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چکيده
هدف پژوهش حاضر پیشبینی سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان مقطع متوسطه
دوره دوّم شهر گرمی بر اساس ابعاد سرشت و منش میباشد .روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه
آماری این مطالعه را تمام دانشآموزان پسر سال دهم دبیرستان شهر گرمی در سال تحصیلی 94-95
تشکیل داده است .از این جامعه آماری ،نمونهای به تعداد  295نفر با روش نمونهگیری تصادفی
چندمرحلهای انتخاب شد .برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامههای سرشت و منش،
پرسشنامه سازگاری و پرسشنامه جمعیتشناختی استفاده شد .دادههای پژوهش با روشهای
همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان داد که
منش( )-./71و سرشت( )-./67با سازگاری نوجوانان رابطه منفی معناداری دارند .همچنین نتایج
تحلیل رگرسیون نشان داد که در مجموع 54 ،درصد واریانس مربوط به سازگاری توسط سرشت و
منش تبیین میشود .همچنین ابعاد خودراهبری ،همکاری و پشتکار مهمترین پیشبینی کننده
سازگاری نوجوانان بودند .این نتایج تلویحات مهمّی در آسیبشناسی مشکالت سازگاری دارد .بر این
اساس ،متخصّصان میتوانند از این نتایج برای پیشگیری و درمان مشکالت سازگاری استفاده کنند.
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پيش بينی سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان بر اساس ابعاد سرشت و منش

مقدّمه
نوجوانی یکی از دورههای مهم زندگی است که با تغییرات فیزیولوژیکی ،روانشناختی و اجتماعی
قابل توجهی همراه میگردد که این تغییرات بر سازگاری نوجوانان اثرات مهمّی بر جای میگذارد.
است(ساگی و راجا .)2009 1،سازگاری متأثر از فاکتورهای اجتماعی ،روانی و زیستی است ،به طوری
که عواطف منفی حاصل از مشکالت اجتماعی و یا مشکالت جسمانی ،با ایجاد مشکالت
روانشناختی(ریگبی2003 2،؛ گراهام ،بلمر )2003 3،میتوانند این فرایند را با وقفه مواجه کنند(لیو-
ویسل ،ناتمن -شوارتز ،استرنبرگ.)2006 4،
سازگاری یك مفهوم نسبی است و تحت تأثیر فرهنگها و اعتقادات از جامعهای به جامعه دیگر
فرق میکند؛ به عنوان مثال شاید رفتاری خاص در کشوری مسلمان سازگار تلقی شود؛ ولی در
کشوری دیگر و بر حسب اعتقادات آنان ناسازگارانه باشد .از طرفی دیگر رفتار آدمی تحت تأثیر عوامل
مختلفی؛ از جمله خانواده ،مدرسه ،گروه همساالن و سایر عوامل فردی و اجتماعی و زیستی قرار دارد
و شخصیّت انسان در صورتی به کمال میرسد که بین او و محیط پیرامونش تعادل و تعامل مناسبی
صورت پذیرد .فشارهای اجتماعی به وضوح تأثیر فراوانی بر رفتار فرد دارد .از طرفی دیگر انسان
موجودی انعطافپذیر است .او نه تنها با محیط سازگار میشود؛ بلکه محیط را بر طبق خواستههای
خود دگرگون میکند .بنابراین سازگاری و هماهنگ شدن با خود و محیط پیرامون خود برای هر
موجود زندهای ضرورتی حیاتی است ،تالش روزمره آدمیان جملگی بر حول سازگاری دور میزند .هر
انسان هوشیارانه یا ناهوشیارانه میکوشد ،نیازهای متنوع و گاه متعارض خود را در محیطی که در آن
زندگی میکند ،برآورده سازد .در شکلگیری سازگاری عواملی چون شیوههای تربیتی ،عوامل
آموزشگاهی ،ارزشها و اعتقادات حاکم ،گروه همساالن ،خانواده و آموزشوپرورش مؤثّر است.
کامالً بدیهی است که نوجوانان و جوانان ،حاملین اصلی فرهنگ و تمدن در هر جامعهای به شمار
میروند و این در حالی است که در کشور ما این قشر با ناسازگاریهایی از قبیل اختالالت روانی،
اعتیاد ،فرار از منز ل ،بزهکاری و  ....مواجهند که این مشکالت میتواند برخاسته از سرشت و منش
در آنان باشد؛ به طوری که آمارها نشان داده تقریباً  ./.20از نوجوانان و جوانان هر ساله مشکالتی را در
زمینه سالمت روان تجربه میکنند .بررسیهای دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش-
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سازگاری توانایی آمیزش ،انطباق ،مصالحه ،همکاری و کنار آمدن با خود ،محیط و دیگران تعریف شده
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وپرورش کشور نیز نشان داده که  ./.13/5از جمعیت دانشآموزان کشور که جمعیتی بیش از دو
میلیون نفر را در بر میگیرد ،در معرض خطر اعتیاد قرار دارند(نیکوگفتار .)2006 ،همچنین برزگر
ضمن بیان این مطلب که در سالهای اخیر فرار از منزل در دختران نوجوان افزایش یافته ،به ذکر
 100میلیون نوجوان از خانههای خود فرار میکنند که از این تعداد  ./.74دختر و  ./.26پسر می-
باشند(برزگر .)2002 ،نگاهی دقیق به مکانیزم مشکالت مذکور نشان میدهد ،کاستیهایی که در
صالحیتهای هیجانی یا اجتماعی افراد به وجود آمده ،زمینهساز چنین مشکالت بغرنجی گردیده است
و راهبردهای پیشگیرانه یا اصالحی که به خوبی سازماندهی شده باشند ،میتوانند نوجوانان را در
مسیر صحیح نگاه دارند.
روانشناسی به عنوان علمی که رفتار و فرآیندهای ذهنی انسان را مورد مطالعه قرار میدهد امروزه
بیش از پیش در خدمت آموزشوپرورش برای بهبود فرایندهای یادگیری و آموزش قرار گرفته است.
نتایجی که از مطالعات مربوط به تفاوتهای فردی در زمینه سرشت و منش به دست آمده است بیانگر
این مطلب است که افراد در چگونگی برخورد با یك تکلیف با هم تفاوت دارند ،امّا این تفاوتها نشانگر
سطح بهره هوشی یا الگوهای توانایی به خصوص آنها نیست ،در عوض بیشتر به شیوههای ترجیحی آن-
ها برمیگردد که افراد مختلف برای پردازش و سازماندهی اطّالعات به کار میگیرند .یکی از عوامل
انگیزشی -شناختی دانشآموزان که بر ابعاد مختلف زندگی آنها از جمله سازگاری عاطفی ،اجتماعی
و آموزشی تأثیر دارد سرشت و منش است.
روان شناسان همواره بر اهمیّت پرداختن به الگوهای اساسی رفتار در انسانها تاکید کردهاند و در
این مسیرکاوشهای زیادی برای دستیابی به ابعاد اصلی شخصیت سامان داده شده است(کاویانی و
پورناصح .)1384 ،کلونینجر با تأکید بر پارامترهای زیستشناختی ،یك چهارچوب نظری محکم در
باب شخصیت پدید آورده است که هم شخصت بهنجار و هم شخصیت نابهنجار را در بر میگیرد بر
اساس این دیدگاه ،شخصیت از اجزای سرشت و منش تشکیل شده است(ابوالقاسمی و
همکاران .)1390،منش شامل دریافتهای منطقی درباره خود ،دیگران و دنیا است و بیشتر ویژگی-
هایی را شامل میشود که تحت تأثیر عوامل محیطی در ساختار شخصیّتی فرد پدید میآید .منش ،به
خودپندارهها و تفاوتهای فردی در اهداف ،ارزشها و انتخابهای فرد و معنی تجربهی او در زندگی بر
میگردد که متأثر از یادگیری اجتماعی بوده و در طول زندگی رشد میکند .کلونینجر( )1994سه بعد
را برای منش در نظر گرفته است :خودراهبردی 1،همکاری 1و خودفراروی(2کلونینجر و شوراکیك،
-Self- direction
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آماری در این رابطه پرداخته است :بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در سراسر جهان بیش از
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 .)2005سرشت ،اساس وراثتی هیجانات و یادگیریهایی است که از طریق رفتارهای هیجانی و
خودکار کسب میشود و به عنوان عادات قابل مشاهده در اوایل زندگی فرد دیده میشود و تقریباً در
تمام طول زندگی ثابت باقی میماند(کاپالن و سادوک .)2003 ،کلونینجر مدل عصبی -زیستی3خود
سرشتی در مغز دارای سازمانیافتگی کارکردی 4متشکل از سامانههای متفاوت و مستقل از یکدیگر
برای فعالسازی ،تداوم و بازداری رفتار در پاسخگویی به گروههای معیّنی از محرکهاست .کلونینجر
چهار بعد برای سرشت معرفی کرده است :نوجویی 5،آسیبپرهیزی 6،وابستگی به پاداش 7و
پشتکار(8کاویانی .)1382 ،تفاوتهای فردی در ابعاد سرشتی ،شکل دهنده فرآیند پردازش اطالعات
حسی و مؤلفههای یادگیریهای نخستین به ویژه شرطیسازی پاسخهای رفتاری ناهوشیار میباشد.
سرشت به عنوان سوگیری ارثی در هیجانات و یادگیری مفهوم بندی شده که زیربنا و اساس اکتساب
صفات رفتاری خودکار و هیجانمدار و عاداتی است که در سالهای اولیه زندگی قابل مشاهده هستند و
تقریباً در طول زندگی فرد ،پایدار میباشند .هر یك از ابعاد اساسی چهارگانه سرشتی یك صفت دارای
توزیع طبیعی است که تقریباً ارثی ،قابل مشاهده در کودکی و نسبتاً پایدار در طول زمان میباشد و تا
حدودی توانایی پیشبینی رفتار فرد در بزرگسالی را دارند .تفاوتهای سرشتی که در ابتدا ثابت نیستند،
تمایل به تثبیت در طول سال دوّم و سوّم زندگی دارند(سادوک.)2007،
نتایج تحقیقات انجام شده ارتباط معنیداری را بین برخی از ابعاد سرشت و منش با اقدام به
خودکشی(بیرامی و عبدالهزاده1391،؛ فارمر و همکاران20019،؛ برزو و همکاران؛2006 10؛ بکرا و
همکاران )2005،؛ تنظیم شناختی هیجان (غالمرضایی و همکاران)1393،؛ اعتیاد به مواد مخدر(کرمی
و همکاران1392،؛ پورنقاش تهرانی و همکاران 2011 ،؛ا.لی بن و همکاران 200411،؛آیورن و
همکاران2007،؛ ابوالقاسمی،کیامرثی و مومنی)1392،افسردگی(هانسن و همکاران  1998،؛پیرسون و
)2003؛)؛ اختالل فوبی اجتماعی (ساویا و نتو،واینا و
2001؛ریچتر ،پوالک و ایسمان؛13
هیچرت12،
1
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را برای توضیح ابعاد سرشت ارائه کرد(کلونینجر 1987 ،و  .)1991وی معتقد است که سامانههای
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مارکیو 20101،؛ مرتبرگ و بجروت و ویستت؛20072؛ الچنر 3و همکاران)2007،؛ اضطراب
جدایی(مرتول و آلکین2012 4،؛ خورشید وند و همکاران1394،؛ فرید حسینی و همکاران)1386،
نشان می دهد.
در این زمینه و استقبال فراوان خانوادهها و دانشآموزان از خدمات مشاورهای و یاری رسانی و هم-
چنین کمبود مطالعات در این زمینه و از آنجایی که نتایج تحقیقات بیانگر اختالف نظرهای زیادی در
این خصوص است .از ضرورتهای دیگر انجام پژوهش حاضر این است که بیشتر مطالعات نشان می-
دهند که معموالً معلمان از استراتژیهای مورد استفاده دانشآموزان سازگار و ناسازگار آگاه نیستند.
مسألهای که وجود دارد این است که برخی معلّمین نمیدانند مشکالت سازگاری دانشآموزان به دلیل
ناهمسانی مباحث انگیزشی و شناختی دانشآموزان و استراتژیهای مورد تأکید خود آنها است)اومالی
وچاموت ،1987 5،به نقل از سریواستاوا  .)1997 ،با توجّه به اینکه دانشآموزان آیندهسازان این مرز و
بوم هستند و نیز در فرایند تحول و هویتیابی و بلوغ قرار دارند .لذا ضروری است که سرشت و منش
دانشآموزان سازگار و ناسازگار شناسایی شوند تا در صورت لزوم نسبت به تغییر آنها و یا آموزش
استراتژیهای خاص(شناختی و انگیزشی) و تقویت مهارتهای شناختی متناسب با آنها با استفاده از
روشهای مناسب اقداماتی انجام گیرد .از ضرورتهای دیگر انجام این پژوهش این است که شناخت و
آگاهی افراد از سرشت و منش خود میتواند در جهت خودمدیریّتی و استفاده از امکانات متناست با
وضعیت خود سودمند باشد ،کاربرد این مسأله به ویژه در حوزه سازگاری روانی ،اجتماعی و آموزشی این
مورد خواهد بود که دانشآموزان عادی را از نقاط ضعف بالقوه خودشان آگاهی داده و به دانشآموزان
مکانیزمهایی را آموزش دهیم که خود را با محیطشان بهتر انطباق دهند.
در خصوص ضرورت دیگر انجام این پژوهش ،میتوان به این مورد اشاره کرد که مطالعه و تحقیق در
حیطه سرشت و منش برای مجریان و مدیران و معلّمان مدارس نیز سودمند میباشد با شناخت و آگاهی
مسئوالن مدارس از سرشت و منش و تأثیرگذاری آن بر فعالیّتهای روانی ،اجتماعی ،تحصیلی و
آموزشی به ضرورت اقدامات کمکی در این زمینه واقف شده و با ایجاد جو و امکانات مناسب برای تمامی
دانشآموزان از قبیل مشاوره تحصیلی و برنامههای آموزشی اقدامات دیگر تجارب تربیتی و آموزشی
دانشآموزان را افزایش میدهند .با عنایت به مطالب ذکر شده این پژوهش با هدف پیشبینی سازگاری
9- Savoia , Neto , Vianna and Márcio Bernik
10- Mörtberg , Bejerot and Wistedt
11-lachner
12- Mertol and Alkin
- Omalley & Chamot
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با توجه به نرخ شیوع و بروز مشکالت سازگاری در مدارس در دوره نوجوانی و هزینههای وافر دولت
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عاطفی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان بر اساس سرشت و منش انجام شد .لذا این تحقیق در صدد
است میزان سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان را بر اساس سرشت و منش پیشبینی
کند و در پی این سؤال است که آیا سرشت و منش بر سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی دانش-
مؤلفهها هستند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .در این مطالعه سرشت و منش به عنوان متغیرهای
پیشبین و سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی به عنوان متغیر مالک بررسی شدند .جامعه آماری
در این پژوهش شامل تمامی دانشآموزان سال دهم متوسطه شهر گرمی در سال تحصیلی 1394-95
است که در مجموع 560دانشآموز در سال دهم مقطع متوسطه مشغول به تحصیل بودند .با توجّه به
مشخص بودن تعداد اعضای جامعه آماری دانشآموزان برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و
مورگان()19701استفاده شده است .بنابراین در مطالعه حاضر تعداد  295نفر از دانشآموزان جامعه
آماری مورد مطالعه ،به عنوان نمونه آماری به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای
انتخاب شدند.
ابزار پژوهش
پرسشنامه سرشت و منش 2:پرسشنامه سرشت و منش توسط کلونینجر و همکاران()1994
برای اندازهگیری سرشت زیست ژنتیکی و منش اکتسابی ساخته شده است .این پرسشنامه  125سؤال
دارد و هر آزمودنی به این سؤاالت به صورت صحیح و غلط پاسخ میدهد .در این پرسشنامه سرشت 4
بعد(نوجویی ،آسیبپرهیزی ،وابستگی به پاداش و پشتکار) و منش  3بعد(خود راهبردی ،همکاری و
خودفراروی) دارد .در پژوهش آلون سو و همکاران( )2008ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه باالی
 0/68به دست آمده است .کاویانی و محقّقشناس( )1386ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را در
مقیاسهای  7گانه از  0/61تا  0/96به دست آوردند .بین مقیاسهای 4گانه سرشت با هم و مقیاس-
های  3گانه منش همبستگی معنیداری به دست نیامد .این بدان معنی است که مقیاسها از یکدیگر
مستقل هستند .ضریب همبستگی فرم کوتاه این پرسشنامه با فرم بلند  0/62به دست آمده است.
1

- Krejcie & Morgan
2- Temperament and character Inventory
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آموزان تأثیر دارد؟ و سهم تأثیر هر کدام چقدر است؟ و بهترین پیشبینی کننده سازگاری کدامین
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پرسشنامه سازگاری :این پرسشنامه اوّلین بار در سال  1993جهت سنجش سازگاری دانش-
آموزان در سه حوزه عاطفی ،اجتماعی و آموزشی توسط  A.k.p Singhaتهیّه گردیده و در سال
 1377توسط کرمی ترجمه و نگارش شده است .این آزمون شامل 60سؤال میباشد که برای سنجش
خیر طراحی گردیده است .در این پرسشنامه برای پاسخهای نشانگر سازگاری در هر سه حوزه نمره 0
و در غیر این صورت نمره  1منظور میگردد.
برای آزمودنیها در حوزه سازگاری عاطفی و اجتماعی بر طبق نمرات خام به دست آمده از
پرسشنامه 5 ،طبقه با دامنه نمرات مربوط به آن توصیف گردیده است؛ به این طریق که برای سازگاری
عاطفی طبقه الف :خیلی خوب ،0-1 :ب :خوب ،2-5 :پ :متوسط ،6-7 :ت :ضعیف ،8-10 :ث :خیلی
ضعیف 11 :به باال و در مورد سازگاری اجتماعی نیز الف :خیلی خوب ،0-2 :ب :خوب،3-4 :
پ:متوسط ،5-7:ت :ضعیف ،8-10 :ث :خیلی ضعیف 11 :به باال در نظر گرفته شده است .در ایران نیز
روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه توسط سه نفر از اساتید مشاوره ،روانسنجی و آمار تأیید شده
است .اساتید فوقالذکر تأیید کردهاند که این پرسشنامه برای سنجش سازگاری در سه حوزه عاطفی،
اجتماعی و آموزشی برای دانشآموزان دبیرستانی و پیشدانشگاهی قابل تأیید است .بر اساس گزارش
کرمی ،پایایی این پرسشنامه به روش دو نیمه کردن برای سازگاری عاطفی  0/94و برای سازگاری
اجتماعی  0/93بوده است.
پژوهشگران پس از أخذ موافقت اخالقی و قانونی ضمن جلب رضایت آگاهانه دانشآموزان مورد
پژوهش ،دادهها را جمعآوری کردند و سپس برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون و نرمافزار  SPSSاستفاده نمودند.
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دو حوزه عاطفی و اجتماعی  40سؤال در نظر گرفته شده و گزینههای هر سؤال نیز به صورت بله یا
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يافتهها
نمونه این پژوهش در محدوده سنی  16-18سال قرار داشتند میانگین(و انحراف معیار) سنی دانش-
آموزان  )SD=/.86(X=16/5بود .در جدول  1خالصهای از یافتههای توصیفی(همبستگی) مربوط به

جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیرها

سازگاری عاطفی

سازگاری اجتماعی

سازگاری آموزشی

نمره کل سازگاری

نوجویی

آسیب پرهیزی

خودراهبری

پشتکار

وابستگی به پاداش

همکاری

خودفراروی

سازگاری

1

عاطفی
سازگاری

../87

1

اجتماعی
سازگاری

../71

آموزشی
کل 
نمره
./81
سازگاری


./83

1


./76


./73

1

نوجویی

-./21

./28

./16

./24

1

آسیب

-./18

-./23

-./31


-./36

-./15

خودراهبردی  -./82
-./83


-./96


-./87


-./61


-./91


-./84


-./82

-./17

./24

-./8

-./16

-./19

-./21

-./13 -./10

پرهیزی

پشتکار


-./87

وابستگی به -./11

1
1 -./13
-./10

1
1

-./.2

پاداش
همکاری


-./48


-./66


-./67


-./51

-./30



./21 -./39

خودفراروی

-./18

-./15

-./19

-./24

-./33


-./26

./14


./23


-./25

./20



-./20 -./28

1
1

P> ./.1 , P< ./.5
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متغیر پیشبین سرشت و منش در دانشآموزان ارائه شده است.
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جدول .2جدول ضرایب رگرسیون گام به گام سازگاری بر اساس مؤلفههای سرشت و منش

خودراهبری

4/01

./51

پشتکار

./88

./24

همکاری

2/56

./18

./74

./54

برآورد

4/61

بحث و نتيجه گيری
هدف از پژوهش حاضر بررسی سرشت و منش با سازگاری نوجوانان بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین
سرشت و سازگاری دانشآموزان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد و این فرضیه در سطح  P ‹./05معنیدار
میباشد .نتایج یافتهی به دست آمده از آزمون این فرضیه با پژوهش آلون سو و همکاران( )2008همسویی دارد .با
توجّه به اینکه سرشت به عنوان یکی از عوامل زیستی در بروز اختالل سازگاری دخالت دارد ،توماس و چس انطباق
سرشت فردی با محیط را مطرح کردهاند؛ یعنی اگر سرشت یك فرد ،با انتظارات محیطی هماهنگ باشد انتظار می
رود که او به طور مثبت رشد کند(کاپالن و سادوک .)2007 ،با توجّه به اینکه افراد ناسازگار در زندگی روزمره خود
دارای مشکالتی هستند ،میتوان نتیجه گرفت که از رشد سالمی برخوردار نبوده و در انطباق با محیط دچار مشکل
هستند.
همچنین در این پژوهش بین پشتکار و سازگاری در نوجوانان همبستگی مثبت معناداری به دست آمد .پشتکار
نشاندهنده تمایل ارثی برای پایداری رفتار ،علیرغم محرومیت و ناکامی ،خستگی و تقویت متناوب است .انتظار
می رود که این بعد با سازگاری رابطه مستقیم داشته باشد چرا که با افزایش پشتکار است که ما شاهد افزایش
سازگاری و موفقیت در عرصه زندگی ،شغل و تحصیالت هستیم.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین منش و سازگاری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد .نتایج رابطه
ابعاد منش با سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی در زیر مورد بحث قرار میگیرد :نتایج نشان داد که بین
همکاری و سازگاری دانشآموزان رابطه مثبت معناداری وجود دارد .بین خود راهبری و سازگاری عاطفی ،اجتماعی
و آموزشی دانشآموزان رابطه مثبت معناداری به دست آمد که این نتیجه با یافتههای پژوهشی لیو و
همکاران( )2001و کیم و همکاران( )2009همسو است .میتوان نتیجه گرفت که منش فرد از عوامل مهمّی است
که میتواند بر سازگاری روانی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان تأثیر بگذارد .طبق نظریه یادگیری ،مشکالت
سازگاری و کژرفتاری به دلیل نابهنجاری در مکانیسمهای طبیعی یادگیری به وجود میآید و نظریه تجربیات اوایل
24
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متغیرها

B

β

R

R2

خطای استاندارد

پيش بينی سازگاری عاطفی ،اجتماعی و آموزشی دانشآموزان بر اساس ابعاد سرشت و منش

کودکی ،علّت مشکالت سازگاری را یادگیری تقلیدی عالیم میداند که توسط مادر به فرزندان منتقل میشود،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عوامل محیطی در بروز مشکالت سازگاری نوجوانان دخالت دارد.
این نتیجه را میتوان اینگونه تبیین کرد که پختگی منش همانند یك مارپیچ است که در آن افراد میتوانند
 .)2004منش فرد میتواند در واکنش به موقعیتهای اضطرابآور در مارپیچ ،پایین بیاید(برای مثال کلونینجر،
 .)2004میتوان گفت که منش نوجوانان ناسازگار ،در حد پایینی است .همچنین ترکیب خودراهبری باال ،همکاری
باال و پشتکار باال ،آن چیزی است که افراد سالم ،متعادل و سازگار را مشخص میکند(به نقل از کاویانی.)1382 ،
پس میتوان بیان کرد که نوجوانان ناسازگار در این سه بعد دارای نمرات پایینی هستند بنابراین ناسازگاری بیشتر و
به تبع آن مشکالت و کژرفتاریهای زیادی را شاهد هستیم.
نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر نشان داد که حدود  49درصد واریانس مربوط به سازگاری توسط سرشت و
منش تبیین میشود .همچنین نتایج نشان داد که خودراهبری باال در پیشبینی نشانههای سازگاری روانی،
اجتماعی و آموزشی در نوجوانان بیشترین سهم را دارد.
با عنایت به بررسیها و جستجوهای وافر پژوهشگر ،از آنجایی که بررسی رابطه بین سرشت و منش با سازگاری
نوجوانان در کشور عزیزمان ایران تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه مطالعه حاضر میتواند از
این جهت بدیع باشد ،امکان مقایسه نتیجه به دست در این قسمت با نتایج پژوهشهای داخلی دیگر مقدور نیست
لیکن یافتههای پژوهش حاضر در این خصوص میتواند با یافتههای لیو و همکاران( ،)2006کیم و همکاران(،)2009
کلونینجر( ،)2004کیونینجر و شوراکیك( ،)1997آلون سو و همکاران( )2008و کاویانی( )1382هماهنگ باشد.
در پایان ،بر اساس یافته های این پژوهش ،به معلمان و والدین توصیه می شود با تأکید بر اهمیت مؤلفه های
سرشت و منش ،می توانند توان سازگاری دانش آموزان را افزایش دهند .در نظام های آموزشی به جای تأکید بر
انتخاب افراد بر اساس نمره و رتبه ،به رشد صالحیت ها و تسلط افراد بر موضوع یادگیری توجه شود؛ در سیستم
آموزش و پرورش ،تأکید بر عوامل درون روانی افزایش یابد.
این مطالعه نیز مانند سایر پژوهشها ،دارای برخی محدودیتها بود که در پژوهشهای آینده باید به آنها توجّه
کرد .از جمله اینکه نتایج پژوهش محدود به پسرها بوده و قابل تعمیم به دخترها نیست .همچنین ،این پژوهش به
علّت استفاده از روش توصیفی -همبستگی و ناتوانی در کنترل برخی متغیرهای احتمالی مانند هوش ،خالقیت،
تجربیات پیشین و  ...نمیتوان ادعا کرد که ارتباط مشاهده شده صرفاً ناشی از متغیرهای پیش بین بوده است.هم-
چنین از آنجایی که از نظر کلونینجر بین عوامل فرهنگی -اجتماعی و مؤلفههای سرشت و منش ارتباط وجود دارد
بنابراین پیشنهاد میشود که پژوهشی مشابه با این مطالعه در سایر مناطق نیز انجام گیرد.
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ارتقاء کنند(کلونینجر و شوراکیك .)1997 ،این مارپیچ باعث خردمندی و بهزیستی میشود(برای مثال :کلونینجر،
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Predicting affective, social and academic adjustment in students based on
temperament and character dimensions
Abstract
The present study was aimed to Predicting affective, social and academic
adjustment in students based on temperament and character dimensions in Germi
City. The research method was correlational. Population of the study incorporated
first year high school students of in Germi city in the academic year 2015-2016.
Participants were 295 male students were selected using multistage random
sampling method. For data collection, we used Temperament and character
Inventory, affective, social and academic adjustment and demographic
questionnaires. Data were analyzed by Pearson correlation test and regression
analysis. The results showed that there were negative, significant relations between
temperament (. /71) and character (. /67) with adjustment. Also, The results of
regression analysis indicated that, In general, 54% of variance for academic
adjustment is explicable based on the temperament and character dimensions.
Also, the dimensions of self- directiveness, Co-cooperativeness and Persistence
were the most important predictors of adolescent adjustment. These results have
important implications in psychopathology of adjustment problems. Accordingly,
the experts, can use these results for prevention and treatment of adjustment
problems.
Keywords: character, temperament, adjustment, students.
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