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  تربیت بدنیمعلمان سرمایۀ اجتماعی با کیفیت زندگی ابعاد ارتباط 

 شهر کرمانشاه
 1دکتر حسین عیدی

 چکیده

  .بودرمانشاه کبدنی شهر معلمان تربیتدر  کیفیت زندگیبین سرمایه اجتماعی با  ارتباطهدف پژوهش حاضر، : مقدمه و هدف

بودند حصیلی شهر کرمانشاه بدنی سه مقطع تمعلمان تربیت همۀآماری  جامعۀ .پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است :شناسی روش

کیفیت زندگی  پرسشنامۀو ( 2000سرمایه اجتماعی )اونیکس و بولن، . از پرسشنامۀ انتخاب شدندنفر  250ایگیری خوشهروش نمونهبه  که
. از آمار توصیفی و بود 81/0 و 83/0به ترتیب  کرونباخ یآلفا نسخه فارسی استفاده شد که پایایی با استفاده از سازمان بهداشت جهانی

  د.استفاده ش (و تحلیل رگرسیون چندگانه اسپیرمنضریب همبستگی  ،اسمیرنوف کولموگروفهای استنباطی )آزمون

رین آن  بُعد ارتباطی بود. مهم ترین و کم اهمیت تمهم ترین سرمایه اجتماعی بُعد ساختاری  از ابعاد ها حاکی از آن بود کهیافته ها:یافته

 باط مثبت و معناداریارتهمچنین،  کم اهمیت ترین آن سالمت محیطی بود. سالمت جسمانی ومعلمان تربیت بدنی کیفیت زندگی بُعد 
غییرات کیفیت زندگی تاز درصد  34 نشان داد کهنیز  (. تحلیل رگرسیون=r 514/0)داشت وجود بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی 

 از طریق سرمایه اجتماعی تبیین شد.معلمان تربیت بدنی 

مرکز بر ابعاد ارتباطی تست و  سرمایه اجتماعی به مثابه پیش بینی کننده مهم کیفیت زندگی معلمان اشود که نتیجه گیری می :بحث

 تواند به تقویت کیفیت زندگی معلمان کمک نماید. می

 

 بُعد ساختاری، سالمت جسمانی، معلمان: سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، واژگان کلیدی
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 مقدمه
 شده انجام آن عینی گیری اندازه و تعریف برای زیادی تالش گذشته، سه دهۀ در مفهومی است که 1زندگی کیفیت

 کیفیت دربارة همگان توافق مورد و واحد تعریفی هنوز زمینه، این در شده انجام تحقیقات گستردگی وجود با است. اما

 مرتبط و آشکار موارد و کرده تعریف عینی رویکردی با زندگی را کیفیت محققان، از برخی. است نشده ارائه زندگی

 اجتماعی، ارتباطات زندگی و غیره( شرایط )ثروت، شخصی شرایط جسمی، جمله سالمت از زندگی معیارهای با

 رویکرد، این مقابل (. در1اند ) دانسته معادل زندگی کیفیت با را اقتصادی و اجتماعی عوامل دیگر یا اقدامات شغلی

 گیرد می نظر در فرد یا رضایت شادی با مترادف را زندگی کیفیت که دارد وجود ذهنی رویکرد نام به دیگری رویکرد

 نام به جدیدی رویکرد ذهنی، و عینی رویکرد دو دارد. بین تأکید زندگی کیفیت ارزیابی در شناختی عوامل بر و

 پیچیده مفهومی زندگی، خود همانند زندگی، کیفیت هستند معتقد آن نظریه پردازان که دارد نگر وجود کل رویکرد

 حاضر پژوهش اساس(. 2) داده است  قرار نظر مد را ذهنی و عینی مؤلفه دو هر آن، بررسی در ی  وبُعد  چند و

 کیفیت و اجتماعی روابط روانی، سالمت جسمی، رویکرد، سالمت این در است. نگر کل رویکرد زندگی، کیفیت دربارة

ی است که بُعدکیفیت زندگی، یک مفهوم چند  بنابراین، .هستند زندگی سازندة کیفیت های مؤلفه از زندگی محیط
)تعامل عوامل ژنتیکی، توان در پنج گروه ابعاد اساسی یک زندگی خوب ) امنیت خاطر، درآمد(، سالمت ابعاد آن را می

اجتماعی، محیطی و پژشکی(، امنیت )دسترسی به محیط ایمن(، روابط اجتماعی مناسب )احترام، همکاری و تعارض 
از (.   3) بین افراد و گروه ها( و آزادی و  انتخاب )توانایی تجربه و برآوردن انتخاب های فردی( دسته بندی کرد

ه توافق دارند که کیفیت زندگی، حقایق مثبت و منفی زندگی را در کنار یکدیگر اغلب صاحبنظران در این زمین طرفی،
قرار داده و مفهومی ذهنی و پویاست. بنابراین، ذهنی به این معنا است که به طور حتم باید توسط خود شخص و بر 

لذا ضروری است در هر اساس نظر او و نه فرد جایگزین تعیین گردد، و پویا یعنی در طی زمان تغییر خواهد کرد و 
مشی اجتماعی و اقتصادی، دربرگیرنده تمام خط، کیفیت زندگی به مثابه هدف به عبارتی، گیری شود. ای اندازهدوره

های آن است و عالوه بر بهبود شرایط مادی و غیر مادی فرد، های زندگی و زیر مجموعهای از حوزهیا بخش عمده
های حال و آینده را نیز در دالت و تضمین شرایط طبیعی زندگی برای نسلهای جمعی از قبیل آزادی، عارزش

شناختی تواند شامل تمام کیفیات جامعه(. از طرفی دیگر، ویژگی مهم کیفیت زندگی آن است که می4گیرد )میبر
ا وجه مهم این توانند در چتر کیفیت زندگی قرار بگیرند. امشود، یعنی گستره بزرگی از مفاهیم جامعه شناختی می

گیرد به همین ها مورد استفاده قرار میها و برنامهمفهوم آن است که معموالً برای بررسی عملکرد و نتایج سیاست
کیفیت زندگی از منظر . شودگذاران و جریان برنامه اجتماعی تعریف میدلیل در هر زمینه بنابر انتظارات سیاست

یعنی داشتن وضعیت جسمانی سالم،   3(یکیزی)فیسالمت جسمان طهیح  بُعدشامل چهار  2سازمان بهداشت جهانی
که در   5که به معنای داشتن نشاط و تعادل روحی روانی افراد، حیطه روابط اجتماعی 4ی )روانشناختی( حیطه روان

دگی افراد که متمرکز بر محیط زن 6برگیرنده میزان و کیفیت تعامل و ارتباطات اجتماعی افراد و حیطه محیط زندگی 
که به تازگی وارد حوزه علوم است   7سرمایه اجتماعیپژوهش حاضر،  بعدیمتغیر  (.5)می باشد، اطالق می شود

بیش ی بادوام کماهامحصول شبکهای هستندکه منابع واقعی یا بالقوهسرمایه . این شکل از است شدهاجتماعی 

 

1 .Quality of  Life 

2 .World Health Organization 

3 . Physical Health Domain    

4  .Psychological Domain 

5 . Social relationship Domain 

6 . Environmental Domain 

7 .Social Capital 
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عضویت در یک گروه است که هر یک از اعضا خود را از نهادینه شده، آشنایی و شناخت متقابل یا به بیان دیگر، 
مثال، در حوزه کاربرد سرمایه اجتماعی برای معلمان به ویژه معلمان   (.6د)نکنپشتیبانی سرمایه جمعی برخوردار می

تربیت بدنی که جامعه هدف پژوهش حاضر نیز می باشد، سرمایه اجتماعی از اهمیت باالیی برخوردار خواهد بود.، 
چرا که  این دسته از معلمان برای انجام وظایف شغلی خود نیازمند تعامل سازنده با مدیر و سایر همکاران در مدرسه 
به عنوان یک گروه، عضویت در انجمن های علمی جهت باال بردن دانش تخصصی در حوزه ورزشی، توسعه 

گاهی بخشی و عملکرد مناسب و غیره ارتباطات شبکه ای با سایر همکاران در مناطق و شهرهای مختلف جهت آ
که  هستندرفتارهایی  های مشترك و، شناخت متقابل، ارزشسرمایه اجتماعی شامل اعتماد، می باشد. بنابراین

از طرف دیگر، یکی (. 7)زد ساو همکاری را امکانپذیر می دادهپیوند هم های انسانی و اجتماعات را به اعضای شبکه
مهم ساختاری، شناختی و  بُعد است که شامل سه  (2000مدل  پوتنام ) ،سرمایه اجتماعی شناخته شدة هایاز مدل

شامل وسعت و شدت ارتباطات ) پیوندهای موجود در شبکهۀ به سه دستخود  ساختاری  بُعد  ارتباطی می باشد. 
تناسب ( و راکم شبکهشامل سلسله مراتب شبکه ، میزان ارتباط پذیری و ت) شکل و ترکیب شبکه(، موجود در شبکه

مثالً تا چه انداره شبکه ایجاد شده برای یک هدف خاص ، ممکن است برای اهداف دیگر نیز استفاده شود ) سازمانی
که محور آن ، شناخت )یعنی فعالیّت های ذهنی ،  بُعد این  است که شناختی بُعد بعدی ( تقسیم شده است. عامل 

از زبان مشترك ، بینش مشترکی از اهداف و ارزش ها را برای اعضای شبکه  عقلی و اندیشه ای( است ، با استفاده
، عالئم مشترك و زبانفراهم می کند و مقدمه فعالیت بهینه آنان در نظام اجتماعی را فراهم می نماید و شامل 

، هنجارها، اعتماد مانندشامل مؤلّفه هایی  بُعد این است که ارتباطی  سوم بُعد می باشد. روایت های مشترك 
( به عنوان 2000الزم به ذکر است که از نظریه پوتنام )(. 9، 8) تعهدات، روابط متقابل و تعیین هویت مشترك است

های مختلفی در زمینه پژوهشاز طرف دیگر، مبانی نظری سرمایه اجتماعی در پژوهش حاضر استفاده شده است. 
انجام گرفته است. مثال،  در حوزه های مختلف علوم اجتماعی، مدیریت و غیره  سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی

کیفیت زندگی کاری در سرمایه اجتماعی بر ( در پژوهشی به بررسی تاثیر 13: 1390طاهریان، کامران و کفاشی)
ارتباط معناداری کیفیت زندگی کاری سرمایه اجتماعی و  یهامؤلفهکارکنان رجاء به این نتیجه دست یافتند که بین 

 (.10وجود داشت )
دانشجویان دانشگاه آزاد  دربررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی  در (155: 1390) شریفیان و فتوت     

 ارتباطابعاد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شبکه اجتماعی  وکه متغیر سرمایه اجتماعی  به این نتیجه رسیدند
 (.11)داشتندمعنادار و مستقیمی با کیفیت زندگی 

 تیفیک رابطه یبررس( در پژوهشی به 107: 1389زاده، برنجیان تبریزی، عابدی و برزدیده) قاسمیهمچنین،      
فارس نشان دادند  ثارگریفرزندان شاهد و ا نیدر ب یاجتماع هیبا عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرما یزندگ

معناداری وجود که بین متغیرهای کیفیت زندگی، عزت نفس، کانون کنترل و سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت و 
. رگرسیون چند متغیره نشان داد داشتدار وجود ازندگی واسترس رابطه منفی و معن و بین متغیرهای کیفیت داشت

سهم بیشتری درمقدارکیفیت  استرس، کانون کنترلایه اجتماعی ومتغیرهای عزت نفس، کانون کنترل، سرم از بینکه 
 یدر پژوهش (1:1387)یکرمان واصغر پور، صفا،  ،ینوغان (.12) داشت های شاهد و ایثارگردانش آموزان خانواده یندگز

که سرمایه اجتماعی  ندنشان داد کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد با عنوان
در بررسی رابطه متغیرهای  ،در تبیین متغیر کیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیالت دارای اهمیت است. همچنین
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عینی و ذهنی روشن شد که سرمایه مادی )درآمد( بیش از دیگر متغیرها بر کیفیت  گیمستقل با دو نوع کیفیت زند
تواند کیفیت زندگی ذهنی افراد اجتماعی بیش از دیگر متغیرها می سرمایهدر حالی که ، زندگی عینی افراد مؤثر است

سرمایه اجتماعی بر کیفیت  گذاریرا بهبود دهد. البته میزان تاثیرگذاری درآمد بر کیفیت زندگی ذهنی و میزان تاثیر
یر مثبتی بر دو نوع زندگی عینی هم قابل توجه است. عالوه بر دو متغیر فوق، سرمایه انسانی )تحصیالت( نیز تاث

 گیالن رجبی رشادت، قاسمی، رجبی،پژوهش دیگر که در حوزه معلمان انجام شد توسط  (.13) داشتکیفیت زندگی 
پرداختند. استان کرمانشاه  معلمان در زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه بین رابطۀ بررسیبه  انجام و (95:1392)

نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی کلی با کیفیت زندگی ارتباط وجود دارد. همچنین، سرمایه شناختی با 
( 500: 2009) 1فوجیساوا و همکاران  (.9) داشتبا سالمت روانی ارتباط وجود سالمت جسمانی و سالمت ارتباطی 

 به این نتیجه دست یافتند که ادراك شده در ژاپن ای به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سالمتدر مطالعه نیز
سرمایه اجتماعی جامعه )مهربانی  ادراك شده، دو متغیر به هم پیوستۀپس از تعدیل متغیر سرمایه اجتماعی فردی 

 (.14) و صمیمیت( به همراه شاخص انسجام اجتماعی، رابطه معناداری با سالمت عمومی دارند 
ن اقتصاد، مدیریت، جامعه عنوان شده، مفهوم سرمایه اجتماعی در واقع پل ارتباطی جدیدی بیبا توجه به مطالب      

رتباطات مردمی اشناسی و علوم سیاسی خواهد بود تا با نگرشی جدیدتر به بررسی ارزش های اجتماعی مخصوصا 
ه مثابه یکی از دگی بتوجه به کیفیت زناز طرف دیگر، (. 15) برای دست یابی به اهداف مشترك کالن بپردازد

تواند در یک کار یاجتماعی و اقتصادی و رابطه این دو به عنوان یک ضرورت م همفاهیم جدید در مطالعات توسع
اهمیت بیشتری برخوردار  های آموزشی به ویژه آموزش و پرورش ازپژوهشی مورد توجه قرار گیرد. این امر در سازمان

ر و نهان همه جانب اخالقی، گیر، پویا و تأثیرگذار بر رفتارها و هنجارهای آشکااست، زیرا آموزش و پرورش نهادی فرا
هداف آن، ارتقای ها و اسیاسی، اقتصادی، دینی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه است و ماهیت فعالیت

ن راهبرد در عییهای عمومی و تخصصی و تروحیه خالقیت، شکوفایی و بروز استعدادها، باال بردن سطح آگاهی
ها، نقش بسیار انشگاه(. معلمان در مدارس، مراکز آموزشی و د16) یابی به تعالی، توسعه، سعادت و رشد استدست

عوامل مؤثر بر میزان  کنند در نتیجه آگاهی ازحیاتی در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی یک جامعه را ایفا می
ت سازمانی و اغلب ر است. کیفیت زندگی معلمان، یک معیار موفقیکیفیت زندگی آنان از اهمیت بسیاری برخوردا

  (.17) آیدیکی از عوامل مؤثر در تدریس موفق و انگیزش شاگردان، به شمار می
درك افراد از  را به عنوان یزندگ تیفیک یسازمان بهداشت جهاندر جمع بندی بخش مقدمه باید بیان شود که      

 تیوضع ،یکیزیاز سالمت ف یقیمفهوم تلف نیکه ا یو نظام ارزش یبا توجه به بافت فرهنگ یدر زندگ شان گاهیجا
، باشدیم یطیمح هاییژگیعوامل با و نیو ارتباط ا یاعتقادات فرد ،یسطح استقالل، روابط اجتماع ،یروانشناخت

های مشترك و رفتارهایی ارزشسرمایه اجتماعی شامل اعتماد، شناخت متقابل، از طرفی،  (.18)تعریف کرده است 
که بر مبنای  سازدهای انسانی و اجتماعات را به هم پیوند داده و همکاری را امکانپذیر میهستند که اعضای شبکه

برای معلمان اهمیت سرمایۀ اجتماعی  ساختاری، شناختی و ارتباطی است. بُعد شامل سه  (2000نظریه پوتنام )مدل 
موجب انسجام آنها با مدیر و  ها خواهد شدو یا تیم گروه هادر قالب  آنهادر آن است که موجب اجتماع  تربیت بدنی

خواهد شد و از طریق تسهیل فعالیت های جمعی موفقیت آمیز موجب عملکرد بهتر آنها  و سایر معلمان در مدارس
به عنوان نیروی انسانی متخصص در حوزة نی تربیت بدمعلمان ، توجه به مطالب عنوان شدهبا بنابراین، خواهد شد. 

 نه فقط موجب و ارزنده را بر عهده دارند و عملکرد مناسب آنها در هر جامعه نقش مهمی تندرستی و تعلیم و تربیت
 

1. Fujisawa 



  89 کرمانشاه شهر  یبدن تیمعلمان ترب یزندگ تیفیبا ک یاجتماع یةارتباط ابعاد سرما

نشاط روحی و روانی  سالمت و بهبود وضعیت جسمانی دانش آموزان به عنوان آینده سازان هر جامعه می شود، بلکه
عملکرد مناسب معلمان تربیت بدنی نیز متاثر از کیفیت  ،ال دارد. از طرف دیگر، برای تحقق این مهمآنها را به دنب

توان اظهار داشت با توجه به محوریت معلمان در نظام کلیدی آموزش میه اجتماعی  است. بنابراین، یزندگی و سرما
داشته  یینقش بسزا هیبه اهداف عال یابیتواند در دستیم این گروه یاجتماع هیو سرما یزندگ تیفیکو پرورش،

(. 19) و دموکراسی باشد مدنیی دیگر چون سرمایه اجتماعی می تواند مبنایی برای ایجاد جامعه بُعد از  .دنباش
تبیین گر نگرش آنان نسبت به های سرمایه اجتماعی در بین  معلمان می تواند نوعی  یشناخت ویژگهمچنین، 

از طرفی، آموزش و پرورش شهر کرمانشاه به عنوان یکی از کالنشهرهای  جامعه و مؤلفه های آن باشد. ۀتوسع
کشور و مهم ترین شهر در منطقه غرب کشور نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی برای کشور خواهد داشت که 

 اجزای کلیدیتربیت بدنی یکی از  این مهم از طریق معلمان دلسوز و متعهد محقق خواهد شد. در این راستا، معلمان
در سیستم آموزشی هستند که نقش بی بدیلی در تامین سالمت جسمی، روانی و اجتماعی دانش آموزان بر عهده 
خواهند داشت. برای تحقق این مهم، بررسی کیفیت زندگی و  سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی این شهر می 

 هیسرما نیب یااست که  چه رابطه نیپژوهش حاضر ا یرو مسأله اساس نیا اشد. تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار ب
 استان کرمانشاه وجود دارد؟ یبدن تیدر معلمان ترب کیفیت زندگیو  یاجتماع

 

 روش شناسی
نفر  416، پژوهش. جامعه آماری که به روش میدانی انجام گرفت باشدیم پیمایشیاز نوع  ی وفیپژوهش توص نیا

بود که با توجه به تعداد ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان( شهر کرمانشاه تربیت بدنی در سه مقطع تحصیلی )معلمان  از
و به شد که بیشتر از حداقل جدول تعیین شده بود  نفر انتخاب  270 نمونه افراد جامعه و بر مبنای جدول مورگان،

سالم تجزیه و تحلیل  پرسشنامۀ 250 در نهایت،که  شدها توزیع ای پرسشنامهای چندمرحلهگیری خوشهروش نمونه
 ( شامل2000 ) و بولن کسیاونگیری استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامۀ سرمایه اجتماعی ابزارهای اندازهشد. 
بود که در قالب طیف پنج  گویه( 9) یارتباط بُعد و  گویه( 9) یساختار بُعد  ،گویه( 13)یشناخت بُعد  سهدر گویه  31

است که نمره بیشتر نشان  31و کمترین  124گزینه ای لیکرت دسته بندی و بیشترین نمره برای کل پرسشنامه 
گویه در  26کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی شامل پرسشنامۀ  ابزار دوم،  دهنده سرمابه اجتماعی بیشتر است.

دامنۀ نمران این پرسشنامه بین روابط اجتماعی و سالمت محیط بود.  ، سالمت روانی،چهار حیطه سالمت جسمانی
دهد. بهترین وضعیت زندگی مرتبط با سالمت را نشان می 100است که نمره صفر بدترین و نمره  100صفر تا 

ده از نفر از خبرگان مدیریت ورزشی و علوم اجتماعی تایید و پایایی با استفا 10روایی صوری با استفاده از نظرات 
و برای ابعاد آن یعنی  83/0سرمایه اجتماعی نامۀطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که این مقدار برای پرسش

 81/0 کیفیت زندگی ۀپرسشنامبود. همچنین، پایایی  83/0 ارتباطی بُعد و  82/0شناختی  بُعد ، 85/0ساختاری  بُعد 
روابط  بُعد ، 82/0سالمت روانی  بُعد ، 80/0سالمت جسمانی  بُعد که مقدار پایایی ابعاد آن برای  گزارش شد

ها نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده بود.  82/0سالمت محیط  بُعد و  79/0اجتماعی 
برای  غیرپارامتریک ضریب همبستگی اسپیرمن ها از آزموننیز نشان داد که با توجه به طبیعی نبودن توزیع داده

ها از آماری توصیفی برای تجزیه و تحلیل دادهبررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی استفاده شد. 
های کلموگرف اسمیرونوف، ضریب )میانگین و انحراف معیار در قالب جدول و نمودار( و آمار استنباطی )روش
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شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از ستفاده ا ≥5/0pی سطح معنادارهمبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه( در 
 صورت گرفت.   SPSSنرم افزار 

 . جامعه و نمونه آماری پژوهش1جدول
1ناحیه  2ناحیه  2ناحیه   
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 هایافته

بود که از بین ابعاد  12/71میانگین سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی ( حاکی از آن است که  2نتایج جدول )
 54/64. همچنین،  میانگین کیفیت زندگی آنها دارتباطی کمترین میانگین را داشتبُعد شناختی باالترین و  بُعدآن، 

 سالمت محیطی بود.بُعد سالمت جسمانی و کمترین مربوط به بُعد بود که بیشترین میانگین مربوط به 

 . توصیف متغیرهای پژوهش2جدول 

 انحراف معیار میانگین N متغیر

 74/16 12/70 250 اجتماعیسرمایه 

 70/5 91/22 250 ساختاری بُعد 

 49/7 48/26 250 شناختی بُعد 

 54/5 82/21 250 ارتباطی بُعد 

 02/17 54/65 250 کیفیت زندگی

 15/6 18/21 250 سالمت جسمانی بُعد 

 09/5 57/19 250 سالمت روانی بُعد 

 82/5 12/20 250 سالمت اجتماعی بُعد 

 97/4 82/18 250 سالمت محیطی بُعد 

 ( حاکی از آن است که  بین دو متغیر رابطۀ معناداری وجود دارد. 3نتایج جدول )
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. همبستگی بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی3جدول   

 متغیر تعداد ضریب همبستگی اریادسطح معن

05/0 514/0 
 اجتماعی سرمایۀ 250

 کیفیت زندگی 250

بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی ارتباط معناداری وجود دارد دهد  که نشان می (،4)نتایج جدول      
با   ارتباطی بُعد کمترین همبستگی بین ( و 377/0ساختاری با سالمت جسمانی  ) بُعد بین  بیشترین همبستگیکه 

 بود. ( 251/0روابط اجتماعی )

 . آزمون همبستگی اسپیرمن جهت ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی با 4جدول

 کیفیت زندگی معلمان

سالمت 
 محیط

روابط 
 اجتماعی

سالمت 
 روانی

سالمت 
 جسمانی

 

 ابعاد کیفیت زندگی       
 

 سرمایه اجتماعی ابعاد

 همبستگی 377/0 352/0 343/0 321/0
 ساختاری

 معناداریسطح  05/0 05/0 05/0 05/0

 همبستگی 276/0 303/0 251/0 281/0
 ارتباطی

 سطح معناداری 05/0 05/0 05/0 05/0

 همبستگی 299/0 332/0 374/0 314/0
 شناختی

 سطح معناداری 05/0 05/0 05/0 05/0

 . نتایج آزمون دوربین واتسون برای عدم وابستگی خطاها5جدول 

 مدل
 دوربین واتسون سطح معناداری معیارخطای  تنظیم شده  R  مجذور Rمجذور

352/0 342/0 61/4 001/0 85/1 

باشد تا پیش  5/2تا  5/1گزارش شد )باید بین  85/1مقدار آزمون دوربین واتسون (، 5جدول )با توجه به نتایج      
خالصه الگوی رگرسیون را  (،6)جدول کند. مون با رگرسیون را تایید میفرض رگرسیون تایید شود( که انجام آز

شود که ضریب رگرسیون چندگانه بین ابعاد سرمایه اجتماعی جدول مشخص مینتایج با توجه به که  دهدنشان می
 . درصد است 34ها معادل و کیفیت زندگی آن

 . آزمون معناداری معادلۀ رگرسیون6جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجۀ آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

  277/76 3 532/98 رگرسیون
176/431 

 

 
05/0 

 
 915/0 246 620/56 باقیمانده

  249 152/155 جمع کل
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توان گفت مدل تبیینی براساس نتایج تحلیل واریانس می(   =176/431f)  با توجه به مقدار (6) مطابق نتایج جدول
بینی اجتماعی، کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه پیشمعنادار است و به وسیله متغیرهای سرمایه 

 ارتباطی بُعد توان گفت بین این سه متغیر، می (7ضریب بتا و تی در جدول)شود. بنابراین با توجه به مقدار می
 ان تربیت بدنی شهر کرمانشاه دارد.معلم دربینی میزان کیفیت زندگی بیشترین تاثیر را در پیش

 های متغیر وارده در مدل برازش رگرسیون سرمایه اجتماعیآماره .7جدول 

 T Sig ضریب بتا متغیر

 

کیفیت 

 زندگی

 05/0 973/27 842/0 ارتباطی
 

 397/0 ساختاری
 

765/13 05/0 
 

 05/0 252/7 220/0 شناختی

 

 گیریبحث و نتیجه
است که رفتارهای  یو تعهدات اخالق یقواعد عرف ،یررسمیهای غارزش هنجارها، ای ازمجموعه یاجتماع هیسرما

 شیمعموال به افزا هیسرما نی. اشودمیافراد  یروابط اجتماع لیو موجب تسه ردیگیم متقابل در چارچوب آن شکل
و اقتصادی  یانسان هیسرما قیتا از طر کندیو به آنها کمک م انجامدیم کارکنان یاجتماع همکاری و مشارکت

در کیفیت زندگی درسرمایه اجتماعی نقش  پیش بینیهدف از انجام این پژوهش قرار گیرند.  بتوانند در تعامل با هم
مولفه سرمایه اجتماعی با  بین حاکی از آن بود که  پژوهشبین معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه بود. نتیجه 
و مستقیمی وجود دارد. نتایج حاصل همسو با  معناداراه ارتباط کیفیت زندگی در معلمان تربیت بدنی شهر کرمانش

توان . در تبیین نتایج حاصل میبود( 9)( 1392رجبی و همکاران )، (10) (1390طاهریان و همکاران ) پژوهشنتایج 
 فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گفت که میزان سرمایه اجتماعی هر فرد بستگی به تعداد روابط و میزان سرمایه

شود تملک شده توسط هر رابطه دارد. داشتن سرمایه اجتماعی باال، منجر به برقراری تعامالت متنوع با افراد دیگر می
 و همین عامل باعث ایجاد حس رضایت و در نهایت کیفیت زندگی باال برای معلمان تربیت بدنی خواهد شد.

سطح دسترسی منابع نهایی منجر به ایجاد نتایج  وافزایش ارتباطات افزایش با اجتماعی عناصرسرمایههمچنین، 
مطلوبی مانند سالمت جسمانی، روانی و رضایت از زندگی خواهد شد، که این عوامل عالوه بر این اینکه بخشی از 

شود، خود در افزایش سطوح مرتبط با مفهوم کیفیت زندگی به طور مستقیم تاثیر گذار کیفیت زندگی محسوب می
  است. 

بود که از  12/71( حاکی از آن بود که  میانگین سرمایه اجتماعی معلمان تربیت بدنی 2نین، نتایج جدول )همچ     
میانگین کیفیت زندگی آنها مترین میانگین را داشت. همچنین، ارتباطی کبُعد شناختی باالترین و   بُعد بین ابعاد آن، 

سالمت محیطی بود. در  بُعد سمانی و کمترین مربوط به سالمت ج بُعد بود که بیشترین میانگین مربوط به  54/64
توجه به بعد ارتباطی معلمان تربیت بدنی به عنوان عامل کانونی سرمایه اجتماعی از اهمیت برخوردار این رابطه، 
به عنوان ذینفعان مهم آموزش و  دانش آموزانهمکاران، والدین و  مدیر، تعامل بهتر با جادیا بنابراین،خواهد بود. 

همچنین، در  شبکه های جدید با دیگران را ایجاد می کند.پیوندی از موجب ایجاد آشنایی، نزدیکی و ایجاد  پرورش
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نشان داد که ابعاد سالمت روانی و سالمت محیطی به عنوان دو بعد از ابعاد کیفیت زندگی  جینتامورد کیفیت زندگی 
ر کرمانشاه بودند که میانگین کمتری نسبت به سایر ابعاد داشتند. در این رابطه، برای تقویت معلمان تربیت بدنی شه

سالمت روانی معلمان ورزش  که با توجه به نوع وظایف و فعالیت در شرایط مختلف آب و هوایی به انجام وظیفه 
، تثبیت وضعیت شغلی،  افزایش می پردازند، توجه به شرایط و وضعیت محیطی زندگی از جمله ارائه خدمات رفاهی

حقوق و مزایا و غیره می تواند موجب کاستن از دغدغه های ذهنی و تمرکز بهتر آنها بر وظایف شغلی و بهبود کلی 
ارتباطی سرمایه اجتماعی با میزان کیفیت زندگی معلمان تربیت  بُعد بررسی ارتباط بین  درکیفیت زندگی آنها شود.  

و سالمت روابط اجتماعی د سالمت جسمانی، سالمت روانی، همبستگی اسپیرمن در ابعا بدنی باتوجه به ضرایب
یت بدنی شهر کرمانشاه ارتباطی سرمایه اجتماعی با ابعاد کیفیت زندگی معلمان ترب بُعد نتایج نشان داد بین محیط، 

ارتباطی با سالمت روانی نسبت  بُعد ، که از بین ابعاد کیفیت زندگی ، ارتباط داشتو مستقیمی وجود  ارتباط معنادار
و  طاهریانو ( 13)( 1387)و همکاران ینوغان هایهمسو با پژوهش جینتاشتر بود. یبه سه عامل دیگر ب

به کیفیت تعامالت وارتباط اعضاء در درون یک گروه  ،ارتباطیبُعد در این راستا،  باشد. یم (10) (1390)همکاران
با  بیشتری میزان ارتباط معلم هرچه هایی نظیر اعتماد و ارتباط متقابل مطرح است.شاخص ،بُعد اشاره دارد. در این 

اجتماعی  سالمت میزان باشد، داشته باالتری حمایتی ومنابع داشته مدرسه همکاران، مدیر و حتی دانش آموزان در
فوجیساوا  در این رابطه،  است. ضروری افراد سالمت برای مثبت فردی بین ارتباطاتطرفی، ازیابد.می افزایش اونیز

و معتقدند  کردندارتباط میان فرد و محیط تعریف  ۀهای ارتباطی را به عنوان وسیلمهارت ،(14) (2009و همکاران)
مهارت ارتباطی سازنده و سالم با همساالن و به مثابه بخش مهمی که این وسیله برای شروع و ادامۀ مهارت 

با ایجاد رابطه )تعامل اجتماعی( فرد دارای مهارت ارتباطی باال ا ،نیبنابرا. شودتفاده واقع میمت روانی، مورد اسازسال
اکثر پژوهشگران  دگاهیباالتری دست می یابد. از د یزندگ تیفیای سالم و سازنده با سایرین به سالمت اجتماعی و ک

 یهمکار لیگذار است. اعتماد باعث تسه ریتاث یانسان یزندگ تیفیاعتماد برمشارکت و بهبود ک ،یاجتماع هیسرما
اعتماد  زین یخواهد بود و خود همکار شتریهم ب یباالتر باشد احتمال همکار یاهر چه اعتماد در جامعه. شودیم
 یو ناآگاهانه نم یاریاخت ریاست عنصر غ یهمکار تیتقو یاز عناصر ضرور یکیاعتماد که . ازطرفی، کندیم جادیا

توان به خگویی را میباشند. اعتماد، مشارکت، آگاهی عمومی یا دانش حرفه ای معلمان، روابط متقابل، تعهد و پاس
های اجتماعی در نظر گرفت که فقدان هر یک از آن ها برای منابع انسانی موجب کاهش تشریک عنوان مؤلفه

ایجاد مسائل و مشکالتی همچون باال مساعی و کاهش دسترسی به اطالعات می شود که این امر خود موجب 
شغلی، کاهش انگیزش، ترك شغل معلمان و در نهایت کاهش کارایی و اثر  یترفتن غیبت معلمان، کاهش رضا

 . گرددیبخشی م
معلمان  کیفیت زندگیساختاری سرمایه اجتماعی با بُعد در بررسی ارتباط  یافته دیگر پژوهش حاکی از آن بود که     

 ی، سالمت روان37/0 یدر ابعاد سالمت جسمانهای مربوط به آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن یافته تربیت بدنی
با ابعاد  یاجتماع هیسرما یساختاربُعد  نینشان داد ب جینتا، 32/0 طیو سالمت مح 34/0 یروابط اجتماع، 35/0
که از بین ابعاد کیفیت  ،داشتوجود  یمیشهر کرمانشاه ارتباط معنادار و مستق یبدن تیمعلمان ترب یزندگ تیفیک

 یساختار بُعد در این راستا،  ساختاری با سالمت جسمانی نسبت به سه عامل دیگر بشتر بود. بُعد زندگی ،ارتباط 
شامل الگوی پیوندهای میان اعضاء گروه و ترکیب سازماندهی این اعضاء است. سلسله مراتب شبکه، تراکم و میزان 

در رابطه با ساختارها  یساختاربُعد ساختاری هستند. بُعد های عمده ی گروه از جمله شاخصهمگنی گروه یا اعضا
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 میتصم زانیم ،یریگ میدر تصم تیبر عمکردشان ، شفاف مدیرانو  معلمان ییپاسخگو ری، نظیتیریمد یندهایو فرا
مجموعه ای از ارتباطات افقی و وجوه  هاست. از نظر پاتنام، سرمایۀ اجتماعی ب یو اقدام بر اساس کار گروه یریگ

 امکانات تسهیل و ایجاد با که، شودگوناگون سازمان های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها، و شبکه ها اطالق می
توانمند  هایبرنامه نبنابرای.دهند می افزایش را زندگی کیفیت نتیجه در و جامعه آیی کار متقابل، منافع هماهنگ،

 تیباعث رضا یو اهداف سازمان یاهداف فرد نیب یو سازگار یرگی میمعلمان، مشارکت آنان در امر تصم یساز
رجبی و همکاران  هایهمسو با پژوهش جیباال را به دنبال خواهد داشت. نتا یزندگ تیفیک تیمعلمان شده و در نها

به  ها و انجمن ها،راستا، عضویت معلمان در گروهدر این  باشد. یم(، 12)( 1387)و همکاران ینوغان (،9( )1392)
تواند عالوه بر عضویت در گروه و ایفای نقش، تامین کننده سالمت جسمانی، روانی و ویژه تیم های ورزشی می

توان تبلور و توسعۀ آنها را ها میی ورزشی است و در این محیطروابط اجتماعی و محیطی که محصول محیط ها
مبارزه با کنار گذاشته شدن و  هبر این باور است ک (2002) نول از طرف دیگر، باشد. می د،شاهده کربیشتر م

توانمندسازی افراد مهم ترین عامل در ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی از طریق تقویت همبستگی اجتماعی است . 
ی به ایجاد نهادهای جدید از این رو، سیاست های اجتماعی می بایست با تکیه بر نقش ذی نفعان در تصمیم گیر

 (.19) عی هم رأیی اجتماعی ، اقدام کنندبنیان نهادن نو نظوریا اصالح ساختارهای موجود، به م
 تیمعلمان ترب کیفیت زندگیبا  یاجتماع هیسرما یشناختبُعد ارتباط  یبررس در یافته دیگرحاکی از آن است که     
 یروابط اجتماع، 332/0 ی، سالمت روان299/0 یدر ابعاد سالمت جسمان رمنیاسپ یهمبستگ بیباتوجه به ضرا یبدن

معلمان  یزندگ تیفیبا ابعاد ک یاجتماع هیسرما یشناخت بُعد  نیبنشان داد  جینتا 314/0 طیو سالمت مح 374/0
 بُعد ، که از بین ابعاد کیفیت زندگی ، ارتباط داشتوجود  یمیو مستقادار شهر کرمانشاه ارتباط معن یبدن تیترب

 (1392های، رجبی و همکاران )نتایج همسو با پژوهشارتباطی با سالمت روانی نسبت به سه عامل دیگر بشتر بود. 
و  ی، عقل یذهن یها تیّفعال یعنیکه محور آن ، شناخت ) بُعد نیاباشد. و می (20) (2007و همکاران) میک، (9)

شبکه فراهم  یاعضا یبرااز اهداف و ارزش ها را  یمشترک نشی( است ، با استفاده از زبان مشترك ، بیا شهیاند
که در آن مشارکت،  یمدارسدر این رابطه، . دینمایرا فراهم م یآنان در نظام اجتماع نهیبه تیکند و مقدمه فعالیم

از خود در جهت استثمار  تیرا صرف حراست و حما ی، معلمان زمان کمقرار دارد یتعهد و اعتماد در سطح باالتر
و تبادل اطالعات در سطح اعتماد  ندینمایو دانش آموزان م  کاراننشدن در تعامالت روزمره و نظارت بر اعمال هم

را به  یاجتماع هیباشد. سرما یکار خود راض طیشود تا معلم از محیباعث م عوامل نیو ا ردیگیتر صورت مشیباال ب
 یروهگ یکرد که اعضا فیتعر یررسمیغ هایارزش ایازهنجارها  ینیتوان به عنوان وجود مجموعه معیم یسادگ

خود باعث  خودی به وهنجارها هاهستند. مشارکت درارزش میمجازاست، درآن سه انشانیو تعاون م یکه همکار
کیفیت  گرید یباشد از سو یمنف هایارزش است ممکن هاارزش نیگردد، چرا که ا ینم یاجتماع هیسرما دیتول

. یکی از این ابعاد نشاط در مقیاس  شودیشامل م زمادی را نی زندگی سازه ای است که، جدا از ابعاد مادی، ابعاد فرا
فردی و اجتماعی است. در مجموع، گسترش و تسهیل شبکۀ ارتباطات و پیوندهای اجتماعی سطح دسترسی افراد 

ماعی و اقتصادی ارتقا می دهد. این پیوندها و ارتباطات در اشکال متفاوت خود، یعنی به و گروه ها را به منابع اجت
که عناصر موجود در جامعه به هم اتصال  شودیصورت درون گروهی و برون گروهی، به مثابۀ نوعی چسب باعث م

کنش های جمعی و تسهیل گردد. وجود  غیرهو  قبیل تعاون، حمایت های اجتماعی  یابند و کنش های جمعی از
افزایش کارآیی برنامه های  و ها،نهیحل مسئله به صورت گروهی باعث استفادة بهتر از منابع اجتماعی، تقلیل هز
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 مختلف ابعاد در زندگی، کیفیت که کرد ادعا تواناقتصادی، اجتماعی، و عمرانی در سطح جامعه می گردد. پس می
 اجتماعی  است.  هایارزش سازگاری و پیوندها و ارتباطات کیفیت تأثیر تحت خود،
به بررسی این مسأله پرداخته شد که ابعاد سرمایه اجتماعی به چه اندازه میزان کیفیت زندگی معلمان  یافته پایانی     

 34کنند. نتایج حاصل نشان داد سرمایه اجتماعی به صورت کلی به میزان تربیت بدنی کرمانشاه را پیش بینی می
سهمی کمی بیشتر  ی ارتباط بُعد پیش بینی کیفیت زندگی معلمان تربیت بدنی را دارد که در این میان  قابلیت درصد

 (1389های قاسمی زاده و همکاران)نتایج حاصل همسو با نتایج پژوهش .را داشتدر پیش بینی از دیگر متغیرها 
که سرمایه اجتماعی را پیش بینی کننده مهم کیفیت ( 9)( 1392و رجبی و همکاران ) (5) (2010رسالن)( 12)

توان گفت که آموزش و پرورش نهادی فراگیر، در تبیین نتایج حاصل می باشد.میزندگی گزارش کرده بودند، همسو 
پویا و تأثیرگذار بر رفتارها و هنجارهای آشکار و نهان همه جانبه اخالقی، سیاسی، اقتصادی، دینی، حقوقی، اجتماعی 

ها و اهداف آن، ارتقای روحیه خالقیت، شکوفایی و بروز استعدادها، فرهنگی آحاد جامعه است و ماهیت فعالیتو 
های عمومی و تخصصی و تعیین راهبرد در دست یابی به تعالی، توسعه، سعادت و رشد است.. باال بردن سطح آگاهی

تی در رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی یک جامعه ها، نقش بسیار حیامعلمان در مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه
، یک معیار موفقیت سازمانی است و اغلب یکی از عوامل مؤثر در تدریس موفق آنانکنند، و کیفیت زندگی را ایفا می

آنان ممکن است  میزان کیفیت زندگی و انگیزش شاگردان، است. البته با توجه به ماهیت شغل معلمان تربیت بدنی،
به طور کلی  پذیرد که یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی استباشد چرا که از عوامل متعددی تاثیر می متفاوت

ای نشان دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است. همچنین وجود میزان سرمایه اجتماعی در هر گروه یا جامعه
شود، به طوری که در مواقع بحرانی می های اجتماعیاجتماعی موجب تسهیل کنشمیزان قابل قبولی از سرمایه

ترین منبع حل مشکالت و اصالح فرآیندهای موجود اجتماعی به عنوان اصلیتوان برای حل مشکالت از سرمایهمی
در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن مطرح می شود، سرمایه گذاری در روابط اجتماعی و همچنین  هآنچه ک سود برد.

افزایش، گسترش و به اشتراك گذاشتن منابع در روابط و یا از طریق آن برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد 
بنابراین اگر ی محسوب می شود. و بده بستان در جامعه است، از این رو، روابط اجتماعی، بستر اصلی سرمایه اجتماع

معلمان در برقراری ارتباط متقابل با دیگر اعضای مدرسه و دانش آموزان موفق باشند از کیفیت زندگی باالتری 
 برخوردار خواهند بود.

 

 پیشنهادات کاربردی
 شهر نیبد تربیت معلمان در زندگی کیفیت با اجتماعی سرمایه بین  نشان داد که کلی پژوهش پژوهش نتیجه 

در این رابطه سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی نامشهود در سازمان . داشت وجود مستقیمی و معنادار ارتباط کرمانشاه
ها به ویژه مدارس از طریق تعامل و روابط بین فردی معلمان با مدیر و دانش آموزان بر پایه اعتماد و همکاری و 

می شود جهت افزایش کیفیت زندگی معلمان، برنامه هایی برای افزایش  افزایش انسجام گروهی قرار دارد و پیشنهاد
 آگاهی بخشی در رابطه با نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مدارس برگزار گردد.

  درصد قابلیت پیش بینی کیفیت زندگی  34بر مبنای یافته این پژوهش، سرمایه اجتماعی به صورت کلی به میزان
ر مجموع داشت که در این بین بُعد ارتباطی  سهمی کمی بیشتر از دیگر متغیرها در پیش معلمان تربیت بدنی را د

سرمایه بینی را داشت. در این رابطه، به مدیران به عنوان حلقه رابط معلمان در یک مدرسه پیشنهاد می شود که 
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مراسم درون  برگزارینند بیشتری در توسعه روابط بین معلمان در مقاطع مختلف را از روش های مختلف ماگذاری 
به ایجاد دورهمی معلمان با یکدیگر  مانند حضور در  مدرسه ای به مناسبت های خاص، اختصاص ساعاتی در هفته

را  سالن های ورزشی و برگزاری مسابقات ورزشی و حتی پیش بینی مراسم غیر رسمی در خارج از محیط مدرسه
 ر معلمان و نزدیک شدن بیشتر آن ها و تقویت فعالیت های ارتباطی بیشتروابط اجتماعی به ایجاد  تدارك دیده تا

 کمک نمایند.جهت بهبود کیفیت زندگی آنها 

  بهبود روابط بین معلمان با دانش آموزان در مقاطع مختلف از طریق فعایت های انجمن های دانش آموزی و تدوین
به ایجاد و  علمی و فرهنگی در تقویم مدارسبرنامه های مختلف مانند مسابقات ورزشی، رویدادهای تفریحی، 

 کمک نماید.و دانش آموزان  معلمانبرقراری ارتباط متقابل 

  ،زندگی کیفیت ابعاد با اجتماعی سرمایه ساختاری بُعد بین مستقیم و معنادار ارتباطمطابق یافته پژوهش حاضر 
 ساختاری بُعد راستا، این در. بود بیشتر مانیجس سالمت با ساختاری بُعد رابطه شهرکرمانشاه، بدنی تربیت معلمان

یعنی عملکرد معلمان در مدرسه تعریف می شود که توصیه می شود برای افزایش سالمت جسمانی معلمان، آنها 
تالش کنند اهداف فردی مانند موفقیت و پیشرفت و کیفیت تدریس را با اهداف سازمانی پیوند زده و در این راستا 

 قدم بردارند.

 در پژوهش حاضر در بین معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه از میانگین پایین تری نسبت به بقیه  بُعد  شناختی
یعنی بینش مشترکی از اهداف و ارزش ها را برای اعضای شبکه برخوردار بود. توصیه می شودمدیران در مدرسه 

 ایجاد کند.عالئم مشترك و روایت های مشترك معلمان از طریق 
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