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 هایافته

 اشتیاق شغلی با کیفیت زندگی کاری معلمان و رابطه هوش اجتماعی تعیین

 

ستاندارد( مربوط به متغیرهای  1جدول  صیفی )میانگین و انحراف ا شتیاق اجتماعی، کیفیت زندگی کاراطالعات تو ی هوش اجتماعی، ا

 گزارش شده است. ها های آنو زیرمقیاس

 های توصیفی)میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای پژوهش شاخص :1جدول

 کشیدگی کجی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 699/2 -704/1 73/8 44/39 پردازش اطالعات اجتماعی

 211/0 -623/0 25/7 80/34 های اجتماعیمهارت

 136/0 059/0 92/5 14/33 آگاهی اجتماعی

 -753/0 -442/0 85/17 107/39 هوش اجتماعی

 -958/0 -179/0 28/4 30/17 شوق داشتن

 -861/0 -116/0 86/5 10/21 وقف شدن برای کار

 -213/0 -494/0 06/4 66/21 جذبه در کار

 -260/1 007/0 27/12 06/60 اشتیاق اجتماعی

 468/0 390/0 10/2 55/7 محیط کار ایمن و بهداشتی

 932/0 -281/1 94/3 30/16 تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم

 -310/0 -114/0 10/3 77/13 گرایی در سازمانقانون

 -589/0 -328/0 25/3 05/10 وابستگی اجتماعی زندگی کاری

 -756/0 -254/0 86/2 07/11 فضای کلی زندگی

 -238/0 -656/0 72/3 23/15 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار

 -580/0 -293/0 36/3 01/15 های اجتماعیتوسعه قابلیت

 -787/0 -393/0 91/15 99/88 کیفیت زندگی کاری

 

دارد، ترتیب دارای میانگین و انحراف استاننشان داد، متغیرهای هوش اجتماعی، اشتیاق اجتماعی، کیفیت زندگی کاری به 1نتایج جدول 

برای و کشیدگی مقدار قدرمطلق کجی ، 1چنین با توجه به جدول همباشند. می 99/88( 91/15و ) 06/60( 27/12، )107/39( 85/17)

 باشد.متغیرهای پژوهش نرمال میتوان گفت (، می2005. بنابراین براساس نظر کالین )باشدنمی 10و  3هیج کدام از متغیرها، بزرگتر از 

 

را اری ها با کیفیت زندگی کهای آنزیرمقیاسهوش اجتماعی، اشتیاق اجتماعی و اطالعات مربوط به همبستگی پیرسون بین  2 جدول

 دهد. نشان می
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 ها با کیفیت زندگی کاریهای آنهوش اجتماعی، اشتیاق اجتماعی و زیرمقیاسمتغیرهای ماتریس همبستگی بین : 2جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         1 .پردازش اطالعات اجتماعی1

 های اجتماعی.مهارت2
a538/0 1        

 .آگاهی اجتماعی3
a311/0 a635/0 1       

 .هوش اجتماعی4
a811/0 a880/0 a742/0 1      

 .شوق داشتن5
a395/0 a215/0 a341/0 a394/0 1     

 .وقف شدن برای کار6
a476/0 a280/0 a333/0 a457/0 a586/0 1    

 .جذبه در کار7
a645/0 a412/0 a443/0 a630/0 a609/0 a644/0 1   

 .اشتیاق اجتماعی8
a579/0 a345/0 a425/0 a564/0 a830/0 a896/0 a851/0 1  

 a673/0 a523/0 a282/0 a635/0 a394/0 a707/0 a584/0 a669/0 1 .کیفیت زندگی کاری9

a  01/0سطح معناداری 

ا و کیفیت ههای آنزیرمقیاس با توجه به نتایج ماتریس همبستگی، بین تمامی متغیرهای پژوهش )هوش اجتماعی، اشتیاق اجتماعی و

(. یعنی به میزانی که هوش اجتماعی یا اشتیاق شغلی در معلمان باالتر >01/0Pوجود دارد ) 01/0زندگی( رابطه مثبت و معنادار در سطح 

 ها نیز باال رود.رود این احتمال وجود دارد که کیفیت زندگی کاری آن

ز رگرسییییون ای کیفیت زندگی کاری معلمان ابتدایبر  هاهای آنو مولفه یاق شیییغلیهوش اجتماعی و اشیییت نقش تعیین بررسیییی و برای 

 چندگانه )به روش گام به گام( استفاده شده است.

گردد چنان که مشاهده میمورد بررسی قرار گرفته است. هم 1 هدفهای مدل رگرسیون جهت بررسی میزان تأثیر در ابتدا پیش شرط

های مدل، آماره دوربین ( حاکی از نرمال بودن باقیمانده05/0)بیشتر از  328/0اسمیرنوف با مقدار -سطح معناداری آزمون کولموگراف

چنین جهت بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل از ها در مدل دارد. همنشان از استقالل باقی مانده 5/2تا  5/1واتسون با مقدار بین 

 VIF( بهره گرفته شد که با توجه به اینکه مقادیر شاخص Toleranceو شاخص تولرانس ) (VIFامل تورم واریانس)های عشاخص

چنین به منظور بوده در نتیجه مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل مشاهده نشد. هم 1/0و شاخص تولرانس بیش از  10کوچکتر از 

ودار پراکنش آماری استفاده شد که پس از رسم نمودار فوق، روندی در نمودار حاصله ها از نمهای باقی ماندهبررسی همسانی واریانس
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وان برای تهای مدل باشد مشاهده نگردید. بنابراین همه شرایط مدل رگرسیون برقرار بوده و میکه نشان از همسانی واریانس باقی مانده

 استفاده کرد. چندگانه بررسی فرضیه از آزمون رگرسیون

وقف . نشان داده شده است 3، نتایج در جدول مدل وارد شدند 4( در هاهای آنهوش اجتماعی و اشتیاق شغلی و مولفهمتغیرهای مستقل )

تا  2های ترتیب در مدلچنین بهرا تبیین کرد. هم کیفیت زندگی کاری معلماندرصد از تغییرات  50در مدل اول وارد شد و  شدن برا کار

درصد از تغییرات  71وارد مدل شدند و در نهایت  های اجتماعی و آگاهی اجتماعیدازش اطالعات اجتماعی، مهارتپرمتغیرهای  4

 را تبیین کنند.کیفیت زندگی کاری معلمان 

 (کیفیت زندگی کاریمدل رگرسیون گام به گام در کل جامعه )متغیر وابسته:  چهارمیننتایج  :3جدول

 متغیر

 (βضریب بتا )
آماره 

t 
 (sigسطح معناداری )

 آزمون هم خطی

غیر 

 استاندارد
 Tolerance VIF استاندارد

 - - 000/0 268/7 - 105/29 ضریب ثابت

 380/1 725/0 000/0 767/11 540/0 465/1 وقف شدن برای کار

 715/1 583/0 000/0 761/5 295/0 537/0 پردازش اطالعات اجتماعی

 170/2 891/0 000/0 020/6 346/0 760/0 های اجتماعیمهارت

 792/1 558/0 000/0 007/4 210/0 563/0 آگاهی اجتماعی

 000/0 سطح معناداری F 047/115آماره 

 222/2 آماره دوربین واتسون 328/0 اسمیرنوف-کولموگراف

 696/0 ضریب تعیین تعدیل شده 702/0 (2Rضریب تعیین)

 هدفداری مدل مربوط به بوده که حاکی از معنی 05/0متر از ک چهارمسطح معنی داری آماره فیشر در گام نشان داد،  3نتایج جدول 

ای توسط متغیره کیفیت زندگی کاری معلماناز تغییرات متغیر  696/0دهد حدود تحقیق است و نتایج ضریب تعیین تعدیل شده نشان می

وقف شدن برای کار و شود. پیش بینی میهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی مهارتپردازش اطالعات اجتماعی، وقف شدن برای کار، 

( باالترین تأثیر رگرسیونی را روی کیفیت زندگی کاری معلمان 346/0( و )540/0ترتیب با ضریب بتای استاندارد )های اجتماعی بهمهارت

واحد افزایش در  346/0و  540/0ترتیب های اجتماعی،  بهرتدارند. بدین معنی که با یک واحد افزایش در وقف شدن برای کار و مها

 شود.کیفیت زندگی کاری معلمان ایجاد می

 

 


