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خالصه

هاي شغلی و علمی مورد توجه شناختی همواره در محیطروانبهزیستی :مقدمه

معلمی یکی از مشاغل مهمی است که پیامدهاي جدي . شناسان بوده استروان

با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به . کندجسمانی و روانی ایجاد می

شناختی روانبینی بهزیستی تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراك شده در پیش

  .معلمان زن پرداخته است

ي آماري شامل همبستگی است، جامعه- پژوهش حاضر توصیفی: کارروش

 1394-95کلیه معلمان زن مقطع متوسطه نواحی سه گانه شهر کرمانشاه در سال 

براي گردآوري . اي انتخاب شدندگیري خوشهنفر به صورت نمونه 200بود که 

نامه حمایت اجتماعی ادراك شناختی، پرسشیتها از فرم مشخصات جمعداده

. شناختی ریف استفاده گردیدنامه بهزیستی روانشده زیمت و همکاران، پرسش

- داده بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، با استفاده از نرم

  .تحلیل شدند 20ي نسخه SPSSافزار 

بین حمایت اجتماعی ادراك هاي پژوهش نشان داد که تحلیل داده: هایافته

لذا . داري وجود داردیمعن يرابطه ،شناختی معلمان زنشده و بهزیستی روان

شناختی را به صورت بینی بهزیستی روانحمایت اجتماعی ادراك شده توان پیش

  .دار داردیمعن

هاي افزایش گردد آموزش و شیوهبا توجه به نتایج پیشنهاد می:گیرينتیجه

آموزش ضمن خدمت هاي ماعی ادراك شده در تدوین برنامهحمایت اجت

- نظر قرار گیرد و به اهمیت بهزیستی روانمعلمان و داوطلبان مشاغل معلمی، مد

شناختی با توجه به نقش معلمان در تربیت و توسعه نیروي انسانی و انتقال دانش 

جامعه در آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهاي مهم  و تاثیرگذار در 

  .توجه گردد

  معلمان، حمایت اجتماعی،شناختیتی روانبهزیس:هاي کلیديواژه
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مقدمه

در دنیاي امروز، تربیت نیروي انسانی، کلید طالیی دروازه پایدار است و 

اقتدار و قدرت هر کشوري در گرو داشتن  نیروي انسانی آگاه، خالق، 

زمینه وظیفه از جمله مشاغلی که در این . کارآمد و کارآفرین می باشد

مهم و خطیري بر عهده دارند، معلمان می باشند و به همین منظور توجه به 

شناختی و جسمی و افزایش سطح رفاه عمومی و تامین سالمت روان

معلمی یکی از مشاغل . آرامش و نشاط آنان ضروري به نظر می رسد

کند به خصوص در مهمی است که پیامد هاي جدي روانی را ایجاد می

مان زنی که با چندگانگی نقش روبرو هستند، موجب تاثیرات منفی بر معل

هنگامی که معلمان، .آنها و دانش آموزان و سیستم آموزشی می گردد

احساس شکست کنند و به این نتیجه برسند که شغلشان اهمیتی ندارد و 

تغییري در جهان موجود ایجاد نمی کند، احساس بیچارگی و ناامیدي می 

از میان . )1(شان با تهدید روبرو خواهد شد شناختیزیستی روانکنند و به

شناسی مثبت گرا رویکرد روانشناسی، دررویکردهاي مختلف روان

مسائلی مانند مطالعه علمی عملکرد بهینه انسان، ادراك حمایت اجتماعی،

شناختی،بهزیستی روان
1

مثبت گرایی، 
2

حیات بخشی
3

و تعالی
4

، ایجاد 

محور همگی مهم تلقی شده و بر این امر تمرکز دارد که سازمان فضیلت 

زندگی انسان چگونه شکوفا می شود و انسان چگونه به توانهایش
5

- می  

–شناختی از عوامل روانیدر این دیدگاه بهزیستی روان). 2(رسد 

اجتماعی چندگانه از جمله ادراك حمایت اجتماعی تاثیر می پذیرد که 

) 3(از نظر براور . عملکرد نقش بسزایی دارددر ارتقاي سالمت و بهبود 

حمایت اجتماعی ادراك شده بر ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح 

اطمینان فرد به این که در صورت لزوم کمک و حمایت در دسترس 

حمایت اجتماعی ادراك شده ترکیبی از سه . خواهد بود متمرکز می باشد

یعنی ابراز عشق و محبت،  عاطفه. عنصر عاطفه، تصدیق و یاري است

یاري یعنی تصدیق یعنی آگاهی از رفتار و بازخوردهاي مناسب و

. یاري دادن در انجام کارها استمساعدت مستقیم مانند مساعدت مالی و

در تعریفی از حمایت اجتماعی بیان می کنند که ) 4(سارافینو و اسمیت 

حتی، اطمینان، حمایت اجتماعی می تواند شخص را به داشتن احساس را

. تعلق داشتن و مورد محبت قرار داشتن به هنگام فشار و تنش مجهز نماید

شناختی ریف که از مهم ترین مدل در مدل شش عاملی بهزیستی روان

هاي حوزه بهزیستی روان شناختی به شمار می رود، بهزیستی روان 

رده شناختی را فرایند رشد همه جانبه اي می داند که در طول عمر گست

 در این دیدگاه بهزیستی به معناي تالش براي استعال وارتقاست. شده است

                                                
1Psychological Wellbeing
2Positivity
3Vitality
4Excellence 
5Potentials

یکی از ). 5(شود  که در تحقق استعدادها و توانایی هاي فرد متجلی می

. ویژگی هاي افراد نسبتاً مقاوم، برخورداري از حمایت اجتماعی است

سیستم هاي حمایت اجتماعی می توانند اثرات منفی تنش بر وضعیت 

تحقیقات بسیاري حاکی از ). 6(داشت و سالمت روان را تعدیل نمایند به

فرد را به بهزیستی آن است که برخورداري از حمایت اجتماعی مطلوب،

در تحقیق دیگري نیز، ). 7(شناختی هدایت می کند جسمانی و روان

محققان به اثرات مستقیم و غیر مستقیم حمایت اجتماعی بر بهزیستی 

حال با توجه به نقش سرنوشت ). 8(زنان شاغل پی برده اند شناختی روان

ساز معلمان در رشد، توسعه و پیشرفت کشور،آگاه شدن از ارتباط 

- متغیرهایی که قادر خواهند بود معلمانی برخوردار از بهزیستی روان

طریق بتوانند نقش خود را به درستی  از اینباشد تا شناختی داشت مهم می

نها در مورد انجام وظیفه اي که به عهده دارند، بلکه براي ایفا کنند و نه ت

بهبود عملکرد کل سازمان نیز احساس مسئولیت نمایند، فعاالنه در حل 

مشکالت مشارکت کنند و موجب افزایش بهره وري و ابتکار عمل، 

با توجه به مطالب فوق هدف پژوهش . سختکوشی و انعطاف پذیري شوند

بینی بهزیستی اجتماعی ادراك شده در پیشحاضر، تعیین نقش حمایت 

 1394- 1395کرمانشاه درسال شهر شناختی معلمان زن مقطع متوسطهروان

  .بود

  کارروش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو پژوهش هاي کاربردي و از نظر 

جامعه آماري . اجرا نیز از نوع پژوهش هاي توصیفی و همبستگی می باشد

نفر از معلمان زن مقطع متوسطه شهر کرمانشاه  1027این پژوهش شامل 

به تدریس دروس مختلف اشتغال داشتند  94-95بود که در سال تحصیلی 

نفر ازآنها به عنوان نمونه آماري  200ول مورگان تعداد و با توجه به جد

در این پژوهش براي انتخاب نمونه هاي مورد نظر، از . انتخاب شدند

  .روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي استفاده گردید

  ابزار پژوهش

مقیاس چند بعدي حمایت اجتماعی ادراك شده - الف
6
این مقیاس :

براي ارزیابی ادراك آزمودنی از 1988توسط زیمت وهمکارانش در سال 

 12این آزمون داراي . کفایت منابع حمایت اجتماعی ساخته شده است

گویه می باشد که سه منبع خانواده، دوستان و افراد مهم زندگی فرد را در 

روایی وپایایی .خواهد بود 84تا  12بر می گیرد و دامنه امتیازات آن از 

ان در حد مطلوب گزارش شده این مقیاس نیز توسط زیمت وهمکار

) 6(ضریب آلفاي کرونباخ این ابزار از سوي بیرامی و همکاران . است

  .گزارش شده است72/0

ریفشناختیروانبهزیستیمقیاس - ب
7
  کارولتوسطپرسشنامهاین:

                                                
6The Multidimensional Scale of Perceived Social Support
7Ryff Scale of psychological well-being
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 2002در دانشگاه ویسکانسین ساخته شده و در سال  1989ریف در سال 

ماده دارد، اما در  120فرم اصلی آن .استمورد تجدید نظر قرار گرفته 

ماده اي پیشنهاد  18و  84،54بررسی هاي بعدي فرم هاي کوتاه تر آن 

هر زیر مقیاس (سوالی آن داراي شش خرده مقیاس 18نسخه کوتاه . شدند

پذیرش خود) شامل سه عبارت
1

، رابطه مثبت با دیگران 
2

، استقالل عمل،
3
 

عمل،
3

زندگی هدفمند 
4

، رشد شخصی 
5

تسلط بر محیط و  
6

در .است 

در این .ایران نیز مقیاس مذکور از مطلوبیت قابل قبول برخوردار است

با روش معکوس و ) 17و 16،  5،9،10،13، 4، 3مقیاس سئواالت 

نمره باالتر بیانگر . بقیه سئواالت  با روش مستقیم نمره گذاري می شوند

ي و همکاران، اعتبار در پژوهش مراد. بهزیستی روان شناختی بهتر است

  .گزارش شده است 72/0این مقیاس به روش آلفاي کرونباخ 

در این  :ج ـ پرسشنامه محقق ساخته مشخصات جمعیت شناختی

پرسشنامه برخی از اطالعات مانند سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیالت، 

رشته تحصیلی، سابقه خدمت به سال، تعداد ساعات کاري در طی هفته 

ه منظور اجراي پژوهش پس از هماهنگی و کسب مجوز ب. لحاظ گردید

الزم از معاونت محترم پژوهشی و حراست آموزش و پرورش و تهیه 

کرمانشاه، از هر ناحیه چند  3و  2- 1فهرست دبیرستانهاي دخترانه نواحی 

دبیرستان به صورت تصادفی و از بین معلمان زن مختلف این دبیرستانها 

رت تصادفی انتخاب و پرسشنامه هاي مربوط به نیز تعدادي از آنان به صو

                                                
1Self-acceptance
2Positive Relations with Others
3Autonomy
4Purpose in Life
5personal Growth
6Environmental Mastery

پژوهش به صورت فردي و با ارایه توضیحات الزم در اختیار معلمانی که 

تمایل به همکاري داشتند قرار گرفت و به آنها اطمینان داده شدکه 

پاسخهاي شان فقط به عنوان داده هاي پژوهشی مورد استفاده قرار خواهد 

ها پس از تکمیل شدن توسط پژوهشگر گرفت و در نهایت پرسشنامه 

براي تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش نیز از   .جمع آوري گردید

شاخص هاي آمارتوصیفی شامل جدول، فراوانی، انحراف معیار، 

میانگین،کمترین و بیشترین نمره حمایت اجتماعی ادراك شده و 

 بهزیستی روان شناختی و براي آزمون فرضیه هاي پژوهش از ضریب

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید و به همین دلیل نرم 

  .به کار گرفته شد SPSS-20افزار 

  نتایج

نفر از معلمان زن مقطع متوسطه شهر  200نمونه آماري پژوهش شامل 

و انحراف معیار 22/42سال و میانگین سنی  27- 52کرمانشاه با دامنه سنی 

  .بود  22/5

  

هاي آماري آزمودنی ها در نمرات حمایت مشخصه -1جدول

شناختیاجتماعی ادراك شده و بهزیستی روان

انحراف میانگین  تعداد  متغیر

  معیار

حداقل 

  نمره

حداکثر 

  نمره

  84  25  45/12  84/65  200  حمایت اجتماعی ادراك شده

  96  50  07/9  50/80  200  شناختیبهزیستی روان

  

شناختی آزمودنی ها در بهزیستی روانمیانگین نمره  1با توجه به جدول 

  .بیشتر از میانگین نمره آنها در حمایت اجتماعی ادراك شده می باشد

  

شناختینتایج ضریب همبستگی بین حمایت اجتماعی ادراك شده و بهزیستی روان-2جدول

  بهزیستی     متغیر

شناختیروان

  تسلط بر 

  محیط

  پذیرش

  خود 

  رابطه مثبت

  با دیگران

  زندگی

  هدفمند 

  رشد

  شخصی 

  استقالل 

  عمل

  ضریب همبستگی  حمایت اجتماعی ادراك شده
**

409/0  
**

367/0  
**

409/0  
**

237/0  023/0-  
**

338/0  
**

204/0  

  004/0  000/0  749/0  001/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري  

  200  200  200  200  200  200  200  تعداد  

  ضریب همبستگی  خانواده
**

417/0  
**

375/0  
**

383/0  
**

191/0  031/0  
**

366/0  
**

222/0  

  002/0  000/0  660/0  007/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري  

  200  200  200  200  200  200  200  تعداد  

  ضریب همبستگی  دوستان
**

281/0  
**

246/0  
**

300/0  
**

205/0  018/0-  
**

224/0  078/0  

001/0  795/0  004/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري  
  

275/0  

  200  200  200  200  200  200  200  تعداد  

  ضریب همبستگی  افراد مهم
**

311/0  
**

287/0  
**

325/0  
**

187/0  067/0-  
**

247/0  
**

206/0  

  003/0  000/0  348/0  008/0  000/0  000/0  000/0  سطح معناداري  

  200  200  200  200  200  200  200  تعداد  
  

به منظور آزمون فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه بین حمایت اجتماعی 

ضریب همبستگی پیرسون ادراك شده و بهزیستی روان شناختی از 

) r=409/0(نتایج این آزمون نشان داد که بین این دو متغیر.استفاده گردید

با توجه به . معنادار است) P≥01/0(همبستگی وجود دارد که در سطح 
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این که جهت همبستگی مثبت است، نتیجه می گیریم که با افزایش 

. افزایش می یابدشناختی نیز حمایت اجتماعی ادراك شده، بهزیستی روان

، دوستان  r=417/0خانواده(بین مولفه هاي حمایت اجتماعی ادراك شده 

281/0=r311/0و افراد مهم=r (شناختی نیز همبستگی با بهزیستی روان

با توجه به این که . معنادار است) P≥01/0(وجود دارد که در سطح 

مولفه هاي جهت همبستگی مثبت می باشد، نتیجه می گیریم که با افزایش 

حمایت اجتماعی ادراك شده، بهزیستی روان شناختی نیز افزایش خواهد 

هاي بهزیستی هم چنین بین حمایت اجتماعی ادراك شده با مولفه. یافت

روان شناختی به استثناء زندگی هدفمند، همبستگی وجود دارد که در 

 با توجه به این که جهت همبستگی. معنادار می باشند) P≥01/0(سطح 

مثبت است، نتیجه می گیریم که با افزایش حمایت اجتماعی ادراك شده 

شناختی نیز به استثناء زندگی هدفمند افزایش مولفه هاي بهزیستی روان

  .می یابد

  

جهت پیش بینی بهزیستی روان شناختی تحلیل واریانس -3جدول

شدهادراكاجتماعیحمایتتوسط

SS  dfMS  F  sig  RR2SE  منابع تغییر

  234/8  176/0  434/0  000/0  192/15  099/1030  3  298/3090  رگرسیون

            805/67  196  702/13289  ماندهباقی

              199  000/16380  کل

  

معنادار است ) 192/15(مشاهده شده   Fمیزان  3بر اساس نتایج جدول 

درصد واریانس مربوط به بهزیستی روان شناختی توسط حمایت  6/17و

R2=176/0. (اجتماعی ادراك شده تبیین می شود
با توجه به معنادار ). 

بودن رگرسیون حمایت اجتماعی ادراك شده بر بهزیستی روان شناختی 

  .گرددارائه می 4بینی در جدول ضرایب مربوط به معادله پیش

  

شناختی توسط ضرایب معادله پیش بینی بهزیستی روان-4جدول

مولفه هاي حمایت اجتماعی ادراك شده

  معناداري  t  ضرایب استاندارد  خطاي استاندارد  ضرایب  مدل

  000/0  153/19    150/3  322/60  مقدار ثابت

  000/0  987/3  356/0  166/0  661/0  خانواده

  072/0  809/1  131/0  126/0  228/0  دوستان

  910/0  114/0  010/0  162/0  018/0  افراد مهم

  

ضرایب رگرسیون هر یک از سه متغیر پیش بین را نشان می  4جدول 

می تواند واریانس متغیر بهزیستی ) P≥01/0(دهد که تنها متغیر خانواده 

ضریب تاثیر خانواده .روان شناختی را به صورت معنادار تبیین کند

)356/0=B (با توجه به آمارهt  نشان می دهد که مولفه خانواده با اطمینان

می تواند تغییرات مربوط به بهزیستی روان شناختی را پیش بینی  99/0

این ضریب تاثیر مثبت است و معناي آن این است که اگر یک .نماید

به  356/0واحد انحراف استاندارد به میزان مولفه خانواده اضافه شود مقدار

  .رد در بهزیستی روان شناختی اضافه می شودنمره ف

  بحث

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراك شده با 

شناختی معلمان زن و تعیین نقش حمایت اجتماعی ادراك بهزیستی روان

. شناختی معلمان زن مقطع متوسطه بودشده در پیش بینی بهزیستی روان

- اعی ادراك شده با بهزیستی رواننتایج نشان داد که بین حمایت اجتم

شناختی رابطه معنادار وجود دارد و هم چنین حمایت اجتماعی ادراك 

شده از توان پیش بینی بهزیستی روان شناختی در معلمان زن برخوردار 

توسط مرادي و همکاران نتیجه پژوهش حاضر با نتایج کسب شده . است

و حمایت اجتماعی  که با هدف بررسی رابطه علّی مدیریت زمان) 9(

 300ادراك شده با بهزیستی روان شناختی و عملکرد تحصیلی در نمونه 

نفري از دانشجویان و با استفاده از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف 

و مقیاس چند بعدي حمایت اجتماعی ادراك شده انجام شده است، 

ابطه معنادار همخوانی داشته و نتایج بدست آمده نشان داده اند که این ر

نیز در پژوهشی تحت عنوان ) 10(هم چنین سود و بخشی . بوده است

حمایت اجتماعی ادراك شده و بهزیستی روان شناختی در یک نمونه 

نفري از مهاجران کشمیري به بررسی معنادار بودن رابطه بین حمایت  280

ه اجتماعی ادراك شده و بهزیستی روان شناختی پرداختند و به این نتیج

دست یافتند که حمایت اجتماعی ادراك شده به طور معناداري با 

نتیجه حاصل از یافته هاي این . بهزیستی روان شناختی ارتباط دارد

و همکاران مرادي،)7(پژوهش با نتایج پژوهش هاي مرادي و چراغی 

، قائدي و )12(، اوکاوا و همکاران )11(،کاکابرایی و همکاران )8(

خوانی داشته و بیانگر این مساله می باشد که بهره مندي ، هم)13(یعقوبی 

شناختی هدایت می از حمایت اجتماعی مطلوب، فرد را به بهزیستی روان

نیز حمایت اجتماعی ادراك شده را ) 15(و زیمر و چن  )14(یلسین . کند

بعالوه تاکنون . شناختی دانسته انداز عوامل پیش بینی کننده بهزیستی روان

که نتایج آن با نتیجه پژوهش حاضر همخوانی نداشته باشد، پژوهشی 

در تبیین نتیجه می توان اظهار داشت که از دیدگاه سارافینو و . یافت نشد

برخورداري از انواع مورد نیاز حمایت اجتماعی و درك آن ) 4(اسمیت 

طبق مدل . شناختی او کمک نمایدتوسط فرد، می تواند به سالمت روان

ی روان شناختی یک فرایند رشد همه جانبه است که در ریف، بهزیست

طول عمر گسترده شده است، بنابراین معلمان زن نیز با حمایت اجتماعی 

جانب دیگران بخصوص خانواده درك می کنند، زمینه رشدي که از

فراگیر را براي خود فراهم می نمایند و بر احساس شادکامی و بهزیستی 

هاي یک زندگی خوب بهره مند خواهند  خود می افزایند و از مالك

طبق دیدگاه اجتماعی از جمله دیدگاه هاي مطرح در حمایت . گردید
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شبکه هاي اجتماعی و توجه افراد شبکه به امر حمایت اجتماعی  ،اجتماعی

می تواند به سالمتی افراد و تامین پشتوانه عاطفی آن ها کمک نماید و 

د از قبیل خانواده و دوستان وجود اگر نقصی در نظام حمایت اجتماعی فر

نداشته باشد می تواند فرد را در توانایی مقابله با فشار هاي روانی و داشتن 

رفتار سازگار کمک نماید که در این پژوهش نیز منابع حمایت اجتماعی 

از نظر .شناختی معلمان زن را تامین نمایندتوانسته اند بهزیستی روان

حمایت اجتماعی ادراك شده، فرد این ارزیابی در ) 4(سارافینو و اسمیت 

را از روابط خود با دیگران پیدا خواهد نمود که در هنگام رفع نیازهایش، 

منبعی در دسترس و مناسب در اختیار دارد و از این سطح اطمینان 

برخوردار است که در صورت لزوم از این منابع کمک و حمایت استفاده 

و جنبه هاي مختلف کیفیت زندگی خود نماید و وضعیت جسمی، روانی 

نیز عالقه اجتماعی ) 16(از نظر آدلر، به نقل از ابراهیمی . را بهبود بخشد

که در نتیجه ي تمایل به همکاري با دیگران بسط و توسعه می یابد مالکی 

هم چنین در مولفه هاي بهزیستی . براي تشخیص سالمت روانی می باشد

بر داشتن رابطه مثبت و گرم و ) 17(و کیز روان شناختی از دیدگاه ریف 

رضایت بخش با دیگران تاکید گردیده است که در نتایج حاصل ازیافته 

هاي پژوهش حاضر نیز برخورداري از حمایت اجتماعی ادراك شده، 

بنابراین . پیش بینی کننده بهزیستی روان شناختی معلمان زن بوده است

اندرکاران تعلیم و تربیت به  پیشنهاد می گردد برنامه ریزان و دست

طراحی و اجراي سیاست هاي عملی بپردازند که به افزایش و ارتقاء سطح 

  .بهزیستی روان شناختی معلمان بینجامد

  گیرينتیجه

به نظر می رسد با ارتقاي ارزیابی شناختی حمایت اجتماعی می توان بر 

- سالمت  روانشناختی معلمان زن افزود و از این طریق  بهزیستی روان

  .شناختی آنان و چندین نسل متوالی را تضمین نمود

  تقدیر و تشکر

این پژوهش مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد گروه روان شناسی 

و مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و بدون حمایت مالی نهاد 

دگان خاصی انجام شده است و هیچ گونه ارتباطی با منافع شخصی  نویسن

آموزش و از تمامی مسئوالن و معلمان گرامی مقطع متوسطه. نداشته است

پرورش شهر کرمانشاه که در انجام این پژوهش همکاري صادقانه اي 

  .داشتند، قدردانی می گردد
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