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 چکیده

در مادارس متوساطه  شاهر     یساازمان  یات و هو یاجتمااع  یتحما ینرابطه ب ییپژوهش شناسا ینهدف ا

 یکااربرد  هاای ¬پژوهش از نظار هادف جاپژ پاژوهش     ینا.  باشد¬یم 39-36 یلیآشخانه در سال تحص

امعاه  ج.باشاد  یما  یاز نوع همبساتگ  پیمایشی – یفیذکر شده از نوع  توص یقروش تحق.یشودمحسوب م

حجا  نموناه   . باشاند  یما  2936معلمان مدارس متوسطه شهر آشاخانه  در ساال    یهکل املآن ش یآمار

. اناد ¬شاده  یطبقاه ا  یتصاادف  یرینفر بوده که با استفاده از روش نمونه گ 123براساس جدول مورگان ،

 یاجتمااع  یات از پرسشانامه اساتاندارد شاده حما    یاجتمااع  یات حما یرمتغ برای ها¬داده گردآوری ابپار

 یبارا . استفاده شده است( 2399) یاز پرسشنامه چن یسازمان یتسنجش  هو یو برا :(SS-A) یلیپسف

 336/0،  372/0 یاب هر دو پرسشنامه باه ترت  یکرونباخ برا یآلفا ضریب از ها¬سنجش اعتبار پرسشنامه

 یجنتاا . رفتاه اسات  قارار گ  ییدوصاحبنظران مورد تا ینپرسشنامه ها توسط محقق ییبدست آمده  که  روا

 یات هو یبار رو ( یرینخاانواده، دوساتان و ساا    یات حما) های¬با مولفه یاجتماع یتحما ینب یهمبستگ

نشاان داد   یاپ گام به گام ن یونآزمون رگرس یجنتا. بدست آمد993/0و  931/0،  661/0یببه ترت یسازمان

 نسابت باه   106/0 یبتاا  یبدوستان باا ضار   یتو حما 927/0 یبتا یبخانواده با ضر یتنقش مولفه حما

      .باشد یدارا م یسازمان یتهو یرا بر رو  یرتاث یشترینب یاجتماع یتحما یمولفه ها یرسا

 

 خانواده، دوستان   یتحما ی،سازمان یتهو ی،اجتماع یتحما :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

شود که  دهد و موجب می معه را شکل میی اصلی جا شود و هسته روابط اجتماعی از عناصر اساسی هر جامعه محسوب می

های خود را در ساختار جامعه تسهیل نمایند و از این طریق به اهداف خود دست  کنش  گران با گسترش پیوندهای خود،  کنش

ی ها باشند تا مبادالت خود را در زمینه ی افراد در جامعه به نوعی در تالش برای برقراری ارتباط با دیگران می همه. یابند

از مفاهی  روانشناختی که اخیراً توسط دانشمندان علوم تربیتی مطرح گردیده است،  یکی(. 2994صالحی )مختلف سرعت دهند

های اولیه در اکثر  انسان. این موضوع نیپ یکی از نیازهای اساسی افراد بشر در طول تاریخ بوده است. باشد حمایت اجتماعی می

کردند و به دنبال یافتن غذا بودند و در مواقعی در معرض  های کوچك زندگی می ها و گروه هدوران تاریخ خود احتماالً در دست

در طول تاریخ بشری ( 93: 2992، نقل از شریفی درآمدی،2391)به عقیده بالبی. گرفتند خطر حمله موجودات درنده قرار می

گونه در  بدین. اند ها و روبرو شدن با خطرات بوده بحرانها به بهترین وجه قادر به رویارویی با  در صورت کمك اطرافیان، انسان

آنگونه که . های نپدیك استقرار یافته است تا بتوانی  از حمایت خانواده و اطرافیان برخوردار گردی  طبیعت ما نیاز به دلبستگی

که مورد توجه و عالقه دیگران شود، آن عبارت است از میپان ادراك فرد از این  از تعاریف مختلف حمایت اجتماعی استنباط می

 . رسانند بوده، از دیدگاه آنان فردی ارزشمند است و چنانچه دچار مشکل شود به او یاری می

در این دیدگاه، هویت در بستر .در یك بستر اجتماعی فرهنگی شکل می گیرد و از بستری به بستر دیگر تغییر می کند   هویت

مفهوم هویت به شکل جدید آن ریشه در رویکرد کنش . ساخته و بازساخته می شود های فرهنگی اجتماعی از درون و بیرون

مفهوم پردازی های . متقابل نمادین دارد و این رویکرد نیپ در پارادای  تفسیری جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد

در (.  2339ترنر،)ا تشکیل می دهد صاحب نظران کنش متقابل نمادین در مورد انسان و خود  ارکان اصلی موضوع هویت ر

کنش و واکنش متقابل . رویکرد کنش متقابل نمادین و تفسیرگرایی، موجودات انسانی، موجوداتی کنشگر و  واکنشگر هستند

اساس این تعاریف و تفاسیر بر معانی مشترکی قرار دارد که در فرایند . بوسیلة تعاریف و تفسیرهای انسان ها شکل می گیرد

در واقع معانی ای که افراد به خودشان می دهند در محور و مرکپ فرایند خلق کنش و کنش متقابل آنها . خلق می شود تعامل،

 (.26: 1000استراکر ،)خودشناسی افراد نیپ همانند دیگر معانی در فرایند تعامل شکل می گیرد. قرار دارد

جنبه ذهنی که نشان دهنده تصورات و ادراکات فرد از بنا به تعریف، حمایت اجتماعی شامل دو بعد اساسی است، یکی 

های واقعی ارائه شده  ها و کمك است که عبارتست از میپان مساعدت( عینی)های اطرافیان است، و دیگری جنبه واقعی حمایت

ا را بر تحقیقات نشان می دهد که حمایت اجتماعی ، مانند سپر، تأثیرات عوامل استرس ز(.37: 2999بیابانگرد، )به فرد

 (.19: 2339مك کوبین ،)سازگاری خانواده و سالمت افراد خنثی می کند 

سازمانی از جمله مفاهی  نوین در عرصه مباحث رفتار سازمانی است هر سازمانی همانند انسان ها یك هویت دارد، هویت  هویت

وسیلة این حقیقت که می تواند به  صفاتی است که در هر فرد با دیگری متفاوت است، لیکن هویت سازمانی به یمجموعه 

 .عنوان یك ابپار استراتژیك در روند پیاده سازی هدفها و ایده آل سازمان به کار رود، از هویت انسانی متفاوت شده است

سازمانها به عنوان ارکان اصلی اجتماعات کنونی، نقش تعیین کننده ای در برآوردن انتظارات جوامع دارند و نیروی انسانی با 

ازاین رو به منظور افپایش بهره  وری و کارایی سازمانها توجه به نیازهای کارکنان . ارزشترین منبع برای سازمانها به شمار میآید

آموزش و پرورش در هر کشور مه  ترین سازمان آموزشی به شمار  ینکهبا توجه به ا. ویژه ای مییابد تو جلب رضایت آنها، اهمی

، پرورش و آموزش نسلهای آیندة یك کشور را بر عهده دارد توسعة سرمایة اجتماعی سازمانی در می رود که مسئولیت تربیت

آموزش و . آن ، احساس هویت، تعهد و سالمت روانی فردی و کاری را تسهیل میکند و نیپ ثبات سازمان را افپایش می دهد

ارکردهای متعدد تربیتی واجتماعی هستندو این به طور خاص دارای ک( مدارس)پرورش، به طور عام و واحدهای آموزشگاهی 

امر موجب آن می شود که دانشمندان به مطالعه و تبیین موضوعات متعدد ه  چون حمایت سازمانی ادراك شده در آموزش 

کار فعالیتی محوری در زندگی اجتماعی است و اوضاعی که ما در آن کار میکنی  مایتواناد منبع عمدة . وپرورش بپردازند 

ازآنجا که کار و شغل دساتاوردهای اجتمااعی هساتند، رابطاة بین شرایط شغلی و سالمت یا بیماری فرد . شفتگی روانی باشدآ

یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت روانی شغل و محیط کار . تا حد زیادی زاییدة سازمانها و فرایندهای اجتمااعی آنهاست
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ور شدکه تداوم فرسودگی شغلی اکثریت معلماان یاا قشار قابل توجهی از آنها برای است درباره ضرورت تحقیق باید یادآ

هرنظ  اجتماعی وعملکرد سازمانی ناامطلوب اسات وگساترش آن باعث کمرنگ شادن تعهاد فارد باه ارزشهاا و اهاداف 

پیامدهای فرسودگی شاغلی بارای  از آن جا که. ساازمانی مایشاود و منشاأ بسایاری از نابهنجاریهای اجتماعی دیگر است

هدف .  ساازمان و جامعه بسیار گرانبار است، بررسی سرچشمة فرسودگی شغلی در زمینة اجتماعی آن ضروری به نظرمیرسد

در در مدارس متوسطه  شهر آشخانه  یسازمان یتو هو  یآن است که به سنجش واندازه گیری حمایت اجتماع قیقاصلی تح

 .بپردازد

 

 یقحقت فرضیات

  یاصل فرضیه

 .در مدارس متوسطه  شهر آشخانه رابطه معناداری وجود دارد یسازمان یتو هو یاجتماع یتحما بین

  یفرع فرضیات

 .در مدارس متوسطه  شهر آشخانه رابطه معناداری وجود دارد یسازمان یتخانواده و هو یتبین حما 

 .شهر آشخانه رابطه معناداری وجود دارد در مدارس متوسطه  یسازمان یتدوستان و هو یتبین حما 

 .در مدارس متوسطه  شهر آشخانه رابطه معناداری وجود دارد یسازمان یتو هو یرینسا یتبین حما 

 پژوهش یها متغییر

 یشپ ییربه عنوان متغ( یرینخانواده، دوستان و سا یتحما) یو مولفه ها  یاجتماع یتپژوهش حما یندر ا: ینب یشپ متغیر

 .باشند یم ینب

 .باشد یمالك م ییرمتغ یسازمان یتپژوهش هو یندر ا: مالك متغیر

 یقتحق ینظر تعاریف

خانواده،  یو توجه اعضا یاز محبت، همراه یبرخوردار یپانم یاجتماع یتحما یگراناز نظر ساراسون و د: یاجتماع حمایت

از ادارك فرد  یآنرا ناش یو برخ یاجتماع یتقعرا وا یاجتماع های¬یتحما یبرخ. شده است یفافراد تعر یردوستان و سا

 (293: 2999 پور،¬یعل) دانند¬یم

در  تواند¬یدارد که فرد م یداللت بر اطالعات یت،نوع حما ینا. مسئله و مشکل است یكشامل کمك به فه  : یاطالعات حمایت

 (79 -73: 2997 یار،ورمپ به نقل از 2394و موم ،  ینگفلم)از آن استفاده کند  یطیو مح یبرابر مسائل شخص

خانواده، ) یتیاز منابع حما یدر هنگام بروز مشکل ماد یتیاز منابع حما یو ابپار یکمك مال یافتدر: یابپار -یماد حمایت

کاالهای خاص  یا یلوسا یگرو د ی،شامل فراه  آوردن کمك های ملموس مانند خدمات، کمکهای مال. ها یههمسا یشاوندان،خو

که در مواقع کمبود  یشودم یلتشک ییاز کمك ها یتنوع حما ینا(.  1006 همکاران،و یلور؛ به نقل از ت 2333،  یتستو)است 

 یممکن است شامل حل مشکالت روزانه زندگ یاو ...( مانند پول، فراه  آوردن اقامتگاه ،) یندآ یبه وجود م یازمنابع مادی و ن

 (1006رنو ، مو...()مراقبت از کودکان، کمك در خانه ،)باشد 

 ها¬به آن تواند¬یفرد م ینان،و احساس اطم یدلدار یداللت دارد که برا یبه منابع مرتبط با داشتن کسان: یعاطف حمایت

که احساس کند  ینو قوت قلب دادن به او تا ا یگرشامل فراه  آوردن مهر، عطوفت و توجه نسبت به فرد د همچنین کند رجوع

 یتنوع حما ینا(.  1006وهمکاران،  یلور؛ به نقل از ت 2333 یتس،تو. )است تهتوجه قرارگرفانسان ارزشمندی است که مورد 

شود  یم ییشامل کمك ها  یعی،به طور طب. تواند درباره مشکالت با آنها صحبت کند  یتواند شامل افرادی باشد که فرد م یم

ابراز عشق، عاطفه، و ارزشمند شمردن  ملو شا یردگ یمافراد مه  صورت  یا یگانکه توسط خانواده، دوستان، همکاران و همسا

 (1006مورنو، )کند یم یجادا یعاطف یستیشود که احساس بهپ یم

طبق نظر .در لغت به معنای چیستی و کیستی است؛ و از نیاز انسان به شناختن وشناختن شدن  سرچشمه می گیرد: هویت

هو در حقیقت . ه است که به غایت، نهایت و کمال مطلق اشاره داردگرفته شد«هو»از واژة « هویت»حکما و متکلمین، ریشة 
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از طرف دیگر هویت از نظر لغوی به معنی تشخیص، . و صفات الهی است ماژترین و باالترین سطح اعتبار اس کننده عالی مشخص

خاص الهوتیت خدا دهد که همان مرتبة  ماهیت، سرشت، تفاوت و تشابه است و مرتبة خاصی از ذات احدیت را نشان می

 (26: 2979میرمحمدی ،. )باشد می

بر اساس نظرات حاصل از تحقیقات تجربی،  آنها چنین تعریفی . توسط آلبرت و وتن معرفی شد 2393در سال :هویت سازمانی 

عنوان هویت سازمانی شامل خصیصه هایی از یك سازمان است که اعضا آن خصیصه ها را به : از هویت سازمانی ارائه نمودند

به شرطی که گذشته، حال و آینده در نظر )سازمان درك کرده اند ( ادامه دار)ویژگیهای،هسته ای، منحصر به فرد و مستمر 

 (16: 1004پوسا ، ) گرفته شود

 روش تحقیق 
وع کاربردی آنجایی که نتایج این تحقیق برای سایر بخشهای خدماتی ، دولتی و پژوهشی قابل استفاده می باشد، تحقیق از ن از

 تیبر هو یاجتماع تیحما نیرابطه ب یپژوهش که بدنبال بررس نیا تیو با توجه به ماه. باشد یم یفیاست و از نظر هدف توص

 یگروه م كیدر  ریچند متغ ایرابطه دو  یبررس نکهیاست، روش آن با توجه به ا  شخانهمعلمان مدارس متوسطه شهر آ یسازمان

  .باشد یم یهمبستگاز نوع  یشیمایباشد لذا پ

 

 جامعه آماری

با توجه به اطالعات . باشند-می 2936معلمان مدارس متوسطه شهر آشخانه  در سال  هیمورد نظر این تحقیق شامل کل جامعة

نفر  123تعداد ( 2371)کرجسی –در این پژوهش با توجه به جدول مورگان د نفر می باش 330آوری شده تعدادکل آنها  جمع

  .دیاستفاده گرد  یطبقه ا یتصادف یریاز روش نمونه گ یریبه منظور نمونه گ. ونه انتخاب شدندبه عنوان نم

 قیتحق یابپار گردآور

  :(SS-A) پسیلیف یاجتماع تیپرسشنامه حما: یاجتماع تیپرسشنامة استاندارد حما -2

است که وجود آن به  یدوستان، عامل ای نیخواه منسوب گران؛یعبارت است از ارتباط با د یمعن كیکه به  یاجتماع تیحما

از ارتباطات موجب ارتقاژ رفاقت و  یا و به عنوان شبکه دیافپا یم دیآزمودن تجارب جد یبرا ها یستگیو خود شا نانیاطم

و  یبه مراقبت، محبت، عپّت، تسل یاجتماع تیحما. به عمل آمده است یختلفم فیتعار یاجتماع تیاز حما. شود یم یهمکار

است که  یشامل منابع اجتماع یاجتماع تیحما نیهمچن. کنند یها به فرد عرضه م گروه ایافراد  ریکه سا شود یطالق ما یکمک

وجود  یاجتماع تیسنجش حما یبرا یاریبس یاگرچه ابپارها. شان را بهبود ببخشند آن هستند تا روابط  افتیافراد آماده در

شده  نیتدو 2394و استوارت  در سال  امپیلیتامپسون، و ،یهال پس،یلیاکس، فکه توسط و یاجتماع تیدارد اما پرسشنامه حما

 نیا. معروف است پیواکس  ن یاجتماع تیبه پرسشنامه حما رانیپرسشنامه در ا نیا. است نهیزم نیابپار در ا نیاست مشهورتر

از محبت،  یبرخوردار پانیرا به م یاجتماع تیکوب حما. قرار دارد یاجتماع تیکوب  درباره حما هینظر هیبر پا شنامهپرس

سوال  19 یدارا  پسیلیف یاجتماع تیپرسشنامه حما. کرده است فیافراد تعر ریخانواده، دوستان و سا یمساعدت و توجه اعضا

: سنجد یرا م یاجتماع تیحما طهیپرسشنامه سه ح نیا. شود یم یگذار نمره( کرتیل فیو ط ریبله و خ)است که به دو صورت 

 .نیریده، دوستان و ساخانوا

 نیا. شد  یمعرف یتوسط چن 2399در سال  یسازمان تیپرسشنامه هو:   یچن یسازمان تیپرسشنامه استاندارد هو-1

 ینمره گذار. دهد یقرار م یابیو شباهت را مورد سنجش و ارز ی، وفادار تیعضو یدارد و مولفه ها هیگو 29پرسشنامه 

 .باشد یمخالف  م یلیتا خ ق مواف یلیو از خ یرجه اپنج د کرتیل فیپرسشنامه براساس ط

 قیتحق( اعتبار)روایی  و پایایی  

در پژوهش خود با استفاده از آلفای کرونباخ، ثبات درونی مقیاس حمایت اجتماعی را محاسبه نموده که پس از ( 2972)علیپور 

و برای  مؤلفه های حمایت خانواده، حمایت  73/0با حذف سؤاالت نامناسب میپان آلفای کرونباخ برای حمایت اجتماعی برابر 

 .به دست آمده است 99/0و  46/0،44/0برابر با  ترتیبدوستان و حمایت سایرین به 
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محتوا استفاده شد که پس از استفاده از پرسش نامه و اظهار نظر  ییپرسش نامه از روش روا ییروا نییتع یپژوهش برا نیا در

 .قرار گرفت دییحوزه مورد تا نیدر ا دیاز  اسات یتعداد

، ضریب پایایی 23نسخه   SPSSو وارد نمودن اطالعات آن در نرم افپار یجامعه آمار نیدر ب عیپرسشنامه پس از توز یداده ها

 دیمحاسبه گرد( آلفای کرونباخ)

بدست آمد  372/0 یلفامقدار آ یسازمان تیسوال پرسشنامه حما 19 یکرونباخ برا یمورد نظر به کمك روش آلفا قیتحق در

  .دارد یجامعه آمار نیشده در ب عیپرسشنامه توز یباال اریاعتبار بس یایبوده و گو 7/0 یکه باال

 یسازمان تیکرونباخ  پرسشنامه حما یآلفا بیمقدارضر: 2-2جدول

 یهوش سازمان یمؤلفه ها کرونباخ یآلفا بیضر

 خانواده تیحما 923/0

 دوستان تیحما 794/0

 نیریسا تیحما 930/0

 یاجتماع تیحما 372/0

 یآلفا یبدست آمد که مقدار بدست آمده برا 336/0 یسازمان تیهو یسوال 29پرسشنامه  یکرونباخ برا یآلفا بیضر مقدار

 .پرسشنامه دارد یباال اریاعتبار بس یایگو پیپرسشنامه ن نیا

 یسازمان تیکرونباخ  پرسشنامه هو یآلفا بیمقدارضر: 1-2جدول

 تعداد سواالت کرونباخ یآلفا بیضر

336/0 29 

 

 روش تجپیه و تحلیل اطالعات

به منظور سازمان دادن، . دیاین پژوهش برای تجپیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گرد در

اوانی، درصدها و محاسبه شاخص خالصه کردن و طبقه بندی نمرات خام و توصیف اندازه های نمونه، تنظی  جدول توزیع فر

داده  عینمودارها از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی با توجه به آزمون توز وهای پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار 

پژوهش از آزمون  اتیکه با توجه به  فرض دیاستفاده گرد كیپارامتر یپژوهش از آزمون ها یرهایها و نرمال بودن متغ

 یاز مؤلفه ها كیهر  ریسنجش تاث یسجهت برر یاستفاده شد از طرف رهایمتغ نیرابطه ب یبرا رسونیپ یهمبستگ كیرپارامت

 .  دیگام به گام استفاده گرد ونیمعلمان مدارس متوسطه شهر آشخانه  از آزمون رگرس یسازمان تیهو یبر رو یاجتماع تیحما

 

  یافته ها
 آزمون فرض نرمال بودن متغیرها

در . ای الزم است از نرمال بودن متغیرها مطمئن شوی های مقایسهاز تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمونقبل 

های  شود و در غیر   اینصورت استفاده از آزمونهای پارامتری توصیه میصورتیکه متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون

 :لذا فرض ها به شرح زیر می باشند. اهد گرفتنظر قرار خومعادل غیر پارامتری، مد

 .متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال است(: H0)فرض صفر

 .متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست(: H1)فرض مقابل

 بررسی توزیع نرمال متغیرهای حمایت های اجتماعی و هویت سازمانی با آزمون کلوموگروف اسمیرنوف 9-2جدول

 قیقمتغیرهای تح

 Zآماره  b,پارامترهای نرمال

کالموگروف 

 اسمیرونف

سطح 

 میانگین معناداری
انحراف معیار 

 استاندارد
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 063/0 977/2 14/3 44/11 حمایت خانواده

 932/0 302/0 03/3 11/16 حمایت دوستان

 121/0 03/2 62/3 33/12 حمایت سایرین

 223/0 293/2 49/13 39/263 هویت سازمانی

باشند، و از طرفی به کمك روش آزمون ای میرتبه –ای یی که متغیرهای تحت بررسی در این پژوهش از نوع فاصلهاز آنجا

مقدار سطح معناداری برای متغیرهای مستقل و وابسته یعنی حمایت اجتماعی و  مؤلفه ( 9-6جدول)اسمیرنوف  -کولوموگروف

 03/0برای دو متغیر اصلی حمایت اجتماعی و هویت سازمانی  باالتر از های آن با هویت سازمانی اکثریت متغیرها و به خصوص 

 رد شده و فرض( متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال نیست) H1فرض  p-valueبدست آمد با توجه به بپرگتر بودن 

H0(متغیر تحت بررسی دارای توزیع نرمال است  )باشنداده نرمال میهای مورد استفپذیرفته می شود بدین جهت توزیع داده  .

 .از اینرو جهت آزمون آمار استنباطی فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شده است

 .ددار وجود معناداری و مثبت آشخانه رابطه در مدارس متوسطه  شهر یسازمان تیو هو یاجتماع تیحما بین: فرضیه اصلی
 گی پیرسون برای فرضیه اصلیآزمون همبست: 6-2جدول.

 همبستگی پیرسون

 مقدار آزمون
**637/0 

 000/0 سطح معناداری

 113 تعداد

 

بدست آمد از  000/0و سطح معناداری  637/0با توجه به نتایج به دست آمده از همبستگی پیرسون مقدار ضریب همبستگی 

دوره  معلمان یسازمان یتو هو یاجتماع یتحمامود بین درصد می توان ادعا ن 33و اطمینان  02/0اینرو در سطح آلفای 

یعنی هرچه حمایت اجتماعی بیشتر باشدنشان دادن هویت سازمانی به وسیله وجود دارد معنا دار شهر آشخانه  رابطه متوسطه

  .اینرو فرضیه اصلی تحقیق تایید گردیداز  .افراد افپایش میابد
 

 .دارد وجود و معناداری مثبت رابطهدر مدارس متوسطه  شهر آشخانه  یسازمان تیو هو خانواده تیحما بین :فرضیه فرعی اول
 آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول: 3-2جدول

 همبستگی پیرسون

 661/0** مقدار آزمون

 000/0 سطح معناداری

 113 تعداد

در سطح اطمینان  000/0و سطح معناداری  661/0ضریب با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون و مقدار 

 شهر آشخانه  رابطه وجود دارد متوسطه معلمان دوره یسازمان یتخانواده و هو یتبین حمادرصد می توان ادعا نمود بین  33

ایش میابد از رابطه معنا دار وجود داردیعنی هرچه حمایت خانواده بیشتر باشدنشان دادن هویت سازمانی به وسیله افراد افپ

 .اینرو فرضیه فرعی اول نیپ تایید می گردد
 

 .در مدارس متوسطه  شهر آشخانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یسازمان یتدوستان و هو یتبین حما :فرضیه فرعی دوم
 آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم:4-2جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 همبستگی پیرسون

 931/0** مقدار آزمون

 000/0 ناداریسطح مع

 113 تعداد

دال بر تأیید  000/0و کمترین سطح معناداری بدست آمده از  931/0با توجه به نتایج به دست آمده  مقدار ضریب همبستگی 

داردیعنی هرچه  وجود رابطهشهر آشخانه   متوسطهدوره  معلمان یسازمان یتدوستان و هو یتحما بین از اینرو. باشدفرضیه می

در نتیجه فرضیه فرعی دوم نیپ تایید می ان بیشتر باشدنشان دادن هویت سازمانی به وسیله افراد افپایش میابد حمایت دوست
 .گردد

 
 .در مدارس متوسطه  شهر آشخانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یسازمان یتو هو یرینسا یتبین حما: فرضیه فرعی سوم

 یه فرعی سومآزمون همبستگی پیرسون برای فرض: 7-2جدول 

 همبستگی پیرسون

 993/0** مقدار آزمون

 000/0 سطح معناداری

 113 تعداد

و سطح معناداری بدست آمده از  993/0با توجه به نتایج به دست آمده  از همبستگی پیرسون و مقدار ضریب بدست آمده 

شهر  متوسطه ی معلمان دورهسازمان یتوو ه یرینسا یتبین حما درصد می توان ادعا نمود بین 33در سطح اطمینان  000/0

داردیعنی هرچه حمایت سایرین بیشتر باشدنشان دادن هویت سازمانی به وسیله افراد افپایش  وجود رابطه معنا دارآشخانه  

 .فرضیه فرعی سوم نیپ تایید گردیداز اینرو  میابد
 

در قالب فرضیه شهر آشخانه   متوسطه نی معلمانبرای بررسی تاثیر هر یك از  مؤلفه های حمایت اجتماعی و هویت سازما

فرعی به کمك آزمون رگرسیون خطی و ضریب بتا به نقش و تاثیرگذاری هر یك از  مؤلفه های حمایت سازمانی پرداخته که 

  . آورده شده است 21-6نتایج آن در جدول 

 زمانیآزمون  رگرسیون گام به گام مولفه های حمایت اجتماعی و هویت سا: 9-2جدول

 سطح معناداری Fآماره  ضریب تعدیل کننده آماره دوربین واتسون

44/2 64/0 340/10 000/0 

 سطح معناداری tآماره  اندازه  ضریب مدل

 000/0 743/7 670/0 حمایت خانواده 2

1 
 002/0 639/9 927/0 حمایت سایرین

 014/0 167/1 106/0 حمایت دوستان

ای نشان می دهد که اهده می شود، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه با روش مرحلهمش 9-6طور که در جدول همان

درصد بر روی هویت سازمانی درصد پیش  67به میپان  670/0متغیر پیش بین متغیر حمایت خانواده با ضریب بتای  9از بین 

بیشترین درصد  106/0تان با ضریب بتای و حمایت دوس 927/0بینی داشته و در گام دوم حمایت  سایرین با ضریب بتای 

 . پیش بینی را دارا می باشد
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  گیری بحث و نتیجه
 اول یفرع هیفرض نییو تب ریتفس

به  جیبا توجه به نتا. معلمان دوره متوسطه شهر آشخانه  رابطه وجود دارد یسازمان تیخانواده و هو تیحما نیب: اول هیفرض

معلمان دوره متوسطه شهر  یسازمان تیخانواده و هو تیحما نیتوان ادعا نمود ب یم رسونیپ یدست آمده از آزمون همبستگ

 .گردد یم دییتا پیاول ن یه فرعیفرض نرویآشخانه  رابطه وجود دارد از ا

 :هیفرض نییتب

 و دهند¬و خانواده دو سیست  اساسی زندگی هر فرد هستند که هر یك جنبهای منحصر به فرد از رفتار انسانی را شکل می کار

)  وکینگ کینگ آدامپ،. سازد برقرار تعادل کنند می طلب او از زندگی جنبة دو این از هرکدام که چه آن میان باید فرد هر

با تقاضاهای ( مثالً کار)وقتی اتفاق میافتد که خواسته های یکی از این دو حیطه  دهخانوا -کار تعارض کنند می بیان( 2334

ناسازگار باشد که این تعارض میتواند ه  بر کیفیت زندگی خانوادگی و ه  بر کیفیت زندگی کاری  (مثالً خانواده)حیطة دیگر 

کارلسون )و مقدار تنش ایجاد شده توصیف کرده اند  زمانمحققان انواع متفاوتی از تعارض را با توجه به رفتار، . تأثیر بگذارد

 اساس بر خانواده و کار های¬ور وجود داشت که هرکدام از حیطهدر گذشته این با(.  1009؛ کورابیك، لرو و آیمن،  2333،

 کار بین رابطة که عقیدهای با امروزه استدالل این. گردند مطالعه جداگانه طور به باید و میکنند عمل خود به مخصوص قوانین

 خانوادگی زندگی بر کاری طمحی های¬است؛ بدین معنا که نه تنها عامل شده جایگپین داند می متقابل و پویا را خانواده و

 .گذارند می کاری زندگی بر قوی تأثیری ه  خانوادگی مسائل بلکه دارند تأثیر

کارمندان به (  2333؛شور و شور ، 2394اساس نظریة حمایت سازمانی ادراك شده آیپنبرگر، هانتینگتون، هاتچیسون و سوا،  بر

های کاری و برآورده کردن نیازهای هیجانی اجتماعی، باورهای  منظور ادراك آمادگی سازمان برای پاداش دهی به تالش

حمایت سازمانی ادراك . و بهپیستی آنها اهمیت میدهند پرورش میدهد ارکتعمومی را در مورد مقداری که سازمان به مش

م مؤثر شغل خود شده همچنین به اطمینان از کمك سازمان در مواقعی که فرد با موقعیتهای استرسپا روبروست و یا در انجا

را می توان جپ ژ موارد  خانواده -تعارض کار (. 2339جورج، رید، باالرد، کولین و فیدلینگ، )دچار مشکل است اشاره دارد 

مرتبط با بهپیستی روانی در تعریف آیپنبرگر و همکاران و یا موقعیتها ی استرس زا در مواقعی که فرد در انجام کارآمد شغل 

با این توضیح زمانی که فرد بین مسائل کاری و خانوادگی احساس . تعریف جورج و همکاران محسوب کرددچار مشکل است در 

احتمال میرود در این . این احساس میتواند به حمایتی که از طرف سازمان احساس می کند نیپ سرایت کند میکندتعارض 

ال نشانه هایی در سازمان میگردد که نشان دهد سازمان مواقع فرد به رفتارهای سازمان در قبال خود حساس تر شده و به دنب

 شغلی مسائل بین تعارض احتماالً لذا دهد؛¬در موقعیت های حساس حامی و پشتیبان او بوده و به سالمت فردی او اهمیت می

 سازمانی حمایت مجموع در. کند تحریف دهد¬آنها انجام می از سازمان که حمایتی از را کارکنان ادراك تواند¬می خانوادگی و

(. 1001؛ بهسون، 1002 آلن،) کند¬می ایفا کلیدی نقشی خانوادگی و کاری های مسوولیت بین تعادل ایجاد در شده ادراك

باید اشاره کرد که هرگاه فرد در محیط خانه نتواند بر انجام امور کنترل داشته باشد، احساس خودتسلط یابی در او کاهش می 

خانواده خود را مقصر بداند؛ زیرا رویدادها در محیط کار تابع خط مشی  -فرد نمیتواند در تداخل کار یابد زیرا واضح است که 

و مدیرانی است که کامالً مستقل از او هستند و انواع رویدادهای محاط بر سازمان از قبیل وضعیت بازار نیپ بر تعارضات  مانیساز

 یابی خودتسلط شود¬می بینی پیش لذا ندارند؛ چندانی نقش امور این در که دانند¬در محیط کار می افپاید و همة افراد می

 مسایل بر فرد کنترل رود می انتظار زیرا ببیند؛ صدمه کمتر باشد، داشته وجود کار- خانواده تداخل که زمانی به نسبت

و  یوندانی،س(1021)ف و همکارانکاش یبا پژوهشها هیفرض نیا جهینت.ام شودانج باالیی سهولت با تبادل و مذاکره با زناشویی

 ری، ام(2931) ی، رحمان سرشت و ساغروان(2931)، دوزنده و همکاران(1003) وی، ل(1020)،شن و همکاران (1021)همکاران

 یروی، پ(2930)و همکاران  ی، انار( 2931) ی،رحمان سرشت وساغروان(2931)و همکاران  ی، نصر اصفهان(2931)و اغاز یخان

، (2999)، تابع بردبار(2993)و همکاران  دای،وح(2997)، باقری(2993)و همکاران  یاحی، ر(2993)و همکاران 

 .باشد یهمسو م( 2974) یآخوند و(2992)مفتاحی
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 دوم یفرع هیفرض نییو تب ریتفس

 جینتا با توجه به. معلمان دوره متوسطه شهر آشخانه  رابطه وجود دارد یسازمان تیدوستان و هو تیحما نیب: دوم هیفرض

معلمان دوره متوسطه  شهر آشخانه  رابطه وجود دارد در   یسازمان تیدوستان و هو تیحما نیتوان ادعا نمود ب یحاصله م

 .گردد یم دییتا پیدوم ن یفرع هیفرض جهینت

 :هیفرض نییتب             

 کندیکمك م استانداردهایی حفظ و راراساتق به ها¬ارزش نیا. باشدیم یاخالق های¬ارزش سازمان، در ها¬همه ارزش یربنایز

که  یهنگام ژه،یبه طور و. بگذارد ریسازمان مطلوب است تاث یکاه بارا یاقادامات یافراد به ساو تیبر هدا تواندیکه م

ارزشها . ابدی یم شیافپا یسازمان تیشود موفق جیاعضاژ را انیم یطور گستردها هسازمان ب یاخالق های¬ارزش ایاستانداردها 

و جهت  ریمس پیارزشها ن ت،یبه موفق دنیرس یسازمان بارا ی¬همانند اصل فلسفه. باشندیم یو اساس فرهنگ هر سازمان هیپا

 اتیبا شناخت اهم. کند¬یارائه م نانرفتار روزانه آ یبرا هایی¬و دستورالعمل هاا¬یهمه کارکنان، خط مشا یبرا یمشترک

فرد و سازمان است مشخص  یارزش یها-انیبن شهیرا که ر یاساس یکه ارزشها است ازنی فرهنگ، با آنها رابطاه و هاا¬ارزش

 .نمود

 قیاز طر تواندیدر سطح سازمان م یاخالقا یارزش هاا جادیا. کندیم فاژیکارکنان ا یفرد یدر رفتارها ینقش مهم سازمان

 .شودکارکنان  یمنجر باه ساطح بااالتر رفتار اخالق گر،ید یسازمان یرهایبر متغ ریتاث

کاه  یکارکناان. باشدیانجام شده کارکنان م یسازمان یشهروند یرفتارها شیدهد، افاپا یکه درون سازمان رخ م یامدیپ

 یرفتارها. کنناد یشارکت ما یفاهایفارا وظ اایفارانقش  یتهایدر رفتارها و فعال شتریدارند ب ییباال یاخالقا یرفتارهاا

 اكیسازمان به عنوان  طیکه مح یزمان. ادینما یشاهروند یباروز رفتارهاا یاایمه سازمان را یجو عموم تواندیم یاخالق

با  هیفرض نیا جهینت.شود یم شتریب پین یسازمان یشهروند یساال  شاناخته شاود، انتظاار باروز رفتارها یاخالقا طیمحا

و  ینی،خادم حس( 2939)كینصوری نفر و م ی،تمنائ( 2939)، قاس  زاده و همکاران (1021)کاشف و همکاران یپژوهشها

و  یاحی، ر(2993)و همکاران  یروی، پ(2931) ی، رحمان سرشت و ساغروان(2931)، دوزنده و همکاران(2939)عباس زاده

 .باشد ی، همسو م(2993)همکاران 

 سوم یفرع هیفرض نییو تب ریتفس

 جیبا توجه به نتا. هر آشخانه  رابطه وجود داردمعلمان دوره متوسطه ش  یسازمان تیو هو نیریسا تیحما نیب: سوم هیفرض

 نرویمعلمان دوره متوسطه  شهر آشخانه  رابطه وجود دارد از ا  یسازمان تیو هو نیریسا تیحما نیتوان ادعا نمود ب یحاصله م

 .دیگرد دییتا پیسوم ن یفرع هیفرض

 :هیفرض نییتب

نحوه عملکرد و رفتار  نرویاز ا. ده کنندگان از خدمات آن استاستفا تیدر گرو رضا یهر سازمان خدمات تیو مقبول تیموفق

خدمات  تیفیک رایز. سازمان خواهد داشت تیدر موفق یاتیکنند، نقش ح یکه با مردم تماس داشته و تعامل برقرار م یکارکنان

مثبت  ریتأث نیشیپ در پژوهش های(. 2993و همکاران،  ییدعا)افراد است  حضوربر  یاست که مبتن ییندهایمشتمل بر فرا

( یرفتارهای شهروندی سازمان) دهندیو ه  برای سازمان انجام م انیکه کارکنان ه  برای مشتر ارییرفتارهای داوطلبانه و اخت

 ه،یو هس انگی؛ چ1026کاراوردر،  یها شبا پژوه هیفرض نیا جیاست نتا دهیخدمات و عملکرد سازمان به اثبات رس تیفیبر ک

 .باشد یهمسو م(2993و همکاران،  یرسپاسی؛ م993و همکاران،  یخان ی؛ موس1021

 قیتحق یاصل هیفرض نییو تب ریتفس

معلمان متوسطه  شهر آشخانه  رابطه  یسازمان تیو هو یاجتماع تیحما نیتوان ادعا نمود ب یبه دست آمده م جیتوجه به نتا با

  .دیگرد دییتا قیتحق یاصل هیفرض نرویاز ا. وجود دارد

 :هیفرض نییتب

کارکنان ،موجب افپایش  یدر سازمان و ادراك آن از سو تیحما شینشان داد که افپا( 1001) گرانیو د پنبرگریآ یها افتهی
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 دیو ساا( 2999) یطالقان( 2993 ،یزک) یها افتهیها با  افتهی نیا. شود یتعلق افراد به سازمان و رضایت آنان از شغلشان م

با  نیهمچن.شاید علت احتمالی این عدم همخوانی در تفاوت جامعة مورد بررسی باشد. دندار یهمخوان( 2930) ینیحساا

، قاس  زاده و (1003) وی، ل(1020)،شن و همکاران ( 1021)و همکاران یوندانی،س(1021)کاشف و همکاران  یپژوهشها

، رحمان (2931)وزنده و همکاران ، د(2939)و عباس زاده ینی،خادم حس( 2939)كیفر و منصوری ن ی،تمنائ( 2939)همکاران 

،رحمان (2931)و اغاز یخان ری،ام( 2931)و همکاران  ی، نصر اصفهان(2931)و اغاز یخان ری، ام(2931) یسرشت و ساغروان

، (2930)و همکاران  ی، انار(2930)ییو دعا ی، نور(2932) یاری، ماز(2932) یپور وبیگلر ی،نیل( 2931) یسرشت وساغروان

، (2999) دی،خورش(2999)،  حیدری(2999)زاده و همکاران  دری،ح(2993)و همکاران  یاحی، ر(2993)اران و همک یرویپ

 .باشد یهمسو م( 2974) یو آخوند(2992)، مفتاحی(2999)، تابع بردبار(2993)و همکاران  دای،وح(2997)باقری

و   یبه صورت مستق یاریکرد که عوامل بس نایتوان ب یدر معلمان، م یسازمان تیبا هو یاجتماع تیرابطة حما نییتب در

عوامل است، به نحوی که  نیاز ا یکی پین یسازمان تیو ادراك حما گذاردیم ریافراد تأث یسازمان یسازمان تیبر هو  یرمستقیغ

. شود در آنها منجر می یسازمان تیهو پانیافپایش پیدا کند، به ک  شدن م علماندر بین م یسازمان تیدرك حما پانیهرچه م

مناسب  یکه نه تنها مشارکت افراد در ایجاد رفتارها کند¬یدر معلمان را آگاه م یسازمان تیهو شیبر افپا یاثر حمایت اجتماع

 شیشود، بلکه با افپا-مطلوب در سازمان می یو وابسااتگی معلمان از طریق بروز رفتارها یمؤثر است و موجب افپایش کارای

معلمان اهمیت  یبرا یآگاهی از وجود چنین تأثیر. سازمان نیپ مؤثر خواهد بود وری¬اال رفتن بهرهدر ب په،یانگ شیو افپا تیهو

از  یکی پیمهمترین سرمایة هر سازمان است و معلمان ن یانسان یکند که چون نیرو یم دیبه آنها تأک رایدارد، ز یبسیار

کنند، چرا که حمایت سااازمانی سبب افپایش  افتیخود دراز سازمان  یهستند، باید حمایت همه جانبه ا یاصل یها هیساارما

با احساس  دانند،یمعلمان وجود خود را در سااازمان، مؤثر م ،یطیشرا نیدر چن. معلمان می شود یاحساس ارزش و ارجمند

ه امور نسبت ب یسازمان تیحس هو بیترت نیبه ا. دانند¬یم كیو سرنوشت سازمان شر ندهیتعلق به سازمان، خود را در آ

   .ردگی¬یسازمان در معلمان شکل نم
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