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هاي تربیت بدنی سرمایه اجتماعی اعضاي هیئت علمی دانشکدهو مقایسه هدف از پژوهش حاضر تحلیل 

  هاي تربیت بدنی جامعه آماري پژوهش همه اعضاي هیئت علمی دانشکده. ایران بوددولتی و آزاد 

نفر به طور  220که بر مبناي جدول مورگان ) N=520(بود  1392هاي دولتی و آزاد کشور در سال دانشگاه

یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق براي دست .اي براي نمونه تحقیق انتخاب شدندطبقه –تصادفی 

نفر از متخصصین مدیریت ورزشی رسید و  15روایی پرسشنامه به تایید . الی استفاده شدؤس 33ساخته 

براي تحلیل . محاسبه شد 93/0آزمودنی از طریق آلفاي کرونباخ  30 پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی با

تک گروهی، معادالت  tهاي آماري توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، ها از روشداده

نتایج . استفاده شد AMOSو  SPSSبا کمک دو نرم افزار  ، آزمون هموجنتی و تی دو هتلینگساختاري

و همکاري  ، اعتماد، تعاون85/0با بار عاملی  شش عامل انسجام و همبستگیبه ترتیب که  نشان دادپژوهش 

هاي و شبکه 68/0با بار عاملی  ، مشارکت74/0عاملی  و احترام متقابل با بار همدلی، 77/0عاملی  با بار

ان نقش ایر هاي تربیت بدنیعلمی دانشکده هیئتاعضاي بر سرمایه اجتماعی  48/0با بار عاملی  اجتماعی

ي تربیت بدنی در حد مطلوب قرار هاسرمایه اجتماعی در بین اعضاي هیئت علمی دانشکده میزان .دارند

ت علمی دانشگاه دولتی و آزاد از نظر ئبین میانگین سرمایه اجتماعی دو گروه اعضاي هی ،همچنین .دارد

  )P=0/489و  F=0/91( .آماري تفاوت معناداري وجود ندارد

  آزاد هدانشگا دانشگاه دولتی و ،ت علمی، تربیت بدنیاعضاي هیئسرمایه اجتماعی،  :کلیديواژگان 
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  مقدمه

اي از منابع و ذخایر ارزشمندي است که به صورت بالقوه در روابط اجتماعی مجموعه 1سرمایه اجتماعی

هاي برخی از این ذخایر که گاه از آنها به عنوان ارزش .اجتماعی وجود دارد هايها و در سازمانگروه

. صداقت، سالمت نفس، همدردي، اعتماد، همبستگی و فداکاري :ند ازا عبارت ،شوداجتماعی نیز یاد می

سازد و بدین کار افراد جامعه را آسان، سریع و کم هزینه و مطمئن می ،سرمایه اجتماعی از طریق این منابع

سرمایه  )1389:145 ،صفرزاده ،ذاکري(. کنداهداف مشترك اجتماعی کمک می ر رسیدن بهوسیله آنان را د

قرار  بسیاري ماعی مورد توجههاي علوم اجتمفهوم مهمی شد و در رشته 1990در دهه  اجتماعی اساساً

متعددي  پاسخ پرسش هايعلماي سیاسی و اقتصاددانان براي یافتن  ،شناسانگرفت و عده زیادي از جامعه

واژه  2کلمن ،در این راستا. شدند لبه مفهوم سرمایه اجتماعی متوس ه در رشته خود با آن مواجه بودند،ک

یی افراد آسرمایه اجتماعی را براي اشاره به آن دسته از روابط اجتماعی و هنجارهایی که باعث باال رفتن کار

آن را در  4و فوکویاما 3و سپس اندیشمندان دیگري مانند پوتنام وارد علوم اجتماعی کرد ،شوندها میو گروه

و  95: 1998کلمن،(.هاي گوناگون اجتماعی در سطح جامعه، مورد استفاده قرار دادندتبییین پدیده

هاي اجتماعی، سرمایه اجتماعی را به عنوان شبکه خود، رابرت پوتنام در آثار مختلف )313: 1999فوکویاما،

او در تعاریف  ،در واقع. اعتماد و قابلیت اعتماد ناشی از آن تعریف کرده استهنجارهاي ارتباط متقابل، 

 )65:1995پوتنام،(. توجه دارد کنند،که چنین ارتباطاتی ایجاد میخود به روابط میان افراد و منابع اجتماعی 

به  ؛گذاردبر عظیمی تاثی ،زندگی و برداشتی که از آن دارندتواند برعملکرد افراد، کیفیت سرمایه اجتماعی می

این نوع از سرمایه به . تر سازدتر و لذت بخشرا ساده آنو  هدیبه زندگی فرد، معنی و مفهوم بخش طوري که

     ها وهاي زبانی، مدارك آموزشی، ذوق و سلیقهها، شیوهاي از نهادها، عادات، منشصورت مجموعه

ه سرمایه این سرمایه نسبت ب. شودتعریف می غیررسمی بین افراد شایع است، به طورهاي زندگی که شیوه

گذاري و کسب سود یا ایجاد ارزش برخوردار با این وجود از قابلیت سرمایه اقتصادي کمتر ملموس است،

ماعی داراي ارزش روابط اجت بر این ایده استوار است که چنین عامل نامحسوسی) 5،719:2007جاگر( .است

هاي اجتماعی هایی که از شبکههاي جمعی و گرایشسرمایه اجتماعی به ارزش ،6بر طبق نظر برت. هستند
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اي معتقدند سرمایه اجتماعی واژهنیز 2الکن، گودته و هیپ )1،206:2007گویال( .اشاره دارد ؛گیردنشات می

در این  )139:2008هیپ، گودته، الکن،(. استهاي اجتماعی رایی تحلیلهاي اجبراي بیان منابع و روش

 می باشدغیرممکن  ها تقریباًزندگی بدون سازمان روزهام این است که رسد،به نظر می مبرهن که رابطه آنچه

هاي توان تنها در انباشت ثروت مادي و تجهیز به آخرین امکانات و فناوريها را نمیتوفیق سازمان و

هاي مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد زیرا سرمایهی کرد، اطالعاتی و ارتباطی ارزیاب

مدیریت مورد توجه قرار هاست از سوي اندیشمندان سال ،هاگرچه وجه اجتماعی سازمانا. رندموثیی آکار

ولی اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه اجتماعی در سازمان، بحث جدیدي است که در  گرفته است،

ها و اثربخشی آنان با ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان دهه اخیر رونق گرفته و موفقیت سازمان

موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل  ،از این رو )193:1384و همکاران،  مظلوم( .قرین شده است

و مدیرانی موفق هستند که بتوانند در ارتباط با جامعه به  می شود محوري براي دستیابی به توسعه محسوب

 داشته باشند،نها در جامعه سرمایه اجتماعی اگر سازمان .تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتر نایل گردند

در گذشته یک  سرمایه اجتماعی) 17 :1386 ،غفاري( .ده کامل نخواهند داشتها ارزش افزوسایر سرمایه

اما در حال حاضر تغییرات پرشتاب محیطی، فناوري  شد،ها محسوب نمیروري براي سازمانشایستگی ض

اطالعات، نیازهاي رو به رشد براي اطالعات و آموزش نیازهاي ضروري براي نوآوري و خالقیت، پیشرفت 

هاي ارتباط تنگاتنگ بین سازمان و شبکه احی ساختار سازمانی مسطح و منعطف وبه طر نیازمداوم، 

ا به منزله شایستگی ر این سرمایهها، کند که رهبران سازمانمشتریان، تامین کنندگان و رقبا ایجاب می

  )34:1382نپور،رحما( .، ایجاد کنندمشخص سازمانی

ها مدیران سازمان ،در واقع. ستا هاي انسانیسرمایه اجتماعی، سرمایهیکی از عوامل تاثیرگذار بر سطح 

بر  هعالو ،و از این رو  نندگذاري بر افراد سازمان به ارتقاي سرمایه اجتماعی کمک کتوانند با سرمایهمی

مند مندي از افرادي با سرمایه انسانی باال، از مزیت گسترش سرمایه اجتماعی سازمان خود نیز بهرهبهره

  )17: 2002و همکاران، 3آدلر(.شوند

برخی اعتقاد دارند که سرمایه اجتماعی . روابط  بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در سازمان مهم است

برخی  کند، در حالی کهبهبود سرمایه انسانی کمک می به وسیله سهیم کردن افراد در دانش و اطالعات به
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 .شوداز تحصیالت باالتر و تجربه کار بیشتر، منجر به سرمایه اجتماعی می معتقدند که سرمایه انسانی ناشی

  )107:1390نصراصفهانی و همکاران،(

ساز آن آینده متخصص و مراکز دانشگاهی در هر نقطه از جهان مسئول تربیت نیروي انسانی ،دیگر از سوي

اجتماعی جامعه  سرمایهو  محصولشود که خود در این مراکز به ارباب رجوعی خدمت می. جامعه هستند

هاي رشد و توسعه سرمایه اجتماعی ها و مراکز آموزش عالی یکی از کانوندانشگاه ،از این رو .هستند

هاي اصلی ایجاد، توسعه و یکی از کانون ،نظام آموزش عالی) 195:1382آراسته،(.شوندمحسوب می

وجه به آموزش عالی در مسیر شود و عدم تسازي سرمایه اجتماعی در سطح جامعه محسوب میظرفیت

یی و اثربخشی این آها، به عدم کاردر دانشگاهیه اجتماعی نیروي انسانی شاغل و افزایش کیفیت سرما ایجاد

. هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور منجر خواهد شدنهاد در پیشبرد برنامه

  )441: 1383مرجایی،(

روزافزونی به نقش و تاثیر آن  طوراما جامعه علمی به  سرمایه اجتماعی نسبتاً جدید است، هر چند مبحث

ها به عنوان عامل کلیدي توسعه دانشگاه ،در حال حاضر. شودتر و معتقدتر میدر فرایند توسعه آگاه

کنند ایفا مینقش حیاتی در امر آموزش سرمایه انسانی اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسی جوامع بشري 

ترین عناصر نظام آموزشی نقشی بس ها به عنوان یکی از پراهمیتو اعضاي هیئت علمی در دانشگاه

  )71: 2008میرکمالی و همکاران، . (ساز در تربیت نیروي متخصص دارندحساس و سرنوشت

محور، بررسی وضعیت سرمایه  -به دلیل نقش کلیدي اعضاي هیئت علمی در توسعه دانایی ،همچنین

هایی به خصوص در رشته )25:2008و همکاران، ذاکر صالحی(. کنداهمیت مضاعف پیدا می آنهااجتماعی 

هاي که با انگیزهکار دارند  و سرجامعه  افراد التحصیالن آن با قشر زیادي ازمانند رشته تربیت بدنی که فارغ

شناسایی  ،پس. شوندهاي گوناگون ورزشی میوارد محیطمختلف از جمله تامین سالمت جسم و روح 

ت علمی رشته تربیت بدنی که پرورش دهندگان این گونه ئوضعیت سرمایه اجتماعی در بین اعضاي هی

رسد توجه جدي به مفهوم سرمایه اجتماعی در حوزه اما به نظر می. استضروري  ،منابع انسانی هستند

در این  به طوري که ؛تربیت بدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته استهاي علمی ورزش و همچنین دانشکده

ها در پژوهشی به بررسی و سنجش سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه) 1383(مرجایی  ،رابطه

  سرمایه اجتماعی در قالب پنج مفهوم آگاهی و شناخت، هاي لفهوم که نشان داد آنو نتایج  پرداخت

دسته بندي ها اقتصادي و عضویت در نهادها و گروه -و فرهنگی، مخاطرات اجتماعی هاي اجتماعیارزش

در ایجاد سرمایه اجتماعی مورد  را زش عالیتاثیر رهبري آمو ،یدر پژوهشنیز ) 1384(آهنچیان  .می شوند



هاي ها و هدفدیدگاه: ازند ا عبارتهاي سرمایه اجتماعی مولفهبررسی قرار داد و نتایج بیانگر این بود که 

هاي مشترك، اعتماد، احترام دو سویه، تفاهم، دوستی و پشتیبانی گروهی، رایزنی و ایفاي مشترك، ارزش

در ) 1385(ور و فیروزآبادي پناطق. نقش مثبت، مشارکت و تواناسازي، تعارض سازنده و نوع دوستی

سرمایه اجتماعی  ،افراد با شغل معینسرمایه اجتماعی با نوع شغل ارتباط دارد و تحقیقی دریافتند که 

 دریافت کهدر تحقیق بر روي مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزي  )1387(وزیري راد . یکسانی دارند

روابط گرم اجتماع انسانی، الگوهاي رفتاري  :ند ازا هاي سرمایه اجتماعی در سازمان به ترتیب عبارتمولفه

اون و همکاري متقابل، همدلی، درك و احترام متقابل، حس تفاهم، قوي، انسجام و همبستگی جمعی، تع

هویت (ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی ) 1388( ندیشمندا .ها و هویت جمعیمشارکت داوطلبانه شبکه

سازمانی، توانمندسازي، همکاري و نفع عمومی، تسهیم دانش و خلق سرمایه فکري، اعتماد و همبستگی، 

نتایج نشان داد . هاي آزاد بررسی کردعلمی دانشگاه هیئترا در میان اعضاي ) مدیریت مشارکتی و آگاهی

مترین میزان میانگین از ک ،رین میانگین و مولفه مدیریت مشارکتیباالت ،و اعتماد مولفه اصلی همبستگیکه 

تعامل، اعتماد  هايشاخص است که آنموید نیز ) 1389( و همکاران علی محمدي هايیافته .برخوردارند

بندي سطح هاي تعیین کننده جایگاه و رتبهترین شاخصمهمبه ترتیب  پذیري اجتماعیمشارکت و اجتماعی

 هیئتهاي سرمایه اجتماعی در بین اعضاي ترین مولفهاز مهم و هاي کشاورزياجتماعی در دانشکدهسرمایه 

و ) اعتمادورزي(کیفیت روابط  هايمولفه ندپژوهشی دریافتدر ) 1389( ذاکري و صفرزاده. دنباشعلمی می

در بین  به عنوان عوامل سرمایه اجتماعی) عضویت گروهی و انجمن و روابط همیارانه(کمیت روابط 

ارکنان بازرسی کل کشور انجام در تحقیقی که بر روي ک) 1389(مشایخی . وجود دارند علمی هیئتاعضاي 

عوامل انسجام، اعتماد، تعاون، همدلی، مشارکت را به ترتیب به عنوان عوامل مهم ایجاد سرمایه  داد،

که سرمایه اجتماعی از در تحقیقی بر روي معلمان اعالم کرد ) 1390(آریایی نسب  .اجتماعی بیان کرد

     حاصل  یهاي اجتماعتعامل، مشارکت، حمایت، اعتماد، تعامل و شبکه :ی چونعواملمجموع نمرات 

اي اعتماد، روابط شبکه ،بر روي کارکنان سازمان تامین اجتماعی ايمطالعهدر ) 1390(دوست روان .گرددمی

رحیمی  .گیري سرمایه اجتماعی معرفی کردمهم و اساسی براي اندازه عواملو مشارکت اجتماعی را از 

انسجام هنجاري، حمایت اجتماعی، اعتماد در پژوهشی بر روي معلمان به این نتیجه رسید که ) 1390(

 .گیري سرمایه اجتماعی هستنداجتماعی و مشارکت اجتماعی به ترتیب از عوامل ایجاد کننده و قابل اندازه

در سازمان تربیت  ابعاد اعتماد، روابط متقابل و مشارکت سازمانی پژوهشی دریافت کهدر  )1390(خداداد 

در ) 1390(افشانی و همکاران  .سرمایه اجتماعی وجود دارند هايمولفه عنوانبدنی به ترتیب اولویت به 



مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان تفاوت معنی داري بین دو گروه 

در مقایسه ) 1392(دیانی . مشاهده نکردند و میزان سرمایه اجتماعی هر دو گروه در حد متوسط گزارش شد

هاي دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی شهر مشهد بیان کرد که بین ن سرمایه اجتماعی در کتابخانهمیزا

 1رهود و الك .هاي سرمایه اجتماعی این دو گروه از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود نداردمیانگین

بعد  عبارتی،یا به گیري سرمایه اجتماعی شش بعد قابل اندازه دریافتنددر تحقیق خود نیز ) 2008(

ها ارزش(و بعد ادراکی ) قدرت، رابطه و کیفیت رابطه(اي ، بعد رابطه)ادراك افراد و ساختار شبکه(ساختاري

در پژوهشی ) 2010( 2لیندستروم .روندترین عوامل سرمایه اجتماعی به شمار میاز مهم) هاي مشتركو نرم

اعتماد متقابل بین افراد، مشارکت (اجتماعی چهار مقیاس براي سنجش سرمایه به ترتیب دریافت که 

در ) 2010( 3سرلهاي یافتههمچنین، . وجود دارد) هاي اجتماعی غیررسمی و شرایط مادياجتماعی، شبکه

ستگی سازمانی، اعتماد، دسترسی به افراد بکه در اماکن مذهبی چهار عامل هم است آنپژوهشی موید 

 4ریگی .روندترین عوامل سرمایه اجتماعی به شمار میاز مهم جهانیمتخصص و تمایل به برقراري ارتباط 

 ، همیاري تخصصی، مشارکت اجتماعی ودر تحقیقی که روي کارمندان اداره آمار ایتالیا انجام داد) 2013(

گیري میزان سرمایه اجتماعی را به ترتیب به عنوان عوامل اندازه) هاي اجتماعیشبکه(ارتباطات دوستانه 

در پژوهش خود براي معرفی مدل ارتباطی ابعاد سرمایه اجتماعی و تاثیر آن ) 2013(5کاسترو . معرفی کرد

که هر چه ابعاد سرمایه اجتماعی  دریافتهاي چندملیتی در صنایع جهانی بر روي میزان فروش شرکت

  .کندها افزایش پیدا میمیزان فروش این شرکت ،بیشتر باشد) هاي اجتماعیاعتماد، مشارکت و شبکه(

 تعیین ابعاد پیرامونکه  تاییدي بر ادعاي پژوهشگر استموضوع، ادبیات  پیشینه بررسی مبانی نظري و

    و نتایج متفاوتی در خصوص انجام شده هاي گوناگوندر حوزه مختلفی مطالعات ،اجتماعی سرمایه

 کنون تا از آنجا که ،پس .دست آمده است ها و نهادهاي گوناگون بههاي سرمایه اجتماعی در سازمانمولفه

هاي دانشکدهعلمی  هیئتهاي آن را در بین اعضاي به طور علمی میزان سرمایه اجتماعی و مولفه پژوهشی

  :پاسخ دهد تاالوبه این سدر ابتدا پژوهش حاضر در صدد است  مورد بررسی قرار نداده است،تربیت بدنی 

 ؟هاي تربیت بدنی در چه سطحی قرار داردت علمی دانشکدهئماعی اعضاي هیتاجسرمایه  .1

                                                           
1.Rhod&lok 
2.lindstorm 
3.Lesser  
4 .Righi 
5 .Castro 



هاي تربیت علمی دانشکده تهیئ اعضاي اجتماعی سرمایهدر چه میزان به اي مختلف همولفه  .2

 ؟ هستند تاثیرگذار کشور بدنی

دولتی و آزاد  دانشگاه هاي هاي تربیت بدنیمیزان سرمایه اجتماعی اعضاي هیئت علمی دانشکده ،در ادامه

  .مقایسه خواهد شدایران 

  

  شناسی پژوهشروش

کلیه  ،جامعه آماري تحقیق. بود که به شکل میدانی انجام شدپیمایشی  -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

. بود 1392در سال  کشورآزاد هاي دولتی و هاي تربیت بدنی دانشگاهعلمی شاغل در دانشکده هیئتاعضاي 

)520 =N(  اي براي نمونه تحقیق انتخاب شدندطبقه –نفر به طور تصادفی  220بر مبناي جدول مورگان. 

ابعاد سرمایه اجتماعی  که شداستفاده  یسوال 33پرسشنامه محقق ساخته  یابی به اهداف تحقیق ازبراي دست

هاي شبکه ،اعتماد، مشارکت، تعاون و همکاري، همدلی و احترام متقابل، انسجام و همبستگی بعدشش  را در

) 5(خیلی کم تا ) 1(در قالب مقیاس پنج ارزشی لیکرت به صورت  روبمزپرسشنامه . ندسنجیدمی اجتماعی

و اساتید تن از صاحب نظران  15توسط پرسشنامه، صوري و محتوایی روایی . گذاري شدخیلی زیاد ارزش

آزمودنی و  30در یک مطالعه مقدماتی با نیز  پایایی پرسشنامه. مورد تایید قرار گرفت رشته مدیریت ورزشی

مانند  هاي آماري توصیفیآوري شده با استفاده از روشاطالعات جمع. شد محاسبه 93/0آلفاي کرونباخ  با

استنباطی از جمله کلموگروف  آماريهاي روش و میانگین، جدول توزیع فراوانی، درصد و نمودار

با تاییدي، آزمون هموجنتی و تی دو هتلینگ تحلیل عاملی اسمیرنف، تی تک گروهی، رگرسیون خطی و 

  .شد تجزیه و تحلیل SPSSو  AMOSنرم افزار دو استفاده از 

هاي پژوهشیافته  

   شناختیهاي جمعیتنتایج توصیف ویژگی

درصد  78 سال قرار دارد که 50تا  40امنه سنی در دآماري میانگین سن جامعه که نشان داد پژوهش نتایج 

 67وضعیت استخدامی . باشنددرصد داراي مدرك دکتري می 75درصد متاهل و  90نمونه تحقیق مرد، 

هاي دولتی تدریس در دانشگاهآنان درصد  75. است سال 10تا  6درصد  67درصد رسمی و سابقه تدریس 

  .ها درجه استادیاري داشتنددرصد نمونه 50کنند و می

  



  KMO نتایج آزمون بارتلت و :1جدول 

  

 

ها براي اندازه نمونه ،باشدمی 7/0بیشتر از   KMOدهد با توجه به اینکه ضریب نشان می 1نتایج جدول 

ها گویه ،تر استکوچک 05/0با توجه به اینکه میزان آزمون بارتلت از  ،همچنین. مناسب استتحلیل عاملی 

سرمایه ارتباط معناداري را براي فراهم کردن یک مبناي معقول براي تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با 

مناسب  ماعیسرمایه اجتتحلیل عاملی براي شناسایی ساختار مدل عاملی  ،به بیان دیگر. دارند اجتماعی

  .است

  هاي پرسشنامه سرمایه اجتماعینتایج آزمون تحلیل عاملی تاییدي گویه :2جدول 

-t  عاملی بار  گویه  ردیف  عنوان
value  

  اعتماد

1s  01/10  61/0  .اطمینان دارم همکارانم با من صادق هستند  

2s  56/11  67/0  .در مواقع مشکالت به کمک همکارانم اطمینان دارم  

3s  93/12  73/0  .دهنداطمینان دارم اتفاقات مهم را به من اطالع می  

4s  84/8  55/0  .با اطمینان کامل راضی به ضمانت مالی همکارانم هستم  

5s  88/9  6/0  .هاي دانشجویی اعتماد دارندبه نتایج پروژه استادان  

  مشارکت

6s  26/13  74/0  .نیستنددهند و تنها به فکر خود به یکدیگر اهمیت می استادان  

7 s  01/10  61/0  .هاي غیردولتی مشارکت دارنددر ایجاد تشکل استادان  

8s  74/9  59/0  .در تشکیل تیم یا باشگاه ورزشی مشارکت دارند استادان  

9s  86/11  69/0  .هاي خیریه در دانشگاه مشارکت دارنددر تشکیل انجمن استادان  

10s  03/10  62/0  .هاي علمی و تخصصی مشارکت دارنددر برپایی کانون استادان  

11 s  68/9  59/0  .کنندادبی شرکت می -هاي هنريدر انجمن استادان  

  همکاري تعاون و

12s  14/4  31/0  .حل مسائل دانشکده به صورت گروهی بهتر از انفرادي است  

13s  54/13  75/0  .کنندبراي حل مشکالت شخصی یکدیگر تمام همکاران تالش می  

14s  86/15  83/0  .گیردبین همکاران تبادل اطالعات صورت می  

15s  42/14  78/0  .گیرندهمکاران راجع به مطالب نامفهوم کار از هم کمک می  

همدلی، درك و 

  احترام متقابل

16s  13/12  70/0  .آیندبه هنگام بیماري همکارانم به عیادتم می  

17s   84/12  73/0  .آیندداشته باشم، آنها به یاریم میاگر به کمک همکارانم احتیاج  

18s  24/8  52/0  .دهمهاي همکارانم صمیمانه گوش میدل ها و دردبه صحبت  

19s  73/7  49/0  .باشدهاي فردي همکارانم براي من آسان میدرك تفاوت  

 KMOشاخص 
  یت بارتلتیآزمون کرو

χ2 Df  p-value 

908/0 415/4753  528  001/0  



انسجام و 

  همبستگی

20s  
از  هیچ یک از کارکنان این سازمان براي رسیدن به اهداف شخصی

  .کنندافراد دیگر سو استفاده نمی
73/0  05/13  

21s  15  8/0  .هاي همکارانم امیدوارمبه قول و وعده  

22s  99/12  73/0  .با همکارانم داراي طرز فکرها و عقاید مشترك هستم  

23s  74/10  64/0  .رومبا همکارانم به تفریح می  

هاي شبکه

  اجتماعی

  

  

24s   10/7  45/0  .در ارتباط هستمبا همکاران در کل سازمان  

25s  03/8  51/0  .با همکاران در خارج از دانشگاه در ارتباط هستم  

26s  94/9  6/0  .کنددانشگاه امکان ارتباط با سایر همکاران را فراهم می  

27s  
دانشگاه امکان ارتباط با سایر همکاران را در خارج از دانشگاه فراهم 

  .کندمی

57/0  18/9  

28s   23/8  53/0  .با نهادهاي مدنی ارتباط دارممن  

29s  18/7  45/0  .در نهادهاي مدنی عضو هستم  

30s  38/8  53/0  .هاي نهادهاي مدنی حضور دارمدر برنامه  

31s  64/7  49/0  .کنمبه نهادهاي مدنی کمک فکري می  

32s  74/6  44/0  .کنمبه نهادهاي مدنی کمک مالی می  

33s   56/6  43/0  .مسئولیت اجرایی دارمدر نهادهاي مدنی  

  

 از سرمایه اجتماعی به هاي مربوطشاخص تمامی که دهدمی نشان 2 جدول  در مندرج عاملی تحلیل نتایج

سرمایه تعیین  برخوردارند و براي قبولی مورد )3/0بیشتر از(بارعاملی  و )96/1بیشتر از (تی  مقادیر

  .مانندو در مدل باقی میشوند می محسوب مناسبی هايشاخص اجتماعی



  
  

  هاي سرمایه اجتماعیمولفه) تحلیل عاملی(  مدل برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد :1شکل

به ترتیب  هاي تربیت بدنیعلمی در دانشکده هیئتاعضاي دهد که در سرمایه اجتماعی نشان می 1شکل 

همدلی، درك و ، 77/0، اعتماد و تعاون هر کدام با بار عاملی 85/0انسجام و همبستگی با بارعاملی  اولویت

تاثیر  48/0عاملی  رهاي اجتماعی با با، شبکه69/0مشارکت با بارعاملی ، 74/0احترام متقابل با بار عاملی 

نیست،  3/0سرمایه اجتماعی کمتر از  هايمولفههاي زیر عاملی با توجه به اینکه هیچکدام از بار پس،. دارند

 .شوندبنابراین همه آنها در مدل حفظ می

 هاي تربیت بدنیهیات علمی دانشکده يسرمایه اجتماعی اعضا هايمولفههاي برازش مدل شاخص :3 جدول

  تفسیر  مالك  میزان  شاخص برازش

  مطلق

x2
  برازش مطلوب  3تا 1بین  df=2.58x2/  28با درجه آزادي  24/72 

p value  135/0  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  

  برازش مطلوب  90/0بیش از  903/0  شاخص نیکویی برازش

  تطبیقی

  برازش مطلوب  90/0بیش از  TLI(  903/0(لویس -شاخص توکر

  برازش مطلوب  90/0بیش از  BBI(  911/0(بونت -شاخص برازش بنتلر

  مطلوببرازش   90/0بیش از  CFI(  908/0(شاخص برازش تطبیقی

  مقتصد

ریشه میانگین مربعات خطاي 

  )RMSEA(برآورد
  برازش مطلوب  05/0کمتر از  001/0

  برازش مطلوب  05/0بیشتر از  PNFI(  62/0( شاخص برازش مقتصد هنجار شده



 هاي تربیت بدنیدانشکده ت علمیئهی ياعضااجتماعی  سرمایه هايمولفهبراي آزمون اینکه مدل پژوهش 

یابی معادالت ساختاري در مدل. هاي برازش مدل استفاده شداز شاخص از برازش مناسبی برخوردار است،

و  2، تطبیقی1باید براي تعیین برازش مدل از سه شاخص برازش مطلق AMOSکید بر نرم افزار ابا ت

با . است 28با درجه آزادي  24/72برابر با  x2، مقدار آماره 3براساس نتایج جدول. استفاده کرد 3مقتصد

، می باشد و این مقدار بین یک تا سه استمی 58/2،  28بر درجه آزادي  x2توجه به اینکه حاصل تقسیم 

است که با  135/0متناظر با آن  p-value ،همچنین .مدل داراي برازش مطلوب است توان گفت که این

 GFI (903/0(4شاخص نیکویی برازش. شودید میایقابل قبول بوده و ت است، 05/0توجه به اینکه بیشتر از 

مقدار ریشه میانگین . است که نشان دهنده قابل قبول بودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است

باشد که با می 001/0نیز  -که شاخص دیگر نیکویی برازش است -  RMSEA(5(مربعات خطاي برآورد

دیگر مقدار . باشدیید مدل پژوهش میااست، قابل قبول بوده و نشان دهنده ت 05/0توجه به اینکه کمتر از 

 TLI(6( لویس -شاخص توکر: ي معادالت ساختاري بدین صورت استهاي نیکویی برازش براشاخص

و شاخص  CFI(8 908/0( ؛ شاخص برازش تطبیقی7 911/0)BBI( بونت -؛ شاخص برازش بنتلر903/0

یید مدل پژوهش اکه همگی نشان دهنده برازش مطلوب و ت PNFI(9 62/0( شدهبرازش مقتصد هنجار 

  .باشدمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 . Absolute Index 
2 . Comparative Index 
3 . Parsimonious Index 
4 . Goodness Fit Index 
5 . Root Mean Squared Error of Approximation 
6 . Tucker- Lewis Index 
7 . Bentler- Bonett Index 
8 . Comparative Fit Index 
9 . Parsimonious Normed Fit Index 



  

  

  ابعاد آن در بین و اي براي مقایسه میانگین سرمایه اجتماعینتایج آزمون تی تک نمونه : 4 جدول

  با وضعیت مطلوب هاي تربیت بدنی ایرانعلمی دانشکده هیئتاعضاي 

  

  

هاي سرمایه اجتماعی و خود در همه مولفه دهد به دلیل اینکهنشان می 4شماره همان طوري که جدول 

در زیرمولفه  tو مقدار مثبت  tو مقدار  P≥05/0مولفه سرمایه اجتماعی به جز مولفه انسجام و همبستگی 

زیر  ،محاسبه شدهو میانگین  سرمایه اجتماعیبین میانگین  ،باشدمنفی میهاي اجتماعی و شبکهمشارکت 

علمی  هیئتاعضاي  هاي اجتماعیشبکه ارکت، تعاون، همدلی و درك متقابل وهاي اعتماد، مشمولفه

اما در زیر مولفه انسجام  ري معناداري وجود دارد؛و مقدار آزمون تفاوت آما هاي تربیت بدنی ایراندانشکده

 ،بنابراین .محاسبه شده و مقدار آزمون تفاوت آماري معناداري وجود ندارد و همبستگی بین میانگین

علمی  هیئتاعضاي سرمایه اجتماعی در بین و  اعتماد، تعاون، همدلی و درك متقابل هايزیرمولفه

  3: مقدار آزمون

  
  میانگین  تعداد

T df 
سطح 

  معناداري

اختالف 

  میانگین

38/3  220 اعتماد  76/8  219 001/0  38/0  

66/2  220 مشارکت  11/7-  219 001/0  34/0-  

51/3  220 تعاون  61/10  219 001/0  51/0  

همدلی و درك 

 متقابل
220  78/3  81/17  219 001/0  78/0  

انسجام و 

 همبستگی
220  01/3  27/0  219 787/0  01/0  

هاي شبکه

 اجتماعی
220  54/2  43/8-  219 001/0  46/0-  

  14/0  001/0  219  071/4  14/3  220  سرمایه اجتماعی



و زیرمولفه انسجام و همبستگی در حد متوسط  مطلوب قرار دارددر سطح  هاي تربیت بدنی ایراندانشکده

   .در حد نامطلوب قرار دارد هاي اجتماعیو شبکه و زیرمولفه مشارکت

  

  کوواریانس –آزمون هموجنتی براي بررسی همگن بودن واریانس  نتایج :5 جدول

 تربیت بدنی دولتی و آزادهاي دو گروه اعضاي هیئت علمی دانشکده

Box M F d.f p-value 

 062/0 212/95و   21  075/2  068/45

 

واریانس  ،است 05/0که بیش از   p-value=  062/0و   F=  075/2دهد  با توجه نشان می 5نتایج جدول 

توان از آزمون می ،بنابراین. هاي دولتی و آزاد همگن هستندکوواریانس گروه اعضاي هیئت علمی دانشگاه-

تی دو هتلینگ براي بررسی تفاوت میانگین امتیازات سرمایه اجتماعی دو گروه اعضاي هیئت علمی 

  . هاي دولتی و آزاد استفاده کرددانشکده

  

هاي دولتی آزمون تی دو هتلینگ براي مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دو گروه اعضاي هیئت علمی دانشکده :6 جدول

  و آزاد

Hotelling trace value F d.fHypothesis E.df p-value 

026/0  91/0 6 213 489/0 

 

بین میانگین سرمایه اجتماعی دو   p-value=  489/0و  F=   91/0دهد با توجه به نشان می 6نتایج جدول 

  . هاي دولتی و آزاد از نظر آماري تفاوت معناداري وجود نداردگروه اعضاي هیئت علمی دانشکده

  گیريیجهبحث و نت

هاي تربیت بدنی سرمایه اجتماعی اعضاي هیئت علمی دانشکدهو مقایسه تحلیل  ،هدف از پژوهش حاضر

انسجام و  هايمولفه ،ترتیب  اولویتکه به  هاي پژوهش نشان داددر این رابطه یافته .بود ایراندولتی و آزاد 

هاي اجتماعی در همدلی، درك و احترام متقابل، مشارکت و شبکه تعاون و همکاري، ،هماهنگی، اعتماد

هاي پژوهش با هاي تربیت بدنی ایران نقش دارند که یافتهعلمی دانشکده هیئتسرمایه اجتماعی اعضاي 

، رحیمی )1389(مشایخی ، )1389(علی محمدي ، )1388(، اندیشمند )1387(نتایج تحقیقات وزیري راد 

در  باید گفت. همخوانی دارد) 2013(و کاسترو ) 2013(، ریگی )2010(، لسر )2010(، لیندستروم )1390(

باید در که است  یها که متولی آموزش عالی و تربیت نیروي متخصصهاي مختلف از جمله دانشگاهسازمان

نگی و اجتماعی به هاي سیاسی، اقتصادي، فرهعه شده و مسئولیتمدتی نه چندان طوالنی مدت وارد جام



ر مهم انسانی این گونه نهادها دو متغی است که بین منابع يضروربراي توفیق و موفقیت  آنها سپرده شود،

 طوربه طور کلی در جامعه و به  افرادچرا که  ؛دابل وجود داشته باشقیعنی انسجام و هماهنگی و اعتماد مت

داشته مل اتفاهم و تعتوانند با آنها ند با کسانی که دوست دارند و میهست عالقمند هاسازمانخاص در 

هاي تربیت بدنی هستند و هایی که متولی رشتهاما وقتی که در این راستا دانشگاه. کار کنندزندگی و  ؛باشند

ارائه خدمت به افراد  مسئولاي نه چندان دور ماموریت آنها تربیت نیروي متخصصی است که در آینده

یکدست بودن  قطعاً بدنی است، هاياز طریق فعالیتجامعه براي تامین سالمت جسمی و روحی 

ایجاد  ، بهمنسجم هاي علمیهاي کاري و گروهدر عین تنوع عقاید در قالب تیم ،هاي کلی فکريچهارچوب

 ،هاي تربیت بدنی وجود نداشته باشدچنانچه چنین فضایی در دانشکده .کندفضایی عاري از تنش کمک می

مندي از علم و دانش ت علمی در تحقق رسالت خود توفیقی نخواهند داشت و به جاي بهرهئاعضاي هی

هاي حاصل از عدم غلبه بر تنش در جهتار، زتربیت نیروي متخصص با دانش، متعهد و خدمتگ براي

در حال حاضر در  ،که متاسفانه -د کردنخواهت علمی تالش ئو اعتماد موجود در بین اعضاي هی مانسجا

با استناد به   بدین ترتیب،. هاي صاحب نام کشور چنین فرآیندي مشهود استها و دانشکدهبرخی دانشگاه

و اعتماد به عنوان دو عامل مهم در ایجاد  هماهنگینتایج تحقیق حاضر که بیانگر تاثیرگذاري انسجام و 

خاص  هاي تربیت بدنی به طورها به طور عام و دانشکدهمدیران دانشگاهباید  است،سرمایه اجتماعی 

گردد توصیه می. ت علمی فراهم کنندئانسجام و اعتماد بین اعضاي هی ،هماهنگیبراي ایجاد را تمهیداتی 

با تشکیل جلسات منظم رسمی و غیررسمی و بررسی علل بروز  ،چنین فضاییمسئولین مربوطه براي ایجاد 

و براي نزدیک کردن افکار و  ایندنمت علمی اقدام ئاعتمادي در بین اعضاي هیهماهنگ و عدم بیفضاي نا

هاي سیاحتی در این راستا تعریف کارهاي علمی مشترك، ایجاد زمینه مسافرت ،همچنین. دنعقاید تالش کن

  و زیارتی به همراه همه اعضاي خانواده به منظور فراهم کردن بستر مناسب براي ایجاد ارتباط بین 

  گردد مسئولینتوصیه می ،دیگر از سوي. ر باشدتواند تاثیرگذات علمی میئهاي اعضاي هیخانواده

اعتمادي بین عدم انسجام و بی هاي تربیت بدنی در طی فرآیندي علمی نسبت به عوامل بروز تنش،دانشکده

را به همراه راهکارهاي رفع چنین فضایی در اختیار  انجام شده ت علمی اقدام و نتایج پژوهشئاعضاي هی

تواند با توجه به اینکه برخی از علل عدم انسجام و اعتماد می ،همچنین .دنت علمی قرار دهئاعضاي هی

مدیران  ،چنین فضاییایجاد به منظور جلوگیري از  شودتوصیه می ،ناشی از رفتارها و عملکرد مدیران باشد

ایجاد ها، ت علمی در محیط دانشکدهئرفتار عادالنه با اعضاي هیهاي تربیت بدنی اقداماتی مانند دانشکده

سازي فرایندها و رسانی شفاف و به هنگام، شفافت علمی، اطالعئفضاي باز جهت بیان نظرات اعضاي هی



 توام باي، اتخاذ چنین رویکرد .دمداري را در کنار وظایف مدیریتی خود اتخاذ نماینمانی و قانوناهداف ساز

 ت علمیئاعضاي هیدر بین  ها به طور یکسانتوزیع فرصت موجبرفتار عادالنه با اعضاي هیئت علمی 

ایجاد . را ایجاد کندشفافیت ارتباطات  از بین رفتن پنهان کاري و زمینهتواند مینیز خواهد شد که این عامل 

 که کند کمکها براي رفع سوء تفاهمصحیح اخبار و اطالعات  به گردش سریع و تواندمی فضاي باز

عوامل . خواهد داشتاعتماد را به همراه  میزانافزایش  به نوبه خود،اطمینان  ، صداقت وصحیحاطالعات 

تعاون و  :عبارت اند از هاي تربیت بدنیهت علمی دانشکدئیتاثیرگذار در سرمایه اجتماعی اعضاي ه بعدي

از آنجا که در هر سازمانی به . هاي اجتماعیو شبکه مشارکت ،درك و احترام متقابل ،، همدلیهمکاري

وري تا حد زیادي از همکاري، همدلی و کارآیی، اثربخشی و در نهایت بهره ،هاي آموزشیبویژه در سازمان

مسئولین و مدیران شود توصیه می ،گیردنفعان داخلی و خارجی نشات میيمشارکت ذمتقابل و درك 

هاي تحقیقاتی و آموزشی پروژه ارائهمشترك از طریق  هاي کاريگروه تعریف هاي تربیت بدنی بادانشکده

علمی، براي تبادل اطالعات  مهیاسازي بستري مناسب نهمچنی وت علمی ئمشترك در بین اعضاي هی

هاي مختلف سازمانی و جلسات رسمی و غیررسمی براي حوزه درآموزشی، فرهنگی، اجتماعی 

ت علمی ئتا چنین حسی در بین اعضاي هی کنندفراهم را کاري آنها مفرصت مناسب براي ه ،غیرسازمانی

آزاداندیشی در هاي هاي مقام معظم رهبري بر افزایش کرسیبا استناد به توصیه ،همچنین. شود تقویت

مذکور در فضایی معنوي هاي برگزاري کرسی می توان گفت کهت علمی، ئبا مشارکت اعضاي هی هادانشگاه

هاي اجتماعی از طریق و تشکیل شبکه مشارکت ،افزایش همدلی، احترام متقابل، تعاون و همکاري به

هاي توسعه سالمت جسمی و آموزش مهارت که مسئول -از یکدیگر ت علمیئاعضاي هی شناخت بیشتر

  .می کندکمک   - دانشجویان هستند بهروحی از طریق فعالیت بدنی 

هاي تربیت علمی دانشکده هیئتهاي پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی در بین اعضاي یافته ،همچنین

، )1390(دوست ، روان)1389(هاي مشایخی نتایج تحقیق با یافته با کهبدنی در وضعیت مطلوب قرار دارد 

 تواندمی باال بودن سطح سرمایه اجتماعیاز آنجا که  .همخوانی دارد) 1390(و خداداد ) 1390(رحیمی 

هاي تربیت بدنی از ت علمی دانشکدهئو چنانچه اعضاي هی داشته باشدبراي هر نهادي شماري مزایاي بی

  اون، همدلی، انسجام و عضویت اعتماد، مشارکت، تع ه اجتماعی باالیی برخوردار باشند، سطحسرمای

شود توصیه می ،رو از این .خواهند داشت ی بهتريعملکرد شغلو  کنداي در بین آنها افزایش پیدا میشبکه

بر یی علل باال بودن سرمایه اجتماعی، نسبت به شناساضمن اقدام هاي تربیت بدنی مسئولین دانشکده

حمایت و هاي مناسب، در جهت و با ایجاد فرصت همت ورزندت علمی ئاعضاي هیدر بین ن آنا راستمرا



هاي تربیت ت علمی دانشکدهئاعضاي هیمشارکت  در این رابطه ،همچنین .گام بردارندتقویت این عوامل 

 هاي خیریه وورزشی و انجمنهاي هاي علمی، تیممانند انجمن هاي غیردولتیدر ایجاد تشکل تواندمی بدنی

  . کمک کننده باشدتخصصی 

هاي تربیت بدنی هاي پژوهش نشان داد بین سرمایه اجتماعی اعضاي هیئت علمی دانشکدههمچنین یافته

پور و نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیق ناطق. دولتی و آزاد ایران تفاوت آماري معناداري وجود ندارد

رسد چون به نظر می. همخوانی دارد) 1392(دیانی و ) 1390(، افشانی و همکاران )1385(فیروزآبادي 

مشابه و نزدیک به هم  رفتارهاي تقریباً ی بیشتر با هم همخوانی دارند،هاي مورد نظر از نظر شخصیتنمونه

شود توصیه می ،در این راستا. یکسانی داشته باشند آنها باعث شده میانگین امتیاز سرمایه اجتماعی تقریباً

ساختاري که دارایی سازمان و افراد  - ها بر تقویت سرمایه اجتماعی همچون منبعی اجتماعیمدیران دانشکده

یابی به تر و دستهاي اجتماعی آسانورود افراد را به کنش ،این دارایی شود، تاکید کنند؛ چرا کهشمرده می

اي  موزشی ویژههاي آکارگاه ،جهت حفظ و تقویت وضع موجود. سازدتر میهاي دانشگاه را شدنیهدف

براي . شناسایی نقش سرمایه اجتماعی در آموزش بهتر برگزار شود با هدفاعضاي هیئت علمی  براي

شود مدیران دانشگاهی هاي اجتماعی پیشنهاد میافزایش اعتماد، مشارکت، تعاون، انسجام، همدلی و شبکه

تواند با انجام رفتارهایی مانند مدیر میزیرا   ل به انجام این رفتارها بپردازند،خود به سان یک الگوي کام

احترام و همکاري، چنین رفتارهایی را در سازمان فراگیر سازد و بدین سان سرمایه اجتماعی را در اعضاي 

  .هیئت علمی افزایش دهد
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 بررسی اثر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی در سازمان بازرسی " )1389( مشایخی، مریم

 .، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نورنامه کارشناسی ارشدپایان ."کل کشور

  سنجش میزان سرمایه اجتماعی " )1384(مظلوم خراسانی، محمد و اصغرپور، احمدرضا

 .مجله علوم اجتماعی ."دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد  و عوامل موثر بر آن

 .دانشگاه فردوسی مشهد

 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري و ") 1387(نارنجی ثانی، فاطمه  و میرکمالی، محمد

فصلنامه . "هاي تهران و صنعتی شریفبین اعضاي هیئت علمی دانشگاهرضایت شغلی 

 .2، شماره 14سال  .پژوهش و برنامه ریزي در آموزش عالی

 گیري سرمایه اجتماعی و فراتحلیل شکل") 1385(پور، محمدجواد و فیروزآبادي، احمد ناطق

 .28شماره .  فصلنامه علوم اجتماعی. "عوامل موثر بر آن

 1390(آقاحسینی، حسین و  شائمی برزکی، علی ؛انصاري، محمداسماعیل ؛نصراصفهانی، علی (

شناسی جامعه ."هاي خدماتی استان اصفهانبررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمان"

 .1، شماره 22دوره  .کاربردي دانشگاه اصفهان

  توسعه ظرفیت یادگیري بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و ").1387(وزیري راد، وحید

نامه کارشناسی پایان .")بررسی موردي در سازمان جهاد کشاورزي استان قم(سازمانی 

 . ارشد، پردیس قم دانشگاه تهران
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The purpose of this research was to analyze of the social capital of faculty 
members of Iran's physical education college. Statistical population of this study 
included all of the faculty members of Iran's physical education college in 2013 
(N=520).On the basis of Morgan table, 220 persons were stratified randomly 
selected of research samples.To achieve the research goals, researcher made 
questionnaire with 33 questions was used. Validity of questionnaire was 
confirmed by 15 experts and its reliability was studied in a preliminary study 
with 30 subjects and calculated as 0.93 respectively. For data analysis the 
descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov- 
Smirnov, Single sample T-student test, and the method of structural equations 
modeland T2 hotelling test by application of AMOS Graphics V.18 software 
and SPSS.V.16  were used. Research findings showed that solidarity factor with 
coefficientof 0.85, trust and cooperation factors with coefficientof 0.77, mutual 
respect factor with coefficientof 0.74,  participation factor with coefficientof 
0.68, and social network factor with coefficientof 0.48 have the most effect at 
the social capital of faculty members of Iran's physical education college.Social 
capital is desirable among faculty members of Iran's physical education 
college.Results showed no significant difference in the social capital between 
faculty members of Iranʼs state and azad physical education colleges.(F=o.91, 
P=0.489) 
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