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پیش بینی کیفیت زندگی معلمان براساس متغیرهای هم جوشی شناختی و حمایت اجتماعی 

 ادراک شده

 2، حمیدرضا صمدی فرد1سیف اله آقاجانی

 چکیده

پیشبینیکیفیت زندگی بنابراین پژوهش حاضر با هدف .در میان مشاغل مختلف یک جامعه، شغل معلمی از پر اهمیتترین آنها است

تغیرهایهم جوشی شناختی و حمایتاجتماعیادراکشدهانجام پذیرفت.روش پژوهش همبستگی از نوع توصیفی معلمان مرد براساسم

نفر به 111گیریتصادفیتعدادبودندکهبهروشنمونه 1931 بود. جامعهآماری این پژوهش کلیهمعلمان مرد ناحیه یک شهراردبیلدرسال

مجوشیشناختی گیالندرز،مقیاسچندبعدیحمایتاجتماعیادراکشده زیمت هها،ازپرسشنامهبرایجمعآوریداده. عنوان نمونهانتخابشدند

های پژوهش نیز به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه داده. استفادهشدمقیاس کیفیت زندگی فرم کوتاهو

از بین ابعاد وجود دارد. همچنینو تحلیل شدند.نتایج نشان دادبین هم جوشی شناختی با کیفیت زندگی معلمان رابطه منفی معناداری 

حمایت اجتماعی ادراک شده، بین حمایت اجتماعی دوستان و حمایتاجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دیگر افراد با کیفیت 

، حمایت  22/1، حمایت اجتماعی خانواده -1/ 91همجوشی شناختیزندگی معلمان مرد رابطه مثبت معناداری به دست آمد. بعالوه 

داری کیفیت زندگی معلمان مرد را داشتند.در بینی معنیقابلیت پیش 21/1،  حمایت اجتماعی دیگر افراد  22/1عی دوستاناجتما

در زمره متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی معلمان ادراکشده، اجتماعی ، همجوشیشناختی و حمایتتوان بیان نمود که مینتیجه 

 رند.بینی آن را دابودند و توانایی پیش

 هم جوشیشناختی،حمایتاجتماعیادراکشده،کیفیت زندگی، معلمان.کلمات کلیدی:

                                                           
 نشناسی، دانشگاه پیام نور، ایراناستادیار گروه روا 1
 .(.comhrsamadifard@ymail)محقق اردبیلی، ایران،   دانشگاه روانشناسی عمومی ، ارشد دانشجوی کارشناسی 2

 

mailto:hrsamadifard@ymail.com


 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

2 

 

 مقدمه

در (. 2،1331)لوتانزدر سراسر دنیا تبدیل شده استای  موضوع اجتماعی عمدهشغلیبه1مفهومکیفیتزندگیدر مدیریت معاصر، 

موضوع کیفیت زندگی شغلی افراد گردیده وجهمجددبه موجبتاخیر  های درسازمانها در طول سال تغییرواقـــع، ســرعت و میـــزان 

کارکنان هستند جستجوینظام های جدیدیبرایکمکبه شغلی در کیفیتزندگیامروزه، طرفداران نظریه (.9،2111است) کربی و هارتز

زندگی  های هاز آنجا که شغل یکی از مهمترین حوز(.1،2112.)اکدییرخود تعادل برقرار نمایندشخصیو  تابتوانندبینزندگیشغلی

تاثیر بگذارد. اشتغال از دوجهت اش محسوبمیشود، انتظار میرود وضعیت اشتغال فرد و ارزیابی او ازشغل خود، بر کیفیت زندگی 

بعداول به ویژگیها و خصوصیات عینی شغل و جنبهی دوم بهذهنیت فرد، نوع .میتواند بر کیفیت زندگی انسان تاثیر داشته باشد

مربوط می شود. در کنار آثار کلی اشتغال، وضعیت اشتغال فردکه شامل عواملی مانند اشتغالش به وضعیت ارزیابی و نگرش او 

سابقه کار، میزان ساعات کار، رتبهیشغلی، تناسب شغل با تخصص و موقعیت استخدامی است میتواند منشا تاثیرات ویژه باشد. به 

که ازمیزان متنوع بودن کار، جالب بودن و کنترل بر  افرادیاغل نشان میدهد زن ش211 عنوان مثال یافته های یکتحقیق در ارتباط با

در میان مشاغل مختلف یک جامعه، (.1919اند)احمدنیا،سطحی مطلوب تر از سالمتبوده  دارایجریان کارخود بیشتر راضی بودند 

تربیتی بر فرزندان خانوادهها، در پرورش نسلهای  شغل معلمی از پر اهمیتترین آنها است و معلمان به دلیل تأثیرات مستقیم آموزشی و

مشاغل نیز در دنیا  زا ترین آتی هر جامعه نقشی بیبدیل یافتهاند. شغل معلمی در کنار اهمیتی که دارد، به عنوان یکی از استرس

سازمان  نهادهایمهمترین مدرسه یکی از (.عالوه بر این،1939،به نقل از قاسمی و همکاران،2112و همکاران، 2.)کوپرشناخته میشود

یافته و رسمیاجتماعی است که باید با فراهم نمودن محیطیسالم، به جسمو روان کودکان جامعه امکان شکوفایی داده و آنان را نسبت 

در نانرا آبالقوه ی  نیروهایمعلمین همواره وظیفه یتربیت و پرورش کودکان و فعال کردن د.  بهخود، خانواده و اجتماع مسئول ساز

مسیر صحیح برعهده دارند، لذا وجود هرگونه مشکل درکیفیت زندگی آنها می تواند بر عملکرد شغلی آنانتاثیرگذاشته و به جامعه 

د )شعبانی آموزی و آیندهی کشور اثر منفیبگذارد. بنابر این معلم اصلیترین و سنگین ترینوظیفه را در این مهم برعهدهداردانش

، نکردنسیگاربر ورزش منظم،مصرف  زندگیو کیفیت ارتقایسالمتی،به منظور  انسانی آمریکاو  بهداشتیت سازمان خدما(.1912بهار،

نشان داده است که  (.تحقیقات2112 2.)لیکید می کنداسازی متناسب با سن ت ایمنمناسب و  تغذیه، الکلاجتناب از مصرف 

از سقوط و افتادن،  ناشیهای  کاهشآسیبخود، تحرکل و و ورزش به افراد در حفظ استقال بدنیهای  فعالیتمنظم در  شرکت

.) سید مطلوب کمک می کند زندگیبهره مندی از کیفیت  نهایتو در عضالنیحفظ قدرت و استقامت  هماهنگیبهبود تعادل و 

ه است، اما در و اجتماعی از دیرباز مورد توجه برنامهریزان بود فردیکیفیت زندگی در مقیاس  (.ارتقای1931حسینی و همکاران،
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دهههای اخیر با اولویت یافتن اهداف اجتماعی و تدوین آنها در قالب برنامههای توسعه، به تدریج نگرش انسانی و جامعهشناختی 

کیفیت زندگی بهعنوان  .پیشرفته راه یافته است کشورهایهای کالن گذاری  درباره کیفیت زندگی در برنامهریزیها وسیاست

رضایت و عدم رضایت  معیاریبرایادراکانسانی و نیز  نیازهاینشان دادن چگونگی برآورده شدن  برای اصطالحی کلی، مفهومی

در بررسی پیشینه پژوهشهای صورت گرفته در (.2111. )پور طاهری وهمکاران،افراد و گروهها از ابعاد مختلف زندگی است

،بازرگانی و نیز شغلیصنعتیهـای محیط وهشها، اکثراً در است که پژمشهودحوزهکیفیت زندگی شغلی در خارج از کشور این نکته 

و  ر آموزشوبه ویژه معلمان شاغل د بخشهایآموزشیانـدو به کیفیت زندگی شغلی کارکنان گرفتهبخش بهداشت و درمان صورت 

بررسی بهشکلو  درمانو  حوزهبهداشتدر  اکثراًصورت گرفته در داخلکشور نیز  پژوهشهایگردیده است. تأکید پرورشکمترتوجه

به کیفیت زندگی معلمان و نسبتاًقابلقبولیداخلی توجه  پژوهشهایذکر است کهبهکیفیت زندگی شغلی پرستاران بوده است. الزم 

)عالقه اســت. وتخودهمچنان باقیقــ بیشتربههـاینیازبهانجامپژوهش توجه به اهمیت این موضوع، کهبااندداشتهاساتید دانشگاه 

کاری با  زندگیرابطه کیفیت  ( دربررسی1931(.در پژوهشی که نوبخت )1932ز مرزوقی و همکاران،،به نقل ا1912بند،

کاری  زندگیکیفیت  انجام داد به این نتیجه رسید که وضعیت خودکارآمدی معلمان مدارس مقطع ابتدایی شهرستانگلپایگان

رابطه بین توکل به خدا، کیفیت زندگی و امید به  ( در بررسی1939همچنین حسن زاده و همکاران).معلمان متوسط به باالاست

توکل به خدا و امید به زندگی و  بین توکل به خدا و کیفیت زندگی،به این نتیجه رسیدند که  ناحیه یک ساریزندگیدر معلمان

 دارد.وجود  معناداریهمچنین کیفیتزندگی و امید به زندگی نزد معلمان ارتباط 

است.  1می تواند کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهد که یکی از آنها  هم جوشی شناختی عوامل روانی اجتماعی متعددی

است که بر فاصله گرفتن از افکار، به جای تغییر  )9 (CBTیک شکل از رفتار درمانی شناختی )ACT) 2ذیرش و تعهد درمانپ

می شود و  مطرح سلش شناختیگصله از افکار به عنوان ، فاACT در مدل.محتوای فکر به عنوان یک ماده کلیدی در درمان است

در هم جوشی شناختی  .تمایل برای رفتار بیش از حد تحت تاثیر شناخت است می گویند کهفیوژن شناختی  `روند مبارزه خود را

و اجتماعی است   (.هم جوشی شناختی مفهومی شناختی2111و همکاران،   1فرد بیش از حد گرفتار افکار خود می شود . )گیالندرز

و چنان شخص را گیج می کند که پس از مدتی به عنوان تفسیر درست از تجارب شخصی تلقی شده و دیگر قابل تشخیص از 

(توضیح دادند که هیجانات به طور گسترده با 2111و همکاران ) 2تجارب واقعی فرد نیستند. در ارتباط با هم جوشی شناختی، هیز

) زارع، .ر واقعی تجربه ها هستند ترکیب می شوند و تجربه درونی افراد را غیر قابل تشخیص می کنندافکاری که ناشی از تفاسی

(  در تحقیقی با عنوان  شناخت بیماری ،اجتناب و خود شفقتی به عنوان پیش بینی از کیفیت 2111(. گیالندرز و همکاران )1939
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،  به این نتیجه رسیدند که هم جوشی شناختی با اختالالت جسمی و  زندگی در یک نمونه نا همگن از بزرگساالن بعد از سرطان

( در ایران با عنوان هنجار یابی مقیاس اجتماعی هم جوشی شناختی گیالندرز 1939روانی مرتبط است . در پژوهشی هم که زارع )

ی و پایایی برخوردار است و می توان بر اساسالگوی بوهرنستات انجام داد به این نتیجه رسید که مقیاس هم جوشی شناختی از روای

 از آن برای بررسی هم جوشی شناختی استفاده کرد.

اگر چه است. 1یکی دیگر از عوامل روانی اجتماعی که می تواند در کیفیت زندگی تاثیر گزار باشد حمایت اجتماعی ادراک شده

 هرمیباشد. امروزه  حمایتاجتماعینسبتاًجدیدفهوم م ولیهستند؛  انسانیارتباطات بهقدمتمایـت مفـاهیمی حو  دوستی، مراقبت

است که  ایناعتقاد بر (.1333و همکاران، 2)لیندمنمورد مطالعه قرار مـیگیـرد حمایتاجتماعیرتباط با ا در حادثهسالمتناخوشـی و 

افراد  سایردوستان و خانواده،  اعضای، اوالبه فرد کمک میکند:  استرسدر برخورد با تنیـدگی و  طریقبه سه  حمایتاجتماعی

و مواظبت از خریدمثالً قرضدادن پول، )یک شخص قرار دهند  اختیاردر  مادیمنابع  شکلبه  ملموسیحمایـت  مستقیماًمیتوانند 

خود برخوردار سازند و  حمایتاطالعاتی، فرد را از متنوعیپیـشنهاد اقدامات  توانندبا می اعضایشبکهاجتماعی، (ثانیاًکودکان

شخص کمک میکند تا به  بهکه موجب تنیدگی و استرس شده، کمک کند. ایـن پیـشنهادها مشکلی، میتواند به حل تمتنوعایناقداما

 افرادشبکهاجتماعیاز آن را به حداقل برساند. ثالثـاً،  آسیبهایناشیآن را حل کرده یا  بدینترتیبنگاه کند،  دیدگاهجدیدیاز  مشکل

به  حمایتعاطفیاو شخص مورد عالقه، با ارزش و محترم است، از وی  اینکهبه فرد، در خصوص بخشی دوباره  توانندبااطمینان مـی

است.  آمدهبه عمل  حمایتاجتماعیتوسط پژوهشگران از مفهوم  گوناگونیدستهبندیهای (. عالوه بر این 1921آورند )دیماتئو،عمل 

یک شخص فراهم  برایرا  چیزیچه  ویژه، بهطور اجتماعیایـت سئوال بوده است کـه حم ایندستهبندیها در پاسخ به  ایندر واقع، 

عاطفی حمایـت  پنجمقولهدر  اجتماعیاز پژوهشگران به دستهبندی حمایـت  برخیبا جمعبنـدی نظـرات  9میآورد؟ سارافینو

حمایت (.1913ران،،به نقل از ریاحی و همکا1331)سارا فینو،پرداخت شبکه ایو  اطالعاتی یا ملموس ، ، ابزاری،ارزشیابانه 

دارد و  زیادیزندگی افراد اثرات  هایمختلفکیفیت، روانی، رضایت از زندگی و جنبه وضعیتجسمیشدهبر  ادراکاجتماعی 

)حسام و زندگی شناخته شده است زایاسترس  شرایطبا  سازگاریعامل تعدیل کننده مؤثر در مقابله و  بهعنوانیک

 حمایتو کیفیت  حمایتکافی از  ارزیابی، حمایتبودن دسترس از در  یادراکشخصیمعناشده به  (.حمایتادراک1931همکاران،

حمایـت  میزانثابت کرده اندکه هر چه  (.پژوهشهایمتعددی1931،به نقل از چراغی و همکاران21111است.)لیندرزمان ضرورت 

 حمایتاجتماعیداشتن  سالمتیمشروطبهتن نگاه، داش این. از بالعکسمیکند و  سالمتینیزافزایشپیدایابـد، سطح  اجتماعیافزایش

( انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین حمایت اجتماعی ادراک 1931(.در پژوهشی که چراغی و همکاران )1919)قدسی،است

( در بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک 1931شده و کیفیت زندگی ارتباط آماری معناداری وجود دارد.هم چنین مسعود نیا)
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ده  با بروز افسردگی پس از زایمان به این نتیجه رسید که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی رابطه منفی معناداری ش

 وجود دارد.

با توجه به اهمیت موضوع و اینکه معلمان قشر سرنوشت ساز هر جامعه ای هستند پژوهش حاضر برای پاسخگویی به این سوال که  

ی و حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی معلمان مرد رابطه وجود دارد؟ و با هدفپیش بینی آیا بین هم جوشی شناخت

 کیفیت زندگی معلمان بر اساس متغیر های هم جوشی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده صورت پذیرفت.

 روش کار

ه آماری این پژوهشکلیه معلمان مرد ابتدایی جامع.بوداز نوع همبستگی  )غیر آزمایشی( و پژوهش توصیفی این روش تحقیق در

نفر از معلمان به عنوان نمونه 111و به روش نمونه گیری تصادفی  1(2112ناحیه یک اردبیل بودند، که با توجه  به فرمول فیدل)

 انتخاب شدند.

 ابزار پژوهش

ادراک شده زیمت و کیفیت زندگی برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های همجوشی شناختی گیالندرز ،حمایت اجتماعی 

 سازمان بهداشت جهانیاستفاده شد.شرح ابزارگردآوریاطالعات به صورت ذیل می باشند:

 2سوال در طیف لیکرت  2( تهیه شده و دارای 2111این پرسشنامه توسط گیالندرز و همکاران )( مقیاس هم جوشیشناختی : 1

خیلی به ندرت 2به ندرت درست،2گاهی اوقات درست،1اغلب درست،9تقریبا همیشه درست،2همیشه درست ،1درجه ای= )

هرگزدرست نیست( می باشد. مطالعه اعتبار پرسشنامه نیز نشان می دهد پرسشنامه قابل اعتماد است. اعتبار این پرسشنامه 2درست ،

نمونه( تایید شده است.)گیالندرز،  )بسته به اندازه  %31و متوسط  %39و %11بین  2توسط گیالندرز و همکاران با آلفا ی کرو نباخ

( این ضریب برا ی مقیاسهم جوشیشناختی 1939(. همچنین در ایران در پژوهش زارع )2112آش لیگ، سین کلر، مکلین،جاردین،

 به دست آمد. 22/1

به منظور  1311و همکارانش در سال  9این پرسشنامه توسط زیمت(مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده: 3

گویه دارد  12سنجش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی فرد تهیهشده است. این مقیاس 

گزینه ای از نمره یک برای کامالً مخالفم تا هفت برای کامالً موافقم مشخص می کند.  2و پاسخگو نظر خود را در یک مقیاس 

برای خرده  31/1تا  12/1نفری از جوانان دبیرستان با استفاده از آلفا ی کرو نباخ،  211ونه پایایی درونی این ابزار را در یک نم

(. همچنین ضریب آلفای کرونباخ سه بعد 2111و همکاران،  1برای کل ابزار گزارش نموده اند )برور 12/1های این ابزار و مقیاس

                                                           
1N=50+8m 
2Cronbach 
3Zemet 
4  Bruwer 
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ذکر نموده  12/1و  12/1،  13/1مهم زندگی را به ترتیب  حمایت اجتماعی دریافت شده از سوی خانواده، دوستان و افراد

 (.2113اند)سلیمی و همکاران، 

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را درک فرد از جایگاهش در زندگی در بافت (مقیاس کیفیت زندگی فرم کوتاه:2

دف ها، انتظارات، استانداردها و نگرانی های سیستم فرهنگ و ارزشهایی که او در آنها زندگی می کند می داند که در ارتباط با ه

ها و سنجش کیفیت زندگی، گروهی  سازمان بهداشت جهانی به منظور وجود انسجام در پژوهش (.2111و همکاران،  1او ست )شاه

برای  چند سال بعد.سوالی بود 111را برای ساخت پرسشنامه مأمور کرد. حاصل کار این گروه تهیه ی پرسشنامه کیفیت زندگی 

 22پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ،یک پرسشنامه  .تر از این پرسشنامه فرم کوتاهی از آن تهیه شداستفاده آسان 

برای بررسی  .سنجد.نمره باالتر نشان دهنده کیفیت زندگی بهتر است سوالی است که کیفیت زندگی کلی و عمومی فرد را می

نفر از مردم تهران انجام گرفت. شرکت کنند گان به دو گروه دارای بیماری  1122مه پژوهشی بر روی روایی و پایایی این پرسشنا

، سالمت روانی 22/1ها به این صورت به دست آمد: سالمت جسمی  مزمن و غیر مزمن تقسیم شدند. پایایی آزمون برای زیر مقیاس

ست آوردن نمرات خام هر خرده مقیاس باید آن را به یک نمره پس از به د .11/1، سالمت محیط 22/1، روابط اجتماعی 22/1

 .(1912)جا ت و همکاران،  تبدیلکنیم 111تا  1استاندارد از 

 یافته ها

تجزیه و SPSS 21ی  نرم افزار آمارهای ضریب همبستگی پیر سون و رگرسیون چند گانه با استفاده های پژوهش با روش داده

درصد آزمودنی ها  12(. همچنین  11/2وانحراف معیار  2/91بود.) با میانگین سنی   21تا 21نی ها تحلیل شدند.دامنه سنی آزمود

 درصد فوق لیسانس بودند.11درصد لیسانس و 29فوق دیپلم، 

 

 

 (:میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.1جدول)

 انحراف معیار میانگین متغیر

حمایت 

اجتماعی 

شده ادراک  

21/11 حمایت اجتماعی دوستان  12/1  

32/11 حمایت اجتماعی خانواده  11/9  

22/12 حمایت اجتماعی دیگر افراد  29/9  

12/22 هم جوشی شناختی  92/12  

                                                           
1  Shah 
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مؤلفه های 

گیکیفیت زند  

22/11 سالمت محیط  11/92  

92/21 سالمت روان  11/22  

99/21 رابطه اجتماعی  22/22  

12/11 سالمت جسمی  12/32  

92/21 سالمت عمومی  11/21  

91/13 کیفیت زندگی کل  23/22  

 

جدول فوق میانگین و انحراف معیار مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، هم جوشی شناختی، مؤلفه های کیفیت زندگی و 

 کیفیت زندگی کل را نشان می دهد.

های  ادراک شده، مؤلفه (:ضریب همبستگی هم جوشی شناختی، مؤلفه های حمایت اجتماعی3جدول)

 کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کل را نشان می دهد.

، -21/1، سالمت روان-29/1سالمت محیطبا توجه به جدول فوق بین هم جوشی شناختی و تمامی  مؤلفه های کیفیت زندگی)

، رابطه منفی معناداری وجود -21/1( و کیفیت زندگی کل-22/1و سالمت جسمی-1/ 11، سالمت عمومی-92/1سالمت اجتماعی

دارد.هم چنین بین تمامی مؤلفه های حمایت اجتماعی ادراک شده با تمامی مؤلفه های کیفیت زندگی و کیفیت زندگی کل رابطه 

 (.>p 12/1ناداری وجود دارد)مثبت مع

 

 

 آماره مولفه ها
سالمت 

 محیط

سالمت 

 روان

سالمت 

 اجتماعی

سالمت 

 جسمی

سالمت 

 عمومی

کیفیت 

 زندگی

نضریب پیرسو هم جوشی شناختی  291/1-  212/1-  922/1-  222/1-  112/1-  213/1-  

انحمایت اجتماعی دوست نضریب پیرسو   211/1  232/1  112/1  222/1  -1/921** 232/1  

نضریب پیرسو حمایت اجتماعی خانواده  121/1  222/1  121/1  221/1  293/1  212/1  

 حمایت اجتماعی دیگر

 افراد
نضریب پیرسو  121/1  121/1  221/1  121/1  291/1  212/1  

 SS df MS F p مدل
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یت اجتماعی متغیرهای هم جوشی شناختی و حما(: نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه استاندارد 2جدول )

 ادراک شده در پیش بینی کیفیت زندگی معلمان مرد

 

درصد کیفیت زندگی معلمان بر اساس متغیر های هم جوشی شناختی و حمایت اجتماعی 21نشان می دهد که  9نتایج جدول 

-1/ 91یش بین نشان می دهد که هم جوشی شناختیادراک شده قابل پیش بین می باشد. عالوه بر این ضرایب  بتای متغیرهای پ

قابلیت پیش بینی کیفیت  1/ 21و حمایت اجتماعی دیگر افراد 22/1،حمایت اجتماعی خانواده 22/1،حمایت اجتماعی دوستان 

 (.>p 12/1زندگی معلمان مرد را دارند.)

 بحث و نتیجه گیری

نیروی انسانی  ،منبع درهر سازمانی مهمترینمختلفی دارد و بی تردیدهر سازمانی برای رسیدن به هدف های خود احتیاجبه منابع 

سازمان یافته و رسمیاجتماعی است که  نهادهاییکی از مهمترین  نیز مدرسه(. 1932.)دهقانی و همکاران شاغل در آن سازمان است

ان را نسبت بهخود، خانواده و اجتماع باید با فراهم نمودن محیطیسالم، به جسمو روان کودکان جامعه امکان شکوفایی داده و آن

نانرا در مسیر صحیح برعهده آبالقوه ی  نیروهایهمواره وظیفه یتربیت و پرورش کودکان و فعال کردن معلمان  . مسئول سازد

آیندهی آموزی و دارند، لذا وجود هرگونه مشکل درکیفیت زندگیآنها می تواند بر عملکرد شغلی آنانتاثیرگذاشته و به جامعه دانش

تأکید  (.1912د )شعبانی بهار،کشور اثر منفیبگذارد. بنابر این معلم اصلیترین و سنگین ترینوظیفه را در این مهم برعهدهدار

بررسی کیفیت زندگی شغلی پرستاران بوده بهشکلو  درمانو  حوزهبهداشتدر  اکثراًصورت گرفته در داخلکشور نیز  پژوهشهای

(.هم چنین بیشتر پژوهشهای انجام شده در ایران به بررسی دلبستگی 1932از مرزوقی و همکاران، ،به نقل1912)عالقه بند،است.

(.پژوهش حاضر نیز با هدف پیش بینی کیفیت 1932شغلی و رضایت شغلی با متغیرهای مختلف پرداخته اند)مرتضی و همکاران،

123/92221 رگرسیون  1 121/1391  

29/22  111/1 911/11129 باقیمانده   32 
192/122  

212/21219 کل  33 

 متغیرهای پیش بین
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T P 
 

R 

 

R2 

 

ARS SE B BETA 

191/1 هم جوشی شناختی  
221/1

- 
911/1-  22/1-  111/1  

111/

1 
212/1  231/1 111/1 حمایت اجتماعی دوستان   212/1  222/1  22/9  111/1  

112/1 حمایت اجتماعی خانواده  222/1  222/1  11/9  111/1  

رادحمایت اجتماعی دیگر اف  111/1  222/1  211/1  112/9  119/1  
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دراک شده صورت پذیرفت از آنجا که تاکنون هیچ زندگی معلمان بر اساس متغیر های هم جوشی شناختی و حمایت اجتماعی ا

پژوهشی نقش هم جوشی شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با کیفیت زندگی معلمان را مورد بررسی قرار نداده امکان 

بررسی هم سویی و عدم هم سویی میسر نگردید.نتایج به دست آمده پژوهش نشان دادبین هم جوشی شناختی با کیفیت زندگی 

لمان رابطه منفی معناداری وجود دارد. با  استناد به نتایج به دست آمده ، هم جوشی شناختی کم یا عدم وجود آن در معلمان، مع

باعث می شود کیفیت زندگی آنان بهبود یابد. بر همین اساس می توان هم جوشی شناختی را مؤلفه منفی در نظر گرفت که باعث 

(  در تحقیقی با عنوان  شناخت بیماری 2111. در خارج کشور نیز گیالندرز و همکاران )تضعیف کیفیت زندگی معلمان می شود

،اجتناب و خود شفقتی به عنوان پیش بینی از کیفیت زندگی بزرگساالن بعد از سرطان ،  به این نتیجه رسیدند که هم جوشی 

( و نتایج این پژوهش نقش هم 2111ش گیالندرز)شناختی با اختالالت جسمی و روانی مرتبط است. در مجموع با توجه به پژوه

از میان ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده، بین حمایت اجتماعی جوشی شناختی به عنوان  مؤلفه منفی تایید می شود. همچنین 

 به دست آمد.دوستان و حمایتاجتماعی خانواده و حمایت اجتماعی دیگر افراد با کیفیت زندگی معلمان مرد رابطه مثبت معناداری 

.با توجه به نتایج به دست آمده حمایت اجتماعی ادراک شده بر خالف هم جوشی شناختی مؤلفه مثبت می باشد که می تواند باعث 

افزایش کیفیت زندگی معلمان شود. معلمانی که حمایت اجتماعی باالیی را در پرسشنامه گزارش دادند از کیفیت زندگی خود 

نتایج پژوهش موحدی و که حمایت اجتماعی کمی را گزارش دادند از کیفیت زندگی خود ناراضی بودند. راضی بودند اما معلمانی

درصد واریانس فرسودگی شغلی را تبیین کنند.  23( نیز نشان داد که ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده می توانند 1939 همکاران )

به این نتیجه رسیدند که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و کیفیت ( انجام دادند 1931در پژوهشی هم که چراغی و همکاران )

زندگی ارتباط آماری معناداری وجود دارد. در اینجا می توان نوعی هم سویی را در این پژوهش با پژوهش چراغی و همکاران به 

رد مطالعه بوده نه معلمان. در دست آورد. البته ذکر این نکته ضروری است که در پژوهش چراغی کیفیت زندگی بیماران قلبی مو

حالت کلی وبا توجه به نتایج  پژوهشهای گذشته در رابطه با حمایت اجتماعی ادراک شده  و نتایج این پژوهش نقش حمایت 

اجتماعی ادراک شده به عنوان مؤلفه مثبت تایید می شود.در نهایت قسمت آخر نتایج نشان داد که همجوشی شناختی، حمایت 

داری کیفیت زندگی معلمان بینی معنیواده  ، حمایت اجتماعی دوستان و حمایت اجتماعی دیگر افراد  قابلیت پیشاجتماعی خان

در زمره متغیرهای مرتبط با کیفیت ادراکشده، اجتماعی مرد را داشتند. در مجموع می توان بیان نمود که همجوشیشناختی و حمایت

نمونه به معلمان شهر اردبیل و مذکر بودن از محدودیت پژوهش آن را دارند. محدود بودن  بینیزندگی معلمان بودند و توانایی پیش

حاضر می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد پژوهش های آتی در دیگر شهرها و دبیران مونث صورت پذیرد تا تعمیم نتایج با اطمینان 

 بیشتری امکان پذیر باشد.

 قدردانی

 ر این پژوهش همکاری های الزم را انجام دادند کمال تشکر و قدردانی را دارم.از تمام دبیران محترم که د

 منابع
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 .، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمتدیگران وترجمهمهدیموسویاصلسالمت،  (. روانشناسی1921.)دیماتئو، ام.رابـین

 .121ص111تاثیر شغل بر سالمتزنان.فصلنامه اجتماعی.شماره ،(.1911.)احمدنیا، شیرین

استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی  .ت، سحر ناز؛ منتظری، علی؛ هال کویی نایینی، کورش، محمد، کاظم؛ مجد زاده، سید رضااج

 1ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی .مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،  (WHOQOL-BREF)سازمان جهانی بهداشت

(1( .)1912). 

(. ارتباط بین حمایت اجتماعی ادراک شده و 1931ی، محمد علی؛ داوری دولت آبادی، الهام؛ صلواتی محسن، مقیم بیگی، عباس.)چراغ

 .22، ش 22کیفیت زندگی بیماران نارسایی احتقانی قلبی. نشریه پرستاری ایران، دوره 

شده، سالمت روان و  ادراک(. ارتباط حمایت اجتماعی 1931) نصیری،حسین.؛ شریعتی، علیرضا ؛مصطفی ،قربانی ؛آسایش،حمید؛ مسلم ،حسام

و مامایی بویه گرگان،دوره  پرستاریدانشگاههای دولتی شهرگرگان. مجله علمی دانشکده ایثار گررضایت از زندگی در دانشجویان شاهد و 

 .11-91،ص  1هشتم، شماره 

بطه بین توکل به خدا، کیفیت زندگی و امید به زندگیدر معلمان ناحیه یک را(. 1939حسن زاده، رمضان؛ میریان، سید احمد؛ لزگی، فاطمه.)

 .21-12ص  دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشریه اسالم و سالمتدوره اول، شماره دوم،. ساری

بیت بدنی و علوم (. بررسی رابطه سالمت روان و دلبستگی شغلی دبیران تربیت بدنی، پایاننامه کارشناسی ارشد تر1911دزفولی، سیمین دخت.)

 ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر.

ارتباطخالقیت با رضایت شغلی و سالمت روان در زنان پرستار. نشریهمرکز تحقیقات (. 1932) دهقانی، ی؛ دهقانی، م؛ مظاهری تهرانی، ف.

 .19-92،ص22(11)شریه پرستاری ایران، نمراقبت های پرستاری دانشگاه علوم پزشکیتهران 

و سالمت روان. بینحمایتاجتماعی(. بررسی رابطه 1913.) زینب؛ پورحسینی،سیده اکبر علی،اسماعیل؛ وردینیا،ریاحی ،محمد؛ ریاحی

 .93، سال دهم، شماره اجتماعیرفاه  فصلنامهعلمیپژوهشی

ات. پژوهش های روان شناسی (. هنجار یابی مقیاس اجتماعی هم جوشی شناختی گیالندرز بر اساس الگوی بوهرنست1939زارع، حسین. )

 .21 -12(، ص 1)12اجتماعی، 

(. تعیین رابطه بین اعتیاد به کار و کیفیت زندگی دبیران زن تربیت بدنیشهر 1931شعبانی بهار، غالم رضا؛ فراهانی، ابوالفضل؛ لطیفی، حمیده.)

 .21-13،ص  1علوم زیستی در ورزش ، ش کرمانشاه : با تاکید بر مدل مفهومی وار و شربورن. پژوهش های کاربردی مدیریت و

. بررسی کیفیت زندگی شغلی معلمان مدارس استثنایی استان بوشهر(.  1932مرزوقی، رحمت اله؛  نصر اله ،نوروزی؛ نیکخو، محمد اسماعیل. )

 .11پیاپی ،1شماره،سال سیزدهم، تعلیم و تربیت استثنایی

(. رابطه جو سازمانی مدرسه و دلبستگی شغلی معلمان تربیت 1932سجاد؛ هژ بری، کاظم. )مرتضی، اکبر؛ رمضانی نژاد، رحیم؛ حاجی زاده،   

 پیاپی(.21)1بدنی مدرسه هایشهر رشت. فصل نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال چهارم، دوازده)پیاپی(، ش 

(.  نقش حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش 1939موحدی، معصومه؛ بیرامی، منصور؛ موحدی، یزدان؛ عزیزی، امیر؛ محمدزادگان ، رضا.)

 .1بینی فرسودگی شغلی پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری ،سال سوم، دوره  سوم،ش



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]
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-1.ص21،ش 21(. رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده  با بروز افسردگی پس از زایمان .نشریه پرستاری ایران، دوره 1931مسعود نیا، ابراهیم. )

11. 

. پایان نامه کاری با خودکارآمدی معلمان مدارس مقطع ابتدایی شهرستانگلپایگان زندگیرابطه کیفیت  (. بررسی1931ا.)نوبخت، زهر

 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا.

و  زندگیکیفیت ، روانیسالمت  (. مقایسه 1931نوروزی سید حسینی، رسول؛ فتحی، حسن؛ یوسفی، بهرام؛ نوروزی سید حسینی، ابراهیم.)

 .22-29،ص11ه شمار کرمانشاه..مدیریتورزشی،ستان تربیت بدنیاو غیر تربیت بدنیمعلمان  هیجانیهوش 

 تربیتنامه دکتری رشته جامعه شناسی، دانشگاه  پایان، افسردگی وبینحمایتاجتماعیرابطه  شناختیجامعه  (.  بررسی1912.)محمد علی، قدسی 
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