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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی والدین با خوشبینی و مهارت
ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و
جامعهی آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشآموزان پسر پایهی ششم مقطع ابتدایی شهر
قاین ( 935نفر) بودند .در این پژوهش ،از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده
شد .به این صورت که از بین دانش آموزان پایه ششم مقطع ابتدایی شاغل به تحصیل ،به
کمک جدول کرجسی و مورگان تعداد  233دانشآموز بهصورت تصادفی انتخاب شدند .با
استفاده از پرسشنامه مهارتهای ارتباطی شالین و جرابک ( ،)2330ویژگیهای شخصیتی نئو
کاستا و مک کرا ( )1560و خوشبینی شییر و کارور ( )1569اطالعات الزم جمعآوری گردید
و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج نشان داد بین
ویژگیهای شخصیتی والدین ،خوش بینی و مهارت ارتباطی دانش آموزان رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد در ضمن کلیه مؤلفههای ویژگیهای شخصیتی والدین پیشبینی کننده
قوی برای خوشبینی و مهارتارتباطی دانش آموزان میباشند .بنابراین بهمنظور ارتقاء و بهبود
تعامالت خانوادگی و رابطۀ والد ـ فرزند برنامههای آموزشی خاصی باید ترتیب داد و از به وجود
آمدن بدبینی و اثرات جانبی آن در نوجوانان ممانعت به عمل آورد.
واژگان کلیدی :خوش بینی ،مهارت ارتباطی ،ویژگیهای شخصیتی.

تاریخ دریافت مقاله – 1055/1/10 :تاریخ پذیرش مقاله1055/2/23 :
کارشناس ارشد آموزش ابتدایی  ،دانشگاه آزاد اسالمی قاین ،ایرانm.baniasady253@gmail.com ،
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مقدمه
شخصیت از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و هر یک آن را بر اساس
چهارچوب نظریه مربوطه ،تعریف کردهاند؛ شخصیت ،بیانگر آن دسته از ویژگیهای فرد یا افراد
است که شامل الگوهای ثابت فکری ،عاطفی و رفتاری آنها است (پروین 2331 ،؛ ترجمه
جوادی و کدیور.)1061 ،
شخصیت افراد خانواده به ویژه والدین از جمله عناصر مداخله کننده در روابط بین شخصی
است .شخصیت ،یک سازهی کلی است که از مجموعه ویژگیهای فردی تشکیل میگردد و به
سه عامل تفکر ،عواطف و رفتارهای بیرونی قابل مشاهده که در تعامل با عناصر محیط ایفای
نقش مینماید ،اشاره دارد .والدین با رفتارهای خود ،آفرینندهی موقعیتهایی هستند که
رفتارهای خاص را در فرزندان برمیانگیزند و یا سرمشقهایی را برای الگوسازی در اختیار آنها
قرار داده و یا به تشویق دستهی خاصی از رفتارها میپردازند (نجمی و حسن زاده)1065 ،
تحقیقات نشان داده است تجارب خانوادگی تأثیر عمدهای بر تکامل فرد در طول دوره
نوجوانی و بعد از آن دارد و ارتباطات خانوادگی سایر جنبههای زندگی نوجوان را مانند
شایستگی تحصیلی تحت تأثیر خود قرار میدهد (بایرن 1و همکاران .)2332 ،حفظ ارتباط
مثبت بین والدین و نوجوان میتواند انگیزه وی را در مورد آنچه به موفقیت تحصیلیاش مربوط
میشود افزایش دهد (شاملو.)1016 ،
همچنین وجود ارتباطات انسانی برای رفع نیازها و دستیابی به اهداف ،الزم به نظر
میرسد .به طوری که حتی وجود ارتباطات سالم و مؤثر در بین افراد جامعه میتواند عالوه بر
افزایش بازدهی آن ها ،عامل مهمی در حرکت آن جامعه به سمت پیشرفت و توسعه باشد.
ارتباط مؤثر یعنی اینکه بدانیم چه کنیم و چگونه با افراد روابط حسنه داشته باشیم تا
جامعهای سالم ایجاد کنیم .روابط انسانی خوب ،روابطی است که به سالمت روانی ،اجتماعی و
ذهنی منجر شود (تلخابی علیشاه ،عباسی ،لشکری و تلخابی علیشاه.)1065 ،
بنابراین توانایی برقراری ارتباط ،مهارت اساسی برای انسان است که بعضی از افراد نسبت
به سایرین در این زمینه از مهارت بیشتری برخوردار هستند اما کسب مهارتهای ارتباطی
بهطور کامل و جامع نیازمند آموزش است و صرفاً توانایی برقراری ارتباط با افراد در یک
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مکالمه روزمره فرد را از آموزش و کسب مهارتهای ارتباطی در سطح پیشرفته بینیاز
نمیگرداند (پیمان و همکاران .)1053 ،مهارتهای ارتباطی به رفتارهایی اطالق میشود که به
فرد کمک میکند عواطف و نیازمندیهای خود را بهدرستی بیان کند و به اهداف بین فردی
دست یابد .این مهارتها از چنان اهمیتی برخوردارند که نارسایی آنها میتواند بااحساس
تنهایی و اضطراب اجتماعی ،افسردگی ،عزتنفس پایین و عدم موفقیتهای تحصیلی و شغلی
همراه باشد (یوسفی.)1069 ،
استیکر 1و همکاران ( )2330در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که مهارتهای ارتباطی
در کاهش اضطراب اجتماعی ،افزایش مهارتهای حل مسئله ،افزایش اعتمادبهنفس و بهبود
بخشیدن تعاملهای اجتماعی دانش آموزان مؤثر بوده است؛ بنابراین عقیده بر این است که
ارتقای مهارتهای ارتباطی در بهبود و سالمت روانشناختی افراد مؤثر است .این تواناییها فرد
را برای مقابله مؤثر با موقعیتها یاری میکند و شخص را قادر میسازد در رابطه با سایر افراد
جامعه ،فرهنگ و محیط خود به گونه مثبت و سازگارانه عمل کند و سالمتی ،بهویژه سالمت
روانشناختی خود را تأمین کند (اسپنسر.)2334 ،2
در دههی اخیر ،روانشناسان مثبتگرا بیشتر بر توانمندیها ،شایستگیها و داشتههای
انسان تأکید کرده و بر این باورند که هدف روانشناسی باید بهبود و ارتقای سطح زندگی انسان
و شکوفا کردن استعدادها و توانمندیهای به ودیعه نهاده شده در درون انسان باشد .بر این
اساس ،روانشناسان مثبتگرا به جنبههای مثبت روانی انسان ،نظیر مثبت اندیشی،
خوشبینی ،شادکامی ،خالقیت ،هوش هیجانی ،خردمندی ،خودآگاهی و مانند آن پرداخته و
سعی دارند تا با روشها و نگاه علمی ،حضور مؤلفههای مثبت را در ابعاد گوناگون زندگی انسان
پررنگتر و چشمگیرتر جلوه دهند .در رواندرمانی نیز از رویکردهای مثبتدرمانی ،امید درمانی
و معنا درمانی بهره گرفته و سعی میکنند توجه انسان را به جنبههای مثبت وجودی و
روانیاش معطوف سازند (سیلگمن.)1060 ،
مفهوم خوشبینی از مفاهیم مطرح شده در روانشناسی مثبت است .اگرچه الزمه
خوشبینی ،تکرار جملهها و عبارتهای مثبت ،نیرو دهنده و انگیزه بخش میباشد ،اما در عین
حال ،خوشبینی چیزی بیش از این مسائل و عمیقتر از اینهاست .تالشهای پژوهشگران از
Sticker
Spencer

0

1
2

رابطه ویژگیهای شخصیتی والدین با خوشبینی و مهارت ارتباطی دانش آموزان ...محمد بنی اسدی و همکاران

چیزی ورای این گزارههای امیدوارکننده حکایت میکند .نتایج به دست آمده بیانگر این
مطلباند که خوشبینی در چگونگی تفکر و تبیین افراد درباره علل رویدادها و حوادث ریشه
دارد .هر فردی برای نسبت دادن پدیدهای به علتی معین ،گرایشهای خاص خود را دارد که از
آن به سبک تبیین یاد میشود (همان).
از مطالعه پژوهشهای متعدد روانشناختی بهدست میآید که خوشبینی با بسیاری از
متغیرها ،نظیر سالمت روانی (شهینی ییالقی ،موحد و شکرشکن)1060 ،؛ رضایت از زندگی،
انگیزه پیشرفت (نوری)1066 ،؛ امید به زندگی (عبادی و فقیهی)1065 ،؛ راهبردهای مقابله با
استرس (حسن شاهی )1061 ،و مانند آن رابطه مثبت و معناداری دارد.
1

پژوهشگرانی هم چون آنتاکو و تاک چان ( ،)2336براون و وایت ساید ( ،)2336گارسیا و
گارسیا ( )2335و ویلیامز )2312( 2همگی بر نقش والدین و کیفیت ارتباط و تعامل والدین با
نوجوانان در شکلگیری خود پندارهی مثبت و افزایش خود کارآمدی و عزت نفس در نوجوانان
تأکید میکنند .لیندزی2333( 0؛ به نقل از قربانی و گلزاری)1061 ،در پژوهشی همبستههای
اجتماعی خوشبینی کودکان آمریکایی را مورد مطالعه قرار داد .نتایج این پژوهش نشان داد که
میان خوشبینی مادر و کودک رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد ،اما میان خوشبینی پدر و
کودک چنین رابطهای دیده نشد .در یک پژوهش حسن و پاور ( )2332رابطۀ میان انتظارات
تعمیمیافتۀ مادر ،شیوه فرزندپروری ،خوشبینی و بدبینی و نشانههای افسردگی را در نمونهای
آمریکایی تحت مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که خوشبینی کودک با خوشبینی مادر
همبستگی مثبت دارد ،همچنین وجود عالئم افسردگی در مادر با خوشبینی کودک همبستگی
منفی داشت.
نجفی و حسنزاده ( )1065در پژوهشی تحت عنوان " رابطهی بین صفات شخصیتی والدین و
نوع اختالل در کودکان مبتال به اختالالت رفتاری " بیان نمودند ،اختالالت اضطرابی کودک با
صفات پرخاشگری ،انعطافپذیری ،تالش برای موفقیت ،خویشتنداری ،احتیاط در
تصمیمگیری و نمرهی کل آزمون والدین و اختالالت خلقی کودک با صفات نوعدوستی ،نظم و
ترتیب ،تالش برای موفقیت و احتیاط در تصمیمگیری و اختالالت رفتار آشفتهی کودک با
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هیجان مثبت ،تخیل ،احساسات ،تالش برای موفقیت و نمرهی کل آزمون والدین و اختالل
دفعی کودک با صفت خویشتنداری والدین ارتباط معنیدار داشت.
یزد خواستی و قاسمی ( )1053پژوهشی با هدف رابطه شخصیت والدین و طرد و پذیرش
کودکان انجام دادند .نتایج نشان داد ،در دانشآموزان دختر میان دو عامل شخصیت وجدانی
بودن و باز بودن نسبت به تجارب مادر ،با طرد و پذیرش آنها نسبت به فرزندان ارتباط معنادار
وجود دارد بین سه عامل شخصیت نوروتیزم ،توافق و برونگرایی پدران ،با رد و پذیرش آنها
نسبت به فرزندان ارتباط معنادار وجود دارد.
راتر1566( 1؛ به نقل تیلور )1556 ،معتقد است که روابط خانوادگی مطلوب با عزتنفس باال و
ارتباطات مثبت با دوستان در نوجوانی مرتبط است .مطالعه در باب سبکهای فرزندپروری نیز
نشان داده است که والدینی که از الگوهای سختگیرانه استفاده میکنند ،فرزندانی با مشکالت
ارتباطی با همساالن و رفتارهای پرخاشگرانه خواهند داشت در مقابل ،والدینی که از سبکهای
گرم و پذیرنده استفاده میکنند ،با مشکالت اجتماعی کمتری در فرزندان خود مواجه میشوند
(کروکنبرگ 2و همکاران؛ به نقل ایزر 0و همکاران.)2339 ،
با توجه به اینکه والدین تشکیلدهندههای اصلی و اولیهی کانون خانواده هستند ،نوع نگاه
آنها نسبت به فرزند ،شکل رابطهی آنها با فرزندان و به طور کلی شخصیت آنها مسیر تربیت
آنها را مشخص و هدایت میکند .طبیعتاً ،فرزندان نیز نسبت به کنشهای والدین ،واکنش
نشان میدهند .این واکنش ها در طی گذر زمان در شکل شخصیت آنان انعکاس مییابد؛ یعنی
حرکت اصلی و اولیه توسط والدین آغاز و به اجرا گذاشته میشود .از جمله مواردی که به نظر
میرسد شخصیت والدین با آنها ارتباط داشته و پژوهش در مورد آن از اهمیت خاصی
برخوردار است ،مهارت ارتباطی و خوشبینی فرزندان است .به نظر میرسد شخصیت والدین
میتواند در آینده فرزندان اثرات منفی یا مثبت داشته باشد ،جامعه با توجه به ویژگیهای
شخصیت و شیوه تربیتی والدین شاهد افرادی موفق ،اجتماعی یا بزهکار و منزوی باشد.
والدینی که خودشان افراد اجتماعی و برونگرا هستند فرزندان اجتماعی و خوشبین تربیت
میکنند .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی والدین با خوشبینی و
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مهارت ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انجام شد تا فرضیه های زیر زیر مورد بررسی
قرار گیرد:
ویژگیهای شخصیتی والدین با خوشبینی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی رابطه وجود دارد.
ویژگیهای شخصیتی والدین با مهارتهای ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی رابطه
وجود دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش حاضرکلیهی دانش
آموزان پسر  12-11ساله پایه ششم ابتدایی شهر قاین ( 935نفر) و والدین آنها بود .با
استفاده از جدول کرجسی و مورگان 233 1نفر به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتند .روش نمونهگیری استفاده شده ،نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای 2بود .بدین صورت
که ابتدا با مراجعه به اداره آموزش و پرورش قاین لیست و آدرس مدارس ابتدایی شهر قاین
گرفته شده و  4مدرسه به طور تصادفی انتخاب و از هر مدرسه یک کالس انتخاب شده و تمام
دانش آموزان کالس پرسشنامه ها را تکمیل کردند.
ابزارهای اندازهگیری
الف) پرسشنامه شخصیت ( :)NEO-FFIاین مقیاس که فرم کوتاه مقیاس NEO-PI-R

است .یک آزمون  43سؤالی است و دارای پنج عامل اصلی شخصیت شامل روان رنجورخوئی
( ،)Nبرون گرایی( ،)Eتجربه پذیری ( ،)Oسازگاری ( )Aو وظیفه شناسی ( )Cو هر عامل از
 12ماده نشکیل شده است .نمره گذاری ماده های این پرسشنامه در یک طیف لیکرت  9رتبه
ای ار ( 1کامال مواغقم) تا ( 9کامال مخالفم) مرتب شده است .در روش بازآزمایی کوتاه مدت،
ضرایب برای پنج عامل به ترتیب برای پنج عامل به ترتیب برابر با ،3/49 ،3/16 ،3/62 ،3/60
 3/64به دست آمده است .در پژوهشی که کاستا و مک کرا  1560برای بازآزمایی فرم کوتاه
آزمون  NEOبر روی  236نفر از دانشجویان به فاصله سه ماه انجام دادند ،ضرایب اعتبار برای
پنج عامل به ترتیب  ،3/15 ،3/63 ،3/19 ،3/60و  3/15محاسبه شد که نشانه همسانی درونی
باالی آزمون است (الحاقی .)1061 ،در پژوهش نصری ،حیدری بافقی و جراره ( )1054ضرایب
Krejcie & Morgan
multi-stage cluster sampling method

1
2

1

دوفصلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره

دوره پنجم ،شماره ،11پاییز و زمستان 1056

پایایی آلفای کرونباخ ویژگی های شخصیتی روانرنجورخوئی ،3/45برون گرایی  ،3/15تجربه
پذیری ،3/10سازگاری  ،3/13وظیفه شناسی  3/63بدست آمد .در این پژوهش از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده و ضریب به دست آمده  3/19بوده است.
ب) پرسشنامه مهارتهای ارتباطی :سنجش میزان مهارت ارتباطی بین فردی در افراد
مختلف .این آزمون یک ابزار خود گزارشی  15عبارتی است و آزمودنی باید در یک مقیاس
لیکرت  9درجهای (از بسیار خوب ،خوب ،رضایتبخش ،پایین و بسیار پایین) که امتیازات آن
دامنهای بین  15تا  59خواهد داشت نمرههای باالتر نشاندهنده ارتباط بین فردی باالتر و
برعکس؛ اما برای یک نتیجهگیری دقیقتر میتوان از دستهبندی میزان مهارت ارتباط بین
فردی شخص پاسخدهنده استفاده کرد .نمره زیر  09مشکل حاد ارتباطی ،نمره  04-49مشکل
ارتباطی ،نمره  44-59فرد توانمند .بعضی از گویه های این پرسشنامه از مقیاس روابط بین
فردی ( )IRSکه توسط شالین ،گورنی و استوور(رمپل و هولمز )1564 ،تهیهشده ،گرفته شده
است .در پایاننامه منجمی زاده ( )1051جهت روایی همزمان پرسشنامه محاسبه و یک
همبستگی قوی بین آن با پرسشنامه توانایی برقراری ارتباط مؤثر به دست آمد ( )r = 3/456و
درنتیجه روایی همزمان آن مورد تائید قرار گرفت .در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده و ضریب به دست آمده  3/60بوده است.
ج) پرسشنامه خوشبینی :جهت سنجش خوشبینی از پرسشنامه شییر و کارور ( )1569از
آزمون جهتگیری زندگی ( )lotاستفاده میشود .این پرسشنامه شامل  13ماده میباشد.
ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه  3/13به دست آمد .آزمون جهتگیری زندگی شامل 6
ماده بود 0 .ماده آن بیانگر خلق خوشبینانه و  0ماده بیانگر خلق بدبینانه بوده و
پاسخدهندگان در یک مقیاس چند درجهای میزان موافقت یا عدم موافقت خود را با هر یک از
جمالت اعالم میکردند .این آزمون از لحاظ بیشتر ویژگیهای روانسنجی مناسب بود و تنها
انتقادی که به آن وارد شد این بود که عبارات خوشبینانه و بدبینانه آزمون همیشه از همسانی
درونی باالیی برخوردار نبودند .بنابراین نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهتگیری زندگی
( )LOT-Rجانشین آزمون اصلی ( )lotشد .نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهتگیری زندگی
از آزمون اصلی خالصهتر است (شامل  4ماده 0 ،ماده ،نشاندهنده تلقی خوشبینانه و  0ماده
نشاندهنده تلقی بدبینانه در نسخه تجدیدنظر شده موادی که بهطور دقیق بر انتظارات تأکید
6
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نداشتند حذف یا بازنویسی شدند .در پژوهش موسوی نسب ( )1060ضریب آلفای کرونباخ
 3/90بدست آمد .در این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و ضریب به دست آمده
 3/16بوده است.
یافتههای تحقیق
در این قسمت ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش و سپس تحلیل رگرسیون ارائه
شده است.
جدول شماره  .1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر

نمره حداقل

نمره حداکثر

میانگین

انحراف معیار

ویژگیهای شخصیتی والدین

159

033

202/40

21/45

برونگرایی

00

43

09/29

1/30

سازگاری

00

43

04/50

1/26

وظیفهشناسی

03

43

00/26

1/69

روان رنجورخوئی

04

43

93/31

9/02

پذیرش

00

11

04/13

4/20

خوشبینی

29

93

00/09

0/11

مهارت ارتباطی

01

61

46/00

1/13

جدول ،1میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که میتوان گفت باالترین
میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر مهارت ارتباطی و کمترین میانگین و انحراف معیار
مربوط به خوش بینی است.
جدول شماره .2ماتریس همبستگی بین ویژگیهای شخصیتی والدین و خوش بینی
خوش

برون

بینی

گرایی

خوش بینی

1

3/216

3/211

برون گرایی

3/216

1

3/413

3/455

سازگاری

3/211

3/413

1

3/122

3/941

وظیفهشناسی

3/239

3/455

3/122

1

3/906

3/923

روان رنجورخوئی

3/120

3/940

3/941

3/906

1

3/922

پذیرش

3/113

3/040

3/911

3/923

3/922

1

متغیر

سازگاری

وظیفه

روان

شناسی

رنجورخوئی

3/239

3/120

3/113

3/940

3/040
3/911

پذیرش
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جدول شماره  .0ماتریس همبستگی بین ویژگی های شخصیتی والدین و مهارت ارتباطی
مهارت های

برون

ارتباطی

گرایی

1

3/101

3/100

برون گرایی

3/101

1

3/413

3/455

سازگاری

3/100

3/413

1

3/122

3/941

وظیفهشناسی

3/113

3/455

3/122

1

3/906

3/923

3/362

3/940

3/941

3/906

1

3/922

3/313

3/040

3/911

3/923

3/922

1

متغیر
مهارت های
ارتباطی

روان
رنجورخوئی
پذیرش

سازگاری

وظیفه

روان

شناسی

رنجورخوئی

3/113

3/362

3/313

3/940

3/040
3/911

پذیرش

جداول 2و  0بیانگر ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش می باشد و همان طور که
مشخص است قطر ماتریس بیانگر همبستگی هر متغیر با خودش بوده لذا مقدار  1بدست آمده
است و ستون و سطرهای بعدی نشانه میزان همبستگی دو به دو متغیرها با هم است.
در ادامه بهمنظور بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی والدین با خوش بینی و مهارت ارتباطی
دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.
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جدول شماره  :0نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه برای پیشبینی خوش بینی بر اساس مؤلفه های ویژگی
های شخصیتی
مؤلفهها

ضرایب
غیراستاندارد

خطای معیار

ضرایب
استاندارد

T

سطح
معناداری

برونگرایی

3/301

3/310

3/301

3/40

3/302

سازگاری

3/11

3/312

3/15

2/06

3/310

وظیفهشناسی

3/14

3/361

3/13

-1/51

3/301

3/13

3/311

3/13

-1/03

3/314

3/312

3/340

3/360

-1/10

3/329

روان
رنجورخوئی
پذیرش
R

3/392

R2

3/21

F

2/11

سطح

3/304

معناداری

جدول شماره  :9نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه برای پیشبینی مهارت ارتباطی بر اساس ویژگی های
شخصیتی
مؤلفهها

ضرایب
غیراستاندارد

خطای معیار

ضرایب
استاندارد

T

سطح
معناداری

برونگرایی

3/341

3/12

3/303

3/92

3/303

سازگاری

3/302

3/12

3/323

3/29

3/305

وظیفهشناسی

3/15

3/19

3/13

1/25

3/315

روان رنجورخوئی

3/355

3/12

3/341

3/63

3/302

پذیرش

3/302

3/11

3/325

3/06

3/304

R

3/310

R2

3/302

F

3/91

سطح معناداری

3/301
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جهت بررسی روابط چند گانه مولفههای ویژگیهای شخصیتی با خوش بینی و مهارت ارتباطی
از تحلیل رگرسیون استفاده شد .مطابق جدول شماره  ،0باتوجه به مجذور  Rتعدیل شده21 ،
درصد از واریانس خوش بینی توسط مؤلفههای ویژگی های شخصیتی در کل گروه مورد
پژوهش تبیین میشود .و ضرایب استاندارد متغیرهای پیشبین برون گرایی ،سازگاری ،وظیفه
شناسی روان رنجورخوئی ،پذیرش به صورت مثبت سهم معناداری در پیش بینی خوش بینی
نقش دارند.
دادههای جدول شماره  ،9نشان میدهد که باتوجه به مجذور  Rتعدیل شده 02 ،درصد از
واریانس مهارت ارتباطی توسط مؤلفههای ویژگی های شخصیتی در کل گروه مورد پژوهش
تبیین می شود .و ضرایب استاندارد متغیرهای پیشبین برون گرایی ،سازگاری ،وظیفه شناسی
روان رنجورخوئی ،پذیرش به صورت مثبت سهم معناداری در پیش بینی مهارت ارتباطی نقش
دارند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش نشان داد که ویژگیهای شخصیتی والدین با مهارت ارتباطی دانش
آموزان پایه ششم ابتدایی رابطه وجود دارد .ومؤلفههای ویژگیهای شخصیتی والدین توان
پیشبینی مهارتهای ارتباطی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی دارد .که با نتایج یزد خواستی و
قاسمی ( ،)1053نجفی و حسنزاده ( )1065همسو است .نوجوانی و جوانی دورهی بسیار
حساسی است که در آن بیشتر از هر دورهی دیگر ،دستخوش هجوم احساسات و عواطف
گوناگون میشوند .جوان تازه بالغ به دلیل رشد فیزیکی ،ذهنی و روانی ،اجتماعی و هورمونی
و ...تحت تأثیر شدید احساسها و عواطف بحرانی خویش ،بسیار حساس و زودرنج میشود .در
این دوره ،فرزندان دوست دارند بیشتر وقت خود را با دوستان و در محیط بیرون از منزل
بگذرانند و در فعالیتهای گروهی شرکت کنند .در برخی موارد پدران و مادران در این دوره ،با
برخوردهای غلط و ایجاد محدودیتهای نادرست و سختگیریهای بیمورد ،رشد ،تکامل،
شخصیت و آیندهی نوجوانان را ناآگاهانه در مسیر منفی و بحرانی هدایت میکنند ،در حالی که
برخورد منطقی و مناسب و آرام با جوانان ،باعث میشود این دورهی طوفانی و بسیار حساس،
به آرامی و با تنشهای کمتر طی شود ،در نتیجه از انحراف جوانان به سوی اعمال ناشایست،
اعتیاد و بزهکاریهای ناخواسته پیشگیری گردد( .رضایی.)1061 ،
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نتایج پژوهش نشان داد ویژگیهای شخصیتی والدین با خوشبینی دانش آموزان پایه
ششم ابتدایی رابطه وجود دارد .ومؤلفههای ویژگیهای شخصیتی والدین توان پیشبینی
خوشبینی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی دارد.که با نتایج لیندزی2333( 1؛ به نقل از قربانی
و گلزاری )1061 ،و حسن و پاور ( )2332همسو می باشد .از این رو شناسایی خصوصیات
شخصیتی والدین و چگونگی ارتباط این ویژگیها با خوشبینی نوجوانان اهمیت مییابد ،زیرا با
شناسایی این عوامل میتواند خانوادههای در معرض خطر را شناسایی کرد و بهمنظور ارتقاء و
بهبود تعامالت خانوادگی و رابطۀ والد ـ فرزند برنامههای آموزشی خاصی ترتیب داد و از به
وجود آمدن بدبینی و اثرات جانبی آن در نوجوانان ممانعت به عمل آورد .نتایج پژوهشهای
متعدد نشان داده است که برخی از ویژگیهای شخصیتی والدین بر میزان خوشبینی فرزندان
آنها تأثیر میگذارند (عصاره.)1062 ،
دوران نوجوانی و جوانی یکی از حساسترین دورههای زندگی انسان است .مشکالت این
دوره ،به اشکال مختلف ازجمله به صورت مسائل عاطفی ،اجتماعی ،اخالقی و گاه آمیختهای از
آنها تجلی میکند .انباشته شدن این مشکالت ،خطری است که نوجوانان را تهدید میکند و
اگر به موقع به آن ها توجه نشود ،ممکن است به بسیاری از انحرافات فردی ،اجتماعی و حتی
بزهکاری سوق داده شوند .با توجه به اینکه نوجوان ،بیش از سایر گروههای سنی ،در معرض
آسیبهای اجتماعی قرار دارد ،باید او را در حد موردنیاز با اینگونه آسیبها آشنا ساخت.
احتم ال ابتال به اعتیاد ،ارتکاب انواع بزهکاری از قبیل سرقت ،قاچاق ،حتی قتل و دوری یا فرار
از مراکز تربیتی از قبیل خانه یا مدرسه ،مواردی از آسیبهایی هستند که همهساله از میان
نوجوانان ،قربانیان خود را انتخاب میکنند .بنابراین الزم است که نوجوان با این خطرات و
آسیبهایی که او را تهدید میکند ،آشنا گردد .با توجه به این واقعیت که نوجوانان و جوانان،
پدران و مادران فردا هستند پرداختن به مسائل بهداشتیشان (بهخصوص بهداشت روان آنان)
نه فقط برای خود آنها بلکه برای خانوادهها ،جامعه و نسل آینده سودمند است.
از آنجا که جامعه آماری این پژوهش محدود به دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهر
قاین میباشد .الزم است در تعمیم دادن نتایج این پژوهش به سایر مقاطع و شهرهای دیگر
تأمل شود .با توجه به رابطه ویژگیهای شخصیت والدین با مهارت ارتباطی و خوشبینی

Lindsey
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پیشنهاد میشود به ادارات ،مدارس و کانونهای مشاوره خانواده اقدام به برگزاری کالسهای
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