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هاي شخصیتی با مهارت اي خودکارآمدي در رابطه ویژگینقش واسطه

 اجتماعی

 *2و مژگان امیریان زاده 1فاطمه شمس

  11/12/95پذیرش: تاریخ      7/6/95دریافت: تاریخ 

  

  چکیده

هاي شخصیتی با اي خودکارآمدي در رابطه ویژگیپژوهش تبیین نقش واسطه این هدف از انجام    

ان بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردي و آموز دانشمهارت اجتماعی 

 تمامیبراي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماري این پژوهش شامل 

 94- 95شیراز در سال تحصیلی  2ان دختر دوره متوسطه اول مدارس غیر انتفاعی ناحیه آموز دانش

مدرسه انتخاب شد و در هر مدرسه  4اي تعداد اي تک مرحلهبود که با استفاده از روش خوشه

ها جهت تکمیل داده شد. نامه پرسشان آموز دانشنفر از  140هاي هفتم انتخاب و سپس به  کالس

مهارت اجتماعی ماتسون، خودکارآمدي عمومی شرر و  نامه پرسشگیري در این پژوهش  ابزار اندازه

(میانگین و انحراف  ها در دو سطح آمار توصیفیه است. دادههاي شخصیتی نئو استفاده شدویژگی

(ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر) مورد تجزیه و  استاندارد) و آمار استنباطی

پذیري و برون گرایی با مهارت اجتماعی،  که انعطاف ندتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد

مدي رابطه معنادار ندارد. بین خودکارآمدي با مهارت اجتماعی انعطاف پذیري با خودکارآ ،چنین هم

هاي شخصیتی روان رنجورگرا و وظیفه شناسی قادر به ویژگی رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.

هاي شخصیتی و خودکارآمدي در رابطه با ویژگی ،باشند. بنابراینپیش بینی خودکارآمدي می

  کند.می مهارت اجتماعی نقش میانجی را ایفا

  

   .هاي شخصیتیمهارت اجتماعی، خودکارآمدي، ویژگی :هاي کلیدي واژه

  

  

  

                                                           
   .شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان -  1
  .اه آزاد اسالمیشناسی، واحد مرودشت، دانشگ استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان -  2

  mamirianzadeh15@gmail.com نویسنده مسئول مقاله:  -*
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  پیشگفتار

 رخاي از زندگی است که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی دوران تحصیل، دوره    

هاي زیادي از سوي اندیشمندان و پژوهشگران در زمینه گسترش و ). تالش12000(اسپیر،دهد می

گیرد. یکی از مشکالت ان در دوره نوجوانی صورت میآموز دانشملکرد و رشد همه جانبه بهبود ع

گیري هویت و نیز عمده که تاثیر بازدارنده و مهم برکارآمدي و پویایی نوجوانان دارد و از شکل

کند، مشکل در برقراي ارتیاط اجتماعی در استعداد و قواي فکري و عاطفی در آنان جلوگیري می

کند تا بتواند به صورت ). مهارتی که به فرد کمک می2000، 2(گالفرید و دیوسون نان استنوجوا

هاي خود را ابزار و خواسته باورهاکالمی و غیرکالمی و مناسب با فرهنگ جامعه و موقعیت، نظرها، 

عی هاي اجتماکرده و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک راهنمایی نموده، در فعالیت

، 3باشد(گازاداشرکت نماید و درگیر روابط صمیمانه و نزدیک بین فردي شود، مهارت اجتماعی می

هاي مورد نیاز در روشها و ). که عبارت است از راهکارها، استراتژي1390؛ به نقل از زاجري، 1989

، به نقل از 1994، 4(واکر، شوارز، نیپلد، ایروین، نوئل افراد دیگرزندگی روزمره براي تعامل با 

شود. شود، حاصل می). مهارت اجتماعی طی جریانی که اجتماعی شدن نامیده می1392گندمکار،

گیرد تا ایفاي ها، طرز تلقی و رفتارهاي فرد شکل میها، انگیزهدر طی این جریان، هنجارها، مهارت

، ترجمه نظري 5(کاتلچ و میلبون نقش کنونی و آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود

، از لحاظ ادراك و مواجه با انواع تکالیف، گوناگونهاي ). باید دانست که افراد در موقعیت1386نژاد، 

ها هاي شخصیتی آنان مربوط است. بررسیها با هم متفاوتند و این امر به ویژگی رویدادها و تعارض

(مک  ري و سالمتی آنان بشمار آیدترین عامل تاثیرگذا تواند مهماند شخصیت افراد مینشان داده

). پنج عامل بزرگ شخصیت 8،2003؛ هایز و جوزف1995، 7؛ مایرز و دینر1986، 6گري و کاستا

 پذیري است شامل روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجارب، سازگاري و مسوولیت

). 9،2014ی، مارخام و وینسوین، سیمسون ، بوفگوان، پوت؛ به نقل از مک1992کرا،(کاستا و مک

هاي شخصیتی قادرند رفتارهاي موقعیتی را دارند، ویژگی) اذعان می2004(10بامیستر و توونگ

                                                           
1 -Spear 
2 - Goldfried & Davison 
3 -Gazda 
4 -Walker,Schwarz, Nippold,Irrin,Noell 
5 -Gwendolyn Cartledge  and  Joanne Fellows Milburn 
6 - Mc Crea & Costa 
7 -Myers & Diener 
8 -Hayes & Joseph 
9- McGeown, Putwain, Simpson, Boffey, Markham & Vince 
10 -Baumeister & Twenge  
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، رفتار و چگونگی راهط تعادل دارند و از این یها و محها با موقعیتپیش بینی کنند، این ویژگی

ان انتظار داشت که چگونگی تعامل و توکنند. با توجه به این امر، میتعامل با دیگران را تعیین می

ها قرار  هاي دیگر، تحت تاثیر شخصیت آنارتباطی که افراد با دیگران دارند مانند بسیاري از فعالیت

). تاثیر ابعاد شخصیت بر رفتار و شناخت، موجب بروز پیامدهاي 1385(خرمایی و خیر،  گیردمی

اي که تاثیر بسزایی در تنظیم و اجراي شود به گونهرفتاري، شناختی و یا غیر شناختی می

هاي جاري تحصیلی دارند که این امر، گاه ان با چالشآموز دانشهاي آموزش و برخورد  برنامه

 اي روانی چون خودکارآمدي در این امر دخیل هستندواسطه است و گاه عامل واسطهمستقیم و بی

ترین و سازو کار ضروري انسان براي اداره و ، بنیادي2). خودکارآمدي از نظر بندوار2010، 1(باسول

). خودکارآمدي 2005گذارند (زیمرمن و کسیتانتاس،کنترل حوادثی است که بر زندگی او اثر می

و  3(بینات هاي روان تنی باال ارتباط داردهاي اضطراب، افسردگی و نشانهپایین با نشانه

اهداف چالش انگیز را به عنوان تکلیفی که  ل وی) و در خودکارآمدي باال، افراد مسا2004بندورا،

ها دارند. همین  کنند و تعهد عمیقی نسبت به آند، انتخاب مینها را با مهارت انجام ده توانند آنمی

زا هنوز ي ناکامیشود تا پس از سرخوردگی یا رویارویی با تجربهخودکارآمدي است که موجب می

هاي تحصیلی ، انگیزهروي هم رفته). 2009وگوندوکن، و ا 4(ساالمی هم به فعالیت ادامه دهند

) و 2014گوان و همکاران،(مک درونی و بیرونی با خودکارآمدي، بهتر قابل پیش بینی است

(کاپرار،  هاي تحصیل دارد در افزایش موفقیت در طی سال چشمگیر یخودکارآمدي نقش ،چنین هم

) نشان 2010( 6. در پژوهشی شی، لی، ژو وشی)5،2011وچینیو، آلساندري، گربیانو و باربارانلی

ثبات هیجانی،  گرایی،دادند خودکارآمدي در تنظیم عواطف با ابعاد شخصیت شامل برون

 نیز )2007(7هارتمن و بتزپذیري، وظیفه شناسی و گشودگی، رابطه مثبت و معنادار دارد.  توافق

مثبت و معنادار با  گونهبر تجربه به نشان دادند که وظیفه شناسی، برون گرایی و گشودگی در برا

منفی و معنادار با خودکارآمی نشان  اي خودکارآمدي رابطه دارد، در حالی که روان رنجوري رابطه

در پژوهشی دیگر  ،چنین همبا خودکارآمدي ندارد.  معنادار اي دهد و توافق پذیري رابطه می

ه خودکارآمدي با روان رنجور خویی، دادند که رابط) نشان 1393میرخانی، باقریان، و شکري (

 بحريدار نبود. پژوهش دار بود، اما رابطه خودکارآمدي با برون گرایی معنیوظیفه شناسی معنی

                                                           
1 -Basol 
2 -Bandura 
3 -Beinight 
4 -Salami & Ogundokun 
5- Caprara, Vecchione, Alessandri, Gerbino & Barbaranelli 
6 -Shi, Li,Zhu &Shi 
7 -Hartman & Betz 
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هاي اجتماعی  رتمثبت قادر به پیش بینی مها گونهپذیري به  نشان داد که تنها بعد توافق) 1390(

یت تحصیلی همراه با افزایش کفااد که نشان د) 2012( 1در پژوهشی دیگر ونس باشد.مناسب می

هاي پژوهش و یافته ان استآموز دانشکالت رفتاري در هاي اجتماعی و کاهش مش افزایش مهارت

کودکان وابسته به عوامل شخصیتی و بر اساس شرایط  نشان داد که) 2013( 2المونت و ون هورن

  . برخوردارندهاي اجتماعی  که در آن به سر می برند، از رشد مهارتمحیطی 

از وجود رابطه بین فرسودگی تحصیلی و خودکارآمدي تحصیلی  ها پژوهشبرخی  افزون بر این،    

) خودکارآمدي تحصیلی را از 2010خبر داده اند. آلتونسوي، کیمن، اکیسی، دري یا و آحمت (

طح معینی از توانایی رسیدن به س دربارهمفاهیم مرتبط با خودکارآمدي می دانند که به باور فرد 

در مورد خودکارآمدي به شدت بر اثرات منفی کمبود این متغیر در  ها پژوهشتکلیف اشاره دارد. 

  ایجاد فرسودگی تحصیلی تأکید داشته اند.

دانشجویان به این نتیجه رسیدند که  در مورد پژوهشی) در 2009مک کارتی، پرتی و کانانو (    

  خودکارآمدي وجود دارد. منفی بین فرسودگی تحصیلی و اي رابطه

  

  خودکارآمدي اجتماعی

اش  از خودکارآمدي است که به برآورد شخص در مورد توانایی يخودکارآمدي اجتماعی بعد    

برخورد با  رهاي فرد د توانمندي)؛ 2006براي ایجاد و حفظ روابط بین فردي (هاجدون و مولمان، 

هاي بین  الن و توانایی اداره کردن ناسازگاريچالش اجتماعی، احساس توانایی در روابط با همسا

  ).2001فردي اشاره دارد (موریس، 

دهند که خودکارآمدي پایه اصلی و از جامعه کنونی ما را تشکیل می عظیم یان بخشآموز دانش    

ان از باورهاي خودکارآمدي، بنظر آموز دانشمندي بهره مقدارو  رود بشمار میها  محور انگیزه آن

ها را ها رابطه دارد که احتمال موفقیت آن هاي اجتماعی آن هاي شخصیت و مهارتبا ویژگی رسدمی

  هاي زیر تدوین شده است.برد. بر همین مبنا فرضیهدر انجام کارها باال می

  دار وجود دارد.معنی اي هاي شخصیتی با مهارت اجتماعی رابطه: بین ویژگی1

  دار وجود دارد.معنی اي خودکارآمدي رابطههاي شخصیتی با : بین ابعاد ویژگی2

  وجود دارد. دارمعنی اي : بین ابعاد خودکارآمدي با مهارت اجتماعی رابطه3

  باشد. معنادار قادر به پیش بینی خودکارآمدي می اي گونههاي شخصیتی به : ویژگی4

  

                                                           
1 -Vance 
2 -Lamont & VanHorn 
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  روش پژوهش

ان دخترانه آموز دانشل روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماري شام    

بمنظور باشد. می 94-95شیراز در سال تحصیلی  2مقطع متوسطه اول مدارس غیر انتفاعی ناحیه 

گیري ان به روش نمونهآموز دانش 140تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان در مجموع 

بود که از بین  گیري بدین صورتاي، انتخاب شدند. روش نمونهمرحلهاي تک تصادفی خوشه

هاي در هر مدرسه کالسمدرسه به صورت تصادفی انتخاب و  4، شیراز 2مدارس غیر انتفاعی ناحیه 

  به عنوان گروه نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. هفتم 

  

  ابزار پژوهش 

داراي ) تهیه شده که 1983( ماتسون به وسیله نامه پرسشاین  هاي اجتماعی: مهارت نامه پرسش    

(مهارت اجتماعی گوناگون هاي اجتماعی از ابعاد  بوده و هدف آن سنجش مهارت پرسش 56

ود مناسب، رفتارهاي غیراجتماعی پرخاشگري و رفتارهاي تکانشی، برتري طلبی، اطمینان زیاد به خ

)، نظري 2)، مخالف(1که بر اساس مقیاس لیکرت (کامالً مخالف ( داشتن، رابطه با همساالن) است

) روایی 1389یوسفی و خیر( به وسیلهباشد. این آزمون ) می5)، کامالً موافق(4)، موافق(3ندارم(

سنجی شده و روایی افتراقی آن مورد تایید قرار گرفت. محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ آن در این 

آن %) و ابعاد 86( نامه پرسشآلفاي کرونباخ براي این  مقداربدست آمد. 86/0پژوهش برابر با 

%)، پرخاشگري و 80( %)، رفتارهاي غیراجتماعی81( هاي اجتماعی مناسب عبارتند از: مهارت

رابطه با  و %)34( %)، برتري طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن73( رفتارهاي تکانشی

  %). 87همساالن(

براي ) مقیاس خودکارآمدي عمومی را 1982شرر و همکاران (خودکارآمدي عمومی:  نامه پرسش    

اي گزینه 5موردي خود اظهار است و از مقیاس  17اند و مقیاس گیري خودکارآمدي ساختهاندازه

 17از  ها) مجموع امتیاز2005کند (کیم و آمیز، لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق استفاده می

اخ یا همسانی کلی ) در پژوهش خود، آلفاي کرونب1382نیا کرویی(متغیر است. در ایران، علی 85تا 

) آلفاي 1385اصغر نژاد و همکاران ( ،چنین % بدست آورد که مقبول است. هم78را برابر  ها پرسش

و براي بررسی روایی از روش تحلیل عاملی (همبستگی  % گزارش کردند83کرونباخ این مقیاس را 

ایی باالیی را گزارش %) استفاده کردند که هر دو رو0001% و باالتر) و روایی مالکی (در سطح 40

  . شد% محاسبه 81پژوهش نیز آلفاي کرونباخ این دادند. در 

 با 1985مک کري و کاستا در سال  به وسیله نامه پرسشاین : هاي شخصیتی ویژگی نامه پرسش    

 است پرسشی 60نئو ارایه شده است. که  نامه پرسششخصیتی تجدیدنظر شده،  نامه پرسشعنوان 
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پذیري، دلپذیر بودن و عامل اصلی شخصیت (روان نژندي، برون گراي، انعطاف 5براي ارزیابی  و

اي از کامالً گزینه 5به صورت لیکرت  ها پرسشرود. شیوه نمره گذاري بکار می مسئولیت پذیري)

) در پژوهشی با 1387). محمدي (1386(انیسی،  باشند) می4)، تا کامالً موافقم (0مخالفم (

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس انجام داده،  در مورد نامه رسشپاستفاده از این 

%، 69ویژگی شخصیت به ترتیب زیر اعالم کرده است: ثبات عاطفی  5هاي قابل قبولی براي  روایی

  % .65% و وجدانی بودن 65%، توافق پذیري 58%، گشودگی تجربه 74گرایی برون

  

  روش تجزیه و تحلیل

در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و  SPSSنرم افزار  با آوري شدهگردهاي ، دادهژوهشپاین در     

انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش 

  زمان، و تحلیل مسیر به روش سلسله مراتبی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هم

  

  ها یافته

  .گین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهشمیان -1جدول 

 M SD متغیر

 93/10  59/81 خودکارآمدي

 99/3 38/17 وظیفه شناسی

 93/4 40/21 توافق پذیري

 92/4 64/19 انعطاف پذیري

 01/6 48/16 برونگرایی

 40/7 20/22 روان رنجور گرا

 99/17 17/154 مهارت اجتماعی

  

  .هاي شخصیتی و مهارت اجتماعییژگیهاي وماتریس همبستگی مولفه -2جدول 

  

  

   وظیفه شناسی توافق پذیري انعطاف پذیري برونگرایی روان رنجورگرا

 مهارت اجتماعی 244/0* - 370/0** 050/0 056/0 -376/0**
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 .خود کارآمدي هاي شخصیتی وماتریس همبستگی ویژگی -3جدول 

  

  .هاي اجتماعی و خودکارآمدي ماتریس همبستگی مهارت - 4جدول 

 
.هاي شخصیتی به شیوه گام به گامنتایج تحلیل رگرسیون خودکارآمدي بر حسب ویژگی -5جدول   

 
  .گري خودکارآمدي   ون چندگانه به روش سلسله مراتبی براي آزمون نقش واسطهنتایج رگرسی -6جدول 

  

  

   یفه شناسیوظ پذیريتوافق انعطاف پذیري برونگرایی روان رنجورگرا
 خود کارآمدي 204/0* -191/0* -071/0 237/0* - 381/0**

    هاي اجتماعی   مهارت
 خودکارآمدي 416/0**

متغیرهاي  الكمتغیر م  گام

 بین پیش

 t p R R2 F df p بتا

روان  خودکارآمدي  نخست

 رنجورگرا

374/0- 81/3- 000/0 374/0 140/0 49/14 1,89 000/0 

روان   خودکارآمدي  دوم

  رنجورگرا

426/0- 52/4- 000/0 487/0  230/0 69/13 2,88 000/0  

وظیفه     

  شناسی

316/0 35/3 001/0        

p df F R2 R p t beta مرتبه متغیرهاي پژوهش  

  نخست روان رنجورگرا - 267/0 - 287/20 025/0 550/0 302/0 502/6  5,75 000/0

   برونگرایی - 092/0 - 691/0 491/0         

   يانعطاف پذیر - 068/0 - 550/0 584/0         

   توافق پذیري - 317/0 - 738/20 008/0         

   وظیفه شناسی 390/0 372/30 001/0         

 دوم روان رنجورگرا - 174/0 - 465/10 147/0  597/0 357/0  837/6  6,74 000/0

   برونگرایی - 108/0 - 832/0 408/0     

   انعطاف پذیري - 066/0 - 554/0 581/0     

   افق پذیريتو - 274/0 - 424/20 018/0     

   وظیفه شناسی 306/0 623/20 011/0     

    خودکارآمدي 271/0 499/20 015/0     
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هاي شخصیتی و مهارت  گري جزیی خودکارآمدي در رابطه بین ویژگی   مدل مفروض واسطه - 1شکل

  .اجتماعی

  

   گیريبحث و نتیجه

هاي شخصیتی و مهارت  بطه بین ویژگیگري خودکارآمدي در را در این پژوهش نقش واسطه    

شیراز مورد بررسی قرار 2ان دختر دوره متوسطه اول مدارس غیرانتفاعی ناحیه آموز دانشاجتماعی 

ان با مهارت اجتماعی آموز دانششخصیتی  هاي ویژگیمبنی بر  نخستگرفت. در رابطه با فرضیه 

، همه 2همبستگی پیرسون جدول  بر اساس نتایج بدست آمده از ها رابطه معنادار دارند. آن

) با مهارت اجتماعی  <p 05/0گرایی(پذیري و برون هاي شخصیت به جز ویژگی انعطاف ویژگی

)، المونت و ون 2012)، ونس (1390هاي بحري، (داراي همبستگی معنادار است. نتایج با پژوهش

هاي شخصیتی ن به ویژگیگونه تبیین کرد که پرداخت توان اینباشد. می)، همسو می2013هورن (

ترین راههاي تشخیص  ان با توجه به مهارت اجتماعی یک ضرورت بوده و یکی از مهمآموز دانش

هاي اجتماعی و ارتباط ثمربخش  مهارت هاي شخصیتی است.مهارت اجتماعی افراد به کمک ویژگی

راد در داشتن هاي شخصیت افویژگی تر بیش براي داشتن عملکردي موفق در زندگی ضروري است.

کنند و  بهتر عمل می ،مهارت اجتماعی مناسب تاثیر دارد. افرادي که مهارت اجتماعی مناسب دارند

ترین عوامل  دهند. یکی از مهماز خود نشان می ترتر و مناسب سریع ینسبت به تغییرات واکنش

گیري کلهاي اجتماعی اوست و مهارت اجتماعی عاملی در شسازگاري شخص با محیط، مهارت

هاي سه ) نمره2012به گفته ونس ( روابط است. شخصیت در همه ابعاد فردي، اجتماعی تاثیر دارد.

بینی  لی را پیشیتوانند به خوبی پیشرفت تحصپذیري، ارتباط و همکاري می خرده مقیاس مسئولیت

جتماعی به هاي ا مهارت يکنند که مداخالت مدرسه اي براي ارتقاکنند. پژوهشگران پیشنهاد می

تواند پیشرفت ان است، به خوبی میآموز دانشکه همراه با کاهش مشکالت برون ریزي در  دلیل این

 مهارت اجتماعی خودکارآمدي

٢٧١/٠  

 وظیفه شناسی

٣٠۶/0  

٣١۶/٠  
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هاي اجتماعی  ) مهارت2013به گفته المونت و ون هورن ( ان را پیش بینی کند.آموز دانشتحصیلی 

اجتماعی به سه هاي  از پیش دبستانی تا پایه سوم ابتدایی مورد آزمون قرار گرفته است و مهارت

شود. بر اساس نظر پژوهشگران کودکان وابسته به عوامل طبقه (ثابت، افزایشی، کاهشی) تقسیم می

توانند در هر یک از این سه می ،برندشخصیتی و بر اساس شرایط محیطی که در آن به سر می

ان با آموز دانشهاي شخصیتی توان گفت که ویژگیدر تبیین این فرضیه می طبقه قرار بگیرند.

رفتار اجتماعی پایه و اساس زندگی هر فرد را تشکیل  .ها رابطه معنادار دارند مهارت اجتماعی آن

هاي رشدي فرد دهد. رشد اجتماع نیز به نوبه خود سبب اعتالي رشد عقالنی و سایر جنبهمی

ه فرد بتواند با اي کگردد. منظور از رشد اجتماعی، رسوخ فرد در روابط اجتماعی است؛ به گونه می

خوانند که نه تنها فرد را اجتماعی می زمانیدیگر،  بیاناش هماهنگ و سازگار باشد. به افراد جامعه

باقی است که ها همکاري کند. مهارت اجتماعی عبارت از رفتارهاي انط با دیگران باشد بلکه با آن

هاي مثبت بروز دهد و از رفتارهایی سازد تا با افراد روابط متقابل داشته باشد، واکنشفرد را قادر می

. مهارت اجتماعی شامل رفتارهاي آموخته شده و مقبول جامعه است بپرهیزدکه پیامد منفی دارند، 

هاي مثبت و پرهیز از پاسخ گردد و منجر به بروز پاسخ هايکه موجب برقراري ارتباط متقابل می

شود. این رفتارها نه تنها امکان شروع و تداوم روابط متقابل و مثبت با دیگران را فراهم منفی می

کند و باعث سازد، بلکه توانایی نیل به اهداف و ارتباط با دیگران را نیز در شخص ایجاد میمی

 د.نکنان تلقی میآموز دانشکفایت در اي رفتار کند که دیگران او را با شود شخص به گونه می

پذیري است که در تبیین این نتیجه  بعد توافق به وسیلهبینی مثبت و معنادار مهارت اجتماعی  پیش

هاي وابسته هستند. توان اذعان داشت که افراد داراي نمره باال در این مقیاس جزء شخصیتمی

دوست است، با دیگران احساس  اساساً نوع هاي ارتباط بین فردي تأکید داردشخصی که بر گرایش

 دارد که دیگران نیز با او همین رابطه دارند باورکند و مشتاق به کمک به آنان است و همدردي می

تر روانی سوق  هاي مثبت اجتماعی و سالمت بیش). این شاخص، به سمت جنبه1390(بحري، 

  فراد مخالف هستند.افراد موفق محبوب تر از ا و دارد. البته چنین هم هست

ها رابطه  ان با خودکارآمدي آنآموز دانشهاي شخصیتی در رابطه با فرضیه دوم مبنی بر ویژگی    

هاي ، همه ویژگی3بر اساس نتایج بدست آمده از همبستگی پیرسون جدول  معنادار دارند.

است. نتایج با پذیري با مهارت اجتماعی داراي همبستگی معنادار شخصیت به جز ویژگی انعطاف

) همسو 2010شی و همکاران( و )2007)، هارتمن و بتز (1393( هاي، میرخانی و همکارانپژوهش

ها  هاي شخصیت افراد با خودکارآمدي آنویژگی تر بیشگونه تبیین کرد که  توان اینمی .می باشد

شخصیت و هاي ها با ویژگیرابطه دارد و به گفته معین و همکاران بین عملکرد خانواده

داراي  ،تر افرادي که خودکارآمدي باالیی دارند بیش .خودکارآمدي رابطه مثبت وجود دارد
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هاي شخصیتی یکسانی هستند. در عصر امروزي عوامل متعددي بر رفتار فرد تأثیر دارند که  ویژگی

در  باشد. که این سه عامل، اساس شخصیت فرد راها خانواده، مدرسه و اجتماع می ترین آن مهم

کنند. امروزه افراد براي همگام بودن با این تحوالت و به روز کردن ریزي میدوران کودکی پی

هاي گذشته  باشند. در طول سالبه روز می هاي داده بدست آوردنشان همواره مشغول هاي مهارت

این  هتوصیف و چگونگی تحول رفتار آدمی، بیان شده است. از جمل هدر زمین گوناگونی هاي هنظری

باشد. این نظریه بر مبناي یادگیري استوار است که در شناختی اجتماعی بندورا می هها، نظرینظریه

هاي اجتماعی رفتار و اهمیت یادگیري اجتماعی مشهور بود. در این نظریه بر ریشه هابتدا به نظری

 ید شده است. چنین تمام ابعاد زندگی یعنی انگیزش، هیجان و عمل تأک فرایندهاي شناختی، هم

یعنی  ،هوم خودکارآمدي از نظر بندورا به یک احساس واقعی از تسلط در مهارت اشاره دارد

احساس مؤثر بودن خواهند کرد که خودشان واقعاً احساس کنند که در به دست  زمانیان آموز دانش

فقیت در حال پیشرفت هستند. به این صورت که با مشاهده مو نوینآوردن یک مهارت یا دانش 

 ،شوند و اگر در گذشته با شکست مواجه شده باشندخود در گذشته نسبت به آینده نیز مطمئن می

  در مورد موفقیت خود در آینده ناامید خواهند بود. 

ها رابطه  ان با مهارت اجتماعی آنآموز دانشدر رابطه با فرضیه سوم مبنی بر خودکارآمدي     

، خودکارآمدي با 4بدست آمده از همبستگی پیرسون جدول  بر اساس نتایج معنادار وجود دارد.

 هاي ابوالقاسمی و همکاراننتایج با پژوهش . هاي اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار دارد مهارت

هاي اجتماعی و خودکارآمدي با گرایش نوجوانان به مصرف مواد  مهارتکه  مبنی بر این )1388(

) خودکارآمدي در رابطه 2006( به گفته فیوري و همکاران .اشدب، همسو میمعنادار دارند اي رابطه

انجامد که می باوراي دارد و تعامل مداوم با افراد اجتماعی به این با مهارت اجتماعی نقش واسطه

) خودکارآمدي یک سازه 1999( گفته بندورا و همکارانبه  ها را دارد.با چالش رویاروییفرد توانایی 

کارآمدي تحصیلی، اجتماعی و هیجانی را در بر ه حوزه اصلی که شامل خودچند بعدي است که س

هاي اجتماعی، احساس هاي فرد در برخورد با چالشتوانمنديگیرد. خودکارآمدي اجتماعی می

). 2001(موریس،  هاي بین فردي استتوانایی در روابط با همساالن و توانایی اداره کردن ناسازگاري

 نداشتنشود، در حالی که اجتماعی باعث ایجاد ارتباطات مثبت میحس قوي خودکارآمدي 

). فرد از 1999(بندورا و همکاران،  دهدگیري و بیگانگی سوق میخودکارآمدي فرد را به سوي کناره

اش را لذت هاي اجتماعی خود را توسعه دهد تا زندگی خودکارآمدي اجتماعی قادر است مهارت راه

توان گفت که یک فرض کلیدي . در تبیین این فرضیه میکندا مدیریت بخش و فشارهاي محیطی ر

ها تاثیر  ست که اشخاص تمایل دارند رویدادهایی که بر زندگی آنا نظریه شناختی اجتماعی این

عنوان عامل موثر بدانند. این حس تاثیرگذار بودن، در اعمال، ه و خود را ب کنندگذارد را کنترل می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 11                                 96 بهار/ هفت/ شماره بیست و تمشه/ سال شناختی  هاي روان ها و مدل روش

 

گردد. خودکارآمدي ادراك شده یک فرایند و فرایندهاي احساسی آشکار میفرایندهاي شناختی، 

گذارد. در مرکزیت مفهوم تاثیرگذار بودن و محوري است که بر موثر واقع شدن فرد تاثیر می

آن افراد رفتارها،  راه(یادگیري خود تنظیمی)، فرایندي که از  تنظیمی قرار دارد - عاملیت، خود

یابی به اهداف فعال  دست راستايمنظم و سازماندهی شده در  ه گونهد را بها، و عواطف خوشناخت

هاي خود مطمئن  از توانمندي نخست،ان با خود کارآمدي باال آموز دانشدهند. و ادامه می کرده

با خود تنظیمی و کنترل رفتار خود  دوم،دهند هستند و با اعتماد به نفس تکالیف خود را انجام می

که مهارت اجتماعی جزعی از  دارنده اهداف یادگیري گام بر مییابی ب دست راستايدر 

در مهارت اجتماعی هم  ،خودکارآمدي است و هر چه که افراد در خودکارآمدي نمره باالیی بگیرند

   کنند.نمره باالیی را کسب می

عنادار قادر به م اي گونهان به آموز دانشهاي شخصیتی در رابطه با فرضیه چهارم مبنی بر ویژگی    

، ویژگی 5بر اساس نتایج بدست آمده از رگرسیون جدول  باشد.ها می پیش بینی خودکارآمدي آن

 23باشند. حدود شخصیتی روان رنجورگرا و وظیفه شناسی قادر به پیش بینی خودکارآمدي می

ی قابل هاي شخصیتی روان رنجورگرا و وظیفه شناسویژگی به وسیلهدرصد واریانس خودکارآمدي 

) همسو 2010)، شی و دیگران (2007هاي هارتمن و بتز (این نتایج با پژوهش پیش بینی است.

منفی و معنادار  اي گونهنجوري به پژوهش حاکی از این بود که رواناین نتایج  باشند.می

توان اذعان داشت که فرد داراي کند که در تبیین این نتیجه میخودکارآمدي را پیش بینی می

رنجوري اغلب احساس ناتوانی در کنترل وقایع و شرایطی که بر زندگی او تاثیر یژگی روانو

دارد. احساس پوچی، بیهودگی، غمگینی و آسیب پذیري نسبت به رویدادهاي فشارزا  ،گذارد می

شود باور داشته باشد که در بدست آوردن پیامدهاي مطلوب ناتوان است. بر همین اساس باعث می

نتیجه دیگر  هاي چالش برانگیز ناتوان بوده و خودکارآمدي ضعیفی دارند.با موقعیت وییرویاردر 

کنندگی مثبت و معنادار ویژگی وظیفه شناسی براي خودکارآمدي  بینی پژوهش حاکی از نقش پیش

 همچون هایی ویژگیتوان گفت که افراد وظیفه شناس داراي است که در تبیین این یافته می

گرا بودن هستند. افراد ، احساس مسئولیت و تسلیم نشدن در برابر موانع و هدفگر بودنتالش

و این  یابندآن به موقعیت دست  در پیانجام داده که  دقیق اي گونهوظیفه شناس وظایف خود را به 

هاي این از محدودیتشود. ها می گیري احساس شایستگی و خودکارآمدي در آنامر موجب شکل

ان دختر متوسطه اول شهر شیراز اشاره کرد که در آموز دانشبه محدود بودن به توان پژوهش می

کارگاههاي شود پیشنهاد می ،چنین تعمیم نتایج به جوامع دیگر باید جانب احتیاط رعایت کرد. هم

 تشکیل شود. گوناگونان مقاطع آموز دانشهاي اجتماعی به  آموزشی در زمینه آموزش مهارت
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