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  مقدمه

 در و هاسازمان در ما زندگی عمده بخش مروزها است سازمانی جامعه امروزي جامعه 

، تخصصی یا گانه چند وظایف دادن انجام با سازمانی هر شودمی سپري آنها با ارتباط

 و هاهدف این سازدمی محقق آن مردم و جامعه براي را خاصی و عام هايهدف

 از کند داپی تحقق فرد یک وسیله به که است آن از تریچیدهپ و دشوارتر بسیار وظایف

 و کار تابع جامعه بقاي و پیشرفت و سازمانها به وابسته زندگی امور گردش رو این

 یتمأمور انجام سازمانی هر وجودي فلسفه). 1378، بند عالقه( آنهاست مؤثر عملکرد

 کارهایی مجموعه چه که سازدمی مشخص، سازمان اهداف، است آن اهداف و تحقق

 عوامل یرتأث، یابدیم اهمیت کارها انجام در که آنچه ارهب این در و پذیرد انجام باید

 عنوان به همواره انسانی نیروي عامل، داخلی عوامل میان از. است خارجی و داخلی

 هاییشاخص همگی...  و دانش، هاتوانایی، مهارتها است مطرح عوامل ترینمهم از یکی

 منابع کیفیت چه هر، نابراینب گذاردمی یرتأث انسانی نیروي وري بهره در که هستند

 از بهینه استفاده براي منطقی طور به سازمانی تعامالت و هانقش و باشد بهتر انسانی

 انتظار داشت کار نیروي از بهتري وريبهره توانمی، باشد گرفته شکل انسانی نیروي

 توسعه به دستیابی جهت در ما جامعه ايریشه معضالت از یکی). 1385، مرام نیکو(

 از توجهی قابل بخش میان در کاري وجدان ضعف و اجتماعی و اقتصادي، فرهنگی

 فرهنگی آن اساس و پایه رسدمی نظر به که معضل این ایجاد در و است کشور شاغلین

 ینترمهم از فردي و سازمانی، اجتماعی عوامل که دارند دخالت متعددي عوامل، است

  )1384، فرهنگی( است آنها

 و جامعه افراد، جامعه در بسزایی یرتأث آن مؤثر عملکرد که هاییسازمان ترینمهم از

 به که مسائلی به پرداختن بنابراین است پرورش و آموزش دارد هاسازمان سایر حتی

 حائز بسیار شودمی آن انسانی منابع کاري وجدان رفتن باال و سازمان این سالمت

  .است سازمان آن منابع انسانی به منوط سازمانی هر پویایی امروزه. است اهمیت

 و کار، فرد عامل سه به را کارکنان در کار وجدان بر مؤثر عوامل) 2005( 1اسمونس

 که است انسانی جنبه و تخصصی -فنی جنبه دو داراي فرد کندیم تقسیم مدیریت

 وظایف شرح اساس بر کسی هر. است برخوردار باالیی اهمیت از جنبه دو هر به توجه

                                                                                                                                        
1. Asmvns 
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 شایستگی یا و تخصص اساس بر انتخاب این اگر که شودمی گمارده کاري به معین

 را خود وظایف انجام فنی توانایی که داشت انتظار وي از توانمی طبعاً پذیرد انجام فنی

 قالب در که است خود خاص هايویژگی داراي فرد هر انسانی جنبه از. باشد داشته

) 2005( اسمونس، گرددمی مطرح شخصیت و هانگرش، هاانگیزه، عالیق، نیازها

 رابطه کاري وجدان با بیرونی عوامل روي تمرکز که داد نشان پژوهشی در همچنین

  .دارد معکوس

چندي است اصطالح وجدان کاري به فرهنگ اداري کشور راه یافته و مورد توجه 

م عملی توان رضایت قلبی و التزامدیران ارشد قرار گرفته است. وجدان کاري را می

شرط که بدون هر گونه  نسبت به وظایف تعیین شده براي انسان تعیین کرده با این

 وجدان وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند. شخص، سیستم نظارتی

یک ویژگی شخصیتی است که قابلیت اتکا را از طریق دقیق بودن و از همه جهت 

که افراد یک سازمان  يادرجهوجدان کار  .کندمسئول و سازمان یافته بودن منعکس می

کوشی وانگیزش دارند تا به هدف واالي سازمان جامعه عمل بپوشانند سخت، کارپشت

  ).1384، (قربانیان

 حمایت، ي افزایش کارایی نیروي انسانیبرا کمک در عوامل مؤثرترین از کیی

 مختلفی هايشیوه به که است ايپیچیده مفهوم یک اجتماعی حمایت. است اجتماعی

 انردیگ توجه مورد شخص که احساس اینی یعن اجتماعی . حمایتاست شده تعریف

 است متعلق اجتماعی يشبکه یک به او که این و ندالقائ ارزش او براي دیگران و است

 میزان توانمی را اجتماعی حمایت، همچنین). 107 ؛1377، دیگران و 1گاچل(

 تعریف افراد سایر و دوستان، خانواده اعضاي توجه و مراهیه، محبت از برخورداري

حمایت اطالعاتی شامل فراهم آوردن اطالعات و یا پیشنهادات  ).1940، 2سارافینو( کرد

ها کنار بیاید و حمایت احساسی در سازد تا با مشکالت و سختیاست و فرد را قادر می

  ابل است.اهمیت دادن و درك طرف مق، ي عشق ورزیدنبرگیرنده

 انجام به شیگراي معنا به، شودیم ریتعب کار اخالق به آن از گاه که کار وجدان

ي روین و شیگرا، گرید انیب به. است میمستق نظارت بدون، یشغل فیوظا و کار حیصح

                                                                                                                                        
1. Gachl 
2. Sarah Finn 
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 را کارش، یخارج ونظارت کنترل گونه چیه وجود بدون فرد شودیم سبب کهی درون

، بهترکار انجام، يپرکار، رو نیا از. شودیم دهینام کار نوجدا، دهد انجام احسن نحو به

 اهمال، يکارکم مقابل در و کار وجداني هاازنشانه، يریپذ تیمسئول وی درون کنترل

 شمار بهي کار وجدان ضعف عالئم از، يزیگر تیمسئول وی خواه نظارت، يکار

ي کار وجدان تیاهم بر دیتاک با 74 سالي نوروز امیدرپي رهبر معظم مقام. رودیم

ی تیمسئول، یقیحقي افهیوظ، صالحی عمل را کار، دارندي کار وجدان کهیکسان: “فرمودند

 که شودیم شامل را ییهاانسان خدا رحمت، دانندیم عبادت یک وی اسیس وی اجتماع

 ا بهیی اعتنایب وي بندسرهم از و دهند انجام یحصح و محکم، کوین را خود فیوظا

  ).1384پور (بخشی کنند زیپره شدت به رکا ستحکام

 مستمر بهبود و خیزندبرمی سازمانی هايچالش با مقابله به هاسازمان که گونه همان

 هاآن درگیرکردن و کارکنان تعهد و حمایت به بیشتري نیاز، اندداده قرار اولویت در را

 به ارتقاي جهت در مؤثر نوین تکنیکی کارکنان از تیحما. شودمی احساس کار در

، دانش واسطه به کارکنان. است کارکنان توان از گیريبهره وسیله به سازمان رهوري

 کارکنانی اجتماع تیحما واقع در و هستند نهفته قدرت صاحب خود انگیزه و تجربه

، هاي کاري توأم با حمایت) محیط1373، (رجب زاده .است قدرت این کردن آزاد

بر ، یت و کارایی براي معلمان است. حمایت اجتماعیعامل ایجاد رضا ینترمهم

بنابراین مسئولین آموزش ، گذاردجذب و حفظ آنان تأثیر می، رضایت شغلی، پیشرفت

  به این مقوله توجه خاصی داشته باشند.، و پرورش باید

وجدان کاري و حمایت اجتماعی از گذشته مورد  با توجه به این که هر دو واژه

گوناگون بوده است. تعاریف متعدي ارائه  يهارشتهو محققان  توجه صاحب نظران

شده است و نتیجه عملی هر دو حمایت اجتماعی و وجدان کاري رسیدن به یک هدف 

باشد. با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش واحد که همان افزایش بهره وري می

مدیران و وجدان کاري بین حمایت اجتماعی  محقق به دنبال این پرسش است که آیا

 وجود دارد. يارابطه معلمان
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  روش

پژوهش حاضر با توجه به موضوع و ماهیت آن از نوع توصیفی و به روش همبستگی  

شهر ستان خاش در سال ) دوره اول ودوم(همه معلمان متوسطه ، جامعه تحقیق است.

که از این  دند) بوزن نفر 259و مرد  نفر 441نفر ( 700تعداد به  1393-94تحصیلی 

 نفر 92نفر ( 248اي نسبتی تصادفی تعداد با استفاده از جدول مورگان و به روش طبقه

جهت جمع آوري اطالعات مورد  به عنوان نمونه انتخاب شدند. )مرد نفر 156زن و 

نامه وجدان پرسش-1نیاز پژوهش حاضر از دو پرسشنامه بشرح زیر استفاده شد:

 )1992کرا (کاریکاستا و مک

 8باشد؛ کرا مینامه پنج عاملی شخصیت کاستا و مکاز پرسش سؤال 16شامل که 

مربوط به زیرمقیاس قابلیت اتکا (براي مثال  )1-8سوالهاي (سؤال از این پرسشنامه 

، )9-16 يهاسؤال(سؤال دیگر  8باشم) است و منفرد بسیار شایسته و کارآیی می

ن براي دستیابی به اهداف خود سخت تالش زیرمقیاس موفقیت مداري (براي مثال م

، )5موافقم ( "(کامالً کرتیل. و نمره گذاري: این پرسشنامه با طیف سنجدیمرا  )کنمیم

. باشدی) م1نمره () و کامالً مخالفم 2مخالفم (نمره ، )3نمره (نظري ندارم ، )4موافقم (

و  شودیمبا هم جمع  هاعبارت يهمه ينمرهو براي بدست آوردن نمره وجدان کلی 

و براي زیرمقیاس موفقیت  8الی  1 يهاسؤال ينمرهاتکا براي نمره زیرمقیاس قابلیت

 - 9 -6 -4 -2- 1 يهاسؤال . وشوندیمبا هم جمع  16الی  9 يهاسؤال ينمرهمداري 

حمایت اجتماعی: اولین بار -2 .شوندیمبه صورت معکوس نمره گذاري  11-13

سوالی  24این پرسشنامه  يهاسؤالمطرح گردید.  1984نا در سال توسط راسل وکاترو

دهد. ارزیابی قرار می مورد، دریافتی خود يهایاجتماعمیزان اعتقاد فرد را به حمایت 

مقیاس حمایت اجتماعی کاترونا و راسل در مورد شش شرط متکی بر روابط اجتماعی 

نظیم شده است براین اساس هستند؛ ت، که افزایش دهنده دریافت حمایت اجتماعی

انسجام ، وابستگی، مقیاس کاترونا و راسل از شش خرده مقیاس راهنمایی و مشورت

وصلت و پیوند و فرصت براي رشد و پرورش تشکیل شده ، خود ارزشمندي، اجتماعی

سئوال دارد و به طور پراکنده در پرسشنامه حمایت اجتماعی  4است. هر خرده مقیاس 

در پرسشنامه حمایت  هااسیمقئوال هاي مربوط به هریک از خرده . سگرددیممطرح 

خود  22، 8، 5، 2انسجام اجتماعی  21، 17، 14، 11اجتماعی عبارتنداز: وابستگی 
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، 4فرصت براي رشد وتربیت  23، 18، 10، 1وصلت و پیوند  20، 13، 9، 6ارزشمندي 

 5اي پرسشنامه داراي گویه ه تمام 19، 16، 12، 3راهنمایی و مشورت  24، 15، 7

نتیجه نمره کل  در .شوندیم) نمره گذاري 1، 2، 3، 4، 5گزینه هستند که به صورت (

  متغیر خواهد بود. 120تا  24فرد از 

 هایافته

  تک متغیره استفاده شده است. tآزمون جهت تعیین وضعیت وجدان کاري معلمان از 

  ي معلمانگروهی براي وضعیت وجدان کار تک t جینتا .1جدول 

 Test value  Df Sig  آزمون M SD T غیرتم

  000/0  247  48  29/7  20/11  19/53 وجدان کاري

 000/0  247  24  87/6  10/7  10/27  موفقیت مداري

 000/0 247 24  34/5 16/6  09/26 قابلیت اتکا

 19/53 یانگینمنتایج جدول فوق حاکی از این است که وجدان کاري معلمان داراي 

و درجه  =t,29/7است و این تفاوت با  تربزرگ) 48(آزمون از میانگین  که باشدیم

گفت از دیدگاه  توانیمدرصد معنی دار است. لذا  99در سطح اطمینان  247آزادي 

 09/26 یانگینم. از طرفی قابلیت اتکا داراي باشدیممعلمان وجدان کاري مطلوب 

و درجه  =t,34/5با و این تفاوت  اشدبیم تربزرگ) 24(آزمون که از میانگین  باشدیم

 یانگینمدرصد معنی دار است. موفقیت مداري داراي  99در سطح اطمینان  247آزادي 

و  =t,87/6با و این تفاوت  باشدیم تربزرگ) 24(آزمون که از میانگین  باشدیم 10/27

  درصد معنی دار است. 99در سطح اطمینان  247درجه آزادي 

حمایت اجتماعی مدیران و ابعاد آن از دیدگاه معلمان از آزمون بررسی میزان جهت 

t .تک گروهی استفاده شده است  
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  گروهی براي بررسی حمایت اجتماعی تک t جینتا .2جدول 

 Sig  آزادي درجه  میانگین آزمون  نمره t معیار انحراف میانگین متغیر

  000/0  247  12  78/10  8/2  9/13 وابستگی

  000/0 247  12  70/6  05/3  3/13 انسجام اجتماعی

  000/0 247  12  64/7 36/2  1/13  ارزشمنديخود

  000/0 247  12  44/8  24/2  2/13  وصلت و پیوند

  000/0 247  12  32/6  91/2  16/13 فرصت براي رشد و تربیت

  000/0 247  12  96/14  99/2  84/14  مشاوره و راهنمایی

 000/0 247 72  64/12 11/9  81/58  حمایت اجتماعی

 یانگینمشود حمایت اجتماعی داراي گونه که از جدول فوق مشاهده میهمان

) بیشتر است و 72( بنابراین از شاخص استاندارد است 9/11 یارمعانحراف  و 58/81

احتمال آزمون دوسویه با  داريو سطح معنی 247درجه آزادي  =t,64/12این تفاوت با 

هاي حمایت اجتماعی از اینکه میانگین مولفه یتاًنها .اطمینان معنی دار است درصد 99

میزان حمایت اجتماعی مدیران و ابعاد آن از  فلذا ) بیشتر است12( شاخص استاندارد

  .شودمی ییدتأدرصد اطمینان  99و با احتمال  01/0دیدگاه معلمان در سطح خطاپذیري 

 و ی مدیراناجتماع تیحمانتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون براي رابطه بین  .3جدول 

  ي معلمانکار وجدان

حمایت 

  اجتماعی

مشاوره و 

  راهنمایی

فرصت براي 

  رشد و تربیت

وصلت و 

  پیوند

خود 

  ارزشمندي

انسجام 

  اجتماعی
     وابستگی

335/0  307/0  149/0  161/0  141/0  394/0  265/0  
  قابلیت اتکا 

000/0 000/0 019/0 011/0 026/0  000/0 000/0  +Sig 

611/0 308/0  742/0  328/0  288/0 816/0 108/0  
  موفقیت مداري 

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 091/0 Sig  

572/0 364/0  553/0  297/0  260/0  734/0 214/0  
 

  وجدان کاري

000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 001/0 Sig  

ریب همبستگی براي بررسی رابطه حمایت اجتماعی و وجدان کاري از آزمون ض

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان  3درجدول پیرسون استفاده شده است. 

، انسجام اجتماعی، هاي وابستگیکه ضریب همبستگی قابلیت اتکا با مولفه دهدیم
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درصد معنادار است  99و حمایت اجتماعی در سطح اطمینان  و راهنمایی مشاوره

)001/0≤p( وپیوند و فرصت براي رشدو تربیت وصلت، نديهاي خودارزشموبا مؤلفه

. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون )p≥05/0درصد معنادار است. ( 95سطح در 

، هاي انسجام اجتماعیکه ضریب همبستگی موفقیت مداري با مولفه دهدیمنشان 

و  مشاوره و راهنمایی، فرصت براي تربیت، وصلت و پیوند جویی، يخودارزشمند

ي و با مولفه) p≥001/0درصد معنادار است ( 99جتماعی در سطح اطمینان حمایت ا

 دهدیماجتماعی معنادار نیست. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان  وابستگی

وابستگی (هاي آن که ضریب همبستگی وجدان کاري با حمایت اجتماعی و مولفه

فرصت براي ، وند جوییو پی وصلت، خود ارزشمندي، اجتماعی انسجام، اجتماعی

. )p≥01/0دار است. (درصد معنی 99در سطح اطمینان  )مشاوره و راهنمایی، تربیت

شود همبستگی میان حمایت اجتماعی مدیران و گونه در جدول فوق مشاهده میهمان

اطمینان از لحاظ آماري  درصد 99و در سطح  572/0کاري معلمان برابر با وجدان

  شود.با این یافته ارتباط مثبت میان این دو متغیر تأیید می، اینبنابر؛ دار استمعنی

  کاري بینی وجداننتایج آزمون رگرسیون گام به گام براي پیش .4جدول 

  اجتماعیتوسط ابعاد حمایت

 R متغیر گام
R 

 مجذور
ضریب تعیینی 

  تعدیل شده

ضریب 

 بتا
T F  Sig 

  000/0 77/286  93/16  734/0  536/0 538/0  734/0 انسجام 1

  544/0  548/0  740/0  و تربیت انسجام  2
649/0  

130/0  

47/11  

308/2  
7/148  000/0  

وجدان کاري کارکنان را  تواندیماجتماعی  براي پاسخ به اینکه آیا ابعاد 

 4پیش بینی نماید از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد که در جدول 

ي مولفه، ن است که در گام اولبیانگر آ 4نتایج جدول  .ارائه گردیده است

کاري را درصد از تغییرات وجدان 8/53انسجام اجتماعی به تنهایی توانسته 

ی ول کاري داشته است.پیش بینی کند و بیشترین پیش بینی را از متغیر وجدان

درصد  54توانستند  هاي بعدي رشد و تربیت به همراه بعد انسجامدر گام
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مدل مربوط در سطح  fبه نمره  توجه با بینی کند.کاري را پیش متغیر وجدان

 باشد.معنی دار می درصد 99

هاي دموگرافیکی (سن کاري معلمان با توجه به ویژگیبراي مقایسه وجدان

وبا توجه ، )Fآزمون (طرفه و سطح تحصیالت) از آزمون تحلیل واریانس یک

که به ترتیب در هاي مستقل استفاده شدگروه tبه جنسیت و تأهل از آزمون 

  ) ارائه شده است.12- 4و () 11- 4(، )10- 4(، )9- 4جداول (

  وجدان کاري معلمان براساس سن براي تفاوت بین Fنتایج آزمون  .5 جدول

Sig F MS Df SS متغیر  آماره  منبع  

588/0  707/0  
 بین گروهی  836/356  4  209/89

 وجدان کاري  سن
 درون گروهی 874/30661 243  181/126

استفاده شد که نتایج  Fبراي مقایسه وجدان کاري معلمان براساس (سن) از آزمون 

 Fبراساس سن با توجه به ، نشان داد که بین وجدان کاري معلمان 5 حاصل در جدول

  تفاوت معناداري مشاهده نشد. )P<05/0درصد ( 95) در سطح 588/0(

  ان براساس میزان تحصیالتوجدان کاري معلم در ارتباط با Fنتایج آزمون  .6 جدول

Sig F MS Df SS متغیر  منبع  

233/0  466/1 

 بین گروهی  366/826  2  413/183

 وجدان کاري
 درون گروهی 30651/884 245 125/110

  247 710/31018    

استفاده  Fبراي بررسی وجدان کاري معلمان براساس (میزان تحصیالت) از آزمون 

کاري معلمان براساس میزان نشان داد که بین وجدان 6در جدول شد که نتایج حاصل 

تفاوت معناداري  )P<05/0درصد ( 95) در سطح F )466/1تحصیالت با توجه به 

  مشاهده نشد.
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  مستقل براي تفاوت بین وجدان کاري معلمان براساس جنسیت tنتایج آزمون  .8جدول 

  متغیر  جنسیت تعداد  میانگین  اختالف میانگین درجه آزادي tنمره آزمون   سطح معناداري

321/0 995/0  246 46/1 
 مرد 156 73/53

  وجدان کاري
 زن 92 27/52

مستقل  يهاگروه tبراي بررسی وجدان کاري معلمان براساس (جنسیت) از آزمون 

نتایج حاکی از این است که بین وجدان کاري و جنسیت  8جدول استفاده شد با توجه 

بنابراین ؛ ) وجود ندارد995/0آمده (به دست  tبه وت معناداري با توجه هیچ گونه تفا

  وجدان کاري معلمان با توجه به جنسیت یکسان بوده است.

  وجدان کاري معلمان براساس تأهل در ارتباط با tنتایج آزمون  .9 جدول

  یرمتغ  تأهل تعداد  میانگین  میانگین اختالف درجه آزادي tنمره آزمون   سطح معناداري

881/0 150/0 246 30/0 
 مجرد 35 45/53

  وجدان کاري
 متأهل 213 15/53

مستقل  يهاگروه t) از آزمون تأهلبراي بررسی وجدان کاري معلمان براساس (

هیچ گونه  تأهلاستفاده شد و نتایج حاکی از این است که بین وجدان کاري معلمان و 

 )P<05/0درصد ( 95در سطح  )881/0( هبه دست آمد tبه تفاوت معناداري با توجه 

 يبرا یکسان بوده است. تأهلبنابراین وجدان کاري معلمان با توجه به ؛ وجود ندارد

هاي دموگرافیکی (سن و میزان به ویژگی جه مقایسه حمایت اجتماعی با تو.

 براي جنسیت و تأهل از، )Fآزمون (طرفه تحصیالت) از آزمون تحلیل واریانس یک

ارائه  13و  12، 11، 10هاي مستقل استفاده شد که به ترتیب در جداول گروه tآزمون 

  شده است.

  حمایت اجتماعی معلمان براساس سن براي تفاوت بین Fنتایج آزمون  .10جدول 

Sig F MS Df SS متغیر  گروه  منبع تغییرات  

022/0 914/2 

  بین گروهی  904/1612  4 226/403
 سال 30تا  20

 حمایت اجتماعی

  سال 35تا  30

375/138  
 درون گروهی 144/33625 243

 سال 40تا  36

  سال 50تا  45

 به باال سال 50

 جمع کل  248 048/35238 247
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استفاده شد که  Fبراي بررسی حمایت اجتماعی معلمان براساس (سن) از آزمون 

، ن دادکه حمایت اجتماعی معلمان با توجه به سننشا 10نتایج حاصل در جدول 

بنابراین وجدان کاري معلمان با  مشاهده شد؛ )P> 05/0(95تفاوت معناداري در سطح 

براي تعیین اینکه بین کدام گروهاي سنی تفاوت  .توجه به سن یکسان نبوده است

  ده است.معناداري وجود دارد از آزمون توکی استفاده شد که در جدول زیر ارائه ش

  نتایج آزمون تعقیبی توکی در ارتباط با حمایت اجتماعی معلمان  .11جدول 

  هایانگینمبرحسب سن تفاوت 

-هاي فوق حاکی از آن است که در متغیر حمایت اجتماعی بین معلمان با ردهیافته

و حمایت اجتماعی بین  - 76/6) با اختالف میانگین 40-36) و (35-31هاي سنی (

 95سطح  در 98/6) با اختالف میانگین 50-41( ) و40-36هاي سنی (معلمان با رده

هاي بنابراین حمایت اجتماعی معلمان در رده؛ تفاوت معناداري وجود داشتدرصد 

هاي سنی دیگر تفاوت معناداري بین معلمان با رده ؛ والذکر یکسان نبوده استسنی فوق

  مشاهده نشد.

  حمایت اجتماعی معلمان براساس میزان تحصیالت براي تفاوت بین Fنتایج آزمون  .12 جدول

Sig F MS Df SS متغیر  گروه  ع تغییراتمنب  

825/0  193/0  

 بین گروهی 357/55  2  678/27
 فوق دیپلم

 حمایت اجتماعی
 لیسانس

 کارشناسی ارشد درون گروهی 691/35182 245 603/143

  جمع کل   048/35238  247  

  سن  30تا  20  35تا  31  40تا  36  50تا  41  به باال 51

 30تا  20 - 3/2  - 46/4  51/2  -23/1

 35تا  31 - -  -76/6*  21/0  -53/3

  40تا  36 - -  -  98/6*  23/3

  50تا  41  -  -  -  -  -75/3

  به باال 51  -  -  -  -  -
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 Fبراي بررسی حمایت اجتماعی معلمان براساس (میزان تحصیالت) از آزمون 

نشان داد که بین حمایت اجتماعی معلمان و  12د که نتایج حاصل در جدول استفاده ش

) وجود 825/0آمده (به دست  fبه میزان تحصیالت هیچ گونه تفاوت معناداري با توجه 

  ندارد. درنتیجه حمایت اجتماعی معلمان با توجه به میزان تحصیالت یکسان بوده است.

  حمایت اجتماعی معلمان براساس جنسیت ت بینمستقل براي تفاو tنتایج آزمون  .12 جدول

  متغیر  جنسیت تعداد  میانگین  میانگین اختالف درجه آزادي tنمره آزمون   سطح معناداري

620/0 496/0 246 78/0 
  حمایت اجتماعی مرد 156 87/81

 زن 92 09/81  

 يهاگروه tبراي بررسی حمایت اجتماعی معلمان براساس (جنسیت) از آزمون 

مستقل استفاده شد و نتایج حاکی از این است که بین حمایت اجتماعی معلمان و 

تفاوت معناداري وجود ندارد پس ) P<05/0درصد ( 95سطح در  =t-496/0جنسیت با 

  باشد.حمایت اجتماعی معلمان براساس جنسیت یکسان می

  تأهلبراساس حمایت اجتماعی معلمان  مستقل براي تفاوت بین tنتایج آزمون  .13 جدول

  متغیر  تأهل تعداد  میانگین  میانگین اختالف درجه آزادي tنمره آزمون   سطح معناداري

208/0 263/1- 246 74/2 - 
 مجرد 35 22/79

  حمایت اجتماعی
 متأهل 213 97/81

مستقل  يهاگروه t) از آزمون تأهلبراي بررسی حمایت اجتماعی معلمان براساس (

با  تأهلبین حمایت اجتماعی معلمان و  اکی از این است کهنتایج ح استفاده شد و

263/1-t=  05/0( درصد 95سطح در>P(  تفاوت معناداري وجود ندارد در نتیجه

  باشد.یکسان می تأهلحمایت اجتماعی معلمان براساس 

  گیريبحث و نتیجه

ادي و اقتص، اجتماعی، آموزش و پرورش به عنــــوان اساس و زیربناي توسعه فرهنگی

امروزه در اغلب کشورها آموزش و پرورش صنعت رشد ، سیاسی هر جامعه است

و پس از امور دفاعی بیشترین بودجه دولتی را به خود اختصاص  شودیمقلمداد 

. از آنجایی که بخش قابل توجهی از آموزش و پرورش در مدارس صورت دهدیم
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از جایگاه خاصی ، ممدارس به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مه گیردیم

برخوردارند. مدارس در صورتی خواهند توانست وظیفه خطیري را که به دوش 

  .آنهاست به نحو احسن انجام دهند که سازمانهاي سالم و پویایی باشند

اجتماعی مدیران حمایت گفته شد هدف اصلی این تحقیق بررسی قبالًهمان طور که 

، هاي اجتماعیاجتماعی را به عنوان شبکهواکس حمایت  .است و وجدان کاري معلمان

ص : 1383، کند که (خیراله پورهاي حمایتی تعریف میرفتارهاي حمایتی و ارزیابی

). و وجدان کاري عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و احساس انجام وظیفه 84

باشد ان میها اصالح رفتار و طرز برخورد با کارکنان آن سازمشود در سازماندرافراد می

، ابطحیبسنجد (مقررات واستانداردهاي سازمان ، تا تمایل آنها را به رعایت قوانین

کند یک سري ) و همنین وجدان کاري نیرویی است که فرد را متعهد می1374

متفاوت را  هايیقهسلرفتارهاي معطوف به هدف را در سازمان انجام دهد و نیز افکار و 

 ).2001، ازنده فراهم سازد (میروهرسکویچدهی یک رفتار سبراي شکل

 ابعاد بین، کاري وجدان و اجتماعی حمایت بین دهد کهنتایج پژوهش نشان می

 افزایش با که بطوري دارد وجود معناداري رابطه کاري وجدان ابعاد و اجتماعی حمایت

 بالعکس و یابدیم افزایش نیز معلمان کاري مدیران وجدان اجتماعی جمایت میزان

 اجتماعی حمایت و) اتکا قابلیت، مداري موفقیت( کاري وجدان ابعاد بین همچنین

 موفقیت حس افزایش با بودکه معنی بدین این و داشت وجود دار معنی و مثبت رابطه

 افراد در نیز اجتماعی حمایت میزان همکاران و دوستان به کردن تکیه و فرد در مداري

کاري حمایت اجتماعی مدیران و وجدان رابطه دیگر طرفی از و ؛یافتیم افزایش

که این نتیجه با نتایج تحقیق  دار بود؛درصد از لحاظ آماري معنی 99معلمان در سطح 

  راستا است. ). هم1374( و آزاد )؛1385( پور ابراهیم

 موفقیت( يکار وجدان، معلمان در حمایت اجتماعی مدیران افزایش با بنابراین

 کاري وجدان بینی پیش يبرا .بالعکس و یافتیم افزایش فرد در )کاات قابلیت و مداري

 مؤلفه دو فقط شد استفاده گامبهگام رگرسیون از اجتماعی حمایت هايمولفه بوسیله

 نتایج به توجه با. باشد داشته معلمان کاري وجدان در بینی پیش بهترین توانست

 کاري وجدان در تغییر از را بینی یشپ و تربیت بیشترین اجتماعی انسجام مؤلفه، تحقیق

درصد  54 توانسته با هم) اجتماعی وتربیت انسجام( مؤلفه دو این است داشته معلمان
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 از هیچکدام بعدي هايگام در ولی. کند بینی پیش را معلمان کاري وجدان واریانس

 مدل از و نداشتند را کاريوجدان متغیر بینی پیش توان اجتماعیحمایت دیگر ابعاد

 .گردیدند حذف

  منابع
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