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چكيدٌ
ايي پژٍّص تا ّسف تزرسي راتكِ تيي خَ ساسهاًي هسارس هتَسكِ ًظزي ضْز ذزمآتاز تا ثثات
هسيزيت هسيزاى آًاى اًدام گزفت .خاهؼِ آهاري تحميك ،وليِ زتيزاى زتيزستاىّاي هتَسكِ ًظزي ضْز
ذزمآتاز تِ تؼساز ً 1389فز را ضاهل تَز .حدن ًوًَِ تا استفازُ اس فزهَل وَوزاى تِ تؼساز ً 293فز
(ً 155فز سى ٍ ً 138فز هزز) تؼييي ٍ تا رٍش ًوًَِگيزي تػازفي قثمِاي هتٌاسة اًتراب ضسًس .اتشار
گززآٍري زازُّا ػثارت تَز اس پزسص ً اهِ استاًسارز خَ ساسهاًي ّاليپي ٍ وزافت ( .)OCDAتِ هٌظَر
تدشيِ ٍ تحليل زازُ ّا اس آهار تَغيفي ٍ آهار استٌثاقي ضاهل آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى ٍ
آسهَى  tگزٍُّاي هستمل استفازُ ضسً .تايح ًطاى زاز وِ -1 :تيي ثثات هسيزيت ٍ خَ ساسهاًي هسارس
تِ قَر ولي راتك ِ هثثت ٍ ؾؼيف ٍخَز زارز؛ يؼٌي تا افشايص ثثات هسيزيت هسيزاى ،خَ ساسهاًي هسارس
تغييز خشيي زارز -2.تيي ثثات هسيزيي هسيزاى ٍ رفتار حوايتي ٍ حزفِاي آًاى راتكِ هثثت ؾؼيف ٍخَز
زارز ،اها تيي ثثات هسيزاى ٍ رفتار ّسايتي آًاى راتكِ هٌفي است؛ يؼٌي ّزچِ ثثات هسيزيت هسيزاى
تيطتز هيضَز ،رفتار ّسايتي آًاى واّص هيياتس -3 .تيي ثثات هسيزيت هسيزاى ٍ رفتار حزفِاي هؼلواى
راتكِ هثثت ،اهّا تيي ثثات هسيزيت ٍ رفتار ًااهيساًِ هؼلواى راتكِ تسيار ؾؼيف ٍخَز زارز-4 )r;%13( .
تيي ثثات هسيزيت هسيزاى ٍ رفتار غويواًِ هؼلواى راتكِ هثثت ؾؼيف ٍخَز زارز ٍ ،)r;%16( .ايي ضايس
حاوي اس واّص رفتار غويواًِ هؼلواى تز اثز قَل هسيزيت هسيزاى تاضس .اس ػوسُ پيطٌْازّاي پژٍّص
حاؾز هيتَاى تِ زٍ هَرز اضارُ وزز )1 :اًتػاب هسيزاى تز هثٌاي زاًايي ،لسرت تػوينگيزيٌّ ،ز اًدام
وار ٍ تَاى ذَزگززاًي تا ًظز هؼلواى  ) 2زر ارتثاـ تا ايداز خَ غويواًِ ٍ اػتالي هفَْم رّثزي آهَسش
تالشّايي زر خْت آهَسش پيص اس ذسهت ٍ حيي ذسهت هسيزاى اًدام گيزز.
ياژٌ َاي کليدي :ثثات هسيزيت ،خَ ساسهاًي ،رفتارّاي هسيزاى ،رفتارّاي هؼلواى

مقدمٍ
ثثات هسيزيت -هسيزاى هسارس اس هْنتزيي هسائلي است وِ ّوَارُ هَرز تحث ٍ تثاازل ًظاز
تَزُ است .ثثات ضغلي هسيز تِ هؼٌي ثثاات ٍ زٍام ٍي زر زٍراى تػاسي ضاغل هاسيزيت اسات
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خاتِ خايي ٍ اًتمال واروٌاى تِ ذػَظ هسيزاى اس هْنتزيي ػَاهل هؤثز ٍلي لاتل وٌتازل زر
فزآيٌس اثزترطي ساسهاى است ،تؼَيؽ ٍ خاتِ خايي هسيز تَخِ اٍ را تِ ّسفّاي وَتاُ هاست ٍ
تاسزّي هؼكَف هيوٌسٍ .لي ثثات زر ضغل ،تِ هسيز فزغت هيزّس تا ّسفّاي هيااى هاست ٍ
زراس هست ساسهاى را هَرز تَخِ فزار زّس (زسلزگزي ،تزخوِ هسًي.)1373 ،
هسيزاى هسارس ًيش ّواًٌس هسيزيتّااي زيگاز ،اس پيَساتگي حلماِّااي سهااى ساَز تسايار
هي تزًس؛ سيزا ًياس ضسيسي تِ چْار ًَع ضٌاذت زارًس وِ زر قَل سهاى تِ زست هيآيس .ضٌاذت
هؼلواى ،ضٌاذت زاًص آهَساى ،ضٌاذت اٍلياء ٍ ضٌاذت ساسهاى ٍ تطىيالت .الثتِ ضٌاذتّااي
ػلوي ٍ حزفِ اي وِ ؾزٍرت آى ّا ًياس تِ استسالل ًسارز ،ذارج اس ايي چْارچَب است .هوىاي
است تزاي هسيز تاسُ ٍارز ضٌاذت ًسثت تِ ساسهاى ٍ تطىيالت ٍ حتاي ضاٌاذتّااي ػلواي ٍ
حزفِ اي لثالً فزاّن ضسُ تاضسٍ ،لي اٍ ّزگش ًوي تَاًس ًسثت تِ سِ ضٌاذت اغلي زيگز ازػاايي
زاضتِ تاضس؛ سيزا ايي سِ ضٌاذت وِ پايِّاي اغلي خَ يازگيزي زر هسرسِ ّستٌس ،تايس حتوااً
زر هحيف ٍ زر تستز سهاًي قَالًي تِ زست آيس (ّي ريٌه.)1989 ،
ضٌاذت اس هؼلواى زرتزگيزًسُي زاًصّا ،تيزاًطيّا ،هْاارتّاا ،تايهْاارتيّاا ،ػطاكّاا،
ػاليك ،ضازيّا ،غنّاً ،ياسّا ،تيًياسيّا ،سليمِّا ،اًسيطِّا ،ونوااريّاا ٍ پزوااريّاا ،قازس
تلميّا ،تَاًوٌسيّاً ،اتَاًيّا ،تاٍرّاً ،اتاٍري ّا ٍ سزاًدام ّوِ آى ّاست وِ تستز اغالي خاَ
ساسهاًي هسرسِ ّستٌس.
ضٌاذت اس زاًص آهَساى ،استؼسازّا ،تياستؼسازيّا ،ضَرّا ،ضَقّاا ،هيالّاا ،تايهيلايّاا،
پيطزفتّا ٍ ػمة هاًسىّا ،گزفتاري ّاي ذاًَازگي ،ضيَُ سًسگيً ،حَُ اهازار هؼااش ذااًَازُ،
زغسغِّا ،تيذياليّا ٍ زُّا هَرز اس ايي لثيل را ضاهل هيضَز.
ضٌاذت اس اٍلياء زر ارتثاـ هستمين تا ضٌاذت زاًص آهَس است (خاًسَىّ .)2000 ،يچ هاسيز
هسرسِاي ّز اًساسُ وِ حزفِاي ٍ تؼلين زيسُ ٍ هْارت يافتِ تاضس ٍ اس ضيَُّاي هسيزيت لَي ٍ
وارآهس سَز تثززً ،ويتَاًس زر سهاى وان ٍ ًاپيَساتِ ٍ زر ياه هحايف هحاسٍز تاِ تواام اياي
ضٌاذتّا تزسس .تشري تزيي ػاهل هَفميت هسيزاى هسارس وِ ذسهات آًاى لازيي افتراار تاَزُ
است ،ذسهات هتوازي آًاى زر يه هسرسِ است .هَفميتّاي ًاضي اس ايي ػاهل تا آًداست واِ
زر تسياري هَارز ،ارسش ٍ اػتثار اختواػي چٌيي هسيزاًي اس هسيزاى فزازست ًيش تيطتز ٍ تااالتز
ٍ تازٍامتز هيضَز (هه وليزي.)1997 ،
فايَل ػميسُ زارز وِ ساسهاىّاي هَفك ،هؼوَالً اس ٍخاَز گازٍُ ثااتتي اس هاسيزاى ٍ واروٌااى
تزذَرزارًس ،اس ايي رٍ ًمل ٍ اًتمال سياز واروٌاى را هؿز هاي زاًسات ٍ هؼتماس تاَز واِ زر ّاز

بررسی رابطٍ بیه جً سازماوی مدارس متًسطٍ وظری ...

111

ساسها ى تايس الساهاتي تزاي تطَيك واروٌاى ،تِ ٍيژُ هسيزاى ،تِ ذسهت زراس هست غاَرت گيازز
(ػاللِتٌس.)1376 ،
زرتْطتي ( )1372زر همالِ ذَز هيًَيسس وارايي سيستن آهَسش ٍ پزٍرش تِ هيشاى سياازي
هٌَـ تِ تثثيت هسيزيت ّاست .تزاي ايي وِ هسيز آهَسضي لازر تِ تكثيك ذَز تاا ًياسّااي رٍ
تِ تغييز ٍ فٌَى خسيس تاضس ،تايس تِ ثثات ٍ ضايستگي زر هسيزيتّا تَخِ تيطتزي هثذٍل وٌس.
اًتمال غيزهٌكمي هسيز ،احتوال ؾؼف رٍحيِ ،واّص اهٌيت ضغلي ٍ ػسم احساس هساوَليت ٍ
پاسد گَيي ٍ تؼْس را تزاي هسيز ّوزاُ هي آٍرز .اگز تؼَيؽ ٍ خاتِ خايي غحيح اًدام ضَزً ،اِ
تٌْا اثزترطي ًيزٍي اًساًي را تاال هي تزز ،تلىِ ساسهاى را اس روَز ٍ يه ًَاذتي ذاارج واززُ ٍ
تاػث رؾايت واروٌاى ٍ افشايص اثزترطي هيضَز (هيزسپاسي.)1366 ،
تا اًدام تؼَيؽ ٍ اًتماالت پيزرپي ٍ ًثَز سياستّاي هؤثز خْت خذب ٍ ًگِ زاري هاسيزاى
هَفك ،واروٌاى ٍ هؼلواى ه سارس احسااس ٍفاازاري ووتازي تاِ سااسهاى هسرساِ زاضاتِ ٍ تاا
زلگزهي ووتزي وار هيوٌٌس ٍ ايي هَخة هي ضَز وِ آى ّا هزتثاً خاي ذَز را ػَؼ وٌٌس ٍ اس
هسرسِاي تِ هسرسِ زيگز تزًٍس (ػسگزياى.)1378 ،
فايَل هي گَيس تزاي ايي وِ يه وارهٌس تتَاًس تا ضغل خسيس ذَز آضٌا ضَز ٍ آى را تِ قزيك
ضايستِ اي اًدام زّس ،تِ فزؼ ايي وِ استؼساز السم تزاي آى وار را زاضتِ تاضس ،تاس ّان هاستي
زلت السم است .حال اگز لثل اس ايي وِ ايي وارهٌس تا ضغل خسيس ذَز آضاٌا ضاَز ،ضاغل اٍ را
تغييز زٌّس ،چٌيي وارهٌسي فزغت ًرَاّس زاضت وِ وار لاتلي تزاي هؤسسِ اًدام زّس ٍ اگاز
ايي ػول چٌسيي تار تىزار ضَز ،وار هَرز ًظز ّزگش اًدام ًرَاّس ضس (فايَل ،تزخواِ ّاسايتي،
.)1377
ثثات واروٌاى ٍ وازر رّثزي تِ رئيس ووه هيوٌس تا تتَاًس زرتارُ ػوليات خااري هؤسساِ
تِ لسر وافي وسة اقالػات وٌس ،ارسش واروٌاى را تطاريع زّاس ،هٌااتغ هؤسساِ سااسهاى ٍ
آيٌسُ آى را تطٌاسس ٍ تتَاًس تِ ًحَ هؤثز زر تْيِ تزًاهِ ػول هطاروت وٌس .اگاز هَلاغ تٌظاين
تزًاهِ ،هسيز احساس وٌس وِ تزاي اخزاي ايي تزًاهِ يا الالل ضزٍع آى فزغت وافي ًسارز ٍ وٌار
رفتي اٍ هَخة ػسم اخزاي تزًاهِ ٍ ػسم اخزاي آى هَخة تزٍس اًتماز ذَاّس ضس ،چگًَِ هوىي
است اًتظار زاضت چٌيي ضرػي اس رٍي هيل ٍ رغثت تِ اخزاي تزًاهِ زست سًاس .پاس تاسٍى
ثثات وازر رّثزي تْيِ ٍ اخزاي تزًاهِّاي هٌاسة اهىاىپذيز ًيست (غالحي خٌتي.)1370 ،
يىي اس هْن تزيي ػَاهلي وِ زر تحث رٍاتف اًساًي هسرسِ اثزات فزاٍاًاي زارز ،خاَ سااسهاًي
است .خَ ساسهاًي لاتل لوس وززى ٍ زيسى ًيست ،اها هاًٌاس ّاَاي زرٍى اتااقّ ،واِ چياش را
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فزاهيگيزز ٍ تز ّز چيش وِ زر ساسهاى رٍي هيزّس ،اثز هيگذارز ٍ زر هماتال فؿااي سااسهاًي
ًيش اس ّز چيشي وِ زر ساسهاى اتفاق هيافتس ،اثز هيپذيزز (سيس ػثاسسازُ.)1376 ،
اگز زر يه ساسهاى ،خَ ساسهاًي هٌاسثي حاون تاضس ،اهىاى زستزسي تِ تْازٍُري ٍ تااسزّي
حساوثز تزاي آى ساسهاى ٍخَز ذَاّس زاضت.
خَ ػثارت است اس ويفيت ًسثتاً پايسار هحيف هسرسِ وِ هؼلواى آى را تدزتِ وززُ ،تز رفتاار
آى ّا تأثيز هيگذارز ٍ هثتٌي تز ازران خوؼي زر هسرسِ هايتاضاس .هياشاى ضاٌاذت ٍ آگااّي
هسيزاى اس خَ ساسهاًي زر ػولىزز هسيزيت آى ّا تسيار تأثيزگذار است؛ سيزا خَ سااسهاًي تاأثيز
سيازي تز رفتار هؼلواى ٍ زاًصآهَساى هسرسِ زارزً .تايح تحميمات ٍ هكالؼات ًطاى هيزّس واِ
پس اس ٍالسيي وِ ضىلزٌّاسُ خاَ ذاًاِ ّساتٌس ،هاسيز ضاىلزٌّاسُ خاَ ٍ هسرساِ ٍ هؼلان
ضىلزٌّسُ خَ والس اسات .خاَ هسرساِ هْانتازيي ًماص را زر ضاىلگيازي احساساي واِ
زاًصآهَس تِ ذَز هسرسِاش زارز ،ايفا هيوٌس (هَراى.)1992 ،
ّالپيي ٍ وزافت ( )1963خَ ساسهاًي هسرسِ را ًاضي اس رٍاتف ٍ وٌصّاي هتماتال ،رّثازي
هسيز هسرسِ ٍ تؼاهل هؼلواى هيزاًٌس .آى ّا تزاي ارسياتي خَ هسارس ،ضيَُ تسايار ساازُاي تاا
استفازُ اس پزسص ًاهِ تَغيف خَ ساسهاًي ( 1)OCDQتِ وار تززًس .تَغيف خاَ سااسهاًي تاز
ايي فزؼ هثتٌي است وِ چيشي ٍالؼاً ٍخَز زارز وِ هيتَاى آى را اللين يا خَ سااسهاى ًاهياس.
خَ ساسهاًي هسارس تا رفتار هسيزاى ،هؼلواى ٍ ازران آًاى اس ايي رفتار هزتثف است.
يه هحيف آهَسضي زاراي خَي است وِ هوىي است آى هحيف را سزز ،ذطه ٍ غياز لاتال
اػتواز ،تزس آٍر ٍ يا گزم ٍ غويوي ،لاتل اًؼكاف ،لاتل اػتواز ٍ حوايتوٌٌسُ ساسزّ .زچِ خاَ
ساسهاًي هثثتتز تاضس ،تزلزاري رٍاتف اًساًي آسااىتاز ذَاّاس تاَز ٍ تازػىس خَّااي تساتِ،
تزسآٍر ٍ هٌفي ،سثة تياػتواازي ،تازس ،زٍري ٍ ًفازت افازاز اس ّان هايضاًَس (تااخيري،
.)1988
هسارس هرتلف حتي تا تؼساز زاًص آهَساى يىساى ٍ اهىاًات هطاتِ ،هيشاى هَفميات هتفااٍتي
زارًس .تٌاتزايي تفاٍت هسارس فمف تِ تؼساز زاًص آهَساى ٍ هؼلواى ٍ اهىاًاات آهَسضاي ٍ زيگاز
ذػَغيات ووي هحسٍز ًوي ضَزّ .ز هسرسِ ذػَغيات هٌحػاز تاِ فاززي زارز واِ آى را اس
هسرسِّاي زيگز هتوايش هي وٌس .ايي ذػَغيات زاذلي واِ خاَ هسرساِ ًاام زارز ،اس تاالش ٍ
رٍاتف هتماتل گزٍُ ّاي زاذل هسرسِ ،هسيز ،هؼلواى ،زاًصآهَساى ٍ واروٌاى ًاضاي هايضاَز ٍ
رفتارّاي اػؿاي هسرسِ را تحت تأثيز لزار هي زّاس (زياَيس ،تزخواِ هيزسپاساي .)1376 ،اس
1 - Organizational Climate Description Cause Questionnaire
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زيگز ػَاهلي وِ زر ساسهاى ّاي آهَسضي لاتل تأهل است ،هسولِ ثثات ضغلي اسات .تساياري اس
ساسهاىّا تغييز هسيزاى را ػاهل هؤثز تز وارايي ساسهاىّا تلمي وززُ ٍ تا ًگزضي هثثت تاِ اياي
لؿيِ ًگاُ وززُاًس ،اها پارُ اي اس هكالؼات ًسثت تِ تغييز ٍ خاتِخايي ٍ اًتمال تاِ زياسُ هٌفاي
ًگزيستِ اًس .ثثات ضغلي هسيز تِ هؼٌي ثثات ٍ زٍام ٍي زر زٍراى تػسي ضغل هسيزيت هيتاضس
(پال ّزسي ،وٌتايچ تالًچارز ،تِ ًمل اس ػاللِتٌس ،1382 ،ظ .)347
ذسزٍ سثشُ ػلي زر تحميمي تا ػٌَاى تزرسي راتكِ خَ ساسهاًي هسارس اتتسايي ضْز اغفْاى
تا ثثات هسيزيت هسيزاى آى ّا زر سال  1379تِ ايي ًتيدِ رسيس وِ:
 21/3 -1زرغس اس هسارس هَرز هكالؼِ زاراي خَي ًيوِ تاس ٍ  78/8زرغس اس هسارس زاراي خَ
تاس تَزًس.
 -2هياًگيي قَل تػسي هسيزيت هسارس اتتسايي ضْز اغفْاى تيص اس پٌح سال تَز.
 -3تيي خَ ساسهاًي هسارس اتتسايي ٍ قَل تػاسي هاسيزاى آى ّاا راتكاِاي ٍخاَز ًساضات ٍ
ؾزية ّوثستگي تزاتز تا  -0/086ضس.
 -4تيي خَ ساسهاًي هسارس اتتسايي زذتزاًِ ٍ پسزاًِ ضْز اغفْاى تفاٍتي ٍخَز ًساضت.
 -5تيي هياًگيي قَل تػسي هسيزيت هسيزاى سى ٍ هزز تفاٍت ٍخَز ًساضت.
 -6تيي اتؼاز خَ ساسهاًي (رفتار ًاوام هؼلواى ،رفتار غويوي هؼلواى ،رفتار حواايتي ٍ ّاسايتي
هسيز) ٍ ثثات هسيزيت هسارس راتكِ هؼٌازاري ًثَز؛ ٍلي تايي رفتاار حزفاِاي هؼلوااى ٍ ثثاات
هسيزيت هسيزاى هسارس ضْز اغفْاى راتكِ هؼٌازاري ٍخَز زاضت.
 -7تيي هياًگيي قَل تػسي هسيزيت هسيزاى هسارس اتتسايي ٍ ساكح تحػايالت هاسيزاى ًياش
ارتثاـ هؼٌازاري ٍخَز ًساضت.
زر استاى لزستاى ٍ تَيژُ ضْز ذزم آتاز تؼَيؽ هسيزاى چطوگيز تَزُ ٍ يىي اس هؼؿالت ًظام
آهَسضي است .ايي خاتِ خايي تا اًساسُ اي تز اساس ٍاتستگي آًاى تِ خٌاحّاي سياسي غاَرت
هاايگياازز ٍ تااِ ضايسااتگي ٍ وااارآيي هااسيزاى چٌااساى تااَخْي ًواايضااَز .زر ايااي حالاات
تحػيلوززُ ّاي هسيزيت تِ حاضيِ راًسُ ضسُ ٍ هسيزاى تسٍى چطناًساس ٍ تدزتِ وافيّ ،سايت
تسريس ٍ فزآيٌس يازگيزي را زر اذتيار هيگيزًس .پياهس ايي تيثثاتي هاسيزيت ،وااّص ويفيات
تسريس هؼلواى ٍ يازگيزي زاًص آهَساى زر خَ ًاهٌاسة هَخَز زر هاسارس اسات .اياي هساألِ
هحمك را تِ اًدام تحميك حاؾز تزاًگيرت تا تا ػٌايت تِ اّساف تحميك تتَاًس تاِ ساؤاالت سياز
پاسد گَيس:
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اَداف
 -1تؼييي راتكِ تيي خَ ساسهاًي هسارس هتَسكِ ًظزي ٍ ثثات هسيزيت ايي هسارس.
 -2تؼييي هي شاى رفتار حوايتي ٍ ّسايتي هسيزاى زر هاسارس هتَساكِ ًظازي ٍ زاراي هاسيزاى
تاثثات هسيزيت.
 -3تؼييي هيشاى رفتار حزفِايً ،ااهيساًِ ٍ غويواًِ هؼلواى زرارتثاـ تا ثثات هسيزيت.
فرضيٍَا
 -1تيي خَ ساسهاًي هسارس هتَسكِ ًظزي تاثثات هسيزيت هسيزاى آى ّا راتكِ ٍخَز زارز.
 -2تيي رفتار حوايتي هسيزاى ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى هسارس هتَسكِ ًظزي راتكِ ٍخَز زارز.
 -3تيي رفتار ّسايتي هسيزاى ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى هسارس هتَسكِ ًظزي راتكِ ٍخَز زارز.
 -4تيي رفتار حزفِاي هؼلواى ٍثثات هسيزيت هسيزاى هسارس هتَسكِ ًظزي راتكِ ٍخَز زارز.
 -5تيي رفتار ًااهيساًِ هؼلواى ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى هسارس هتَسكِ ًظزي راتكِ ٍخَز زارز.
 -6تيي رفتار غويواًِ هؼلواى ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى هسارس هتَساكِ ًظازي راتكاِ ٍخاَز
زارز.
ريش
رٍش تحميك زر ايي پژٍّص ،تَغيفي اس ًَع ّوثستگي است .زر تحميك ّوثساتگيّ ،اسف
پيصتيٌي تغييزات يىي يا چٌس هتغيز ٍاتستِ (هالن) ،تا تَخِ تِ تغييازات هتغيزّااي هساتمل
(پيصتيي) است (زالٍر ،1380 ،ظ .)42
جامعٍ آماري
ايي تحميك ػثارتٌس اس وليِ زتيزاى هسارس هتَسكِ ًظزي ضْز ذزمآتاز وِ زر سال تحػيلي
 85-86هطغَل اًدام ٍظيفِ تَزُاًس ٍ تزاتز آهارًاهاِ ساال تحػايلي ( )1389اساتاى لزساتاى،
تؼساز آى ّا ً 1389فز است.
خْت تؼييي حدن ًوًَِ زتيزاى اس فزهَل وَوزاى استفازُ ضس .حدان ًوًَاِ تزاتاز ً 293فاز
هحاسثِ گززيس ٍ اس خاهؼِ آهاري هذوَر ً 293فز تِ ػٌَاى ًوًَِ تاا اساتفازُ اس رٍش تػاازفي
قثمِاي اًتراب ضسًسً 155 .فز سى وِ  53زرغس حدن ًوًَِ ٍ ً 138فاز هازز واِ  47زرغاس
حدن ًوًَِ را تطىيل هيزٌّس ،تِ ػٌَاى ًوًَِ اًتراب ضسًس .رٍش ًوًَِگيزي زر ايي تحمياك
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رٍش تػازفي قثمِ اي هتٌاسة است ،چَى خاهؼِ آهاري اس زٍ قثمِ سى ٍ هازز تطاىيل ضاسُ
است (تاسرگاى.)1383 ،
تا تَخِ تِ هاّيت تحميك خْت خوغآٍري زازُّاا اس پزسطاٌاهِ اساتفازُ ضاس؛ سيازا اهىااى
گززآٍري زازُ ّا اس قزيك هػاحثِ ٍ هطاّسُ ٍخَز ًساضت .پزسص ًاهِ هاَرز اساتفازُ زر اياي
تحميك ،پزسص ًاهِ خَ ساسهاًي ّالپيي ٍ وزافت 1است وِ پاس اس تغييزاتاي واِ زر تزذاي اس
سؤاالت آى تِ ٍخَز آهس ،هَرز استفازُ لزار گزفت .پزسص ًاهِ حااٍي  30ساؤال تاز اسااس 5
ضاذع است وِ زر  3ضااذع ٍيژگايّااي هؼلوااى (رفتاار هؼلوااى) ٍ زر  2ضااذع زيگاز،
ٍيژگيّاي هسيز هسرسِ (رفتار هسيز) وِ تِ ضزح سيز تَؾيح زازُ ضسُ ،سٌديسُ هيضًَس.
 -1رفتار حزفِ اي يا هطغَل هؼلوااى :هٌظاَر اس رفتاار هطاغَل ،هياشاى ػاللاِهٌاسي ،تؼْاس ٍ
هسوَليت پذيزي هؼلواى ًسثت تِ ضغل ٍ اًدام ٍظايف ٍ هسوَليتّاي ذَز هيتاضس واِ تاز
اساس هيشاى ػاللِ هٌسي تِ ضزوت زر خلسات ضَراي هؼلوااى ٍ ّوىااري ٍ وواه زر حال
هسايل ٍ هطىالت هسرسِ ٍ زاًصآهَساى سٌديسُ هيضَز.
 -2رفتار تيگاًِ يا ًااهيساًِ هؼلواى :هيشاى تيتَخْي ٍ تيػاللگي ٍ ػسم تؼْس هؼلواى را ًساثت
تِ ضغل ٍ ٍظايف ٍ هسوَليتّاي ذاَز ًطااى هايزّاس .رفتاار تيگاًاِ ،تاِ هؼٌااي خلساات
تيًتيدِ ضَراي هؼلواى ٍ توايل آًاى تِ اًتمال تِ هسرسِ زيگز يا تزن ضغل هؼلوي است.
 -3رفتار غويوي هؼلواى :هيشاى رفالت ،غويويت ٍ ارتثاـ اختواػي هؼلواى تا ّوسيگز است.
 -4رفتار حوايتي هسيز :هيشاى حوايت ٍ پطتيثاًي ٍ ووه تِ هسيز تِ هؼلواى را ًطاى هايزّاس
ٍ ضاهل رفتارّايي هاًٌس فؼاليت ّوزاُ تا خسيت هسيز ٍ استمثال اس اًتمازات ٍ تدارب هؼلوااى
است.
 -5رفتار ّسايتي (زستَري) هسيز :ايي رفتار هيشاى رسوي تَزى ٍ زستَري تاَزى فزهااى ّااي
هسيز را زر هسرسِ ًطاى هيزّس.
رٍايي پزسص ًاهِ هَرز استفازُ زر تحميك ،تا استفازُ اس ًظز هترػػاى ٍ غاحةًظزاى هَرز
تأييس لزار گزفت .تزاي اًساسُگيزي پايايي ،پزسص ًاهِ اتتسا زر يه گزٍُ ً 30فازُ اخازاء ضاس ٍ
ؾزية آلفاي وزًٍثاخ تزاي آى هحاسثِ گززيس وِ تزاتز تا  0/78تَز ٍ ًطاىزٌّسُ آى اسات واِ
سؤاالت پزسص ًاهِ اس اػتثار السم تزذَرزار ّستٌس.

1 - Halpin, A.W. and Croft, D.B.
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يافتٍَا
زر ايي لسوت توام خساٍل هزتَـ تِ فزؾيِ اٍل وِ زر ّوِ فزؾيِّا تىزار ضاسُ ،ػيٌااً زرج
هي گززز ٍ زر راتكِ تا زيگز فزؾيِّا خْت خلَگيزي اس اقالاِ واالم فماف تاِ خاساٍل آسهاَى
ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى اوتفا ضسُ است.
فرضيٍ يك :تيي خَ ساسهاًي هسارس هتَسكِ ًظزي تا ثثات هاسيزيت هاسيزاى آى ّاا راتكاِ
ٍخَز زارز.
جديل  . 1هياًگيي خَ ساسهاًي هسارس اس ًظز پاسرگَياى تا تَخِ تِ ثثات هسيزيت ايي هسارس
اًحزاف هؼيار

هياًگيي

تؼساز

ثثات هسيزيت

0/614
0/497

3/08
2/88

74
219

خَ ساسهاًي هسارس تا ثثات هسيزيت
خَ ساسهاًي هسارس تي ثثات هسيزيت

تا تَخِ تِ يافتِّاي خسٍل  1هياًگيي خَ ساسهاًي هسارس تا هسيزاى تا ثثات تزاتز  ٍ 3/08زر
هسارس تا هسيزاى تي ثثات تزاتز  2/88هيتاضس.
جديل  .2آسهَى  tهستمل خْت تزرسي تفاٍت تيي خَ ساسهاًي هسارس تا تَخِ تِ ثثات هسيزيت ايي هسارس
آسهَى  tتزاي گزٍُّاي هستمل
اذتالف
هياًگيي
0/2
0/2

سكح
هؼٌازاري
0/003
0/010

زرخِ
آسازي
291
104/411

آسهَى لَى
آهار t
2/951
2/609

سكح
هؼٌازاري
0/033

هتغيز ٍاتستِ خَ ساسهاًي

آهار F
4/563

تا فزؼ تزاتز ٍارياًسّا
تسٍى فزؼ تزاتز ٍارياًسّا

تز اساس يافتِّاي خسٍل  2سكح هؼٌازاري تِ زست آهسُ تزاي آسهَى لَى تزاتز  0/03اسات
وِ اس   ; 0/05وَچهتز است ٍ ًطاى هيزّس وِ ٍارياًسّا هتفاٍت هيتاضٌس.
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جديل  .3آسهَى  tهستمل خْت تزرسي تفاٍت تيي رفتار حوايتي هسيزاى تا تَخِ تِ ثثات هسيزيت ايي هسارس
آسهَى  tتزاي گزٍُّاي هستمل
اذتالف
هياًگيي

سكح
هؼٌازاري

زرخِ آسازي

آسهَى لَى
آهار t

0/77

0

291

5/691

0/77

0

139/535

6/017

هتغيز ٍاتستِ
(رفتار حوايتي هسيزاى)
آهار F

سكح هؼٌازاري
0/112

2/546

تا فزؼ تزاتز ٍارياًسّا
تسٍى فزؼ تزاتز ٍارياًسّا

تز اساس يافتِّاي خسٍل ضوارُ  3سكح هؼٌازاري تِ زسات آهاسُ تازاي آسهاَى لاَى تزاتاز
 0/11هيتاضس وِ اس   ;0/05تشريتز است ٍ ًطاى هيزّس وِ ٍارياًسّا هتفاٍت ًيساتٌس .اس
قزفي تا تَخِ تِ همسار هحاسثِ ضسُ تزاي سكح هؼٌازاري آسهَى  tوِ تزاتز تا  %هايتاضاس ٍ اس
  ;0/01ووتز است .تا اقويٌاى  99زرغس هيتَاى گفت تيي رفتار حواايتي هاسيزاى هاسارس
تا هسيزاى تا ثثات ٍ تي ثثات تفاٍت هؼٌازار است.
جديل  .4آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى خْت تزرسي راتكِ تيي ثثات هسيزيت ٍ رفتار حوايتي هسيزاى
هسارس
رفتار حوايتي هسيزاى

ثثات هسيزيت

0/316
0
293

ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى
سكح هؼٌازاري
تؼساز

سكح هؼٌازاري0/01 :

تز اساس يافتِّاي خسٍل ضوارُ  4تا تَخِ تِ ؾزية ّوثستگي  0/316تزاي سكح هؼٌازاري
آسهَى  tوِ تزاتز  ٍ 0اس   ;0/01ووتز است .تا اقويٌاى  99زرغس هيتَاى گفات تايي ثثاات
هسيزيت ٍ رفتار حوايتي هسيزاى تفاٍت هؼٌازار است.
جديل  .5آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى خْت تزرسي راتكِ تيي ثثات هسيزيت ٍ خَ ساسهاًي هسارس
خَ ساسهاًي هسارس

ثثات هسيزيت

0/170
0/003
0/293

ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى
سكح هؼٌازاري
تؼساز
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تز اساس يافتِ ّاي خسٍل فَق تا تَخِ تِ ؾزية ّوثستگي زٍ رضاتِاي پيزساَى واِ تزاتاز
 0/17است ٍ ّويي قَر تا تَخِ تِ سكح هؼٌازاري تِ زست آهسُ وِ تزاتز تا  0/003هيتاضاس ٍ
اس   ;0/01ووتز است ،چٌيي استٌثاـ هي ضَز وِ تا اقويٌاى  99زرغس تيي ثثات هسيزيت ٍ
خَ ساسهاًي هسارس راتكِ هثثت ٍخاَز زارز؛ يؼٌاي تاا افاشايص ثثاات هاسيزيت هاسيزاى ،خاَ
ساسهاًي هسارس تْثَز هيياتس.
فرضيٍ  :2تيي رفتار حوايتي هسيزاى ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى هاسارس هتَساكِ ًظازي راتكاِ
ٍخَز زارز.
تِ هٌظَر تؼييي راتكِ فَق اس تؼييي هياًگيي رفتار حوايتي  ٍ 4/16اًدام آسهَى  tهستمل تاا
سكح هؼٌازاري  0/32خْت تزرسي تفاٍت آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى اًدام گزفت.
جديل  .6آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِ اي پيزسَى خْت تزرسي راتكِ تيي رفتار حوايتي هاسيزاى ٍ ثثاات هاسيزيت
آًاى
رفتار حوايتي

ثثات هسيزيت

0/314
0
293

ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى
سكح هؼٌازاري
تؼساز

سكح هؼٌازاري0/01 :

تز اساس همسار تِ زست آهسُ تزاي ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِ اي پيزسَى وِ تزاتاز تاا 0/31
است ٍ ّوچٌيي تا تَخِ تِ سكح هؼٌازاري تِ زست آهسُ وِ تزاتز تا  %هيتاضاس ٍ اس  ;0/01
ووتز است ،چٌيي استٌثاـ هيضَز وِ تا اقويٌاى  99زرغس تايي هايتاَاى گفات تايي رفتاار
حوايتي ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى راتكِ هثثت ٍخَز زارز.
فرضيٍ  :3تيي رفتار زستَري (ّسايتي) ٍ ثثات هسيزاى هسارس هتَساكِ ًظازي راتكاِ ٍخاَز
زارز تِ ضزح سيز:
تِ هٌظَر تؼييي راتكِ فَق ،پس اس تؼييي هياًگيي رفتاار حواايتي ( ٍ )282اًداام آسهاَى t
هستمل (سكح هؼٌازاري  )0/07خْت تزرسي تفاٍت ،آسهَى ّوثساتگي زٍ رضاتِاي پيزساَى
اًدام گزفت.
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جديل  .7آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى خْت تزرسي راتكِ تيي ثثات هسيزيت ٍ رفتار ّسايتي هسيزاى
هسارس
رفتار ّسايتي هسيزاى

ثثات هسيزيت

0/165
0/005
293

ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى
سكح هؼٌازاري
تؼساز

سكح هؼٌازاري0/01 :

تز اساس همسار تِ زست آهسُ تزاي ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى واِ تزاتاز تاا 0/16
است ٍ ّوچٌيي تا تَخِ تِ سكح هؼٌازاري تِ زست آهسُ وِ تزاتز تا  0/05هايتاضاس ٍ اس 0/01
;  ووتز است ،چٌيي استٌثاـ هيضَز وِ تا اقويٌاى  99زرغس تايي هايتاَاى گفات تايي
ثثات هسيزيت ٍ رفتار ّسايتي هسيزاى راتكِ هٌفي ؾؼيف ٍخَز زارز.
فرضيٍ  :4تيي رفتار حزفِ اي هؼلواى ٍ ثثات هسيزيت هاسيزاى هاسارس هتَساف ًظازي راتكاِ
ٍخَز زارز.
تِ هٌظَر تؼييي راتكِ فَق ،پس اس تؼييي هياًگيي رفتار حواايتي ( ٍ )3/95اًداام آسهاَى t
هستمل ٍ سكح هؼٌازاري  ،0/03خْت تزرسي راتكِ تيي رفتار حزفِاي هؼلواى ٍ ثثات هسيزيت
آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى تِ ضزح سيز اًدام گزفت.
جديل  .8آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِ اي پيزسَى خْت تزرسي راتكِ تيي ثثات هسيزيت هسيزاى ٍ رفتار حزفِاي
هؼلواى
رفتار حزفِاي هؼلواى

ثثات هسيزيت

0/134
0/022
293

ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى
سكح هؼٌازاري
تؼساز

هؼٌازاري زر سكح0/05 :

تز اساس همسار تِ زست آهسُ تزاي ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِ اي پيزسَى وِ تزاتاز تاا 0/13
است ٍ ّوچٌيي تا تَخِ تِ سكح هؼٌازاري تاِ زسات آهاسُ واِ تزاتاز تاا  0/02هايتاضاس ٍ اس
  ;0/05ووتز است ،چٌيي استٌثاـ هيضَز وِ تا اقويٌاى  95زرغس تيي هيتَاى گفت تايي
ثثات هسيزيت ٍ رفتار حزفِاي هؼلواى راتكِ هثثت ٍخَز زارز.
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فرضيٍ  :5تيي رفتار ًااهيساًِ هؼلواى ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى هاسارس هتَساكِ ًظازي راتكاِ
ٍخَز زارز.
تِ هٌظَر تؼييي راتكِ فَق ،پس اس تؼييي هياًگيي رفتار حواايتي ( ٍ )2/11اًداام آسهاَى t
هستمل ٍ سكح هؼٌازاري  ،0/83خْت تزرسي راتكِ تيي رفتار ًااهيساًِ هؼلواى ٍ ثثات هسيزيت
آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى تِ ضزح سيز اًدام گزفت.
جديل  .9آسهَى ّوثستگي زٍرضتِ پيزسَى خْت تزرسي راتكِ تيي ثثات هسيزيت ٍ رفتار ًااهيساًِ هؼلواى
رفتار ًااهيساًِ هؼلواى

ثثات هسيزيت

0/013
0/831
293

ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى
سكح هؼٌازاري
تؼساز

هؼٌازار زر سكح0/05 :

تز اساس همسار تِ زست آهسُ تزاي ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِ اي پيزسَى وِ تزاتاز تاا 0/13
است ٍ ّوچٌيي تا تَخِ تِ سكح هؼٌازاري تِ زست آهسُ وِ تزاتز تا  0/83هايتاضاس ٍ اس 0/05
;  ووتز است ،چٌيي استٌثاـ هيضَز وِ تا اقويٌاى  95زرغس تايي هايتاَاى گفات تايي
ثثات هسيزيت ٍ رفتار ًااهيساًِ هؼلواى راتكِ ٍخَز ًسارز.
فرضيٍ  :6تيي رفتار غويواًِ هؼلواى ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى هسارس هتَساكِ ًظازي راتكاِ
ٍخَز زارز.
تِ هٌظَر تؼييي راتكِ فَق ،پس اس تؼييي هياًگيي رفتار حواايتي ( ٍ )3/08اًداام آسهاَى t
هستمل ٍ سكح هؼٌازاري  ،0/01خْت تزرسي راتكِ تيي رفتار غوياًِ هؼلواى ٍ ثثات هسيزيت،
آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى تِ ضزح سيز اًدام گزفت.
جديل  .11آسهَى ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى خْت تزرسي راتكِ تيي ثثات هسيزيت ٍ رفتار غويواًِ هؼلواى
رفتار غويواًِ هؼلواى

ثثات هسيزيت

0/166
0/004
293

ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى
سكح هؼٌازاري
تؼساز

تز اساس همسار تِ زست آهسُ تزاي ؾزية ّوثستگي زٍ رضتِاي پيزسَى واِ تزاتاز تاا 0/16
است ٍ ّوچٌيي تا تَخِ تِ سكح هؼٌازاري تِ زست آهاسُ واِ تزاتاز تاا  0/004هايتاضاس ٍ اس
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  ;0/01ووتز است ،چٌيي استٌثاـ هيضَز وِ تا اقويٌاى  99زرغس تيي هيتَاى گفت تايي
ثثات هسيزيت ٍ رفتار غويواًِ هؼلواى راتكِ هثثت ٍ هؼٌازار ٍخَز زارز.
وتيجٍگيري
تز اساس يافتِّاي حاغل اس فزؾيِ اٍل چٌيي اساتٌثاقي هايضاَز واِ تايي خاَ سااسهاًي
هسارس هتَسكِ ًظزي ضْز ذزم آتاز تا ثثات هسيزيت آًااى راتكاِ ؾاؼيف هثثتاي ٍخاَز زارز.
ًتيدِ ايي فزؾيِ تا تحميك سثشُػلي (ّ )1379ورَاًي ًسارز .زر ايي تحمياك آهاسُ اسات واِ
تيي خَ ساسهاًي ٍ ثثات هسيزيت هسيزاى هسارس اتتسايي ضْز اغفْاى راتكِ اي ٍخَز ًسارز .تاِ
ًظز هي رسس زليل ايي اهز ،هتفاٍت تَزى خاهؼِ آهاري تاضس .هؼلواى اتتسايي ٍ زتيزاى زتيزستاى
اس لحال ضزح ٍظايف ،ساػات حؿَر زر هسرساِ ،هياشاى تحػايالت ٍ ًاَع ارتثااـ تاا هاسيزاى
هتفاٍتاًس .زيَيس تِ ًمل اس هيزسپاسي ( )1376هؼتمس است ػَاهلي وِ تيطاتزيي تاأثيز را تاز
خَ ساسهاًي زارًس ،ػَاهل اًساًي هي تاضٌس .هتفاٍت تَزى هحيف اختواػي ذزمآتاز ٍ اغفْاى ٍ
تفاٍت ًگزشّا ٍ هَلؼيتّاي افزاز هيتَاًس هٌسرج تِ ًتايح هتفاٍتي ضَزً .تايح ايي تحميك تاا
يافتِّاي لاسنًژاز ( ،)1380ػوي ( ،)1380حيسرسازگاى (ّ )1375ورَاًي زارز.
زر ارتثاـ تا يافتِ ّاي تحميك زر ارتثاـ تا رفتارّاي حوايتي ٍ ّسايتي هاسيز ٍ راتكاِ آى تاا
ثثات هسيزيت هالحظِ گززيس وِ تيي رفتار حوايتي هسيز ٍ ثثات هسيزيت راتكِ ؾاؼيف هثثات
ٍخَز زارز ،زر حالي وِ راتكِ ثثات هسيزيت ٍ رفتار ّسايتي تسيار ؾؼيف ٍ زر حس ًشزيه تاِ
غفز تَز .تز اساس ًظزيِ ّالپيي ٍ وزافت ،هٌظَر اس رفتار حوايتي هسيزاى حوايت ٍ پطاتيثاًي
ٍ ووه هسيز تِ هؼلواى است .ايي پطتيثاًي ضاهل رفتارّايي چاَى فؼاليات ّوازاُ تاا خاسيت
هسيز ٍ استمثال اس اًتمازات ٍ تدارب هؼلواى ،احتزام گذاضتي هسيز تِ هؼلواى ٍ رفتار تا آًاى تاِ
ػٌَاى افزازي زاراي ضرػيت ٍ ايداز راتكِ زٍستاًِ تا آًاى است .تا تَخِ تِ تأييس فزؾيِ زٍ زر
ارتثاـ تا رفتار حوايتي هيتَاى گفات ٍخاَز ثثاات هاسيزيت هاسيز هَخاة ّوااٌّگي تيطاتز
واروٌاى ٍ فؼاليت گزٍّي تزاي تحمك اّساف فزز ٍ ساسهاى هاي ضاَز ،اهّاا زر ارتثااـ تاا رفتاار
ّسايتي (زستَري) هسيز هي تَاى گفت زرهسارسي وِ هسيز هستميواً تز فؼاليت واروٌاى ًظاارت
زارز ٍ هسيز تٌْا هدزي لَاًيي است ٍ تسٍى هطَرت تاا هؼلوااى تػاوينگيازي هايوٌاس ،خاَ
هٌاسة يازگيزي ٍ تسريس فزاّن ًرَاّس ضس؛ ذَضثرتاًِ ًتيدِ تحميك تِ زرستي تاسگَوٌٌاسُ
ايي هْن تَز وِ راتكِ تيي زٍ هتغيز ثثات هسيزيت ٍ رفتار حوايتي تسيار ؾاؼيف ٍ زر حسغافز
تَز؛ يؼٌي رفتارّسايتي هسيز ّز اًساسُ وِ افشايص ياتس ،تز ثثات هسيزيت اٍ تأثيزي ًسارزً .تيداِ
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ايي تحميك زرايي لسوت تا يافتِّاي سثشُػلي ( ،)1379لاسانًاژاز ( ،)1380ػواي (ٍ )1380
حيسرسازگاى (ّ )1375ورَاًي زارز.
زر ارتثاـ تا يافتِّاي تحميك زر ارتثاـ تا رفتارّاي حزفاِايً ،ااهيساًاِ ٍ غاويواًِ هؼلوااى
تاثثات هسيزيت ،هالحظِ ضس وِ تيي ثثات هسيزيت ٍ رفتار حزفِ اي هؼلواى راتكِ هٌفي هَخَز
تَز ٍزٍ رفتار زيگز يؼٌي رفتار ًااهيساًِ ٍ غويواًِ هؼلواى ّن ارتثاـ ؾاؼيف هثثتاي تاا ثثاات
هسيزيت زاضتٌس .هٌظَر اس رفتار حزفِ اي (هطغَل) هؼلواى ،ػاللوٌسي ،تؼْس ٍ هسوَليتپذيزي
است ،گزچِ تيي ايي ذػَغيات فززي ٍ ثثات هسيزيت راتكِ ٍخَز زاضت؛ اهّا ّز سِ ٍيژگي تِ
ػٌَاى ٍيژگيّاي ضرػي تِ چگًَگي ضىلگيزي ضرػيت هؼلواى هزتَـ هيضاَز .اس اياي رٍ
تحميك تِ زرستي ًطاى زاز وِ ايي رٍاتف تا ثثات هسيزيت گزچِ زر حس ووتز اس هتؼارفاًس ،اهّاا
تِ تالش هؼلواى زر ذَزگززاًي ٍ ذَزضٌاسي تزهيگززًس .زر هَرز رفتاار حزفاِاي ٍ ًااهيساًاِ
ًتيدِ تحميك تا يافتِ ّاي سثشُػلي (ّ )1379ورَاًي ٍخَز زارز؛ اهّا زر هَرز رفتار غاويواًِ
يافتِ ّاي تحميك هذوَر تا ًتايح تحميك حاؾز ّوراَاًي ًاسارز .ػلات اياي اهاز ضاايس تفااٍت
فزٌّگي تيي زٍ ضْز ذزمآتاز ٍ اغفْاى تاضس.
تا تَخِ تِ ًتايح تِ زست آهسُ اس ايي تحميك هيتَاى گفت ثثات يا تي ثثاتي هسيزيت زر خاَ
ساسهاًي هسارس هتَسكِ ضْز ذزمآتاز تأثيزگذار است .ثثاات ياا تاي ثثااتي هاسيزيت زر اتؼااز
هرتلف خَ ساسهاًي هؤثز است ٍ هيتَاًس هَخة ايداز تغييز زر رفتار حوايتي ٍ ّسايتي هسيز ٍ
رفتار حزفِاي ٍ غويواًِ هؼلواى ضَز.
ػَاهل هتؼسزي ويفيت خَ ساسهاًي را تحت تأثيز لزار هايزٌّاس .ػاَاهلي ّوچاَى هحايف
هازي ،ساذتار ساسهاًي ،ساسهاى زّي وار ،ارتثاـ تيي اضراظ ٍ تؼس اختواػي ساسهاى .زر تايي
ػَاهل ياز ضسٍُ ،خَز ارتثاـ تيي واروٌاى زر هكلَب ساذتي خَ ساسهاًي تسيار هؤثز اسات .اس
قزيك ارتثاـ ،تؼؿي اس واروٌاى ًسثت تِ هحيف واار ًگزضاي هثثات ٍ تزذاي زيگاز احسااس
ٍاتستگي تِ ساسهاى پيسا هي وٌٌس .ارتثاـ تيي اضراظ هَخة تازاًگيرتي احساساات واروٌااى
ًسثت تِ يىسيگز ،خلة ووه ّوىاراى يه ٍاحس ًسثت تاِ يىاسيگز ٍ ايدااز رٍحياِ وواه ٍ
احتزام ًسثت تِ يىسيگز هيضَز .ارتثاقات تيي افزاز زر خٌثِ زرن «ّوسالًِ» وِ يىاي ضاسى
را تيي واروٌاى هَخة هيضَز ،تيطتز هيتَاًس تِ هكلَب ساذتي خَ ساسهاًي وواه وٌاس .زر
راستاي تحمك ايي ًظز ،تَخِ تِ هطتزوات ًيزٍي اًساًي واِ اس ارتثاقاات غياز رساوي ًطاأت
هي گيزز ،ؾزٍري است .تمَيت ساسهاىّاي غيزرسوي ،استزاتژي ايي همَلاِ اسات( .زرتْطاتي،
)1372
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اس قزف زيگز ،يىي اس سيثاتزيي تؼزيفّاا تازاي هاسيزيت آهَسضاي چٌايي اسات« :هاسيزيت
آهَسضي يؼٌي رٍاتف اًساًي» .زر ّيچ خاهؼِ ٍ هحيكي رٍاتف اًساًي ذَب ٍ لاتال پاذيزش زر
سهاى وَتاُ تِ ٍخَز ًويآيس ٍ ّز گًَِ ٍلفِ يا گسستگي وِ زر سهاى تِ ٍخَز آيس ٍ يا ّز تغييز
ًاتدايي وِ زر رٍشّا ٍ ضيَُّاي اخزاياي ٍ تزًاهاِّااي زرساي (واِ اغلاة سائياسُ تغيياز زر
هسيزيتّاست) حاغل ضَز ،تحزاى سا ذَاّس تَز .تٌاتزايي ٍخاَز ثثاات زر هاسيزيتّاا هَخاة
افشايص رٍحيِ ارتثاقات اًساًي هسيز ٍ ّواٌّگي تيطتز واروٌاى ٍ فؼاليت گزٍّي تازاي تحماك
اّساف ٍ زر ًتيدِ هٌدز تِ تْثَز خَ ساسهاًي هسارس هاي ضاَز .پاس هساولِ ثثاات هاسيزيت
هسارس تسيار اّويت زارز؛ چزا وِ هستميواً هحيف ٍ خاَ وااري هؼلوااى را تحات تاأثيز لازار
هيزّس (حيسرسازگاى.)1375 ،
تز هحيف واري هؼلواى وِ زر ذف اٍل اخزاي ػوليات ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش لازار زارًاس ٍ
ؾواًت اخزاي ّز گًَِ پيطزفت ٍ تزلي ٍ اغالح ٍ تْثَز زر ٍؾؼيت آهَسش ٍ پزٍرش وطَر زر
زست آى ّا لزار زارز ،تايس خَي تاس ٍ اًؼكافپذيز حاون تاضاس تاا تتَاًٌاس تاِ ضاىَفايي ًظاام
آهَسضي ووه وٌٌس ٍ سهيٌِ ايداز ذالليات زر آى ّاا فازاّن ضاسُ ٍ هياشاى تْازٍُري ًظاام
آهَسضي افشايص ياتس .تاسيْي اسات تؼاَيؽ هىازر ٍ ًاتدااي هاسيزاى ،هَخاة تاياًگيشگاي ٍ
تيتفاٍتي زر استزاتژيه ،ؾزر ٍ سياىّاي هالي ًاضي اس ػسم اخزاء ٍ يا تؼَيك تزًاهِّا ،حاوويت
رٍش آسهَى ٍ ذكا زر تزًاهِّاي اخزايي ،تىزار چٌس تارُ تدارت غلاف ٍ ذكاّااي گذضاتِ ٍ ...
هيضَز (سثشُػلي.)1379 ،
زر حالي وِ ٍخَز ثثات هسيزيت هسارس (تا تَخِ تِ ًتايح تِ زست آهاسُ اس تحمياك حاؾاز)
ػالٍُ تز ايداز تأثيزات هكلَب زر خَ ساسهاًي هسارس ،هايتَاًاس سهيٌاِ ي هحاساٌي ّوچاَى
تسلف تيطتز هسيزاى تز اتؼاز هتفاٍت وار ،اهىاى تزًاهِريشيّااي زراسهاست ٍ تػاوينگيازي زر
خْت رفغ واستي ّا ،ضٌاذت ٍ خذب ًيزٍّااي وارآهاس ٍ اساتفازُ تْيٌاِ اس اهىاًاات هَخاَز،
احساس اهٌيت ضغلي ٍ افشايص اػتواز تِ ًفس ،آضٌايي تيطتز تا لَاًيي ٍ همزرات ٍ غزفِخَيي
زر ٍلت ٍ ّشيٌِّا را فزاّن وٌس .زر ايي راتكِ تيي يافتِّااي اياي تحمياك ٍ ًتيداِ تحميماات
اًدام ضسُ وِ زر فَق تِ آى ّا اضارُ ضسّ ،ورَاًي ٍخَز زارز.
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پيشىُادَا
 -1هسوَالى آهَسش ٍ پزٍرش تا استفازُ اس ضيَُّاي اخزاياي هتٌاساة تاِ ضٌاساايي ،خاذب،
آهَسش ٍ تزتيت ٍ ًگِ زاري ٍ تثثيت هسيزاى زر سكَح هرتلف آهَسش ّوت گوارًس.
 -2هسوَالى آهَسش ٍ پزٍرش ػشل ٍ ًػةّاي هسيزاى را تز اساس ؾاَاتف زلياك ٍ ارسيااتي اس
ػولىزز آى اًدام زٌّسٍ ًِ ،اتستگيّاي خٌاحي.
 -3هفَْم خَ ساسهاًي ٍ اّويت آى ٍ توَريّاي هزتَـ تِ آى ّان پايص اس اًتػااب ٍ ّان زر
حيي اًدام ٍظيفِ هسيزيت تِ هسيزاى آهَسش زازُ ضَز.
 -4زيسگاُّاي ػولي هزتَـ تِ ثثات هسيزيت ،توَري ّا ٍ اغَل هزتَـ تاِ آى تاِ هاسيزاى رزُ
تػوينگيزي آهَسش زازُ ضَز.
 -5تا تطىيل هستوز سويٌارّاً ،طستّاي ػلوي ،زٍرُّاي وارگاّي ،تَلتيّا ٍ فازاّن واززى
سهيٌِ هكالؼِ زائوي تزاي هسيزاى ،سهيٌِ ذَزگززاًي آى ّا را فزاّن ًوايٌس.
مىابع
 تاسرگاى ،ػثاس؛ سّزُ ،سازهس ٍ سّازُ ،حدااسي (« ،)1383ريشَااي تحقياد در علاًمرفتاري» ،اًتطارات آگاُ ،تْزاى.
 حيسرسازگاى ،ػليزؾا« ،)1375(.بررسي تأثير جً سازماوي مدارس بر عملكارد دبياراندبيرستان َاي شُرستان زاَدان» ،پاياىًاهِ وارضٌاساي ارضاس ،زاًطاىسُ ػلاَم اًسااًي،
زاًطگاُ ضيزاس.
 زر تْطتي ،ػلي .ثبات ي شايستگي در مديريت ،فػل ًاهِ هسيزيت زر آهاَسش ٍ پازٍرش،ضوارُ .1372 ،14
 زسلز ،گزي ،)1373( .مباوي مديريت ،تزخوِ زاٍز هسًي ،ج  ،2 ٍ 1اًتطارات لَهس ،تْزاى. زالٍر ،ػلي ،)1380( .ريش تحقيد در ريانشىاسي ي علاًم تربيتاي ،تْازاى :اًتطااراتٍيزايص.
 زيَيس ،استاًلي ،)1376( .مديريت فرَىگ سازماوي ،تزخوِ ًاغاز هيزسپاساي ٍ پزيچْازهؼتوس گزخي ،اًتطارات هزٍاريس ،تْزاى.
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 سثشُػلي ،ذسازٍ ،)13.79( .بررسي رابطٍ جً سازماوي مدارس ابتدايي وًاحي پىج گاوٍشُر اصفُان با ثبات مديريت ماديران آن َاا ،پايااىًاهاِ وارضٌاساي ارضاس ،زاًطاگاُ
اغفْاى.
 سيس ػثاسسازُ ،هيزهحوس ،)1376( .کليات مديريت آمًزشي ،زاًطگاُ ارٍهيِ ،خلس زٍم. غالحي خٌتي ،هزتؿي )1370( .خَ سااسهاًي ٍ پيطازفت تحػايلي ،تْازاى :هدلاِ ػلواي ٍپژٍّطي ػلَم اًساًي زاًطگاُ الشّزا ،ضوارُ .10 ٍ 9
 قَسي ،هحوسػلي ،)1370( .رَبري ي مديريت آمًزشي ،اًتطارات هزوش هسيزيت زٍلتي. ػسگزياى ،هػكفي ،)1378( .ريابط اوساوي ي رفتار سازماوي ،چاج اٍل ،تْازاى :اًتطااراتاهيزوثيز.
 ػاللِتٌسي ،ػلي ،)1376( .مقدمات مديريت آمًزشي ،زاًطگاُ پيام ًَر ،چاج چْارم. ػاللِتٌس ،ػلي ،)1382( .مباوي وظري ي اصًل مديريت آمًزشي ،تطز رٍاى ،تْزاى. ػوي ،فاقوِ ،)1380( .بررسي ي مقايسٍ جً سازماوي مدارس مقاطع سٍگاوٍ آمًزش يپريرش استان کرماوشاٌ از ديدگاٌ کارکىان مدارس ،ضَراي تحميمات ساسهاى آهاَسش ٍ
پزٍرش استاى وزهاًطاُ.
 فايَلٌّ ،زي ،)1377( .اصًل فىي اداٌ ،تزخوِ ّازي ّسايتي ،تْزاى. لاسنًژاز ،هحوسرؾا ،)1380( .بررسي ي مقايسٍ جً سازماوي در دبيرستانَاي ديلتايپسراوٍ شُرستان آمل ،زاًطگاُ آساز ٍاحس ػلَم ٍ تحميمات تْزاى.
 هيزسپاسيً ،اغااز ،)1366( .مديريت ويريي اوساوااي ،هدلِ هاسيزيت زٍلتاااي ،ضاوارُاٍل.
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