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چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با توجه به نقش تعدیل کننده
ی تمرکز سازمانی پرداخته شد .روش تحقیق از نظر هدف کاربردی ،به لحاظ ماهیت توصیفی – همبستگی است .نمونه ای
مشتمل بر  901نفر از جامعه آماری متشکل از  960معلم زن دوره ی دوم مقطع ابتدایی شهرستان بروجرد در سال تحصیلی
 19-19و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش طبقه ای انتخاب گردیده است .اطالعات رضایت شغلی معلمان و
تمرکز سازمانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد خودسنجی معلمان ، RST ،جمع آوری گردید ،همچنین اطالعات برونی
سازی رفتار دانش آموزان با استفاده از فرم گزارش معلم  ، RTT ،جمع آوری گردید .یافته های پژوهش نشان می دهد که
بین برونی س ازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با توجه به نقش تعدیل کننده ی تمرکز سازمانی  ،همچنین بین
اختالل سلوک ،رفتار مقابله ای و بیش فعالی دانش آموزان با رضایت شغلی معلمان با توجه به نقش تعدیل کننده ی تمرکز
سازمانی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی  :برونی سازی رفتار  ،رضایت شغلی  ،تمرکز سازمانی
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مقدمه
از آنجا که آموزش عمومی در سطح جهان به عنوان یک معیار برای جامعه ی دموکراتیک عادالنه در نظر گرفته می شود و
همچنین از آنجا که سیستم آموزشی موتوری است که دسترسی مساوی به فرصتها ی آن جامعه را فراهم می کند ،سهامداران
مختلفی با توقعات گوناگون درباره ی عملکرد مدارس و معلمان با توجه به اینکه چه کسی مورد سوال قرار بگیرد وجود دارد، .
مسئولیت های اجباری معلمان عبارتند از :فراهم کردن آموزش بهینه برای هردانش آموز ،حفظ نظم وترتیب  ،انتقال مهارت
های اس اسی زندگی از جمله حفاظت از خود ،عرف اجتماع وپشتیبانی ازخود،کمک به کودکان برای ایجاد شناخت های الزم
برای آموزشهای مادام العمر،کاهش فاصله پیشرفت بین گروههای مختلف اقتصادی– اجتماعی وقومی،جلوگیری از ترک تحصیل
دانش آموزان ،تلقین ارزشهای عدالت و برابری و ایجاد درک وظایف شهروندی .عملکرد موثر با این وسعت ودرکالسهای پرتعداد
و با منابع محدود یک هدف سخت برای مدارس و معلمان است( .کونور و رادلف 10000به نقل از درویش )9936 ،اظهار کرد ند
که برخی ازمحدودیت های سازمانی نظیر شرایط فیزیکی محیط کار مانع عملکرد شغلی مطلوب کارکنان می گردد .مطالعات
نشان می دهدکه رضایت شغلی برتعدادی ازمتغیرهای سازمانی تاثیربالقوه داردکه این متغیرهاعبارتنداز:عملکرد شغلی،رفتار
شهروند سازمانی رفتارواپس گرایانه،غیبت ازکاروترک کار (درویش  .)9936 ،کار کردن در مدارسی با تمرکز سازمانی باال ،یعنی
،مدارسی که معلمان آن درک عمیقی از نقش ها و انتظارات دارند ،می تواند تأثیرات منفی استرس شغلی را بر رضایت معلمان
کاهش داده و کمک کند که معلمان توانایی بیشتری برای کارکردن بصورت هدفمند برای نیل به اهداف خود داشته
باشند(عالقه بند . ) 9919 ،معلمان با اولویت های متعدد و گاهی متضاد مواجه هستند  .بنابراین اطالع از نحوه تبادل اطالعات
در مدرسه و اطالع از با ارزش ترین اولویت های مدارس و نیز اطالع از میزان وضوح تاثیر نقش های معلمان بر رضایت شغلی
آنها بسیار حائز اهمیت است .در عصری که ما زندگی می کنیم بروز مشکالت روانی واختالالت رفتاری مخصوصاً برای نوجوانان و
جوانان امری بدیهی است زیرا در این عصر روابط انسانی جای خود را به ماشین آالت و کامپیوتر داده اند و صمیمیت گذشته از
بین رفته وهر کسی به فکرخودش است ونوجوانان بیشتر از همه دست خویش اختالالت رفتاری ناشی از تنهایی و تربیت غلط
وعدم توجه می گردند بااین وجود شناخت اختالالت ویافتن راه حل مبارزه با آنها چه از طرف خانواده ها و چه از طرف
مسئولین آموزشی نوجوانان ما و نسل آینده رادر مقابل این مشکالت ایمن خواهد کرد و ما جامعه ای سالم با نوجوانانی موفق و
سالم خواهیم داشت  .از آنجا که رفتار فرد توسط تعامل میان شغل او یا ویژگیهای محیطی -شغلی تعیین می شوند ،چنین
تعامالت فرهنگی میان افراد و محیط آنها به انتخاب شغلی با ثبات تر ،پیشرفت شغلی بیشتر ،دست یابی به رضایتمندی بیشتر
و سرانجام آموزش مؤثر منجر می شود .اغلب بزرگساالن بیشتر اوقات خود را در محل کار می گذرانند،پس تعجب آور نیست که
مشاغل یا حرفه ها منبع مهم در بهداشت روانی -اجتماعی نقش مؤثر ایفا کنند بنابراین بررسی رضایتمندی شغلی علیرغم
اهمیت در آموزش برای بهداشت روانی معلمان از اهمیت باالی پژوهشی برخوردار است.به طورطبیعی بسیاری از مدارس
ومناطق آموزشی میزان جابجایی باالتری را تجربه می کنند .مدارس خصوصی و مدارس مناطق آموزشی شهری بطور ویژه
تحت تأثیر قرار گرفته اند ،بسیاری از مناطق آمو زشی برای حفظ نیروی آموزشی کافی تالش می کنند اما همچنان درباره ی
دالیل و راه حل های مشکل جابجایی معلمان بحث هایی وجود دارد  .بزرگترین دغدغه ی عمومی این است که مشکالت کادر
آموزشی نتیجه کمبود معلمان درسطح سراسر ی است که این خود نتیجه افزایش ثبت نام دانش آموزان و افزایش خارج شدن
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معلمان از سیستم آموزشی است .علت این امر مسن شدن بسیاری از معلمان و نزدیک شدن آنها به سن بازنشستگی است .بر
خالف توجهی که محققان به عوامل پیش بینی کننده رضایت شغلی و تضعیف کارکنان دارند ،تحقیقات بیشتری برای تبدیل
دانش به فعالیت های سازما نی مؤثر و عملی الزم است تا عملکرد و رضایت شغلی کارکنان بهبود یابد .این مسئله بویژه درباره
ی معلمان با توجه به اهمیت موفقیت آنها و موفقیت دانش آموزان صدق می کند.این تحقیق بدنبال توسعه دانش در خصوص
رضایت شغلی معلمان و اهمیت این امر برای آموزش و پرورش و همچنین شناسایی دالیل بروز رفتارهای نابهنجار دانش آموزان
و راههای کاهش این رفتارها از طریق اصالح ساختار سازمانی مدارس می باشد  .همچنین با افزایش رضایت شغلی معلمان و
بهبود رفتار دانش آموزان می توان گامی در جهت رسیدن به اهداف مهم آموزش و پرورش این جامعه برداشت
اهدف پژوهش:

هدف کلی  :تعیین رابطه بین برون سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان ،با توجه به نقش تعدیل کننده ی تمرکز
سازمانی معلمان
اهداف ویژه :

 -9تعیین رابطه بین اختالل سلوک دردانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با درنظر گرفتن تمرکز سازمانی.
 -0تعیین رابطه بین رفتار مقابله ای دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی
 -9تعیین رابطه بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان بادرنظر گرفتن تمرکز سازمانی.
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی:

بین برون سازی رفتاردانش آموزان ورضایت شغلی معلمان بادر نظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

 -9بین اختالل سلوک دردانش آموزان و رضایت شغلی معلمان بادرنظرگرفتن تمرکزسازمانی رابطه وجود دارد.
-0بی ن رفتارمقابله ای دانش آموزان ورضایت شغلی معلمان بادرنظرگرفتن تمرکز سازمانی رابطه وجود دارد
 -9بین بیش فعالی دانش آموزان ورضایت شغلی معلمان با درنظرگرفتن تمرکز سازمانی رابطه وجوددارد.
معرفی متغیرها

متغیر مستقل  :متغیر مستقل در این تحقیق برون سازی رفتار دانش آموزان دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم– پنجم و ششم
ابتدایی) می باشد .
متغیر وابسته  :متغیر وابسته در این تحقیق رضایت شغلی معلمان دوره دوم ابتدایی ( پایه چهارم – پنجم و ششم) می باشد.
متغیر میانجی :متغیر میانجی در این تحقیق نقش تعدیل کننده ی تمرکز سازمانی می باشد.
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در منابع گوناگون ،از رضایت شغلی تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است که در این قسمت به چند نمونه این تعاریف اشاره می
کنیم وقوع رکود اقتصادی در دهههای  91۹0و  ،9130بحث رضایت شغلی در سازمانهامطرح شد این زمانی بود که اکثر
کارمندان و کارگران با توجه به کسادی و رکود اقتصادی واقع شده از شغل خود ناراضی بودند .این مسئله ،توجه بیشتر مدیران
و سازمانهارا به بحث رضایت شغلی جلب کرد .رضایت شغلی ،عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان
تلقی میشود .مدیران به شیوههای مختلف مترصد افزایش رضایت شغلی کارکنان خود هستند  .محققان مختلف ،تعاریف
گوناگونی از رضایت شغلی ارائه دادهاند:فیشر و هانا ،9191، 1به نقل از درویش  )9936،رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد
کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف میکنند به این معنا که اگر شغل ،شرایطی
مطلوب را برای فرد فراهم کند ،فرد از شغلش رضایت خواهد داشت ،اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم
نکند ،فرد شروع به مذمت شغل کرده و در صورت امکان ،شغل خود را ترک خواهد کرد .هاپاک 2رضایت شغلی را مفهومی
پی چیده و چند بعدی دانسته و آن را با عوامل روانی ،جسمانی و اجتماعی مرتبط کرده است به نظر او صرفاً وجود یک عامل،
موجب رضایت شغلی فرد نخواهد شد .بلکه وجود ترکیبی از عوامل مختلف موجب خواهد شد که فرد در لحظه ی معینی از
شغل خود احساس رضایت کند .فرد با توجه به اهمیتی که عوامل مختلف نظیر :درآمد ،جایگاه اجتماعی ،شرایط محیط
کاربرای او دارند ،میزان معینی از رضایت شغلی دارا خواهد بود وودمن و هل ریجل 3در بحث عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ،به
عوامل :صفات کارگر و کارمند ،نوع کار ،محیط کار ،وروابط انسانی کار اشاره می کنند .شرتزر 4عوامل ذیل را در رضایت مندی
شغلی مؤثرمیداند :حقوق ،امنیت کاری و ثبات شغلی ،شرایط کاری خوب،امکان پیشرفت و ترقی ،و روابط انسانی .پژوهشگران
اختالالت کودکی را در دو مقوله وسیع جای میدهند -9:اختاللهای درونی شده  -0اختاللهای بیرونی شده اختاللهای
درونی شده،مشکلهایی هستند که معطوف به درون تلقی میشوندوعالیم اصلی آنها با رفتارهایی بیش از حد کنترل شده
رابطه دارند (رینولدز .)9110 ،5این اختاللها ،شامل اختاللهایی نظیر اضطراب ،افسردگی ،انزوای اجتماعی و اختاللهای
میشوند .اختاللهای بیرونی شده ،الگوهای رف تاری ناسازگاری هستند که مشکالتی رابرای دیگران ایجاد میکنند.دراین
اختاللها ،کنترل کودک روی رفتارخودکمترازحدمعمول میباشدوبه عنوان اختاللهای رفتاری تلقی میشود (آخن باخ
وادلبروک91۹3 ،6به نقل از مینایی .)9931،تاکنون طبقه بندیهای مختلفی برای اختالالت رفتاری صورت گرفته است .بعضی از
پژوهشگران اختالالت رفتاری را به دودسته بزرگ تقسیم کرده اند(( .اختالالت رفتاری درونی سازی)) که شامل مواردی
مانند ،افسردگی و اضطراب هستند که با دنیای درونی فردسروکار دارند؛ که با تعرضهای روانی وهیجانی همراه است و((
اختالالت رفتاربرونی سازی ))که شامل مواردی است که به مشکالت فرد بادیگران ارتباط دارد (آخن باخ ،هاول ،کوای
وکارنرز، 9119،7به نقل از ،غباری بناب و همکاران  .)9933،اختالالت رفتاری دامنه ی وسیعی دارند و مشکالت بسیاری را در
بر می گیرند ؛ به طوری که هر طبقه در بر گیرنده ی گروههایی است که ممکن است ویژگیهای متفاوتی داشته باشند.طبقه
بندی به ویژه برای مقاصد آموزشی مفید به نظر می رسد؛ چرا که ریشه ها و علل این اختالالت متفاوتند؛برای مثال ،ممکن
است کودکی مضطرب و گوشه گیر و کودک دیگری عصبانی و تند خو باشد .اگر چه هردو در طبقه ی اختالالت رفتاری قرار
می گیرند ولی به خدمات آموزشی متفاوتی نیاز دارند .همانگونه که اشاره شد در حیطه اختالالت رفتاری  ،طبقه بندی های
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متعددی صورت گرفته است که برخی از آنها بر روشهای آماری پیشرفته مبتنی هستند .در این روشها خوشه ها و الگوهای
مربوط به رفتارها مشخص می شوند ؛ برای مثال کوای و پیترسون  913۹اختالالت رفتاری را به شش دسته تقسیم کرده اند :
اختالل سلوک ،پرخاشگری اجتماعی ،مشکالت مربوط به توجه و ناپختگی  ،اضطراب – گوشه گیری رفتار روان گسستگی،و
تحرک مفرط .همچنین آخن باخ ( )9119نیز اختالالت رفتاری را به ده طبقه تقسیم کرده است  :اضطراب افسردگی شکایات
جسمانی مشکالت اجتماعی مشکالت اجتماعی مشکالت تفکر مشکالت توجه قانون شکنی رفتارهای پرخاشگرانه درونی سازی
و برونی سازی و سایر مشکالت را نیز در طبقه ی مجزا یی قرارداده است.آخن باخ و ایدلبروک ) 9119(1براساس همین طبقه
بندی سیاهه رفتار کودک را طراحی کرده اند  .این سیاهه در واقع یکی از فرمهای نظام مبتنی بر تجربه ی آخنباخ است (آخن
باخ و رسکورالر 0009 2به نقل از غباری بناب و همکاران  .)9933تمرکز سازمانی:برخی از مدیران ترجیح می دهند که
سازمان خود را به شیوه ای کامالً متمرکز اداره کنند .مفهوم تمرکز،بر چگونگی اخذ تصمیم داللت دارد.اگرکلیه تصمیم های
مهم درسطح مدیریت عالی اتخاذ شود،گفته می شود که سیستم کامال متمرکز است؛ ولی اگربا تفویض اختیار ،فرصت تصمیم
گیری برای سطوح عملیاتی سازمان ایجاد گردد ،سیستم راغیر متمرکزمی نامند.البته درسیستم های غیرمتمرکزنیزکنترل
مدیریت عالی با استفاده از مجموعه متنوعی ازابزار نظارت وبازرسی استمرارمی یابدو هیچ وجه مسؤلیت مدیران عالی لوث نمی
شود .میزان تمرکز و عدم تمرکز  :برخی از مدیران ترجیح می دهند که سازمان خود را به شیوه ای کامالً متمرکز اداره کنند.
مفهوم تمرکز  ،بر چگونگی اخذ تصمیم داللت دارد.اگرکلیه تصمیم های مهم در سطح مدیریت عالی اتخاذ شود  ،گفته می
شود که سیستم کامال متمرکز است ؛ ولی اگر با تفویض اختیار  ،فرصت تصمیم گیری برای سطوح عملیاتی سازمان ایجاد
گردد  ،سیستم را غیر متمرکز می نامند .البته در سیستم های غیرمتمرکز نیز کنترل مدیریت عالی با استفاده از مجموعه
متنوعی از ابزار نظارت و بازرسی استمرار می یابد و هیچ وجه مسولیت مدیران عالی لوث نمی شود .در شرایطی که سازمان از
سیستمهای غیر متمرکز استفاده می کند  ،فراگرد تصمیم گیری با سرعت بیشتری طی می شودو مدیران میانی درشرایط
بهتری پرورش می یابندو نیاز مدیران به" احترام" و"خودشکوفایی" به نحو بهتری ارضا می شود؛ با این حال  ،برخی از مدیران
محافظه کارکه به استفاده ازسیستم های متمرکزتر تمایل دارند،برهزینه سنگین کنترل درسیستم های غیرمتمرکز تاکیدمی
کنند( .رضاییان )9919،
پیشینه خارجی

پی بوندر،ویلیام )0099( 9نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدارسی با تمرکز باالتر ،رضایت شغلی به مراتب باالتری
باالتری داشتند و شناخت فردی معلمان از تمرکز سازمانی مدارس  ،رضایت شغلی باالتری را به شکل معناداری نشان می دهد.
برا نیوپورت  ،ام سی هیل  )0099(9نتایج حاصل از این پژوهش تایید می کند که شرایط سازمانی مدرسه نقش مهمی را در
پیشرفت اجتماعی عاطفی دانش آموز ایفا می کند ،ولی به برخی پیچیدگی های روابط نیز اشاره می کند .از پیامدهای
اجتماعی -عاطفی آزمایش شده در این پژوهش ،برونی سازی رفتار بیشتر از همه از شرایط سازمانی مدرسه متاثر بوده اند.
هانجرا و همکاران  )0090(1ارتباط مثبت و معنی داری بین رضایت شغلی و کارکردهای مدیریت منابع انسانی مانند محیط
کارتیم ،استقالل شغلی و رفتار رهبری وجود دارد.پاچئو و وبر )0001( 6در پژوهشی به بررسی رابطه ی تصمیم گیری و رضایت
رضایت شغلی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که آزادی تصمیم گیری کارمندان تأثیری در رضایت شغلی ندارد.آینی و
پوپوال )000۹( ۹اظهار می دارند ،رضایت شغلی پیامدهای چندین عامل مرتبط است که مهترین ویژگیهای یک شغل محسوب
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می شوند و باعث پاسخ های مؤثر در افراد می گردند  .این عوامل عبارتند از کار ،میزان پرداخت ،فرصت ترفیع شغلی ،نظارت و
همکاران.فاراگر و همکاران  )0001( 9در پژوهشی درباب رضایت شغلی به این نتیجه دست یافتند که عالوه بر اینکه رضایت
شغلی نقش مهمی در سالمت فرد دارد ،همچنین بر کارآمدی کارمندان و تصمیمات آنان برای بازنشستگی اثر گذاشته و در
مجموع سبب رونق اقتصادی جامعه خواهد شد.
پیشینه داخلی

یوسفی ،ناصر و همکاران ( )9910به مقایسه ی اختالل بیش فعالی(نقص توجه) ،رفتارمقابله ای و سلوک در دانش آموزان
دبستانی با ناتوانی یادگیری و عادی پرداخت .نتایج تحقیق نشان داد که دانش آموزان با ناتوانی یادگیری و عادی در اختالل
بیش فعالی و اختالل رفتار مقابله ای تفاوت معناداری دارند اما در اختالل سلوک تفاوت ها معنا دار نیست این یافته ها حاکی
از این است که توجه به اختالل بیش فعالی و رفتار مقابله ای می تواند عوامل مؤثری در کار با دانش آموزان داراد ناتوانی
یادگیری باشد.جعفری نیا ،شمس اله و همکاران ( )9910به بررسی تأثیر ساختار سازمان بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه
شهید چمران پرداختند  .یافته های این مطالعه نشان داد که متغیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه تأثیر دارد و
همچنین بین متغیرهای تمرکز و پیچیدگی بارضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداری یافت نشد و معلوم است که تنها
90درصد از رضایت شغلی با سه متغیر ساختاری (رسمیت ،تمرکز،و پیچیدگی ) تبیین گردید.بختیار نصر آبادی،حسنعلی و
همکاران( )9933با بررسی رابطه بین ماهیت شغل ورضایت شغلی به این نتیجه رسیدند که بین ارزش کار،خوداستقاللی،فرصت
های شغلی ،امکانات شغلی و چالش شغلی با رضایت شغلی رابطه معنادارو مثبتی در سطح ()0/01وجود دارد.ضیاءالدینی ،
حسین و همکاران ( )9936به بررسی شیوع اختالل سلوک در دانش آموزان مقطع ابتدای شهر کرمان پرداخت  .نتایج پژوهش
نشان می دهد که با توجه به روابط معناداری بین اختالل سلوک و متغیرهای جنس ،کسانی که مادرشان فوت شده بود  ،و
آنهایی که رفتار والدینشان از دید از اطرافیان تند یا متوسط بود نیاز به آموزش روشهای مناسب کنترل تکانه  ،روش برخورد با
کودکان ،برای خانوادها و مدارس احساس می شود.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی وازنظرماهیت وروش ازنوع توصیفی وهمبستگی می باشد .همچنین با توجه
به اینکه پژوهش حاضر قصددارد بدون دستکاری در متغیرها ی مورد نظر به شرح مفصلی از متغیرهای تمرکز سازمانی و
رضایت شغلی معلمان و برونی سازی رفتار دانش آموزان بپردازد لذا از روش توصیفی که از معمولی ترین و مناسبترین روشها
می باشند استفاده شده است.
جامعه آماری و نمونه آماری و تعین حجم نمونه

جامعه آماری تحقیق حاضرعبارتست از کلیه معلمان زن دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان بروجرد شامل پایه (چهارم  ،پنجم،
ششم ) که بر اساس آمار اخذ شده تعداد آنها بالغ بر  960نفر می باشند .از میان جامعه آماری تعریف شده فوق (960نفر) بر
اساس جدول مورگان و کرجسی  901 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند که پرسشنامه به صورت تصادفی طبقه ای ،به
دلیل وجود سه طبقه ازمعلمان درسه پایه چهارم ،پنجم و ششم  ،بین آنها توزیع و جمع آوری گردیده است.
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ابزار گردآوری اطالعات در این تحقیق در چارچوب روش میدانی دو پرسشنامه به شرح زیر می باشد:
1
 -9پرسشنامه خودسنجی معلمان ( ) TSR
 -0فرم گزارش معلم درباره رفتار دانش آموزان ()TRF

2

یک پرسشنامه است که درک معلمان را از رفتارهای معلمان و ابعاد مدرسه می سنجد.درون  RTSیک مقیاس رضایت شغلی
وجود دارد که به منظور میزان سنجش رضایت شغلی معلمان اختصاص یافته است و شامل  ۹آیتم می باشد.مقیاس رضایت
شغلی از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که پاسخ های آن از" خیلی مخالف" تا" خیلی موافق" متفاوت است که ارزش
گزینه ها 9تا  1می باشد.درون،TR Sیک مقیاس تمرکز سازمانی برای سنجش اینکه افراد چه احساسی درباره ی سازمان خود
دارندو چقدر این سازمان اهدافش را عملی می کند و اولویت ها وقوانین خودرا به شکلی منسجم عملی می کند  .مقیاس
تمرکز سازمانی شامل آیتم های نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که پاسخ های آن از " خیلی کم" تا "خیلی زیاد" را
شامل می باشد  .که ارزش گزینه ها از 9تا  1می باشد.برای جمع آوری داده ها از( نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ) 3
استفاده شده است ،نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ یک مدل چند محوری است که چارچوبی برای سازماندهی و
یکپارچه سازی داده های تجربی حاصل از منابع اطالعاتی مختلف فراهم می آورد  .در نظام آخنباخ برای بدست آوردن
اطالعات از سه منبع والدین ،معلم ،و خود کودک از مقیاس های مختلف درجه بندی رفتار استفاده می شود .این مقیاس به
ترتیب عبارتند از:
سیاهه رفتار کودک0CBCL
پرسشنامه خودسنجی YSR
فرم گزارش معلم TRF

4

5

آخنباخ براساس شیو ه های آماری مانند تحلیل عوامل به دو عامل کلی که آن ها را اصطالحاً (درونی سازی و برونی سازی
رفتار) می نامند دست یافته است .مینایی( )9939به انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتار ی کودک در پرسشنامه خودسنجی و
فرم گزارش معلم برای دانش آموزان دختر و پسر ابتدایی ،راهنمایی،و متوسطه در نمونه متشکل از  999۹نفری اقدام نموده و
به این نتایج دست یافته است  :دامنه ضرایب همسانی درونی مقیاس ها از 0/69تا  0 /11است.در خصوص روایی این فرم ها
تحلیل های مختلفی ص ورت گرفته از جمله می توان به همبستگی درونی مقیاس ها ی هر فرم ،همبستگی سوال ،نمره کل
،تمایز گذاری گروهی ،قدرت تمایزگذاری و تحلیل عاملی اشاره کرد .نتایج حاصل از تحلیل ضریب همبستگی این فرم ها نشان
،
معنادارند.
آماری
لحاظ
از
ها
مقیاس
همبستگی
ضرایب
ی
همه
است
داده

گزارش معلم درباره ی رفتار دانش آموزان  TRFیک ابزار سنجش با  91بخش است .
درون  RTTیک مقیاس مشکالت برونی سازی رفتار با  1آیتم از نوع لیکرت پنج گزینه ای وجود دارد که پاسخ های آن از"
خیلی کم" تا "خیلی زیاد" متفاوت است .در این پرسشنامه سواالت 00-91-96مربوط به اختالل سلوک و سواالت -9۹-91
 09-09مربوط به رفتار مقابله ای و سواالت00-93مربوط به بیش فعالی دانش آموزان می باشد .اختیار اساتیدراهنما و مشاور و
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افراد صاحبنظر قرار داده شد و روایی پرسشنامه بررسی شد و از نظر استادان فن این پرسشنامه دارای روایی قابل قبولی
بود .همچنین با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه به ترتیب تمرکز سازمانی شغلی  0/391و برون سازی رفتار
دانش آموزان  0/116می باشد .
روش های تجزیه و تحلیل دادهها

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادههای آماری و بررسی فرضیههای پژوهش با بهرهگیری از نرم افزار ssssاز روشهای
توصیفی و آزمونهای استنباطی متناسب با نوع داده ها و متغیرها استفاده گردیده که شامل موارد زیر است :آمار توصیفی
شامل :جداول ،نمودارها ،میانگین و انحراف معیار .آمار استنباطی شامل :آزمون نرمال بودن ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون.
 مدلسازی معادالت ساختاری :با توجه به این که در روشهای آماری متغیرها و تعامل بین آنها به صورت جداگانه و تک بهتک مورد تحلیل قرار می گیرد لذا با توجه به چارچوب نظری پژوهش از لحاظ روش شناختی به ابزار قدرتمندی جهت تحلیل
تعامالت چندگانه نیاز است .لذا از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر نرم افزار soms scisparsاستفاده شده است .در
واقع ،مدلسازی معادالت ساختاری به عنوان روش کمی است که به تحلیل دادهها در قالبی چندمتغیره میپردازد و نشان
میدهد که آیا کلیت الگوی نظری تدوین شده مبتنی بر دادههای موجود حمایت میشود یا نه .جهت تایید مدل در این روش
به شاخصهای اساسی نیاز است که در زیر تشریح شده است -.مقدار کای  -دو :مقدار کای  -دو مبتنی بر آماره کای  -دو است
که با مقدار جدول مقایسه می شود که در این پژوهش از سطح معناداری مورد قضاوت قرار گرفته به این شکل که اگر مقدار
سطح معناداری کمتر از ( 0001سطح خطا) باشد مدل تایید میشود اما اگر مقدار سطح معناداری بیشتر از سطح خطا باشد
مدل مورد تایید قرار نمیگیرد -.شاخص  TMTیا ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده یک شاخص مهمی است که میتواند
برای ارزیابی کلی مدل مورد استفاده قرار گیرد و مقدار آن نشان دهنده تفاوت کواریانس مقادیر با حالت دادههای یکسان
میباشد ،جهت تایید یا رد آن از مقدار سطح مورد پذیرش استفاده میشود .به این صورت که اگر مقدار آن بیشتر از  0011باشد
مدل وضعیت مناسب را نشان میدهد -.شاخص  sTGیا شاخص برازش بنتلر -بونت در واقع آزمون کننده معناداری نیکویی
برازش در تحلیل کوواریانس نسبت ب ه افزایش پارامتر به مدل است و مقدار قابل قبول آن برای این شاخص  0010و برازش
خوب  0011است .در این پژوهش نیز برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از روشهای مختلف آماری استفاده شده
است .به این منظور ابتدا جداول فراوانی ،درصدفراوانی و درصد تراکمی و سپس نمودارهای مربوط به اطالعات جمعیت شناختی
جامعه آماری آورده شده و در ادامه ویژگیهای آماری متغیرهای پژوهش ارائه شده است .سپس از روشهای آماری استنباطی
(آزمون ضریب همبستگی پیرسون) مبتنی بر نرمافزار به تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش پرداخته شده که جهت تایید و
دقت بیشتر از مدلسازی معادالت ساختاری نیز مبتنی بر نرمافزار استفاده شده است.
تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها

در این بخش وضعیت توزیع دادههای تحقیق بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی بشرح زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
حجم نمونه این پژوهش  901نفر از معلمان انتخاب شدهاند که شامل  03نفر فوق دیپلم 63 ،نفر لیسانس و  99نفر فوق
لیسانس است..که  010۹درصد پاسخ دهندگان دیپلم و فوق دیپلم 6009 ،درصد لیسانس و  9901درصد فوق لیسانس بودهاند.
در حجم نمونه این پژوهش  901نفر از معلمان انتخاب شدهاند که شامل  19نفر دارای سابقه  9تا  90سال 01 ،دارای سابقه
 99تا  00سال و  01نفر دارای سابقه  09تا  90است که  9603درصد پاسخ دهندگان دارای سابقه  9تا  90سال 0606 ،درصد
بین  99تا  00سال و  0606درصد دارای سابقه بین  09تا  90سال بودهاند .در حجم نمونه این پژوهش  901نفر از معلمان
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انتخاب شدهاند که شامل  93نفر پایه چهارم 01 ،نفر پایه پنجم و  90نفر پایه ششم است.که  9901درصد پاسخ دهندگان در
پایه چهارم 0606 ،درصد در پایه پنجم و  9301درصد در پایه ششم تدریس میکنند.

یافته ها
با توجه به اینکه در این پژوهش سه فرضیه فرعی و یک فرضیه اصلی وجود دارد در ادامه آزمون فرضیههای پژوهش آورده میشود.
 فرضیه فرعی اول :بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطه وجود دارد.فرضيييييييييييييييييييييييييييي

هاي آمييييييييييييييييييييييييييييا ي

برای سنجش درجه همبستگی بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی ،به دلیل
نرمال بودن توزیع دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتیجه آن به صورت جدول شمار 9است.
جدول شمار : 9وضعیت همبستگی بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان
اختالل سلوک در دانش
آموزان

رضایت شغلی
معلمان

اختالل سلوک در دانش
آموزان

00111

-10300

رضایت شغلی معلمان

-10300

درجه
همبستگی

10110
p. v
00111

درجه
همبستگی

10110
p.v

چنانچه از جدول شماره  ۹-9مشخص است ضریب همبستگی بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان باا
در نظر گرفتن تمرکز سازمانی  -00933است؛ و کوچکتر بودن  sp= 00000از  α=0001نشان دهنده این میباشد که این مقادار
همبستگی مورد تایید قرار گرفته است .بنابراین میتوان گفت بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در
نظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطهای منفی و معنادار وجود دارد .همچنین جهت تفهیم بیشتر جزئیات ،یک بار دیگر همبساتگی
بین متغیرها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری در شکل شماره  9-9نشان داده شده است.
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شکل شماره  :9همبستگی بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی

چنانچه از شکل شماره 9قابل مشاهده است همبستگی بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر
گرفتن تمرکز سازمانی  -0093به دست آمده است .و چون مقدار کای دو مدل  9100966با سطح معناداری  00000است لذا
مدل مورد تایید است و می تواند الگوی خوبی از تعامل دو متغیر با در نظر گرفتن متغیر تعدیل کننده را نشان دهد .همچنین
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیماندهها ( )TMTو شاخص برازندگی مدل( )sTGبزرگتر از  0011است که نشان دهنده
است که اعتبار مدل در دنیای واقعی مورد تایید قرار گرفته است .همچنین مدل نشان میدهد نقش تعدیل کنندگی تمرکز این
سازمانی از نوع منفی با مقدار ضریب  0099است .ضرایب شاخصهای هر دو متغیر نیز در مدل ارائه شده است برای متغیر اختالل
سلوک ،ضریب شاخص اول و سوم منفی میباشد و ضریب شاخص دوم مثبت است .همچنین در میان شاخصهای رضایت شغلی ،شاخص
اول با ضریب  0030و شاخص چهارم  0009به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر را دارند.
 فرضیه فرعی دوم :بین رفتار مقابلهای دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطه وجود دارد.فرض

هاي آما ي

برای سنجش درجه همبستگی بین رفتار مقابله ای دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز ساازمانی ،باه
دلیل نرمال بودن توزیع دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتیجه آن به صورت جدول شماره  0است.
جدول شماره :0وضعیت همبستگی بین رفتار مقابلهای دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان
رفتار مقابلهای دانش آموزان

رضایت شغلی معلمان

رفتار مقابلهای دانش آموزان

90000

-00619

درجه همبستگی

00000

p. v

رضایت شغلی معلمان

-00619

90000

درجه همبستگی

00000
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چنانچه از جدول شماره  3-9مشخص است ضریب همبستگی بین رفتار مقابلهای دانش آموزان و رضایت شغلی معلماان باا در
نظر گرفتن تمرکز سازمانی  -00619است؛ و کوچکتر بودن  sp= 00000از  α =0001نشان دهنده این میباشد کاه ایان مقادار
همبستگی مورد تایید قرار گرفته است .بنابراین میتوان گفت بین رفتار مقابلهای دانش آموزان و رضایت شاغلی معلماان باا در
نظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطهای منفی و معنادار وجود دارد .همچنین جهت تفهیم بیشتر جزئیات ،یک بار دیگر همبساتگی
بین متغیرها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری در شکل شماره  0نشان داده شده است.

شکل شماره  :0همبستگی بین رفتار مقابلهای دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی

چنانچه از شکل شماره  0قابل مشاهده است همبستگی بین رفتار مقابلهای دانش آموزان و رضایت شاغلی معلماان باا در نظار
گرفتن تمرکز سازمانی  -00۹9به دست آمده است .و چون مقدار کای دو مدل  93۹0311با سطح معنااداری  00000اسات لاذا
مدل مورد تایید است و میتواند الگوی خوبی از تعامل دو متغیر با در نظر گرفتن متغیر تعدیل کننده را نشاان دهاد .همچناین
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیماندهها ( )TMTو شاخص برازنادگی مادل ( )sTGبزرگتار از  0011اسات کاه نشاان
دهنده این است که اعتبار مدل در دنیای واقعی مورد تایید قرار گرفته است .همچنین مدل نشان میدهد نقش تعدیل کنندگی
تمرکز سازمانی از نوع منفی با مقدار ضریب  0099است .ضرایب شاخصهای هر دو متغیر نیز در مادل ارائاه شاده اسات بارای
متغیر رفتار مقابله ای دانش آموزان ،ضریب شاخص اول دوم و چهاارم منفای مایباشاد و ضاریب شااخص ساوم مثبات اسات.
همچنین در میان شاخصهای رضایت شغلی ،شاخص هفتم با ضریب  00۹1و شاخص اول  0001به ترتیب بیشترین و کمتارین
مقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادیر را دارناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.

 فرضیه فرعی سوم :بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطه وجود دارد.فرضيييييييييييييييييييييييييييي

هاي آمييييييييييييييييييييييييييييا ي

برای سنجش درجه همبستگی بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان باا در نظار گارفتن تمرکاز ساازمانی ،باه
دلیل نرمال بودن توزیع دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتیجه آن به صورت جدول شماره  1-9است.
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جدول شماره :9وضعیت همبستگی بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان
بيش فعالي دانش
آموزان

رضایت شغلی
معلمان

بيش فعالي دانش
آموزان

00111

-105.0

رضایت شغلی معلمان

-105.0

10111

10111

00111

درجه
همبستگی
p. v
درجه
همبستگی
p.v

چنانچه از جدول شماره  9مشخص است ضریب همبستگی بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر
گرفتن تمرکز سازمانی  -001۹1است؛ و کوچکتر بودن  sp= 00000از  α =0001نشان دهنده این میباشد که این مقدار
همبستگی مورد تایید قرار گرفته است .بنابراین می توان گفت بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر
گرفتن تمرکز سازمانی رابطهای منفی و معنادار وجود دارد .همچنین جهت تفهیم بیشتر جزئیات ،یک بار دیگر همبستگی بین
متغیرها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری در شکل شماره  9-9نشان داده شده است.

شکل شماره  :9همبستگی بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی

چنانچه از شکل شماره  9قابل مشاهده است همبستگی بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر
گرفتن تمرکز سازمانی  -0019به دست آمده است .و چون مقدار کای دو مدل  9990۹۹0با سطح معناداری  00000است لذا
مدل مورد تایید است و می تواند الگوی خوبی از تعامل دو متغیر با در نظر گرفتن متغیر تعدیل کننده را نشان دهد .همچنین
شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیماندهها ( )TMTو شاخص برازندگی مدل ( )sTGبزرگتر از  0011است که نشان
اعتبار مدل در دنیای واقعی مورد تایید قرار گرفته است .همچنین مدل نشان میدهد نقش تعدیل کنندگی دهنده این است که
تمرکز سازمانی از نوع منفی با مقدار ضریب  0000است  .ضرایب شاخصهای هر دو متغیر نیز در مدل ارائه شده است برای
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متغیر بیش فعالی دانش آموزان ،ضریب هر دو شاخص منفی میباشد .همچنین در میان شاخصهای رضایت شغلی ،شاخص
چهارم با ضریب  -0030و شاخص هفتم  -0090به ترتیب بیشترین و کمترین مقادیر را دارند.
 فرضیه اصلی :بین برونیسازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطه وجود دارد.فرضیههای آماری
برای سنجش درجه همبستگی بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی،
به دلیل نرمال بودن توزیع دادهها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتیجه آن به صورت جدول شماره  9است.

جدول شماره :9وضعیت همبستگی بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان
برونيسازي رفتار
دانش آموزان

رضایت شغلی
معلمان

برونيسازي رفتار
دانش آموزان

00111

-10530

رضایت شغلی معلمان

-10530

10111

10111

00111

درجه
همبستگی
p. v
درجه
همبستگی
p.v

چنانچه از جدول شماره  9مشخص است ضریب همبستگی بین برونیسازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در
نظر گرفتن تمرکز سازمانی  -00196است؛ و کوچکتر بودن  sp=00000از  α=0001نشان دهنده این میباشد که این مقدار
همبستگی مورد تایید قرار گرفته است .بنابراین میتوان گفت بین برونیسازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در
نظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطهای منفی و معنادار وجود دارد .همچنین جهت تفهیم بیشتر جزئیات ،یک بار دیگر همبستگی
بین متغیرها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری در شکل شماره  9نشان داده شده است.

www.SID.ir

Archive of SID

شکل شماره  :9همبستگی بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در نظر گرفتن تمرکز سازمانی

چنانچه از شکل شماره  9قابل مشاهده است همبستگی بین برونی سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان با در
نظر گرفتن تمرکز سازمانی  -0011به دست آمده است .و چون مقدار کای دو مدل  9610011با سطح معناداری  00000است
لذا مدل مورد تایید است و می تواند الگوی خوبی از تعامل دو متغیر با در نظر گرفتن متغیر تعدیل کننده را نشان دهد.
همچنین شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیماندههاو ( )TMTشاخص برازندگی مدل ( )sTGبزرگتر از  0011است که
نشان دهنده این است که اعتبار مدل در دنیای واقعی مورد تایید قرار گرفته است .همچنین مدل نشان میدهد نقش تعدیل
کنندگی تمرکز سازمانی از نوع منفی با مقدار ضریب  0096است .ضرایب مولفههای برونی سازی رفتار و شاخصهای رضایت
شغلی معلمان نیز در مدل ارائه شده است برای متغیر برونی سازی رفتار دانش آموزان ،ضریب هر سه مولفه منفی میباشد.
همچنین در میان شاخصهای رضایت شغلی ،شاخص دوم و سوم با ضریب  0010و شاخص هفتم  001۹به ترتیب بیشترین و
کمترین مقادیر را دارند.
بحث و نتیجه گیری

فرضیه اصلی :بین برون سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان بادرنظر گرفتن تمرکز سازمانی رابطه وجود دارد که
با توجه به عدد ضریب همبستگی چون عددی منفی است این رابطه بصورت معکوس می باشد .یعنی اینکه هرچقدر برون
سازی رفتار دانش آموزان افزایش یابد میزان رضایت شغلی معلمان کاهش پیدا می کند .برا نیوپورت ،ام سی هیل ()0099
نتایج حاصل در ا ین فرضیه را تایید می کنند آنها می گویند که برونی سازی رفتار بیشتر از همه از شرایط سازمانی مدرسه
متاثر بوده اند.
● بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.که با توجه به عدد ضریب همبستگی چون عددی
منفی است این رابطه بصورت معکوس می باشد.نتیجه بدست آمده در این فرضیه تقریبا با نتایج بدست آمده از تحقیقات شفیع
آبادی ( )99۹9همراستا می باشد.
● بین رفتار مقابله ای دانش آموزان و رضایت شغلی رابطه وجود دارد .که با توجه به عدد ضریب همبستگی چون عددی منفی
است این رابطه بصورت معکوس می باشد.نتیجه بدست آمده در این فرضیه تقریباً با نتایج بدست آمده از تحقیقات عطاپور
( )99۹3همراستا می باشد.
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● بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی رابطه وجود دارد .که با توجه به عدد ضریب همبستگی چون عددی منفی
است این رابطه بصورت معکوس می باشد.نتیجه به دست آمده در این فرضیه تقریباً بانتایج بدست آمده از تحقیقات یوسفی
وهمکاران ( )9910همراستا می باشد.
پیشنهادات

√ با توجه به تأیید (فرضیه اصلی :بین برون سازی رفتار دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان بادرنظر گرفتن تمرکز سازمانی
رابطه وجود دارد ) .پیشنهادات زیر ارائه می شود  :انعطاف پذیری قوانین و مقررات در مدرسه
√ با توجه به تأیید (فرضیه فرعی  :9بین اختالل سلوک در دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان بادرنظر گرفتن تمرکز
سازمانی رابطه وجود دارد ).پیشنهادات زیر ارائه می شود :کنترل مشاجره یا نزاع در بین دانش آموزان توسط دبیران صورت
بگیرد و دبیران حق انتخاب روش درست برای اینکار را داشته باشند.
√ با توجه به تأیید (فرضیه فرعی :0بین رفتار مقابله ای دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان بادرنظر گرفتن تمرکز سازمانی
رابطه وجود دارد ).پیشنهادات زیر ارائه می شود:با دانش آموزانی که با معلمان و ناظم های مدرسه مخالفت می کنند و از
فرامین آنها سرپیچی می کنند به صورت پنهانی صحبت شود و در صورت تکرار با آنها برخورد گردد.
√ با توجه به تأیید (فرضیه فرعی  :9بین بیش فعالی دانش آموزان و رضایت شغلی معلمان بادرنظر گرفتن تمرکز سازمانی
رابطه وجود دارد) پیشنهادات زیر ارائه می شود :افزایش دقت دانش آموزان برای تمرکز بیشتر بر مطالب درسی با تشویق های
مالی و غیر مالی
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Abstract
The present study investigated the relationship between the external behavior of students and
job satisfaction of teachers with regard to the mitigation of the organization's focus .Research
for the practical purpose, in terms of the nature of the cross - correlation. The population
sample included 109 of the 160 teachers and Morgan was selected by using the table krejcie.
Information on job satisfaction and organizational self-assessment using a standardized
questionnaire for teachers, TSR, were collected, as well as external information behavior of
students using the Teacher Report Form, TRF, were collected. The findings show that the
external behavior of students and job satisfaction of teachers with regard to the adjustment of
the focus of the organization,as well as Between conduct disorder, coping behavior and
hyperactivity students and job satisfaction is significant given the role of organizational focus.
Key words:
external behavior, job satisfaction, organizational focus, conduct, Rftarmqablh, hyperactivity
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