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 اول متوسطه مقطع دبیران اوگیسش و گرا مثبت سازماوی رفتار رابطه بررسی

 چابهار
 

 کالتی اربابی عبدالرحمه وسب، امیری علی زاده، اله فتح رضا

ار؛ اسالهی؛ آزاد داًطگاُ چاتْار؛ ٍاحذ اتتذایی؛ آهَزش گرٍُ  ایراى چاْت

 

 چکیده

 رٍش .ثثت گرا ٍ اًگیسش دتیراى هقطع هتَسطِ اٍل چاتْار هی تاضذرفتار سازهاًی ه هیاى تعییي راتطِ حاضر ّذف پژٍّص

ترای گرد آٍری دادُ ّا از پرسص ًاهِ اًگیسش ضغل از دیذگاُ کارکٌاى ّاکوي ٍ  .هی تاضذ ًَع ّوثستگی از تَصیفی پژٍّص

 هطالعِ ضاهل هَرد جاهعِ یلَتاًس ٍ ّوکاراًص استفادُ ضذ.  پرسطٌاهِ استاًذارد رفتار سازهاًی هثثت گرا تَسط اٍلذّام ٍ

 تِ گرٍُ ایي از ًفر 108 تعذاد کِ تَد ًفر 147پژٍّص هَرد جاهعِ کل .هی تاضذ دتیراى هقطع هتَسطِ اٍل ٍ دٍم در چاتْار

ضذًذ. ضریة پایایی پرسطٌاهِ  ًوًَِ اًتخاب عٌَاى هَرگاى تِ ٍ کرجسی جذٍل از استفادُ تا ٍ تصادفی -طثقِ ای صَرت

 t آزهَى ّوثستگی، آزهَى از استفادُ تا دادُ ّا تحلیل تِ دست آهذ. 95/0ٍ رفتار سازهاًی هثثت گرا  90/0اًگیسش ضغل 

تک گرٍّی درتارُ رفتار سازهاًی هثثت گرا  tًتایج آزهَى  .است گرفتِ صَرت ٍ رگرسیَى طرفِ یک ٍاریاًس تحلیل هستقل،

اهیذٍاری( از حذ هتَسط  تیٌی، خَش آٍری، تاب )خَدکارآهذی،ًطاى هی دّذ ٍضعیت رفتار سازهاًی هثثت گرا ٍ هَلفِ ّای 

تک گرٍّی درتارُ ٍضعیت اًگیسش ضغلی ًطاى هی دّذ کِ تِ طَر کلی اًگیسش  tًتایج آزهَى ٍ هعٌادار هی تاضذ.  تاالتر

 آٍری، ابت ضغلی از دیذگاُ دتیراى هطلَب ارزیاتی ضذ. ًتایج آزهَى ضریة ّوثستگی ًطاى داد کِ تیي خَدکارآهذی،

 گام تِ گام اهیذٍاری تا اًگیسش ضغلی راتطِ هستقین ٍ هعٌی داری ٍجَد ًذارد. ّوچٌثي ًتایج آزهَى رگرسیَى تیٌی، خَش

 ًطاى داد کِ: ّیچ یک از هَلفِ ّای رفتار سازهاًی هثثت گرا ًتَاًست پیص تیٌی قاطعی را از اًگیسش ضغلی داضتِ تاضذ.

 

 .هتَسطِ هقطع دتیراى گرا، هثثت سازهاًی ررفتا اًگیسش،های کلیدی:  واشه
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