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 چکیده:
 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با مسئولیت پذیری معلمان شهر قوچان صورت گرفت.مقدمه: 

با استفاده از جدول مورگان به روش خوشه  1341-49آموزش وپرورش مقطع ابتدایی شهر قوچان در سال تحصیلی  معلمان از نفر 222حاضر نمونه پژوهش  روش:

 از برای تبیین فرضیات تحقیق مسئولیت پذیری گاف بود. و مقیاس خانواده –حمایت اجتماعی های  بزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامها ای تشكیل می شود.

  استفاده شده است. spss روش های استنباطی پارامتریک تحلیل آماری رگرسیون و همبستگی پیرسون بر اساس نرم افزار آماری

 . (2221/2P≤ ،22/2=rمعلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )مسئولیت پذیری با حمایت اجتماعی بین نتایج آماری تحقیق نشان داد یافته ها: 

 نتایج تحقیق نشان داد، که حمایت اجتماعی قدرت پیش بینی مسئولیت پذیری را دارد. نتیجه گیری: 

 

 ، حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیریمعلمان های کلیدی:واژه

 

 :مقدمه

سراسر دنیا برای آن امروزه عامل انسانی در همه حیطه ها مهم و موثر است و از جمله مسائل مهمی است که سازمان ها، مدیران و کارفرمایان در 

ها  تاهمیت زیادی قائلند و هر سال تعداد زیادی مقاله مبنی بر اهمیت این موضوع به چاپ می رسد . اهمیت نیروی انسانی در سرنوشت و توفیق مل

مان و اراده در اندک مدتی به حدی است که اگر سایر منابع هم در دسترس باشند و یا به حداقل وجود داشته باشند، آن جامعه می تواند با قدرت ای

تلزم مسوسایل ترقی و رفاه خود را فراهم سازد و پیشاپیش جوامعی که واجد منابع دیگر، فاقد نیروی انسانی دیگر برای بهره برداری از آن منابع 

 (.1342هستند، قدم بردارد )مهداد، 

انسانی است که معتمد و قابل اطمینان است. آگاهی از مسئولیت یعنی مسئولیت پذیری، پاسخگویی قانونی، مالی یا اخلاقی است و فرد مسئول    

 (.1332، غفوریآگاهی از این که خود، سرنوشت، گرفتاری های زندگی، احساسات و در نتیجه رنج هایمان را پدید می آوریم )

یت پذیر به دلیل اعتباری که در جامعه کسب مسئولیت پذیری عاملی مهم جهت تسریع روند پیشرفت های فردی و اجتماعی است. افراد مسئول   

 (.1332می کنند برجسته تر هستند و بدین ترتیب ترقی و پیشرفت را نصیب خود و جامعه می کنند )برزکار، 

مشخص  ( اظهار می دارد افرادی که عزت نفس کمی دارند به دشواری مسئولیت زندگی خود را به عهده می گیرند. نتایج مطالعات او2222)9مارسیا

 کرد افرادی که در حالت هویت مهلت خواه و یا پیشرفته هستند از پایه های محكم عاطفی، توام با آزادی شخصی و مسئولیت پذیری قابل توجهی

 (.1334برخوردار می باشند )پاشا، 

یر به علت پاسخگو بودن قابل اعتمادترند و مسئولیت پذیر بودن باعث انجام بهتر وصحیح تر کارها و پروژه ها می گردد. اشخاص مسئولیت پذ       

جلب اعتماد یكی از زمینه های پیشرفت است. درصورت آموزش صحیح در محیط خانه و اجتماع جهت استقلال افراد در اولین فرصت ممكن، 

 (.  1332مسئولیت پذیری آنان نیز در آینده بیشتر می شود)برزکار،

بودن حمایت، رفتاری که در مدت حمایت رخ می دهد، حمایتی که واقعا ارائه می شود و این که آیا مفهوم حمایت اجتماعی، درک در دسترس 

(معتقد است حمایت اجتماعی شبكه ای از ارتباطات است که رفاقت و 2229(. ویا یونگ)1342،قمریحمایت مفید بوده یا نه را دربر می گیرد)

ای ارتقای سلامت را تسهیل کرده و باز خورد ارائه داده و فعالیت هایی را که منتهی به اهداف همكاری را فراهم می آورد. حمایت اجتماعی رفتاره

 (.1331شخصی می شود را تشویق می کند)علی پور،

                                                           
 simarajabpour@yahoo.com، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران .1
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ه ی هرچندر هر مملكتی تربیت و پرورش نوجوانان و جوانان می تواند آینده آن ملت را رقم بزند و این امر مهم در دستان معلم و مربی می باشد؛ یع

 معلمان در آن مملكت احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند . در کار آموزشی خود موفق تر باشند آینده سازان بهتر و مجرب تری تحویل جامعه

 خواهد شد.

ه خاطر ( احساس ذهنی از تعلق داشتن، پذیرفته شدن، دوست داشته شدن و مورد نیاز بودن، ب1342) مومن جوشحمایت اجتماعی طبق نظر   

ان و خود فرد و به خاطر آنچه می تواند انجام دهد است. حمایت اجتماعی به میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه به اعضای خانواده، دوست

تعلق، احساس مورد (. همچنین از آنجاییكه حمایت از افراد در آنها احساس 1331؛ به نقل از علی پور،  1،2223سایر افراد تعریف شده ست )سارافینو

 توجه بودن، احساس اینكه کار آنها مهم و ارزشمند است، ایجاد میكند این میتواند در معلمان این احساس مسئولیت را ایجاد کند.

 شبا توجه به مسائل شرح داده شده پژوهش حاضر در پی آن است که دریابد آیا بین حمایت اجتماعی با مسئولیت پذیری معلمان آموزش و پرور

 رابطه ای وجود دارد؟

 روش تحقیق:
آموزش وپرورش شهر قوچان  معلمان کلیه از حاضر پژوهش آماری جامعه  . است بستگیمه -توصیفی تحقیق طرح نوع از پژوهش این مطالعه نوع  

تشكیل می شود. در این پژوهش تعداد نمونه  نفر، 912تدریس هستند جمعا به تعداد  به در مقطع ابتدایی مشغول 1341-49که در سال تحصیلی 

روش نمونه گیری دراین پژوهش به صورت خوشه ای چند مرحله ای بوده یعنی هر نفر محاسبه گردید.  221با استفاده از جدول مورگان تعداد 

فی ساده بعنوان نمونه پژوهش انتخاب مدرسه بعنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و از هر مدرسه متناسب با تعداد معلمان آن، افراد بصورت تصاد

پرسشنامه بدلیل نقایصی غیر قابل استفاده  1تعداد . تكمیل شدند محقق نظارت با شد و داده نفرات نمونه آماری  تک تک به ها نامه پرسش شدند.

 نفر تشكیل دادند.  222و تعداد نمونه آماری پژوهش حاضر را 

  ابزار گردآوری اطلاعات :

 مقیاس خانواده: –پرسشنامه حمایت اجتماعی 

( ساخته شده است. پرسشنامه بیست سوالی برای سنجش میزان رضایت افراد از حمایت 2229)2این پرسشنامه توسط مری پروسیدانو و کنیث هلر 

یرد. پرسش های این ابزار سنجش از یک خانواده استت. انستان ها شتبكه خانواده را حق طبیعی خود می دانند. حقی که با تولد به آنها تعلق می گ

سوالی با توجه به همبستگی هر سوال با کل سوالات انتخاب شده است. نمره گذاری آن به صورت ) بله و خیر( است و گزینه ) نمی دانم (  39خزانه 

 (.1333ضمیریُ  )+ است1مساوی با  22و  14، 12، 9، 3نمره ندارد. در مقیاس حمایت خانواده نمره پاسخ خیر سوالات 

 مقیاس خانواده –پایایی و روایی پرسشنامه حمایت اجتماعی 
درصد است. این مقیاس از روایی همزمان خوبی برخوردار است و نمرات مقیاس حمایت اجتماعی خانواده با  42اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ  

(. پایایی این پرسشنامه 1332است )ثنایی،  41/2تا  33/2حمایت محستوس و نامحسوس اعضای خانواده قابل پیش بینی بود. آلفای نهایی آن بین 

 محاسبه شد. 33/2ر تحقیق حاضر با روش ضریب آلفای کرونباخ د

 پرسشنامه مسئولیت پذیری گاف: 

( در 1339( این مقیاس را اولین بار با چهارده مقیاس دیگر در پرستتشتتنامه روان شتتناختی کالیفرنیا مطرح کرد. رضتتایی و همكاران )1432گاف ) 

سوال نهایی فرم تجدید نظر شده این پرسشنامه انتخاب و  922ئولیت پذیری را از میان سوال مربوط به مقیاس سنجش مس 92پژوهش خود تعداد 

ز ابه عنوان مقیاس ستتنجش مستتئولیت پذیری آزمودنی ها به کار بردند. آزمودنی ها برای پاستتخ به این آزمون موافقت و مخالفت خود را با هر یک 

 . (1341،)شكوهمندای موافقم یا مخالفم اظهار می دارندماده های آزمون با زدن علامت ضربدر در مقابل گزینه ه

 پایایی و روایی پرسشنامه مسئولیت پذیری گاف

محاسبه کردند.  23/2و  21/2و  23/2( پایایی این پرسشنامه را به سه روش تنصیف، آلفای کرونباخ و گالتمن، به ترتیب 1339رضایی و همكاران )  

سوالی سنجش مسئولیت پذیری خود ساخته که  9به این صتورت که نمره های حاصتل از این مقیاس با نمره های حاصل از اجرای یک پرسشنامه 

معنادار بود  =p 221/2را بدست آوردند که در سطح  12/2هر ماده آن از یک تا شش امتیاز را در بر می گرفت، همبسته شد و ضریب روایی  دامنه

 .(1333)رمضانی، محاسبه شد 21/2(. پایایی این پرسشنامه در تحقیق حاضر با روش ضریب آلفای کرونباخ 1332)غفوری، 

                                                           
1 Sarafino 
2 Mary E. Procidano and Kenneth Heller  



 روش تجزیه تحلیل اطلاعات:
استفاده شده  SPSSهمبستگی پیرسون بر اساس نرم افزار آماری ،تحقیق از روش های استنباطی ی در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها  

  است.

 تجزیه و تحلیل یافته ها:

  بین حمایت اجتماعی و مسئولیت پذیری معلمان رابطه معنادار وجود دارد.فرضیه: 

 ( ارائه شده است.12-9ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول )برای بررسی این فرضیه از 

 مسئولیت پذیریبا حمایت اجتماعی  ( ضریب همبستگی11-4جدول )

 سطح معناداری حمایت اجتماعی متغیرملاک/  متغیر پیش بین

 1110/1 72/1 مسئولیت پذیری

 

، ≥2221/2Pمعلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )مسئولیت پذیری با حمایت اجتماعی ( مشاهده می شود بین 12-9همان طور که در جدول )

22/2=r) میزان  ،حمایت اجتماعی معلمان افزایش می یابد و بالعكس با کاهش مسئولیت پذیری ، میزان حمایت اجتماعی . به عبارت دیگر با افزایش

 معلمان کاهش می یابد.مسئولیت پذیری 

 گیری: بحث و نتیجه

. به عبارت دیگر (2221/2P≤ ،22/2=rمعلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد )مسئولیت پذیری با حمایت اجتماعی همان طور که نشان داد بین 

علمان ممسئولیت پذیری ، میزان حمایت اجتماعی معلمان افزایش می یابد و بالعكس با کاهش مسئولیت پذیری ، میزان حمایت اجتماعی با افزایش 

 کاهش می یابد. نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات پیشین همسو بود. برای مثال:

رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده مدیریت شهری با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملكرد شغلی در بررسی (1332)نتایج تحقیق سهیلی    

ئولیت پذیری اجتماعی و عملكرد شغلی کارکنان، بالاتر از حد متوسط بود و بین کارکنان شهرداری همدان نشان داد میزان حمایت سازمانی، مس

ساس میزان حمایت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و عملكرد شغلی در اداره کل شهرداری همدان، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بر این ا

 .لكرد شغلی را دارا می باشدحمایت سازمانی، توان پیش بینی مسئولیت پذیری اجتماعی و عم

 در تبیین ارتباط معنادار بین حمایت اجتماعی با مسئولیت پذیری می توان گفت افراد از سوی اجتماع و محیط کاریشان حمایت می شوند تمایل     

م و ارزش از سوی اطرافیان می شود و از زیادی برای انجام وظیفه و دریافت تایید اطرافیان دارند که این امر از یک طرف باعث افزایش دریافت احترا

 طرف دیگر باعث افزایش شانس آنان برای دریافت پاداش و ارتقای شغلی می شود. در نتیجه این امر در نهایت باعث رابطه معنادار بین حمایت

 اجتماعی با مسئولیت پذیری معلمان که نهایتا ارتقای کیفیت آموزشی می شود.

 

 :منابع
(. رابطه سبک های هویت و رشد اخلاقی با مسئولیت پذیری در دانشجویان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد 1342غلامرضا.)پاشا،  -

 اراک.

 ناسی(. اثربخشی مسئولیت پذیری بر افزایش بحران هویت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان، پایان نامه کارش1332رمضانی دیسفانی، علی.) -

 ارشد،دانشگاه اصفهان.

(. بررسی رابطه خودشكوفایی با مسئولیت پذیری، جایگاه مهار و خلاقیت در دانشجویان دوره های تحصیلات تكمیلی اهواز، پایان 1332سهیلی، هرمز.) -

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز.

 انایر شناسی روان کنگره اولین ، کارکنان مسدولیت احساس و عملكرد با سازمانی حمایت و خلاقیت میان رابطه بررسی ،( 1341) محمد ، شكوهمند -

 .تهران معلم تربیت دانشگاه ،

(. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و کیفیت زندگی کاری با احساس خستگی در کارکنان شرکت ملی نفت، پایان نامه 1333ضمیری، نسرین. ) -

 واز.کارشناسی ارشد، دانشگاه اه

(. ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص های ایمنی بدن در افراد سالم، مجله روان پزشكی و روان شناسی الینی ایران) اندیشه و 1331علی پور، احمد.) -

 .139-134، صص91رفتار(، شماره

ری، مجله دانش و پژوهش در روان (. رابطه انگیزه پیشرفت و سرسختی روان شناختی با هیجان خواهی و مسئولیت پذی1332غفوری، محمدرضا.) -

 .121، صص31و  32شناسی، شماره



(. رابطه دین داری و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه دو، مجله روان شناسی، سال چهارم، شماره اول، 1342قمری، محمد.) -

 ..34-129صص

تعهد سازمانی کارکنان ذوب آهن اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد،  (. بررسی رابطه تیپ شخصیتی با رضایت شغلی و1342مومن چوش، مریم. ) -

 دانشگاه اصفهان.

 (. روان شناسی صنعتی و سازمانی، اصفهان، انتشارات جنگل.1342مهداد، علی. ) -

 WWW.ebarzkar.blogfa.com  1332برزکار، ابراهیم، مسئولیت پذیری،  -

 
 


