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 چکیده
نشاط )شادکامی( یکی از خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش مهمی در چارچوب حیات روانی 

با توجه به نقش و جایگاه مهم معلمان در  .همه افراد جامعه از جمله معلمان داردو اجتماعی 

در دوره  انسجام اجتماعی خانوادهآموزان، تحقیق حاضر با بررسی تاثیر  پذیری و تربیت دانش جامعه

انجام  1398-99 های شهر تهران در سال بر نشاط اجتماعی معلمان متاهل دوره دوم دبیرستان کرونا

روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه ساخت یافته استفاده ته است. گرف

نفر از معلمان متاهل و بر اساس فرمول کوکران تعیین گردیده و  382شده است. حجم نمونه تعداد 

 ، تلگرام و...( در اختیار پاسخگویان قرار گرفتهاپ)واتس  یلینک پرسشنامه از طریق فضای مجاز

 یلیاز آزمون آلفای کرونباخ در دو سـطح توصیفی و تحل ها هیاست. برای تعیین پایایی گو

و  22نسخه  SPSSافزار  برای آزمون فرضیات بخش دومتغیره از نرم. است شده استفاده)همبستگی( 

 8٫۵افزار ) برای بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای تحقیق در قالب مدل معادالت ساختاری از نرم

LISREL) .نتایج حاکی از آن است که انسجام اجتماعی خانواده تأثیری معنادار  استفاده گردیده است

است.  یدار یو افزایشی بر نشاط اجتماعی معلمان دارد و نشاط اجتماعی معلمان در سطح معن

انسجام و همبستگی بین اعضای خانواده و جامعه با یکدیگر در هنگام وقوع صدمات ناشی از 

 دردهد و  را کاهش می رونا(تر در این دوره )بیماری ک های اجتماعی و طبیعی و از همه مهم حرانب

، نشاط معنوی جامعه و خانواده معلمان تاثیر زیادی داشته است و در نهایت، شادمانیایجاد آرامش و 

نسجام و اتحاد ا یعیطب یای؛وجود بالابدی یها در برابر استرس بیماری کرونا افزایش م آن یآور تاب

 تیوضع کیدر  شاوندانیخانواده و خو ی. در موارد حساس  اعضاکند یم شتریخانواده راب یاعضا

 ی. و نکته دیگر اینکه تاثیر انسجام اجتماعکنند یهدف واحد را دنبال م کیو  رندیگ یمشترک قرار م

دیگر افراد دهند که بیشتر با  است که آنها ترجیح می یا )خانواده( بر نشاط و شادمانی معلمان به گونه

تایج حاصل از تحقیق اجتماعی اعتماد کنند. با توجه به ن یدر ارتباط باشند تا به نهادها خانواده خود

؛ تدوین سند تحول بنیادین نشاط اجتماعی معلمان در شود یاز معلمان پیشنهاد م ییها یظرسنجو ن

 و پرورش کشور قرار بگیرد.های توسعه اجتماعی و فرهنگی آموزش  اولویت برنامه

 . کرونا . انسجام اجتماعی، نشاط اجتماعی، خانواده، معلمان ،سرمایه اجتماعیها:  کلیدواژه
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 مقدمه 

ای از توسعه با نوعی همبستگی اجتمـاعی همراه  زندگی اجتماعی انسان در هر شکل و مرحله

همکاری بین افراد بـه منظور  بوده است؛ به ویژه در مراحل اولیه حیات اجتماعی، پیوستگی و

گردید )محسـنی  مقابله با خطرهای محیط طبیعی، همبستگی و انسجام اجتماعی را موجب می

(. بدون همیاری مشترک اولیه، امکان تداوم حیات و یـا تـأمین نیازهـای 10،ص.1380تبریزی،

رسد که  اوج خـود میپذیر نبوده است. همبستگی ناشی از هماننـدی، زمـانی بـه  انسانی امکان

وجدان فردی یکایک اعضای جامعه، منطبق با وجدان جمعی پرورش یابـد و از آن نظر با آن 

هایشان  های افراد جامعـه بلکـه از تفاوت یکی شود؛ برعکس، همبستگی ارگانیک نه از همانندی

های یک گونه همبسـتگی فـرآورده تقسـیم کـار اسـت، هرچـه کارکرد یابد. این پرورش می

 ،ص.1383،تر خواهد شد )کوزر جامعه تفاوت بیشتری یابند، تفاوت میان اعضای آن نیز فزون

اتحاد و و بیماری کرونا زلزله  ، لیمانند سبالیای طبیعی و زیست محیطی (. در مواجهه با 190

و همه در کنار هم  کند یم دایکاهش پ ها بیآس جهیرود و در نت یمردم باالترم یهمبستگ

و  یعیطب یایها و بال با همه جنگ رانی. خوشبختانه جامعه اابندیب یراه چاره بهتر کوشند یم

 یبا فرهنگ غن انیرانیاست. ا دهیگاه از هم نپاش چیاند ه رو بوده با آنها روبه شهیکه هم یمشکالت

 .اند عقب ننشسته گاه چیمقاومت کرده و ه مشکالتخود در مقابل 

های فطری و نیازهای روانی انسان به  ترین خواسته ضروریاحساس شادی و نشاط یکی از 

سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن  رود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم شمار می

آدمیان را به خود مشغول کرده است؛ به طوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد 

ها را  رسد احساس شادی از یک سو انسان ه نظر مییک جامعه سالم و با نشاط هستند؛ زیرا ب

کند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن  تر آماده می برای زندگی بهتر و بازدهی بیش

(. 89،ص.1391فرجی ، ، کند )خادمیان  های فرد را با محیط اجتماعی گسترده می آن، بستگی

شود. نشاط  طول عمر افراد میهمچنین نشاط اجتماعی موجب حفظ سالمتی و تا حدودی 

تری  تواند سالمت جسمانی را نیز بهبود بخشد، افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیش می

تری هستند و نسبت به  مشارکتی بیش ةگیرند و دارای روحی تر تصمیم می کنند و آسان می

ت اجتماعی کنند و از سالم تر احساس رضایت می کنند بیش ها زندگی می کسانی که با آن

ها از کیفیت باالتری برخوردار است  توان گفت زندگی آن باالتری نیز برخوردارند و در واقع می

(. از این رو مادامی که شهروندان احساس شادی کنند، همواره در 1394، دیگران)بخارایی و 
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در  ورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری می

( بر این نکته تأکید 1987) 1زندگی افراد به حدی زیاد است که متفکر اجتماعی راسکین

ورزد که: ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته  می

 (.63-49 ،صص.1391باشد )رضادوست و فاضلی، 

هر ملت انسجام و   و معنوی  دیتوان گفت که یکی از دالیل بزرگ پیشرفت مامی  همواره

زبانی( آن است و هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده کل نظام یک پیوستگی )همدلی و هم

(. جوامع امروزی پیچیده و انسجام 789 ،ص.1383گویند )بشریه، می« همبستگی»جامعه را 

گسترش تعامالت و  تر از جوامـع سـاده گذشـته است. بشر از دیرباز به دنبال ها شکننده بین آن

ارتباطات خود بـه منظـور رفـع نیازهـای اساسی خود بوده است و بر این اساس سنگ بنای 

کلید غلبـه بر نامالیمات محیطی و اجتماعی بـوده اسـت.  ها، شاه تعامل و انسجام میان آن

هدف  ها، مسئله انسجام اجتماعی امـروزه نیـز بـا تحـول جوامـع و پیچیـدگی ساختاری آن

ها است. انسـجام اجتماعی بر توافق جمعی میان اعضای یک  ها و بررسی بسیاری از پژوهش

جامعه داللت دارد، به عبـارتی انسـجام در کـل، ناظر بر میزان و الگوی رابطه متقابل بین 

 (. 286 ،ص.1383های تمایز یافتـه است )ازکیا و غفاری،  ها و خـرده فرهنگ کنشگران، گروه

ترین نهاد اجتماعی در ایجاد انسجام و همدلی بین افراد و تأمین  ده به عنوان کوچکخانوا

ها، هنجارها و  ترین نقطه تربیت اجتماعی، انتقال ارزش ها نقش به سزایی دارد و مهم نیازهای آن

وجود سرمایه اجتماعی در درون خانواده به فرزندان در همان  رود. پذیری فرد بشمار می جامعه

دهد و سطوح مختلف سرمایه  کودکی اجازه دسترسی به سرمایه انسانی والدین را می دوران

والدین با یکدیگر و فرزندان  ةکند. میزان رابط اجتماعی قابل دسترس را برای کودکان ایجاد می

در میزان نشاط و سالمت خانواده تاثیر به سزایی دارد و چون اولین روابط انسانی در خانواده 

گیری رفتار فرزندان اصلی پذیرفته شده و غیر قابل انکار  یرد نقش خانواده در شکلگ شکل می

وفاق، همبستگی، همدلی در ایجاد (. نشاط در خانواده 46-7،صص.1390 ، است )روحانی

اجتماعی، تعامالت اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سالمت روانی و اجتماعی 

های اجتماعی از قبیل خشونت،  بیعی است که به موازات آن آسیبو طتاثیر بسزایی دارد افراد 

یابد و در نتیجه جامعه  یابد و انگیزه برای کار و تالش افزایش می طالق، اعتیاد و... کاهش می

ناخواه  مسیر پیشرفت و توسعه را طی خواهد کرد. اگر خانواده دچار التهاب و تنازع باشد خواه

                                                           
1 John Ruskin 
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با روابط کند و بر  رود بار سنگین التهاب را با خود حمل می رون میوقتی که فرد از خانواده بی

وجود  یو همبستگ یافراد در محیط کار و جامعه، تاثیرخواهد گذاشت. اگر در جامعه همدل

 یامروز همبستگ نکهیا لی. دلشود ینم یبر آن حاکم باشد از هم متالش تیداشته باشد و معنو

 یجوامع نیاست،در چن یو روابط صور اتیشدن ماد حاکمشده  مردم جامعه بعضا شکننده نیب

 یماد یها ارزش نیروکسو یاست.البته براساس تئور یزودگذر و موقت ،یصور یروابط اجتماع

 یها شهرها ارزش نیکه در ا ستین یبه شکل طیرسوخ کرده و شرا زیکوچک ن یدر شهرها

 یاعضا نیب یوندهایشهرها پ ونهگ نیوجود در ا نیفرما باشد. با ا حکم یصورت کل به یمعنو

 ریمانند سا رانیکرونا در ا حرانب. نسبت به گذشته حفظ شده است یخانواده و جامعه تا حدود

قرار داده است.  ریجامعه را تحت تاث یها حوزه ریکه سا یپزشک ستمیکشورها نه تنها س

 ،یروان ،یاسیس ،یاقتصاد یبه امر لیتبد ،یامر پزشک کیاز  یجدا یماریب نیا یامدهایپ

و  یپزشک یفراتر از امر یراتیکرونا تاث یماریب قتیشده است. در حق یو فرهنگ یاجتماع

روابط  ،یخانوادگ یروزمره مردم شده و زندگ یگذاشته و وارد زندگ جااز خود بر یبهداشت

 .قرار داده است ریآنها را تحت تاث یاقتصاد یها تیو فعال یاجتماع

قرار گرفته، خانواده است. با توجه به  یماریب نیا ریه شدت تحت تاثکه ب ییها از حوزه یکی

امر باعث  نی، ا1398از اسفندماه  یخانگ نهیبر قرنط دیرفت و آمد و تأک تیاعمال محدود

 دیو به همان نسبت شا افتهی رییتغ نهیخانواده در دوران قرنط یتا ساختار و کارکردها دهیگرد

 یریگ بتوان گفت که همه دیخانواده داشته باشد. شا یاز اعضا کیهر  یبرا ییامدهایپ وعوارض 

در  دیقرار داده است. چون خانواده با رینهادها تحت تاث ریاز سا شیکرونا، خانواده را ب روسیو

هوشمند و  یگوش دیاز کرونا از جمله عدم امکان خر یمشکالت ناش یدوران جوابگو نیا

مرتفع ؛کشور بود یمنزل که بار مشکالت نهاد آموزش آموزش فرزندان در داومجهت ت نترنتیا

افراد خانواده ها وجود داشت  تا حدود   نیکه ب یو همبستگ یموارد با همدل نیکرد همه ا یم

گیری  های ارزشی در جامعه و خانواده سبب شکل کمبود سرمایه.چون برطرف شد یادیز

دانش آموزان را تحت تاثیر قرار و قشرهای مختلف ازجمله معلمان و  می شودمشکالت زیادی 

کرد در حالی خواهدباشد را کمرنگ  های نشاط می ترین مولفه . امید به زندگی که مهممی دهد

تر باشد شادابی و نشاط بیشتری خواهند داشت و  که هر چه امید به زندگی در انسان قوی

مان و دانش آموزان شادی خواهند داشت. اگر در مدرسه معل افرادارتباط بهتر و مؤثرتری با دیگر

 و نشاط نباشد زیستن برای یادگیری و یادگیری برای زیستن ایجاد نخواهد شد.
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که در  کرند،یپ کیآدم اعضاء  یبن» ،یرازیش یسعد ریکه: به تعب میکرونا آموخت یریاز همه گ

 یزو بدرو یو بهروز ستیبه نام جامعه وجود دارد، که هست و ن یکریپ«. گوهرند کیز نشیآفر

و  یعیخطرات طب میبود تا بدان یکرونا تجربه تلخ یریگ آن به هم گره خورده است. همه یاعضا

مخاطرات  نیو به هنگام ا یعقالن تیریاست، اما مد یبشر یمحتمل در زندگ یامر یعیرطبیغ

هم  تیضرورت و اهم یساز برجسته ینمونه برا نیتر است. کرونا مجسم ریزناپذیالزم و گر یامر

است. کرونا به ما آموخت که بشر،  یاجتماع یدر زندگ یو خردورز ییهم افزا ،یهماهنگ ،یشیاند

سرنوشت آنها به  کنند، یم یزندگ گریکدیبا  یخانه جهان کیبلکه در  ،یجهان دههمه نه در دهک

از خرد  یریگ بشر، بهره یبرون رفت از مخاطرات فرارو یخورده است  که برا وندیبه هم پ یا گونه

عقل بر  یکرونا، برتر دهیاست. پد یضرور ،یکره خاک نیا یدر هر کجا ،یجهان اتیو تجرب یجمع

 (.1399، دیگرانو  یاسی)ال دیگرد ادآوریرا به ما  ییسرا افسانه رجهل و دانش ب

انسـجام و همبستگی ملی و اجتماعی به عنوان اهرمی توفیق آفرین و اسـاس هویـت و 

تواند فضای همراهی و انسجام را نیز در جامعه به وجود آورد.  ه میاعتبـار جامعـه عاملی است ک

ها در فضایی مناسب در کنار یکدیگر قرار گرفته و به شادی و تفریح بپردازند،  وقتی خانواده

ای از  شود. اگر معلمان پشتوانه قطعاً به مرور این فضا باعث ایجاد همبستگی بیشتر در جامعه می

ی )امید به زندگی، درآمد باال، رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی های نشاط اجتماع شاخص

های اجتماعی )فساد، دزدی و...( دارد و ایجاد  و...( داشته باشند تاثیر بسزایی در کاهش آسیب

دهد. هر چه معلمان  همدلی و مشارکت در بین افراد جامعه بخصوص قشر جوان را افزایش می

آموزانی با عزت نفس باالتر و شادتری تربیت  باشند، دانش دارای نگرش قوی و ارزشی بیشتری

(. مسئله اصلی تحقیق حاضر کمبود نشاط اجتماعی در 34 .، ص1391کنند )موالیی نژاد،  می

در  انسجام اجتماعی همبستگی  و تاثیر  پزوهش باشد که در این بین معلمان شهر تهران می

 ر گرفته است.بر نشاط مورد بررسی و تحلیل قرادوره کرونا 

در پی بحران بیماری کرونا ویروس در نقاط مختلف جهان، شیوع کرونا ویروس در ایران به 

تأیید شد. در پی آن در شیوع این ویروس، با توجه به حجم  1398بهمن  29صورت رسمی 

در کشورمان مدارس از هفته اول اسفندماه تعطیل اعالم شد و این  یآموز گسترده دانش

تداوم یافت؛ اما  99و حتی بعد از شروع تعطیالت رسمی سال  98اواخر سال تعطیلی تا 

ها تعطیل است؛ لکن  مدارس و دانشگاه»سیاست دولت در این دوره تعطیالت این بوده است که 

برای پیشبرد  یا بر همین اساس سازوکارهای بسیار گسترده«. آموزش و یادگیری تعطیل نیست
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تمرکز بر بستر فضای مجازی و آموزش از راه دور طراحی و تدوین امور آموزشی و تحقیقاتی با 

تلویزیونی از معلمان خواسته شد تا جریان آموزش را از طریق پیام  یها گردید در کنار آموزش

خویش اغلب  یا داخلی )شاد( پیگیری نمایند. معلمان در راستای عمل به تعهد حرفه یا رسانه

زینه خویش در امر آموزش دانش آموزان در فضای مجازی به صورت خودجوش و پراکنده، با ه

زمان بود با  و تکمیل پرسشنامه هم نامه انیبا توجه به اینکه نوشتن این پا حضور پیدا کردند؛

به  سیفراگیری بیماری کرونا و فلج شدن بخش آموزش در سراسر کشور و انتقال مدرسه و تدر

ی اجتماعی پایین بودن سرمایه اجتماعی است. ها ترین آسیب ها. یکی از مهم سمت خانواده

گیری حاکمیتی را در امتداد  وقتی سرمایه اجتماعی پایین است شهروندان و افراد جامعه تصمیم

سرمایه اجتماعی این تحقیق و  یها اما در پی بررسی مولفه کنند یمنافع خودشان تحلیل نم

ن امر مهم دست یافتیم که سرمایه که از معلمان داشتم به ای ییها شنهادیها و پ مصاحبه

از  ها یماریطبیعی مثل سیل و زلزله و اجتماعی مثل جنگ و ب یها اجتماعی در دوران بحران

جمله بیماری کرونا که در طی این دو سال در جامعه گسترش داشته است. )همدلی و انسجام( 

 یها نگ شدن مولفهر باالترین تاثیر را در ایجاد نشاط و همبستگی داشته است و باعث پر

را از دوش دولت و  تیسرمایه اجتماعی شده و همین امر مردم را به میدان کشانده و بار مسئول

و نشاط در بین همه افراد از جمله خانواده  یکادر درمانی کمتر کرده است آرامش، همدل

بودند؛  معلمان و خود معلمان که در خط مقدم آموزش بودند و مدارس را به خانه خود آورده

 یها حدومرز بین آن توان یاند که نم شده است. سالمت فرد و جامعه آن چنان به هم وابسته

ها و  گوناگون بر سالمت دیگران و عواطف آن یها قائل شد. وضعیت سالمت افراد جامعه به روش

سالمت افراد  نی. از این رو تأمگذارد یاجتماعی جامعه اثر م -اقتصادی یها همچنین شاخص

. این شود یامعه به معنای یک هویت وابسته به اعضای خود امری مهم و حائز اهمیت تلقی مج

 اتفاق مهم نخواهد افتاد مگر با همدلی، مشارکت و اعتماد به یکدیگر حاصل گردد.

 پژوهش پیشینه

با توجه به این که در خصوص مفهوم انسجام اجتماعی و نشاط تحقیقات بسیار زیادی انجام 

ت اما به طور مستقیم در ارتباط با انسجام و همبستگی اجتماعی خانواده در دوران گرفته اس

کرونا بر نشاط اجتماعی معلمان شهر تهران تحقیق جامعی انجام نگرفته است از این جهت 

موضوع قابل توجه است. در این قسمت به برخی از کارهای تجربی انجام شده پیرامون  ینوآور

 شود: ایه اجتماعی و نشاط اجتماعی اشاره میانسجام، همبستگی، سرم
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خانواده ها در دوره  لیمسا یمشارکت عیسر یابی(گزارش ارز1399) دیگرانفاضل و  ی،اسیال

پژوهش مصاحبه با افراد در دسترس و البته موافق با مصاحبه  نیانجام ا روش کرونا ینیخانه نش

صورت که پرسشنامه  نیبد د،یگرد نییمتفاوت تع یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع طیو با شرا

دفاتر  رانیمد قیاز طر رانیا یدفاتر انجمن جامعه شناس تهیکم یمحقق ساخت توسط اعضا

 لیشهرها با کمک تسه یخانواده و در برخ یگفتگو یمل حگران طر لیتسه ی،مجر ایانجمن و 

. دیردگ لیو تحل لیگفتگو، تکم یشهر تحت پوشش طرح مل ۵8 انیسطح دوم، در م گران

گزارش  نیکه در ا باشد یکرونا م طیدر شرا یمشارکت عیسر یابیحاصل ازپژوهش ارز جینتا

 یخانگ نهیبر قرنط دیو تأک مدرفت و آ تیشده است. اعمال محدود هیو ارا لیتحل ،یجمع بند

و به همان نسبت  افتهی رییتغ نهیخانواده در دوران قرنط یتا ساختار و کارکردها دهیباعث گرد

 خانواده داشته باشد. یاز اعضا کیهر  یبرا ییامدهایعوارض و پ دیشا

جمع آوری  یها ( سنجش انسجام اجتماعی با اسـتفاده از داده2007) دیگرانراجلتون و 

. در اینجا انسجام اجتمـاعی بـه عنـوان یـک ویژگی از شود یم یریگ شده توسط فرد اندازه

اصلی مورد  یها . شاخصشود یطح کالن تبیین مشده و در س یریگ سیستم اجتماعی، اندازه

اند از: نرخ جرم و جنایـت، نـرخ بیکـاری، سـطح  استفاده در این پژوهش عبارت

نژادپرستانه، شاخص نـابرابری درآمـد، دسترسـی بـه مزایـای  یها وپرورش، نگرش آموزش

 .قـرار داده اسـت  اجتماعی و مشارکت اجتماعی که میزان انسجام را در جامعه تحـت تـأثیر

شادی  ةی( با هدف سنجش سطح روح1398پژوهشی توسط چگینی و نیکو منش در سال )

علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان  ةمختلف مؤثر بر آن در بین دانشجو معلمان رشت یها و مولفه

پردیس حضرت زینب کبرا )س( اراک انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که به طورکلی 

دانشجو معلمان در سطح  نیمؤثر بر شادکامی در ب یها ح روحیه شادی و بیشتر مولفهسط

که به میزان استاندارد  ییها و همچنین برای افزایش شادکامی و رساندن مولفه باشد یمطلوب م

از خود دانشجو معلمان و اساتید دانشگاه  یبا نظرسنج شدند یدر دانشجو معلمان مشاهده نم

 یتوانمندی و آموزش خودباور یها ر برگزاری اردوهای علمی و تفریحی، کارگاهنظی ییراهکارها

 زمینه پیشنهاد شد. نیهمراه با دعوت از کارشناسان معتبر و زبده در ا

( با هدف سنجش شادکامی اجتماعی زنان اصفهانی 1398و فائق ) نیتحقیقی توسط آرم 

ایج حاکی از آن است که میانگین اقتصادی انجام شده است. نت-بر اساس وضعیت اجتماعی

متغیر شادکامی اجتماعی و تمامی ابعاد آن به طور معناداری کمتر از میانگین فرضی است. این 
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بدان معناست که میزان شادکامی اجتماعی و ابعاد آن در بین زنان ساکن اصفهان کمتر از حد 

جتماعی و ابعاد آن به . شایان ذکر است که بیشترین میانگین عامل شادکامی ااست متوسط

( و در نهایت طبقه پایین )با 2.81(، سپس طبقه متوسط )2.9ترتیب به طبقه باال )با میانگین 

اقتصادی، میانگین تفاوت در ابعاد -( اختصاص دارد. بر اساس مبانی اجتماعی2.66میانگین 

 دار یمعن نفس شادکامی اجتماعی و رضایت از زندگی، همدلی، نگرش مثبت، بهزیستی و عزت

اقتصادی و پس از آن باالترین جایگاه -بود، اما کمترین میانگین مربوط به پایه پایین اجتماعی

اقتصادی باال. همچنین رابطه بین پایگاه -در نهایت پایه اجتماعی و در پایه اقتصادی متوسط

افزایش اقتصادی و شادکامی اجتماعی مثبت و معنادار گزارش شد. بر این اساس، با -اجتماعی

 یها لی. تحلابدی یواحد افزایش م 0.211اقتصادی زنان، شادکامی اجتماعی -وضعیت اجتماعی

آماری نشان داد که سن با شادکامی اجتماعی رابطه معنادار و منفی دارد. در نتیجه شادکامی 

و در نهایت متغیر تحصیالت به دلیل  ابدی یواحد کاهش م -142/0اجتماعی با افزایش سن 

 .شود یشادکامی اجتماعی از مدل حذف م ینیب شیوانایی در پعدم ت

( تحقیقی تحت عنوان انسجام اجتماعی دانشجو و دانشگاه ایران 139۵، )یزکی، محمدعل 

دانشجوی دختر و پسر دانشگاه اصفهان جمع  200انجام داده است تحقیق پیمایشی و از بین 

درصد( ارزیابی  72جام اجتماعی دانشجویان )است. بر اساس نتایج تحقیق، میزان انس  آوری شده

های  شده است. تفاوت معناداری در انسجام اجتماعی بین دختران و پسران وجود ندارد. مؤلفه

 شامل تعهد، باورها، وابستگی و درگیری گزارش شده است. بیانسجام اجتماعی به ترت

اط اجتماعی و ( تحت عنوان نش1393تحقیق توسط هزارجریبی جعفر و مرادی سجاد )

عوامل مرتبط با آن )مطالعه موردی در بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی( انجام گرفته؛ 

روش پیمایشی و در میان دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی با حجم 

ثبت میان نفر و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته نتایج وجود رابطه معنی دار و م 170نمونه 

)در بعد پیامدی( امنیت، هستی شناختی، اعتماد اجتماعی و گستره روابط  یدار نیمتغیرهای د

 دهند. خویشاوندی با متغیر نشاط اجتماعی را نشان می

 نظری تحقیق یمبان

 یها یمهم سرمایه اجتماعی و تئور یها انسجام و همبستگی اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه

، انسجام ها هیاز دید متفکرین این نظر .گردد یمحسوب م یشناس ر جامعهکارکردی د-ساختی 

وفاق و همبستگی  یها نهیاجتماعی پایه نظم اجتماعی را تشکیل داده و ایجاد و گسترش زم
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پایداری و استمرار  .آورد یاجتماعی، موجبات فعالیت و مشارکت گسترده افراد جامعه را فراهم م

جامعه در گرو همبستگی بین اجزا و عناصر سازنده ساختار  حیات اجتماعی و فرهنگی یک

هاست و در فرایندی اجتماعی  ها و نگرش اجتماعی آن جامعه است. انسجام، توافق در ارزش

نیست  یا دهیو محصول کنش عقالنی است. از طرف دیگـر انسـجام اجتماعی پد شود یمتولد م

 امیل منـد بازسـازی و بازتولید مستمر است.که یک بار برای همیشه بررسی شـود، بلکـه نیاز

 مطالعه را مورد اجتماعی همبستگی و انسجام مفهوم که است شناسانی جامعه اولین از دورکیم

1ترنر داند. جاناتان می الزم ای جامعه هر برای را آن وجود و است داده قرار
 دورکیم نقل به 

 شوند، تنظیم فرهنگی نمادهای وسیله به افراد عواطف که دهد می رخ وقتی انسجام»گوید  می

 وسیله به ها تنظیم و باشند جایی که کنش اجتماعی شده جماعت، به متصل افراد که جایی

 (.17 ،ص.1383)اکبری،  شود می تصور قانونی ها و نابرابری اند شده هماهنگ هنجارها

 یها اورها و ارزشها اندک بوده و جوامعی ساده با ب که جمعیت آن یبنابراین جوامع زمان

ها مکانیکی بوده است اما دورکیم معتقد است جوامع سنتی  محدود و ساده بودند انسجام در آن

این عوامل  نیتر شوند مهم در روند تکاملی خود تحت تاثیر عواملی، تغییرات را در خود پذیرا می

گشته و در از نظر دورکیم پیشرفت تقسیم کار است که باعث تحولی عظیم در این جوامع 

تقسیم کار است که جامعه سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی  لیحقیقت به دل

 (.18 ،ص.1383اکبری ،گردد ) مبتنی بر همبستگی ارگانیکی تبدیل می

است که در آن، هر بخش  یا وستهیبه هم پ ةاز نظر کارکردگرایی، جامعه کل، مجموع

ت و بر مبنای این کارکردها، انسجام و نظم اجتماعی آن بخش دار اس کارکردهای خاصی را عهده

کنند. انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد که  را تأمین می

حاصل پذیرش، درونی کردن نظام آموزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق اجتماعی 

افراد آن جامعه است. سطح باالی  بودن( و تراکم یا وجود تعامل گر میان« ما»)احساس 

توان انسجام  های افراد، اخالقی و معطوف به یک جمع باشد. می انسجام، زمانی است که کنش

آمیز، میزان روابط  اجتماعی را به احساس یکپارچگی افراد جامعه، روابط دوستانه و محبت

 کرد )غفاری،  های مشترک و منسجم تعریف های گروهی بر اساس ارزش اجتماعی و تعامل

، وجـدان جمعـی دیآ ی(. دورکیم احساسی را که در میدان تعاملی به وجود م127 ،ص.138۵

و  آورد یو جوامع را بر اساس درجه فشاری که وجـدان جمعـی بـه افـراد آن وارد م نامد یم

                                                           
1 Jonathan H. Turner 
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و بر این اساس  داند یفردی گذاشته است، متفاوت م یها درجـه خودمختاری که برای وجدان

مکـانیکی  ی(. همبسـتگ8۵ ، ص.2011کند )ریتزر، یبه دو نوع همبستگی در جامعه اشاره م

 .هاست و همبستگی ارگانیک که بر اساس افتراق دیآ یها به وجود م ها و تجانس کـه از راه تشابه

داند که جزئی از جامعه بوده و  ( خانواده را همچون نهادی اجتماعی می1990) 1دورکیم

اجتماعی را از طریق اجباری که بر  ةتلزم شناخت کل جامعه است. در واقع پدیدشناخت آن مس

توان شناخت. نهاد، خانواده نیز این خصلت را دارد که مستقل از افراد است  کند می فرد وارد می

(. همچنین معتقد است همبستگی از  13۵،ص. 1390شود )تنهایی، و بر همه اعضا تحمیل می

بت است که نقش حقیقی آن در تقسیم کار اجتماعی این است که میان نوع روابط عاطفی مث

دو یا چند نفر همبستگی ایجاد کند، نقش همبستگی اجتماعی در گسترش و تقویت ارتباطات 

اجتماعی اشاره دارد و بر این باور است که هر جا همبستگی اجتماعی نیرومند باشد، عامل 

های آنان و بیشتر  واهد بود و باعث تشدید تماسنیرومندی در نزدیک کردن افراد به هم خ

ها و ارتباطشان با یکدیگر خواهد شد؛ به عبارت دیگر، هر چه افراد جامعه  کردن فرصت

جمعی با گروه بیشتر حفظ  تر باشند، روابط گوناگون خود را با یکدیگر یا در حالت دسته همبسته

 (.196 ،ص.1990کنند )آبراهامز،  می

کـه  ییها اظهاری )کنش یها یل انسـجام در سطح نظام اجتماعی به کنشپارسونز در تحل

ها  معطـوف بـه دسـتیابی هـدفی خارج از موقعیت، واسطه کنش نیستند و غایت این کنش

 یها تیدر خودشان قـرار دارد( اشـاره نموده است. وی معتقد است هرگاه در موقع

ران باشد، به همکاری و انسجام با دیگران اظهـاری فـرد معطوف به دیگ یها اجتمـاعی، کنش

افراد اخالقی و معطوف بـه یـک  یها . سـطح بـاالی انسـجام زمانی است که کنشانجامد یم

و وفاداری در قبال دیگران و جامعه به حد اعالی  تیها مسئول جمـع باشـد. در ایـن کنش

اجتماعی همیشه اصل و (. بنابراین، انسجام 4۵،ص.1386)غفاری و نیازی،  رسد یخود م

 .مقدم بوده است

کند؛ اما عمل او جنبه ارادی و  ، گرچه کنشگر در چارچوب نظام عمل می2به نظر پارسونز

عقالنی دارد و دارای خالقیت و اختیار و نیروی ارزشیابی است. دیدگاه ساخت کنش اجتماعی 

است فرد همواره راهی را پیش  و معتقد کند یرفتار یا تئوری ارادی رفتار را بررسی م هیوی؛ نظر

                                                           
1 David Emmile Durkheim 
2 Talcott Parsons 
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که منطبق با خواست نظام اجتماعی است. در عین حال کنش اجتماعی جنبه عقالنی  ردیگ یم

به زعم پارسونز، افراد شاد  کنند یدارد و افراد همواره غایت و هدفی را در رفتار خود دنبال م

و قوانین آن به سازگاری همیشه سعی دارند هدفمند و با اراده زندگی کنند و نسبت به جامعه 

 (.43 ،ص.1387رفتار کنند )توسلی،

. سرمایه کند ی( دو نوع سرمایه اجتماعی خانواده را از هم تفکیک م1998)1جیمزکلمن

اجتماعی در داخل خانواده و سرمایه اجتماعی خارج از خانواده؛ سرمایه اجتماعی داخل 

)ارتباطات درون  گذرانند یم شانیها خانواده شامل زمانی است که والدین با یکدیگر و بچه

اجتماعی و  یها خانواده(. از همین رو سرمایه اجتماعی درون خانواده شامل هنجارها، شبکه

بسیار  یریپذ روابط بین والدین و فرزندانشان است که برای فرزندان خصوصاً در دوران جامعه

نش متقابل بین افراد خانواده در ک یگذار هیبهاست. این سرمایه اجتماعی از طریق سرما گران

ها و مدت زمان کنش ظاهر  بین شخصی و فراوانی کنش یها و با ایجاد فرصت برای کنش

و از حضور فیزیکی والدین در خانواده و  کند یفرزندان تأکید م -و بر والدین بر روابط شود یم

روابط متقابلی به  . چنیندینما یاستفاده م یریگ رسیدگی به فرزندان به عنوان شاخص اندازه

موجود در محیط خانه را به سرمایه انسانی یا سایر  یها هیتا سرما دهد یفرزندان اجازه م

، منتقل کنند. بنابراین، سرمایه شود یوابسته مرتبط که به بهبود شرایط منجر م یها هیسرما

 به ینوالد تحصیلی انتظارات آن طریق از که است مهمی مکانیسم اجتماعی درون خانواده

 و  بویسجولی) دهد می قرار تأثیر تحت را ها آن تحصیلی انتظارات و یافته انتقال فرزندان

 (.609 ،ص.199۵ دیگران،

اعتقاد دارد که به موازات رشد جامعه، اجـزای آن بـا یکـدیگر ناهماننـدی پیـدا  2اسپنسر

ناهمانندی را  یها تیند فعالو این خود نمایانگر افزایش بعد ساختار است. اجزای ناهمان کنند یم

هرچند که متفاوت با یکدیگرند، اما چنان بـه هـم  ها تی؛ این فعالرندیگ یزمان به عهده م هم

اند که انجام فعالیت هرکسی به فعالیت دیگـری بسـتگی دارد. همـین یـاری متقابـل،  وابسته

کـه بـه وسـیله و بـرای و این اجزای به هـم وابسـته  شود یموجب وابستگی متقابل اجزا م

، سازد ی، بر پایه همان اصل عـامی کـه یـک ارگانیسـم فـردی را مکنند یدیگری زندگی م

 (.138 ،ص.1383)کوزر،  دهند یرا تشکیل م یا مجموعه

                                                           
1James koleman 

2 Herbert Spencer 
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اند بین افزایش انسجام و حمایت اجتماعی با سالمت جسمی، روانی و  محققان ثابت کرده

اجتماعی کم و  یها تیارد. بر عکس روابط اجتماعی ضعیف، فعالبهتری وجود د ةاجتماعی رابط

ها  عدم مشارکت اجتماعی خطراتی برای سالمت افراد به وجود آورده است. عموماً در طول دهه

اجتماعی  یها اند همبستگی اجتماعی درک شده و مشارکت در شبکه گذشته محققان ثابت کرده

 .(146،ص. 1398ط دارد. )موسوی و شیانی،با سالمت جسمی و روانی و اجتماعی ارتبا

 تحقیق یها هیفرض

 رسد انسجام اجتماعی بین افراد خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان تاثیر گذار است. به نظر می

تاثیر گذار  ی  معلمانانسجام اجتماعهمبستگی و بیماری کرونا بر افزایش  رسد یبه نظر م

 .است

 تحقیق یشناس روش

 و جامعه آماری یریگ روش نمونه

اجرای این تحقیق از دو روش مطالعه در تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد.

پیمایشی  سود برده شده است . در روش اسنادی جهت تدوین چارچوب اسنادی و میدانی 

نظری تحقیق به مطالعات انجام گرفته و نظریات صاحب نظرانی که به این موضوع پرداخته اند 

تحقیق پرسشنامه  یها میدانی: )کمی( پژوهش حاضر با ابزار گردآوری اطالعات و دادهروش  و

ها و تجربه زیسته  ها از مصاحبه ساخت یافته استفاده شده است. همچنین برای تکمیل یافته

گرفته شده است که در تحلیل و تجزیه مطالب مؤثر بوده است. روش پیمایشی  همکاران بهره

و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش  باشد یاین پژوهش م عنوان هسته اصلی به

. حجم نمونه تحقیق 1398 -99های دوره دوم شهر تهران  شامل کلیه معلمان متاهل دبیرستان

𝑛 با استفاده از فرمول کوکران =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑛
(
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
−1)

تحقیق  یها تعیین شده و برای گزینش نمونه  

نفر برآورد شده است. اعتبار  382تعداد  یا چندمرحله یا خوشه یریگ نیز از روش نمونه

پرسشنامه، صوری است و برای دستیابی به پایایی موردقبول، با انجام پیش آزمون و میانگین 

وبرای  .پرسشنامه تأمین گردید یها هیدرصد، همسازی گو 79آلفای کرونباخ حدود 

 LISREL8.5افزار  و نرم 22نسخه  spss افزار مگردآوری شده، از نر یها داده لیوتحل هیتجز

 .استفاده شده است
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در ادامه برای تعیین سهم مناطق مختلف شهر تهران، با فرض اینکه پراکندگی معلمان 

متأهل در سطح شهر، تابعی از سهم هر منطقه از کل جمعیت است، با مراجعه به مناطق 

 یا مناطق مختلف شناسایی و پرسشنامهآموزش و پروش مختلف در سطح شهر تهران، معلمین 

)متغیر وابسته( معلمان و همچنین انسجام  یکه برای سنجش متغیرهای نشاط اجتماع

اجتماعی )متغیر مستقل( مورد استفاده قرار گرفته به خاطر بیماری کرونا و امکان دسترسی به 

مجازی در اختیار معلمان نداشتن از طریق پرس الین طراحی شده و لینک آن از طریق فضای 

 ها تکمیل و ارسال شده است.  معلمان قرار گرفته و آن

 تحلیل توصیفی 

 رسد وجود انسجام درون خانواده بر نشاط اجتماعی معلمان تأثیرگذار است. به نظر می

1  جدول قیتحق یرهایمتغ باخ کرون یآلفا بیضر.   

 رون باخضریب آلفای ک تعداد سؤاالت متغیر

 0.81 10 میزان انسجام خانواده

 0.89 18 نشاط اجتماعی معلم و خانواده آن

محاسبه شده است که گویای  81/0انسجام اجتماعی  یها هیضریب آلفای کرون باخ کل گو

نشاط  یها هیبرخورداری از پایایی درونی مناسب است. همچنین ضریب آلفای کرون باخ کل گو

/. محاسبه شده است که گویای برخورداری از پایایی درونی مناسب 89اده اجتماعی معلم و خانو

 است. نتایج آزمون آلفای کرون باخ نشانگر پایایی متغیرهای مورد بررسی بوده است.

 خانواده یاجتماع انسجام یها هیگو. 2  جدول

ی 
خیل

زیاد
زیاد 
ط 
متوس

 

کم
 

ی کم
خیل

 

 سجام اجتماعی خانوادههای سنجنده ان گویه

14٫4 ۵8٫4 24٫1 2٫9 0٫3 
خانواده شما تا چه میزان بر رفتار یکدیگر نظارت و تشویق به 

 کنند؟ ها و... می رعایت هنجارها و ارزش

12٫6 ۵3٫9 32٫۵ 0٫8 0٫3 
خانواده شما تا چه میزان نسبت به یکدیگر و انجام مناسبات 

 بت دارند؟خانوادگی ابراز عالقه، دوستی، عشق و مح

36٫1 4۵ 9٫2 8٫6 1 
در خانواده شما تا چه میزان خود را مقید به قانون و مقررات 

 دانند؟ می
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 خانواده یاجتماع انسجام یها هیگو. 2  دولجدامه ا

ی 
خیل

زیاد
زیاد 
ط 
متوس

 

کم
 

ی کم
خیل

 

 سجام اجتماعی خانوادههای سنجنده ان گویه

20٫9 ۵6٫۵ 19٫9 1٫8 0٫8 
کنند تا موجب کاهش  خانواده شما تا چه میزان تالش می

 بین اعضای خانواده شوند.ایام بیماری و مشکالت  تنش در 

21٫2 63٫4 13٫4 2٫1 0/0 
خانواده شما تا چه میزان به نظم و مشارکت در امور منزل 

 دهند؟ اهمیت می

26٫1 ۵۵ 17٫6 8 ۵ 
خانواده شما تا چه میزان در مقابل یکدیگر مهربان و باگذشت 

 هستید؟

30٫1 43٫7 1۵٫7 9٫4 1 
خانواده شما تا چه میزان در مسیر تربیت فرزندان همسو 

 باشند؟ می

36٫1 4۵ 9٫2 8٫6 1 
میزان در ایام بیماری کرونا و مشکالت نواده شما تا چه در خا

 صمیمت و شادمانی وجود دارد؟

4۵٫7 44٫8 12٫6 ۵٫8 2 
خانواده شما تا چه میزان احساس همدلی و همراهی نسبت به 

 همکاران، دوستان و خویشاوندان دارند؟

47٫9 41٫8 11٫۵ 6٫9 4 
)تولد، های مختلف  خانواده شما تا چه میزان در مناسبت

 کنند؟ ...( افراد خانواده همراهی می. بیماری وسالگرد ازدواج 

43٫6 3۵٫۵ 13٫9 8٫7 ۵ 
خانواده شما تا چه میزان نسبت به یکدیگر احساس دوستی و 

 کند؟ همدلی می

 جمعیت شناختی یها یژگیتوزیع جمعیتی معلمان بر اساس و

آورده شده  2معیت شناختی در جدول ج یها یژگیتوزیع معلمان متاهل شهر تهران بر اساس و

 است.

 یشناخت تیجمع یها یژگیو برحسب انیپاسخگو تیجمع عیتوز. 2  جدول

 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغیر

 جنسیت
 ٪44.8 171 مرد

 ٪۵۵.2 212 زن

 سن

2۵-30 16 4.2٪ 

31-3۵ 60 1۵.7٪ 

36-40 17۵ 4۵.8٪ 

 ٪34.3 131 االترساله و ب 41
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 یشناخت تیجمع یها یژگیو برحسب انیپاسخگو تیجمع عیتوز. 3  دولجدامه ا

 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغیر

 تحصیالت

 ٪2.9 11 دیپلم فوق

 ٪ 46.3 177 لیسانس

 ٪44.2 169 لیسانس فوق

 ٪6.۵ 2۵ دکتری

 درآمد

 ٪6.3 24 میلیون 3کمتر از 

 ٪70.9 281 میلیون 6تا  3بین 

 ٪ 20.9 80 میلیون 10تا  6بین 

 ٪1.7 7 میلیون 10بیش از 

 

سنی مربوط به  یها جنسیت مربوط به زنان، گروه نهیمبر اساس آمار بیشترین فراوانی در ز

ساله، برحسب وضعیت تحصیالت مربوط به لیسانس و در زمینه درآمد مربوط  40تا  36معلمان 

میلیون بوده است. ارتباط بین درآمد و نشاط اجتماعی معلمان با  6تا  3به معلمان با درآمد بین 

میلیون بود  6تا  3ط اجتماعی معلمان با درآمد بین میلیون و پایین بودن نشا 10درآمد باالی 

های مختلف درآمدی بوده است. این بخش از  بین گروه دار یداری تفاوت معن که منشأ معنی

ها نیز در پژوهش  ( همخوانی دارد که آن1391) ینتایج تحقیق با نتایج تحقیق خادمیان و فرج

 های با درآمد بیشتر دست یافته بودند. گروهخود به بیشتر بودن نشاط اجتماعی دانشجویان در 

 توصیف کلی وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق

برای تبیین روابط  ای یهها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنان و پا توصیف آماری داده

صورت مستقل  نشاط معلمان به در این مقاله .روند یمتغیرهایی است که در پژوهش به کار م

شده است. برای سنجش نشاط اجتماعی معلمان از یازده گویه استفاده  یریگ سنجش و اندازه

 .ردیگ یشده است که در ادامه مورد بررسی قرار م
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 تاثیر گذار است. یبیماری کرونا بر افزایش انسجام اجتماع رسد یبه نظر م

 ی خانواده در دوران کرونااجتماع  انسجام و  معلمان یاجتماع نشاط تیوضع. 4  جدول

 سنجنده نشاط معلمان های یهگو 

ی کم
خیل

 

کم
ط 

متوس
 

زیاد
 

ی زیاد
خیل

 

ن
میانگی

 

ن
ی معلمی

ط اجتماع
نشا

 

شما تا چه میزان در گرفتن تصمیمات کاری و 

 خانوادگی راحت هستید؟
0.3 4٫2 20٫7 ۵3٫7 21٫2 3٫91 

در دوران  میزان تعهد شما به مدرسه و شغلتان 

 چقدر است؟کرونا 
0.3 2٫4 24٫3 ۵3٫9 19٫1 3٫89 

جامعه و خانواده چه میزان برای شغل شما 

 ارزش قائل است؟
1٫3 8٫9 27٫7 49٫7 12٫3 3٫63 

سرشار از امید و  تان یزندگ کنید یچقدر فکر م

 آرامش است.
0 3٫7 20٫4 ۵7٫3 18٫6 3٫91 

تا چه میزان با همکارانی که به علت مشکلی 

 ؟کنید یکار کنند همکاری م توانند ینم
۵ 7٫3 32٫2 46٫6 13٫4 3٫6۵ 

چقدر شغلتان را دوست دارید و به آن افتخار 

 ؟کنید یم
0٫8 3٫9 20٫7 ۵6٫8 17٫8 3٫87 

مدرسه، همکاران  ینتا چه میزان در برابر مسئول

 ؟کنید یو شغل خودتان احساس مسئولیت م
0 4٫2 27٫2 49٫۵ 19٫1 3٫84 

با کمترین امکانات  کنید یم تا چه میزان سعی

 شاد و آرامش داشته باشید؟
0 3٫1 18٫3 ۵9٫4 19٫1 3٫9۵ 

در کارهای شما  یزیر تا چه میزان نظم و برنامه

 وجود دارد؟
0 2٫9 21٫۵ ۵7٫1 18٫6 3٫91 

 تا چه میزان احساس سالمت جسمی و روحی 

 ؟کنید یمبعد از بیماری کرونا 
0 2٫6 1۵٫2 62٫3 19٫9 3٫99 

تا چه میزان نسبت به دانش آموزان خود صبور 

 و پاسخگو هستید؟
0 4٫۵ 33٫2 46٫6 1۵٫7 3٫74 
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 ی خانواده در دوران کرونااجتماع  انسجام و  معلمان یاجتماع نشاط تیوضع. 5  دولجادامه 

جهت  سنجندِ نشاط اجتماعی معلمان هم های یهشود، همه گو طور که مشاهده می همان

 ةاست؛ بنابراین میانگین نمر 1و نمره خیلی کم برابر با  ۵زیاد برابر با  هستند، یعنی نمره خیلی

معلمان، گزینه زیاد  یها است. در بین پاسخ 3طیف لیکرت به کار برده شده، برابر با عدد 

 سنجنده نشاط معلمان های یهگو 

ی کم
خیل

 

کم
ط 

متوس
 

زیاد
 

ی زیاد
خیل

 

ن
میانگی

 

ی
انسجام اجتماع

 

خانواده شما تا چه میزان بر رفتار یکدیگر 

ها  نظارت و تشویق به رعایت هنجارها و ارزش

 ؟کنند یو... م

0٫3 2٫9 24٫1 ۵8٫4 14٫4 3٫84 

را مقید به  میزان خوددر خانواده شما تا چه 

 ؟دانند یقانون و مقررات م
1 8٫6 9٫2 4۵ 36٫1 4 

تا  کنند یخانواده شما تا چه میزان تالش م

 ایام بیماری و مشکالت   موجب کاهش تنش در

 بین اعضای خانواده شوند.

0.8 1٫8 19٫9 ۵6٫۵ 20٫9 3٫83 

خانواده شما تا چه میزان به نظم و مشارکت در 

 ؟هندد یامور منزل اهمیت م
0/0 2٫1 13٫4 63٫4 21٫2 3٫91 

خانواده شما تا چه میزان در مقابل یکدیگر  

 مهربان و باگذشت هستید؟
۵ 0٫8 17٫6 ۵۵ 26٫1 4٫4 

خانواده شما تا چه میزان در مسیر تربیت  

 ؟باشند یفرزندان همسو م
1 9٫4 1۵٫7 43٫7 30٫1 3٫9۵ 

 

و صمیمت و  میزان در خانواده شما تا چه

ی در هنگام وقوع بیماری کرونا  و مهربان

 دارد؟ مشکالت 

1 8٫6 9٫2 4۵ 36٫1 3٫78 

 

خانواده شما تا چه میزان احساس همدلی و 

نسبت به همکاران، دوستان و  یهمراه

 دارند؟ یشاوندانخو

2 ۵٫8 12٫6 44٫8 4۵٫7 3٫69 

 

 یها خانواده شما تا چه میزان در مناسبت

...( افراد ماری.بیمختلف )تولد، سالگرد ازدواج 

 ؟کنند یخانواده همراهی م

4 6٫9 11٫۵ 41٫8 47٫9 3٫6 

خانواده شما تا چه میزان نسبت به یکدیگر  

 ؟کند یاحساس دوستی و همدلی م
۵ 8٫7 13٫9 3۵٫۵ 43٫6 3٫82 
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به خود اختصاص داده است و در مقابل گزینه خیلی کم،  ها یهبیشترین فراوانی را در همه گو

معلمان باال  یگفت سطح نشاط اجتماع توان یها دارد. بنابراین م بین پاسخ کمترین فراوانی را در

است، اما برای درک بهتر از سطح نشاط اجتماعی معلمان میانگین نمره کسب شده هر کدام از 

میانگینی باالتر از نمره  ها یهاین متغیرها آورده شده است. در این شاخص نیز همه گو های یهگو

مربوط به  های یهگفت که سطح نشاط معلمان باال است. در بین گو توان یماند و  کسب کرده 3

نشاط اجتماعی معلمان احساس سالمت روحی و جسمی و تالش برای بانشاط بودن با کمترین 

اند، در مقابل ارزش و احترام جامعه برای شغل  را کسب کرده ها یانگینامکانات باالترین م

مشکلی دارند و صبور بود در قبال دانش آموزان کمترین معلمی، همکاری با همکارانی که 

اند. نکته قابل تأمل این است که معلمین با وجود داشتن نشاط اجتماعی  میانگین را کسب کرده

 اند. داشته تری یینباال نسبت به ارزش و احترام جامعه برای این شغل ارزیابی پا

خانواده نیز، بیشترین سهم را سنجنده وضعیت انسجام اجتماعی  های یهدر زمینه گو

های  سهم را در بین پاسخ ترین یینزیاد و متوسط کسب کرده و گزینه خیلی کم پا های ینهگز

ها میانگین نمره کسب  معلمین داشته است. برای مشخص شدن بهتر جایگاه هر کدام از گویه

و  ه صمیمیت ، گویشود یطور که مشاهده م ها آورده شده است. همان شده هر کدام از آن

باالترین میانگین نمره را کسب کرده و در مقابل میزان پایبندی مهربانی در هنگام بیماری کرونا 

وبالیی   , در مواجهه با اتفاقات اند. کمترین میانگین نمره را کسب کردهمناسبات خانوادگی به 

و همه  کند یم دایکاهش پ ها بیآس جهیرود و در نت یمردم باالترم یاتحاد و همبستگ طبیعی 

 یایها و بال با همه جنگ رانی. خوشبختانه جامعه اابندیب یراه چاره بهتر کوشند یدر کنار هم م

با  انیرانیاست. ا دهیگاه از هم نپاش چیاند ه رو بوده با آنها روبه شهیکه هم یو مشکالت یعیطب

عقب  گاه چیکرده و ه مقاومت روزمندانهیمرز و بوم پ نیخود در مقابل مهاجمان ا یفرهنگ غن

خود را  یتوانستند سطح آگاه رانیبه فرهنگ ا شدن کیمهاجمان با نزد نیاند و ا ننشسته

 ریتأث از آنکه تحت شیها ب ها وجود داشته و مغول درباره مغول تیوضع نیبدهند. نمونه ا شیافزا

ها و  جنگ جهیقرار گرفتند. در نت رانیفرهنگ و تمدن ا ریتأث شوند تحت انیرانیا یجنگاور

 یو همبستگ ینتوانسته ارتباطات اجتماع چگاهیداده ه رخ رانیا خیکه در طول تار یعیطب یایبال

استوارشده که  ییو هنجارها ها بر ارزش رانیببرد. جامعه ا نیمردم از ب نیرا در ب یاجتماع

بوده  زیها ن هنجار و ارزش نی.همشود ینم دهیاتفاق از هم پاش کیدارد و با  یخیتار یها شهیر

که جامعه از سرگذرانده حفظ کرده است. روابط  یادیکه جامعه را در مقابل مخاطرات ز
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بوده که  یخیتار قیعم وندیپ نیبر رابطه مردم با مردم است و ا یمبتن شتریب رانیدر ا یاجتماع

  .حفظ کرده است یو انسان یعیمختلف طب یایرا در مقابل بال رانیجامعه ا

دیگر و در این دوران بحران بیماری کرونا  عالوه بر خسارت های   یعیطب یایو بال لیس

 شیمردم را افزا انیو وحدت م یهمبستگ توانند یم زنند، یجامعه م مردم و  که بهجانی و مالی 

 بحران کرونا اند. در  اعتماد نداشته گریکدیکه قبل از وقوع فاجعه به  یکسان انیم یدهند، حت

هدف واحد را دنبال  کیو  رندیگ یمشترک قرار م تیوضع کیدر  شاوندانیخوخانواده و  یاعضا

 ایمانند تهران و  ییکشور وجود ندارد و در شهرها یدر همه شهرها تیوضع نی. البته اکنند یم

 .کشور متفاوت است گرید یها شهر کالن

 کلی وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق تحلیل

پیشین  یها اند. در بخش پرسشنامه استخراج شده های یهدر این پژوهش متغیرهای جدول از گو

ها توضیحاتی ارائه شد. متغیرهای  تشکیل دهنده هرکدام از آن های یهبه تفصیل درباره گو

لیکرت، دارای میانگینی بین عدد یک تا  یا تشکیل شده با توجه به استفاده از طیف پنج درجه

. پرسشنامه مورد استفاده در این باشد یا نمره سه مپنج هستند و میانگین نمره طیف آنها برابر ب

 یفرساله محقق ساخته است معیار قضاوت درباره میانگین نمرات کسب شده، میانگین نمره ط

 .باشد یم( 3 )نمره

گفت تمامی نمرات کسب شده باالتر از میانگین طیف بوده و بر این اساس  توان یبنابراین م

خانواده معلمین  در دوران کرونا اعی و انسجام اجتماعیتوان گفت که سطح نشاط اجتم می

 باالتر از میانگین و در سطحی مطلوب است.

6  جدول قیتحق یاصل یرهایمتغ یبرا شده کسب نمره نیانگیم.   

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین تعداد پاسخ متغیرهای اصلی تحقیق

اننشاط اجتماعی معلم  382 3٫84 0٫۵1 1٫82 ۵ 

 ۵ 2٫29 0٫48 3٫9۵ 382 انسجام اجتماعی

باالترین میانگین نمره کسب شده مربوط به انسجام اجتماعی  شود یهمانطور که مشاهده م

در بین خانواده معلمین، نسبت به نشاط اجتماعی معلمین میانگین نمره بیشتری را کسب کرده 

تماعی در بین خانواده معلمین از سطح نشاط اجتماعی گفت سطح انسجام اج توان یاست و م
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نبوده و با  دار یمعلمین بیشتر است. البته الزم به ذکر است که این اختالف به لحاظ آماری معن

گفت که سطح نشاط اجتماعی معلمین و انسجام اجتماعی بین  توان یدرصد اطمینان م 99

 ( است.3و باالتر از میانگین )نمره مشابه همدیگر دوران کرونا  در  خانواده معلمین

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها 

تر از مقدار خطا باشد، فرضیه صفر  داری بزرگ اگر مقدار سطح معنی 4با توجه به نتایج جدول 

یه تر باشد، فرض داری از مقدار خطا کوچک گیریم و در صورتی که مقدار سطح معنی را نتیجه می

 .گیریم یک را نتیجه می

0H :های متغیر داده i دارای توزیع نرمال است. 

1H : های متغیر داده i دارای توزیع نرمال نیست. 

7  جدول  در ها ادهد یدگیوکش یچولگ یبررس و ها داده بودن نرمال آزمون دار یمعن سطح. 

نرمال عیتوز  

 کشیدگی چولگی گیری نتیجه تایید فرضیه مقدار خطا داری سطح معنی متغیرها

 0۵/0 64/0 نشاط اجتماعی معلمین
0H

 
 98/0 2۵/0 نرمال

 0۵/0 19/0 انسجام اجتماعی
0H

 
 -82/0 34/0 نرمال

بنابراین توزیع، یک  ،باشد ها باالتر از مقدار خطا می داری مقوله معنی با توجه به اینکه سطح

ها با توجه به اینکه تغییر  توزیع نرمال است. همچنین با بررسی چولگی وکشیدگی توزیع داده

، بنابراین در باشد یتوان نرمال محسوب کرد و تمام محاسبات زیر یک م را می -2+ و 2بین 

 های پارامتریک برای آن استفاده کرد. توان از آزمون نیست و می ها شکی نرمال بودن داده

 متغیرهای تحقیقبررسی فرضیه ها تحلیل استنباطی 

دار نبودن  دار بودن یا معنی برای بررسی این تأثیرات در سطح دومتغیره و همچنین اثبات معنی

از سمت  6دول شماره ها، از آزمون رگرسیون دومتغیره استفاده شده است. در ج روابط میان آن

راست، ستون اول متغیر مستقل، ستون دوم متغیر وابسته، ستون سوم میزان همبستگی متغیر 

، ستون چهارم مقدار واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط (R)مستقل با متغیر وابسته 

Rمتغیر مستقل )
هفتم ، ستون F، ستون ششم، معناداری آزمون F(، ستون پنجم، مقدار آماره 2
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آمده متغیرها و  دست به T، ستون هشتم مقدار آماره (Beta)ضریب رگرسیون استانداردشده 

 دهد. را نشان می Tداری آزمون  درنهایت ستون نهم، سطح معنی

 99درصد و با اطمینان  1(، در سطح معناداری 7آمده از جدول ) دست بر اساس نتایج به

درصد تأثیر  3۵نظر نمونه مورد بررسی دارای حدود  درصد، متغیر وجود انسجام در خانواده از

بر نشاط اجتماعی معلمان است. به بیان آماری به ازای هر واحد بیشتر  دار یافزایشی و معن

یابد.  واحد افزایش می 0.۵9۵شدن انسجام بین افراد خانواده، نشاط اجتماعی معلمان به میزان 

تر  نواده بیشتر باشد، نشاط اجتماعی معلمان مطلوبتر هرچه انسجام بین افراد خا به بیان ساده

 خواهد بود.

درصد از تغییرات متغیر وابسته را  3۵متغیر مستقل )انسجام اجتماعی( درمجموع حدود 

)354/0(نمایند  تبیین می 2 R :معادله به کار گرفته شده در این تحلیل عبارت است از .

bxay  

8  جدول  یاجتماع نشاط بر خانواده در انسجام وجود ریتأث رهیدومتغ ونیرگرس لیتحل. 

 معلمان

 

های مربوط به تأثیرگذاری انسجام اجتماعی بر نشاط اجتماعی معلمان با نتایج پژوهش  یافته

( 139۵( زکی محمد علی )2007( و راجلتون و همکارانش )1398چگینی و نیکو منش )

ها نیز از بین مولفه ها انسجام که شامل  خوانی دارد. نکته جالب آن در این پژوهشهم

تر بودن انسجام اجتماعی  همبستگی و تعامالت خانواده و دوستان بوده است، بر پراهمیت

مثبتی بر روی  یراتخانواده تأکید شده است. همبستگی و انسجام اجتماعی )متغیر مستقل( تاث
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)متغیر وابسته( دارد به این معنی که با افزایش در هر یک از واحدهای  احساس نشاط اجتماعی

 کند. این متغیرها متغیر مستقل و وابسته احساس نشاط اجتماعی افزایش پیدا می

( بر تأثیرگذاری انسجام اجتماعی بر میزان نشاط و  2006( 1همچنین رومرو و کیروسیردس

و گسست اجتماعی، فرصت جرئت  اعتمادی یاهای باند، به نظر ایشان فض تأکید کرده یشادکام

. فقدان سازند یورزی و خود ابرازی را از آدمی گرفته، او را از منابع عظیم بازخوردی محروم م

و یأس، ناامیدی و  برد یانداز روندهای آتی زندگی را برای فرد در ابهام فرو م این منابع، چشم

 .کند یفرد جایگزین م یشناخت بدبینی را در نظام ادراکی و روان

9  جدول قیتحق یاصل یرهایمتغ یبرا شده کسب نمره نیانگیم.   

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین تعداد پاسخ متغیرهای اصلی تحقیق

 ۵ 1٫82 0٫۵1 3٫84 382 نشاط اجتماعی معلمان

 ۵ 1٫7۵ 0٫۵4 3٫78 382 نشاط اجتماعی خانواده معلمان

 ۵ 2٫29 0٫46 3٫94 382 انسجام اجتماعی

باالترین میانگین نمره کسب شده مربوط به انسجام اجتماعی  شود یطور که مشاهده م همان

 در بین خانواده معلمین مورد بررسی بوده است.

 یریگ جهینت

متاهل بر معلمان  در دوره کرونا  در این پژوهش که به بررسی تاثیر انسجام اجتماعی خانواده

شهر تهران پرداخته شد و مشخص گردید که بین انسجام و نشاط اجتماعی رابطه معناداری 

وجود دارد و فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شده است. بدین معنا که هرچه انسجام اجتماعی 

بین اعضای خانواده باالتر باشد، نشاط اجتماعی معلمان بهبود خواهد یافت. بنابراین، هرچه 

با خانواده، دوستان و آشنایان همبستگی بیشتر باشد، از کیفیت زندگی بهتری معلمان 

ها شادمانی و امید به زندگی بیشتر خواهد بود. متغیر وابسته )نشاط  برخوردارند و در بین آن

اجتماعی( معلمان را با توجه به دیدگاه جرج زیمل که به مساله شادی توجه داشته است مورد 

است از نظر وی شادی یک حالت کلی ذهن و قلب است که به توصیف بررسی قرار گرفته 

 کند یو شادی را انعکاس حرکت مستقیم زندگی توصیف م پردازد یشخصیت عاطفی انسان م

                                                           
1 Romero & Cru third 



 23 تاثیر همبستگی و انسجام اجتماعی خانواده در دوران کرونا بر نشاط ... 
 

و چون سرمایه اجتماعی خانواده دارای دو جزء اعتماد و همبستگی  افتد یکه در ورطه زندگی م

م کار فزاینـده، عقالنیـت مفـرط، سـلطه روزافـزون اسـت. به نظر زیمل، فرآیندهایی نظیر تقسی

و احتیاط در روابط اجتماعی موجود و کاهش نشاط  یزدگ و نظایر آن سبب پیدایش دل

، فرد قادر یزدگ شهر تهران و بین معلمان شـده است. چون در حالت دل اجتماعی در کالن

، تمام امور و رود یمیان م ها را دریابد. در چنین شرایطی، اهمیت زندگی از نیست تفاوت

 (.120،ص.1379. )استونز، ابدی یو رضایت از زندگی کاهش م شوند ییکنواخت م ها تیفعال

سرمایه یعنی توان مولفه  سرمایه اجتماعی است .  که  انسجام اجتماعی  متغیر مستقل

چقدر ملزم به بالقوه که بتوان آن را در موقع نیاز خرج کرد. یک معلم چقدر توان بالقوه دارد 

و  یها، باورها و هنجارهای جامعه است و چقدر از ارتباط، اعتماد، انسجام، همبستگ حفظ ارزش

و  شود یاین رضایت باعث نشاط در وی م تواند یهمدردی در خانواده و جامعه رضایت دارد و م

 (.1397 ، )ساروخانی کند یچگونه این نشاط و امید را به جامعه تزریق م

ایج تحقیق، به رغم تمامی مشکالتی که جامعه معلمان با آن درگیر هستند که بنا بر نت

نسبتاً جزو مشاغل سطح پایین کشور از حیث معیشتی قرار دارند اما از نشاط اجتماعی نسبتاً 

برجسته و متمایز شغل معلمان در جامعه، نسبتی  یها یژگیمطلوبی برخوردار هستند. یکی از و

در  یتر و گسترده تر قیه با آن دارند. افراد جامعه با معلم ارتباط عماست که کل افراد جامع

ها در نظام آموزشی با  . اکثریت افراد یک جامعه سالکنند ینسبت با دیگر مشاغل برقرار م

اند. فاصله افراد یک جامعه با معلمان در عرض مشاغل دیگر بسیار کمتر  معلمان ارتباط داشته

ه پزشک مراجعه کرده باشند لیکن نوع رابطه و گفتار حاکم بر پزشکی است. مثالً شاید همگان ب

اند و سر کالس  آموز بوده . معلمان خود دانششود یموجد فاصله بسیار بین فرد و پزشک م

. به اقتضای ماهیت شغل، زبان مفاهمه و همدلی دارند. به طور آموزانند یاند و اکنون م آموخته

به معنای فراغت و آسودگی برای آموختن بوده است  schola سنتی نهاد آموزش و مدرسه 

leisure for learning  که به مفهوم نشاط اجتماعی بسیار نزدیک است. جایگاه معلم هر چند

امروزی شده و به مثابه شغل و تخصص تعریف شده است اما همواره جایگاه معلم در تنش بین 

 .تخصصی شدن و جایگاهی برای آموزاندن قرار دارد

زا و خطرزا را در رابطه با سالمتی  معتقد است که سرمایه اجتماعی عوامل استرس1هارفام 

 .دهد یکاهش م

                                                           
1 Harpham 
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اند بین افزایش انسجام و حمایت اجتماعی با سالمت جسمی، روانی و  محققان ثابت کرده

اجتماعی کم و  یها تیبهتری وجود دارد. برعکس روابط اجتماعی ضعیف، فعال ةاجتماعی رابط

ها  عدم مشارکت اجتماعی خطراتی برای سالمت افراد به وجود آورده است. عموماً در طول دهه

اجتماعی با سالمت  یها اند حمایت اجتماعی درک شده و مشارکت در شبکه محققان ثابت کرده

 (146 ص.،1398 ی،انیجسمی و روانی و اجتماعی ارتباط دارد. )موسوی و ش

های نسل امروز است و موافق طبع و  یایی و شادابی از ویژگیاز آنجایی که نشاط، تحرک، پو

تحرکی، غمناکی و پژمردگی، آفت بزرگ و  مقتضیات فطری اوست، خمودگی، سستی، انزوا، بی

باشد. کمبود نشاط و شادابی معلمان و  مانع عظیم رشد، شکوفایی و خالقیت نسل جوان می

ن، موجب سرخوردگی و بروز بیماری حقارت جلوگیری از بروز احساسات و هیجانات عاطفی آنا

ها، یکی از  شود. نشاط و انبساط روحی آن های روحی و روانی در بین دانش آموزان می و عقده

گیری شخصیت مثبت در کودکان و نوجوانان است و بالعکس، اضطراب  متغیرهای مؤثر در شکل

ن عالوه بر بعد تربیتی برای . معلماباشد یو تشویش خاطر، عامل مهمی در توقف استعدادها م

شوند. حالت شادی نتیجه عمل هماهنگ  دانش آموزان، الگوی رفتاری مناسبی نیز محسوب می

های باروری خرد و اندیشه را  ها است و زمینه یافته همه عواطف در بین آن و منسجم و سامان

 آورد. برای این قشر به وجود می

هایشان قرار دارد و از  طرف تحت تاثیر خانوادهدر این بین عملکرد روحی معلمان از یک 

آموز تالش کنند تا  طرف دیگر معلمان باید قادر باشند برای آرامش و شادی عده زیادی دانش

. گردد یآموز مؤثر باشند این روند از روح و روان معلم آغاز م بتواند رشد و پرورش روح دانش

ناچیزی برای تقویت و مراقبت از دانش آموزان  چنانچه روح معلم افسرده و ناتوان باشد، تاثیر

توانند ارائه  وجود خواهد داشت. معلمانی که حضور توانمند خود را هر روز در کالس درس نمی

آموزان هماهنگ نیستند و جهت پاسخگویی به نیازهای  نمایند، از لحاظ انتقال فکر با دانش

و در  دیآ یر مدارس بسیار پایین مها آمادگی ندارند. در نتیجه نرخ شادی و خنده د آن

. در ردیگ یمهری قرار م ریزی آموزشی نیز شاد بودن جایگاهی نخواهد داشت و مورد بی برنامه

جامعه و مدرسه فاقد شادی، سخن گفتن از شادی قدری مشکل خواهد بود. یکی از مشکالت 

روانی از قبیل  های مختلف هر جامعه غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه افزایش بیماری

 اضطراب و افسردگی است.
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ای از نشاط اجتماعی برخوردار باشند، وفاق، همبستگی، تعلق  زمانی که مردم جامعه

اجتماعی، تعامالت اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سالمت روانی و اجتماعی 

 ابدی یعی نیز کاهش مهای اجتما افراد افزایش پیدا کرده و طبیعی است که به موازات آن، آسیب

، مسیر پیشرفت و ترقی یا و در نتیجه، چنین جامعه ابدی یو انگیزه برای کار و تالش افزایش م

 .کند یرا طی م

اجتماعی یکی از موضوعات بسیار مهم در زمان بحران است. البته این موضوع در  همبستگی

در زمان بحران به میدان آمدند ختلف دیدیم که مردم های م  جامعه ما هم وجود دارد و در برهه

کنید که این چنین در  و به هموطنان خود کمک کردند. در هیچ کجای دنیا مردمی را پیدا نمی

بالیای طبیعی کنارهم باشند. همبستگی مردم یک خصلت بسیار خوبی است که در   زمان 

موضوع را به ما های دینی و اخالقی ما هم این  ها وجود دارد و البته آموزه فرهنگ ایرانی

در دوران پر افت و خیز کرونا نه تنها معلمین جامعه ما کوتاهی نکردند و کند.  آوری می یاد

ضعفی از خود نشان ندادند بلکه با قدرت  و توان مضاعف و با همه سختی ها و  تحمل مشقت 

هایی که وجود داشت سعی کردند که امر اموزش را بخوبی پشت سر بگذارند و با همه 

لسوزیهای خود در این مسیر گام بردارند  این دقیقا نشان دهنده احساس مسولیت و وجدان د

کاری هست که ما در این قشر  می توانیم ببینیم . معلمان هم  در امر  اموزش موفق سعی 

کردند با همه شرایط سخت  موفق و سربلند بیرون بیایند  و هم امنیت و  ارامش خاصی در این 

واده ها ارایه دهند و خانواده ها که مستقیم درگیر مشکالت اموزش و پرورش و مسیر  به خان

زحمات معلمان بودند این موضوع را به عینه می توانستند مشاهده کنند  و این خود بیانگر 

نوعیی همدلی و همبستگی بین اولیا و معلمان و اموزش و پرورش  است  و واقعا به عنوان محور 

ست هدایت و سکانداری امر اموزش را به خوبی و سربلندی  به پیش ببرد اصلی این مسیر توان

آفرین در آن فراوان باشد و در  ای است که عناصر شادی جامعه علمی زنده و پویا، جامعه.

های مختلف آن، راهکارهایی جهت شادابی و نشاط معلمان و  ریزی آموزشی نظام برنامه

وپرورش  رسید که وظیفه آموزش گذشته به نظر میآموزان طراحی و تنظیم گردد. در  دانش

نماید که در  التحصیل است که تنها بتوانند امرار معاش کنند، اما چنین می ای فارغ تولید عده

وپرورش این مرحله را پشت سر گذاشته و  های آموزش های آموزشی نظام ریزی قرن جدید برنامه

آموزان  ردن را به دانششوق زندگی ک»ست؛ سرلوحه تعلیم و تربیت در یک جمله خالصه شده ا

پس باید معتقد باشیم که در حقیقت رشد پایدار ما در گرو شادی پایدار است.  «.بیاموزیم
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های آموزشی سالم و شاد را داشته  معلمین باید بتوانند شاد باشند تا توان بارورتر کردن محیط

عتماد، همبستگی و نشاط و پویایی در باشند. پس باید بکوشیم تا عشق، جرئت، ایمان، امید، ا

ها و کودکان و نوجوانان این مرزوبوم گسترش  کار و رفتار را در خویشتن خود، همکاران، خانواده

 دهیم و همه با هم در جهت شادی، نشاط و سعادت بشر تالش کنیم.

 پیشنهادهای کاربردی

اعی معلمین، پیشنهاد به دلیل تأثیرگذاری مثبت نشاط اجتماعی خانواده بر نشاط اجتم -

 .شود می

های توسعه  تهیه و تدوین سند ارتقای سرمایه اجتماعی در میان معلمان در اولویت برنامه -

 اجتماعی کشور قرار گیرد.

تدوین منشور نشاط خانواده معلمان، با توجه به تاثیر زیاد ارتباطات و عوامل اجتماعی  -

 خانواده بر سطح نشاط اجتماعی معلمان.

گر  های ترویج های زندگی و برنامه های آموزشی مهارت تفریحی، دوره-های رفاهی امهتهیه برن -

 های معلمین در دستور کار قرار گیرد نشاط و شادکامی در بین خانواده

های  شود بسته به دلیل ارتباط معنادار بین درآمد و نشاط اجتماعی معلمین، پیشنهاد می -

 حمایتی برای معلمین در نظر گرفته شود.

های خانوادگی  ، تدارک برنامهیحیمناسبتی و اردوهای علمی و تفر یها برگزاری جشن -

در ایجاد انسجام و  وپرورش مفرح ضمن خدمت برای معلمان و کارکنان حوزه آموزش

 .نهاآهمبستگی بین 

و در  اساتید متخصص در دانشگاه ةلیتخصصی با عنوان شادکامی به وس یها برگزاری کارگاه -

 .فضای مجازی

ایجاد اتاق توانمندی و خودباوری در مدارس با حضور افراد موفق و کارشناسان زبده و معتبر  -

 نشاط و سرمایه اجتماعی. ةنیها در زم و مصاحبه و همفکری با آن
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 ( به نقل از رحیمی2006رومرو و کیروسیردس ) ، رابطه بین  .(1397راضیه ) ، و آقابابایی ،حمید

فصلنامه زن و  :سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه کاشان

 .39، شماره 11مطالعات خانواده، دوره 

  ،عوامل اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی دانشجویان،  .(1391فرجی، طوبی )و خادمیان، طلیعه

 .38-19، صص ۵ایران، شماره  یشناس فصلنامه جامعه



  1401الین  نشریه آن/  جامعه، فرهنگ و رسانهعلمی  فصلنامه 28
 

 احساس امنیت و نشاط اجتماعی در بین  یبررس .(1391؛ فاضلی عبداهلل )میرضادوست، کر

، شماره 2: دوره فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی خوزستان .شهروندان استان خوزستان

 .63-49،صص.2

 ( سرمایه خانواده، سنگ بنای سرمایه اجتماعی1390روحانی، حسن .)،  ۵9 ،19فصلنامه راهبردی 

 . 46 -7 .صص 

 ( 139۵زکی، محمد علی). مجله مطالعات اجتماعی:انسجام اجتماعی دانشجو و دانشگاه ایران 

 .4،شماره 10،دوره 

 ( 1386ساروخانی، باقر). انتشارات  :تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت، چاپ اول، تهران یها روش

  .میر

 ( 1397ساروخانی، باقر). انتشارات: اطالعات، چاپ بیست و پنجم:تهرانارتباطات،  یشناس جامعه. 

 ( 1398چگینی، فاطمه، نیکومنش، ملیحه). ةسنجش میزان شادی و نشاط دانشجو معلمان رشت 

 .97_98در سال تحصیلی : اراک )س( علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت زینب کبرا 

 ( 1386غفاری، غالمرضا و نیازی، محسن). ارکت. تهران: نشر نزدیکمش یشناس جامعه. 

 ( کیفیت زندگی: شاخص توسعه اجتماعی. تهران138۵غفاری، غالمرضا، امیدی، رضا .):  نشر

 شیرازه.

 ( 1383کوزر، آل.) انتشارات،  :: ترجمه: محسن ثالثی، تهرانیشناس بزرگان جامعه ةیشزندگی و اند

 علمی.

 در  یا ماعی و عوامل مرتبط با آن )مطالعه( نشاط اجت1393سجاد ) ، مرادیو جعفر، ،  یبیهزارجر

 .26تا  3، از ص 1۵، دوره 4مطالعات ملی، شماره  تهران : بین دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی

 ( شهر، خانواده و انحراف بررسی آثار پاتولوژیکال شهرگرایی در 1380محسنی تبریزی، علیرضا .)

، همایش موازین «مهـاجر شهری( یها به خانوادهشکل تمایل به وندالیسم در نوجوانان متعلق 

 .معاونـت هنـری و فرهنگی شهرداری :توسعه فرهنگ و ضد فرهنگ شهر تهران

 ( صالحیت1391موالیی نژاد، اعظم .) ای مطلوب دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی های حرفه، 

 .66و  33 ص.ص،  44شماره ،  11آموزشی سال  یها ینوآور

  سرمایه اجتماعی و سالمت اجتماعی؛ مفاهیم و ( .  1398 )ملیحه، و شیانی  ،ر طاهرمی، موسوی

 .رویکردها، آگاه، چاپ دوم

 Argyle M, Crossland J. (2004). Dimensions of positive emotions British Journal of 

Social psychology. 26: 127-137. 
 Boisjoly, J. & Duncan, J. & Hofferth,.S. (1995) "Acces To Social Capital”, Jornal of 

Family. Issues, No. 16, p 609-631. 
 Colman, J.S. (1998) "Social Capital in the Creation of Human-Capital." American 

Journal of Sociology, No. 94, p S95-S120.ythv. 



 29 تاثیر همبستگی و انسجام اجتماعی خانواده در دوران کرونا بر نشاط ... 
 

 Inglehart, Ronald. (2008), Cultural transformation in the advanced industrial society, 

translation of Maryam Chatter, Desert. 
 Jugureanu,Alexandrra, (2016),"A short introduction to Happiness in social soiences 

"Belvedere Meridionale 28 no.1:55_71. 
 Putnam, R (2003). “Ethnic diversity and social capital”. paper presented at Ethnic 

Diversity and 
 social capital seminar. 

 Rajulton F, ravanera ZR and beaujot R (2007) Measuring social cohesion: An 

experiment using the Canadian National Survey of Giving, Volunteering, and 

Participating. Social Indicators and Research 80: 461–492.  

 Ritzer, George. (2011).Sociological Theory. Eighth Edition New York: MeGraw Hill. 

 Seligman, E, and Danner, M. (2003). "Very Happy People", Psychological Science, n. 13 

 

 

 

 


