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                  Extended Abstract 
 

1. Introduction 
 

 eachers around the world have a variety 

of responsibilities, including managing 

students for teaching and learning, as 

well as addressing student behavioral 

issues in their classrooms (Mensah, 

Yawson& Yeboah, 2021). The subject 

of Bloomer's sociology is continuous 

action, in which the realm of continuous 

action is institution, history, and 

organization, not individuals. 

 
From Blumer's point of view, action can oppose any 

framework, and in case of opposition, that behavior is 

still considered action and is not considered a harm 

like Dor Kim's theory. Blumer divides the schools of 

sociology into two categories: factorism and 

interpretiveism. The difference between this school 

and the school of factorism is in the belief in 

influencing the determinants of social structures, not 

in the presence or absence of social structures. It 

should not be forgotten that Blumer uses the term 

social construction, which is used to describe a 

resilient social construction, in his works; 
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A B S T R A C T 

 
Objective The aim of this study was to investigate the role of social compliance and social commitment 

in Blumer's interpretiveness in high school teachers.  
 

Methods  The method of the present study is descriptive-correlational. The statistical population of the 

present study consisted of all high school teachers in Ardabil in the academic year 2019-2020. A sample 

of 120 people was selected from this population by cluster random sampling method and they answered 

the researcher-made questionnaire of interpretiveness and social conformity and the questionnaire of 

social commitment. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression tests using  

SPSS 25 software.  
 

Results The results of correlation coefficient showed that interpretiveness has a positive and 

significant relationship with the total score of social compliance and social commitment (p <0.05). 

The results of regression analysis also showed that 11% of the total variance of interpretiveness is 

explained by social compliance and social commitment.  
 

Conclusion  Practically, due to the importance of social cohesion and social commitment, it is suggested 

to school principals, psychologists and counselors to hold training workshops to improve the adaptation 

and social commitment of teachers. 
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So all algebras exist, but they are not determinative; It can 

therefore be seen how Blumer sees society as the 

determining framework for behavior; That is, man as an 

actor interprets this framework (society with a social 

structure). What forms the intellectual foundation of the 

followers of this school is fundamentally different from the 

concepts in the natural sciences as well as the theories of 

factors. In factor theories, we are faced with two concepts 

of cause and effect, one as an independent variable and the 

other as a dependent variable that determines the 

occurrence of an event with certainty. In this regard, one-

sided existence of the cause of the piece and the algebra of 

the occurrence of the disability will follow; But in 

interpretiveism, instead of cause and effect, the two 

concepts of introduction and conclusion are used. The 

introduction has two aspects, objective and subjective. 

From the point of view of this school, human behavior and 

action are subject to mental and objective processes and 

especially the dialectical interrelationship between them, 

and to understand it, one must pay attention to both 

processes. Group and social behaviors, organizations and 

social institutions are all the result of this dialectic of object 

and mind(tanhaie,2009). 

It seems that one of the variables related to Blumer's theory 

of interpretiveness is social conformity. Conformity is a 

powerful social phenomenon that encourages individuals 

to change their personal views and behaviors in order to 

agree with the opposing majority (a greater proportion of 

group members with conflicting opinions or behaviors) 

(Asch, 1951). 

 

 

On the other hand, today, the diminution of social 

commitment has become a social issue and is related to the 

social structures of society. This can face many problems 

in the social system (Mubaraki, Afshani and Karalivand, 

2018). Commitment is a sense of responsibility that each 

person has towards their role in relationships with others. 

In fact, social commitment has been considered as a degree 

of internalization of values and goals and a kind of sense of 

loyalty to society (Yousefi, Farhoudizadeh and Lashkari 

Darbandi, 2012). 

Therefore, the present study aimed to investigate the role 

of social compliance and social commitment in Bloomer's 

interpretive orthodoxy in high school teachers. 

 

2. Materials and Methods 
 

The present study is applied in terms of purpose and 

descriptive-correlational in terms of method. The 

statistical population of the present study included all 

high school teachers in Ardabil in the academic year 

1399-1398 who were selected as a sample by cluster 

random sampling of 120 teachers and participated in 

the study. The data collected in this study were 

analyzed using descriptive statistical tools such as 

mean and standard deviation and Pearson correlation 

and regression tests using SPSS25 software. 

 
 

3. Results 
 

The results of Table 1 show that interpretiveism with; The 

total score of social compliance (r = 0.23; p <0.05) Social 

commitment (r = 0.33; p <0.05) has a positive and 

significant relationship. 

 

 

 

Table 1. Mean, standard deviation and correlation coefficient of subjects' scores in each of the research 

variables 
 

Variables 
M 

±SD 
Social Conformity Social commitment Interpretiveness 

Social Conformity(1) 
36.53 

±7.65 
1   

Social commitment(2) 
8.84 

±3.45 
0.62** 1  

Interpretiveness(3) 
24.74 

±4.70 
0.23* 0.33** 1 
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4. Discussion and Conclusion 
 

The results of correlation coefficient showed that 

interpretiveness has a positive and significant 

relationship with the total score of social compliance 

and also the results of regression analysis showed that 

the variable of social compliance with a beta of 20% 

can significantly predict interpretiveness. The results 

of this finding can be explained using the theory of 

symbolic interaction. The theory of symbolic 

interaction states that human beings in the process of 

social interaction symbolically transmit meanings to 

others and others interpret these meaningful symbols 

and react based on their interpretation of these 

symbols. This theory considers man as an autonomous 

and active being in social actions, not a passive being 

who interacts with the environment and individuals 

through his mental process and interpretation of the 

situation. This theory does not provide a complete 

explanation for society; Because according to this 

theory, society, government and social institutions are 

abstract and subjective concepts, and in contrast, man 

and his interaction are real issues. This theory focuses 

on what meanings people consider for the actions of 

others, how these meanings are created, how others 

respond to these meanings, and how people relate to 

each other (Anvari, 2011). 

It is a framework that helps to understand how to 

maintain and build a community through frequent 

interactions between individuals. The interpretive 

process that takes place between interactions helps to 

create and recreate meaning. It is the common 

understanding and interpretation of meanings that 

affects the interaction between individuals. 

Individuals act on the hypothesis of a common 

understanding of meaning in their social context; 

Thus, interaction and behavior are regulated by a 

common meaning to which objects and concepts are 

attached. From this point of view, people live in both 

natural and symbolic environments. 

The results of correlation coefficient showed that 

interpretiveness has a positive and significant 

relationship with the total score of social commitment 

and also the results of regression analysis showed that 

the social commitment variable with a beta of 31% can 

significantly predict interpretiveness. In explaining 

this assumption, it can be said that in the theory of 

interpretivism, social interaction occurs not among the 

forms or constituent elements of the structure or 

organization but among the actors. In this context, 

social interaction is a process in which man, with the 

help of his power of interpretation, shapes and 

organizes his behavior and behavior towards others, or 

builds his behavior towards others or social status in 

contrast to social commitment, a factor for 

satisfaction. Reciprocal needs of community members 

and thus increase solidarity and cohesion and create a 

sense of loyalty to society. Due to their dependence on 

society, such people are ready to sacrifice for the 

society (Mobaraki et al., 2011). 

One of the limitations of this research is the lack of 

research records and its implementation in a 

geographical area. Therefore, it is suggested that a 

similar study be conducted in other geographical areas 

in future studies. Practically, due to the importance of 

social cohesion and social commitment, it is suggested 

to school principals, psychologists and counselors to 

hold training workshops to improve the adaptation and 

social commitment of teachers. 
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 متوسطه نقش همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع
 

       3پور ایرانیانجمشید مصباحی و    2حسین ابوالحسن تنهایی* ،1 باقر قشالقی

 
 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یگروه جامعه شناس. 1

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یگروه جامعه شناس. 2

 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یدانشکده علوم اجتماع ،یگروه جامعه شناس. 3

 

 

 مقدمه:

 جمله از دارند، مختلفی هایمسئولیت جهان سراسر در 1معلمان

 مسئول همچنین یادگیری و و آموزش برای آموزان دانش مدیریت

 خود درس هایکالس آموزان در دانش رفتاری مسائل به رسیدگی

 برای اصیل ای. معلمی حرفه(2021، 2یبوه و یوسون منشا،) هستند

 رویکرد .(2020، 3ورنگ و )والور است آموزاندانش  آموزش به

 در افراد تفسیر و تعامل معنا، اهمیت از آموزشی تحقیقات به سنتی

 تا کندمی تالش تفسیری نظریه. شودمی غافل رفتار به دادن شکل

 و شودمی داده نشان انسان اعمال توسط که را معنا متعدد هایالیه

، 4)وراسیداسدرگیر را توضیح دهد  افراد توسط هاآن تفسیر نحوه

شناسی بلومر کنش پیوسته است که قلمرو موضوع جامعه .(2001

کنش پیوسته نهاد، تاریخ و سازمان است و نه افراد. از نگاه بلومر کنش 

مخالفت، تواند با هر چارچوبی مخالفت کند و در صورت بروز می

شود و مانند نظریه دور کیم نوعی آن رفتار باز هم کنش محسوب می

شناسی را به دو دسته بلومر مکاتب جامعه .شودآسیب محسوب نمی

کند، تفاوت این مکتب با تقسیم می 5عوامل گرایی و تفسیرگرایی

تعیین کنندگی با   به تأثیرگذاری اعتقاد  در  عوامل گرایی   مکتب
 

1. Teachers 

2. Mensah, Yawson & Yeboah 

3. Wullur& Werang 
4. Vrasidas 

5. Interpretivism 
 

 

 نویسنده مسئول: *

  حسین ابوالحسن تنهایی

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یگروه جامعه شناس نشانی:

 +۹8 (۹14) 3۵3۹۵1۰ تلفن:

 Hatanhai121@gmail.comپست الکترونیکی: 
 
 

 

 :اطالعات مقاله

 17/08/1400 تاریخ دریافت:

 29/08/1400 :تاریخ پذیرش

 10/09/1400 تاریخ انتشار:

 
 
 
 

 
 

 ها:کلیدواژه

تفسییییرگرایی، همنوایی اجتمییاعی، 

  تعهد اجتماعی، معلمان

 

 چکیده

 

 همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع متوسطه انجام گرفت.پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش   هدف
 

معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل  کلیه حاضر را پژوهش آماری جامعهباشد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می  هاروش

و  انتخاب گردید ایتصادفی خوشهگیری به روش نمونه نفر 120 ای به حجمنمونه تشکیل داد. از این جامعه 1398-1399در سال تحصیلی 

با استفاده از  دست آمدهی بههادادهمحقق ساخته تفسیرگرایی و همنوایی اجتماعی و پرسشنامه تعهد اجتماعی پاسخ دادند.  پرسشنامهبه 

 تحلیل شد.SPSS-25 افزار با استفاده از نرم و رگرسیون ضریب همبستگی پیرسون هایآزمون
 

 >05/0نتایج ضریب همبستگی نشان داد که تفسیرگرایی با نمره کل همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارد )  هایافته

p شود.تبیین میدرصد از کل واریانس تفسیرگرایی به وسیله همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی  11(. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد 
 

و مشاوران مدارس برگزاری  روانشناسان از لحاظ کاربردی با توجه به اهمیت همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی به مدیران، گیرینتیجه

 گردد.های آموزشی جهت ارتقای انطباق و تعهد اجتماعی معلمان پیشنهاد میکارگاه

3. شماره 10. دوره 1400پائیز   فصلنامه پژوهشی 

 شناسی مدرسه و آموزشگاهروان
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های اجتماعی است نه در وجود یا عدم وجود ساختارهای ساخت

نباید فراموش کرد که بلومر از عنوان ساخت اجتماعی که  اجتماعی.

با تعبیر ساخت اجتماعی مقاوم به کار برده شده است، در آثار خود 

بنابراین تمامی جبرها وجود دارند، اما تعیین کننده  ؛کنداستفاده می

توان دریافت که چگونه بلومر جامعه را چارچوب بنابراین می ؛نیستند

یعنی انسان به عنوان کنشگر، این  ؛داندای برای رفتار میتعیین کننده

کند. آنچه بنیان چارچوب )جامعه با ساختار اجتماعی( را تفسیر می

سازد با مفاهیمی که در علوم طبیعی و فکری پیروان این مکتب را می

های عواملی با ای عوامل تفاوتی اساسی دارد. در تئوریهنیز تئوری

رو هستیم که یکی به عنوان متغیر مستقل دو مفهوم علت و معلول روبه

و دیگر به عنوان متغیر وابسته وقوع رخدادی را به طور قطع و یقین 

کنند. در این رابطه یک جانبه وجود علت قطعة و جبر وقوع تعیین می

اما در تفسیرگرایی به جای علت و  ؛هد داشتمعلول را در پی خوا

معلول از دو مفهوم مقدمه و نتیجه استفاده شده که مقدمه دارای دو 

 -وجه است، عینی و ذهنی مقدمات عینی همان شرایط اجتماعی 

اقتصادی جامعه و یا به طور کلی شرایط عینی زمان و دوران مورد 

ش انسان تابع فرآیند مطالعه است. از دیدگاه این مکتب رفتار و کن

هاست و برای ذهنی و عینی و به ویژه رابطه متقابل دیالکتیکی میان آن

شناخت آن بایستی به هر دو فرایند توأمان توجه داشت. رفتارهای 

ها و مؤسسات اجتماعی همگی نتیجه گروهی، اجتماعی، سازمان

شناس . جامعه(1387)تنهایی،  استهمین دیالکتیک عین و ذهن 

یرگرا باید این فرض را در انجام مطالعات خویش در نظر بگیرد تفس

کنند. فهمند و سپس بر اساس فهم خود عمل میکه مردم، نخست می

بایست از منظر فهم شناس تفسیرگرا بعد از فهم موضوع، میجامعه

پژوهش شونده )مردم( موضوع را تبیین کند. به بیان دیگر، 

را به جای فهم پژوهش شونده بایست فهم خود شناس نمیجامعه

گذارده و آن را تبیین کند. بلکه باید فهم پژوهش شونده با مردم را به 

 استبنابراین فهم متقدم بر تبیین  ؛شکل عینی مورد مطالعه قرار دهد

 (.1391تنهایی و حکیمی، )

رسد یکی از متغیرهای که با نظریه تفسیرگرایی بلومر ارتباط به نظر می

 تعامل شامل اجتماعی باشد. همنواییمی 1ی اجتماعیدارد همنوای

 .(2017، 2دیویسون) است اجتماعی محیط یک در افراد آمیزمسالمت

 تشویق را افراد که است قدرتمند اجتماعی پدیده یک همنوایی

 اکثریت با تا دهند تغییر را خود شخصی رفتار و نظرات تا کندمی

( متناقض رفتار یا نظر با گروه اعضای از بیشتری نسبت) مخالف

 که دهدمی رخ زمانی اجتماعی همنوایی .(1951 ،3اش) کنند موافقت

 باشند موافق اکثریت با و داده تغییر را خود شخصی نظر گروه در افراد

 چنین .(2020، 4گونکالوز و کوستاکوس برکل، وان ویجنایاک،)

 هایگروه با داریم تمایل ما زیرا است مشاهده قابل عمدتاً رفتاری

 " درست" و " شویم داشته دوست" باشیم، سازگار خود اجتماعی

 و است اجتماعی نفوذ نوعی همنوایی. (1955 ،5جرارد و دویچ) باشیم

 دالیل دارد اشاره دیگران پاسخ با مطابقت برای فرد رفتار تغییر عمل به

 را نظر جمعیت است ممکن مردم. دارد وجود رفتار این برای زیادی

 معتقدند یا هستند، آگاه بهتر جمعیت بقیه کنندمی فکر زیرا کنند دنبال

 و یی وانگ، لی،) است " عادی" یا " ایمن" بیشتر دیگران از پیروی

 شود باعث تواندمی همنوایی اجتماعی دیگر، عبارت به ؛(2020 ،6لو

 نظرات و قضاوت هاگروه در همساالن فشار با مواجهه هنگام افراد که

 در هاگروه اثربخشی برای تواندمی که نکنند بیان را خود

 برکل، ون ویجنایاک،) باشد مضر نوآورانه تفکر و گیریتصمیم

 .(2020 ،7گونکالوز و کوستاکوس

به مسئله  8شدن تعهد اجتماعی امروزه، کمرنگاز سوی دیگر 

اجتماعی تبدیل و با ساختارهای اجتماعی جامعه مرتبط شده است. 

 رو کندهبتواند نظام اجتماعی را با مشکالت پرشماری روهمین می

تعهد احساس مسئولیتی است  .(1397)مبارکی، افشانی و کرعلیوند، 

که هر فردی در قبالِ نقش خود در روابط با دیگران دارد. تعهد 

اجتماعی عبارت است از اینکه فرد فراتر از تعهداتش عمل کند و 

اعی را منافع دیگران را بر منافع خود ترجیح دهد. درواقع، تعهد اجتم

ها و اهداف و نوعی حس وفاداری به شدن ارزش ای از درونیدرجه

 .(1391، ، فرهودی زاده و لشکری دربندی)یوسفیاند جامعه دانسته

 اصلی عامل مدرسه، به معلمان تعهد باشند، تغییر اصلی پایه باید معلمان

 انسانی سرمایه عنوان به متعهد معلمان زیرا است تحصیلی آمال تحقق

 یک در وپرورشآموزش توسعه رکن که شوندمی گرفته نظر در

 باال تعهد با معلمان و دارند ایمان مدرسه رهبری به و است کشور

 .(2018 ،9ساویتری و فیفتیانا). داشت خواهند مثبت اندازهمیشه چشم
 

 

1. Social conformity 

2. Davison 

3. Asch 
4. Wijenayake, Van Berkel, Kostakos & Goncalves 

5. Deutsch& Gerard 

6. Li, Wang, Ye& Luo 
7. Wijenayake, van Berkel, Kostakos & Goncalves 

8. Social commitment 

9. Fiftyana & Sawitri
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 که داشتند اظهار (2012) 1رزیتا و خدیجا لوکمان، که حالی در

 از که کنندمی احساس نیز دارند مدرسه در باالیی تعهد که معلمانی

 انتظار هاآن از آنچه از بیش مایلند و برخوردارند آن در باالیی جایگاه

 روند بر کننده تعیین عامل یک معلم تعهد. کنند مشارکت رودمی

 ،2سحیده و نوروالیم) است آموزان دانش یادگیری و یادگیری

 توانندمی دارند باالیی تعهد که معلمانی که دهدمی نشان این. (2013

 )احد،بیشتری هم داشته باشند  هیجانی هوش و کاری هاینگرش

 .(2021، 3نوردین و عبداهلل محمد، مصطفی،

بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش همنوایی اجتماعی و 

تعهد اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع متوسطه انجام 

 گرفت.
 

 پژوهش روش

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از 

 است.نوع همبستگی 

ی آماری پژوهش جامعه گیری:جامعه، نمونه و روش نمونه 

ی معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال حاضر شامل کلیه

ای گیری تصادفی خوشهبود که با روش نمونه 1398-1399تحصیلی 

 و در پژوهش شرکت کردند.معلّم به عنوان نمونه انتخاب  120تعداد 

 .ها از ابزارهای ذیل استفاده شدآوری دادهجمع جهت

این پرسشنامه  :پرسشنامه محقق ساخته تفسیرگرایی بلومر

در طیف لیکرت )کامالً  گویه 9باشد که مشتمل بر محقق ساخته می

ی از نوع صوری حتواروایی م باشد( می5و کامالً موافقم =  1مخالفم=

تن از  5پرسشنامه با انجام برخی اصالحات با توجه به نظرات 

و پایایی به روش همسانی درونی  متخصصین مورد تایید قرار گرفت

 به دست آمد. 91/0 ضریب آلفای کرونباخبا محاسبه 

پرسشنامه محقق ساخته همنوایی  :پرسشنامه همنوایی اجتماعی 

 (1397پرسشنامه کوهی و فریادی در سال ) اجتماعی که با اقتباس از

 4باشد که در طیف لیکرت سؤال می 16 ساخته شده است دارای

 (1397کوهی و فریادی )در پژوهش  شودگیری میای اندازهدرجه

پرسشنامه با توجه به نظرات چند تن از ی از نوع صوری روایی محتوا

ر گرفت و پایایی به روش همسانی درونی متخصصان مورد تایید قرا

و ضریب  بدست آوردند 76/0 ضریب آلفای کرونباخبا محاسبه 

 به دست آمد. 79/0پایایی آن در پژوهش حاضر 

پرسشنامه تعهد اجتماعی که توسط  پرسشنامه تعهد اجتماعی:

و با اقتباس از مبارکی و همکاران  1397مبارکی و همکاران در سال 

در قالب طیف گویه  2سؤال و  4شده است دارای  ( ساخته1392)

. سنجیده شده است (5و کامالً موافقم =  1)کامالً مخالفم= لیکرت

جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی  (1397مبارکی و همکاران )

و پایایی به روش همسانی درونی با گیری(  محتوا )از نوع نمونه

و ضریب پایایی  بدست آوردند؛ 85/0 ضریب آلفای کرونباخمحاسبه 

 به دست آمد. 81/0آن در پژوهش حاضر 

که بعد از اخذ مجوز  صورت بود این به اطالعات آوریجمع روش

بعد از  وپرورش شهرستان اردبیل مراجعه واز دانشگاه به اداره آموزش

کاری، وپرورش و ارائه مجوز الزم برای همموافقت اداره آموزش

نیمسال دوم در  ابتدا لیست تمامی مدارس دولتی دوره متوسطه اردبیل

ها با روش مدرسه از بین آن 4را تهیه و  1398-99سال تحصیلی 

انتخاب شد. سپس پژوهشگر با حضور  ایگیری تصادفی خوشهنمونه

ها در مدارس و ضمن هماهنگی با مدیر و دبیران مدارس مربوطه از آن

های محقق ساخته تفسیرگرایی بلومر، ه پرسشنامهدرخواست شد ب

های داده همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی پاسخ دهند.

شده در این پژوهش با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی آوریجمع

همبستگی پیرسون و  هایچون میانگین و انحراف معیار و از آزمون

 حلیل شد.ت SPSS25 افزاررگرسیون با استفاده از نرم
 

 نتایج

و انحراف معیار  25/36معلم مقطع متوسطه با میانگین سنی  120تعداد 

  .پژوهش، شرکت داشتند این در 58/5
 

 

1. Lokman, Khadijah & Rozita 

2. Nurulaim & Suhaida 

3. Ahad, Mustafa, Mohamad, Abdullah & Nordin 
 

 

ها در هریک از متغیرهای پژوهشو ضرایب همبستگی نمرات آزمودنی . میانگین، انحراف معیار1 جدول  

 M متغیرها

±SD 
 تفسیرگرایی تعهد اجتماعی همنوایی اجتماعی

(1) همنوایی اجتماعی  
۵3/36  

6۵/7±  
1   

(2) تعهد اجتماعی  
84/8  

4۵/3±  
**62/۰  1  

(3) تفسیرگرایی  
74/24  

7۰/4±  
*23/۰  **33/۰  1 
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دهد که تفسیرگرایی با؛ نمره کل همنوایی نشان می 1 نتایج جدول

( p >05/0؛ r=33/0( تعهد اجتماعی )p >05/0؛ r=23/0) اجتماعی

 رابطه مثبت و معنادار دارد.

های این پژوهش که دادهها و برای اطمینان از اینقبل از تحلیل داده

چند  ،کنندرا برآورد می مدل رگرسیونهای زیربنایی مفروضه

خطی و هم 2، نرمال بودن1های گمشدهمفروضه اصلی شامل داده

مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر جهت نرمال  3چندگانه

استفاده  4اسمیرنف-کولموگروف بودن متغیرها از آزمون آماری

ها دارای توزیع نرمال بودند نشان داد که دادهگردید که نتایج آن 

(05/0<pو هم )5خطی چندگانه بین متغیرها با استفاده از آماره تحمل 

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که  6و عامل تورم واریانس

هستند و  10/0 یهای تحمل به دست آمده برای متغیرها باالارزش

چنین دگانه بین متغیرها است و همخطی چننشان دهنده عدم وجود هم

تر از مقدار عامل تورم واریانس به دست آمده برای متغیرها کوچک

 بودند که نشان دهنده عدم خطی چندگانه بین متغیرها است. 10

 

 بینی تفسیرگراییپیش جهت همزمان روش به چندگانه رگرسیون تحلیل .نتایج2 جدول
 

 R 2R F Sig مدل

1 336/0 113/0 422/7 001/0 

درصد  11بین حدود متغیرهای پیش که دهدمی نشان 2 جدول

 این بیانگر نیز F کند. نسبتبینی میواریانس تفسیرگرایی را پیش

همنوایی  اساس متغیرهای بر تفسیرگرایی متغیر رگرسیون که است

 .است اجتماعی و تعهد اجتماعی معنادار
 

 بینپیش متغیرهای برای T معناداری آزمون و بتا ضرایب .3 جدول
 

 B STE β T Sig بینمتغیرهای پیش متغیر مالک

 تفسیرگرایی

 001/0 016/16 - 00/2 17/32 مقدار ثابت

 001/0 313/1 20/0 152/0 47/0 همنوایی اجتماعی

 001/0 80/2 31/0 069/0 192/0 تعهد اجتماعی

 20 بتای همنوایی اجتماعی با متغیر که دهدمی نشان 3 جدول نتایج

(313/1=Tو تعهد اجتماعی با ) 31 بتای(80/2=T )طور به توانندمی 

 کنند. بینیپیش راتفسیرگرایی  معناداری
 

 گیریبحث و نتیجه

اجتماعی و تعهد پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش همنوایی 

 اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع متوسطه انجام گرفت.

نتایج ضریب همبستگی نشان داد که تفسیرگرایی با نمره کل همنوایی 

اجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون 

 طور به تواندمیدرصد  20 بتای همنوایی اجتماعی با متغیر نشان داد

در این راستا ویجنایاک و  کنند. بینیپیش راتفسیرگرایی  معناداری

 باعث تواندمی نشان دادند که همنوایی اجتماعی (2020همکاران)

 و قضاوت هاگروه در همساالن فشار با مواجهه هنگام افراد شود

 در هاگروه اثربخشی برای تواندمی که نکنند بیان را خود نظرات

نتایج این یافته با استفاده از  باشد مضر نوآورانه تفکر و گیریتصمیم

نظریه کنش متقابل باشد. نظریه کنش متقابل نمادین قابل تبیین می

ها در فراگرد کنش متقابل اجتماعی به کند که انساننمادین بیان می

دهند و دیگران این ای نمادین معناهایی را به دیگران انتقال میگونه

کنند و بر پایه تفسیرشان از این نمادها دار را تفسیر میینمادهای معن

دهند. این نظریه انسان را به عنوان یک موجود مختار واکنش نشان می

داند نه یک موجود منغعل که با های اجتماعی میو فعال در کنش

فراگرد ذهنی و تفسیر خود از موقعیت دست به کنش متقابل در برابر 

ی برای جامعه ارائه ملاین نظریه هیچ تفسیر کا .محیط و افراد میزند

دهد؛ زیرا جامعه، دولت و نهادهای اجتماعی بر طبق این نظریه، نمی

مفاهیم انتزاعی و ذهنی هستند و در مقابل، انسان و کنش متقابل او 

موضوعات واقعی هستند. این نظریه روی این مسئله متمرکز شده که 

گیرند، چگونه ال دیگران در نظر میچه معناهایی را مردم برای اعم

ددهنمیاند، چگونه دیگران به این معانی پاسخ این معانی ایجاد شده

 

 

 

 
 

1. Missing 
2. Normality 

3. Multicollinearity 
4. Kolmogorov-Smirnov 
5. Tolerance 

6. Inflation factor variance
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این  .(1390انواری، )کنند و چگونه افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می

چارچوبی است که به درک چگونگی حفظ و ایجاد جامعه از طریق 

کند. روند تفسیری که بین تعامالت مکرر بین افراد کمک می

کند. این بازآفرینی معنا کمک می دهد به ایجاد وتعامالت رخ می

درک و تفسیر مشترک معانی است که بر تعامل بین افراد تأثیر 

گذارد. افراد بر اساس فرضیه درک مشترک معنا در متن اجتماعی می

کنند؛ بنابراین، تعامل و رفتار از طریق معنای مشترکی خود عمل می

اند. از این دیدگاه، ها پیوستهشود که اشیا و مفاهیم به آنتنظیم می

 .کنندمردم در هر دو محیط طبیعی و نمادین زندگی می

نتایج ضریب همبستگی نشان داد که تفسیرگرایی با نمره کل تعهد 

اجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون 

 طور به تواندمیدرصد  31 بتای تعهد اجتماعی با متغیر نشان داد

در این راستا لوکمان و  کنند. بینیپیش راتفسیرگرایی  معناداری

 مدرسه در باالیی تعهد که معلمانی که داشتند اظهار( 2012) همکاران

 و برخوردارند آن در باالیی جایگاه از که کنندمی احساس نیز دارند

عالوه بر . کنند مشارکت رودمی انتظار هاآن از آنچه از بیش مایلند

 یادگیری و یادگیری روند بر کننده تعیین عامل یک معلم تعهداین 

 دهدمی نشان این و (2013 و همکاران، نوروالیم) است آموزان دانش

 هوش و کاری هاینگرش توانندمی دارند باالیی تعهد که معلمانی که

 (.2021بیشتری هم داشته باشند )احد و همکاران،  هیجانی

گفت در نظریه تفسیرگرایی، کنش متقابل توان در تبیین این فرض می

که در  اجتماعی، نه در میان اشکال یا عناصر سازنده ساخت یا سازمان

دهد. به این سیاق، کنش متقابل اجتماعی کنش گران رخ می میان

در آن به مدد قوه تفسیر، رفتار و سلوک  فرایندی است که انسان

و یا سلوک خود را  دهدخویش را در برابر دیگران شکل و سامان می

سازد در مقابل تعهد در برابر دیگران و یا موقعیت اجتماعی می

اجتماعی عاملی برای ارضای متقابل نیازهای اعضای جامعه و در نتیجه 

باشد. و ایجاد حس وفاداری به جامعه می افزایش همبستگی و انسجام

اری برای همچین افراد به دلیل وابستگی به جامعه آمادگی ایثار و فداک

(. در مقابل یکی 1390نمایند )مبارکی و همکاران، جامعه را پیدا می

جوامع، میزان تعهد و  از معیارهای تأثیرگذار در توسعه اجتماعی

پایبندی افراد به یکدیگر و به جامعه است. تعهد احساس مسئولیتی 

است که هر فردی نسبت به نقش خود در روابط اجتماعی با دیگران 

 ایحرفه عضو به عبارت دیگر معلمان ؛(1998، 1)وولکاکدارد 

 متعهد کارکنان. دارند نیاز تعهد اجتماعی باالی سطوح به که هستند

 تعهد در نتیجه. دارند مدرسه و سیستم آموزشی به بیشتری تمایل

 تا باشد معلمان برای بالقوه کننده تسهیل یک است ممکن اجتماعی

 .کنند عمل مدارس انتظارات مطابق

توان به نبود سوابق پژوهشی های این پژوهش میاز جمله محدودیت

و اجرای آن در یک منطقه جغرافیایی اشاره کرد بر همین مبنا پیشنهاد 

شود مشابه این پژوهش در دیگر مناطق جغرافیایی در مطالعات می

میت همنوایی آتی صورت گیرد. از لحاظ کاربردی با توجه به اه

روانشناسان و مشاوران مدارس  اجتماعی و تعهد اجتماعی به مدیران،

های آموزشی جهت ارتقای انطباق و تعهد اجتماعی برگزاری کارگاه

 گردد.معلمان پیشنهاد می
 

 اخالقی مالحظات
 

 پژوهش اخالق اصول از پیروی
 

 شییرکت .اسییت شییده رعایت مقاله این در تماماً اخالقی اصییول

 خارج پژوهش از بودند مایل که زمان هر داشیتند اجازه کنندگان

. بودند پژوهش روند درجریان کنندگانشرکت همه همچنین .شوند

 .شد داشته نگه محرمانه هاآن اطالعات
 

 مالی حامی
 

در  مالی تأمین هایسازمان از مالی کمک گونه هیچ تحقیق این

 نکرده است. دریافت غیرانتفاعی یا تجاری ، عمومی هایبخش

 

 نویسندگان مشارکت
 

های پژوهش تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش

 اند.حاضر مشارکت داشته

 

 منافع تعارض
 

 ندارد. منافع تعارض مقاله این نویسنده اظهار بنابر
 

 

 

 

 

 
 

 

1. Woolcock  
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  منابع

(. هربرت بلومر و کنش متقابل نمادی. 1388ابوالحسن تنهایی، حسین )

 .بهمن برناتهران: 

(. بررسی تطبیقی 1391ابوالحسن تنهایی، حسین، حکیمی، کتایون. )

رابطه بین مفهوم عدالت و هویت اجتماعی در قرن معاصر 

از دیدگاه هربرت بلومر )تفسیرگرا( و آنتونی گیدنز 

-54(، 4)2،مطالعات توسعه اجتماعی ایرانگرا(. )ساخت

41. 
 https://jisds.srbiau.ac.ir/article_1922.html 

(. نقد و بررسی نظریه کنش متقابل نمادین، 1390انواری، محمدرضا،)

 198-131، 113معرفت، 

ی و دار(. بررسی تأثیر دین1397کوهی، کمال، فریادی، طیبه. )

بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای 

اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد 

(، 3)7اجتماعی ایران، های راهبردی مسائل پژوهش .تبریز

16-1. 
 https://dx.doi.org/10.22108/ssoss.2019.112256.1279 

(. 1397مبارکی، محمد، افشانی، سید علیرضا، کردعلیوند، سهیال )

تحلیل رابطه بین تعهد اجتماعی و بزهکاری: مطالعه 

ای میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرهای مقایسه

(، 2) 12جتماعی ایران، آباد و یزد، مجله مطالعات اخرم

135-111. 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20083653.1397.12.2.5.1 

دربندی، مرضیه یوسفی، علی؛ فرهودی زاده، مارینا و لشکری 

(. فشار هنجار تعهد اجتماعی در ایران، 1391)

 .179-192(، 2)46شناسی کاربردی، جامعه
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1391.23.2.9.4 
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