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    ارتباط بين جو سازماني مدارس و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدنيارتباط بين جو سازماني مدارس و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني
  

     سيدرضا حسيني نيا سيدرضا حسيني نيا__ن پورسلطاني زرندي ن پورسلطاني زرندي ييسسحح  __ 11رحيم رمضاني نژادرحيم رمضاني نژاد
  ي مديريت ورزشي دانشگاه تهران ي مديريت ورزشي دانشگاه تهران اادانشجوي دكتردانشجوي دكتر  ،، دانشگاه گيالن  دانشگاه گيالن استادياراستاديار  ،، گيالن  گيالن دانشيار دانشگاهدانشيار دانشگاه

  

  

 چكيده

حاضر، مطالعة ارتباط بين جو سازماني با ميزان تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني مدارس شهر  تحقيقهدف از 
 استفاده از دو پرسشنامة استاندارد توصيف جو با) نمونه= جامعه ( معلم تربيت بدني شهر رشت 134به اين منظور . رشت بود
 مورد α =85/0 با اعتبار (MBI) و پرسشنامة  تحليل رفتگي شغلي مسلش α = 82/0با اعتبار ) OCDQ-RS(سازماني 

 تجزيه >P 05/0داده هاي به دست آمده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و يو من ويتني در سطح . ارزيابي قرار گرفتند
رفتار متعهدانه (و ابعاد جو سازماني ) P< ، 27/0 - = r 01/0(نتايج نشان داد بين جو سازماني و تحليل رفتگي . يل شدو تحل

و تحليل رفتگي شغلي به ترتيب رابطة منفي و معني داري وجود ) معلمان؛ رفتار صميمي معلمان و رفتار حمايتي مديران
، ولي بين رفتار دستوري مديران و رفتار ) P< ، 27/0 -=  r 01/0 ؛ P< ، 26/0 - = r 01/0 ؛ P< ، 26/0 - = r 01/0(دارد 

 ) P< ، 32/0 = r 01/0 ؛ P< ، 28/0 = r 01/0(نااميدانة معلمان با تحليل رفتگي به ترتيب رابطة مثبت و معني داري 
 ، >P 01/0(و مسخ شخصيت ) P< ، 45/0- = r 01/0(رابطة بين جو سازماني باز با دو بعد فرسودگي هيجاني . مشاهده شد

58/0 -  =r ( منفي و معني دار، و با بعد موفقيت فردي معلمان)01/0 P< ، 78/0 = r (مثبت و معني دار بود .  

  

  واژه هاي كليدي
  . جو باز، جو بسته، فرسودگي هيجاني، رفتار دستوري

  

                                                            
                                                       09112335165Email :rramzani@guilan.ac.ir   :تلفن :  نويسندة مسئول -11
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  مقدمه

رده است، نظام آموزش و پرورش است كه مدارس  كه در آن تعامل انسان با محيط گستييكي از سازمان هاي
معلمان با تجربه هنگام انتقال از مدرسه اي ). 4(و به ويژه معلمان در آن نقش تربيتي حساس و با اهميتي دارند 

به مدرسة ديگر، اغلب احساس مي كنند به محيط تازه اي قدم مي گذارند كه با محيط هاي قبلي تفاوت هاي 
  . است1موجب چنين احساسي مي شود، جو سازماني مدرسهآشكاري دارد، آنچه 

 ، يكي از عوامل مهمي است كه بر روابط كاركنان آموزشي، معلمان و دانش آموزان در 2جو سازماني مدرسه
مدارس اثر غيرقابل انكاري دارد و مجموعه حاالت، خصوصيات يا ويژگي هاي حاكم بر مدرسه يا محيط آموزشي 

اين جو ممكن است محيط مدرسه را گرم يا سرد، قابل اعتماد، ترس آور يا اطمينان بخش، . را در بر مي گيرد
 نيز معتقد است كه 3هالپين). 12(تسهيل كننده يا بازدارنده سازد و سبب تمايز دو مدرسه مشابه از يكديگر شود 

  ).6(جو سازماني مدرسه همان شخصيت مدرسه است 

ط حرفه اي معلمان اثر مثبت داشته باشد و ارتباط صميمانه و نزديكي جو سالم و مطلوب ممكن است بر رواب
بين معلمان به وجود آورد و برعكس، جو سازماني نامطلوب و ناسالم ممكن است محيطي سرشار از سوءظن و 

استرس هاي شديد ). 7(استرس به وجود آورد و هر گونه مديريت مشاركتي و گروهي را با شكست مواجه كند 
 نام 4 منجر مي شود كه تحليل رفتگين ماهيت، نوع و وضعيت نامناسب كار، به پيدايش حالتي در كاركناناشي از

  . دارد

تحليل رفتگي را حالتي از تخلية عاطفي، بدني و ذهني ناشي از كار طوالني مدت ) 1988 (5پينز و آرنسون
، تهي شدن از 6فرسودگي عاطفيتحليل رفتگي را كاركرد سه عامل ) 1983(مسلش ). 15(تعريف كرده اند 
در اين حالت، شغل معنا و اهميت .  مي داند 8و كاهش عملكرد شخصي) مسخ شخصيت (7ويژگي هاي فردي

خود را از دست مي دهد و شخصي كه دچار تحليل رفتگي شده ، دائم خسته به نظر مي رسد، پرخاشگر است ، 
  بي حوصله است و با كوچك ترين ناراحتي از كوره در بدگمان، منفي باف و بدبين و عصبي، حساس، زودرنج و 

بيماري، زخم معده، كمر درد و سر دردهاي مكرر از ديگر . مي رود و كالفه است و خود را در بن بست مي بيند
 ). 3(نشانه هاي تحليل رفتگي است 

                                                            
1 - School Organizational Climate 
2 - Organizational Climate 
3 - Halpin 
4 - Burnout 
5 - Pines and Aronson 
6 - Emotional Exhaustion 
7 - Depersonalization 
8 - Self Accomplishment  
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تربيت نيز تاثير مي جو سازماني مدرسه با روحية آموزگاران و رفتارشان ارتباط دارد و بر كيفيت تعليم و 
از طرف ديگر، با توجه به شرايط و امكانات آموزشي درس تربيت بدني در مدارس، شيوع عوامل استرس زا . گذارد

نشان داد ) 1991 (1شون فيلد). 11، 9، 2، 13(در معلمان تربيت بدني در حد متوسط تا زياد گزارش شده است 
بر سالمت رواني معلمان داشته باشد و در مقابل شرايط خوب كه شرايط بد مدرسه ممكن است آثار نامطلوبي 

به اين نتيجه رسيد كه هر چه جو ) 1377(اجاقي ). 11(كاري و مناسب، سالمت رواني بهتري ايجاد مي كند 
، به اين نتيجه رسيدند كه سه )1991 (2فجين و همكاران). 1(سازماني بازتر باشد، روحية معلمان قوي تر است 

ط به شرايط شغلي كه بيشتر بر تحليل رفتگي معلمان تاثير مي گذارند، عبارتند از حقوق كم، عامل مربو
 ). 18(محدوديت هاي بوروكراتيك و محدوديت هاي نقش 

، نيز به اين نتيجه رسيدند مربياني كه در سطح پاييني از سختي كار و )2000 (3هندريكس و همكاران
بنابراين . ت مربيگري قرار داشتند، استرس زيادي را درك كرده  بودندحمايت اجتماعي و سطح بااليي از مهار

سطح باالي استرس با سطح بااليي از فرسودگي عاطفي و مسخ شخصيت و سطح پايين موفقيت فردي ارتباط 
  ). 20(دارد 

ي وجود ، نشان داد كه بين رفتارهاي رهبري مربيان و تحليل رفتگي آنها ارتباط معني دار)2003(آلتاهانيه 
همچنين . دارد و عدم موفقيت فردي و فرسودگي عاطفي پيش بين هاي مهمي از رفتارهاي رهبري مربيان بودند

ورزشكاراني كه مربيانشان تمرينات و امكانات زياد، حمايت اجتماعي، بازخورد و رفتار دموكراتيك بيشتري 
، به اين )2003 (4ميلر). 15(آنها كمتر بود داشتند، از رضايت شغلي بيشتري برخوردار بودند و تحليل رفتگي 

). 22(نتيجه رسيد كه ارتباط معني داري بين ويژگي هاي جو سازماني مثبت و تحليل رفتگي كم وجود دارد 
گرا   ، در پژوهشي به اين نتيجه رسيد كه تحليل رفتگي در معلمان داراي مديران حمايت)2003 (5دوركين

  ). 17(رفتگي قرار داشتند  تار را درك كرده بودند، در سطح پاييني از تحليلنسبت به آنهايي كه خالف آن رف

هاي بدني با شدت متوسط شركت كرده بودند و  ، نشان داد معلماني كه در فعاليت)2004 (6كوالنگلو
 آموزان داشتند، استرس و تحليل رفتگي كمي را تجربه كرده همچنين ارتباط زيادي با همكاران و والدين دانش

بين رضايت و ) r = -  61/0(اي  ، در پژوهشي نشان داد كه همبستگي منفي)2005 (7كاستليوز). 16(بودند 
، به اين نتيجه رسيدند كه استرس به دليل )2007 (8همكارانو الموهنادي ). 21(رفتگي شغلي وجود دارد  تحليل

                                                            
1 - Schone Fild 
2 - Fijgin, et al 
3 - Hendrix et al  
4 - Miller  
5 - Dworkin 
6 - Colangeto  
7 - Kaustelios  
8 - AL – Mohannadi et al 



 1388، تابستان 1 نشرية مديريت ورزشي، شمارة                                                                                                

 

228

آنها . رد با محيط اطرافش ايجاد مي شودعوامل شخصي يا محيطي افزايش نمي يابد، بلكه بيشتر به دليل تعامل ف
عوامل استرس زاي مرتبط با محيط كار را عبارت از جو سازماني نامطلوب، كمبود احترام به معلمان، سبك 

). 14(مديريت، ارتباط با همكاران، عدم حمايت از طرف همكاران، تضاد و ابهام نقش و غيره مي دانستند 
تربيت بدني به دليل ماهيت خاص خود به شرايط و امكانات آموزشي زيادي بنابراين، به نظر مي رسد كه درس 

وابسته است، درصورتي كه جو سازماني نيز در جهت تسهيل سازي فعاليت هاي آموزشي معلمان تربيت بدني 
قرار نگيرد، ممكن است محيط مدرسه را نامطلوب سازد و شيوع عوامل استرس زا و شايد تحليل رفتگي را 

دهد، به همين دليل سؤال اصلي تحقيق اين است كه چه ارتباطي بين جو سازماني مدارس و ميزان افزايش 
 تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني وجود دارد؟

  

  روش تحقيق 

 معلم تربيت بدني از دو 134جامعة آماري . روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است
شهر رشت بودند كه با توجه به كوچك بودن نمونة آماري، كل جامعه به ) بيرستانراهنمايي و د(مقطع تحصيلي 

براي . بود)  درصد85( عدد 114تعداد پرسشنامه هاي برگشتي در اين تحقيق . عنوان نمونه در نظر گرفته شد
تحقيقي، به بررسي و مقايسة توصيفي داده ها از روش آماري توصيفي و براي تجزيه و تحليل استنباطي اطالعات 

  .  استفاده شد≥P 05/0دليل نرمال نبودن توزيع داده ها، از ضريب همبستگي اسپيرمن و يو من ويتني در سطح 

. شغلي مسلش استفاده شدبه منظور گردآوري اطالعات از دو پرسشنامة جو سازماني مدرسه و تحليل رفتگي 
 كه دو بعد رفتار α = 82/0 با اعتبار OCDQ-RS( 1(همچنين از پرسشنامة استاندارد توصيف جو سازماني 

 و رفتار 5 ، رفتار متعهدانه4رفتار نااميدانه(و سه بعد رفتار معلم  ) 3 و رفتار حمايتي2رفتار دستوري (مدير 
استفاده ) 1986 (7و پرسشنامة استاندارد شدة تحليل رفتگي شغلي مسلش) 1(را اندازه گيري مي كرد ) 6صميمي

و موفقيت فردي معلمان را اندازه  سؤالي سه بعد فرسودگي هيجاني، مسخ شخصيت 22اين پرسشنامة . شد
 گزارش شده است 71/0 تا 96/0گيري مي كرد كه اعتبار اين پرسشنامه در تحقيقات مختلف در حد زياد و بين 

)10 ،5 ،8 .(  

                                                            
1 - Organizational Climate Description Questionnaire Revision Secondary School 
2 - Directive Behavior  
3 - Supportive Behavior 
4 - Frustrated teacher Behavior 
5 - Engaged teacher Behavior  
6 - Intimate teacher Behavior  
7 - Maslach Burnout Inventory (MBI) 
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  نتايج و يافته های تحقيق 

 درصد دبيران تربيت بدني شهر 81 از نظر سني، بررسي اطالعات پرسشنامة ويژگي هاي فردي نشان داد كه
  .  درصد مرد بودند5/39 درصد آنها زن و 5/60 سال قرار داشتند و 30رشت در گروه هاي سني باالتر از 

 سال سابقه 20 تا 11 درصد معلمان بين 5/46 درصد معلمان كارشناسي  و باالتر بود و 2/41مدرك تحصيلي 
  و دبيرستان  ) M = 48/507 ±28/16(اد كه جو سازماني مدارس راهنمايي نتايج تحقيق نشان د. داشتند

)15/16 ±04/494 = M ( از نظر باز بودن در سطح متوسطي قرار دارند، البته مدارس راهنمايي نسبت به
همچنين تفاوت معني داري بين جو . داشتند، اما اين تفاوت معني دار نبوددبيرستان ها، جو سازماني بازتري 

  ). 1جدول (زماني مدارس از ديدگاه دبيران زن و مرد وجود نداشت سا

  

  مقايسة جو سازماني مدارس از ديدگاه معلمان تربيت بدني. 1جدول 
  آماره

  گروه
 Pارزش  Zمقدار  يو من ويتنی  ميانگين رتبه  تعداد

  ۲۹/۶۰  ۵۱  راهنمايی

  ۲۴/۵۵  ۶۳  دبيرستان
۰۰۰/۱۴۶۴  ۸۱۳/۰  ۴۱۶/۰  

  ۹۳/۵۶  ۶۹  زن

  ۹۷/۶۲  ۴۵  مرد
۵۰۰/۱۳۰۶  ۴۲۸/۱‐  ۱۵۳/۰  

  

 نشان مي دهد كه فرسودگي هيجاني و مسخ شخصيت در زنان بيشتر از مردان و موفقيت 2نتايج جدول 
به طور كلي مي توان . اين موضوع تحليل رفتگي بيشتر را در زنان نشان مي دهد. فردي آنان كمتر از مردان بود

  ). 2جدول (در سطح متوسطي قرار دارد ) زن و مرد(كلي معلمان نتيجه گرفت كه ميزان تحليل رفتگي 
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  مقايسة ميزان تحليل رفتگي معلمان تربيت بدني زن و مرد.  2جدول 

  متغيرها  موفقيت فردی  مسخ شخصيت  فرسودگی هيجانی

  

  جنسيت
  ميانگين

انحراف 
  استاندارد

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  ۶۱/۵  ۸۱/۳۱  ۳۱/۳  ۶۸/۹  ۷۱/۷  ۸۱/۲۰  زن

  ۴۵/۵  ۴/۳۲  ۵/۳  ۲۷/۹  ۷۸/۶  ۹۶/۱۸  مرد

  ۴۵/۵  ۰۵/۳۲  ۴۱/۳  ۵۲/۹  ۳۸/۷  ۰۸/۲۰  کل

  

نتايج نشان داد كه بين جو سازماني مدارس و ميزان تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني شهر رشت 
 باز با تحليل رفتگي پايين و جو بسته با وجود دارد، به عبارت ديگر، جو) r = - 27/0(ارتباط منفي و معني دار 

مسخ (از طرف ديگر، ارتباط بين جو سازماني با دو بعد تحليل رفتگي . افزايش تحليل رفتگي مرتبط است
  ).3جدول (منفي و معني دار و با بعد موفقيت فردي مثبت و معني دار بود ) شخصيت و فرسودگي عاطفي

  

  رس و ابعاد تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدنيارتباط بين جو سازماني مدا. 3جدول 
فرسودگی 

  هيجانی
  موفقيت فردی  مسخ شخصيت

تحليل رفتگی 
  کلی

ابعاد تحليل 
  رفتگی

  r p  r  p  r  p  r  P  جو سازمانی

 ۰۰۳/۰ *‐۲۷/۰ ۰۰۱/۰ *۷۸/۰ ۰۰۱/۰ *‐۵۸/۰ ۰۰۰ *‐۴۵/۰  جو سازمانی کلی

*01/0P<  

تار متعهدانه و رفتار صميمي معلمان و رفتار حمايتي مديران با ميزان يافته ها نشان داد كه بين سه بعد رف
تحليل رفتگي شغلي معلمان ارتباط منفي و معني داري وجود دارد، در صورتي كه اين ارتباط بين دو بعد ديگر 

مثبت و جو  سازماني، يعني بين رفتار دستوري مديران و رفتار نااميدانة معلمان با ميزان تحليل رفتگي شغلي 
  . معني دار بود
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  ارتباط بين ابعاد جو سازماني و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني. 4جدول 
 ابعاد جو   رفتار دستوري  رفتار حمايتی  رفتار صميمی  اميدانه رفتار نا  هدانهعرفتار مت

  سازمانی

  

  تحليل رفتگی

r p  r  p  r  p  r  p  R  P  

رفتگی  تحليل
  کلی

۲۶/۰‐*  ۰۰۱/۰ ۳۲/۰* ۰۰۱/۰ ۲۶/۰‐* ۰۰۵/۰ ۲۷/۰‐* ۰۰۳/۰ ۲۸/۰* ۰۰۲/۰ 

*01/0P<  

  

  بحث و نتيجه گيری 

بررسي تحليل رفتگي شغلي معلمان نشان داد كه زنان در دو بعد فرسودگي هيجاني و مسخ شخصيت، باالتر 
ت كه ميزان از مردان و در بعد موفقيت فردي پايين تر از آنها قرار دارند، ولي به طور كلي مي توان نتيجه گرف

و محمدي ) 1378(، نوربخش )1380(گالبي . در سطح متوسطي قرار دارد) زن و مرد(تحليل رفتگي معلمان 
با توجه به اين يافته ها مي . نيز نشان دادند كه ميزان استرس معلمان تربيت بدني در حد متوسط است) 1381(

تحليل رفتگي شغلي متوسط مربوط باشد، اما توان نتيجه گرفت كه احتماالً سطح استرس متوسط نيز به سطح 
به طور معمول ميزان استرس و تحليل رفتگي زنان در بيشتر تحقيقات از مردان بيشتر است شايد نه به ماهيت 

  . شغل، بلكه اغلب به تداخل مسئوليت هاي خانوادگي و شغلي مربوط باشد

تگي شغلي معلمان رابطة معني دار و نتايج تحقيق نشان داد كه بين جو سازماني مدارس و تحليل رف
معكوسي وجود دارد، يعني با افزايش ميزان باز بودن جو سازماني مدارس از ميزان تحليل رفتگي شغلي معلمان 

قرار داشت كه با نتايج تحقيقات ) r = - 27/0(البته مقدار اين همبستگي در حد پاييني . و برعكسكم مي شود 
 رهبري پوياست ، به نظر مي رسد كه در مدارس با جو باز، مدير.همخواني دارد) 2007(الموهنادي و همكاران 

به همديگر احترام مي گذارند و روحية ، ن متعهد به تدريس انداكه هم وظيفه مدار و هم رابطه مدار است و معلم
  . خوب شاخص مهم آنهاست كه اين خود موجب سطح پايين تحليل رفتگي در معلمان مي شود

از بين سه رفتار ) . رفتار معلم و رفتار مدير(حقيق، ارتباط دو نوع رفتار با تحليل رفتگي بررسي شد در اين ت
معلم، بين رفتار متعهدانه و رفتار صميمي معلمان با تحليل رفتگي آنان ارتباط معني دار و معكوس وجود دارد، 

ان، ميزان تحليل رفتگي آنان كاهش مي يابد به اين معني كه با افزايش رفتار متعهدانه و صميمانه در بين معلم



 1388، تابستان 1 نشرية مديريت ورزشي، شمارة                                                                                                

 

232

، الموهنادي و )1384(، سيد عباس زاده و همكاران )1377(، اجاقي )2004(كه با نتايج تحقيقات كوالنگلو 
در تحقيقات زيادي وجود ابهام نقش، تضاد نقش و عدم حمايت همكاران از . همخواني دارد) 2007(همكاران 

مي رسد كه وجود رفتار متعهدانه و همكارانه در بين معلمان شده است و به نظر داليل بروز تحليل رفتگي ذكر 
با وجود سازمان غيررسمي موجب مي شود، از تاثير اين عوامل كاسته شود و در نتيجه ميزان تحليل رفتگي آنها 

شغلي معلمان از طرف ديگر، رابطة مثبت و معني داري بين رفتار نااميدانه و تحليل رفتگي . كاهش پيدا كند
. ، همخواني دارد)1991(، فجين و همكاران )1384(مشاهده شد كه با نتايج تحقيقات سيدعباس زاده و قالوندي 

اين يافته بسيار مهم است كه ويژگي هاي فردي يا به عبارت بهتر، ويژگي رفتارهاي فردي در ميزان تحليل 
ه و صميمانه، دو نوع رفتار مثبت است كه معلمان مي ، چون رفتار متعهدان)10(رفتگي بسيار تعيين كننده است 

با ديگر همكاران و دانش آموزان، عواقب )  اجتماعي–روابط عاطفي (توانند به ويژه با برقراري روابط صميمانه 
برعكس، رفتار نااميدانه و مايوس كننده مضر است، هر چند اين روابط بسيار . عوامل استرس زا را كاهش دهند

  . عيف اندپايين و ض

در اين تحقيق، دو نوع رفتار يا سبك مديريت در مدرسه بررسي شد كه نشان داد بين رفتار حمايتي مديران 
و تحليل رفتگي شغلي معلمان ارتباط معني دار و معكوس وجود دارد كه با نتايج تحقيق الموهنادي و همكاران 

شايد دليل مغايرت نتايج اين تحقيق با . اني نداشت، همخو)2003(همخواني دارد، اما با نتايج دوركين ) 2007(
در تحقيق حاضر . پژوهش حاضر تفاوت در ابزار پژوهش، عوامل فرهنگي و شخصيتي جامعة آماري تحقيق باشد

بين رفتار دستوري مديران مدارس با تحليل رفتگي شغلي معلمان رابطة مثبت و معني داري مشاهده شد، يعني 
ري مديران، بر تحليل رفتگي معلمان افزوده مي شود كه اين نتايج با نتايج تحقيقات با افزايش رفتار دستو

دليل ارتباط مستقيم و معني دار زياد به احتمال . همخواني دارد ) 1991(، فجين و همكاران )2003(دوركين 
ين عدم آزادي عمل بين اين دو عامل تاكيد مدير بر پيروي از قوانين و مقررات خشك و غيرقابل انعطاف و همچن

  . و استقالل در معلمان است

از وجود رابطة منفي و معني دار بين جو سازماني مدارس با فرسودگي هيجاني و مسخ شخصيت معلمان كه 
همخواني دارد، مي توان نتيجه گرفت هر چه ) 2007(و گريسون و همكاران ) 2005(با نتايج تحقيق كاستليوز 

شايد وجود عواملي مانند . فرسودگي عاطفي و مسخ شخصيت معلمان كاسته مي شودجو سازماني بازتر باشد، از 
همكاري و همدلي با همكاران و مشاركت در تصميم گيري هاي مربوط به مدرسه در جو سازماني باز موجب 

در اين تحقيق مشاهده شد كه بين جو سازماني مدارس و موفقيت فردي معلمان . ايجاد اين ارتباط مي شود
) 2003(و آلتاهانيه ) 2000(تباط مثبت و معني داري وجود دارد كه با نتايج تحقيقات هندريكس و همكاران ار

وقتي فرد در  مدرسه احساس كند تالش هاي او در كار بي فايده و غيراثربخش است، يا احساس . همخواني دارد
، ممكن است براي ابتال به عارضة تحليل كند كه اين نوع تالش ها مورد توجه و قدرداني ديگران قرار نمي گيرد

رفتار معلمان و سبك (به هر صورت، مقايسة ضرايب همبستگي اين دو نوع رفتار . رفتگي شغلي آماده شود
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نشان مي دهد كه جو سازماني كلي به عنوان تركيب يا مجموع هر دو نوع رفتار، رابطة قوي تري ) رهبري مديران
، هر چند باز هم روابط پايين جو سازماني با تحليل رفتگي كلي به بحث ) 4جدول (با ابعادي تحليل رفتگي دارد 

  ). 3جدول (و بررسي بيشتري نياز دارد 

با توجه به ارتباط منفي و معني دار بين جو سازماني مدارس و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني و 
ديران مدارس يا مسئوالن آموزش و پرورش در اهميت و ضرورت سالمت رواني اين معلمان، الزم است كلية م

راستاي ايجاد جوي سالم و مطلوب در مدارس تالش كنند تا از اين راه دستيابي به اهداف آموزش و پرورشي به 
  . نحو هر چه مطلوب تر امكان پذير شود
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