثستگی پیرسًن ي تحلیل رگرسیًن استفادٌ گردیذ. تر اساس وتایج تذست آمذٌ میان َمچىیه ريش آمار اس

ان راتطٍ معىادار ي مثثتی يجًد داضت. َمچىیه ًَش معىًی مذیران ي آمًز داوصًَش معىًی مذیران ي معلمان تا ضادکامی 

ت، تفکر يجًدی مذیران ي معلمان تا آمادگی رياوی ان داضآمًز داوصمعلمان تیطتریه راتطٍ را تا مؤلفٍ خًد کارآمذی 

ان تیطتریه راتطٍ را آمًز داوصان تیطتریه راتطٍ را داضت، ي گسترش معىای ضخصی مذیران تا رضایت از زوذگی آمًز داوص

مذیران ي . آگاَی متعالی را داضتان تیطتریه راتطٍ آمًز داوص زیثاضىاختیداضت. تسط ًَضیاری مذیران ي معلمان تا احساس 

 ان تیطتریه راتطٍ را داضت.آمًز داوص خًدپىذاریمعلمان تا احساس 
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