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 همایش ملی تازه هاي پژوهش در علوم ورزشی 

 بدنی استان هاي اجتماعی و خودکارآمدي اجتماعی برحسب جنسیت دبیران تربیتبررسی ارتباط مهارت

  خراسان جنوبی

  1صدیقه جمالی

 ارشناس ارشد تربیت بدنی گرایش حرکات اصالحی، دانشگاه اصفهانک - 1

 

  چکیده

یران هاي اجتماعی و خودکارآمدي اجتماعی، برحسب جنسیت دبپژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهارت

نفري پژوهش 400هبدنی و نمونبدنی استان خراسان جنوبی انجام گرفت. جامعه آماري، کلیه دبیران تربیتتربیت

 خود ي)برآورد گردید. ابزار پژوهش دو پرسشنامهاخوشه-ايطبقه-اي(سهمیگیري چندمرحلهباروش نمونه

لفه هنده عدم معناداري مؤهاي پژوهش نشان دو مقیاس خودکارآمدي اجتماعی شرر بود. یافته SEQ - Cاثرمندي 

رد ان زن و مر دبیرعناداري مؤلفه خودکارآمدي اجتماعی دهاي اجتماعی در دبیران زن و مرد و نشان دهنده ممهارت

  است.

  بدنیهاي اجتماعی، خودکارآمدي اجتماعی، دبیران تربیتکلمات کلیدي: مهارت

Abstract 
This study aimed to investigate the relationship between Social skills and social self-efficacy,, in terms of gender, physical education teachers were South Khorasan province. The 

population of all physical education teachers and multistage sampling study of 400 people (quota - class - cluster) was estimated. The instrument was the efficacy questionnaire SEQ - 

C and scale of social efficacy Scherer. The findings showed that a significant component of social skills in male and female teachers and represents a significant component of social 

self-efficacy in men and women teachers 
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  مقدمه

یگران، اسب باداي از رفتارها از قبیل: توانایی شروع ارتباط مؤثر و منهاي اجتماعی طیف گستردهمهارت

لدري تمسخر، ق رهیز ازپهاي مفید و شایسته، تمایل به رفتارهاي سخاوتمندانه، همدالنه و یاریگرانه و ي پاسخارائه

بر  و متنوعی ي عمیقشوند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است این رفتارها تأثیرهان را شامل میو زورگویی به دیگرا

هاي اجتماعی هارت). بنابراین یادگیري م2000(ماتسون و همکاران،  دعملکرد روانی، عاطفی و تحصیلی افراد دارن

  . )1381(شهیم،  ی استترین دستاوردهاي دوران کودکي موفق با دیگران یکی از مهمو ایجاد رابطه

 به که اجتماعی است شناخت نظریه در خودکارآمدي زیرمجموعه مفاهیم از یکی اجتماعی خودکارآمدي

 هاییجدید اشاره دارد. مهارت هايدوستی برقراري و اجتماعی ارتباط ایجاد در خویش توان مورد در فرد باورهاي

 در گرفتن کمک یا رساندن کمک و دوستانه رفتارهاي اعی،هاي اجتمفعالیت در مشارکت اجتماعی، شهامت همچون

 اجتماعی مثبت هايزمینه در را حمایتی روابط اجتماعی گنجد. خودکارآمدياجتماعی می خودکارآمدي مفهوم

 مثبت را خود کارآمدي اجتماعی، روابط در که نوجوانانی). 1388 پور، و صدق اناري طهماسیان،( کندمی تقویت

 بهتري سازگاري روانی، و جسمی از اعم دردناك پیامدهاي با کنند،می ناتوانی کمتراحساس کنند،می یابیارز باال یا
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  رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

 کمتري مشکالت سایرین و خانواده با اجتماعی تعامالت در و بهتري سازگاري با اجتماعی تعامالت در و

  ).1392؛ به نقل از بامدي، 2003 ،1هیتی کیک و کیم(دارند

  شناسی تحقیقروش

ه به کمونه باشند. نروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، و جامعه پژوهش، کلیه دبیران تربیت بدنی می

 - دبیر زن 200دبیر مرد و  200 –400اب شدند، شامل اي اننخطبقه -ايخوشه -اي سهمیروش چند مرحله

  عی شرر بود.تماو مقیاس خودکارآمدي اج SEQ - Cاثرمندي  خود بودند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه

  هایافته

آمدي هاي اجتماعی و خودکاربا توجه به مطالب فوق پژوهش حاضر در نظر دارد ارتباط بین مهارت

  د.اجتماعی را بر حسب جنسیت در دبیران تربیت بدنی استان خراسان جنوبی را مورد بررسی قرار ده

ن خراسان دبیران تربیت بدنی استا هاي اجتماعی و خودکارآمدي اجتماعیبین مهارت یاآ :پژوهش سؤال

  داري وجود دارد؟جنوبی برحسب جنسیت، رابطه معنی

  هاي اجتماعی و خودکارآمدي اجتماعی برحسب جنسیت) بررسی مهارت1جدول(

 T Df sig  انحراف معیار  میانگین  تعداد  جنس  متغیر

هاي مهارت

  اجتماعی

  89/5  59/49  200  مرد
03/2  398  09/0  

  90/5  09/50  200  زن

خودکارآمدي 

  اجتماعی

  31/3  04/38  200  مرد
71/2  398  01/0  

  59/3  00/40  200  زن

  

 tمقدار  هاي اجتماعی، مهارت398ي آزادي ) حاکی از این است که در درجه1هاي جدول شماره (یافته

رد است. ن و مبدنی ز هاي اجتماعی دبیران تربیتبرآورد شده که نشان دهنده عدم معناداري مؤلفه مهارت 03/2

هنده معناداري برآورد شده که نشان د t 71/2، براي خودکارآمدي اجتماعی مقدار 398ي آزادي همچنین در درجه

  مؤلفه خودکارآمدي اجتماعی در دبیران تربیت بدنی زن و مرد است.

  بحث و نتیجه گیري

جتماعی ااجتماعی و خودکارآمدي هاي هاي پژوهش حاضر حاکی از آن بود که ارتباط بین مهارتیافته

جتماعی هاي ابدنی استان خراسان جنوبی برحسب جنسیت، نشان دهنده عدم معناداري مؤلفه مهارتدبیران تربیت

  رد است.مزن و  بدنیبدنی زن و مرد و معناداري مؤلفه خودکارآمدي اجتماعی در دبیران تربیتدر دبیران تربیت

                                                      
1. Kim and cakes Hittite. 
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  ابعنم

ش ر میان دانتماعی دهاي هویتی و دلبستگی به والدین و همساالن با میزان خودکارآمدي اجان سبکبامدي، نرگس. ارتباط می ].1[ 

یستان و شگاه سآموزان پایه سوم مقطع راهنمایی شهر زابل. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی عمومی، دان

  1392 .بلوچستان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

مجله روانشناسی و علوم تربیتی، آموزان نابینا از نظر معلمان، هاي اجتماعی در گروهی از دانشسی مهارتشهیم، سیما. برر ].2[ 

  .121 - 139. صص 1381، 1، شماره 32دوره 

شناسی فصلنامه روانطهماسیان، کارینه؛ اناري، آسیه و صدق پور، مریم. رابطه بین ابعادخودکارآمدي وافسردگی درنوجوانان،  ].3[ 

  .83- 93. صص1388، 9شماره  ،3دوره  کاربردي، 

).تهران، انتشارت 1384پژوه (. ترجمه احمد بههاي اجتماعی کودکانبهبود بخشی مهارتماتسون، ج؛ اولندیک، ت.  ].4[ 

  .1998اطالعات. 

 


