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 دبستانیپیشاجتماعی کودکان  تحولنقش صفات شخصیتی والدین در 
 

 2*نیره السادات روحانی، 1حسن شمس اسفند آباد

 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه امام خمینی، قزوین، ایران .9

 روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه امام خمینی، قزوین، ایرانکارشناسی ارشد  .2
 

 21/63/36تاریخ پذیرش:  91/66/36تاریخ دریافت: 

 چکیده

وجشود روانشی و جسشمانی کودکشان دارنشد بشا ایشن  تحشولدر  مشثرر مطالعات پیشین نشان داده است که والدین نقشش  زمینه و هدف:

 هشد  باپژوهش حاضر  اندک است. با توجه به این موارد ،اجتماعی کودکان تحولصفات شخصیتی والدین بر  تأریرتحقیقات در زمینه 

 انجام گرفت.  دبستانیاجتماعی کودکان پیش تحولنقش صفات شخصیتی والدین در  تعیین

 ششرر دبسشتانیپیشمشدار  کودکشان  والشدین پژوهش حاضر تمامیجامعه آمار   بود.  همبستگی -توصیفینوع مطالعه حاضر  .روش:

روش شرر ترران به  دبستانیپیشمراکز پدر( با مراجعه به  یا)مادر  والد 165 تعداد هاآنبود که از میان  9931-36ن در سال تحصیلی تررا

پشن  عامشب بشزر   پرسششنامهفرم کوتاه و  (9319)ادگار،  اجتماعی واینلند تحولمقیا  انتخاب و به  ا مرحلهچند ا خوشه گیر نمونه

بشا اسشتفاده از ضشریم همبسشتگی پیرسشون و رگرسشیون  ششدهآور جمع هشا دادهپاسخ دادنشد. ( 9331کرا و کاستا، )مک نئو شخصیت

 د. انجام شچندگانه به شیوه همزمان 

 هشا ویژگیو  ،بشه ششیوه منفشی والشدین )مشادر یشا پشدر( خوییآزردهروان ویژگی شخصیتینتای  تحلیب رگرسیون نشان داد که  :هایافته

 اجتمشاعی کودکشان تحشولکننشده  بینشیپیش ،بشه صشورت متبشت والدین )مشادر یشا پشدر(  با وجدان بودن، و پذیرا  تجربه بودن، گراییبرون

 . (>61/6P) هستند دبستانیپیش

اجتمشاعی کودکشان  تحشولمعنشادار  بشر  تأریرشود که صفات شخصیتی والدین مشخص می آمدهدستبهبا توجه به نتای  : گیرینتیجه

ها و صفات شخصشیتی والشدین توجشه خاصشی ضرور  است در فرایند آموزش و پرورش کودکان به ویژگی بنابراین ؛دارند دبستانیپیش

  شود. 

 دبستانیپیشاجتماعی، صفات شخصیتی، کودکان  تحول: هاکلیدواژه

 

 
 

 

 

 

 

 

1931 زمستان ،4شماره  چهارم، دوره -کودک  سالمت روان فصلنامه  

 مقاله پژوهشی

 
 :ایرانقزوین،  امام خمینی،روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه کارشناسی ارشد  ،نیره السادات روحانی نویسنده مسؤل. 

 625- 99156629: تلفن            Ns.roohani@gmail.com :ایمیب
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 مقدمه
پوشیده نیست که انسان موجود  اجتماعی  کسبر هیچامروزه 

باششد. بسشیار  از است و نیازمند برقرار  ارتباط با دیگشران می

هششا، از نیازهششا  عششالی انسششان و شششکوفایی اسششتعدادها و توانایی

 دششومی حاصشبو ارتباطشات اجتمشاعی  فرد  بینطریق تعامب 

ار  و ماندگها با یکدیگر الزمه بقا و کنش و واکنش انسان (9)

رفتار اجتماعی  .(2) بوده است متماد  ها سالها در طی انسان

 تحششولدهششد و ه و اسششا  زنششدگی هششر فششرد را تشششکیب میپایشش

و سشایر  تحشول ههنشی اعشتال خود سشبم  به نوبهنیز  9اجتماعی

اجتمشاعی در  تحشول. آغشاز (9) گشرددفرد می تحولیها  جنبه

کودکششان  اوایششب کششودکی جسششتجو کششرد. در تششوانانسششان را می

 هششا  اجتمششاعی را در دوران کششودکی یششادبسششیار  از مرششارت

را  (والشدین خشود جزبه) ها اعتماد به اشخاص بالغگیرند. آنمی

آنشان در ارتبشاط بشا دیگشران  .برنشدمی آموزند و از آن لذتمی

نیشز  ها  همکار ، مخالفت، سریم ششدن، مشراوده کشردن وراه

چگونه عضو گروهشی  آموزندمیو  گیرندمی فرااربات خود را 

 در ایشن رابطشه .گروهشی ششرکت کننشد ها فعالیتباشند و در 

یعنی سالگی  1تا  9اجتماعی، سنین  تحول پردازنظریه اریکسون

ابتکشار در برابشر احسشا  گنشاه  هرا دور دبسشتانیپیش هشا سال

ها، دنیشا  اجتمشاعی سال به این معنی که در این کندمیمعرفی 

گیرنشد کشه بشرا  یابد و کودکان یشاد مشیکودکان گسترش می

 .(4) ها هدفمند رفتار کنندبا چالش کنار آمدن

 یششافتگیشاجتمششاعی را در قالششم سششاز تحششولپژوهشششگران 

متقابششب کششودک بششا محششیی اجتمششاعی و در رابطششه بششا همسششاالن 

کننشد کشه کشودک را قشادر دانند و آن را فرآیند  تلقی میمی

، رفتشار خشود کند بینیپیشتا رفتار دیگران را درک و  سازدمی

 تحشول(. 1سشازد ) تنظیمرا کنترل نماید و تعامالت اجتماعی را 

فشر  بشر ، زیرا جنبه وجود هر شخص است ترینمرماجتماعی 

اجتمششاعی و داشششتن  تحششولکششه کودکششان بششدون ایششن اسششت 

در تعامششب اجتمششاعی بششا سششایرین  الزم قششادر نیسششتند هششا مرارت

توجه به این نکته بسیار مرشم اسشت . وظایف خود را انجام دهند

                                                            
1. Social development 

در  ا کننششدهتعییناجتمششاعی عامششب  هششا مرارت نارسششاییکششه 

 ایسشاکس .(6) هست نیزو ههنی کودکان  مسائب روانیایش افز

 افشراد دیگشر، ازکشودک  جانبههمهاجتماعی  تحول است معتقد

وجود شرایی  .پذیردمی تأریرمحیی و نرادها  اطرا  کودک 

هشا  اولیشه اجتماعی در طی سشال مناسم محیطی، خانوادگی و

در جلشوگیر  از مششکالت  بشه سشزایی تشأریرکودکان خردسال 

محققشان بشه ایشن امشر مرشم  طور  کشهبشه ؛جسمی و روانی دارد

گیششر  هششوش، هششا  اولیششه در شششکبکششه سششال اندیافتهدسششت

حساسشی هسشتند و آرشار  هشا شخصیت و رفتار اجتمشاعی سشال

جشا   انشد اختالالتشی ماننشد اضشطراب راتوتوجری اولیه مشیبی

ها  مختلف کودکان جنبه تحول . نقش خانواده در(1) بگذارد

بخشش از  تشرینمرمخشانواده  طورمعمولبشهاست.  انکار غیرقابب

عامشب  ترینقشو و  تشرینمرمخانواده  .(5) است محیی کودک

کشه در ششکب دادن بشه  ششودمی تلقی اجتماعی کردن کودکان

هشا نقشش کلیشد  دارد، رفتشار شخصیت، خصوصیات و انگیشزه

ها، اعتقادات و هنجارهشا  و ارزش کندمیاجتماعی را هدایت 

هششا  و ویژگششیصششفات  .(96و 3) کنششدمیفرهنششر را منتقششب 

ممکن اسشت  عوامب مرمی هستند که ازجمله شخصیتی والدین

ها  زیشرا ششیوه ؛باششند تأریرگشذاراجتماعی کودکان  تحولدر 

 ها کننشدهتعیینها  تربیت کودک، شخصیتی والدین و روش

او تلقشی  سشالیبزر اولیه شخصشیت کودکشان در نوجشوانی و 

 ازجملشهوالشدین  به ویژهشخصیت افراد خانواده . (99) شوندمی

شخصشی اسشت. شخصشیت کننده در روابشی بشین مداخلهعناصر 

ها  فرد  تششکیب یک سازه کلی است که از مجموعه ویژگی

و رفتارهشا  بیرونشی  ،گردد و به سشه عامشب تفکشر، عواطشفمی

ماید، نامب با عناصر محیی ایفا  نقش میکه در تع مشاهدهقابب

شخصیتی خود آفریننده  ها ویژگی. والدین با (92) اشاره دارد

هششایی هسششتند کششه رفتارهششا  خششاص را در فرزنششدان موقعیت

را بشرا  الگوسشاز  در اختیشار  هاییسرمششقو یشا  انگیزندبرمی

ا  خششاص از رفتارهششا هششا قششرار داده و یششا بششه تشششویق دسششتهآن

 .(99) پردازندمی
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 غالششم در حششوزه شخصششیت،  ها نظریششهامششروزه یکششی از 

ایشن دیشدگاه  .رودمشیصفات به شخصیت بشه ششمار  آوردرو 

اسشت و  ا گسترده ها آمادگیانسان دارا  کند که فر  می

. تمششامی (94) دهششدمیپاسششخ  هششامحرکصششی بششه بششه شششیو  خا

بشا انشدکی اخشتال  در روش پشژوهش و  ان صفات،پردازنظریه

کشه صشفت عنصشر اصشلی  دارنشد اعتقشادسازه انگاشتن صفات، 

کشه ایشن  دارنشد اعتقشاد 9اکرشخصیت انسان است. کستا و مک

، باورهششا  خودپنداشششت ها  مختلفششی چششونصششفات بششر سششازه

چشون  یشافتگیشها  مربشوط بشه سشازویژگیمد  و خودکارآ

و  هشششاانتخابهشششا و اهشششدا  شخصشششی ارشششر گذاششششته و نگرش

 .(91) دهدقرار می تأریرفرد را تحت  ها تصمیم

صشفات  تشأریرا  بشه بررسشی تاکنون مطالعشه اینکه وجود با 

 دبسشتانیپیشاجتمشاعی کودکشان  تحشولشخصیتی والشدین بشر 

امشا تعشداد  از مطالعشات نششان داده اسشت کشه  ؛نپرداخته است

و  یشافتگیشپایشدار  در سشاز تشأریرصفات شخصشیتی والشدین 

 در همشین زمینشه (.91، 96) اختالالت رفتشار  کودکشان دارنشد

کشه بشا در نظشر گشرفتن همبشود   2و هینشاو نتای  پژوهش نیر

الل بشا اخشت 4رفتار هنجشار و اختالل  9ا اختالل نافرمانی مقابله

انجشام گرفشت، نششان داد کشه در  1فزون کنشی توجه/  نارسایی

و یا  شخیص، والدین پسرانی که نافرمانیمقایسه با گروه بدون ت

 نارسشاییبشا اخشتالل  زمشانهم طوربشهرا  رفتار هنجشار اختالل 

فشق توا ،داششتند، در مقیشا  شخصشیت نئشوفزون کنششی توجه/ 

و اضطراب از خود نششان  باال 1خوییآزردهپایین، روان 6پذیر 

خششویی مششادر بششا آزردهدادنششد. همینششین مشششاهده شششد بششین روان

فششزون توجششه/  نارسششاییپرخاشششگر  کششودک مبششتال بششا اخششتالل 

در والششدین بششا شششیوع بششاال   5پششذیرا  تجربششه بششودنو کنشششی 

 داشششتندرفتارهششا  ضششداجتماعی در کششودک رابطششه معنششادار  

                                                            
1 . McCrae, Costa 

2 . Nigg & Hinshaw 

3 . Oppositional Defiant Disorder 

4 . Conduct Disorder 

5 . Attention-deficit hyperactivity disorder 

6 . Agreeableness 

7 . Neuroticism 

8 . Openness 

در  3دویشب و هشوتزاک کی،، استنگر، مشکرتئو. همینین (95)

آزمشون فرضشیۀ تعشادل ابعشاد  هد  باخالصه نتای  مطالعۀ خود 

شناسشی مزاجی والدین و کودک برا  پیشگویی سطوح آسیم

نششان داد  ،روانی کودک بعد از کنترل اررات انفراد  این ابعاد

روانشی  شناسشیآسیمکه ارتباط میان صفات مزاجی کودک و 

 .(93) متکی باشد تواند بر مزاج والدیناو می

تحقیقات مختلفی نشان داده اسشت کشه صشفات  در مجموع

ها  رفتشار  و همینشین مششکالت شخصیتی والدین بر ویژگی

اهمیت  با وجود، اما (26-29) است تأریرگذاررفتار  کودکان 

 بلندمشدتو ارشرات  دبسشتانیپیشاجتماعی در کودکشان  تحول

ا  به بررسی نقشش تاکنون مطالعه حالبااینوالدین بر آن،  تأریر

اجتماعی این افراد نپرداخته  تحولصفات شخصیتی خانواده در 

مطالعات به بررسی ابعاد صفات شخصیتی  بیشتراست و تاکنون 

والدین بر اختالالت یا مشکالت رفتار  کودکان متمرکز بوده 

و همینشین اهمیشت  خشأاست. پژوهش حاضر با توجه بشه ایشن 

 ضششرورتو همینششین  دبسششتانیپیشی کودکششان اجتمششاع تحششول

بررسشی نقشش  هشد  بشانقش صفات شخصیتی والدین بشر آن، 

اجتمشششاعی کودکشششان  تحشششولصشششفات شخصشششیتی والشششدین در 

 .پرداخته است دبستانیپیش

 روش
این پژوهش از نشوع : کنندگانشرکتالف( طرح پژوهش و 

جامعشه آمشار   .مطالعات توصیفی و به روش همبسشتگی اسشت

مششدار  مششادران و پششدران کودکششان  تمششامی ایششن پششژوهش را

، تششکیب 9931-36شرر ترران در سشال تحصشیلی  دبستانیپیش

تمایشب کشه ششرایی ورود بشه پشژوهش ) نفر والد 651تعداد داد. 

داشتن حداقب سواد خوانشدن و آگاهانه از شرکت در پژوهش، 

بشه  را داششتند،( نداشتن مشکب جسشمانی و روانشی حشادنوشتن، 

ا  بردار  خوشهبا استفاده از روش نمونه موردنظرعنوان نمونه 

ابتشدا کشب ششرر بدین صورت کشه  .انتخاب شدندا  چندمرحله

شرق و غرب تقسشیم ، مرکز، جنوب ،ترران به پن  منطقه شمال

                                                            
9 . Rettew, Stanger, McKee, Doyle & Hudziak 
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موزششی و از آاز این مناطق یک منطقه  هر کداماز و سپس  شد

بشه صشورت دخترانه و پسرانه  دبستانیپیشهر منطقه دو یا چرار 

از هر منطقه حداقب پنجاه  ها، تا تعداد نمونهشدانتخاب تصادفی 

 ،یشک، منشاطق ششدهانتخابشود. الزم به هکر است منشاطق نفر 

خشروج  ها مالکهمینین  بودند.هشت و پانزده  ،هفت ،شش

از پششژوهش عبششارت بودنششد از: نداشششتن تمایششب بششه شششرکت در 

پششس از انتخششاب  . هاپرسششنامهپشژوهش، عششدم تکمیشب مناسششم 

، ایششن افششراد بششا راهنمششایی پژوهشششگر بششه مششوردنظر ها نمونششه

ها  پژوهش )فرم کوتاه پرسشنامه پن  عامشب بشزر  پرسشنامه

پس  دند.دا( پاسخ اجتماعی وایلند تحولو مقیا   شخصیت نئو

از بشا اسشتفاده  ششدهآور جمع هشا داده، هاپرسشنامهاز تکمیب 

ضششریم همبسششتگی پیرسششون و رگرسششیون چندگانششه بششه شششیوه 

 .همزمان تحلیب شدند

 ب( ابزار 

بششار  یششن پرسشششنامه اولششینا :9مقیششا  رشششد اجتمششاعی واینلنششد .9

در  و شششد سششاخته 9319در سششال  2توسششی فششرد  بششه نششام ادگششار

آموزشی واینلند منتششر ششد کشه بشرا  رششد اجتمشاعی مدرسه 

. قشرار گرفشت مورداستفادهدوم  ارتش آمریکا در جنر جرانی

تحولی است کشه میشزان توانشایی  ها مقیا یکی از  این مقیا 

 مشوردمسشئولیت  فرد در برآوردن نیازها  عملشی خشود و قبشول

 21تولششد تششا بششاالتر از  سششنی دورهو  دهششدمیقششرار  گیر انششدازه

، دارا  هشر سشالسشالگی بشرا   92تشا  .گیرد دربرمیرا  سالگی

 91تشا  92بعشد، بشین  سالگی به 92مجزا است ولی از  ها سثال

سشالگی  21تشا  26سشالگی،  26تا  95سالگی،  95 تا 91، سالگی

قیشا  بشه م هشا مادهمششترک اسشت.  ها سشثال به بشاال دارا 

 خششوردن،خودیششار  در غششذا  هشششت طبقششه خودیششار  عمششومی،

 ارتباط زبانی، اشتغال، خودفرمانی، خودیار  در لبا  پوشیدن،

اسششت. بششا توجششه بششه  شششدهتقسیمو اجتمششاعی شششدن  جاییجابششه

سششن اجتمششاعی و برششره  تششوانمی شششخص در مقیششا ، هششا نمره

توسشی  و روایی مقیا  واینلنشد اعتبار .کرداجتماعی را محاسبه 

                                                            
1. Vineland social maturity scale 

2 . Edgar 

در   بشاز آزمشاییهنجاریابی و ضریم اعتبار یا ابر  و همکاران 

 36/6تششا  32/6فواصششب مختلششف ارزیششابی از در  ،نفششر  115 بشین 

 ماه بشوده اسشت 3از یک روز تا  باز آزماییفاصله  گزارش شد.

 اعتبار درونشی آزمشون نیز در پژوهش زادشیر و همکاران . (24)

 65/6به روش همسانی درونی از طریق ضریم آلفا  کرونبشا  

 .(21) است آمدهدستبه

ایشن  :9پن  عامب بشزر  شخصشیت نئشو پرسشنامهفرم کوتاه  .2

 اسشت و (سشثال 92برا  هر مقولشه )سثال  66دارا  پرسشنامه 

کشه  دهشدمیپن  زمینه اصلی شخصیت را مشورد ارزیشابی قشرار 

، پشذیرا  تجربشه بشودن، 4برونگرایشی یی،خشوآزرده روان شامب

باشند. این ابشزار بشا مقیشا  می 1بودن وجدانبا و  ،توافق پذیر 

پاسشخ  (مخشالف کامالًموافق تا  کامالًاز )ا  لیکرت گزینه پن 

 و کوسشتا اکشررا مشک ایشن تسشت. روایی محتوا  شودمیداده 

 تشا 36/6) گانشهپن برا  عوامب  آن راپایایی  کردند که بررسی

توسی  شدهگزارشضرایم آلفا  . (91) کردندگزارش  (16/6

فشرد  ) S در فشرم (سازندگان ایشن آزمشون)و کوستا  اکر مک

 R  در فشرم و 16/6تشا  59/6فرعی بشین  ها مقیا  در (مقیا 

برا  عوامشب  و 66/6تا  32/6بین  (فرددرباره دیگران  گزارش)

 ییخشوآزرده روان ، پشذیرا  تجربشه بشودن وبرونگرایشی اصلی

ایشن  .اسشت 56/6 ـ  39/6ضرایم پایشایی بشاالتر  چشون  دارا 

 ۀنفشششر از جامعششش 2666پرسششششنامه توسشششی گروسشششی بشششر رو  

مششخص ششدن  هشد  بشاها  دولتی ایران دانشجویان دانشگاه

توافشق  تر اجرا شد و ضرایم آلفا  آن برا  عوامبرابت عوامب

بشا خشویی و  پذیر ، پذیرا  تجربشه بشودن، برونگرایشی، آزرده

 51/6و  56/6 ،65/6،16/6،19/6بشششه ترتیشششم  وجشششدان بشششودن

همبستگی بین دو فرم گشزارش شخصشی  ۀمحاسب با .شدمحاسبه 

ارزیابی اعتبار مالکشی آزمشون در  به قصدگر مشاهده و ارزیابی

عامشب در  66/6اصلی، حداکتر همبستگی بشه میشزان  بین عوامب

 پشذیر توافشقعامشب در  41/6آن به میزان  برونگرایی و حداقب

حداکتر همبسشتگی بشه میشزان  فرعی محاسبه شد. در بین صفات

                                                            
3 . NEO-Personality Inventory – Revised (NEO-FFI) 

4 . Extroversion 

5. Conscientiousness 
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صشفت  در 23/6بشه میشزان  در صفت اعتماد و حشداقب آن 16/6

بشه دسشت آمشد.  هشادر احسشا  پذیر انعطا بودن و  رحمدل

توافق پذیر ، پذیرا   ضرایم همسانی درونی در عوامب اصلی

در  خشویی و  بشا وجشدان بشودنتجربه بودن، برونگرایشی، آزرده

بششه  51/6 و 65/6، 16/6 ،19/6، 56/6 بششه ترتیششمایرانششی  ۀنمونشش

 (.26دست آمد )

گر بشا کسشم در مرحله اول پشژوهش، پژوهشش: ج( روش اجرا

ورود  بششه  هششا مالکقششانونی الزم، بششا توجششه بششه  مجوزهششا 

پرداختنششد و سششپس بششه تعششداد  از مرششدها   هانمونششهانتخششاب 

ترششران  هشششت و پششانزده ،هفششت ،شششش ، یششکمنششاطق کششودک 

 حضورو به تعداد  از والدین که در مردکودک  کردهمراجعه 

برا  بشردن کودکشان  مردکودکداشتند یا هنگام پایان ساعت 

  پژوهش را تحویب دادند تا پشر هاپرسشنامه کردندمیمراجعه 

کنند. همینین به تعداد دیگر از والشدین کشه حضشور نداششتند، 

نشد تشا را تحویب کودکان دادند تا بشه والدینششان ده هاپرسشنامه

نیز با تما  به والدین ایشان  مردکودکمسئولین  .کنندتکمیب 

داده و خواسششتار ایششن شششدند کششه آنرششا  توضششیحات الزم را بششه

را تکمیشب کشرده و بشه دسشت کودکشان داده تشا بشه  هاپرسشنامه

 ازاخالقشی پشژوهش  مالحظشاتهمینشین  .بیاورنشد مردکودک

و محفشو  مانشدن  آمدهدسشتبهاطالعات  نمحرمانه ماند جمله

ششد نام و نام خانوادگی والدین و کودکان در پژوهش رعایشت 

 هشا  مختلشف محرمانشه مانشدنجنبشهان از و به والدین و کودکش

 ، پژوهششگر هاپرسششنامه آور جمعپس از  اطمینان داده شد.

 پرداخت. هادادهبه تجزیه و تحلیب 

 هایافته
 تحششول بینششیپیشدر ایششن پششژوهش قصششد  کششهاینبششا توجششه بششه 

اجتماعی کودکان از رو  صفات شخصیتی والدین را داریم از 

امشا پشیش از به روش همزمان اسشتفاده ششد.  چندگانهرگرسیون 

  تحلیششب رگرسششیون هششافر پیش مششوردنظرانجششام تحلیششب 

 هشادادهبررسی نرمشال بشودن . قرار گرفت موردبررسیچندگانه 

( 9ف )جششدول بششا اسششتفاده از آزمششون کششالموگرو  اسششمیرن

بشود. بشرا  بررسشی  فشر پیشتخطشی نششدن ایشن  دهندهنشان

واتسون استفاده ششد کشه ش  ، از آماره دوربینهاباقیماندهاستقالل 

بششود و ایششن نتیجششه نشششان داد کششه  396/9مقششدار آن برابششر بششا 

بررسششی  رعایششت شششده اسششت. هاباقیمانششدهاسششتقالل  فششر پیش

( و ششاخص تحمشب )کمتشر 96)بیشتر از  تورم واریانس شاخص

و تحمشب در تشورم واریشانس  ها ششاخص( نشان داد که 9/6از 

ن هر یک از متغیرهشا  پشیش بشین در حشد مطلشوب اسشت و بشی

      بششزر  وجششود نششدارد و  ها همبسششتگیمتغیرهششا  پششیش بششین 

 ها شششاخص( 9در جششدول ) خطششی جششد  مشششرود نیسششت.هششم

 بررسی نرمال بودن  متغیر وابسته پژوهش ارائه شده است.

 
 اجتماعی تحول: نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن باقیمانده 1جدول 

 داریمعنی درجه آزادی آماره کشیدگی کجی 

 266/6 165 623/6 -964/6 691/6 اجتماعی تحول

 

  تحلیشششب هشششافر پیشپشششس از اطمینشششان از رعایشششت 

در  همزمششان، نتششای  ایششن آزمششون بششه روش چندگانششهرگرسششیون 

ن و انحشرا  میشانگی ( 2( ارائشه ششده اسشت. جشدول )9جدول )

نتای  همبستگی پیرسون را نششان وهش و ژاستاندارد متغیرها  پ

 .دهدمی
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 اجتماعی کودکان تحولوالدین و  شخصیتی هایویژگینتایج همبستگی پیرسون بین  :2جدول 

 میانگین متغیرهای پژوهش
انحراف 

 استاندارد

روان 

 رنجوری

گرابرون

 یی

پذیرای 

 تجربه بودن

پذیرتوافق

 ی

با وجدان 

 بودن

تحول 

 اجتماعی

      9 461/6 59/21 ییخو آزرده روان

     9 -214/6** 696/6 69/96 گراییبرون

    9 469/6** -966/6* 119/6 55/25 پذیرا  تجربه بودن

   9 921/6** 993/6** -693/6 565/1 62/96 توافق پذیر 

  9 966/6** 993/6** 916/6** -256/6** 592/6 19/46 با وجدان بودن

 9 943/6** 631/6.* 223/6** 269/6** -233/6** 519/6 11/9 تحول اجتماعی

6/69 *  ، 6/61 ** 

 

در متغیرهششا   شششودمششیمالحظششه ( 2چنانکششه در جششدول )

بشا وجشدان شخصیت بیشترین میانگین مربوط به ابعاد شخصیتی 

 همینششین. اسششت( 69/96) گرایششیبرون( و بعششد 19/46) بششودن

 تحشولبشا  بشودنبشا وجشدان همبستگی بشین ویژگشی شخصشیتی 

تر  نسبت بشه رابطشه ( دارا  مقدار بزر =943/6rاجتماعی )

 گرایششیبرون(، =r -233/6)یی خششو آزرده روان هششا ویژگی

(269/6r= ،) پذیرا  تجربه بودن(223/6r=و توافشق )  پشذیر  

(631/6r= .اسششت )( نتششای  تحلیششب رگرسششیون 9در جششدول )

تحششول اجتمششاعی کودکششان از طریششق  بینششیپیشهمزمششان بششرا  

 صفات شخصیتی والدین ارائه شده است.
 

 شخصیتی والدین هایویژگیاجتماعی کودکان از طریق  تحول بینیپیش: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای  9جدول 

 B SE β T P R 2R F P متغیر پیش بین

 6669/6 341/22 956/6 499/6      مدل کلی

     6669/6 -116/4 -936/6 666/6 -626/6 ییخو آزرده روان

     641/6 339/9 634/6 666/6 692/6 گراییبرون

     629/6 219/2 961/6 666/6 694/6 پذیرا  تجربه بودن

     929/6 -336/6 -644/6 666/6 -666/6 پذیر  توافق

     6669/6 911/1 295/6 666/6 696/6 با وجدان بودن

 

 ییخو آزرده روان( ویژگی شخصیتی 9مطابق با جدول )

درصششد  3 گرایششیبرون(؛ 69/6p< ،116/4- =tدرصششد ) 6/93

(61/6p< ،339/9 =t ؛) درصشششد  96پشششذیرا  تجربشششه بشششودن

(61/6p< ،629/6 =t ؛ و) 69/6درصشد ) 24با وجدان بودنp< 

 ،911/1 =t و  بینیپیشاجتماعی کودکان را  تحول( از تغییرات

اجتمشاعی  تحشولدرصشد از واریشانس  93همزمان قادر به تبیین 

 بشر اسشا ، روازاین، (69/6p<  ،341/22 =Fکودکان هستند )

 آزرده روانتحلیششب رگرسششیون همزمششان، ویژگششی شخصششیتی 

پشذیرا  تجربشه ، گرایشیبرون هشا ویژگیبه شیوه منفی و  ییخو

 تحشولکننشده  بینیپیشبه صورت متبت  با وجدان بودن، و بودن

هسشتند. بشه عبشارتی بشا افشزایش  دبستانیپیشاجتماعی کودکان 

اجتماعی در  تحولدر والدین میزان  ییخو آزرده روانسطوح 

در  ییخششوآزرده روانکودکششان کششاهش و بششا کششاهش سششطوح 

. یابشدمیاجتمشاعی در کودکشان افشزایش  تحشولوالدین سشط  

پشذیرا  ، گرایشیبرون ها ویژگیهمینین با افزایش یا کاهش 

اجتماعی  تحولوالدین سطوح  دربا وجدان بودن و  تجربه بودن

توافق قادر  مثلفهیابد ولی در کودکان نیز افزایش یا کاهش می

همینشین  اجتمشاعی کودکشان نبشود. تحول دارمعنی بینیپیشبه 

کودکان پسشر و دختشر از نظشر  ها میانگینتعیین تفاوت  جرت
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 ارائه شده است. 1جدول مستقب استفاده شد که نتشای  آن در  tاجتماعی از آزمون  تحول
 

 اجتماعی کودکان پسر و دختر تحولمستقل جهت مقایسه  tنتایج آزمون  4جدول 

 داریمعنیسطح  تفاوت میانگین درجه آزادی tشاخص  (=252nمیانگین دختران ) (=252n)میانگین پسران  مؤلفه

 655/6 992/6 166 163/9 11/9 16/9 اجتماعی تحول

 

توصیفی نمرات کودکان پسر و دختر  ها آماره( 4جدول )

. میششانگین نمششرات دهششدمیاجتمششاعی نشششان  تحششولرا در متغیششر 

 11/9و میشانگین نمشرات دختشران برابشر بشا  16/9پسران برابر بشا 

کشه عملکشرد   دهشدمی( نششان 992/6) هشامیانگیناست. تفاوت 

کودکان پسر مقشدار  بشاالتر از کودکشان دختشر اسشت.  بشرا  

کودکشان پسشر و  هشا میانگینتفاوت در  دار معنیاطمینان از 

بشا مسشتقب اسشتفاده ششد.  tآزمشون اجتمشاعی از  تحولدختر در 

تشک گروهشی بشا سشط    tنتشای  آزمشون (4)توجشه بشه جشدول 

( =655/6pو سششط  معنششادار  ) 166(،  درجششه آزاد  163/9)

کشه بشین میشانگین کودکشان دختشر و پسشر از نظشر  دهدمینشان 

 از نظر آمار  وجود ندارد. دار معنیاجتماعی تفاوت  تحول

 گیرینتیجهو  بحث
نقشش صشفات شخصشیتی والشدین در در این پژوهش به بررسی 

نتششای   شششد.دبسششتانی پرداختششه اجتمششاعی کودکششان پیش تحششول

صشفات شخصشیتی والشدین در  تحلیب رگرسشیون نششان داد کشه

معنشادار  دارنشد،  تشأریردبسشتانی اجتماعی کودکان پیش تحول

بشه والشدین  ییخشوآزرده روانویژگشی شخصشیتی   کشه طوربه

بشا ، و پذیرا  تجربشه بشودنگرایی، ها  برونمنفی و ویژگیشیوه 

 تحشولکننشده  بینشیپیشبشه صشورت متبشت  والدین وجدان بودن

-بینشیپیشتوافشق پشذیر   مثلفشه، امشا اجتماعی کودکان بودند

با نتشای  همسو  نوعیبه تواندمینتیجه  این .کننده معنادار  نبود

 پیتفیلشد و همکشاران (، 29)آچترگارد و همکشاران  ها پژوهش

( 95نیشششر و همکشششاران ) ( و29) همکشششارانکیتشششون و  ،(22)

 همخوان است.

گونشه توضشی  داد تشوان اینرا مشی آمدهدستبهتبیین نتیجه 

والشدین ازجملشه عناصشر  بشه ویشژهشخصشیت افشراد خشانواده که 

 . بشرا  متشال(21) شخصشی اسشتکننشده در روابشی بشینمداخله

 هشاآندر  ییخشوآزردهروانوالدینی که صفات شخصیتی مانند 

کنند که ناکارآمد و رفتار  استفاده میغالم است از الگوها  

ششوند هستند و باعث می اجتماعی کودک تحول محدودکننده

هشا  اجتمشاعی را پشرورش ها و قابلیشتند مرارتکودکان نتوان

ارهشا که ایشن رفت-والدین با رفتارها  خود. همینین (21) دهند

آفریننششششده  -هاسششششتبرخواسششششته از صششششفات شخصششششیتی آن

رفتارهششا  خششاص را در فرزنششدان  هششایی هسششتند کششهموقعیششت

بشرا  الگوسشاز  در اختیشار  هشایی راقانگیزند و یا سرمششبرمی

؛ پردازندخاصی از رفتارها می آنرا قرار داده و یا به تشویق دسته

دارند ایشن الگشو   شناسیوظیفهبرا  متال والدینی که احسا  

ها  دیگشر نششان خانواده و مکان درشخصیتی را در رفتار خود 

فتار الگوبردار  و سرمششق گیشر  دهند و کودکان از این رمی

از سشو   .دهنشدهشا را نششان مشینآو در رفتارهایششان  کنندمی

 ترششنا وظیفهتشر و که والدین باوجدانپنداشت توان میدیگر 

پشس  ،کنندمیخود اعمال  کودکانها  کمی برا  محدودیت

گیر  در بودن به عنوان یک صفت شخصیتی با آسان با وجدان

 ی رفتشار ش یشافتگها همشراه اسشت کشه سشازمحدودیت چیدن

و  در روابشی و زمینه حضور بیششتر  کندمی را تسریب کودکان

اجتمشاعی بیششتر  تحشولو منجشر بشه  آورداجتماعی را فراهم می

خشویی  آزردهبشا روان . همینین اگر ایشن روابشی(25) گرددمی

آمیششزش و ارتبششاط  باشششد، پششذیر  بیشششتر همششراهتوافششق و کمتششر

نظشر داششت بشروز  . بایشد درششودمیتسشریب  کشودکوالدین با 

مشرتبی  تعار  با صفات شخصیتی و نشاتوانی در حشب تعشار 

هششا  شخصششیتی والششدین در رسششد پویششاییاسششت و بششه نظششر مششی

. چنین والشدینی در آمشوزش کنندمیا  بروز رابطه ها اختالل
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بشه کودکشان  گیر تصشمیمارتباطی، حشب مسشئله و  ها مرارت

 .(23) شوندمیخود ناتوان 

 کودکشانی کشه والدینششان از سشطوح بشاال افزون بر ایشن، 

پشذیر  برخوردارنشد مششکالت رفتشار  برونگرایی و مسئولیت

توانششد ارتباطششات مششی تر متبششتو بششه صششورت  دارنششد کمتششر 

ربشاتی خشویی، بی آزرده. در مقابشب رواناجتماعی داششته باششند

ضششداجتماعی در  هششا  مخششرب ودر والششدین بششا رفتارهیجششانی 

 هشا ویژگیمخشرب  تأریر دهندهنشانکه  کودکان مرتبی است

 .(96) اجتمششاعی کودکششان اسششت تحششولشخصششیتی والششدین بششر 

گیشر  و تقلیشد بایشد بشه نقشش سرمششق نتای  در تفسیر همینین

یشادگیر  اجتمشاعی   زندگی بر اسا  نظریشه کودکان در طول

هشا، زمینشه را ها  شخصیتی طی سالویژگی ربات توجه داشت.

. همینشین ممکشن اسشت کندمی برا  یادگیر  کودکان فراهم

 طوربشهباششند کشه  و مسئول، کودکانی داششته با وجدانمادران 

منجشر بشه  پذیر  باشند که این امر خودئولیتژنتیکی مستعد مس

در اجتمشاعی  هشا مرارتبیشتر  تحولو رفتار   یافتگیشساز

 . (99) شودمیآنرا 

بایشد بشه زمشان صشر  ششده  گیشر ،سرمششق تأریرعالوه بر 

 توجشه داششت. توسی هر یک از والدین در رابطه با فرزندان نیز

، شناسشششیوظیفهوالشششدینی کشششه از صشششفات شخصشششیتی ماننشششد 

احسششا   بیشششتر  برخوردارنششد، پششذیر گرایششی و توافقبششرون

صشر  آمشوزش و زمشان بیششتر  را  مسئولیت بیشتر  دارند و 

مشوزش بشا آ افشزایش زمشانکننشد، کشه یاددهی به کودکشان مشی

اجتمشاعی بیششتر  تحولبه  ست و منجرها همراه اافزایش مرارت

گردد. همینین این والدین از همکار  و حمایشت کودکان می

اسششا  کودکششان برخوردارنششد و بششر ایششن  تحششولبیشششتر  بششرا  

یار  کننشد  تحولیتکالیف  فرزندان خود را در انجام توانندمی

 را از انجام این تکالیف باز ناخواسته آنان طوربه توانندمیو هم 

بیششتر در  اجتمشاعی تحول که مجموع این موارد منجر به دارند

 .(92) گردندکودکان می

همینین یافتشه فرعشی پشژوهش نششان داد کشه پسشران نمشره 

اجتماعی به دست آورده بودند  اما  تحولبیشتر  از دختران در 

اجتمششاعی دختششران و  تحششولدر مجمششوع تفششاوت معنششادار  در 

بشه ایشن نکتشه تشوان . در تبیین ایشن یافتشه مشیشده نپسران مشاهد

کودکشششان از  دبسشششتانیپیشها  اششششاره کشششرد کشششه در سشششال

هشا  اندکی برخوردارند و بیششتر مرشارت ها  اجتماعیمرارت

افتد نوجوانی اتفاق می ها سالر اجتماعی در سنین مدرسه و د

اجتمشاعی متفشاوتی در کودکشان  تحشولبنابراین ممکن اسشت و 

یابی نقش دبستانیپیش ها سالاین در  مشاهده نشود، عالوه بر

جنسیتی در کودکشان بشه صشورت کامشب  ها تفاوتجنسیتی و 

والششدین از پسششران و دختششران  انتظششارات شششکب نگرفتششه اسششت و

تفشاوت معنشادار  در  شودمتفاوتی است که منجر میانتظارات 

 . (21) اجتماعی در این سنین مشاهده نگردد تحول

ها  دیگر بر پژوهش تأیید نتای  این پژوهش در مجموع 

 تحشولشخصشیتی والشدین بشر  هشا ویژگیمعنادار  تأریرمبنی بر 

دهشد شخصشیت عی و زندگی کودکان است و نششان مشیاجتما

ن پرداخته شود و است که باید بیشتر به آ بااهمیتیوالدین مقوله 

 هشاییگامبه آن اهمیت داده شود که ایشن پشژوهش و نتشای  آن 

تربیتشی و  نتشای  و تلویحشات بشا وجشود برا  این منظور بود. امشا

تنباط اسشت، نتشای  ایشن وهش قابشب اسشروانشناسی که از این پژ

ر بششوده اسششت کششه از نیششز برخششوردا هاییمحششدودیتپششژوهش از 

به علت  ؛ زیرااشاره کرد پژوهشتوان به نمونه شان میترینمرم

از یشک  ردمطالعهمو نه، نموموجود و شرایی پژوهش مشکالت

از  کشهاینهمینین با توجه بشه  شد. انتخابمنطقه از شرر ترران 

و  ششددهشی بشرا  سشنجش متغیرهشا اسشتفاده ابزار خشودگزارش

بنشابراین در ممکن است سشوگیر  پاسشخ وجشود داششته باششد، 

عشالوه  کشرد.تای  حاضر باید جوانم احتیاط را رعایشت تعمیم ن

بر این عشدم همکشار  مناسشم والشدین و مسشئولین تعشداد  از 

. بشا ایشن پشژوهش اسشت ها محدودیتاز دیگر  هامردکودک

پشژوهش حاضر و نتای  حاصب از ایشن  ها محدودیتتوجه به 

آتششی از  هششا پژوهششششگران در وهگششردد کششه پژپیشششنراد مششی

 ه گیرنشد.تر  از لحا  جغرافیایی و مکانی برشرها  متنوعنمونه

شخصشیتی والشدین در  هشا ویژگیبه اهمیشت  با توجههمینین 
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آموزشششی و تربیتششی  ها برنامششهاجتمششاعی کودکششان، در  تحششول

 توجه بیشتر  داشته باشند. هاویژگیوالدین، متخصصان به این 

بشه صشورت مسشتقب اجشرا ششده اسشت و  این: تشکر و قدردانی

سو  سازمان آمشوزش آن بر رو  افراد نمونه از  یجوز اجرایم

 9931در سشال  و پرورش ترران و دانشگاه امشام خمینشی قشزوین

مسشئولین مرشدها  کشودک بشدین وسشیله از تمشامی صادر شد. 

که در اجرا  ایشن حاضر در پژوهش و همینین والدین محترمی

 کمال تشکر و قدردانی داریم.پژوهش مشارکت داشتند، 

گونشه  تضشاد هیچاین پشژوهش بشرا  نویسشندگان  تضاد منافع:

 منافعی نداشته است.
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Abstract  

Background and Purpose: Previous studies have shown that parents play an important role in 

children's mental and physical development; however, research on the impact of parental 

personality traits on children's social development is low. The purpose of this study was to 

determine the role of parent’s personality traits in the social development of preschool children. 

Method: The present study is descriptive and correlational. The statistical population included all 

the mothers and fathers of preschool children in Tehran during the school year of 2016-2017. 508 

parents (mother or father) were selected by referral to pre-school centers in Tehran and using 

multistage cluster sampling method. The participants completed the Vineland social 

maturity scale (Edgar, 1956) and NEO-personality inventory – revised questionnaire (McCrae & 

Costa, 1997). Data analysis was performed using the Pearson correlation coefficient and multiple 

regression analysis (stepwise). 

Results: Regression analysis showed neuroticism of parents (mother or father) had negative 

predictive for social development of preschool children and extroversion, openness and 

conscientiousness of parents (mother or father) had positive predictive for social development of 

preschool children (P<0/05). 

Conclusion: Based on the findings of this study, it can be conclude that parent’s personality traits 

have a significant effect on the social development of preschool children. Therefore, according to 

the importance of personality traits on the social development of children, it is necessary to pay 

special attention to the characteristics and personality traits of the parents in the process of 

education of children. 

Keywords: Social development, personality traits, preschool children 
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