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 دهيچک
سوادان مديران با تقويت بهبود فرايند آموزش بي. شودها ميها در ابعاد مختلف موجب افزايش سالمت جسماني و رواني آن سواد انسان :زمينه و هدف

مدارس در جهت جذب و آموزش بي سوادان و کم سوادان در  اين تحقيق با هدف بررسي عملكرد مديران. سوادان سهم مهمي در اين زمينه دارندو کم

 . انجام شدراستاي افزايش سالمت آنان 

 071. آموزشي مدارس سوادآموزي استان کرمان بوود  نفعان ذيجامعه آماري شامل تمامي . پيمايشي است -طرح اين پژوهش از نوع توصيفي :روش

نتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته عملكرد مديران و مقيواس سوالمت عموومي گلودبره و هيلور      اي ا گيري طبقهنفر به عنوان نمونه با روش نمونه

 .اي فريدمن تحليل شوودمستقل و آزمون رتبه tهاي آمار توصيفي، ها با استفاده از روش داده. پاسخ دادند( 0070)

، مهوارت هواي روابو     65/06، نظوارت و راهنموايي   55/00رورشوي  هاي پ ، فعاليت17/07هاي آموزشي ميانگين عملكرد مديران در فعاليت :ها يافته

هواي  نتايج همبستگي سالمت عموومي سووادآموزان بوا فعاليوت    . بود 44/07و خالقيت و نوآوري  04/07، تجهيزات و امكانات آموزشي 77/05انساني

و  475/1، تجهيزات و امكانات آموزشوي  475/1انساني ، مهارت هاي رواب  416/1، نظارت و راهنمايي 507/1هاي پرورشي ، فعاليت400/1آموزشي 

 .بود که بيانگر رابطه مثبت و معناداري بين عملكرد مديران و سالمت عمومي سوادآموزان است 460/1خالقيت و نوآوري 

مت آنهوا و بوه دنبوان آن    توانند نقش مهمي در توممين سوال   سوادان و کم سوادان مي مديران مدارس سوادآموزي با جذب و آموزش بي: گيری نتيجه

 .باشند سالمت جامعه داشته
 

 ها، سواد سالمت آموزش بهداشت، ترويج بهداشت، خدمات بهداشت مدرسه :ها کليدواژه
 

 مقدمه
به . شودامروزه از انسان سالم به عنوان محور توسعه پايدار نام برده مي

ي همين دليل يكي از وظايف حواکميتي کشوورها توممين، حفوا و ارتقوا     

وضعيت سوالمت کشوور شواخل کليودي از     . عادالنه سالمت جامعه است

هاي موجود در وضعيت سالمت مردم يكي از نابرابري. حاکميت بهينه است

سوالمت  (. 0)هاي سالمت است گذاران نظامهاي سياستترين دغدغه مهم

تواند موجب تغيير و اصالح محي ، حل مسئله و در ابعاد مختلف خود مي

فراگيرانوي کوه از سوالمت کوافي     . شودناسب در شراي  پيچيده برخورد م

گيورد و در  ها تحت الشعاع قرار ميبرخوردار نيستند، عملكرد تحصيلي آن

  (.0)شود نتيجه موجب کمبود دانش و سطح پايين سواد مي

دسترسي به اطالعات سالمت با کيفيت، براي حفا سوالمتي حيواتي   

ه سالمت شخصي از نيازهايي است که کسب اطالعات عمومي دربار. است

هر فرد بوه تناسوب شوراي  خوود، فوارم از موقعيوت جغرافيوايي، سوطح         

نيواز  . روست هها روبتحصيالت، جنسيت، سن، قوميت و سطح درآمد با آن

توجه به ايون نيواز از سووي    . به اطالعات سالمت ويژه گروه خاصي نيست

آن، آسيب عموومي را  حاکميت هر کشور، منفعت عمومي و عدم توجه به 

داشتن سواد و برخورداري از تحصويالت هوم   (. 7)به همراه خواهد داشت 

طور مستقيم بر سالمت فرد تمثيرگذار است و هم به عنوان يكي از تعيين  به

اقتصادي و عامل دخيل در وضعيت اشوتغان  -وضعيت اجتماعي هايکننده

سالمت، موثثر در   کننده هاي اجتماعي تعيين فرد به عنوان يكي از شاخل

سووواد فراگيران درباره سالمت شامل (. 4)باشد  سالمت فرد و اجتماع مي

است که بوور انگيووزش و توانايووي   هوواي شووناختي و اجتماعوويمهارت

بوراي دسوتيابي، دانسوتن و اسوتفاده از اطالعات در مسووير ارتقووا،    هاآن

 (.5)باشدحفوا و نگهوداري بهداشوت و سالمت موثر مي

 يآموزش و پرورش به عنوان يک نظام آموزشي با تالش در جهت ارتقا

سطح دانش و سواد فراگيران به سالمت جسماني، رواني، معنوي و اجتماعي 
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 سوادان در راستاي سالمت آنان بي عملكرد مديران مدارس جهت جذب و آموزش

 557/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم، 

آمووزان بوا سوطح    دانوش (. 6)کند و در نتيجه کيفيت زندگي افراد کمک مي

و  سواد سالمت باالتر براي دسوتيابي بوه سوالمت جسومي، روانوي، معنووي      

منودي از حوداقل سوواد نوشوتن و     بهره(. 7)کننداجتماعي بيشتر تالش مي

کوشوش بوراي از بوين    .باشود هاي رشد کشورها موي  خواندن يكي از شاخل

براسواس  . ميالدي آغاز شده است 0101سوادي در اندونزي از سان بردن بي

مويالدي بويش از    0111آخرين گزارش توسعه انساني ملل متحد در سوان  

اند که اين امور موجوب بوروز     بهره ليون نفر در دنيا از نعمت سواد بيمي 777

 (.0)شود مي... هاي اجتماعي، از هم پاشيدگي خانواده و فقر، آسيب

داري بور بهبوود    افزايش سرانه مخارج بهداشتي تمثير قطعوي و معنوي  

وضعيت سالمت در کشور نخواهد داشت ولي افوزايش درصود باسووادي و    

افزايش شاغالن، افوزايش درآمود سورانه و بهبوود الگووي       تبعات آن مانند

جمعيت شاغل و درصد . تغذيه، سالمتي را در کشور بهبود خواهند بخشيد

 (0)باسوادي بيشترين اهميت را دارا هستند

اي ماننود سيسوتان و   هاي حاشيهسوادي در استان بيشترين ميزان بي

آمارهوا حواکي از آن   .بلوچستان، آذربايجان غربي و خوزستان وجوود دارد  

درصد با سوادي زنان و سيستان و بلوچستان  65است که استان سمنان با 

هوا را  درصد، بيشترين و کمترين درصد باسوادي زنان در بين استان 75با 

رتبه دوم کشوري را در بحث  0701استان کرمان در سان  .شوندشامل مي

سواد  درصد افراد بيدر استان کرمان حداکثر هشت . سوادي کسب کرد بي

درصد از جمعيت از نعمت سوواد   07در استان خوزستان نيز تنها . هستند

وضعيت استان زنجان نيز در امر سووادآموزي  . اندبهره خواندن و نوشتن بي

سوواد  کشوري است و در سطح اين استان ده هزار بي 07باالتر از ميانگين 

 (01)وجود دارد

هستند که با نظارت بر اجراي صوحيح   ترين منابعيمديران، جزو مهم

موديران  (. 00)شووند ها موجب پيشرفت و ترقي آن ميها در سازمان برنامه

کيفوي و  ماهر و کارآمد و دست اندرکاران نظام آموزشي که افزايش سطح 

آنهوا قورار دارد، موجوب ايجواد انگيوزه در       کمي آموزش در اولويت کواري 

اهميوت کوار موديران در    (. 00)وند شو فراگيران براي افزايش يادگيري مي

هوايي کوه   حيطه مدارس اهميت دوچندان دارد هر ساله با توجه به هزينه

ها شود، مديران به عنوان عوامل اجرايي سياستبراي باسواد کردن افراد مي

 (.07)هاي آموزشي نقش مهمي دارند و برنامه

يشورفت  گاستمس و همكاران، در پژوهش خود بر اهميت نقش معلم در پ

فيليپلوو و  (. 04)اي اشواره کردنود   آموزان و آمووزش راهبردهواي مقابلوه   دانش

همكاران نيز در بررسوي خوود نشوان دادنود کوه رفتوار موديران و معلموان در         

در مطالعوه خوود،    کارس و ايناندي(. 05)عملكرد تحصيلي فراگيرن نقش دارد 

 (.06)تند رهبري و مديريت را عامل مهمي در افزايش سطح دانش دانس

آموزش فرآيندي پيچيده است که هرگونه سواده نگوري در موورد آن    

ها را با شكست  تواند منجر به هدر رفتن نيروها و امكانات شده و تالش مي

موضوع سواد و اثرگذاري آن بر سالمت فورد و بوه دنبوان آن    . مواجه سازد

همواره سالمت جامعه و زندگي اجتماعي بهتر، نكته حائز اهميتي است که 

با توجه به آنچه بيوان شود و از سوويي    . مورد توجه پژوهشگران بوده است

ديگر تاکنون پژوهشي در زمينه بررسي عملكرد مديران در ايون خصوو    

بنابراين هدف ايون  . شودانجام نشده است، اين خالء پژوهشي احساس مي

پژوهش، بررسوي عملكورد موديران مودارس در جهوت جوذب و آمووزش        

 .سوادان در راستاي سالمت آنان بود و کمسوادان  بي

 

 روش
جامعوه آمواري   . پيمايشوي بوود   -طرح پژوهش حاضر از نوع توصيفي

. آموزشي مدارس سوادآموزي اسوتان کرموان بوود    نفعان ذيشامل تمامي 

موديران،  )انتخواب نمونوه آمواري     براي تعيين حجم نمونه در هر گوروه از 

و کارشناسان مربوطه در سازمان  هاي آموزشي، راهنمايان آموزشي سرگروه

( آموزان مدارس سوادآموزي مدنظر استان کرمانآموزش و پرورش و دانش

در پژوهش حاضر انجام . استفاده شد( 0071)از جدون کرجسي و مورگان 

گيوري در دو مرحلوه انجوام گرفوت  در مرحلوه اون بوراي انتخوواب        نمونوه 

دف پوشوش سراسوري   بوا هو  )گيوري هدفمنود    ها از روش نمونه شهرستان

. اي استفاده شد گيري تصادفي طبقه و در مرحله دوم از روش نمونه( استان

 7هاي اسوتان کرموان تعوداد    بدين ترتيب در مرحله اون از بين شهرستان

هاي مختلف استان به عنووان نمونوه آمواري در نظور      شهرستان از قسمت

گيوري تصوادفي    در مرحله دوم نيز بوا اسوتفاده از روش نمونوه   . گرفته شد

نفر  50نفر سرگروه آموزشي،  45نفر مدير و معلم،  05)نفر  071اي طبقه

به عنوان نمونه ( آموزنفر دانش 70نفر کارشناس و  75راهنماي آموزشي، 

 .انتخاب شدند( به دليل وجود طبقات مختلف سازماني و شغلي)

مالک ورود به پژوهش شامل معلم بودن، سرگروه آموزشي بودن، 

هنمايان آموزشي و کارشناسان مربوطه در سازمان آموزش و پرورش را

. آموزان بودن و همچنين تمايل به شرکت در مطالعه بودبودن و دانش

هوا بوه عنووان مالک خروج از پوژوهش در   عودم تكميول پرسشونامه

: مالحظات اخالقي اين پژوهش شامل موارد ذيل بوود . نظر گرفته شد

در پژوهش با اختيار و تمايل خود شرکت  ندگانکن تمامي شرکت( الف

دربووواره اصوووون رازداري و محرمانوووه بوووودن هويوووت  ( کردنووود  ب

کنندگان به آنان اطمينان داده شود کوه تموامي اطالعوات بوه       شرکت

کننودگان در   در پايان از شرکت (پصورت محرمانه باقي خواهد ماند 

 .پژوهش تقدير و تشكر به عمل آمد

اس پرسشنامه محقق ساخته عملكرد موديران داراي  ابزار مطالعه مقي

هواي پرورشوي،    هاي آموزشي، فعاليتخرده مقياس فعاليت 6ان و ثس 40

هوواي نظووارت و راهنمووايي آموزشوي، تهيووه تجهيووزات و امكانووات   فعاليوت 

. باشدهاي رواب  انساني و خالقيت و نوآوري سازماني مي آموزشي، مهارت

، توا  4=، درسوت 5=اي کامال درست گزينه ها در طيف ليكرت پنجآزمودني

به سواالت پرسشونامه   0=و کامال نادرست0=، نادرست 7=حدودي درست
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 زهرا ايرانمنش

 ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم،  فرهنگستان علوم پزشكي نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت /550

روايي محتوايي آن نيز توس  پونج نفور از متخصصوان رشوته     . پاسخ دادند

 پايايي مقياس با روش آلفاي کرونبوا  . علوم تربيتي مورد تمييد قرار گرفت

هواي پرورشوي    ، فعاليوت 07/1زشوي  هاي آموهاي فعاليتدر خرده مقياس

، تهيوه تجهيوزات و   00/1هاي نظارت و راهنمايي آموزشوي   ، فعاليت00/1

، خالقيت و نوآوري 07/1هاي رواب  انساني  ، مهارت00/1امكانات آموزشي 

 . به دست آمد 00/1و پايايي کل مقياس  07/1سازماني 

وس  ابزار ديگر اين مطالعه پرسشنامه سالمت عمومي بود که ت

 عبارت و چهوار بعود   00گلدبره و هيلر ساخته شد که دربرگيرنده 

مربوو  بوه بعود عالئوم جسوماني و وضوعيت        0-7عبارات . باشد مي

مربو  به بعد اضوطراب و   0-04از عبارت . باشد سالمت عمومي مي

مربوو  بوه بعود اخوتالن عملكورد       00توا   05خوابي، از عبوارت   بي

. ربو  به بعد افسردگي مي باشندنيز م 00-00اجتماعي، و عبارات 

ه هوا بو  گذاري اين ابزار به روش ليكرت اسوت کوه گزينوه    روش نمره

در  حداکثر نمره آزمودني. شوند نمره داده مي( 7-0-0-صفر)صورت 

داراي سوالمت   07تور از   بود که نموره پوايين   04پرسشنامه مذکور 

سو   داراي سالمت عمومي متو 41تا  04عمومي پايين، نمرات بين 

روايي محتوايي و . داراي سالمت عمومي باالست 40و نمره باالتر از 

پايوايي بوه روش همسواني    . صوري پرسشنامه مطلوب گوزارش شود  

دانشوجوي   745دروني با محاسوبه ضوريب آلفوا کرونبوا  بور روي      

 (. 07)گزارش شد  00/1دانشگاه تهران 

يوق روايوي   و همكاران، روايي سازه از طر شانفيلدهمچنين در مطالعه 

 0170در  سالمت جسومي  با پرسشنامهپرسشنامه سالمت عمومي همگرا 

پايوايي  . مطلوب گزارش شد آموز از کشورهاي چين، روسيه و آلمان، دانش

به روش همساني دروني با محاسبه ضوريب آلفوا کرونبوا  بور روي      ابزارها

به  آموز از کشورهاي مذکور ، روش دونيمه کردن و بازآزماييدانش 0170

 (. 00)گزارش شد  71/1، و 01/1، 07/1هفته به ترتيب  0فاصله 

ميزان پايايي به روش همساني دروني با محاسبه ضريب آلفا کرونبوا   

در پژوهش مجيدي (. 07)مي باشد  01/1در نمونه فوق براي کل مقياس 

آموز شهر ساري، روايي صوري و محتوواي  دانش 651و همكاران، بر روي 

ميوزان پايوايي بوه روش    . پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت به روش کيفي

همساني دروني با محاسبه ضريب آلفا کرونبا  بوا نمونوه فووق بوراي بعود      

، اختالن عملكرد اجتماعي 01/1، بعد اضطراب و بي خوابي 77/1جسماني 

 .(7)به دست آمد  76/1و بعد افسردگي  00/1

موار توصويفي و اسوتنباطي    هاي آ ها از روش براي تجزيه وتحليل داده

معيار و آمار استنباطي   ميانگين وانحراف: آمار توصيفي شامل. استفاده شد

هووا بووا  تحليوول داده .باشد اي فريدمن ميتي مستقل وآزمون رتبه: شامل

 .انجام شد 05نسخه  SPSSافزار  نرم

 

 ها يافته

ين تن با ميانگ 071کنندگان  در مطالعه حاضر، تعداد کل شرکت

همچنوين سوطح   . سان بودنود  0/7و انحراف معيار  45/4سني بين 

تون فووق    071کنندگان نيز به اين صورت بود که  تحصيالت شرکت

تون کارشناسوي ارشود و     57تن کارشناسي و  07تر،  ديپلم و پايين

ارائوه   0نتايج اطالعات توصيفي متغيرهوا در جودون   . باالتر داشتند

 .شده است

در متغيور  ( انحوراف معيوار  )داد کوه ميوانگين   نشوان   0نتايج جودون  

 04/05هاي پرورشوي   ، فعاليت(55/7)17/07هاي آموزشي برابر با فعاليت

هواي روابو  انسواني    ، مهوارت (05/7) 00/01، نظارت و راهنمايي (65/4)

و خالقيوت و  ( 77/7) 00/00، تجهيزات و امكانات آموزشوي  (06/0) 06/0

، عالئوم جسوماني   (47/6) 00/56مي ، سالمت عموو (06/7) 04/0نوآوري 

، اخووتالن عملكوورد (00/4) 70/07، اضووطراب و بيخوووابي (55/7) 04/00

 . باشدمي( 10/04) 45/04و افسردگي ( 07/7) 70/05اجتماعي 
اسوميرنوف   بوودن متغيرهوا از آزموون کولمووگروف     براي بررسي نرمان

تايج آزمون لوون  ن. بودن متغيرها بود دهنده نرمان نتايج نشان. استفاده شد

همچنوين مقودار عامول توورم     . ها بوددهنده برابري واريانس داده نيز نشان

دهنده  بودند که نشان 01تر از واريانس به دست آمده براي متغيرها کوچک

 .خطي بين متغيرها بودعدم هم

ضرايب همبسوتگي پيرسوون بوين متغيرهوا آورده شوده       0در جدون 

هواي  ود نتايج همبسوتگي بوين فعاليوت   ش طورکه مشاهده مي است  همان

 ،p > 10/1)هوواي پرورشووي ، فعاليووت( =p 400/ 1R ,<10/1)آموزشووي 

507/1R=)هاي رواب  انساني  ، مهارت(10/1 < p ،416/1  =R) ،  نظوارت و

 ، p > 10/1)تجهيوووزات آموزشوووي ، (p ،475/1  =R > 10/1)راهنموووايي 

475/1  =R ) و خالقيووت و نوووآوري(10/1 < p ،460/1  =R ) بووا سووالمت

 .عمومي رابطه مثبت و معناداري وجود داشت

بينوي ميوانگين    ، ضرايب رگرسيون خطي چندگانه پويش 7در جدون 

 .است هاي آن گزارش شده انگيزه تحصيلي براساس هوش معنوي و مولفه
 

 ميانگين و انحراف معيار متغير مورد بررسی -1 جدول

 متغير
فعاليت 
 آموزشی

فعاليت 
 پرورشی

نظارت و 
 راهنمايی

روابط 
 انسانی

تجهيزات 
 آموزشی

خالقيت و 
 نوآوری

سالمت 
 عمومی

عالئم 
 جسمانی

اضطراب 
و 

 خوابی بی

اختالل 
عملکرد 
 اجتماعی

 افسردگی

 45/04 70/05 70/07 04/00 00/56 04/0 00/00 06/0 00/01 04/05 17/07 ميانگين

انحراف 
 معيار

55/7 65/4 05/7 06/0 77/7 06/7 47/6 55/7 00/4 07/7 10/4 
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 سوادان در راستاي سالمت آنان بي عملكرد مديران مدارس جهت جذب و آموزش

 550/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم، 

 ضرايب همبستگی عملکرد مديران و سالمت عمومی سوادآموزان -۲جدول 

 متغير
های فعاليت=1

 آموزشی

های فعاليت =۲

 پرورشی
 روابط انسانی= 3

نظارت و =4

 راهنمايی

تجهيزات  =5

 آموزشی
 خالقيت=6

سالمت = 7

 عمومی

0 0       

0 040/1 0      

7 *060/1 **406/1 0     

4 *761/1 **400/1 *700/1 0    

5 **400/1 *700/1 **504/1 **475/1 0   

6 **400/1 **400/1 *707/1 000/1 *006/1 0  

7 **400/1 **507/1 **416/1 **475/1 **475/1 **460/1 0 

15/1 < p 

 

 اس عملکرد مديرانبينی سالمت عمومی سوادآموزان براس نتايج تحليل رگرسيون خطی چندگانه برای پيش -3جدول 

 متغير
 ضرايب استاندارد ضرايب غيراستاندارد

 p VIFمقدار  tمقدار 
 برآورد استانداردشده خطای معيار برآورد برآورد اثر

     00/1 04/750 مقدار ثابت

 040/1 <110/1 70/00 017/1 47/1 701/1 هاي آموزشي فعاليت

 604/1 <110/1 65/07 074/1 00/1 450/1 هاي پرورشي فعاليت

 547/1 <110/1 75/07 007/1 75/1 604/1 رواب  انساني

 507/1 <110/1 06/47 705/1 00/1 107/0 نظارت و راهنمايي

 500/1 <110/1 40/70 070/1 06/1 007/1 تجهيزات پزشكي

 665/1 <110/1 00/40 006/1 70/1 077/1 خالقيت و نوآوري

 

، نتايج تحليل رگرسيون خطوي چندگانوه در   7طبق اطالعات جدون 

هواي پرورشووي   ، فعاليووت(=p، 017/1B > 110/1)هوواي آموزشوي   فعاليوت 

(110/1 < p، 074/ 1B=) رواب  انساني ،(110/1 < p، 007/1 B=) نظارت ،

 ،p > 110/1)، تجهيووزات پزشووكي (p، 705/1  =B > 110/1)و راهنمووايي 

070/1B=  )ت و نوآوري و خالقي(110/1 < p، 006/1  =B )به دست آمد .

 .خطي بود نشان دهنده عدم وجود هم VIFهمچنين مقدار 

 
 بحث

پژوهش حاضر با هدف بررسوي عملكورد موديران مودارس در جهوت      

سوادان در راستاي افزايش سالمت آنوان   جذب و آموزش بي سوادان و کم

هواي  فعاليوت  ر ابعواد نتوايج نشوان داد کوه عملكورد موديران د     . انجام شد

هاي نظارت و راهنموايي آموزشوي،    هاي پرورشي، فعاليت آموزشي، فعاليت

هاي رواب  انساني و خالقيوت و   تهيه تجهيزات و امكانات آموزشي، مهارت

ها همسو نتايج اين يافته با ساير يافته. نوآوري سازماني باالتر از متوس  بود

بور اهميوت نقوش معلوم در      گاستمس و همكاران، در پوژوهش خوود  . بود

(. 04)اي اشواره کردنود   آموزان و آموزش راهبردهاي مقابلهپيشرفت دانش

فيليپلو و همكاران نيز در بررسي خود نشوان دادنود کوه رفتوار موديران و      

در  کارس و ايناندي(. 05)معلمان در عملكرد تحصيلي فراگيران نقش دارد 

مي در افزايش سطح دانوش  ي خود، رهبري و مديريت را عامل مهمطالعه

 (.06)داشتند 

هواي موديران مودارس     توان گفت که فعاليوت در تبيين اين يافته مي

هاي اخيور   از اين رو در سان. روند مناسبي داشته است نهضت سوادآموزي

سوازمان  . روند نهضت سوادآموزي در کشور رشود مناسوبي داشوته اسوت    

دي را در خصو  کواهش  هاي متعدها و برنامهنهضت سوادآموزي فعاليت

سوادي در کشور انجام داده و طي مدت فعاليوت خوود توانسوته    ميزان بي

هاي متعدد در اغلب روسوتاها و شهرهاي کشوور نور    است با انجام برنامه

سووادي در کشوور    سوادآموزي را بهبود داده و موجبات کم شدن نر  بوي 

اس يوادگيري  هوا پايوه و اسو    سواد به عنووان يكوي از حقووق انسوان    . شود

دهوود، بووه  آيوود، زنوودگي افوراد را تغييوور موي   العموور بوه حسوواب موي   موادام 

کند توا شوانس    ها کمک ميافزايد و در نهايت به آن هاي آنها مي توانمندي

نظران معتقدند که سوادآموزي به  صاحب. بهتري براي زيستن داشته باشند

و  عنوان راهبوردي اساسوي در ارتقواي سوطح سوالمت جسوماني، روانوي       

سوادآموزي در تقويت حس مسئوليت اجتماعي، . اجتماعي نيزمطرح است

قدرت تصميم گيري و ابتكار، افزايش اعتماد به نفس نقش بسزايي دارد و 

انود از نظوام آموزشوي     هاي موجود نتوانسته افرادي که به دليل محدوديت

 توانند احسواس کفايوت،   کافي و به موقع استفاده کنند، از طريق سواد مي

ارزشمندي و شايستگي را در خود تقويت کننود و در زنودگي شخصوي و    

ها دو عامول بسويار مهوم و    در همه سازمان(. 01)تر باشند  اجتماعي موفق

يكي موديريت  : شوند موثر وجود دارند که موجبات رشد و پيشرفت آن مي

ترين عامل در حيات، رشد، بالندگي و يا افوون سوازمان محسووب    که مهم
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 زهرا ايرانمنش

 ومس، شماره 0410 پاييزدوره ششم،  فرهنگستان علوم پزشكي نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت /561

. باشندديگري کارکنان که گردانندگان اصلي هر نوع سازماني مي شود و مي

در اين ميان آن چه که باعوث رشود و بالنودگي و يوا موره و اضومحالن       

وظيفه مدير، حرکت سازمان . ها خواهد شد، مديريت سازمان استسازمان

يک مدير اثربخش و کارا بايد . از وضع موجود به سوي وضع مطلوب است

هاي همه کارکنان براي به انجام رساندن هت هدايت تالشمسيري را در ج

توان نقش و تمثير  بنا به آنچه بيان شد مي(. 00)اهداف سازمان فراهم آورد 

 .مديران مدارس را در عملكرد مناسب اين سازمان متوجه شد

تورين عوامول بوه ترتيوب      ي اين پژوهش نشان داد که مهمديگر يافته

هواي روابو  انسواني    هاي پرورشوي، مهوارت   ليتهاي آموزشي، فعا فعاليت

 .هستند که در اولويت اون تا سوم قرار دارند

توان گفت که آنچه مدنظر نظام آموزشي است در تبيين اين يافته مي

اين نتيجه به . توجه به نتايج آموزشي و پرورشي و جذب سوادآموزان است

هاي همچوون   تصورت کلي مناسب است  اما بايد در نظر داشت که فعالي

نظارت و راهنمايي آموزشي، تهيه تجهيزات و امكانات آموزشي و خالقيت 

. هاي آموزشي است هاي مديريت موفق در سازمان و نوآوري سازماني الزمه

هواي  ¬ها بيشتر از آنكه از تفكورات و فعاليوت   البته ناگفته نماند اين مولفه

هوا،  بخشونامه  هوا،  شخصي مديران نشوات بگيورد، ريشوه در دسوتورالعمل    

مادامي کوه  (. 00)دارد ... اعتبارات تخصيل يافته، رويكرد مديران ارشد و 

تواننود در   روندهاي معمون تغييري نيابد مديران در سوطح مودارس نموي   

از (. 07)هاي مدنظر عملكرد مناسب و بااليي داشته باشند خصو  فعاليت

زي عملكورد  مختلف سازمان نهضوت سووادآمو   نفعان ذيديدگاه مديران و 

هاي ايشوان نگواه    مديران يكسان نبوده و هر يک از ديدگاه خود به فعاليت

 اين نكته کامالً. کرده و توقعات خا  خود را از اين دسته از مديران دارند

چرا که اثربخشي سوازماني از  . هاي مختلف است منطبق با شراي  سازمان

اين راستا بايود يوک    ها متفاوت بوده است و درمنظر افراد مختلف سازمان

تعريف و موورد اسوتفاده    نفعان ذيديدگاه واحد از عملكرد مديران در بين 

 (.04)قرار گيرد 

توان به اين اشواره کورد کوه حووزه     هاي اين پژوهش مياز محدوديت

کوه نتيجوه ممكون اسوت قابول      (استان کرمان) پژوهشي وسيع بوده است

همچنوين  . ها نباشدر استانهاي اين استان و ساي تعميم به همه شهرستان

ابزار اين پژوهش پرسشنامه بود که به صورت خودگزارشي تكميول شوده   

بوا توجوه بوه عملكورد     . است و امكان سوگيري در اين باره وجوود داشوت  

گيرنودگان سوازمان نهضوت    مناسب مديران مدارس، به مديران و تصوميم 

ب مودارس  شود براي ادامه رشد و توسوعه مناسو  سوادآموزي پيشنهاد مي

موديران زمينوه الزم را بوراي     :هاي ذيل را انجام دهندسوادآموزي فعاليت

موديران در صودد    .رشد و ارتقاء مديران مدارس و آموزشياران فراهم کنند

 .حفا و ارتقاء روحيه شادابي مديران، آموزشياران و کارکنان تابعه باشوند 

شوياران و کارکنوان   مديران بكوشند تا روابطه دوستانه ميان موديران، آموز 

 .حفا و تقويت شود

 

 گيری نتيجه
هوواي پرورشووي، هواي آموزشووي، فعاليووت عملكورد مووديران ابعوواد فعاليووت 

هاي نظارت و راهنمايي آموزشي، تهيه تجهيوزات و امكانوات آموزشوي،     فعاليت

هاي رواب  انساني و خالقيت و نوآوري سازماني بواالتر از متوسو  بوود      مهارت

شود که مديران اهتمام نمايند تا سورحد   ها پيشنهاد مي اين يافتهلذا با توجه به 

امكان نيازهاي اجتماعي و اقتصوادي موديران، آموزشوياران و کارکنوان توممين      

مديران نهضت سووادآموزي بوراي عملكورد مطلووب، منوابع، امكانوات و       . شود

نود  تسهيالتي فراهم آورند که بتوانند نيازهاي ويژه سووادآموزان را پوشوش ده  

ها اختصوا  داده شوود و   اي به آناي که مكان، فضا يا مدارس جداگانهبه گونه

تواند به سوالمت آنهوا نيوز کموک      عالقمندي در يادگيري را ايجاد کنند که مي

توان نتيجه گرفت که مديران مدارس سوادآموزي بوا جوذب و   بنابراين مي .کند

نها و در تممين سالمت آ توانند نقش مهمي سوادان مي آموزش بي سوادان و کم

 .باشندبه دنبان آن سالمت جامعه داشته 

 

 و تشکرقدير ت
اين مقاله برگرفته شده از طرح پژوهشي زهرا ايورانمنش و زيور نظور اداره    

 05470-006400 کودرهگيري آموزي آموزش و پرورش کرمان با نهضت سواد

وسويله، از تموامي    بودين . باشود  موي  00/00/0411 از سامانه سمات ملي مور 

هواي آموزشوي، راهنمايوان آموزشوي و کارشناسوان       ن، سورگروه مديران، معلما

آمووزان مودارس مودنظر اسوتان      مربوطه در سازمان آموزش و پرورش و دانش

 .شود کرمان که ما را در اين پژوهش ياري رساندند، سپاسگزاري مي
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 سوادان در راستاي سالمت آنان بي عملكرد مديران مدارس جهت جذب و آموزش
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Abstract 
Background: Human literacy in various dimensions promotes physical and mental health. Managers have an 

important role in strengthening the process of educating the illiterate and the illiterate. The aim of this study was to 

investigate the performance of school principals in attracting and educating the illiterate and low-literate people in 

order to promote their health.  

Methods: This study was a descriptive survey. The statistical population included all educational stakeholders in schools of 

Kerman province. Sample included 270 selected by stratified sampling method. All participants answered a researcher-made 

questionnaire of manager performance. Data were analyzed using descriptive statistics, independent t-test and Friedman rank test.  

Results: The average performance of managers was 17.07 in educational activities, 19.55 in training activities, 16.65 

in supervision and guidance, 15.37 in human relations skills, 17.14 in equipment and educational facilities, and 17/44 

in creativity and innovation. Results indicate a positive and significant relationship between the performance of 

managers and general health of students. Also, educational activities, training activities, and human relations skills 

were in first to third priority, respectively.  

Conclusion: It can be concluded that the managers of literacy schools can play an important role in ensuring their health 

and the health of the society by attracting and training illiterate and low-educated individuals. 
 
Keywords: Health Education, Health Literacy, Health Promotion, School Health Services 
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