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 مقالة پژوهشی

و  یشغل یسازگار ی،شغل یخودکارآمد ارتقأبر های تعاملی مهارت آموزشاثر 

 1یبدن یتمعلمان ترب یاجتماع یستیبهز
 

 3، مصطفی افشاری2، معصومه کالته سیفری1حمیدرضا میرصفیان

 

 ()نویسنده مسئول دانشگاه اصفهان ،يگروه مدیریت ورزشي، دانشکده علوم ورزش اریاستاد. 1
 دانشگاه مازندران ،يورزش تیریمد اری.  دانش2
 يگروه مدیریت ورزشي، پژوهشگاه علوم ورزش اری. استاد3
 

 09/11/1397تاريخ پذيرش:               13/06/1397تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
 ی،شغل یخودکارآمد ارتقأبر  یتعامل هایمهارت مداخلة آموزشی اثر یبررسحاضر پژوهش از هدف 

ه پژوهش از دسته مطالعات نیماين  .بوده است یبدن یتترب معلمان یاجتماع يستیو بهز یشغل یسازگار
نفر از  33به همین منظور  .بودو مطالعه پی گیری  گروهی دو آزمونپس-آزمونپیشتجربی به همراه 

و به  ندشددسترس انتخاب  در اصفهان به صورتآموزش و پرورش  دومعلمان مرد تربیت بدنی ناحیه 
 یپروتکل آموزشنفر( قرار گرفتند.  16نفر( و کنترل ) 17تصادفی ساده در دو گروه آزمايش )روش 

ه به صورت ويژ ،(2001دام ) ینکوئ یارتباط هایمهارتپژوهش با اقتباس از مدل  يناستفاده شده در ا
 ،(1996) یلرو ت ینبتز، کل یشغل یخودکارآمدهای نامهرسشپاز  .برای معلمان تربیت بدنی طراحی گرديد

سنجش به منظور  (1998) یزک یاجتماع يستیبهزو  (1991) کوئیستويس و الفدي یشغل یسازگار
دست آمده از ه های بدادهاستفاده شده است. اين پژوهش طراحی شده در ی پروتکل آموزشاثربخشی 

کرر مهای گیریتحلیل واريانس با اندازههای تحلیل کواريانس و آزمونبا استفاده از  ابزارهای پژوهش
 تقأاربر  معناداری صورتبه  یتعامل هایمهارت مداخلة آموزشینشان داد  پژوهشتحلیل گرديدند. نتايج 

جلسة انجام هفت  ی پس ازبدن یتترب معلمان یاجتماع يستیو بهز یشغل یسازگار ی،شغل یخودکارآمد
هفته از اتمام  12 گذشتاز  ساثر مداخالت آموزشی مذکور پ بوده است. همچنین،اثرگذار  آموزشی

 جلسات آموزشی ماندگار بوده است.
 

 .رضايتمندی از شغل ،بین فردی، تعامالت یاجتماع يرشپذ ،انطباق واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

                                                 
1. Email: H.mirsafian@spr.ui.ac.ir  
2. Email: ma.kalateh@gmail.com  
3. Email: afshari.ua@gmail.com  
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 کارایي افزایش و بوده انساني منابع کارایي گسترش وابسته به همواره هاسازمان بازدهي افزایش امروزه

 برای پایدار رفتارهای ایجاد راستای در شغلي هایمهارت و آموزش دانش توسعه گرو در انساني منابع

 و همواره موفق یهانسازما جهت همین (. به280، 2018باشد )میرصفیان، مي موفقیت به دستیابي

ند )دیتول، هستخود  کارکنان مهارتي و علمي مختلف ابعاد گسترش برای تالش در حال همه در

 و مهمترین از یکي عنوان به پرورش و آموزش سازمان (.80، 2017، 1توپایاگال، آکپور و مولکي

گروه عظیمي  به فرهنگي و علمي عناصر انتقال و انتخاب مسئولیت که کشور یهانسازما ترینگسترده

آموزش و  یادیندر سند تحول بن. یستن مستثني امر این از نیز دارد عهده بر را کشور از نوجوانان در

ای فرهنگیان در های اعتقادی، تربیتي، علمي و حرفهها و توانمندی، توسعه شایستگينیز 2پرورش

مورد توجه قرار  راستای تحقق اهدافي همچون برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انساني

خود تأکیدی بر اهمیت توسعه همه جانبه معلمان  که( 2011وزارت آموزش و پرورش، )گرفته است 

 و خود تخصصي حوزه ۀواسط به بدني تربیت معلماندر این راستا . استمشغول به کار در این حوزه 

 عملیاتي انساني منابع عنوان به جامعه و فرد در تحرک و ورزش تأثیر و اهمیت با توجه به همچنین

 در بتوانند تا باشند برخوردار مطلوبي رواني و مهارتي ،علمي هایتوانایي از همواره یستيبا آن سازمان

 (.46 ،2017 جناآبادی،)نمایند  اقدام ایشایسته صورت به کشور انتقال سواد حرکتي به نسل آینده

 کهاست  شغلي خودکارآمدی مفهوم معلمان شغلي هایعملکرد بر مؤثر رواني هایتوانایي از یکي

 اسالم و پور جوادی ، دهقاني)است  رسیده اثبات به بسیاری هایپژوهش در آن از مندیبهره ضرورت

و به  است( 2004) 3شناختي بندورا ۀاز عوامل کلیدی در نظری . این مفهوم(52 ،2015 دوست،

احساسي پایدار و روشن از لیاقت، عزت نفس و قابلیت و ارزش فرد از خود و احساس کفایت و تخصص 

شود. به بیان دیگر این مفهوم اطمینان فرد از توانایي خود و کارآیي وی در برخورد با موانع اطالق مي

 هایار و همچنین پیامدکه بر نحوه و چگونگي بروز رفت استها فعالیتاحساسات و  ،در کنترل افکار

 رفتار توانندمي خودکارآمدی باورهای(. 1413، 2015، 4سوانپل، بوسا، و روس اینس) استاثرگذار آن 

و یا به  خودکارآمدی باورهایبر اساس  فردرفتار  چرا که کنند بینيپیش مطلوب شکلي به را افراد

 و نوری کرميگیرد )ميشکل  اواز دانش، توانایي، مهارت و تخصص  ویعبارت بهتر بر مبنای ادراک 

به همین دلیل است که از خودکارآمدی شغلي به عنوان یک عامل انگیزشي،  (.22، 2010 نیکدل،

و  دهقانيکننده رفتار سازماني معلمان یاد شده است )هدایتدهنده، نگهدارنده و نیروکننده، فعال

اساسي و . در متون مختلف همواره از خودکارآمدی شغلي به عنوان عاملي (60، 2015، همکاران

                                                 
1. Dithole, Thupayagale, Akpor & Moleki 

  13راهبرد . 2

3. Bandura 
4. Swanepoel, Botha & Rose-Innes 
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در راستای آموزش مطلوب دانش آموزان و تدریس رواني معلمان  هایتوانایي ارتقأکلیدی در جهت 

مطلوبي سطوح  مند ازبهرهچرا که معلمان  (41، 2017 ی،و صمد يدهقان ي،)برهانیاد شده است  ثرؤم

علمي و مهارتي خود اطمینان  های، به توانایيندت نفس باالتری برخوردارزاز ع ،شغليخودکارآمدی از 

و به صورت کلي برای خود به عنوان  رنددادر کنترل افکار و احساسات خود  مناسبي، توانایي رنددا

های پژوهشدر  (.61 ،2015 ،و همکاران،  )دهقاني هستندارزش و اهمیت قائل مؤثر و مفید یک معلم 

 ارتقأمندی معلمان حوزه آموزش و پرورش از خودکارآمدی شغلي منجر به بهرهمختلف نیز نتیجه 

و ( 104، 2012در مدارس )قالیي، کدیور، صرامي و اسفندیاری، آنها رضایت شغلي و تعهد سازماني 

، 2017و همکاران،  تدریس )برهانيمؤثر  هایکارگیری سبکهشغلي و ب هایمهارت توسعههمچنین 

و  )دهقاني بوده استدستیابي به اثربخشي سازماني باالتر در حوزه آموزش و پرورش در نتیجه ( و 40

 (.61 ،2015همکاران، 

 کارکنان کلیه حقیقت در و بدني تربیت شغلي معلمان رفتارهای اثرگذار بر رواني هایتوانایي دیگر از

 عاملي عنوان به که است شغلي سازگاری مفهوم مطلوب عملکردی به دستیابي منظور به هانسازما

(. 61، 2015و داداش زاده،  یارمحمدزاده)افراد یاد شده است  آمیز موفقیت اشتغال جهت در ضروری

تطابق شخصیت فرد با عوامل محیطي را شامل سازگاری شغلي ( 55، 1991) 1دیویس و الف کوئیست

ای از عوامل رواني و غیر رواني سازش شغلي ترکیب و مجموعه به بیاني دیگردانند. مرتبط با کار مي

فرد و تطابق موجب سازگاری  در نتیجهنسبت به شغل ایجاد کرده و احساس رضایت فرد در که  است

 ۀادام برای شغلي سازگاری(. 61 ،2015 زاده، داداش و یارمحمدزاده)د شوميبا شغل و وظایف شغلي 

ویژه معلمان هو ب همه افرادچرا که  ؛رودمي شمار به مهميبسیار  عاملمعلمان  آمیزموفقیت اشتغال

آنها تأمین نماید و یا  برایمناسبي را  اعتبار و سالمت ،خشنودی آنها مورد نظر شغل دندار انتظار

 به همین جهت. (48 ،2017 سازد )جناآبادی، برطرف رواني آنها را نیازهایترین ابتدایي حداقل

با شغل و وظایف آنها بر سازگاری بیشتر  مؤثررواني  هایمعلمان تربیت بدني از توانایيمندی بهره

تواند ميمحیط مدارس و حوزه آموزش و پرورش و در ارتباط با دانش آموزان خود و همچنین شغلي 

(، اشتیاق شغلي )پیرا، 24، 2016شناختي )رحیمي دادکان و ناستي زایي، سازی روانتوانمند ارتقأدر 

کاهش عوامل مرتبط با فرسودگي همچنین ( و 49، 2017( و سالمت اجتماعي )جناآبادی، 63، 2015

                                                 
1. Dawis & Lofqist 
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 ارتقأکه همگي از جمله عوامل مؤثر بر ( 23، 2016 زایي، ناستي و دادکان رحیمي)شغلي معلمان 

 اثرگذار باشد. باشند ميتوسعه بازدهي سازماني  هنتیجدر عملکرد شغلي آنها و 

 با مرتبط موارد ایحرفه و شغلي هایمحیط در کارکنان بهینه عملکرد بر اثرگذار عوامل از دیگر یکي

 پذیرش در مهمي عامل و رددا فرد پذیریجامعه با مستقیمي ارتباط که استافراد  اجتماعي بهزیستي

 خاني طباطبایي،) است نامطلوب شغلي عملکردهای و گریزیقانون کاهشاجتماعي و  هنجارهای

 استمرار به هاآنتر شبی تمایل توانميرا  آن از کارکنان مندیبهره که نتیجه( 27 ،2017 قانع، جزني،

 ینا .(12، 2015باعزت و رحیمي، )دانست  ایحرفه و شغلي هایعملکرد بهینه اجرای در پایداری و

 توسعه طریق از که است فردی غیرمادیو  گیریاندازه قابل محسوس، پیامدهای ترکیبي ازمفهوم 

گردد ميعملکرد شغلي افراد  ارتقأ به منجر و یافته بهبود و اقتصادی، اجتماعي هایکنشدر  بیشتر

 کیفیت از فرد ارزیابي در محیط شغلي بیانگر اجتماعي بهزیستي(. 13، 2015)باعزت و رحیمي، 

 عموماً دارای مفهوم این از سطحي مطلوب دارای افراددر این ارتباط،  مي باشد. سازمان با اشرابطه

 پذیرش در این افراد ،مي باشند. همچنینب سازماني و شغلي محیط به تعلق از باالتری احساس

شغلي و به صورت  هایهگرو باالتری اجتماعي مشارکتاز  و ی دیده شدهبیشتر اجتماعي هنجارهای

 شده بیشتر شغلي محیط در خود اجتماعي هایارزش از آنها ارزیابي ر سازمان برخوردار بوده،دکلي 

(. 28 ،2017 و همکاران طباطبایي)برند مي بهره باالتری اجتماعي شکوفایي و انسجام از هنتیجدر  و

عاملي اثرگذار تواند به عنوان ميبه همین جهت برخورداری از سطوح مطلوبي از بهزیستي اجتماعي 

در  چه به صورت مستقیم از طریق تالش بیشتر تربیت بدنيمعلمان بیشتر وری بهرهدر بازدهي و 

( و چه به صورت 12، 2015 یمي،باعزت و رحی )او حرفه يشغل هایعملکردمطلوب  یاجراجهت 

در سطوح باالتر و به  باالتر يمشارکت اجتماع، ياجتماع گسترش ارتباطات یقاز طرو غیر مستقیم 

مرتبط با شغل و سازمان محل خدمت محسوب گردد  ياجتماع یهنجارها یرشپذ صورت مطلوب و

اثرگذار بر عملکردهای رواني  هایتوانایي گسترش(. به همین سبب 28 ،2017 و همکاران،  )طباطبایي

توسعه فرهنگ  مرتبط با با توجه به ماهیت شغلي آنها کهبه صورت کلي و معلمان تربیت بدني شغلي 

که ارتباط و همچنین جامعه هدف گسترده و پیچیده آنها در مدارس کشور  استدر جامعه  حرکت

 . استاز اهمیت ویژه ای برخوردار  ردداجامعه  نوجوانان دربا  يمستقیم

 خودکارآمدی توسعه جهت در مختلفي متغیرهای اثر بر همواره شده انجام هایپژوهش بررسيدر 

 برخي در و هانسازما در کارکنان اجتماعي بهزیستي مواردی اندک در و ،شغلي سازگاری و شغلي

 از یکي تعاملي هایمهارت توسعه که شده تأکید پرورش و آموزش حوزه در ارتباط با معلمان موارد

 و روش واقع در است. بوده توصیفي صورت به شده انجام هایپژوهش بیشتر آنکه حال آنهاست.

 در را کشور پرورش و آموزش مسئوالن تروسیع بعددر  و پژوهشگران عملي صورت به که راهکاری
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 مداخالت اثر عملي صورت به که اینتیجه همچنین و نماید یاری مذکور متغیرهای توسعه جهت

 مختلف هایپژوهش در. گرددمين مشاهده ،باشد سنجیده مذکور هایبر متغیر را تعاملي هایمهارت

 توانندمي افراد آن واسطه به که شده یاد يهایمهارت از دسته آن عنوان به تعاملي هایمهارت از همواره

 و افکار اطالعات، احساسات، آن در نتیجه که گردند ارتباطي فرآیندهای و فردی بین تعامالت درگیر

 باعزت)بگذارند  میان در مؤثر صورت به دیگران با غیرکالمي و کالمي مبادالت راه از را خود هایمهارت

 برای معلمان حوزه آموزش و پرورش به هامهارت این از برخورداری (. اهمیت13 ،2015 رحیمي، و

عالوه بر کاهش متغیر تواندمي سازماني و شغلي هایمحیط در آنها از مندیبهره عدمکه  است حدی

بر عملکرد تحصیلي دانش آموزان )تلخابي علیشاه، عباسي  آنهاشغلي  هایاثرگذار بر عملکرد های

( 87، 2014مهر، سلیماني و نوروز زاده،  (، سالمت رواني آنان )لطیفي39، 2017لشگری، و علیشاه، 

مرتبط با  هایه( و انگیز1392اسدزاده،  و احدی حاتمي، )احمدی، و افزایش باورهای خودکارآمدی

 (.39، 52016باشد )علي زاده و جویباری،  مؤثردر کشور  این گروه از نوجوانانتحصیل 

 توصیفي هایپژوهش وجود رغمعليدر داخل و خارج از کشور  ورزشي مدیریت ادبیات بررسي در

 کارکنان عملکردی و انگیزشي مختلف هایهدر حوز ارتباطي و تعاملي هایمهارت با ارتباط در متنوع

مذکور  هایمهارتتاکنون پژوهشي که به بررسي اثر  ،پرورش و حوزه آموزش معلمان و هاسازمان در

و در قالب مداخالت آموزشي در معلمان تربیت بدني پرداخته باشد مشاهده  تجربي به صورت نیمه

 توانمي کشور داخل در هاحوزه دیگر در شده انجام هایپژوهش اندک با ارتباط نگردیده است. اما در

 باورهای بر ارتباطي هایمهارت آموزش اثر بررسي هدف با که( 92014)و همکاران  احمدی پژوهش به

 نشان پژوهش آن نتیجه کرد که اشاره بود شده انجام آموزان دانش تحصیلي پیشرفت و خودکارآمدی

است.  بوده مذکور آموزشي مداخالت از پس آموزاندانش تحصیلي پیشرفت و خودکارآمدی أارتق از

 خودکارآمدی بر ارتباطي هایمهارت آموزش اثربخشي میزان بررسي در نیز( 2015)رحیمي  و باعزت

 گروه اجتماعي بهزیستي و زندگي و خودکارآمدی باورهای دریافتند دانشجویان اجتماعي بهزیستي و

 گروه از باالتر معناداری صورت ارتباطي به هایمهارت آموزشي مداخالت انجام از پس پژوهش آزمایش

 کارکنان سازماني شهروندی رفتار بر ارتباطي هایمهارت آموزش تأثیر بررسي گرفت. در قرار کنترل

 هایمهارت آموزشي مداخالت اثر میزان( 2012)الکتابي  سلطان و سماواتیان نوری، امیني، نیز

 مثبت آن از پس ماه یک و مداخالت انجام از کارکنان را پس سازماني شهروندی رفتار بر را ارتباطي
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 استرس کاهش جهت در مؤثر عاملي ارتباطي هایمهارت آموزش دیگر پژوهشي در کردند. ارزیابي

 آماری ۀجامع در همچنین (.2010آرام،  و جاویدی کاظمي،)شد  شناخته هاسازمان در کارکنان

 هایاسترس کاهش بر پایدار و مثبت اثری ارتباطي هایمهارت آموزشي نیز مداخالت دانشجویان

پژوهش بررسي در .(2011زاده،  غروی و ابراهیم ست )واقعي، میرزایي، مدرسا داشته آنان تحصیلي

 آموزشي مداخالت اثرات بررسي در( 2017) و همکاران دیتول کشور از خارج در شده انجام های

 در شرکت از پس کارکنان شغلي عملکرد دادند نشان شغلي هایعملکرد برتعاملي  هایمهارت

 (2014) 1است. سوین و گال داشته افزایش معناداری صورت به تعاملي هایمهارت آموزشي هایدوره

 شغلي وظایف بهینه انجام در کارکنان رفتار و ارتباطي هایمهارت آموزشي مداخالت اثر بررسي در نیز

 جهت هم مذکور آموزشي مداخالت انجام از پس باریزی صورت به کارکنان رفتار دریافتند ای حرفه و

 وریبهره بر تعاملي هایمهارت آموزشي مداخالت اثرات بررسي در گرفت. قرار سازماني اهداف با

 به مذکور هایمهارت آموزشي مداخالت دادند گزارش( 2017)همکاران  و 2ساساکي نیز کارگران

 همین بر اثرگذار بوده است.آنها  شغلي محیط در کارگران وریبهره و عملکرد بر قبولي قابل صورت

 حوزه در تعاملي هایمهارت آموزشي مداخالت اثرات بررسي ارزش و اهمیت به عنایت با و اساس

در این ارتباط  مناسب آموزشي پروتکل وجود عدم و بدني تربیت معلمان بر تردقیق صورت به و ورزش

ای حرفهمذکور بر متغیرهای شغلي و  هایمهارتو همچنین اهمیت بررسي اثرات مداخالت آموزشي 

 مداخله هدف بررسي اثر با حاضر پژوهش ،و در نهایت ارائه راهکاری عملي و قابل اجرا در این ارتباط

 معلمان اجتماعي بهزیستي و شغلي سازگاری شغلي، خودکارآمدی ارتقأ بر تعاملي هایمهارت آموزشي

 است. شده انجام بدني تربیت
 

 پژوهششناسی روش
و در پي آن انجام مطالعه پیگیری  آزمونپس_آزمونپیشپژوهش حاضر از نوع نیمه تجربي به صورت 

 ۀ. جامعدر شهر اصفهان انجام شده است 1397سال  بهار و تابستانکه در  است از نوع دو گروهي بوده

 پرورش و آموزش يلیتحص مختلف هایهدورهمه معلمان مرد تربیت بدني آماری این پژوهش شامل 

دسترس از مدارس  گیری درنمونهنفر از آنان با روش  40 .نفر بود 143به تعداد شهر اصفهان  2ناحیه 

در سطوح مختلف تحصیلي برای مشارکت در این پژوهش انتخاب  جامعۀ آماریمختلف موجود در 

. دارا گرفتند قرار( نفر 20) کنترل و (نفر 20) آزمایش گروه دو در ساده يتصادف صورت به وشدند 

آموزشي و توجیهي  هایهها و کارگاکالسبودن حداقل مدرک کارشناسي تربیت بدني، عدم شرکت در 

                                                 
1. Swain   & Gale 
2. Sasaki 
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مرتبط با موضوع پژوهش در مدت یک سال پیش از آغاز پژوهش، عدم تغییر محل خدمت و همچنین 

ل دو سال و عدم تغییر پست سازماني افراد در مدت یک سال پیش از انجام طرح، سابقه شغلي حداق

 آموزشي این پژوهش و عدم ترک آن تا پایان دوره از معیارهای هایهمچنین حضور مستمر در کالس

کنندگان اطمینان داده شد شرکتبوده است. پیش از انجام این طرح به  مطالعهاین  به معلمان ورود

ميو از اطالعات مذکور استفاده ابزاری ن است دست آمده از این پژوهش محرمانههاطالعات و نتایج ب

ترین اصل اخالق اصليگردد. همچنین اطمینان آنها در ارتباط با حفظ کلیه شئونات انساني به عنوان 

ها کالسکه تا پایان دوره در  ندکرددر پژوهش کسب گردید. پیش از آغاز طرح همه معلمان تعهد 

دالیل هگروه کنترل ب أنفر از اعض چهارگروه آزمایش و  أنفر از اعض سهاما با این وجود  ؛حضور یابند

لذا  .به همین دلیل از پژوهش کنار رفتند .ها حضور یابندکالسصورت کامل در هشخصي نتوانستند ب

  نفر در گروه کنترل انجام گردید. 16نفر در گروه آزمایش و  17پژوهش با تعداد 

به منظور سنجش خودکارآمدی شغلي  بود. نامهپرسشدر این پژوهش شامل سه  گیریاندازه هایابزار

 ارزیابي، خودبعد  5استفاده شد که این سازه را در قالب  (1996) 1بتز، کلین و تیلر نامهپرسشاز 

دهي گویه و با روش امتیاز 25مسئله و با استفاده از  ریزی و حلبرنامه هدف، انتخاب اطالعات شغلي،

پایایي این ابزار در دهد. ميمورد ارزیابي قرار ( موافقمتا کاماًل  مخالفم)از کاماًل ارزشي لیکرتي  5

 سپاسي،و  نوربخش ،الهیات ذوی)مورد تأیید قرار گرفته است  73/0پیشین به میزان  هایپژوهش

فاده است (1991) 2کوئیستدیویس و الف نامهپرسشاز  شغلي سازگاری به منظور سنجش .(2017

از  و رضایتمندی ،ها و نیازها، محیط شغليارزش شخصیت،شد که این سازه را در قالب چهار بعد 

مورد  (موافقمتا کاماًل  مخالفم)از کامالً لیکرتي  امتیازیگویه در طیف پنج  20شغل و با استفاده از 

 88/0 به میزان (1991) کوئیستدیویس و الفنامه توسط پرسشاین دهد. پایایي ميسنجش قرار 

استفاده ( 1998) 3کیز نامهپرسشاجتماعي نیز از  بهزیستيسنجش سازه  رگزارش شده است. به منظو

 شکوفایي اجتماعي اجتماعي، مشارکت اجتماعي، انسجام اجتماعي، انطباق مؤلفهکه دارای پنج  شد

تا کامالً  مخالفم)از کاماًل ارزشي لیکرتي  5 این سازه را در طیف وگویه بود  33و  اجتماعي پذیرش و

 شد هنجاریابي( 2008)غنایي  و دهد. این ابزار در کشور توسط حیدریميمورد ارزیابي قرار  (موافقم

                                                 
1. Betz, Klein & Taylor 

2. Dawis & Lofqist 
3. Keyes  
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 85/0به میزان ( 2014اکبری دهکردی ) پایایي آن نیز توسط صفاری نیا، تدریس تبریزی و عليو 

 استفاده از پیش نامهپرسش هر سهصوری و محتوایي  روایيدر این پژوهش نیز گزارش گردیده است. 

 گردید نفر( تأیید 5سازماني صنعتي شناسي نفر، روان 5)مدیریت ورزشي  مربوطه صانمتخص توسط

خودکارآمدی  نامهپرسشبرای  83/0به ترتیب ضرایب  کرونباخ آزمون آلفای وسیلههآنها نیز ب پایایي و

 .آمد دست به اجتماعي بهزیستي نامهپرسشبرای  81/0برای ابزار سازگاری شغلي و  85/0شغلي، 

پیش از آغاز پروتکل آموزشي، آن مرحله اول  .شدها تکمیل نمونهها در سه مرحله توسط  نامهپرسش

پس از اتمام مداخله آموزشي )به منظور  هفته 12مرحله دوم پس از اتمام پروتکل و مرحله سوم 

از پیش  ،هانامهپرسشسنجش میزان ماندگاری تغییرات( انجام شده است. در مرحله اول تکمیل 

-شرکتها به نامهپرسشاطالعات و توضیحات الزم در ارتباط با نحوه تکمیل  ،اجرای پروتکل آموزشي

یکسان و در محل تشکیل دوره آموزشي ارائه کنندگان در هر دو گروه آزمایش و کنترل به صورت 

را به دقت تکمیل نمایند.  نامهپرسشهر دو گروه خواسته شد تا هر سه  هایهپس از آن از نمون .گردید

در مرحله دوم اجرای طرح و پس از اجرای مداخله آموزشي نیز که به صورت هفت جلسه به مدت 

آزمون پسها برای انجام نامهپرسشطول انجامید نیز ه پنج شنبه( ب هایهفت هفته )بعد از ظهر روز

مرحله آزمون تکمیل گردید.  ژوهشپگروه آزمایش و کنترل در محل انجام  هر دو هایتوسط آزمودني

آزمون و پیشهفته پس از اتمام دوره آموزشي در و در محل انجام  12ها نیز  نامهپرسشسوم تکمیل 

 توسط هر دو گروه آزمایش و کنترل تکمیل گردید. آزمونپس

انجام شده در  هایپروتکل آموزشي استفاده شده در این پژوهش بر مبنای مباني نظری و پژوهش

 1ارتباطي کوئین دام هایمهارتارتباطي و تعاملي و همچنین با اقتباس از مدل  هایمهارتارتباط با 

تعاملي معلمان تربیت بدني حوزه آموزش و پرورش  هایمهارت ارتقأبا هدف به صورت ویژه ( و 2001)

 هایمهارتبه صورت کلي و همچنین در ارتباط با هر یک از آن مطلوبیت و کارایي  .طراحي شد

توسط متخصصان آموزشي جلسات سرفصل دروس هر یک از گانه تعاملي و همچنین طرح درس و شش

مورد تأیید قرار گرفته نفر(  8)شناسي صنعتي سازماني نفر( و اساتید حوزه روان 10مدیریت ورزشي )

گروهي، پرسش  هایاست. موارد اجرا شده در این پروتکل آموزشي شامل سخنراني، ارائه بروشور، بحث

 معلمان تربیت بدني حاضر درتعاملي برای تمامي  هایمهارتسازی شبیهو پاسخ و همچنین تمرین و 

مهارتبوده است. سرفصل موضوعات ارائه شده در هر جلسه مرتبط با یکي از پژوهش گروه آزمایش 

رفتاری و  هایمهارتشنیداری،  هایمهارت)بینش، بیان کالمي، قاطعیت،  شش گانه تعاملي های

کار هم هایهمرتبط با تعامالت معلمان تربیت بدني در ارتباط با دانش آموزان، گرومدیریت عواطف( 

بندی مطالب ذکر شده در جمعجلسه آخر نیز به  .بودو به صورت کلي سازمان آموزش و پرورش 

                                                 
1. Queendom 
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 هایمهارت سازیشبیه و با دیگران و تمرین مؤثرجلسات گذشته، نحوه ارزیابي فرد از برقراری ارتباط 

گیری کلي اختصاص یافت. پروتکل آموزشي نتیجه در جلسات گذشته و در نهایت آموزش داده شده

 :هایي به شرح ذیل بوده استسرفصلبه تفکیک هر جلسه شامل موارد و پژوهش 

کننده در گروه آزمایش پژوهش با اهمیت، ضرورت و مشارکتدر جلسه نخست معلمان  جلسه اول:

ای حرفهتعاملي در محیط شغلي و اثرات آن بر زندگي شغلي و  هایمهارتکارگیری هارزش آموزش و ب

ای برای مقدمهتعاملي )زبان، چهره، رفتار( به عنوان  هایمهارتخود و همچنین آشنایي با اجزای 

 هایمهارتآشنایي با مهارت بینش نسبت به تعامالت اجتماعي به عنوان اولین مهارت از سلسله 

 ،افراد از ماهیت تعامل و ارتباط مندیبهره. اساساً تأکید مهارت بینش بر ضرورت آشنا شدندتعاملي 

بازدهي  ارتقأباالتر شغلي و  وریبهره هنتیجدر آن بر فرایند تعامالت اجتماعي و  تأثیراهمیت و  ،ارزش

تعاملي  هایمهارت مناسب برقراری در و موارد مؤثر . در این مهارت افراد با عواملتأکید داردسازماني 

آشنا شده و با راهکارهای برقراری  گروه با فرد تعامل فرد و با فرد ارتباط خود، از فرد مانند شناخت

پس  جلسۀ آموزشي. این شوندميارتباطات مثبت و اثربخش در ارتباط با هر یک از موارد مذکور آشنا 

 بود.  دقیقه 76 از انجام مراحل پرسش و پاسخ خاتمه یافت. مدت زمان برگزاری این جلسه

کالمي به عنوان  هایمهارتاعضای گروه آزمایش پژوهش با  این جلسه با هدف آشنایي جلسه دوم:

کنندگان در پژوهش ضمن مشارکتآموزشي برگذار گردید. در این جلسه  دومین مهارت در پروتکل

کالمي به عنوان ارزشمندترین و اثرگذارترین ابزار انسان  هایمهارتآشنایي با مفاهیم نظری و مباني 

در برقراری تعامالت بین فردی و گروهي و همچنین هنری در راستای ترغیب، تطمیع، اقناع و 

مهارتدر ادامه چگونگي استفاده از  شدند وبرانگیختن افراد، از اثرات برخورداری از این مهارت آگاه 

کالمي به  هایدریافت، درک، تفسیر پیام هایمهارتو کارا و همچنین  مؤثرکالمي و گفتگوی  های

و صحیح، مهارت پرسشگری و همچنین واکنش و پاسخ مطلوب به آن در محیط شغلي و  مؤثرصورت 

موزش داده شد. زمان برگزاری این جلسه در ارتباط با مدیران، همکاران و دانش آموزان به معلمان آ

 دقیقه بود که با انجام پرسش و پاسخ معلمان خاتمه یافت. 76

سرفصل آموزشي این جلسه آموزش مهارت قاطعیت در ارتباط بود. در این جلسه  جلسه سوم:

کنندگان گروه آزمایش پژوهش با اهمیت ایجاد ارتباطات میان فردی و گروهي با قاطعیت مشارکت

انجام و برقراری  هایو از روش ندشدآشنا  مؤثرمطلوب در راستای دستیابي به اهداف برقراری ارتباط 
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. اساساً ایجاد هر گونه فرایند ارتباطي بدون وجود عامل قاطیعت در مسیرهای مختلف شدندآن آگاه 

و  مؤثرتواند مانع از برقراری ارتباط ميکننده ارتباط دریافتکننده و یا برقرارارتباطي و از طرف فرد 

پس از  کنندگانمشارکتمطلوب گردد. این جلسه پس از انجام مراحل پرسش و پاسخ و رفع ابهامات 

 دقیقه خاتمه یافت. 69طي 

ات تأثیرشنیداری و اهمیت و  هایمهارتآشنایي حاضرین در گروه آزمایش پژوهش با  جلسه چهارم:

ها و نحوه مهارتصورت مطلوب و همچنین آموزش این هدر برقراری ارتباطات ب مؤثرشنود و درک 

صورت مطلوب سرفصل موارد آموزشي چهارمین جلسه پروتکل آموزشي پژوهش بود. هاستفاده از آنها ب

شنیداری در حقیقت به فرد در ارتباط با تشخیص صحیح شرایط، امکانات و نیازهای  هایمهارت

وی را در و  کندميمطلوب پیش از برقراری ارتباط و در حین انجام آن کمک  برقراری ارتباطات

ز انجام پرسش و پاسخ نماید. این جلسه پس اميمناسب با شرایط یاری  هایراستای انجام واکنش

 دقیقه خاتمه یافت. 69پس از گذشت 

رفتاری و آموزش مفاهیم مرتبط با آن سرفصل موارد آموزشي پنجمین  هایمهارت :پنجم جلسه

جلسه از پروتکل آموزشي پژوهش حاضر بود. در این جلسه حاضرین در گروه آزمایش پژوهش با 

و از اهمیت و ضرورت برخورداری از این دسته از  ندشدها آشنا مهارتمفاهیم نظری این دسته از 

دیگران  هایها و رفتاربرداشتات آن بر تأثیرت میان فردی و گروهي و ها در برقراری ارتباطامهارت

درک  هایمهارترفتاری و همچنین  هایمهارتآگاه شدند. در ادامه آموزش چگونگي و اجرای بهینه 

کنندگان ارائه گردید. مشارکتابراز عکس العمل به صورت صحیح به  روشهای غیر کالمي و رفتار مؤثر

کنندگان شرکتدقیقه و بعد از انجام پرسش و پاسخ و رفع ابهامات  69این جلسه نیز پس از گذشت 

 خاتمه یافت.

آن در  تأثیرمدیریت عواطف و هیجانات و اهمیت و  با مرتبط مباحث جلسه این در جلسه ششم:

تعامالت به حاضرین در آزمایش پژوهش ارائه گردید. اساسًا هیجانات و عواطف  مؤثراجرای بهینه و 

و در حقیقت توانایي مدیریت و  رددر برقراری تعامالت و ارتباطات میان افراد دا یيافراد نقشي بسزا

بین فردی و گروهي یاری  مؤثرتواند فرد را در ایجاد و ادامه تعامالت ميکنترل عواطف و هیجانات 

کنندگان در پژوهش ضمن آشنایي با مفاهیم نظری مدیریت هیجانات مشارکتید. بر همین اساس نما

فردی، گروهي و سازماني مطلوب، بینات آن در برقراری تعامالت اجتماعي تأثیرو عواطف و آگاهي از 

و  مختلف هایعواطف و هیجانات خود و دیگران در شرایط و موقعیت مؤثربا چگونگي مدیریت 

نین ابراز واکنش به صورت صحیح و مطلوب و راهکارهای مرتبط با آن آشنا شدند. این جلسه همچ

    دقیقه به پایان رسید. 85ی مرحله پرسش و پاسخ پس از گذشت نیز پس از برگزار
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و  یبندجمعاین جلسه به عنوان آخرین مرحله در پروتکل آموزشي پژوهش با هدف  جلسه هفتم: 

 حوهن کنندگان باشرکتارائه شده در جلسات آموزشي گذشته آغاز گردید. همچنین  مرور مطالب

 داده موزشآ هایمهارت سازیشبیه و در ادامه تمرین ند.شدآشنا  دیگران تعامالت خود با ارزیابي

نین انجام گردید. این جلسه پس از برگزاری مراحل پرسش و پاسخ و همچ گذشته جلسات در شده

 فت.دقیقه پایان پذیر 80از پروتکل جلسات آموزشي گذشته پس از طي  کلي گیرینتیجه انجام

و آزمون پیگیری از روش آزمونپس، آزمونپیشدست آمده در مراحل هب هایهبه منظور تحلیل داد

و آزمون  2، تحلیل واریانس چند متغیره1انسیکوار لیتحلآماری توصیفي و آمار استنباطي ) های

استفاده  4اس پي اس اس افزار نرم 23 نسخه ( با استفاده از3مکرر هایگیریاندازهتحلیل واریانس با 

 گردید.
 

 نتایج
ر دجمعیت شناختي معلمان تربیت بدني حاضر در گروه آزمایش و کنترل پژوهش  هایویژگي

 ارائه گردیده است. 1جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Covariance 
2. MANOVA 
3. Repeated Measure ANOVA 
4. SPSS 



 1399، بهار 18، شماره 8ربیتی، دوره پژوهش در ورزش ت                                                                          124

 در پژوهش کنندگانمشارکتجمعیت شناختی  هایويژگی _1جدول 

 متغیر

 گروه
 کنترل آزمايش

 تعداد )درصد(
 ±میانگین 

انحراف 
 استاندارد

 تعداد
 (درصد)

 ±میانگین 
انحراف 
 استاندارد

 سن
 11(9/68) الس 20-30

73/2 ± 55/28 
 (5/76)13 

8/2 ± 06/28 
 4(6/23)  5(3/31)  سال 31-40

سطح 
 تحصیالت

 12(75)  کارشناسي
- 

 (5/76)13 
کارشناسي  -

 ارشد
 (25)4 (5/23)4 

 خدمت ۀسابق
 8(50)  سال 5زیر 

97/1 ± 56/4 
(53)9 

99/1 ± 24/4 
 8(47) 8(50) سال 10تا  5

 - 17(100)  - 16(100)  کل
 

آزمایش و کنترل  هایهگرو کنندگانمشارکتبیشتر  1بر اساس نتایج ارائه شده در جدول شماره 

سال و دارای مدرک تحصیلي کارشناسي بودند. همچنین نیمي از  30تا  20پژوهش در گروه سني 

سال  5نیمي از اعضای گروه کنترل پژوهش دارای سابقه خدمتي زیر  معلمان گروه آزمایش و تقریباً

 سال بودند.  10تا  5ده و مابقي دارای سابقه خدمت بین وب
 

و  یشغل یسازگار، یشغل یخودکارآمد آزمونپسپیش آزمون و  و انحراف معیار نمرات میانگین -2 جدول

 گروه آزمايش و کنترل یاجتماع يستیبهز

 گروه متغیر

آزمونپیش  آزمونپس 

 میانگین انحراف معیار میانگین
انحراف 

 معیار

 خودکارآمدی شغلي
86/1 69/15 آزمایش  36/20  86/2 

08/2 38/16 کنترل  02/16  77/1 

شغلي سازگاری  
11/2 97/12 آزمایش  47/18  03/3 

75/1 92/12 کنترل  94/12  95/1 

 بهزیستي اجتماعي
24/2 73/17 آزمایش  73/21 04/3  

93/1 94/17 کنترل  82/17 60/1 

 

آزمون پیشنمرات حاکي از برابری نسبي میان میانگین  2نتایج ارائه شده در جدول شماره 

معلمان حاضر در گروه آزمایش و کنترل  ياجتماع یستيبهز و يشغل یسازگار ي،شغل یخودکارآمد
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از متغیرهای مذکور در گروه آزمایش پژوهش پس  آزمونپسحال آنکه میانگین نمرات  .پژوهش بود

ی گروه کنترل هاناین تغییر در میانگی .ش یافته استیتعاملي افزا هایمهارتم مداخله آموزشي اانج

 گردد.مينپژوهش مالحظه 
 

و  شغلی سازگاری شغلی، متغیر مستقل )مداخله آموزشی( بر متغیرهای وابسته )خودکارآمدی اثر -3جدول

 بهزيستی اجتماعی(

 اف ارزش آزمون متغیر
 ةدرج

 آزادی
سطح 

 معناداری
مجذور 

 اتا
توان 
 آزمون

خودکارآمدی 
 شغلي

65/0 اثر پیالپي1  41/28  2 001/0  654/0  1 
35/0 ویلکز المبدا2  41/28  2 001/0  654/0  1 
89/1 اثر هتلینگ3  41/28  2 001/0  654/0  1 

ترین ریشه بزرگ
 روی4

89/1  41/28  2 001/0  654/0  1 

 سازگاری
 شغلي

001/0 2 87/64 81/0 اثر پیالپي  81/0 1 
19/0 ویلکز المبدا  87/64  2 001/0  81/0  1 
32/4 اثر هتلینگ  87/64  2 001/0  81/0  1 

ترین ریشه بزرگ
 روی

32/4  87/64  2 001/0  81/0  1 

بهزیستي 
 اجتماعي

 1 624/0 001/0 2 84/24 624/0 اثر پیالپي
376/0 ویلکز المبدا  84/24  2 001/0 624/0  1 
66/1 اثر هتلینگ  84/24  2 001/0 624/0  1 

ترین ریشه بزرگ
 روی

66/1  84/24  2 001/0 624/0  1 

 

 هایآزمون هایهآمار دهدمي نشان 3شماره  جدول ارائه شده در یرهچند متغ یانسوار یلنتایج تحل

 معنادار درصد 95 اطمینان سطح در روی ریشه ترینبزرگ و هتلینگ اثر المبدا، ویلکز پیالپي، اثر

 و شغلي سازگاری شغلي، خودکارآمدی متغیر سه خطي ترکیب که است معني بدان این. است

                                                 
1. Pillai's Trace 
2. Wilks' Lambda 
3. Hotelling's Trace 
4. Roy's Largest Root 
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( مذکور هایمتغیر هایآزمونپیش) پراشهم متغیر سه هایتفاوت تعدیل از پس اجتماعي بهزیستي

 .است پذیرفته تأثیر( تعاملي هایمهارت آموزشي مداخله) مستقل متغیر از

 

 يستیبهزی و شغل یسازگاری، شغل یخودکارآمد بر تعاملیمهارت های  مداخلة آموزشی اثر -4جدول

 معلمان تربیت بدنی پس از انجام مداخلهی اجتماع

 متغیر
 منبع

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 ةدرج

دیاآز  

میانگین 

 مجذورات
 اف

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

توان 

 آزمون

خودکارآمدی 

 شغلي

-پیش

 آزمون
83/68  1 83/68  77/19  001/0  40/0  99/0  

43/188 گروه  1 43/188  12/54  001/0  64/0  1 

شغلي سازگاری  

-پیش

 آزمون
09/147 1 09/147 13/77 001/0  72/0 1 

34/247 گروه  1 34/247  71/129  001/0  81/0  1 

بهزیستي 

 اجتماعي

-پیش

 آزمون
04/103 1 04/103 16/37 001/0 55/0 1 

20/137 گروه  1 20/137  48/49  001/0 62/0  1 

 

مشاهده شده در سطح  افحاکي از آن است که  4نتایج تحلیل کواریانس ارائه شده در جدول شماره 

و  يشغل یسازگار ي،شغل یخودکارآمد آزمونپسمیانگین نمرات تفاوت معناداری را بین  05/0

بر همین اساس مداخله دهد. گروه آزمایش و کنترل نشان مي معلمان تربیت بدني ياجتماع یستيبهز

آزمون اندازه اثر های مذکور بوده است. متغیر ارتقأدر  معنادارای اثری تعاملي دار هایمهارتآموزشي 

تبیین  ۀدهندنشان ياجتماع یستيو بهز يشغل یسازگار ،يشغل یخودکارآمد هاینیز در متغیرمذکور 

متغیر  آزمونپسنمرات  یدرصد 81ي، شغل یخودکارآمدمتغیر  آزمونپسنمرات  یدرصد 64

ي بر اثر انجام مداخله آموزشي اجتماع یستيبهز یرمتغ آزمونپسنمرات  یدرصد 62ي و شغل یسازگار

 ینحجم نمونه برای ااز کفایت نشان نیز مذکور  هاییردر متغ 1توان آماری  .استتعاملي  هایمهارت

 بوده است. هانآزمو
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 دربدنی  تربیت اجتماعی معلمان بهزيستی شغلی و شغلی، سازگاری مقايسه نمرات خودکارآمدی -5جدول

 و پیگیری  آزمونپس، آزمونپیشسه مرحله 

 متغیر
 منبع

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

 ةدرج

دیاآز  

میانگین 

 مجذورات
 اف

سطح 

 معناداری

 مجذور

 اتا

توان 

 آزمون

خودکارآمدی 
 شغلي

 1 68/0 001/0 28/32 92/162 2 85/325 گروه

شغلي سازگاری  1 69/0 001/0 91/33 75/172 2 33/334 گروه 

بهزیستي 
 اجتماعي

85/199 گروه  2 92/99  90/28  001/0  66/0  1 

 

جود تفاوتي وحاکي از  5ارائه شده در جدول شماره مکرر  هایگیریاندازهبا  یانسوار یلنتایج تحل

ان تربیت معلم ياجتماع یستيو بهز يشغل یسازگار ي،شغل یخودکارآمدنمرات میانگین میان  معنادار

ه نشان کبوده است پیگیری  و آزمون آزمونپس، آزمونپیشبدني حاضر در گروه آزمایش پژوهش در 

هفته از  12مذکور پس از گذشت  هایمتغیر ارتقأتعاملي بر  هایمهارتماندگاری اثر آموزش  ۀدهند

  مداخله آموزشي بوده است. اتمام
 

و آزمون پیگیری  آزمونپس، آزمونپیشنتايج آزمون تعقیبی، بررسی میانگین نمرات  -6جدول

 ی معلمان تربیت بدنیاجتماع يستیبهزی و شغل یسازگار ی،شغل یخودکارآمد

معناداریسطح  اختالف میانگین  متغیر  

 خودکارآمدی شغلي

پیش پس_آزمون -68/4 آزمون  001/0 

پیش آزمون پیگیری_آزمون  1/6-  001/0 

پس یگیریآزمون پ_آزمون  43/1-  5/0 

شغلي سازگاری  

پیش پس_آزمون -77/5 آزمون  001/0 

پیش آزمون پیگیری_آزمون  59/5-  001/0 

پس یگیریآزمون پ_آزمون  17/0  93/0 

 بهزیستي اجتماعي

پیش پس_آزمون -23/4 آزمون  001/0  

پیش آزمون پیگیری_آزمون  43/4-  001/0  

پس یگیریآزمون پ_آزمون  2/0-  88/0  
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پیش، میانگین نمرات 6ارائه شده در جدول شماره  1بر اساس نتایج حاصله از آزمون تعقیبي بونفروني

ي معلمان تربیت بدني اجتماع یستيو بهز يشغل یسازگار ي،شغل یخودکارآمدمتغیرهای  آزمون

و همچنین آزمون  آزمونپساز میانگین نمرات  معناداریصورت هحاضر در گروه آزمایش پژوهش ب

 هایو آزمون پیگیری متغیر آزمونپسپیگیری آنها کوچکتر است. در حالي که بین میانگین نمرات 

ماندگاری اثر مداخالت آموزشي  ۀدهندتواند نشان ميگردد که ميمشاهده ن معناداریمذکور تفاوت 

 تعاملي باشد.  هایمهارت

 

 گیرینتیجهبحث و 
 ،خودکارآمدی شغلي ارتقأتعاملي بر  هایمهارتپژوهش حاضر با هدف بررسي اثر مداخله آموزشي 

مقاطع مختلف تحصیلي اصفهان انجام معلمان تربیت بدني سازگاری شغلي و بهزیستي اجتماعي 

مهارت آموزشي پروتکل در بدني تربیت معلمان مشارکت داد نشان پژوهش از حاصل نتایج .گردید

ارآمدی شغلي آنها در مقایسه با قبل از انجام خودک باورهای توسعه بر دارامعن اثری تعاملي های

گروه کنترل پژوهش داشته است. این  آزمونپسنتایج مداخالت آموزشي و همچنین در مقایسه با 

تعاملي در گسترش و بهبود بینش معلمان تربیت بدني  هایمهارتبدان معناست که پروتکل آموزشي 

رفتارهای کالمي  ارائه درآنها آگاهي و بهبود  و همچنین افزایشنسبت به ماهیت تعامالت اجتماعي 

مداخالت آموزشي مذکور ، موثر بوده است. همچنین همکار هایهبا دانش آموزان و گرو برخورددر 

و به صورت تعامالت اجتماعي با قاطعیت  استفاده ازربیت بدني در توانایي معلمان ت ارتقأتوانسته بر 

شنیداری و تشخیص شرایط، امکانات و نیازهای برقراری تعامالت  هایمهارتو مطلوب، توسعه  مؤثر

اثرگذار  صحیح و متناسب با شرایط هایو همچنین انجام واکنش مؤثرو صحیح اجتماعي به صورت 

را اجدر  معلمان تربیت بدني وانایيمذکور اثری مثبت بر گسترش ت هایمهارتباشد. همچنین آموزش 

در  آنهاتوانایي  ارتقأ همچنینو  گونه رفتارهااینبه های صحیح و درک رفتارهای غیر کالمي و واکنش

تیجه داشته است. ندر مدارس و در ارتباط با همکاران و دانش آموزان خود مدیریت هیجانات و عواطف 

و همچنین خود ای حرفهفردی و  هایتوانایي از معلمان تربیت بدني باورهای ارتقأ تواند بهمياین موارد 

 ،جهت دستیابي به آن اهدافدر ریزی برنامهای و حرفهدر ارتباط با انتخاب و گزینش اهداف شغلي و 

 و ایحرفه و شغلي مسائل حل در بهترتوانایي ، اطالعات شغلي توانایي دستیابي بهتر و باالتر به

در محیط  فردیو تشخیص نقاط ضعف و قوت  درک و خود ارزیابي درآنها  توانایيتوسعه  همچنین

 باورهای گسترش بهمنجر به  در نهایتکه  بیانجامدو در ارتباط با دانش آموزان و همکاران شغلي 

 وجود رغم. عليخواهد شد مدارس در آنها شغلي محیط و شغل با ارتباط درو  در معلمان خودکارآمدی

                                                 
1. Bonferroni  
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تأثیرات مثبت مداخالت آموزشي توان از جهت مذکور این نتایج را مي هایهمشابه با یافت يژوهشپ

، و از (2015ارتباطي بر باورهای خودکارآمدی دانشجویان با پژوهش با عزت و رحیمي ) هایمهارت

ارتباطي بر باورهای خودکارآمدی دانش آموزان  هایمهارتاثرگذاری مثبت مداخالت آموزشي  جهت

 . ( هماهنگ دانست2014) و همکاران  پژوهش احمدی با

 ارتقأدر  معناداریي به صورت ملتعا هایمهارتنتایج حاصل از پژوهش نشان داد مداخالت آموزشي 

سازگاری شغلي معلمان تربیت بدني حاضر در گروه آزمایش پژوهش در مقایسه با قبل از انجام 

گروه کنترل پژوهش اثرگذار بوده  آزمونپسمداخالت آموزشي مذکور و همچنین در مقایسه با نتایج 

این گروه آزمایش کننده در شرکتاست. این بدان معناست که توسعه بینش معلمان تربیت بدني 

در ها مهارتکارگیری این هچگونگي بژوهش از فرایندهای تعامالت اجتماعي و آگاهي از اثرات و پ

رزی با تواند به صورتمدیریت هیجانات و عواطف در این فرآیند ميو اجتماعي  مؤثربرقراری تعامالت 

به صورت نتیجه آن اثر گذار بوده که آنها محیط شغلي  و بر میزان هماهنگي و تعامل آنها با شغل

 این. یابدميتبلوری از سازگاری باالتر آنها با شغل خود به عنوان معلم تربیت بدني در مدارس نمود 

 شغلي هایاسترس کاهش بر تعاملي هایمهارت آموزشي مداخالت اثرگذاری جهت از توانمي را نتایج

 ارتقأمذکور بر  هایمهارتآموزش  تأثیراز جهت  ،(2010) و همکاران کاظمي پژوهش با کارکنان

( و 2012) و همکاران،  ی مختلف با پژوهش امینيهانرفتارهای شهروندی سازماني کارکنان سازما

شغلي کارکنان با پژوهش  هایعملکرد ارتقأتعاملي بر  هایمهارتاز جهت اثرگذاری مداخالت آموزشي 

 داد.در یک راستا قرار  (2017) همکاران و و ساساکي( 2017) و همکاران  یتولد

بهزیستي اجتماعي  ارتقأ بر معنادارتعاملي اثری  هایمهارتنتایج حاصل از پژوهش نشان داد آموزش  

معلمان تربیت بدني حاضر در گروه آزمایش پژوهش در مقایسه با قبل از انجام مداخله آموزشي و 

این بدان معناست که  .پژوهش داشته استگروه کنترل  آزمونپسهمچنین در مقایسه با نتایج 

مهارتاستفاده از مذکور با گسترش توانایي معلمان تربیت بدني در  هایمهارتمداخالت آموزشي 

و شرایط  وظایفبا  معلمانپذیری بیشتر انطباق ارتقأتواند به صورت محسوسي در ميتعاملي  های

 همراه باشد. بیشتر شغلي و ایجاد محیط اجتماعي منسجم همراه با پذیرش و مشارکت اجتماعي 

 بودهاثرگذار در مدارس  معلمانشکوفایي اجتماعي باالتر  ، ارتفاء این مهارت ها مي تواند برهمچنین

ان، همکاران و به بهزیستي اجتماعي آنها در مدارس و در ارتباط با دانش آموز ارتقأنتیجه آن که 
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 تتواند از جهت اثرگذاری مداخالمي. این نتایج خواهد بودصورت کلي سازمان آموزش و پرورش 

( 2015) ارتباطي بر بهزیستي اجتماعي دانشجویان با پژوهش باعزت و رحیمي هایمهارتآموزشي 

 .در یک راستا قرار گیرد

مهارتات مداخالت آموزشي تأثیردر بررسي نتایج آزمون پیگیری که به منظور سنجش میزان پایداری 

 مداخالت اتمام از پس هفته 12 پژوهشدني حاضر در گروه آزمایش تعاملي در معلمان تربیت ب های

خودکارآمدی  ارتقأر د پایدار یتأثیر مذکور آموزشي مداخالت شد مشخص ،بود شده انجام آموزشي

که نشان از قابلیت پایدار شغلي، سازگاری شغلي و بهزیستي اجتماعي معلمان تربیت بدني داشته 

معلمان تربیت بدني و همچنین مطلوبیت مذکور در رواني  هایتوانایي ارتقأتعاملي در  هایمهارت

پژوهشي هماهنگ با  عدم وجودبا توجه به  نسبي پروتکل طراحي شده در این پژوهش بوده است.

به  (2011) نیکنام حسینیان و هایهای پژوهشبا یافته نحوی به توانمي را نتایج این نتایج مذکور

اجتماعي در توسعه میزان  هایمهارتجهت اثربخشي پایدار نتایج مداخالت آموزشي مرتبط با 

 .هماهنگ دانستاز اتمام مداخالت آموزشي مذکور  پس از گذشت یک ماهورزشکاران خودکارآمدی 

شاید گسترش توانایي توان بیان کرد ميدست آمده از این پژوهش هدر خاتمه و در ارتباط با نتایج ب

تعامالت اجتماعي با دانش مطلوب معلمان تربیت بدني حاضر در گروه آزمایش پژوهش در برقراری 

 و دریافت بازخوردهای مثبت از طرف آنها از یک طرف  دیگر معلمان و همکاران و والدین ،آموزان

از احساس رضایت از خود به عنوان فردی  علماندر برخورداری بیشتر معاملي اثرگذار بتواند به عنوان 

 ارتقأمنجر به از یک طرف تواند ميکه نتیجه آن  موثر باشد مثبت و کارا در شغل و حرفه معلمي

و از  گردددر حرفه معلمي  مفیدبه عنوان عضوی مؤثر و معلمان شغلي بیشتر احساس خودکارآمدی 

ئل اآنها در حل مس باالتربا شغل و حرفه معلمي و توانایي بیشتر آنها و انطباق به سازگاری  طرف دیگر

مناسب برای  محیطي در همین ارتباط، شاید ایجاد بیانجامد.شغلي و توانایي تطبیق خود با شرایط 

 به عنوان برآیندی از موارد مذکور عاملي اثرگذار برتر گستردهبرقراری تعامالت اجتماعي بیشتر و 

 یرشپذمنجر به که نتیجه آن با دیگران در مدارس بوده تربیت بدني معلمان  ارتباطاتو کمیت  یفیتک

 ارتقأ به هنتیج و در در مدارس گردید آنهاي بیشتر اجتماع یيانسجام و شکوفا ي واجتماع یهنجارها

رواني معلمان تربیت  هایمهارت ارتقأدر هر صورت  بیانجامد. در مدارس معلمانبهزیستي اجتماعي 

بر بدني مانند آنچه که در پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفت، با توجه به اثرات غیر قابل انکار آنها 

مورد توجه مسئوالن به صورتي ویژه ي ویژه این گروه از معلمان، باید شغل یفوظانحوه اجرای شغل و 

جز هتأثیری بتربیت بدني شغلي معلمان  یخودکارامد ارتقأکه  چرا ؛وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد

به صورت بارزی  رد وندای ورزشي هانآنها در محیط مدرسه و زمی يتعهد سازمان و يشغل یترضا ارتقأ

و  )دهقاني استاثرگذار ثر و مفید در محل خدمت ؤبه عنوان فردی م نهاعزت نفس آگسترش بر 
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تواند همراه با توسعه ميسازگاری شغلي در این گروه از معلمان  ارتقأ. همچنین، (61 ،2015 همکاران، 

و گسترش و موجب ایجاد  (48، 2017)جناآبادی،  اشدبرواني آنها  سالمت رضایت آنها از شغل و

از طرف  .(49، 2017)جناآبادی، اطات موثر و مطلوب با دانش آموزان و همکاران در مدارس گردد بارت

در ارتباط با شغل معلمي در محیط ورزش و اثرگذار آنها  شناختيروان هایگسترش توانمندیدیگر بر 

و پرداختن در محیط شغلي موثر که موجب حضور  (24، 2016 یي،زا يدادکان و ناست یمي)رحبوده 

معلمان  مندیبهره. از طرف دیگر (63، 2015 یرا،پ) گرددميو تالش بیشتر  یاقاشت بابه وظایف شغلي 

با توجه به نقش ورزش در جامعه و اثرات متفاوت و ویژه این  ،تربیت بدني از بهزیستي اجتماعي باالتر

اجتماعي شدن و جامعه پذیری نهاد به عنوان عاملي اثرگذار در تعلیم و تربیت و همچنین فرایند 

این افراد در  یاو حرفه يشغل هایمطلوب عملکرد یاجراتواند اثری قابل توجه در مي ،دانش آموزان

و مرتبط با شغل و سازمان  ياجتماع یهنجارها یرشپذو  (12، 2015 یمي،)باعزت و رحمدارس 

 و همکاران،  یي)طباطبا داشته باشد و موثربه صورت مطلوب آنها باالتر  يمشارکت اجتماعهمچنین 

رسد مداخالت مده از این پژوهش به نظر ميآ دست به نتایج به توجه با در این راستا و (.28، 2017

 هایهلفؤسه مورد از اثرگذارترین م ارتقأتعاملي توانسته باشد به صورت نسبي بر  هایمهارتآموزشي 

ی نسبي پایداراز نیز  و این اثراثرگذار بوده  شغلي معلمان تربیت بدني هایرواني تعیین کننده عملکرد

 یادینسند تحول بنهمسو و هماهنگ با اهداف  . شاید بتوان این موارد را از جهتيباشد برخوردار

 ارتقأ باشد چرا کههای معلمان در ابعاد مختلف ها و توانمندیشایستگي ارتقأآموزش و پرورش در 

در ابعاد چندگانه  در کشور پرورش نوجواناندر معلمان به عنوان کلیدی ترین عناصر های توانمندی

اهدافي همچون برقراری نظام به جهت دستیابي هر چه بیشتر به ای اعتقادی، تربیتي، علمي و حرفه

بوده آموزش و پرورش  یادینسند تحول بناز جمله اهداف اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انساني 

تواند ميکه نتایج پژوهش حاضر و پروتکل آموزشي ارائه شده در آن ( 2011آموزش و پرورش،  )وزارت

  یاری نماید.هر چند اندک آن سازمان را در دستیابي به اهداف مذکور تا حدودی 

و زیر مجموعه در کشور مذکور به مسئوالن وزارت آموزش و پرورش  نتایجبه همین جهت و با توجه به 

گردد تا از نتایج این پژوهش و همچنین پروتکل آموزشي طراحي شده در ميآن در اصفهان پیشنهاد 

و آموزشي منظم  هایهرواني معلمان تربیت بدني در قالب برگزاری دور هایهمولف ارتقأآن به منظور 

از طرف دیگر  .استفاده نمایندا ویژه این گروه از معلمان با توجه به محدوده فعالیت و وظایف شغلي آنه
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 هامهارت دیگر توسعه در تواندهب پژوهش این در شده تدوین تعاملي هایمهارتشاید پروتکل آموزشي 

 دانش با ارتباط درآنها  پایدار شغلي رفتارهای همچنین و بدني تربیت معلمان رواني هایتوانایي و

های و یا در دیگر سازمان پرورش و آموزش سازمانکارکنان  کلي صورت به و همکار هایهگرو آموزان،

 دارد.های بیشتر مرتبط اثرگذار باشد که نیاز به بررسي
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Abstract 
The aim of this research was to measure the effect of an educational intervention of 
interactive skills on job self-efficacy, job compatibility and social well-being of physical 
education (PE) teachers. This study was a quasi-experimental research including two 
groups and pretest-posttest, as well as follow-up study. Hence, 33 PE teachers from 
Isfahan’s second educational district were selected by availability sampling method and 
then accidentally divided in two groups (experimental group: 17, control group: 16). 
Educational protocol in this study especially designed for PE teachers, with using the 
Queendom’s communication skill model (2001). The instruments employed in this 
research for measuring the efficiency of the research’s educational protocol includes; 
Betz, Klein & Taylor’s job self-efficacy (1996), Dawis & Lofqist’s job compatibility 
(1991), and Keyes’s social well-being (1998). The Covariance analyzing test as well as 
Repeated Measure ANOVA employed for analyzing the data provided by research’s 
instruments. The results indicated that educational intervention of interactive skills 
significantly effect on improving the PE teachers’ job self-efficacy, job compatibility and 
social well-being, after participating at the 7 educational sessions. Furthermore, effect of 
mentioned educational intervention was stable after 12 weeks from finishing the 
educational sessions.  
 

Keywords: Conformity, Interpersonal Interactions, Job Satisfaction, Social 
Acceptance.  
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