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Abstract 
Introduction: The purpose of the present study was to predict appropriate social skills, peer 
relationships, and behavioral-emotional engagement in terms of personality traits among 
middle-school students. 
Method: 354 middle school students which were selected using multi-stage random cluster 
sampling method, completed the Goldberg Personality Questionnaire, two subscales of 
Matson's social skills Questionnaire and Wellborn behavioral–emotional engagement 
Questionnaire in their regular classrooms. Data were analyzed using Pearson correlation 
coefficient and stepwise regression analysis. 
Results: The findings showed that only the personality trait of agreeableness was a positive 
significant predictor of appropriate social skills. Emotional constancy, conscientiousness, 
extraversion dimensions were able to predict relationship with peers in a positive and significant 
manner.  Moreover, conscientiousness and agreement dimensions were positive and significant 
predictors of students’ behavioral engagement in academic tasks. Meanwhile, these personality 
components together with emotional constancy predicted emotional engagement in a positive 
and significant manner.  
Conclusion: As results indicated, student’s personality can be considered as an influential 
factor in prediction of their social skills, peer relationship, behavioral-emotional engagement in 
academic tasks.  
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 دهکیچ
دوره  آمـوزان عـاطفی دانـش  -هاي اجتماعی مناسب، رابطه با همساالن و مشارکت رفتـاري بینی مهارتهدف پژوهش حاضر، پیش مقدمه:

 آنان بود.هاي شخصیتی راهنمایی بر اساس ویژگی
شـدند و پرسشـنامه   اي تصـادفی انتخـاب   مرحلهاي چنداز هر سه پایه تحصیلی به روش خوشهآموز دوره راهنمایی دانش 354تعداد  روش:

عـاطفی در امـور تحصـیلی     –هاي اجتماعی ماتسون و پرسشـنامه مشـارکت رفتـاري   شخصیت گلدبرگ، دو خرده مقیاس پرسشنامه مهارت
کارگیري ضریب همبسـتگی پیرسـون و روش رگرسـیون    ه هاي عادي خود تکمیل نمودند. داده ها با بآموز ویلبورن را در محل کالسدانش

 ه گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. گانه به شیوچند
بینـی  هاي اجتمـاعی مناسـب را پـیش   پذیري توانست به صورت مثبت و معنادار، مهارتتوافق نتایج پژوهش نشان داد که تنها بعد ها:یافته

همساالن بودند. عالوه بر ایـن، ابعـاد   بینی رابطه با مداري و برونگرایی به صورت مثبت و معنادار قادر به پیشعاطفی، وظیفه کند. ابعاد ثبات
 آموزان در امور تحصیلی بودند. در صـورتی کـه  دانش رفتاري مشارکت بینیمعنادار قادر به پیش و مثبت نحو به پذیريمداري و توافقوظیفه

بینـی  پـیش  معنـادار  و مثبـت  صورت آموزان در امور تحصیلی را بهدانش عاطفی عاطفی توانستند مشارکت همین دو بعد، به همراه بعد ثبات
 کنند.

هاي اجتماعی، رابطـه  بینی مهارتآموزان در پیشهاي شخصیتی دانشهاي این مطالعه بر نقش موثر ویژگیدر مجموع یافته گیري:نتیجه
 کند. هاي تحصیلی تاکید میعاطفی آنان در فعالیت -با همساالن و مشارکت رفتاري

 
 ن، مشارکت رفتاري، مشارکت عاطفیي اجتماعی، همساالها: شخصیت، مهارتهاواژهکلید
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 مقدمه
بینـی  از حیات انسان اسـت کـه امکـان پـیش     ايشخصیت جنبه

اینکه آدمی در اوضاع و احوال معین چه رفتـاري از خـود نشـان    
ف گوناگونی نظران تعاری. صاحب]1[سازد را فراهم می خواهد داد

کـه تقریبـا مـورد توافـق     انـد امـا تعریفـی    از شخصیت ارائه داده
-ینی از رفتـار و شـیوه  همگان قرار دارد شخصیت را الگوهاي مع

خص ي سازگاري شـ ي نحوهداند که تعیین کنندههاي تفکر می
ي شخصیت، مـدل پـنج عامـل    . براي مطالعه]2[با محیط است 

هاي اخیر به عنوان رویکردي پرطرفـدار  بزرگ شخصیت در سال
شناسان قرار گرفتـه اسـت.   و قدرتمند مورد توجه بسیاري از روان

ار است کـه انسـان موجـودي منطقـی     این مدل بر این باور استو
. بر ]3[ تواند شخصیت و رفتار خویش را توضیح دهداست که می

اساس این نظریه، انسان موجودي است که قادر بـه درك روش  
-هـا و واکـنش  دگی خود بوده و توانایی تجزیه و تحلیل کنشزن

اگـر تعـداد    ]4[دیگمن و آینویی . به اعتقاد ]3[ هاي خود را دارد
بندي براي سنجش شخصیت مورد اسـتفاده  ي مقیاس درجهزیاد

هـا بسـیار   مورد سـنجش ایـن مقیـاس    يقرار گیرد و اگر گستره
توان بـه وسـیله پـنج عامـل     وسیع باشد توصیف شخصیت را می

نژنـدي  ین پنج عامـل اغلـب بـا عنـاوین روان    قوي توضیح داد. ا
)Neuroticism(ــرون ــی ، ب ــودگی ) Extraversion(گرای ، گش
)Openness(پذیري ، توافق)Agreeablenessمداري ) و وظیفه
)Conscientiousness( شوند. معرفی می 

ي اسـاس فلسـفه   فردشخصیت  هايتمامی جنبهپرورش و رشد 
به این صورت که براي داشتن انسانی  تعلیم و تربیت امروز است،

م و ضروري است کـه همگـام   جامعه الز سالم، خالق و مفید در
عاطفی او  واجتماعی قواي فکري و عقلی فرد، قواي ي هعبا توس

ترین عوامل سـازگاري شـخص بـا    . یکی از مهمهم پرورش یابد
اجتمـاعی   هـاي مهـارت سـت.  ا اجتمـاعی او  هايمهارتمحیط، 

گیري روابط، کیفیت تعامالت اجتمـاعی و  عاملی بنیادي در شکل
هـاي  مهـارت  ]5[ ماتسون. از نظر  حتی سالمت روانی فرد است

تواند در روابط افـراد و  شود که میمیاجتماعی شامل رفتارهایی 
گرشـام و  بهداشت روانی و عملکرد مفید آنـان تاثیرگـذار باشـد.    

اجتماعی تحقیقـات بسـیاري    هايکه در زمینه مهارت ]6[ الیوت
شامل رفتارهـاي   اجتماعی هاياند، معتقدند که مهارتنجام دادها

 يکه فرد را قادر به برقراري رابطـه است گرفته شده انطباقی فرا 
هاي اجتماعی بـه  سازد. همچنین مهارتافراد دیگر میمتقابل با 

د کـه اشـخاص در روابـط و    شوی گفته میهایآن گروه از مهارت
برند و به شـخص کمـک   فردي خویش به کار میتعامالت میان

کنند تا با دیگران به شکلی ارتباط برقرار کـرده کـه بتوانـد از    می
حقوق خویش دفاع کنـد، وظـایف خـود را بـه شـکل مناسـب و       
منطقی انجام دهد، در رابطه با دیگران دچار کشمکش و درگیري 

سـتیز نباشـد، بلکـه بـا مـردم روابطـی       مـردم  گریز یانشود، مردم
اجتماعی  هاي. مهارت]7[و صمیمانه داشته باشد  دوستانه، آزادانه

یوسـفی و  و همکاران بـه نقـل از    ماتسونبندي بر اساس تقسیم

ارتباطـات متقابـل    کهاست ها از مهارتدسته  آنشامل  ]8[ خیر
-بین کودك و همساالن و کـودك و بزرگسـاالن را بهبـود مـی    

هـاي  شامل مهـارت از رفتارها به طور کلی . این مجموعه بخشد
ي بـا  گیـري، و رابطـه  گوشـه عدم حسـادت و  مناسب، ماعی اجت

نقـش مهمـی را    نشان داد شخصیت ]9[ بونو باشد.می همساالن
عهده دارد. مشخص شـده  ر عملکرد عاطفی و هیجانی افراد بر د

هـاي  رنجورخـویی بـاال در شـیوه   است که افراد بـا ویژگـی روان  
کنند، در حالی که افراد بـا  منفعالنه و نامناسب مقابله شرکت می

اي فعاالنه و کسب گرایی باال راهبردهاي مقابلههاي برونویژگی
به عـالوه، اجتمـاعی بـودن،    .  کنندحمایت اجتماعی را دنبال می

-هایی است که برونو فعالیت داشتن و پرحرفی ویژگی معاشرت
. افرادي که سطح ]10[ شودها توصیف میآن يگرایی به وسیله

هـا و عواطـف   ي پذیرش شـناخت گرایی دارند، آمادهباالي برون
انـد کـه اشـخاص    مثبت هستند. همچنین تحقیقات روشن کـرده 

باالیی براي تعامل با دیگران و صـرف وقـت    يگرا، انگیزهبرون
تـري بـراي فراینـد اجتمـاعی شـدن و اسـتفاده از حمایـت        بیش

 بـدر  صفرزاده و حبیبیهمچنین در تحقیق  .]11[اجتماعی دارند 
پـذیري و ایجـاد روابـط    مثبتی بـین توافـق   يهرابط ]12[ آبادي

 منفـی بـین روان   يصمیمی و ارتباطات کاري گسترده، و رابطـه 
رنجورخویی و ایجاد روابط صمیمی و ارتباطـات کـاري گسـترده    

 کـه  کننـد بیان مـی  ]13[ الیوت، ملکی و دماريمشاهده گردید. 
ها ناشی از نقص در رشد دينژنها و روانبسیاري از روان پریشی

اد، وابسـتگی  اجتماعی اسـت و بهداشـت روانـی افـر     هايمهارت
ي بهینه از ایـن  اجتماعی و استفاده هايزیادي به آموزش مهارت

رشـدي   يها در یک دورهها دارد، به ویژه اگر این آموزشمهارت
 . تري خواهد داشتود، تاثیر بیشمناسب ارائه ش

شخصــیت تنهــا در بعــد فــردي و اجتمــاعی تاثیرگــذار نیســت،  
ــش  بلکــه ــامالت دان ــد آموزشــی و تع ــوزان در مدرســه در بع آم

بنــایی ایــن اســت کــه  باشــد. فــرض زیــر نیــز اثــربخش مــی
ال دانـش   رفتارهـا و عـواطفی    يآمـوزان در نتیجـه  مشارکت فعـ

کننـده   نظیر عمل، پشتکار، عالقـه و لـذت اسـت کـه مـنعکس     
-پژوهشـگران دریافتـه   باشـد. هاي شخصـیتی آنـان مـی   ویژگی

مشـارکت رفتـاري    يکـه در نتیجـه   تحصـیلی اند که پیشـرفت  
تنهـا   ،شـود آمـوز حاصـل مـی   و عاطفی در امور تحصیلی دانـش 

ــ ــات ســخت  دپیام ــا امکان ــردي ی ــوش ف ــزاه ــود در اف ري موج
-شـناختی افـراد ماننـد رگـه    هـاي روان محیط نیست بلکه جنبـه 

ــز بکســهــاي شخصــیت و  ــادگیري نی ــهــاي ی ــی نق ش مهم
ــال .]14[ ددارنــ ــراي مث ــ ،ب ــه  لکت رجــانو و  ،ســانچزنقــل از ب

ــزر ــی  ]15[ ودریگ ــوان م ــتره عن ــه در گس ــد ک ــت  يکن موفقی
نقش شخصـیت فراتـر از نقـش هـوش اسـت. افـزون        ،آموزشی

 ،بــر ایــن، نظــام آمــوزش و پــرورش بســیاري از کشــورها      
سـنجش روانــی و بــه خصــوص ارزیــابی شخصــیت افــراد را در  

ـ     مقاطع مختلـف مـد   آنـان را در  د نظـر قـرار داده اسـت تـا بتوان
 هاي مختلف تحصیلی به خوبی هدایت کند.موقعیت
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هاي علمی، اغلب به صورت آموزان در فعالیتمشارکت دانش
شود که عاطفی در امور تحصیلی توصیف می-مشارکت رفتاري

زمان کارکردن یا و به  به فرایند یادگیري مرتبط است مستقیماً
هاي یادگیري سازمان یافته و ماهیت تعامل مشارکت در فعالیت

که هر  ]16[شود آموزان با مربیان یا همساالن مربوط میدانش
 ، ]16[مشارکت با پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند  يدو گونه

آموز با . به طور کلی، مشارکت به کیفیت ارتباط دانش]17[
 ها، اهداف، ارزشکوشش تحصیلی اشاره دارد و با افراد، فعالیت

 .]18[کند، ارتباط دارد ها و موقعیتی که آن را ایجاد می
سال گذشته، تحقیقات انجام شده بر روي مشارکت  10در طول 

ت بر اهمیت آن به عنوان نقش کلیدي موفقی ،آموزانعلمی دانش
  . به عبارت دیگر]19[اند کودکان در مدرسه توافق نظر داشته

، یادگیري، عاطفی در امور تحصیلی-ت رفتارياین نوع مشارک
-التحصیلی و تابضور و غیاب، فارغنمرات، موفقیت، میزان ح

. ]20[کند بینی میآموزان را در درازمدت پیش آوري دانش
عاطفی در -اند که مشارکت رفتاريمطالعات همچنین نشان داده

هاي امور تحصیلی به عنوان یک عامل محافظ در برابر فعالیت
آمیز جنسی و آمیز (مانند سوء مصرف مواد، رفتار مخاطرهمخاطره

 ،اند. مطالعات همچنین نشان داده]21[کند بزهکاري)، عمل می
هاي خود اعتماد دارند، در فرایند آموزانی که به تواناییدانش

عاطفی دارند که -یادگیري، مشارکت رفتاري در امور تحصیلی
شود، بنابراین می تر آنان منتهیبیشمشارکت به موفقیت این 

عاطفی در امور -آموزانی که در مدرسه مشارکت رفتاريدانش
تر از ترند و هم بیشهم از لحاظ علمی موفق ،دارندصیلی تح

 کنند.اشتباهات نوجوانی اجتناب می
ور تحصیلی این مساله را تبیین آموز در امتعامل و مشارکت دانش

 آموزان با محیط مدرسه و با فعالیتانشکند که هنگامی که دمی
شوند چطور رفتار کرده، احساس و فکر هاي کالسی روبرو می

 آموزاندانشز به مشارکت فعاالنه آمو. تعامل دانش]19[ کنندمی
تعریف شده در مدرسه  انشاز طریق افکار، احساسات و اعمال

آموزان است و از براي افزایش موفقیت دانش که تالشی است،
 . ]19[کند ترك تحصیل آنان جلوگیري می

آموزان در حقیقت به یک ارکت فعال، دانشبا وجود مزایاي مش
هاي شخصیتی، کنند. آیا ویژگیمیزان در کالس مشارکت نمی

کند؟ مقاالت منتشر شده بینی میمشارکت در کالس را پیش
تی هاي شخصیدر ارتباط با مشارکت در کالس و ویژگی اندکی

کاسپی، چاجت، ، به نقل از  فارنهام و مدهرستوجود دارد. 
ارتباط بین شخصیت و چندین رفتار  ]17[ مارم -ا، بثساپورت

دهی شده بود را مورد بررسی کالسی که توسط آموزگاران امتیاز
قرار دادند. این رفتارها شامل درك موضوع، عادات کار، انگیزه، 

شد. ها مینوشتن انشاء، صحبت کالمی و میزان مشارکت آن
گرا در کالس به طور که مشارکت شخص برون آنان دریافتند

فارنهام، معناداري مثبت است. در مطالعات دیگري که توسط 
ارتباط  ،انجام شد ]22[ دوگالو مک کپریموزی–کامورو

مشاهده معناداري بین عامل وجدان، توافق و رفتار کالسی 
هیچ  ]23[ کامورو، پریموزیک و فارنهامکه  ، در حالیگردید

ارتباط معناداري، بین هر یک از پنج عامل بزرگ شخصیت و 
 نیز بین ویژگی ]24[ بونوپژوهش رفتار کالسی نیافتند. البته در 

هاي پنج عامل شخصیتی با مشارکت دانشجویان ارتباط 
 .معناداري دیده نشد

به تاثیر  انجام شد ]17[و همکاران  کاسپیتحقیقی که توسط در 
هاي یادگیري پرداخته شخصیت بر مشارکت اجتماعی در محیط

کنندگان فعال ود که مشارکتنتایج حاکی از این ب کهشد. 
مقایسه با کسانی که در فعالیت کالسی مشارکت  در هاکالس

گرا، باز در برابر تجارب جدید و تر افرادي برونبیش ،کردندنمی
کند که در بیان می ]25[ هریس طور عاطفی با ثبات بودند.به 

براي بررسی وضعیت مشارکت  راوتساي که توسط مطالعه
آموزان ابتدایی عاطفی در امور تحصیلی دانش-رفتاري

اسکاتلندي انجام شد، معلمان اظهار داشتند که عدم مشارکت 
تواند به علت آموزان میعاطفی در امور تحصیلی دان -رفتاري

خانوادگی، عوامل  يآموز، پیشینهکمبودهاي شخصی دانش
مربوط به همساالن، تغییر مدرسه، ارتباط با معلم و عدم مدیریت 

آموز باید گفت که معلم باشد. در مورد کمبودهاي شخصی دانش
آموز از جمله عواملی است که در هاي شخصیتی دانشویژگی

توان گفت  مهم ارزیابی شده بود. به طور کلی می ياین حیطه
کاهش  ،تعامل عاطفی است يکه شاخصه که ارتباط با مدرسه

نژندي است) پیش افسردگی و اضطراب را (که از عالئم روان
پنج  ]27[ راد و شونبرگديدر این راستا،  .]26[کند بینی می

آموزش و تعلیم و تربیت مرتبط  را باعامل بزرگ شخصیت 
، عالقه به موضوع و وظیفه مداري با انضباط در کاردانند: می

-هاي مشارکت رفتاريتوجه و تمرکز بر مطالعه (که از ویژگی
 .]28[امور تحصیلی است) پیوستگی دارد  عاطفی در

کنند به یادگیرندگانی که از راهبردهاي یادگیري استفاده می
بندي را رعایت خوبی در کارهاي خود سازماندهی دارند، زمان

پردازند، دقیق کنند و با کوشش و تالش فراوان به مطالعه میمی
 .  ف روشنی براي مطالعه دارندهستند و اهدا

راهنمایی در یکی از مراحل  يآموزان دورهاز آنجا که دانش
 هايمهارتحساس زندگی خود قرار دارند که بدون شک داشتن 

داشتن زندگی سالم و همچنین  دراجتماعی آنان نقش مهمی 
مشارکت  کند و از طرف دیگررشد و پویایی جامعه ایفا می

، یادگیري، آموزان در امور تحصیلیشدان عاطفی-رفتاري
پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی و اجتماعی آنان را تحت تاثیر 

هاي اجتماعی د، لذا بررسی عوامل تاثیرگذار بر مهارتدهقرار می
آموزان ضروري است. به هاي رفتاري و عاطفی دانشو مشارکت

هاي همین دلیل پژوهش حاضر به بررسی روابط بین ویژگی
آموزان و مشارکت اجتماعی دانش هايیتی، مهارتشخص

پردازد. به عبارت عاطفی آنان در امور تحصیلی می -رفتاري
هاي شخصیتی را در نقش ویژگیاز یکسو تر، این پژوهش دقیق
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طه با همساالن و مشارکت اجتماعی، راب هايمهارترابطه با 
راهنمایی  يآموزان دوره عاطفی در امور تحصیلی دانش-رفتاري

-بر آن است که مشخص کند ویژگی سوي دیگرسنجد و از می
طه با هاي اجتماعی، رابمهارتهاي شخصیتی چه تاثیري بر 

آموزان در امور  عاطفی دانش-همساالن و مشارکت رفتاري
توان گفت هدف از پژوهش عبارت دیگر میتحصیلی دارد. به 

هاي ا ویژگیطور کلی پاسخ به این سوال بود که آیه حاضر ب
هاي اجتماعی، مهارتي کنندهبینیند پیشتوانشخصیتی می

 آموزانعاطفی دانش-با همساالن، و مشارکت رفتاري رابطه
 امور تحصیلی باشند؟راهنمایی در  يدوره

 روش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است که در آن روابط 

 پژوهش، ویژگیگیرد. در این بین متغیرها مورد بررسی قرار می
 و متغیرهاي ،بین)هاي شخصیتی، متغیر مستقل (پیش

-با همساالن و مشارکت رفتاري يرابطهاجتماعی،  هايمهارت
باشند. آموزان، متغیرهاي وابسته (مالك) می عاطفی دانش

آموزان دانش يآماري این پژوهش، عبارت است از کلیه يجامعه
 1389-90راهنمایی شهر شیراز که در سال تحصیلی  يدوره

کنندگان در پژوهش، تعداد بودند. مشارکتمشغول به تحصیل 
هاي اول تا سوم آموز پایهدختر) دانش 183پسر و  171( 354

اي مرحله اي چندراهنمایی شهر شیراز بودند که به صورت خوشه
و مورد انتخاب  (Multi-Stage Cluster Sampling)تصادفی 

ابتدا از بین فهرست مدارس  راستا،مطالعه قرار گرفتند. در این 
مدرسه پسرانه به  2دخترانه و  يمدرسه 2راهنمایی شیراز، 

صورت تصادفی انتخاب شده و سپس از هر مدرسه یک کالس 
 يدوم و یک کالس از پایه ياول، یک کالس از پایه ياز پایه

 هاکالسآموزان دانش يلیهسوم به صورت تصادفی انتخاب و ک
گیري ابزار اندازهگرفتند.  مطالعه قرارمورد کالس)  12(مجموعا 

 متغیرها عبارتند از:
 Big-five(ي پــنج عامــل بــزرگ شخصــیت پرسشــنامه

Personality Inventory:( ایـن پرسشـنامه را    ]29[ گلدبرگ
نژندي، گشـودگی در  ندر پنج عامل روا براي سنجش شخصیت،

گرایی تهیه کرد. ایـن  برونو پذیري، مداري، توافقتجربه، وظیفه
و در مقابل هر گویـه طیـف   گویه است  50پرسشنامه مشتمل بر 

) 1نادرست (نمره  ) تا کامالً 5درست (نمره  اي از کامالًپنج درجه
مثبـت و منفـی سـوال     يگویـه  10هر بعد با  يقرار دارد. درباره
-هاي منفی به صورت معکوس نمره گذاري میشده است. گویه

 يو حداقل نمـره  50آزمودنی در هر عامل  يشوند. حداکثر نمره
 کوسـتاو و مـک کـري   و  ]29[ گلدبرگخواهد بود.  10اکتسابی 

(آلفاي کرونباخ و بازآزمایی)  روایی محتوایی و سازه و اعتبار ]30[
 ]31[ خرماییدر پژوهش اند. این مقیاس را مطلوب گزارش کرده

-براي تعیین روایی سازه این ابزار از روش تحلیل عامل به شیوه
ده و هاي اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شـ ي مولفه

ـ . همان پنج عامل بزرگ شخصیت به دست آمده اسـت  طـور  ه ب
هاي مختلف مورد بررسـی  این پرسشنامه در پژوهشکلی روایی 

 .]34[ ، ]33[، ]32[ قرار گرفته است ییدتأو 
 خرماییلعه از جمله ا، نتایج چندین مطنیز عواملاعتبار در مورد 

هاي پنج حاکی از آن است که زیرمقیاس ]35[ یاسینپورو  ]31[
در تحقیق حاضر، ، همسانی درونی خوبی دارند. بزرگ عامل

از روش آلفاي کرونباخ استفاده گردید که  جهت تعیین اعتبار
-توافق مداري،نژندي، گشودگی در تجربه، وظیفهبراي ابعاد روان
، 62/0، 79/0 با گرایی به ترتیب ضرایبی برابرپذیري و برون

به دست آمد. الزم به ذکر است که در بعد  57/0و  75/0، 70/0
 يبا نمره 41گرایی به دلیل همبستگی پایین گویه شماره برون

 حذف گردید.ها از تحلیلبعد مربوط به آن، این گویه 
 Matson( اتسونهاي اجتماعی ممقیاس سنجش مهارت

Evaluation of Social Skills with:( 

Youngsters: MESSY اجتماعی هايمقیاس سنجش مهارت 
 هايبراي سنجش مهارت  ماتسون و روتاتوري و هلسلتوسط 

این  .]8[اجتماعی کودکان و نوجوانان تدوین گردیده است 
که براي پاسخگویی به آن،  است عبارت 62مقیاس داراي 

آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را بر اساس 
اي از اي از نوع مقیاس لیکرت با دامنهدرجه 5یک شاخص 

نماید. این مقیاس  صفر (هرگز) تا پنج (همیشه) مشخص ينمره
هاي اجتماعی مناسب، رفتارهاي شامل پنج عامل؛ مهارت

غیراجتماعی، پرخاشگري و رفتارهاي تکانشی، برتري طلبی و 
که  ]8[اطمینان زیاد به خود داشتن، و ارتباط با همساالن است 

هاي اجتماعی حاضر، تنها از دو عامل اول (مهارتدر پژوهش 
 مناسب) و پنجم (ارتباط با همساالن) استفاده گردید.

 هايمهارتمقیاس  اعتباربراي بررسی  ]8[ یوسفی و خیر
اند که ف استفاده کردهاجتماعی از ضریب آلفاي کرونباخ و تنصی

مقدار ضرایب آلفاي کرونباخ و تنصیف براي کل مقیاس یکسان 
(آلفاي کرونباخ) را  اعتبار نیز ]36[ فانیبوده است.  86/0و برابر 

براي این مقیاس به دست آورد. در  86/0، 81/0به ترتیب برابر 
براي دو به روش آلفاي کرونباخ بررسی اعتبار پژوهش حاضر، 

به  هاي اجتماعی مناسب و ارتباط با همساالنعامل مهارت
 به دست داد.  62/0و  76/0ترتیب ضرایبی برابر 

 عاطفی در امور تحصیلی-ي مشارکت رفتاريپرسشنامه
)Behavioral and Emotional Engagement in 

Academic Activities(: مشارکت رفتاري يپرسشنامه-
تهیه شده  ]37[ ویلبورنتحصیلی اولین بار توسط  عاطفی در امور

ي مشارکت رفتاري در امور ي عمدهاست و شامل دو مؤلفه
ي شد. مؤلفهبامشارکت عاطفی در امور تحصیلی می تحصیلی و

عبارت  5گویه ( 10امل مشارکت رفتاري در امور تحصیلی ش
عبارت مربوط  5مربوط به مشارکت رفتاري در امور تحصیلی و 

در امور  ي مشارکت عاطفیرفتاري) و مؤلفه به نارضایتی
 بارت مربوط به مشارکت عاطفیع 5گویه ( 17تحصیلی شامل 
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ارت مربوط به نارضایتی عاطفی) عب 12در امور تحصیلی و 
-این پرسشنامه را تشکیل می يگویه 27 باشد که مجموعاًمی

دهند. پاسخ به هر عبارت، شامل چهار گزینه از نوع مقیاس 
درست  تا کامالً ]1[نادرست  لیکرت است که در طیفی از، کامالً

گذاري  هاي منفی به صورت معکوس نمرهقرار دارد. عبارت ]4[
شوند. این پرسشنامه براي گروه سنی کودکان و نوجوانان می

و  اسکینراین پرسشنامه توسط  اعتبارروایی و  مناسب است.
 ]20[اسکینر، فرر، مرچاند و کیندرمن  و ]39[و  ]38[همکاران 

اسکینر، کیندرمن و مطلوب گزارش شده است. مقدار آلفا، توسط 
براي مشارکت رفتاري در امور تحصیلی در دو نوبت  ]18[فرر 

و  71/0(ابتداي سال تحصیلی و اواخر سال تحصیلی) به ترتیب 
 82/0و  76/0ی در امور تحصیلی و براي مشارکت عاطف 78/0

. در تحقیق حاضر، جهت تعیین روایی ]18[دست آمده است ه ب
در  عاطفی رفتاري و ي مشارکتنمرات مؤلفه يهمگرا از رابطه

ي رضایت از زندگی صیلی با نمرات حاصل از پرسشنامهامور تح
بی برابر یاستفاده شد که به ترتیب ضرا ]40[ هیوبنرکودکان 

 اعتبارهمچنین در پژوهش حاضر،  به دست آمد. 43/0و  41/0
به روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن براي مشارکت 

در و براي مشارکت عاطفی  73/0 رفتاري در امور تحصیلی برابر
 اعتبار يدهندهه نشاندست آمد کبه  86/0 امور تحصیلی برابر

 براي استفاده در فرهنگ ایرانی است.این ابزار  مطلوب
 

 ها یافته
ي بـین متغیرهـاي مـورد    در ابتدا و به منظور پی بردن به رابطـه 

صفر) بین متغیرهـا مـورد    يپژوهش، همبستگی پیرسون (مرتبه
آن در قالب ماتریس همبسـتگی در   محاسبه قرار گرفت که نتایج

ارائه شده است. همانطور که ماتریس همبستگی نشـان   1جدول 
معنـادار   يرابطهپژوهش بین متغیرهاي تر موارد در بیشدهد می

وجود داشت و همین مساله، امکان انجـام تحلیـل رگرسـیون در    
 مراحل بعدي را میسر ساخت.

ابطـه بـا همسـاالن    اجتماعی مناسـب و ر  بینی مهارتبراي پیش
 تحلیـل رگرسـیون   آمـاري  روش از شخصیتی هايویژگی توسط

این  در که ايگونه به ،شد استفاده گام به گام يشیوه به چندگانه
 و بـین پـیش  متغیـر  عنـوان  هاي شخصیتی بـه ویژگی ها،تحلیل

ــا رابطــه و مناســب اجتمــاعی مهــارت  عنــوان بــه همســاالن ب
گردیدند که  معادله وارد) یکدیگر(به تفکیک از  مالك هايمتغیر

بر اساس جدول ارائه شده است.  3و 2نتایج آن در جداول شماره 
 59/0پـذیري بـا بتـاي    توافـق ، تنها در گام اول رگرسیون، بعد 2

 درصد از واریانس مهارت اجتماعی مناسب را تبیـین  35توانست 
بینـی معنـادار   هاي دیگـر شخصـیت قـادر بـه پـیش     کند. ویژگی

 هاي اجتماعی مناسب نبودند.مهارت
نیز در اولین گام، ثبات عاطفی به تنهـایی بـا    3بر اساس جدول 

درصد از واریانس ارتباط با همسـاالن را   19توانست  44/0بتاي 
گرایی ي دوم پس از وارد شدن متغیر برونتبیین کند و در مرحله

 درصد افزایش یافت که در اینجا سهم بـرون  24مقدار تبیین به 
درصد از واریانس ارتباط با همسـاالن اسـت. بـر     5گرایی تبیین 

تري نسـبت بـه   ي قويکنندهبینیثبات عاطفی پیش ،این اساس
-گرایی) براي ارتباط با همساالن محسوب میمتغیر دیگر (برون

مداري مقدار تبیین بـه  وظیفهبعد شود. در گام سوم با وارد شدن 
درصد از واریانس  2تبیین  ،مداريدرصد رسید و سهم وظیفه 26

گرایـی نیـز نسـبت بـه     ارتباط با همساالن بود، بنـابراین، بـرون  
تـري بـراي ارتبـاط بـا     ي قـوي کننـده بینـی  مداري پـیش ظیفهو

 همساالن است.
بینی مشارکت رفتاري ـ عاطفی در ، براي پیشبه همین ترتیب

 توسط در امور تحصیلی) نوع مشارکت تفکیک (به امور تحصیلی
 به چندگانه رگرسیون آماري روش از شخصیتی هايویژگی
 5 و 4 جداول در آن نتایج شد، که استفاده گام به گام يشیوه
 در اولین گام توان گفت، می4بر اساس جدول  .است آمده

 18توانست  42/0مداري به تنهایی با بتاي رگرسیون، وظیفه
را تبیین درصد از واریانس مشارکت رفتاري در امور تحصیلی 

پذیري دوم پس از وارد شدن متغیر توافق يکند و در مرحله
زایش یافت که در اینجا سهم درصد اف 19مقدار تبیین به 

د از مشارکت رفتاري در امور تحصیلی درص 1پذیري تبیین توافق
 است. 

 )=354N( پژوهش متغیرهاي همبستگی ماتریس . 1 جدول
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

         1  گرایی. برون1
        1 71/0* پذیري توافق .2
       1 52/0* 06/0 مداري. وظیفه3
      1 39/0* 26/0* 61/0* عاطفی ثبات .4
     1 21/0* 47/0* 46/0* 52/0* تجربه در گشودگی .5
    1 31/0* 06/0 34/0* 58/0* 01/0** مناسب اجتماعی هايمهارت .6
   1 27/0* 07/0 44/0* 29/0* 22/0* 92/0* همساالن با . رابطه7
  1 24/0* 26/0* 26/0* 23/0* 42/0* 31/0* -01/0 مشارکت رفتاري در امور تحصیلی .8
 1 64/0* 31/0* 31/0* 25/0* 36/0* 46/0* 36/0* 08/0 عاطفی در امور تحصیلی مشارکت .9

 *p<0/05, **p<0/01 
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 هاي اجتماعی مناسب بر ابعاد شخصیتنتایج رگرسیون گام به گام مهارت .2جدول 
 گام

 متغیرهاي
 بینپیش 

 متغیر
 F مالك 

سطح 
 R 2R 2R∆ β t معناداري

سطح 
 معناداري

هاي مهارت پذیريتوافق 1
 0001/0 66/13 59/0 - 35/0 59/0 0001/0 49/186 اجتماعی مناسب

 نتایج رگرسیون گام به گام مهارت رابطه با همساالن بر ابعاد شخصیت .3جدول 
 گام

 متغیرهاي 
 بینپیش

 متغیر
 F مالك 

سطح 
 R 2R 2R∆ β t معناداري

سطح 
 معناداري

 ثبات عاطفی 1

 رابطه با همساالن

40/84 0001/0 44/0 19/0 - 44/0 19/9 0001/0 

 0001/0 61/8 41/0 05/0 24/0 49/0 0001/0 10/56 ثبات عاطفی 2
 0001/0 76/4 22/0 برون گرایی

3 
  ثبات عاطفی

71/40 
 
0001/0 

 
51/0 

 
26/0 

 
02/0 

35/0 91/6 0001/0 
 0001/0 76/4 22/0 برون گرایی

 0001/0 79/2 14/0 مداريوظیفه

 نتایج رگرسیون گام به گام مشارکت رفتاري در امور تحصیلی بر ابعاد شخصیت .4جدول 
 >F p< R 2R 2R∆ β t p متغیر مالك بینمتغیرهاي پیش گام
مشارکت رفتاري  وظیفه مداري 1

 در امور تحصیلی

52/76 0001/0 42/0 18/0 - 42/0 75/8 0001/0 

 0001/0 30/63 36/0 01/0 19/0 44/0 0001/0 39/41 وظیفه مداري 2
 022/0 31/2 13/0 توافق پذیري

 نتایج رگرسیون گام به گام مشارکت عاطفی در امور تحصیلی بر ابعاد شخصیت :5جدول 
 >F p< R 2R 2R∆ β t p متغیر مالك متغیرهاي پیش بین گام
 وظیفه مداري 1

 مشارکت عاطفی در
 امور تحصیلی

28/97 0001/0 46/0 22/0 - 46/0 86/9 0001/0 

 0001/0 60/7 38/0 03/0 25/0 50/0 0001/0 59/59 وظیفه مداري 2
 0001/0 17/4 21/0 ثبات عاطفی

3 
 وظیفه مداري

24/43 0001/0 52/0 27/0 02/0 
31/0 43/5 0001/0 

 0001/0 98/3 20/0 ثبات عاطفی
 005/0 85/2 15/0 پذیري توافق

 
-ي قويکنندهبینیوظیفه مداري پیش ها، همین یافتهبر اساس 

 شود.رفتاري در امور تحصیلی محسوب می تري براي مشارکت
مشارکت عاطفی بینی امکان پیش بررسی براي هاتحلیل همین

از  استفاده باهاي شخصیتی از طریق ویژگی در امور تحصیلی
گرفت  صورت نیزي گام به گام به شیوه چندگانه رگرسیون روش

مداري به تنهایی و نتایج نشان داد در اولین گام، وظیفه )5(جدول
مشارکت عاطفی در درصد از واریانس  22توانست  46/0با بتاي 

ي دوم پس از وارد شدن را تبیین کند و در مرحله امور تحصیلی
درصد افزایش یافت که در  25متغیر ثبات عاطفی مقدار تبیین به 
مشارکت درصد از واریانس  3اینجا سهم ثبات عاطفی تبیین 

-مداري پیشاست. بر این اساس وظیفه عاطفی در امور تحصیلی
تري نسبت به متغیر دیگر (ثبات عاطفی) براي ي قويکنندهبینی

شود. در گام سوم محسوب می در امور تحصیلیمشارکت عاطفی 
درصد رسید و  27با وارد شدن توافق پذیري مقدار تبیین به 

مشارکت عاطفی درصد از واریانس  2پذیري تبیین هم توافقس
ن، ثبات عاطفی نیز نسبت به بود، بنابرای در امور تحصیلی

 مشارکت عاطفیتري براي ي قويکنندهبینیپذیري پیشتوافق
 شود.محسوب می در امور تحصیلی آموزانانشد

 بحث 
هاي کنندگی ویژگییبینهدف این مطالعه بررسی نقش پیش

اجتماعی، رابطه با همساالن،  و  هايشخصیتی در مهارت
هاي با توجه به یافته آموزان بود.مشارکت رفتاري ـ عاطفی دانش

هاي شخصیتی شامل ثبات حاصل از ضرائب همبستگی، ویژگی
، پذیريمداري و توافقعاطفی، گشودگی در تجربه، وظیفه

با مشارکت رفتاري و عاطفی در  همبستگی مثبت و معناداري
هاي همسو با یافتهها نشان دادند. این یافتهامور تحصیلی 

هاي بین ویژگی يهایی است که به طور کلی از رابطهپژوهش
-ی دانششخصیتی و مشارکت رفتاري و عاطفی در امور تحصیل

 يکنندهآموزان سخن گفته و شخصیت را یکی از عوامل تعیین
اند. از مشارکت رفتاري و عاطفی در امور تحصیلی  دانسته

، ]22[، ]19[ هايپژوهشتوان به ها میاین پژوهش يجمله
ها برخی از اشاره کرد. مطابق با این پژوهش ]42[ ، ]41[، ]23[

آموز، دانشابعاد پنج عامل بزرگ شخصیت به عملکرد مناسب 
تمرکز باال به هنگام کارکردن، غیبت کمتر و رفتارهاي مثبت 

ي این مساله به نوبهشود که میمنتهی بیشتري در کالس درس 
آموزان تکالیف تحصیلی خود را بهتر گردد دانشمی خود، موجب

 1392پاییز، 3، شماره 7مجله علوم رفتاري، دوره 
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 انجام دهند.
ي معنادار ن راستا حکایت از عدم وجود رابطهایي دیگر در یافته

در  آموزاندانش گرایی با مشارکت رفتاري و عاطفیبرون بین بعد
و   یهایپژوهش يداشت که این یافته با یافتهیلی امور تحص

با تعامل در  گرایی به طور مثبتناند بروکه گزارش کرده ]41[
احتماالً هایی که دارد، همسو نبود. یکی از تبیین رابطهکالس 

این است که فعال بودن،  ارائه کردتوان این یافته میتوجیه براي 
ت بودن و ی، باجرأهاي جسمی و کالمفعالیتانجام تمایل به 

در فرهنگ  ]42[گراهاست پرحرف بودن که از صفات برون
آموز و عدم توجه او به مدارس ایران به عنوان بازیگوشی دانش

طفی در امور لذا با مشارکت رفتاري و عا ؛شوددرس قلمداد می
ي آن توجه، شور و شوق، عالقه، لذت و تحصیلی که الزمه

 در تناقض می ]43[هاي یادگیري است پشتکار در انجام فعالیت
اند که چندین پژوهش عنوان کرده یید این مطلبباشد. در تأ

و  ]27[ تري دارندعملکرد تحصیلی پایین عموماً گرابرونافراد 
به تحصیلی را پیگیري نمایند بیشتر متمایل  امورکه بیش از این

 کند دانشنیز عنوان می ]45[ لی. ]44[ انجام امور دیگر هستند
کنند کالس را رها کرده، تعامل نمیدر امور تحصیلی آموزانی که 

درسی خود کنند و در تکمیل تکالیف در کالس جست و خیز می
 خورند.شکست می

ي معنادار بین دیگر این پژوهش، حکایت از وجود رابطه يیافته
پذیري و مداري، توافقابعاد گشودگی در تجربه، وظیفه

گرایی با بعد مهارت اجتماعی مناسب داشت. در تبیین این برون
توان گفت که بعد مهارت اجتماعی مناسب داراي یافته می

دن سؤال مواردي از قبیل باز کردن سر صحبت با دیگران، پرسی
از دیگران، احوالپرسی از دیگران و جویاي حال آنها شدن است 

هاي فردي افراد داراي ثبات عاطفی که  که این موارد با ویژگی
شامل سکوت، خونسردي، آرامش وآسایش است همخوانی ندارد 

ي دارا بودن مهارت اجتماعی مناسب توان گفت الزمهچرا که می
و تحرکات بسیار است که با  پر جنب وجوش بودن، جمع گرایی

 خصوصیات افراد داراي ثبات عاطفی مطابقت ندارد. 
پذیري و مداري، توافقاز طرف دیگر ابعاد ثبات عاطفی، وظیفه

گرایی با متغیر رابطه با همساالن رابطه معناداري داشتند، برون
با  يدر حالی که بعد گشودگی در تجربه، با متغیر رابطه

توان عناداري نداشت. در توجیه این مطلب میهمساالن رابطه م
گفت که افرادي که در مقابل تجربه باز هستند، عالقمندند 

پذیرش عقاید سیاسی و اجتماعی و  يهمیشه سوال کنند و آماده
اخالقی جدید هستند و زندگانی آنها از لحاظ تجربه غنی است 

شود میمنتهی که این خصوصیات به مهارت اجتماعی مناسب 
اي را دوست دارند، هر چیز تازه یوسیع عالئق اما از آنجا که آنها

این خصوصیات  ،دارند و افرادي غیرسنتی و غیرمتعارف هستند
 آمیز باشد. تواند در جلب گروه همساالن کمتر موفقیتمی

در رابطه با دیگر ابعاد، تبیین احتمالی این نتایج از این قرار است 
هاي جسمی و کالمی تمایل به فعالیتگرایان برون که اصوالً

عالوه بر آن دوست داشتن مردم، گرا هستند. دارند و جامعه
ت بودن، فعال اجرأها، بهاي بزرگ و گردهمایی ترجیح گروه

ست. همچنین ا گراهابودن و پرحرف بودن نیز از صفات برون
تري هستند و این اجتماعی قوي هايمهارتگرایان داراي برون
سازد، که ها را قادر به برقراري ارتباطات اجتماعی موثر میامر آن

موثر با  ياین امر باعث مهارت اجتماعی مناسب آنها و رابطه
 شود.شان میهمساالن

دوست هستند، آنها همدرد دیگران هستند پذیر نیز نوعافراد توافق
مداري نیز با رضایت از و تمایل کمک به دیگران را دارند، وظیفه

مثبت  يطه و صمیمیت و سبک دوست داشتن فداکارانه رابطهراب
قول و مطمئن هستند که مدار دقیق، خوشدارد و افراد وظیفه

ها و نآها به طور مثبت بر کیفیت مهارت اجتماعی این ویژگی
گذار است. این نتایج به طور کلی شان تأثیررابطه با همساالن

بین  ياز رابطه هایی است کههاي پژوهشهمسو با یافته
اند و اجتماعی سخن گفته هايمهارتهاي شخصیتی و ویژگی

شخصیت را یکی از عوامل مهم در مهارت اجتماعی افراد 
 هايتوان به پژوهشها میاین پژوهش ياند. از جملهدانسته

ها شخصیت نقش اشاره کرد. مطابق با این پژوهش ،]12[، ]9[
مهمی را در عملکرد عاطفی و هیجانی و در نتیجه مهارت 

 عهده دارد. راجتماعی افراد ب
هاي حاکی از آن بود که از بین ویژگی دیگر پژوهش يیافته

ي کنندهبینیترین پیشپذیري قويویژگی توافق شخصیتی،
جهت  این یافته به طورکلی درمهارت اجتماعی مناسب است. 

اند ست که نشان دادها ]42[ ، ]23[هاي برخی محققان یافته
پذیري، همواره تمایل دارند که به طوح باالي توافقافراد داراي س

به آنها  دیگران کمک کنند و باور دارند که دیگران نیز متقابالً
اندیش دوست و نیککمک خواهند کرد. آنان مهربان، مؤدب، نوع

پذیر و منعطف بوده و در مواجهه با رویدادهاي زندگی سازش
هاي بین حمایت هستند، همچنین به همکاري، اعتماد کردن و

باشند، اجتماعی مناسب می هايمهارتشخصی که از عوامل 
 تمایل دارند. 

با همساالن از  يبینی رابطهاز طرف دیگر نتایج حاصل از پیش
هاي شخصیتی نشان داد که ابعاد ثبات عاطفی، طریق ویژگی

بینی گرایی به صورت مثبت، قادر به پیشمداري و برونوظیفه
جهت  باشند. این یافته به طورکلی دربا همساالن می يرابطه
کنند ثبات عاطفی یا است که بیان می ]46[ ، ]42[هاي یافته

هاي کنندهبینیترین پیشنژندي یکی از بزرگفقدان روان
شادمانی است و افراد با ثبات هیجانی داراي خصوصیاتی از قبیل 

ها یا نگرانی ياز شکایت درباره آرامش، آسودگی و پرهیز
باشند که این امر در ارتباط با هاي شخصی میاضطراب

گرایان وقت بیشتري را برون ،همساالن مفید است. عالوه بر آن
هاي بزرگ کنند و گروههاي اجتماعی و جسمی میصرف فعالیت
 هايمهارتدهند. آنها داراي ها را ترجیح میو گردهمایی

تري هستند و این امر آنها را قادر به برقراري يقو اجتماعی 
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گرایی تواند به پذیرش، گروهارتباطات اجتماعی مؤثر ساخته و می
 يشود. لذا در برقراري و حفظ رابطهمنتهی گرایی و مخاطب

ها و معلم نقش مؤثري دارند. از مناسب و سودمند با همکالسی
صمیمیت و سبک  مداري با رضایت از رابطه وطرف دیگر وظیفه

مثبت دارد و همچنین افراد با  يدوست داشتن فداکارانه رابطه
قول، خودتنظیم، خوش مداري دقیق، باال در وظیفه ينمره

ها براي گروه مدار و مطمئن هستند که این ویژگیپیشرفت
 .]47[ ، ]42[باشد همساالن بسیار جذاب می

مداري و وظیفه دیگر پژوهش حاضر نشان داد که ابعاد يیافته
مثبت و معناداري براي مشارکت  يکنندهبینیپذیري پیشتوافق

رفتاري در امور تحصیلی است اما ابعاد ثبات عاطفی و گشودگی 
بینی مشارکت رفتاري در امور تحصیلی در تجربه قادر به پیش

، ]18[،  ]4[هایی پژوهش يهمسو با یافته نبودند. این یافته
 معناداري بین عامل يرابطهند اهاست که نشان داد ]28[و  ]22[

ل پذیري با رفتار کالسی وجود دارد و عاممداري و توافقوظیفه
به  يمداري با انضباط در کار، تالش و پشتکار، عالقهوظیفه

دارد ي معنادار ي پیوسته رابطهتوجه و تمرکز بر مطالعه موضوع و
 کند.ها را منعکس میو مشغولیت فعال فرد در تکالیف یا فعالیت

بین هر یک  ]24[ بونوو  ]22[ و همکاران فارنهاماز طرف دیگر 
آموزان، هیچ انشداز پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتار کالسی 

 که این دانشدلیل نیافتند شاید به این ي معناداري گونه رابطه
آموزان به صورت مقطعی و نه به صورت طولی مورد مطالعه قرار 

دیگر در این راستا حکایت از این دارد که  يگرفته بودند. یافته
مداري و هاي شخصیتی همچون ثبات عاطفی، وظیفهویژگی
مثبت و معناداري براي مشارکت  يکنندهبینیپیشپذیري توافق

عاطفی در امور تحصیلی است. بعد دیگر یعنی گشودگی در 
بینی تجربه نتوانست مشارکت عاطفی در امور تحصیلی را پیش

 و ]48[، ]3[ی هایکند. این یافته به طور کلی همسو با پژوهش
مدار با اراده، آموزان وظیفهکنند دانشاست که عنوان می ]49[

پذیر ، افراد توافقدیگر سوياز  و مصمم، دقیق و پیشرفت مدارند
هاي بین شخصی تمایل به همکاري، اعتماد کردن و حمایت

دارند و افراد با ثبات عاطفی نیز اضطراب، افسردگی و کمرویی 
آموزان تسهیل هاي شخصیتی این دانشندارند که تمام ویژگی

باشد. زیرا طفی در امور تحصیلی آنان میمشارکت عا يکننده
فرد نظیر  يفهمشارکت عاطفی در امور تحصیلی به کیفیت عاط

هاي علمی اشاره شور و شوق، عالقه و لذت بردن در طی فعالیت
آموز از ارتباط عاطفی با مدرسه و دارد و به عنوان احساس دانش

 مدرسه نیز تعریف شده است. کارکنان
هاي مقیاس اعتبارهاي پژوهش حاضر، این بود که از محدودیت

آلفاي کرونباخ مورد استفاده در این پژوهش تنها به روش 
 اعتبارهاي بررسی  محاسبه شد. امکان استفاده از سایر روش

پژوهش میسر نبود. دیگر محدودیت این (مانند بازآزمایی) در 
، این بود که مبناي همبستگی و تحلیل رگرسیون پژوهش حاضر

عاطفی در امور  -اجتماعی و مشارکت رفتاري  هايمهارت
آن مشتمل بر آموزان، شهاي شخصیتی دان تحصیلی بر ویژگی

این امر ممکن  ، در حالی کهکه افراد از خود داشتند بودارزیابی 
هاي یک طرفه باشد. لذا براي گیري برخی نتیجه موجباست 

شود در تحقیقات آتی در این رفع این محدودیت پیشنهاد می
گذاري معلمان، گیري از جمله نمرهزمینه از چندین نوع اندازه

-مستقیم استفاده شود. همچنین پیشنهاد می يمشاهدهوالدین و 
ابتدایی و  يدوره آموزان شود این تحقیق بر روي دانش

آموزان دبیرستان نیز انجام پذیرفته تا عالوه بر مقایسه این دانش
هاي ثیر آن بر ویژگیاطع تحصیلی متفاوت، روند رشد و تأدر مق

-حصیلی دانشعاطفی در امور تشخصیتی و مشارکت رفتاري ـ 
 آموز نیز مشخص شود.

 نتیجه گیري
توان نتیجه گرفت که که هاي پژوهش حاضر میبر اساس یافته

آموزان بر مشارکت هاي شخصیتی دانشطور کلی ویژگیه ب
رفتاري و عاطفی آنان در امور تحصیلی تاثیرگذار بوده که این 

آموز و چگونگی تواند به نوع عملکرد دانشتاثیر گذاري می
شود. همچنین به این منتهی رفتارهاي او در کالس درس 

توان دست یافت که شخصیت، نقش مهمی را در گیري مینتیجه
آموزان و ایجاد رابطه با اجتماعی مناسب دانش هايمهارت

تواند کند. از این رو، نتایج این پژوهش میهمساالن ایفا می
و اجتماعی  را در بهبود مشکالت یادگیري مربیان و مشاوران

آموزان از طریق سوق دادن شرایط کالس به سمت جو دانش
هاي تعامل و مشارکت با در نظر گرفتن و تعدیل ویژگی

 ها یاري کند. شخصیتی آن
 

ــدردانی:  ــکر و ق ــی  تش ــا الزم م ــاري  در انته ــیم از همک دان
نیــز مــدارس راهنمــایی شــهر شــیراز و    ي کارکنــان کلیــه
هـا نهایـت مسـاعدت    پرسشـنامه تکمیـل  آمـوزانی کـه در   دانش

 اند، تشکر و قدردانی نماییم.و همکاري را داشته
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