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 شناختی با نقش میانجی خودکارامدی  رابطة سرمایة اجتماعی و سرمایة روان

  بدنی در دبیران تربیت

  

 1احمد محمودی
   3میثم رحیمی زاده –  2جلیل یونسی –

زشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران دانشجوی دکتری مدیریت ور.1

 .استادیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکدة روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران2
 هران، تهران، ایران. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ت3 

 (15/06/1394 :تاریخ تصویب، 23/11/1393)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

شناختی در دبیران ورزش بوده است. جامعة  های سرمایة روان یابی سرمایة اجتماعی براساس مؤلفه بینی و مدل هدف پژوهش حاضر، پیش

ای نامتناسب و با استفاده از  گیری تصادفی طبقه روش نمونه  که به( N=270آماری پژوهش، کلیة دبیران تربیت بدنی شهر قزوین بودند )

عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. روش اجرای این پژوهش، همبستگی از نوع  نفر به 120یابی،  های مدل حداقل حجم نمونه در پژوهش

( و سرمایة 2007شناختی لوتانز ) ایة روانها، پرسشنامة سرم مدلسازی معادالت ساختاری )تحلیل مسیر( بود. ابزار گردآوری داده

( بود که روایی صوری و محتوایی آن را استادان متخصص تأیید کردند و پایایی ابزار از طریق ضریب 1389اجتماعی خداداد و همکاران )

کنندة  آمده، حمایت دست دست آمد. نتایج به به α=90/0و برای سرمایة اجتماعی  α=78/0شناختی  آلفای کرونباخ برای پرسشنامة روان

طور  بینی به طور مستقیم، و خوش آوری به های امیدواری، خودکارامدی و تاب طور کلی نشان داد مؤلفه روابط ساختاری مفروض است که به

طور  تواند به ینهند. مؤلفة امیدواری نیز م آوری، بر سرمایة اجتماعی تأثیر می گری امیدواری، خودکارامدی و تاب غیرمستقیم و با میانجی

آوری، اثر و ارتباط معناداری با  بینی و تاب گری خودکارامدی بر سرمایة اجتماعی اثر بگذارد و مؤلفة خوش غیرمستقیم از طریق میانجی

 خودکارامدی که دارای بیشترین اثر بر سرمایة اجتماعی است، ندارند. 

 

  های کلیدی واژه

 شناختی. ، دبیران، سرمایة اجتماعی، سرمایة روانآموزش و پرورش، تحلیل مسیر، تربیت بدنی

 

                                                           

  -  : 09151041844نویسنده مسئول : تلفن Email:ah.mahmoudi1985@gmail.com                                                                              
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 مقدمه

ای  امروزه، توسعة اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه

ها  کارگیری بهتر و مؤثرتر منابع و دارایی مستلزم به

(. 1شده است ) پیش تعیین  منظور دستیابی به اهداف از به

ی، های مالی و انسان بر منابع و دارایی ای عالوه هر جامعه

شناختی نیز دارد که از  منابع سرمایة اجتماعی و روان

پیوندها و روابط اثربخش افراد جامعه و شرایط روحی و 

تازگی وارد  شود. مفهوم جدیدی که به روانی آنان ناشی می

شناختی است.  ادبیات رفتار سازمانی شده، سرمایة روان

شناسی  شناختی ریشه در نهضت روان سرمایة روان

 1میهایی و سلیگمن زعم چیگزنت ا دارد. بهگر مثبت

گرا علم تجارب مثبت روانی،  شناسی مثبت (، روان2000)

گراست  های مثبت های مثبت فردی و سازمان خصلت

های  یکی از شاخص2شناختی (. سرمایة روان37)

هایی مانند باور  گرایی است که با ویژگی شناسی مثبت روان

ابی به موفقیت، پشتکار در هایش برای دستی فرد به توانایی

پیگیری اهداف، ایجاد اسنادهای مثبت دربارة خود و 

( 2002(. لوتانز )22شود ) تحمل مشکالت تعریف می

گرایی در  گرا، کاربرد مثبت پیشگام رفتار سازمانی مثبت

محیط کار را بیشتر در راستای توجه و تقویت 

آنها های  دید تا مدیریت ضعف های کارکنان می توانمندی

شناسی  گرا همانند روان (. رفتار سازمانی مثبت29)

کند که به دستاورد جدیدی در زمینة  گرا ادعا نمی مثبت

گرایی رسیده است، بلکه به نیاز به تمرکز بیشتر بر  مثبت

ها، صفات و  پردازی، پژوهش و کاربرد مؤثر حالت نظریه

 (.10رفتارهای مثبت کارکنان در محیط کار اشاره دارد )

شناختی را با  (، سرمایة روان2007لوتانز و همکاران )

. اعتماد به نفس الزم و 1کنند:  ها تعریف می این ویژگی

انگیز  تالش برای موفقیت در کارهای چالش

                                                           

1. Csikszentmihalyi and Seligman 

2 . Psychological Capital 

. ایجاد اسنادی مثبت در مورد موفقیت 2(؛ 3)خودکارامدی

. پافشاری در 3(؛ 4بینی در زمان حال و آینده )خوش

که تغییر دادن مسیرهای  هنگامی رسیدن به اهداف و 

. تحمل و 4(؛ و 5یابد )امید رسیدن به اهداف الزام می

جای اول برای دستیابی به موفقیت هنگام  بازگشت به

(. سرمایة 24( )6آوری ها )تاب مواجهه با مشکالت و سختی

چه کسی هستید )خود »شناختی در واقع به مفهوم  روان

بر « وید )خود ممکن(خواهید بش چه کسی می»واقعی( و 

 (.8گردد ) یابنده باز می ای و رشد یک مبنای توسعه

های انسان است که به او  امیدواری یکی از ویژگی

ها را پشت سر بگذارد، اهداف خود  کند ناامیدی کمک می

ناپذیر بودن آینده را کاهش  را پی بگیرد و احساس تحمل

فت و (، خودکارامدی را دریا2008) 7(. بندورا9دهد )

های خود برای  ها و توانمندی داوری فرد دربارة مهارت

های ویژه به آنها نیاز  انجام دادن کارهایی که در موقعیت

ها و  نظر وی، مهارت (. به11کند ) است، تعریف می

های مناسبی  کننده بینی دستاوردهای قبلی افراد، پیش

رة برای عملکرد آیندة افراد نیستند؛ بلکه باور انسان دربا

های خود در انجام دادن آنها بر چگونگی عملکرد  توانایی

گزینی  بینی به جهت خویش مؤثر است. همچنین خوش

طور معمول پیامدهای مثبت مورد  اشاره دارد که در آن به

انتظارند و این پیامدها، عوامل ثابت، کلی و درونی درنظر 

آوری، سازگاری مثبت  (. از سویی تاب31شوند ) گرفته می

آوری فقط  (. تاب39در واکنش به شرایط ناگوار است )

کننده ها یا شرایط تهدید مقاومت منفعالنه در برابر آسیب

کنندة فعال و سازندة آور مشارکت ب نیست؛ بلکه فرد تا

دهد  (. تحقیقات نشان می25محیط پیرامون خود است )

سمت توجه به  تغییر موضوع از علوم محض سازمانی به

                                                           

3. Self-Efficacy 

4. Optimism 

5. Hope 

6 . Resiliency 

7. Bandura 
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ها  تواند سبب اثربخشی سیاست مثبت افراد، می های ویژگی

( و بهبود سالمت روحی و 23های مدیریتی ) و رویه

 (.41جسمی کارکنان سازمان شود )

ای از روابط و پیوندهای  ، شبکه1سرمایة اجتماعی

گروهی و  فردی و بین مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین

اجتماعی  های ها و گروه تعامالت افراد بین نهادها، سازمان

است که به همبستگی و انسجام اجتماعی و برخورداری 

ها از حمایت اجتماعی و انرژی الزم برای افراد و گروه

ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی تسهیل کنش

(. در خصوص بیان تعریفی از سرمایة 28شود )منجر می

اجتماعی باید به این نکته توجه داشت که هیچ تعریف 

ه و کلی از مفهوم سرمایة اجتماعی وجود ندارد. شد پذیرفته

دارد  ( در تعریف سرمایة اجتماعی بیان می1995) 2پوتنام

ها و روابط اجتماعی و  که سرمایة اجتماعی شامل شبکه

ها و  هایی است که از طریق این شبکه هنجارها و ارزش

شود. در هر حال  روابط، ایجاد، توزیع و منتشر می

ها حاکی از این است که سرمایة  ها و پژوهش بررسی

اجتماعی همواره برای جامعه مثبت است؛ در این دیدگاه 

شود که سرمایة اجتماعی نوعی منفعت عمومی ادعا می

 (. 2است )

تعاریف متعددی از سرمایة اجتماعی بیان شده است، 

اما این تعاریف در این ایدة اصلی که ارتباطات اجتماعی 

که  گونه دارند. درست همان واجد ارزش است، اشتراک

وری  تواند بهره شناختی یا سرمایة انسانی می سرمایة روان

وری افراد و  را افزایش دهد، ارتباطات اجتماعی نیز بر بهره

(؛ چراکه سرمایة اجتماعی، 33گذارد ) ها اثر میگروه

مبادلة منابع میان واحدها و نوآوری در سازمان را تسهیل 

رمایة اجتماعی، نرخ ترک خدمت و عالوه س کند. به می

دهد،  پاشیدگی سازمانی را کاهش می هم میزان تجزیه و از

های  بخشد؛ به تشکیل شرکت کارآفرینی را سهولت می
                                                           

1 . Social Capital 

2 . Putnam 

کند و عاملی مؤثر در تسهیل یادگیری  جدید کمک می

(. با وجود تأثیرات مطلوب و 6آید ) شمار می سازمانی به

فی برای شناخت و چشمگیر سرمایة اجتماعی، تالش کا

کنندة سرمایة اجتماعی در  بررسی عوامل تقویت

(. در این راستا 12های کاری انجام نپذیرفته است ) محیط

ای  توجه به این نکته الزم است که سرمایة اجتماعی پدیده

گذاری هدفمند نیاز  مشخص و ثابت نیست، بلکه به سرمایه

کننده یا  ادهای ایج رو بررسی سازوکار این (. از32دارد )

 کنندة سرمایة اجتماعی، اهمیت زیادی دارد.  تسهیل

( 2006) 3ها، رومرو و کروثیردس مبتنی بر این تبیین 

های اجتماعی تحمیلی، سرمایة  نشان دادند که در شبکه

گیرد و ممکن است در  اجتماعی موقتی شکل می

صورت موقعیتی تأثیر مثبت بر سرمایة  مدت و به کوتاه

های  که در شبکه ی داشته باشد. درصورتیشناخت روان

طور  شده، سرمایة اجتماعی به اجتماعی انتخابی و خلق

یابد که به تجلی سرمایة  پذیر گسترش می انعطاف

شود. در این  شناختی عمیق و پایدار منتهی می روان

های انطباقی و سازگارانة افراد نیز فزونی  ها، مهارت موقعیت

( نشان داده است که سرمایة 2005) 4(. کوپر35یابد ) می

رو  شناختی اولویت دارد؛ ازاین اجتماعی بر سرمایة روان

نبود یا ضعف سرمایة اجتماعی به انزوای فرد و فردگرایی 

شناختی منتهی  منفی و در نهایت به تضعیف سرمایة روان

شناختی  بر این، سرمایة روان (. افزون15شود ) می

های  می در چارچوبآید. آد خود پدید نمی به خود

طور  برد و به سر می شدة فرهنگی و اجتماعی به ترسیم

پیوسته از منابع فرهنگی و اجتماعی، بازخوردهای 

کند. این بازخوردها قادرند  اطالعاتی و اصالحی دریافت می

دهی اهداف، معنای زندگی، مقاومت در برابر فشار  در شکل

ر داشته باشند. ارزیابی مثبت و منفی، تأثیر ماندگا و خود

کننده و  های اجتماعی حمایت رو، فقدان شبکه این از
                                                           

3 . Romero and Cruthirds 

4 . Cooper 
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فردی قادرند  گسست روابط بین فردی و افول اعتماد بین

های اجتماعی  های فردی در عرصه از تظاهرات توانمندی

اعتمادی و گسست  جلوگیری کنند. در واقع فضاهای بی

ورزی و خودابرازی را از آدمی  اجتماعی، فرصت جرأت

سازد.  گیرد و او را از منابع عظیم بازخوردی محروم می می

انداز روندهای آتی زندگی را برای  نبود این منابع، چشم

برد و یأس، ناامیدی و بدبینی را در  فرد در ابهام فرو می

 (.17کند )شناختی فرد جایگزین می نظام ادراکی و روان

یة شناختی همچون سرمایة انسانی و سرما سرمایة روان

گذاری شود و  تواند مدیریت و سرمایه اجتماعی، می

های مشهود با  های سنتی و دارایی برخالف سرمایه

(. رهبران و 26یابد ) گذاری بسیار اندکی تحقق می سرمایه

ها همکارانشان با اجتناب از اشتغال ذهنی مداوم به ضعف

های ها و کیفیتتوانند به قوتو سوء عملکردهای افراد می

بینی، امیدواری و اعتماد  وب آنها توجه کنند و خوشمطل

به نفس را در کارکنان افزایش دهند و بدین وسیله 

 (.22عملکرد فردی سازمانی را بهبود ببخشند )

ها بر پیامدهای سرمایة  در هر حال بیشتر مطالعه

های اندکی به بررسی این  اجتماعی تمرکز دارند. پژوهش

ملی به ایجاد تقویت سرمایة اند که چه عوا امر پرداخته

های زیادی که به  (. مطالعه12شود ) اجتماعی منجر می

پردازند، اساساً بر  بررسی مقدمات سرمایة اجتماعی می

های شخصیتی متمرکز ساختار سازمانی رسمی و ویژگی

نشده باقی مانده،  شوند، ولی چیزی که تقریباً بررسی می

ور مستقیم ط عوامل رفتاری است که ممکن است به

که  گونه کنندة تشکیل سرمایة اجتماعی باشند. همان تعیین

توضیح »کنند  ( اشاره می2002بولینو و همکارانش )

اندکی در خصوص این امر که چگونه رفتارهای فردی در 

سازمان ممکن است توسعه سرمایة اجتماعی را تسهیل 

رو این مطالعه با هدف ارائة  ازاین«. کنند، وجود دارد

هایی در مورد ارتباط عوامل شناختی با سرمایة  نشبی

 (.12اجتماعی در محیط کار شکل گرفته است )

( نشان داد که 2010) 1مطالعة آوی، لوتانز و یوسف

شناختی با قصد ترک شغل رابطة منفی و با  سرمایة روان

رفتارهای مثبتی مثل رفتارهای نوآورانه و باور افراد به 

آمیز شغل رابطة  نجام موفقیتهای خود در ا توانمندی

( در پژوهشی نشان داد 1994) 2(. هارفام7مثبت دارد )

زا را در زندگی کاهش  سرمایة اجتماعی عوامل استرس

کند. سرمایة اجتماعی  دهد و خطر این عوامل را کم می می

تواند تأثیر حوادث منفی همچون از دست  همچنین می

از سویی نتایج  (.18دادن شغل را در زندگی کاهش دهد )

تحقیقی که با هدف بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و 

سالمت روان مهاجران انجام گرفت، نشان داد عوامل 

طور خاص، تنهایی،  مهمی چون حمایت خانوادگی کم و به

دسترسی محدود و نامناسب به خدمات جمعی و تحقیر 

اجتماعی، در مختل شدن سالمت و بهزیستی روانی مؤثر 

. همچنین دسترسی نامناسب به خدمات، آشفتگی در است

های اجتماعی، و از دست دادن خویشاوندان و  حمایت

 3(. لی38دوستان، در آشفتگی روانی مهاجران تأثیر دارند )

های اجتماعی  ( در تحقیقی با مطالعة رابطة حمایت2000)

شناختی دانشجویان کره، نشان داد حمایت  و سالمت روان

طة مثبتی با سرمایة روانی دانشجویان دارد و اجتماعی راب

دانشجویان دارای سطح باالی حمایت اجتماعی، فشارهای 

(. در پژوهشی دیگر 21روانی و استرس کمتری دارند )

تر  نشان داده شد هرچه افراد به لحاظ اجتماعی منزوی

باشند، از سالمت روانی کمتری برخوردارند و برعکس 

ر جامعه بیشتر باشد، آن هرچه پیوستگی اجتماعی د

رو با توجه به مطالب  (. ازاین40تر خواهد بود ) جامعه سالم

شناختی با  گفته و با عنایت به اینکه سرمایة روان پیش

                                                           

1 . Avey, Luthans and Youssef 

2 . Harpham 

3 . Lee 
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سرمایة اجتماعی رابطه دارد، پژوهش حاضر با هدف 

 با آن ارتباط و شناختی روان سرمایة وضعیت بررسی

قزوین انجام  شهر بدنی تربیت معلمان در اجتماعی سرمایة

ای به این نکته اشاره  ( در مطالعه2002گرفت. آدلر و وان )

شناختی غنی  کنند که افرادی که از سرمایة روان می

برخوردارند، توانایی بیشتری برای تعامالت گروهی و 

های اجتماعی دارند؛ چراکه آنچه افراد را به  مشارکت

و افزایش  دهد و موجب تکرار و تداوم یکدیگر پیوند می

(. در این 6شناختی است ) شود، سرمایة روان تعامالت می

( در میان 1391زمینه پژوهش خسروشاهی و همکاران )

دانشجویان دانشگاه تبریز، حاکی از تأثیر مثبت سرمایة 

(. خداداد و 3شناختی بر سرمایة اجتماعی است ) روان

 (، سرمایة اجتماعی را چهار عامل اعتماد1389همکاران )

سازمانی، شهروندی سازمانی، اعتماد و روابط متقابل و 

مشارکت غیررسمی سازمانی عنوان کرد. وی همچنین در 

پژوهش خود بیان کرد که در وزارت ورزش و جوانان، 

بر این،  سرمایة اجتماعی زنان کمتر از مردان است. عالوه

سرمایة اجتماعی در افراد دارای سابقة مدیریت، بیشتر از 

بدون سابقة مدیریت بود؛ میزان سرمایة اجتماعی در افراد 

طور معناداری کمتر بود و  این سازمان نیز از حد متوسط به

ها به جز عامل رفتار شهروندی سازمانی امتیاز همة عامل

(. در پژوهشی ایرینا، ایگال و 4کمتر از حد متوسط بود )

( نشان دادند که افراد دارای بهزیستی 2007) 1مارک

شناختی باال از زندگی خانوادگی خود رضایت دارند،  روان

کنند و دوستان زیادی دارند؛ در  روابط خوبی برقرار می

های دورنی ارتباط دارد و  ضمن بهزیستی روانی با انگیزه

های اجتماعی  سطوح باالتر شادکامی موجب ارتقای مهارت

رو  (. ازاین19کند ) شود و از افسردگی جلوگیری می می

( در الگوی نظری خویش، نقش 2001) 2روتوندو دکر و

خصوص سرمایة اجتماعی را برجسته  عوامل اجتماعی به
                                                           

1. Irina, Igal and Mark 

2. Decker and Rotondo 

دارند که سرمایة اجتماعی قادر است  کنند و بیان می می

شناختی بر بهزیستی روانی را تسهیل  تأثیرات سرمایة روان

( طی پژوهشی با 2008) 3(. یامااوکا16یا تعدیل کند )

شناختی در آسیای  تماعی و سالمت روانعنوان سرمایة اج

شرقی به این نتیجه رسید که بین سرمایة اجتماعی و 

شناختی، رابطة مثبت و معناداری وجود  بهزیستی روان

اند و از  دارد؛ یعنی افرادی که در زندگی خود اجتماعی

دوستان بیشتری برخوردارند بهزیستی روانی بیشتری نیز 

زاده و مرادی  یقی لهسائی(. همچنین در تحق42دارند )

( نشان دادند افراد دارای حمایت اجتماعی باال، 1386)

فردی کمتری دارند، در رویارویی با  های میان کشمکش

کنند و  زای زندگی، بیشتر ایستادگی می رویدادهای تنش

(. 5از بهزیستی و سالمت روانی بهتری نیز برخوردارند )

ان سرمایة اجتماعی ( در پژوهشی با عنو2010) 4ساراسینو

های آن با  و بهزیستی دریافت که سرمایة اجتماعی و مؤلفه

دار دارد؛ یعنی  شناختی رابطة مثبت و معنا بهزیستی روان

های  اند و شبکه افرادی که در زندگی خود اجتماعی

اجتماعی بیشتری دارند، از رضایت از زندگی و بهزیستی 

 (. 36روانی باالتری نیز برخوردارند )

های بسیاری به بررسی رابطه، علل و عوامل  پژوهش

شناختی  مؤثر در افزایش و توسعة سرمایة اجتماعی و روان

و ارائة راهکار برای آن یا به تفکیک به بررسی تأثیر آنها بر 

سایر متغیرهای رفتار سازمانی نظیر رضایت شغلی، کیفیت 

رفتگی شغلی و ...  زندگی کاری، تعهد سازمانی، تحلیل

ای تحت تأثیر عوامل بسیار و  اند، ولی هر پدیده رداختهپ

ها از طریق  ای قرار دارد. بیشتر پژوهش چندگانه

های چندگانه یا چندمتغیره به بررسی تأثیرات  رگرسیون

اند؛ ولی رابطة علت و معلولی  همزمان متغیرها پرداخته

تعیین نشده است و مسیرهایی که به افزایش سرمایة 

طور مستقیم  شود، مشخص نیست )چه به اجتماعی منجر
                                                           

3 . Yamaoka 

4. Sarracino 
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های زیاد و مبانی   و چه غیرمستقیم(؛ با توجه به پژوهش

شناختی و  نظری که در زمینة متغیرهای سرمایة روان

( 1اجتماعی موجود بود، ابتدا مدلی مفهومی )شکل 

تحلیل مسیر،   ریزی شده و سپس با استفاده از روش طرح

 بررسی و تحلیل شد. 

ن مسئلة پژوهش، برازنده بودن مدل تری محوری

شناختی و سرمایة اجتماعی  پیشنهادی بین سرمایة روان

آوری  است. براساس این مدل، متغیرهای امیدواری و تاب

مستقیم از طریق  طور مستقیم و هم غیر هم به

گری متغیر خودکارامدی بر سرمایة اجتماعی اثر  میانجی

طریق سه متغیر بینی خود از  گذارند و متغیر خوش می

آوری بر سرمایة  میانجی امیدواری، خودکارامدی و تاب

طور مستقیم بر آن اثرگذار  گذارد و به اجتماعی تأثیر می

 نیست. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناختی و سرمایة اجتماعی مدل مفهومی پژوهش بین سرمایة روان. 1شکل   

 

ی تأمین سالمت روانی نیرو ،هر کشوری ةبرای توسع

این میان آموزش و  و در داردای انسانی اهمیت ویژه

از جایگاه کشور، یافتگی  عنوان رکن مهم توسعه پرورش به

است. از طرفی معلمان تربیت بدنی  ای برخوردارویژه

موزان، پرورش روح و روان آ پرورش جسم دانش بر عالوه

های آموزان نیز در کالس دارند و دانش مدنظررا نیز  آنها

های بدنی، از لحاظ رفتاری ثیر فعالیتأیت بدنی تحت تترب

 ةوظیف دلیل،گیرند. به همین و شخصیتی شکل می

و رفتارها و است معلمان تربیت بدنی بسی دشوارتر شده 

متفاوتی  های واکنشتواند شخصیت، رفتار و اعمال آنها می

 .کندآموزان ایجاد  را در دانش

 

 

 

 ترین و سنگین ترین یاصل ورزش معلمان اینکه به نظر

 رفتارهای بررسی دارند و برعهده مهم این در را وظیفه

 بدنی تربیت روحی و روانی معلمان وضعیت و آنان شغلی

 این در ترو اصولی تردقیق هرچه هایریزیبرنامه منظور به

است؛ هدف این پژوهش، تدوین مدلی  ضروری زمینه

شناختی  ة روانجامع از عوامل و متغیرهای اثرگذار سرمای

تر این  بر سرمایة اجتماعی است تا بتوان با شناخت کامل

وری  مدل و عوامل مؤثر و حد تأثیر هر کدام به بهره

مطلوب نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش کمک 

 ،بررسیرو، هدف اصلی این نوشتار  شایانی کرد. ازاین

یابی سرمایة اجتماعی بر اساس  بینی و مدل پیش

 شناختی بوده است. های سرمایة روان فهمؤل

 

 امیدواری
 

 بینی خوش
 

 تاب آوری
 

 سرمایة اجتماعی
 

 خودکارامدی
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 روش تحقیق

روش پژوهش حاضر، همبستگی با هدف ارائة مدل و 

از نوع تحلیل مسیر بوده است. با توجه به اینکه متغیرهای 

شده )و نه پنهان( بودند، مدل  پژوهش از نوع مشاهده

ها  است. داده 1مفهومی پژوهش از نوع تحلیل مسیر

شکل میدانی گردآوری شدند.  صورت مقطعی و به به

یابی سرمایة  بینی و مدل بنابراین هدف کلی پژوهش، پیش

شناختی در  های سرمایة روان اجتماعی براساس مؤلفه

 دبیران ورزش بوده است.

جامعة آماری پژوهش، کلیة معلمان تربیت بدنی 

سازمان آموزش و پرورش شهر قزوین بودند که براساس 

ده، تعداد کل آنها در هر سه مقطع ش اطالعات و آمار ارائه

( معتقدند 2003) 2نورمن و استرینرنفر بود.  270تحصیلی 

ازای  یابی به های مدل منظور برآورد حجم نمونه در پژوهش به

نیاز آزمودنی  15شود به  هر پارامتری )مؤلفه( که برآورد می

بنابراین با در نظر گرفتن حداقل حجم نمونه  (.30است )

یابی  های مدل رای برآورد هر پارامتر( در پژوهشنفر ب 15)

نفر  120نیاز این پژوهش  مورد و مدلسازی حجم نمونة

های  منظور اطمینان از بازگشت پرسشنامه بود که به

های  پرسشنامه را در بین نمونه 130شده، محقق  توزیع

ای  گیری تصادفی طبقه پژوهش با استفاده از روش نمونه

آوری کرد که  ه مقطع( توزیع و جمعنامتناسب )از هر س

ها در نهایت  ها و غربالگری داده پس از بررسی پرسشنامه

تحلیل آماری شد. بدین  و پرسشنامة معتبر، تجزیه 122

ای نامتناسب از  گیری تصادفی طبقه ترتیب با روش نمونه

هر سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در نمونة 

 پژوهش شرکت داشتند.

ها شامل سه پرسشنامه بود که در  ر گردآوری دادهابزا

مواردی همچون جنسیت،  3های فردی پرسشنامة ویژگی

                                                           

1 . Path analysis 

2 . Norman, and Streiner 

3 . Demographic characteristics 

وضعیت تأهل، سن، سابقة خدمت، رشتة ورزشی، سابقة 

ورزشی مقطع در حال تدریس، نوع استخدام و مدرک 

گیری شد. برای ارزیابی سرمایة  تحصیلی اندازه

( 2007همکاران )شناختی از پرسشنامة لوتانز و  روان

در پژوهش  4استفاده شد که پس از ترجمه و بازترجمه

( و روایی 3کار رفت ) ( به1391بهادری خسروشاهی )

 24آن تأیید شد. این پرسشنامه شامل  5صوری و محتوایی

ای )کامالً مخالفم، مخالفم، تاحدی  گزینه سؤال شش

که مخالفم، تا حدی موافقم، موافقم و کامالً موافقم( بود 

گذاری شد که شامل  نمره 6و  5، 4، 3، 2، 1ترتیب  به

و  8آوری ، تاب7، امیدواری6چهار مؤلفة خودکارامدی

سؤال را به  6ها  بود که هر کدام از این مؤلفه 9بینی خوش

در این  23و  20، 13های  خود اختصاص دادند. سؤال

گذاری شده بود. برای  صورت معکوس نمره پرسشنامه به

یة اجتماعی در معلمان تربیت بدنی از سنجش سرما

( که 4( استفاده شد )1389پرسشنامة خداداد و همکاران )

روایی صوری و محتوایی آن تأیید شده بود. این پرسشنامه 

 16فردی ) مؤلفة اعتماد بین 4سؤال در  41نیز شامل 

سؤال(، رفتار شهروندی  7سؤال(، اعتماد سازمانی )

سؤال( بود.  8کت سازمانی )سؤال( و مشار 10سازمانی )

گذاری این پرسشنامه نیز براساس مقیاس  نحوة نمره

تا  1ارزشی در یک پیوستار )خیلی کم=  بندی پنج رتبه

ها  این پرسشنامه 10( بود. برای تعیین پایایی5خیلی زیاد= 

 11شناختی و اجتماعی( یک مطالعة مقدماتی )سرمایة روان

انجام گرفت و ضریب نفر(  30)با تکمیل پرسشنامه توسط 

های این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای  پایایی نمره

                                                           

4 . Translation-back translation 

5 . Face and content validity 

6 . Self-efficacy 

7 . Hope 

8 . Resiliency 

9 . Optimism 

10 . Reliability 

11 . Pilot study 
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و برای  α=786/0شناختی  برای سرمایة روان 1کرونباخ

دست آمد که  به α=907/0پرسشنامه سرمایة اجتماعی 

 حاکی از قابل قبول بودن و ثبات این ابزارهاست. 

ی آمار ها ها از روش تحلیل آماری یافته و برای تجزیه 

توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده شد. در 

های  بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و جدول

توزیع فراوانی، و در سطح آمار استنباطی از آزمون 

( برای بررسی نرمال بودن K-S) 2اسمیرنوف -کولموگروف

KMOها، از آزمون  توزیع داده
برای  4و کرویت بارتلت 3

سی کفایت اندازة نمونه و مناسب بودن تفکیک برر

برای  5ها، از آزمون همبستگی پارامتریک پیرسون عامل

بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش، و از تحلیل مسیر 

برای تعیین چگونگی ارتباط متغیرها با یکدیگر در مدل 

مفهومی پژوهش استفاده شد. در این پژوهش، کلیة 

6افزار  ه از نرممحاسبات آماری با استفاد
SPSS  و

LISREL
انجام  P≤05/0در سطح معناداری و  7

 پذیرفت.

 

 های تحقیق نتایج و یافته

های پژوهش نشان داد که  نتایج آمار توصیفی نمونه

نفر( زن  56درصد ) 5/45نفر( مرد و  66درصد ) 7/53

نفر( متأهل  95درصد ) 2/77بودند. از نظر وضعیت تأهل، 

 2/60( مجرد بودند. از نظر سنی، نفر 27درصد ) 22و 

سال قرار  35تا  26نفر( در ردة سنی بین  74درصد )

داشتند که حائز بیشترین تعداد بودند و بعد از آن 

 25درصد ) 3/20سال با  45تا  36ترتیب ردة سنی  به

نفر( و  15درصد ) 2/12سال با  25تا  21نفر(، ردة سنی 

                                                           

1 . Cronbach's alpha coefficients 

2 . Kolmogorov-Smirnov test 

3 . Kaiser–Meyer–Olkin 

4 . Bartlett’s test of Sphericity 

5 . Pearson correlation test 

6 . Statistical Package for Social Sciences 

7 . Linear Structural Relationships 

ترتیب  نفر( به 8)درصد  5/6سال با  45ردة سنی باالی 

 39دارای بیشترین تعداد بودند. به لحاظ سابقة خدمت 

سال بودند که  5تا  1نفر( دارای سابقة بین  48درصد )

 30تا  26نفر( هم  6درصد ) 9/4بیشترین درصد بود و 

ساله بودند که کمترین درصد بود. همچنین به لحاظ 

 9/30سابقة ورزشی دبیران تربیت بدنی جامعة پژوهش، 

نفر(  28درصد ) 8/22نفر( در مقطع ابتدایی،  38درصد )

نفر( در مقطع  27درصد ) 22در مقطع دبیرستان و 

راهنمایی مشغول خدمت بودند. به لحاظ نوع استخدام، 

درصد  4/15نفر( استخدام رسمی،  101درصد ) 1/82

نفر( هم  2درصد ) 6/1نفر( استخدام پیمانی و  19)

 2/60. از نظر سطح تحصیالت، استخدام قراردادی بودند

نفر(  27درصد ) 22نفر( دارای کارشناسی،  74درصد )

نفر(  21درصد )1/17دارای کارشناسی ارشد و باالتر، و 

 دیپلم بودند.  دارای فوق

 1های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  شاخص

دهد که در بین متغیرهای پژوهش که از طریق  نشان می

اند، میانگین مؤلفة خودکارامدی  هدست آمد پرسشنامه به

( و میانگین متغیر سرمایة 894/4دارای بیشترین مقدار )

( دارای کمترین مقدار بود. همچنین 411/3اجتماعی )

( دارای بیشترین مقدار انحراف 614/1مؤلفة امیدواری )

استاندارد و متغیر سرمایة اجتماعی دارای کمترین مقدار 

 انحراف استاندارد بود.  

سرمایة برای بررسی ارتباط بین عوامل مختلف 

در دبیران تربیت بدنی  سرمایة اجتماعیبا  شناختی روان

شد. نتایج  محاسبهضریب همبستگی پیرسون  شهر قزوین

. قبل از استفاده از است 2این آزمون به شرح جدول 

منظور بررسی نرمال بودن  ضریب همبستگی پیرسون به

استفاده  (K-S) اسمیرنوف -وفمتغیرها از آزمون کولموگر

متغیرهای تحقیق دارای  همةشد. نتایج نشان داد که 

 توزیع نرمال بودند.
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 های پژوهش های نمونه . میانگین و انحراف استاندارد پاسخ1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر
یکارامدخود  894/4  664/0  

621/4 امیدواری  614/1  

آوری تاب  203/4  309/1  

بینی شخو  405/4  628/0  

شناختی روان سرمایة  531/4  793/0  

اجتماعی سرمایة  411/3  462/0  

 

 با سرمایة اجتماعی شناختی سرمایة روانضرایب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین عوامل مختلف . 2جدول 

 6 5 4 3 2 1 متغیر

00/1 خودکارامدی .1       

519/0 امیدواری .2  00/1      

297/0 آوری تاب .3  248/0  00/1     

433/0 بینی خوش .4  554/0  464/0  00/1    

681/0 شناختی سرمایة روان .5  829/0  692/0  762/0  00/1   

485/0 سرمایة اجتماعی .6  278/0  228/0  288/0  392/0  00/1  

 

 های نیکویی برازش و میزان مطلوبیت آنها . شاخص3جدول 

برازش های شاخص ردیف شده مقادیر مشاهده    نتیجه مالک 

2 مجذور کای دو 1
χ 71/4  - - 

آزادی ةدرج 2  df 4 - - 

آزادی ةنسبت کای دو به درج 4  
2

χ  به df 175/1 3کمتر از    تأیید 

بونت بنتلر هنجاری غیر یا لویس تاکر برازش شاخص 5  TLI/NNFI 98/0 9/0بیش از    تأیید 

بنتلر تطبیقی برازش شاخص 6  CFI 99/0 9/0بیش از    تأیید 

فزاینده یبرازندگ شاخص 7  IFI 99/0 9/0بیش از    تأیید 

تقریب برآورد مجذور میانگین ریشة شاخص 8  RMSEA 055/0 08/0کمتر از    تأیید 

برازش نیکویی های شاخص 9  GFI 97/0 9/0بیش از    تأیید 

NFI 95/0 شاخص برازش استاندارد 10 9/0بیش از    تأیید 

 
مدل با  های پژوهش، برازش در این بخش از یافته

ها  ها بررسی شد؛ یعنی تا چه حد یک مدل با داده داده

سازگاری و توافق دارد. این برازش در واقع میزان نزدیکی 

 -کوواریانس نمونه یا ماتریس واریانس -ماتریس واریانس

های  دهد و از طریق روش کوواریانس جامعه را نشان می

ر هر شود که در جدول زیر مقادی گیری می مختلف اندازه

 ها نشان داده شده است. کدام از شاخص

نتیجه  3های جدول  توان با توجه به یافته در نهایت می

های نیکویی برازش از مطلوبیت خوبی  گرفت که شاخص

ها برازش دارد.  برخوردارند و مدل مورد نظر با داده

نشان داده شده است، ارتباط  4طورکه در جدول  همان

آوری با سرمایة  کارامدی و تاببین مؤلفة امیدواری، خود

اجتماعی مستقیم است و مؤلفة خودکارامدی ارتباط 

های دیگر با سرمایة اجتماعی  تری نسبت به مؤلفه قوی

طور  بینی نیز به (. همچنین مؤلفة خوشβ=33/0دارد )

غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی امیدواری و 

ست و مؤلفة آوری با سرمایة اجتماعی دارای ارتباط ا تاب

خودکارامدی یک متغیر میانجی قوی برای مؤلفة 
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24/0  52/0  
57/0  

33/0  

امیدواری است که سبب ارتباط با متغیر مالک است. کلیة 

تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم با مقادیر هر کدام از آنان 

 در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 شناختی بر سرمایة اجتماعی ة روانهای سرمای . نتایج تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تحلیل مسیر مؤلفه4جدول 

بینمتغیر پیش  t ةآمار β نوع اثر متغیر مالک 

بینی خوش  

57/0 مستقیم امیدواری  *19/9  

یکارامدخود 29/0 غیرمستقیم   *87/2  

یآور تاب 52/0 مستقیم   *99/8  

اجتماعی سرمایة  

136/0 غیرمستقیم )از طریق امیدواری(  *14/2  

ی(کارامدمیدواری و خودغیرمستقیم )از طریق ا  023/0  *99/1  

ی(آور تابغیرمستقیم )از طریق   156/0  *68/2  

 امیدواری
اجتماعی سرمایة 24/0 مستقیم   *85/2  

یکارامدخود 52/0 مستقیم   *97/8  

یکارامدخود اجتماعی سرمایة  33/0 مستقیم   *71/3  

یآور تاب اجتماعی سرمایة  30/0 مستقیم   *45/3  
 درصد. 5معنادار در سطح  *درصد؛  1طح معنادار در س** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی سرمایةو  شناختی روان سرمایةتحلیل مسیر بین  ةشد . ضرایب استاندارد2شکل   

 

نشان  2طورکه در مدل تحلیل مسیر در شکل  همان

طور مستقیم و از  بینی به داده شده است، مؤلفة خوش

نجی امیدواری، خودکارامدی و طریق متغیرهای میا

آوری با سرمایة اجتماعی ارتباط دارد. همچنین مؤلفة  تاب

( و هم β=24/0طور مستقیم ) امیدواری، هم به

مستقیم از طریق میانجی خودکارامدی با سرمایة  غیر

طور  اجتماعی در ارتباط است و مؤلفة خودکارامدی نیز به

(. مؤلفة β=33/0)گذارد  مستقیم بر متغیر مالک تأثیر می

طور مستقیم بر سرمایة اجتماعی اثرگذار  آوری نیز به تاب

آوری بر  بینی و تاب (. بین مؤلفة خوشβ=30/0است )

خالف مدل مفهومی پژوهش با مؤلفة خودکارامدی هیچ 

 ارتباطی وجود نداشت. 

 بینی خوش
 

 آوری تاب
 

 خودکارامدی
 

 امیدواری
 

 سرمایة اجتماعی
 

52/0  

30/0  
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 گیری بحث و نتیجه

هدف نهایی این پژوهش پس از طراحی و تدوین مدل 

بینی سرمایة اجتماعی براساس  ی پیشپیشنهادی برا

شناختی، دستیابی به مدلی بود که  های سرمایة روان مؤلفه

های موجود برازش خوبی داشته باشد که با توجه به  با داده

توان نیکویی برازش قابل  آمده می دست های به شاخص

قبولی را برای این مدل اظهار کرد. نتایج آزمون همبستگی 

های  شناختی و مؤلفه متغیر سرمایة رواننشان داد که بین 

آن با سرمایة اجتماعی در دبیران تربیت بدنی شهر قزوین 

(. r=392/0همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد )

شناختی مانند توسعة  عبارتی با افزایش سرمایة روان به

بینی بیشتر،  تر فردی و عمومی، خوش وضعیت مناسب

آوری در  تی و افزایش تابافزایش رفتارهای مثبت بهداش

برابر مشکالت و کاهش اختالالت روانی در دبیران ورزش 

 سرمایة یابد. سرمایة اجتماعی در آنان افزایش می

 و کمیت و است اجتماعی سرمایة از تابعی شناختی روان

 سرمایة کنندةتعیین اجتماعی روابط در تعامالت کیفیت

 میزان بر راداف اجتماعی روابط سویی از است. اجتماعی

بنابراین تغییرات  .گذارد می تأثیر آنها شناختی روان سرمایة

تواند بر در کمیت و کیفیت این روابط اجتماعی می

عملکرد یک فرد تأثیرگذار باشد. در همین زمینه آدلر و 

(، بیان کردند افرادی که از سرمایة 2002وان )

برای شناختی باالیی برخوردارند، توانایی بیشتری  روان

تعامالت گروهی و مشارکت اجتماعی دارند؛ چراکه آنچه 

دهد و سبب تکرار و تداوم بیشتر  افراد را به هم پیوند می

 (.6شناختی است ) شود، سرمایة روان تعامالت می

 لحاظ به افراد که هرچه ( نیز دریافت2000) 1وایتفورد

 روانی کمتری سالمت از باشند، تر منزوی اجتماعی

 جامعه در اجتماعی پیوستگی هرچه برعکس و دبرخوردارن

که بیانگر ( 40تر خواهد بود ) سالم جامعه آن باشد، بیشتر

                                                           

1 . Whiteford 

های این  های ذکرشده با یافتههمسویی نتایج پژوهش

رو توجه به این نکته که دبیران تربیت  ازاین. پژوهش است

تری نسبت به سایر معلمان با  بدنی ارتباط نزدیک

و همچنین از مقبولیت بیشتری در بین  آموزان دارند دانش

آنان برخوردارند، آگاهی مدیران سازمان آموزش و پرورش 

بخشد؛  شناختی را ضرورت می از کارکردهای سرمایة روان

تواند در جهت پیشرفت و بهبود عملکرد  ای که می سرمایه

آموزان با  فردی دبیران و افزایش نفوذپذیری در دانش

ع انسانی سازمان استفاده شود. هدف رشد و توسعة مناب

ترین عوامل بهبود سرمایة اجتماعی  بنابراین یکی از مهم

شناختی  در بین دبیران ورزش، تکیه بر متغیرهای روان

آوری و  بینی، تاب گرایی همچون امیدواری، خوش مثبت

تواند به ارتقای سرمایة انسانی  خودکارامدی است که می

د در حوزة منابع انسانی های افرا مانند دانش و مهارت

آموزش و پرورش منجر شود؛ زیرا حجم کثیر نیروی 

انسانی در این سازمان و عدم رسیدگی مناسب و مطلوب 

های این قشر از جامعه در مقایسه با  به نیازها و خواسته

سایر کارمندان دولت، سبب شده است که اهمیت شغل و 

مایة رو تقویت سر وظیفة آنان مغفول بماند؛ ازاین

شناختی در دبیران تربیت بدنی، سبب افزایش سرمایة  روان

اجتماعی از طریق انگیزة کاری و شغلی و تسهیل فرایند 

شود. نتایج این بخش از پژوهش با  یادگیری در آنان می

(، امیرخانی 1391های خسروشاهی و همکاران ) یافته

(، 2001(، سیلورا )2012(، آوی، لوتانز و یوسف )1391)

(، ایرینا و همکاران 2002(، آدلر و وان )1994فورد ) توای

( همخوانی دارد 2008( و یامااوکا )2007)

 که داده ( نشان2005) 2کوپر(. 2،3،6،7،19،38،40،42)

و نبود  دارد اولویت شناختی سرمایة روان بر اجتماعی سرمایة

سرمایة اجتماعی یا ضعف آن، به انزوای فرد و فردگرایی و در 

 .(15)شود  شناختی منتهی می تضعیف سرمایة رواننهایت 

                                                           

2 . Cooper 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                            11 / 17

http://ntsmj.issma.ir/article-1-401-fa.html


 1393زمستان ،  7 ، شمارة 2 نشریة رویکردهای نوین در مدیریت  ورزشی، دورة  

 

 

34 

از دیگر نتایج پژوهش این بود که مؤلفة امیدواری، 

( و هم β=24/0طور مستقیم ) سرمایة اجتماعی را هم به

گری مؤلفة خودکارامدی را  غیرمستقیم و از طریق میانجی

دهد؛ یعنی با افزایش امیدواری، سرمایة  تحت تأثیر قرار می

یابد. این یافته نیز با نتایج ز افزایش میاجتماعی نی

( و 2010(، ساراسینو )2002پژوهش بولینو و همکاران )

(. از دیدگاه 12، 34 36( همخوانی دارد )2009) 1راند

های جبران  ( استفاده از سیستم2002بولینو و همکاران )

جای افراد، و پاداش به   به کار گروهی به  خدمتی، پاداش

تواند سبب  اند، می ی کار جمعی ارزش قائلافرادی که برا

نوعی امیدواری برای بهتر انجام دادن وظایف در  انگیزه و به

( نیز 2009( و راند )2010(. ساراسینو )12افراد شود )

بین، اطمینان کامل  تأکید کردند که افراد امیدوار و خوش

 (. در34،  36شان خواهند رسید ) دارند که به اهداف آینده

 هنگام ها انسان همة که گفت توان می نیز یافته این نتبیی

خود  اطرافیان و مشارکت دوستان و حمایت به گرفتاری

 میزان هرچه رو کنند؛ ازاین امنیت احساس تا دارند نیاز

باشد،  بیشتر دیگران حمایت و سرمایة اجتماعی

بیشتر خواهد بود. بنابراین پر واضح است  نیز امیدواریشان

تربیت بدنی با قرار گرفتن در محیط ورزش، که معلمان 

رفتگی شغلی  انگیزة کاری زیاد، عزت نفس زیاد و تحلیل

کنند و از  کمتری را نسبت به سایر معلمان تجربه می

راهکارهای مختلفی برای حل مشکالت کاری خود در 

رو با توجه به  برند. ازاینمقایسه با سایر معلمان بهره می

های اصلی ورزش، اجتماعی شدن اینکه یکی از رویکرد

افراد و بودن در جمع همساالن یا همکاران است و نیز با 

توجه به اینکه معلمان تربیت بدنی از این مزیت نسبت به 

مندند، سرمایة اجتماعی آنان نیز  سایر همکاران بهره

 یابد.  توسعه و افزایش می

                                                           

1 . Rand 

شده در این پژوهش، مؤلفة  های بررسیاز دیگر مؤلفه

آوری تنها  آوری بود. نتایج نشان داد که مؤلفة تاب تاب

گذارد و برخالف  طور مستقیم بر سرمایة اجتماعی اثر می به

آوری  مدل مفهومی پژوهش که نشان داده شده بود تاب

تواند از طریق متغیر میانجی خودکارامدی بر سرمایة  می

اجتماعی تأثیر بگذارد، هیچ ارتباط و اثری بر آن ندارد. 

عنوان یک متغیر میانجی در رابطة  چنین این مؤلفه بههم

 2بینی با سرمایة اجتماعی تأثیر دارد. مادی و خوشابا خوش

آوری،  کنند برای دستیابی به تاب ( بیان می2005)

هایی الزم است که در اصطالح به آنها  ها و نگرش مهارت

رویی به افراد کمک  شود. سخت رویی گفته می سخت

ها را به  زا، دشواری رویارویی با تغییرات تنش کند تا در می

(. این نتیجه با 27هایی پرمنفعت تبدیل کنند ) فرصت

( همخوانی دارد 1386زاده و مرادی ) های لهسائی یافته

های توان گفت از مشخصه (. در تبیین این یافته، می5)

آور، ارتباطات اجتماعی بیشتر با دیگران است.  یک فرد تاب

تواند شامل عواملی مانند طات اجتماعی میاین ارتبا

همدلی، همفکری، حمایت و امثال آن از سوی دوستان 

با دریافت چنین بازخوردهایی، به سازگاری  شود؛ فرد

زا بهتر  های تنشیابد و با موقعیت بیشتری دست می

کند. معلمان تربیت بدنی نیز با حضور در  برخورد می

به میزان بیشتری از  های ورزشی، طبعاً محیط فعالیت

گونه روابط نسبت به سایر همکاران خود برخوردارند  این

آوری بیشتر آنان منجر  تواند به تابکه این مسئله می

شود؛ چراکه توانایی ایجاد و حفظ دوستی را در آنان 

 دهد و به برقراری ارتباط اجتماعی بیشتر افزایش می

ی و اجتماعی را های روانگراید و مسائلی مانند حمایتمی

دنبال خواهد داشت که در نهایت به  به میزان بیشتری به

 کند. آوری بیشتری را برای آنان ایجاد می همان نسبت تاب

                                                           

2 . Maddi &  Khoshaba 
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های پژوهش این بود که مؤلفة یکی دیگر از یافته

طور مستقیم بر سرمایة اجتماعی اثر  خودکارامدی هم به

نجی سرمایة ترین متغیر میا عنوان مهم گذارد و هم به می

ها بر سرمایة اجتماعی ایفای  اجتماعی برای اثر دیگر مؤلفه

کند. همسو با این نتیجه، لوتانز و همکاران  نقش می

کنند که خودکارامدی فرد، تحت تأثیر  (، اذعان می2007)

های فرد، سالمت جسمی و  عواملی مانند دانش و مهارت

(. 24است ) روانی او و نیز شرایط بیرونی در برگیرندة فرد

آمده نشان داد، افزایش سطح  دست طورکه مدل به همان

سمت  تواند نگرش دبیران را به بینی می امیدواری و خوش

مثبت تغییر داده و انگیزة آنها برای افزایش سرمایة 

اجتماعی از طریق فرایند اجتماعی شدن را افزایش دهد و 

یی با در نتیجه سبب افزایش توانایی دبیران برای رویارو

های  های پیش رو شود که این نتایج با یافته چالش

( 2010و همکاران ) 2و آوی 2008و همکاران ) 1کمبس

تواند مؤید این باشد  (. این یافته می7،  14همخوانی دارد )

که معلمان تربیت بدنی از خودکارامدی باالیی برخوردارند، 

ز جمله تر با دیگران ا چرا که توانایی ارتباط بهتر و سریع

توانند متقابالً  آموزان و همکاران خود را دارند و می دانش

ها و نظرهای دیگران را به خود جلب کنند و  حمایت

احساس خودکارامدی بیشتری نسبت به خود داشته 

های خود  باشند. بنابراین افرادی که نسبت به توانمندی

اطمینان ندارند، در برقراری ارتباط و اجتماعی شدن با 

ران کارکرد ضعیفی دارند که این امر ممکن است به دیگ

کاهش سرمایة اجتماعی و خودکارامدی در آنان منجر 

شود. همچنین در بسیاری از مدارس، واحد تربیت بدنی از 

اهمیت کمتری نسبت به سایر دروس از دیدگاه سایر 

معلمان برخوردار است؛ این امر خود شاید موجب کاهش 

تواند به  بیت بدنی شود که میخودکارامدی معلمان تر

رو مدیران این  کاهش سرمایة اجتماعی بینجامد؛ ازاین
                                                           

1 . Combs  

2 . Avey  

های توجیهی نسبت به  سازمان باید با برگزاری کارگاه

توجیه اهمیت این واحد درسی و فواید آن در تربیت نسل 

 ساز کشور اقدام کنند.  آینده

از نتایج دیگر این تحلیل مسیر در این پژوهش، تأثیر 

بینی از طریق دو متغیر میانجی  مستقیم مؤلفة خوشغیر

آوری است که بر سرمایة اجتماعی اثر  امیدواری و تاب

گونه ارتباط مستقیم بر سرمایة اجتماعی  گذارد و هیچ می

گونه تأثیر  آوری هیچ بر این همانند مؤلفة تاب ندارد. عالوه

های  مستقیمی بر مؤلفة خودکارامدی ندارد که با یافته

( و 2002و همکاران ) 4(، بریسِت2007) 3ردیمایسکا

(. این 13، 18، 20( همسوست )1994هارفام )

بین در پیگیری و  پژوهشگران بیان کردند که افراد خوش

ترند و اطمینان دارند  دستیابی به اهداف مصرتر و مطمئن

که در آینده به اهدافشان خواهند رسید. شاید یکی از 

ان تربیت بدنی این باشد که در بینی در معلم دالیل خوش

دهد؛  ورزش گاهی نتایج غیرمنتظره و خارج از باور رخ می

بینی در ورزش  رو آستانة تحمل و احساس خوش ازاین

تواند نتایج را تغییر دهد که این سبب افزایش  می

بینی در معلمان تربیت بدنی شده است. معلمان  خوش

ستند، نسبت به بینی باالیی ه تربیت بدنی که دارای خوش

بینی  دستاوردهای آینده، امیدواری زیادی دارند، و با خوش

طورکه  نگرند. همان های حوزة کاری خود می به چالش

هایی که  نتایج مدل تحلیل مسیر نشان داد یکی از راه

شود،  موجب افزایش سرمایة اجتماعی در معلمان می

مستقیم و از طریق  طور غیر بینی است که به خوش

 گذارد.  دواری بر آن تأثیر میامی

توان گفت که شاید  گیری پایانی می عنوان نتیجه به

شناختی نسبت به  نقش سرمایة اجتماعی و سرمایة روان

سرمایة اقتصادی کمتر ملموس باشد و ارزش کمتری در 

ها داشته باشد؛ ولی با توجه به اینکه منبع اصلی  سازمان
                                                           

3 . Karademas 

4 . Brissette  
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ابی به اهداف سازمان آموزش و پرورش در جهت دستی

پذیر است، از  متعالی خود از طریق نیروی انسانی امکان

شمار  گذاری و کسب سود و ارزش بی قابلیت سرمایه

برخوردار است. از آنجا که وزارت آموزش و پرورش 

ترین سازمان کشور از نظر نیروی انسانی است و  بزرگ

سالمت روانی این قشر برای تربیت نسل آینده از ارزش 

برخوردار است، سرمایة اجتماعی هم عاملی مهم در  زیادی

رضایت از زندگی شغلی و کیفیت زندگی کاری آنان 

های  رود. بنابراین با توجه به اینکه همة مؤلفه شمار می به

شناختی در افزایش سرمایة اجتماعی در  سرمایة روان

معلمان تربیت بدنی تأثیر بسزایی دارند، از وظایف مدیران 

وزش و پرورش است که با ایجاد تعامالت سازمان آم

مناسب میان معلمان تربیت بدنی و دیگر همکاران، 

ها و  تسهیل حضور مؤثر معلمان تربیت بدنی در فعالیت

های مدرسه و سازمان، مهم شمردن واحد درس  برنامه

تواند به فرایند اجتماعی  عنوان عاملی که می تربیت بدنی به

ر مسابقات ورزشی کمک شدن افراد از طریق حضور د

کند، و همچنین ایجاد فضایی برای برقراری ارتباط میان 

های معلمان و مهیاسازی بستری مناسب برای  خانواده

ها و سالیق  منظور ابراز نیازها، خواسته تبادل اطالعات به

معلمان، به افزایش هر چه بیشتر سرمایة اجتماعی معلمان 

شناختی کمک شایان  تربیت بدنی از طریق سرمایة روان

پژوهش آن است که   ترین محدودیت توجهی کنند. مهم

های دیگری نیز باشند که همانند این  ممکن است مدل

ها برازش داشته باشند و این تنها مدل موجود  مدل با داده

ای است که  ترین مسئله نیست. ماهیت نمونة پژوهش مهم

 اظ شود.های این مدل پیشنهادی لح باید در تعمیم یافته
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