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رفتار  باالگوهای ارتباطی خانواده ابعاد شخصیت، پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین  هدف

پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده و رویکرد توصیفی از نوع مندانه در دانشجویان بود. جرأت

( مقطع 441( و پسر )449نفر دانشجوی دختر ) 229کنندگان پژوهش شامل شرکتهمبستگی هست. 

ای گیری خوشهبودند که بر اساس روش نمونه 4934-32نور جیرفت در سال دانشگاه پیامکارشناسی 

مقیاس تجدید  (،4399شخصیتی )آیزنک،  هایمقیاس ویژگیو ای تصادفی انتخاب گردیدند چند مرحله

( و پرسشنامه ابراز وجود )هرزبرگر 4331نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده )فیتزپاتریک و ریچی، 

تفاده ها از ضریب آلفای کرونباخ اس( را تکمیل نمودند. برای تعیین پایایی پرسشنامه4311همکاران،و 

ستفاده از با ا های روانسنجی مناسبی برخوردار هستند.ها از ویژگیکه این پرسشنامه ها نشان دادیافته شد.

اد شخصیت ابع مندانه توسطجرأتبینی رفتار تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان، میزان پیش

 گراییبرونبعد ها نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده مورد بررسی قرار گرفت. یافتهو ابعاد 

مندانه رأتجکننده منفی و معنادار رفتار بینیپیش رنجوریکننده مثبت و معنادار و بعد روانبینیپیش

یری گکننده مثبت و معنادار وجهتینیبیری گفت و شنود خانواده پیشگجهتاست. همچنین، 
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ژوهش های پدر مجموع یافتهمندانه می باشد. جرأتبینی کننده منفی و معنادار رفتار همنوایی پیش

رفتار ش با افزای ارتقاء گفت و شنود خانوادههای شخصیتی و شان داد که دارا بودن برخی ویژگیحاضر ن

 در فرزندان مرتبط است. مندانهجرأت

های مندانه، ویژگیجرأتالگوهای ارتباطی خانواده، دانشجویان، رفتار  :كلیدي واژگان

 شخصیت

 مقدمه

ا ش زندگی هر فرد رترین بخترین و در عین حال با ارزشارتباط با دیگران یکی از مهم

های اخیر توجه زیادی به مبحث تعامل اجتماعی ماهرانه شده است. دهد و در سالتشکیل می

دقیق و  هایگران ماهرتری هستند باعث شده تا پژوهشها تعاملنکته که برخی از انساناین 

کردهای تعامل اجتماعی انجام شود و نتایج حاکی از این امر است که منظمی درباره کار

 ای پویا و متقابل است و این ارتباطاتهای اجتماعی موثر، توان برقراری رابطهالزمه فعالیت

، 4های انسان سایه افکنده است )رزنباومها و رابطهفردی بر تمام تماسیانهای مو مهارت

ورزی فردی، دارا بودن مهارت جراتهای مهم در ارتباطات میاناز جمله مهارت (.2112

فردی و کلید ورزی را قلب رفتار میانجرأت( 2111) 2و همکاران لینای که است به گونه

شکوفایی استعدادها و رشد خالقیت افراد نقش مؤثری را ایفاء داند که در انسانی میروابط 

فردی تعریف نموده را مهارت در برقراری ارتباط میان (، آن4312) 9کند. آلبرتی و امونزمی

مل سازد به نفع خود ع، رفتاری است که شخص را قادر میمندانهجرأترفتار و معتقدند که 

ی خود بایستد، احساسات واقعی خود را صادقانه ابراز گونه اضطرابی روی پاهاکند، بدون هر

( نیز، رفتار 2112) 1کند و با توجه نمودن به حقوق دیگران، حق خود را بگیرد. رایس

دن به نهاخویشتن به صورت صریح، مستقیم و مناسب، ارج مندانه را توانایی ابراز جرأت

ه ک این در حالی است د.داناحساس و فکر خود و شناخت نقاط قوت و ضعف خویشتن می

 هاستها و اعمال رجحانورزانه، ناتوانی در بیان عواطف، ابراز خواستهرفتارهای غیر جرأت

                                                           
1. Rosenbaum 

2. Lin, Shiah, Chang, Lai & Wang 

3. Alberti & Emmons 

4. Ries  



 401                                    ....              مندانهجرأت رفتار با خانواده ارتباطی الگوهای، شخصیت ابعاد رابطه

و ناتوانی در احقاق حقوق ها له با موقعیتو موجب رفتارهای بازدارنده و اجتنابی در مقاب

ر چند ه جرأتپذیری. افراد فاقد رفتارهای کمرویی، خجالتی و سلطه گردد. مانندفردی می

از  ب رنجش ناشیکنند ولی ممکن است به سبدیگران رنجش و ناراحتی ایجاد نمیبرای 

وسته به ها باشند و در نتیجه پیدر خود، یکی از ناشادترین انسان کفایتیاحساس ایمنی و بی

 (.4916دنیای درونی خود پناه ببرند )ایرانی زاده، 

(، در تحقیقات خود به این باور رسیدند که هر فرد 2112) 4باستنکملمیر، دنیلسون و 

های گوناگون و افراد مختلف، به برای ورود به اجتماع و در نتیجه رویارویی با موقعیت

های شخصیتی مجهز است. بر همین اساس، ابزارهایی مانند ساختارهای روانی و ویژگی

های شخصیتی قادرند رفتارهای موقعیتی ویژگیدارند، ( اذعان می2111) 2بامیستر و تونگ

ها و محیط تعامل دارند و از این طریق، رفتار و ها با موقعیتبینی کنند، این ویژگیرا پیش

انی و رشد شخصیت و بهداشت رو بنابراین،کنند. چگونگی تعامل با دیگران را تعیین می

نتظار وان اتبا توجه به این امر، می دارد.جسمی انسان، با نحوه برقراری ارتباط با دیگران رابطه 

ی تعامل و چگونگ افراد در ارتباط با دیگران  داشت که چگونگی بروز رفتارهای اجتماعی

یر شخصیت های دیگر، تحت تاثمانند بسیاری از فعالیتو ارتباطی که افراد با یکدیگر دارند 

( در توصیف 4931نقل از سبزی،  ، به4331) 9کتل (.4912ها قرار گیرد )خرمایی و خیر، آن

ش همتا و نسبتاً پایدار درونی و بیرونی منهای بیجنبهدارد شخصیت، آن شخصیت بیان می

 ار بینی آنچه که یک شخص در موقعیتی معین انجام خواهد داداست که امکان پیش فرد

ای هالگویی از رفتار فردی و اجتماعی و یا به عبارتی رفتار و شیوه عنوانو بهسازد فراهم می

 کند. تفکر است که نحوه سازگاری شخص را تعیین می

( با در نظر گرفتن دو تیپ 4931سبزی، ، به نقل از 4331) 1یزنکآدر همین راستا، 

یان م های شخصیتی در تعامالترنجوری، بر نقش این ویژگیگرایی و روانشخصیتی برون

را بودن، گهایی چون جامعهگرا با دارا بودن ویژگیای که فرد برونگونهتاکید دارد. بهفردی 

                                                           
1. Kemmelmeier, Danielson & Bastten 

2. Baumeister & Twenge 

3. Cattle 

4. Ayzenk 
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 خواهی دارایمندی به مردم، جرات داشتن، فعال و پرحرف بودن، خوشبینی و هیجانعالقه

یری، پذانگیزه باال برای تعامل اجتماعی بوده و با مهار احساسات و هیجانات خود، انعطاف

این  (.2119، 4دهند )هارن و میشلفردی نشان میقاطعیت و استقالل بیشتری را در روابط بین

هایی چون اضطراب، پرخاشگری، ویزگی داشتنرنجور، با ت که افراد رواندر حالی اس

اشند بفردی موفقی نمیپذیری قادر به برقراری روابط میانافسردگی، کمرویی و آسیب

و  2116، 9کالیش و رابینز؛ 2116، 2)کیلنیز های متعدد پژوهشنتایج  (.4931)سبزی، 

طور بهای شخصیتی بر نوع رفتار اجتماعی افراد ویژگیاین ( حاکی از تاثیر 2141، 1ژوهاس

مندانه، نوعی مهارت اجتماعی است بنابراین د. با توجه به اینکه رفتار جراتباشمیکل 

ن رفتار از عوامل تاثیرگذار بر میزان بروز ایهای شخصیتی بینی کرد که ویزگیتوان پیشمی

ی های اندک. با توجه به اینکه در این زمینه پژوهشفردی باشددر روابط اجتماعی و میان

بینشی جدید  ،تر در این زمینهبررسی دقیق گرفته، این پژوهش بر آن است تا بتواند باصورت 

 فراهم آورد.ورزانه جراتساز بروز رفتار در تبیین عوامل زمینه

اکثر محققان اتفاق نظر دارند که بیشتر رفتارهای اجتماعی آموختنی هستند و  از سویی،

های اجتماعی بر ی یادگیری شناختی اجتماعی بندورا، مهارتبر همین اساس، در نظریه

 2دورا. بنوندشتاثیرات شناختی، رفتاری و محیطی یاد گرفته میحسب تعامل چند جانبه بین 

که یادگیری رفتارهای اجتماعی از  ( معتقد است4912؛ به نقل از شهیدی و صریحی، 4316)

ر نفوذ عالوه بپذیرد. سازی و تقلید رفتارهای دیگران به ویژه والدین صورت میطریق مدل

والدین از جنبه ارثی، موقعیت اجتماعی خانواده، وضع اقتصادی، افکار و عقاید، آداب و 

همچنین شکل خانواده و الگوی رفتار اعضا با یکدیگر و جو کلی حاکم بر خانواده رسوم و 

 بطور کل ارتباطات. گذارندهای فردی و اجتماعی افراد تاثیر می بر شخصیت و مهارت

 کنند در غالب الگوهایشان ارتباط برقرار میهایی که والدین با فرزندانخانواده و شیوه

. یک مدل رایج در بررسی الگوهای ارتباطی خانواده؛ شوده میارتباطی خانواده نشان داد

                                                           
1. Haren & Mitchell 

2. Cale 

3. Kalish & Robins 

4. Juhasz 

5. Bandura 
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(. 4331، 4فیتزپاتریک و ریچی) گیری همنوایی استشنود و جهتوگیری گفتجهت

ها شرایطی را شنود را میزانی که خانوادهوگیری گفت(، جهت2112و فیتزپاتریک ) 2وئرنرک

آورند که در آن همه اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل، فراهم می

وع در این ناند. ز موضوعات شوند، تعریف کردهنظر درباره طیف وسیعی ا بحث و تبادل

یز گیری همنوایی نجهتشود. انواده با همفکری همه اعضا گرفته میها، تصمیمات خخانواده

ها و عقاید تأکید ها، ارزشها بر روی همسان بودن نگرشعبارت است از میزانی که خانواده

های خود را متناسب با نیاز خانواده رود تا برنامهبنابراین از فرزندان انتظار میکنند. می

 ا نسبت به عالیق خانواده در درجه دوم اهمیت قرار دهند.هماهنگ کنند و عالیق خود ر

و حسن زاده،  2111، 1؛ دبورا و گاستاو1211، 9کوستن و اندرسون) های متعدد نتایج پژوهش

شنود باال تمایل دارند که فرزندانی با وهایی با گفتدهد که خانوادهنشان می( 4931

 فردی، افزایش قاطعیت درهای میانتوانمندیها و های اجتماعی باال، رشد شایستگیمهارت

ا هایی برفتار و احساس خودارزشمندی تربیت کنند. این در حالی است که در خانواده

نفس پایین و کم مهارت در تعامالت گیری همنوایی باال، فرزندانی کمرو، با حرمتجهت

 نوعبه  ، توجههاپژوهشبا توجه به نتایج شوند. فردی تربیت میهای بیناجتماعی و مهارت

های گیری مهارتارتباط اعضای خانواده به عنوان عاملی تاثیرگذار در ایجاد و شکل

یشتر های بورزی امری انکارناپذیر بوده و بررسیفردی فرزندان خصوصا مهارت جراتبین

 کند.در این زمینه ضرورت پیدا می

نقش کلیدی ابعاد شخصیت و ارتباطات  در راستای مطالب مطرح شده و بر مبنای 

د نباش های مختلف زندگی داشتهد بر عملکرد افراد در حیطهنتوانخانوادگی و تأثیری که می

سوی دیگر، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی مندانه از جرأتسو، و اهمیت رفتار از یک

رفتار  و ی ارتباطی خانواده، ابعاد الگوهاابعاد شخصیت بین آیا -4به این سؤاالت بوده است: 

مندانه را در جرأتتواند رفتار می ابعاد شخصیت آیا -2مندانه رابطه وجود دارد؟ جرأت

                                                           
1. Fitzpatrick & Ritchie 

2. Koerner 

3. Koesten & Anderson 

4. Deborah & Gustavo 
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دانه منجرأتتواند رفتار می خانواده ارتباطی الگوهای ابعاد آیا -9بینی کند؟ دانشجویان پیش

 بینی کند؟را در دانشجویان پیش

 پژوهشروش 

مقطعی بوده و روش مورد استفاده، روش توصیفی از نوع همبستگی این پژوهش از نوع 

پسر  دختر و کلیه دانشجویانمورد مطالعه در این پژوهش، متشکل از . جامعه آماری باشدمی

که از بودند 4934-32در سال تحصیلی نور شهرستان جیرفت دانشگاه پیاممقطع کارشناسی 

انتخاب  4ایای چندمرحلهخوشهروش به  ( 441( و پسر )944دانشجوی دختر ) 229 هابین آن

وانشناسی، ر های مختلف به صورت تصادفی، چهار رشتهشدند. بدین گونه که از بین رشته

کالس به صورت  2انتخاب گردید. سپس از هر رشته  مدیریت، حسابداری و کامپیوتر

 مورد آزمون قرار گرفتند.ها ی دانشجویان حاضر در کالستصادفی انتخاب شد و کلیه

 برای بررسی متغیرهای این پژوهش از پرسشنامه های زیر استفاده شد:

مندانه از جرأترفتار  برای سنجش :2(ASRI) پرسشنامه ابراز وجود هرزبرگر

استفاده شده است. این پرسشنامه یک  (ASRI) 9جود هرزبرگرپرسشنامه خودگزارشی ابراز

ها که باشد. آزمودنی به هر یک از گویهگویه می 22دارای کاغذی است که -مقیاس مداد

 (ASRI)دهد. پرسشنامه اند، پاسخ میغلط مشخص شده -ها به صورت صحیحجواب آن

 42( ساخته شده است. در پرسشنامه مذکور 4311در سال ) 2و کتز 1ی هرزبرگر، شانوسیلهبه

گویه پاسخ منفی دارد. امتیازات به صورت صفر و یک بوده و نمره  49گویه، پاسخ مثبت و 

عکس. در این آزمون به وجود بیشتر است و بردهنده قاطعیت و ابراز باال در آن نشان

( نمره یک و به 21و  22، 21، 43، 41، 46، 42، 49، 3، 1، 9، 4های صحیح سواالت )پاسخ

ذاری گگیرد و بقیه سؤاالت به صورت معکوس نمرههای غلط نمره صفر تعلق میپاسخ

همزمان  6، رواییASRI(. مؤلفین مقیاس 4911شوند )به نقل از سهرابی و معتمدین، می

                                                           
1. Multi-Stage Cluster Sampling 

2. Assertiveness Self-Report Inventory (ASRI) 

3. Herzberger 

4. Chan 

5. Katz 

6. Validitv 



 404                                    ....              مندانهجرأت رفتار با خانواده ارتباطی الگوهای، شخصیت ابعاد رابطه

( این 9349نژاد و دیگران، ( )هرمزی2)بازآزمایی 4( و پایایی4911)سهرابی و معتمدین،

( نیز روایی و پایایی 4911اند. سهرابی و معتمدین )مقیاس را مطلوب گزارش کرده

اند. در پژوهش حاضر ( مطلوبی برای این مقیاس به دست آورده9کرونباخ، تنصیف)آلفای

 به دست آمد. 91/1میزان آلفای کرونباخ 

برای  4319نامه را آیزنک درسال پرسش این:(EPI) 4کشخصیتی آیزن پرسشنامه

در سال و  ن پرداختآبه طور دایم به اصطالح  4399تا سال  اولین بار تدوین کرد و

گرایی و نامه دو مولفه اساسی بروناین پرسش .توسط براهنی به فارسی برگردانده شد4913

باشد که درباره رفتارها و سوال می 29شامل  و دهدنژندی را مورد بررسی قرار میروان

ی باید آزمودن بوده ونامه به صورت صفر و یک گذاری پرسشنمره. تلف استاحساسات مخ

با توجه به وضع عاطفی خود، در مقابل هر سؤال گزینه بلی یا خیر را عالمت بزند و هیچ 

نمره صفر تعلق  های خیرپاسخو به  4نمره  بلههای پاسخبه سؤالی را بدون پاسخ نگذارد. 

 رنجوریروانو در مولفه  26، حداقل نمره صفر و حداکثر  گراییبرون. در مولفه گیردمی

باشد. این مقیاس از اعتبار محتوا و مالک بسیار باالیی می 94حداقل نمره صفر و حداکثر 

رایی گبرای مقیاس برون(، ضریب آلفای کرونباخ 4919) برخوردار است. خسروی و بیگدلی

برای بررسی پایایی این  .اندنموده گزارش 11/1 را رنجوریو برای مقیاس روان 11/1 را

مقیاس در پژوهش حاضر، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای بعد 

 دست آمده است.به  14/1 رنجوریروانو برای بعد  93/1،  گراییبرون

ابزار یک مقیاس  این :5شده الگوهای ارتباطی خانوادهنظر پرسشنامه تجدید

ی اپنج درجهای دهنده را در دامنهخودسنجی است که درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخ

ه ارتباطات خانوادگی او گزاره که در زمین 26درباره (  =کامالً مخالفم 1=کامال موافقم،  2)

دین صورت ب سنجدشنود و همنوایی را میوابعاد گفت ،کند. این ابزارگیری میاندازه هستند،

                                                           
1. reliability 

2. retest 

3. Split half 

4. Eysenck 

5. Revised Family Communication Patterns Questionnaire 
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 شنود است.وگزاره بعد مربوط به بعد گفت 42گزاره اول مربوط به بعد همنوایی و  44که 

 قرار دارند.  11تا  1و بُعد همنوایی در دامنه  61تا  1شنود در دامنه وبنابراین نمرات بُعد گفت

( روایی محتوایی و سازه و پایایی )آلفای کرونباخ و 2112کوئرنر و فیتزپاتریک )

پایایی ( 4912نیا )اند. در ایران نیز کوروشبازآزمایی( این مقیاس را مطلوب گزارش کرده

و برای بُعد  19/1شنود واین مقیاس را به روش ضریب آلفای کرونباخ برای بُعد گفت

روایی نیز ( 4916و رحیمی و خیر ) (4931حسن زاده ) رده است.به دست آو 14/1همنوایی 

را از طریق )تحلیل عامل( و پایایی آن را با استفاده از آلفای کرونباخ مطلوب این پرسشنامه 

و  99/1اند. در تحقیق حاضر میزان آلفای کرونباخ برای بعد گفت و شنود، به دست آورده

 به دست آمد. 13/1برای بعد همنوایی 

ها، به منظور تجزیه و تحلیل آماری در این بعد از مشخص نمودن نمرات آزمودنی

ا اعم از ههای آمار توصیفی، اطالعات توصیفی آزمودنیپژوهش، ابتدا با استفاده از شاخص

میانگین و انحراف معیار مشخص گردید. سپس به منظور بررسی سوال اول از ضریب 

ت دوم و سوم پژوهش، از روش آماری رگرسیون همبستگی پیرسون و جهت بررسی سواال

 چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد.

 ي پژوهشهایافته

به منظور بررسی اطالعات توصیفی متغیرها، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در 

 آمده است. 4جدول 

 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش .1جدول 

 

 مندانهجرأترفتار  های آمار توصیفیشاخص
 الگوهای ارتباطی خانواده ابعاد شخصیت

 همنوایی گفت و شنود رنجوریروان گراییبرون 

 93/94 69/13 2/41 9/42 14/44 میانگین

 42/41 66/42 6/6 4/1 62/2 انحراف معیار
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باطی ابعاد شخصیت، ابعاد الگوهای ارت بین آیا»که سؤال اول پژوهش مبنی بر این به پاسخ در

 شد ادهاستف پیرسون همبستگی ضریب از«مندانه رابطه وجود دارد؟ جرأتخانواده و رفتار 

 .(2)جدول 

ابعاد  گراییبعد برون با مندانهجرأترفتار است،  مشخص 2همانطور که در جدول 

ا رابطه منفی و معنادار دارد. همچنین ب رنجوریروانرابطه مثبت و معنادار و با بعد  شخصیت

ابطه منفی بُعد همنوایی ر  و با رابطه مثبت و معنادار الگوهای ارتباطی خانواده شنودوبعد گفت

 . داردو معناداری 

 (=222Nماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه ) .2جدول

 متغیر 4 2 9 1 2

 گراییبرون -4 -    

 رنجوریروان -2 -46/1* -   

 شنودوگفت -9 21/1* -29/1* -  

 همنوایی -1 -41/1* 22/1* -29/1* - 

 مندانه جرأترفتار -2 24/1* -49/1* 93/1* -11/1* -
*P≤0/00 

فتار تواند رمیابعاد شخصیت  آیا»مبنی بر اینکه  به سؤال دوم پژوهش، پاسخ برای

 همزمان به شیوه گانهچند رگرسیون روش از« بینی کند؟مندانه را در دانشجویان پیشجرأت

گرایی شخصیت دهد که بعد بروننشان می 9های جدول (. داده9)جدول  استفاده شد

و بعد  (P  ،29/1 =β<1114/1)مندانه جرأترفتار بینی کننده مثبت و معنادار پیش

،  P<1114/1)مندانه جرأترفتار بینی کننده منفی و معنادار پیش رنجوری شخصیتروان

22/1-  =βباشد. ( می 

 شخصیتمندانه بر ابعاد جرأتنتایج رگرسیون رفتار  .2جدول 

  ینبمتغیر پیش

F 

 

P 

 

R 

 
2R 

2R 

 شده تعدیل
 

β 

 

T 

 

P 

 گراییبرون
12/99 1114/1 29/1 21/1 22/1 

29/1 94/1 1114/1 

 1114/1 -91/1 -22/1 رنجوریروان
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تواند یمآیاابعاد الگوهای ارتباطی خانواده »پژوهش،مبنی بر اینکه به سؤال سوم  پاسخ برای

ه شیوه ب گانهچند رگرسیون روش از« بینی کند؟مندانه را در دانشجویان پیشجرأترفتار 

شنود وگیری گفتدهد که جهتنشان می 1های جدول داده (.1شد )جدول  استفاده همزمان

( و P  ،94/1 =β<1114/1)مندانه جرأترفتار دار بینی کننده مثبت و معناخانواده پیش

مندانه جرأترفتار بینی کننده منفی و معنادار گیری همنوایی خانواده پیشجهت

(1114/1>P  ،94/1-  =βمی ).باشد 

 مندانه بر ابعاد الگوهای ارتباطی خانوادهجرأتنتایج رگرسیون رفتار  .4جدول 

 

 ینبمتغیر پیش
 

F 

 

P 

 

R 

 
2R 

2R 

 شده تعدیل
 

β 

 

t 

 

P 

 شنودو گفت 
31/92 1114/1 21/1 22/1 21/1 

94/1 19/2 1114/1 

 1114/1 -49/2 -94/1 همنوایی

 گیريبحث و نتیجه

 رایی،گی همچون برونهای شخصیتحاضر به منظور بررسی رابطه برخی ویژگی پژوهش

مندانه در جرأترنجوری و همچنین ابعاد گفت و شنود و همنوایی خانواده با رفتار روان

نشان مندانه جرأت. نتایج حاصل از بررسی رابطه ابعاد شخصیت و رفتار دانشجویان انجام شد

ه و این بعد وجود داشترابطه مثبت و معنادار مندانه جرأتگرایی با رفتار داد که بین بعد برون

بعد بین  باشد. همچنینمندانه میجرأتو معنادار رفتار  بینی مثبتپیشبه شخصیت قادر از 

 و این بعد از شخصیت رابطه منفی و معنادار وجود داشت مندانهجرأترفتار رنجوری و روان

مسو با های این پژوهش همندانه بود که یافتهجرأتنادار رفتار بینی منفی و معقادر به پیش

و بشارت،  2141 ژوهاس، ؛2116 رابینز، و ؛کالیش2116 کیل،های پیشین )ژوهشبرخی از پ

مندانه رأتجگرایی و رفتار رونمعنادار مثبت بودن رابطه بین بعد بدر توجیه  باشد.( می4916

گرا بودن، هایی چون جامعهبا دارا بودن ویژگی گراتوان اذعان داشت که افراد برونمی

 ،بودنر حرف بودن، خوشبین و هیجان خواهداشتن، فعال و پ جرأتمندی به مردم، عالقه

انگیزه باالیی برای تعامل اجتماعی داشته و وقت بیشتری را برای فرایند اجتماعی شدن و 

شود تا در روابط اجتماعی، کنند، لذا باعث میاستفاده از حمایت اجتماعی صرف می
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( و قادر به بروز رفتار 2119، 4به کرده )هارن و میشلاضطراب و تنیدگی کمتری را تجر

به بیشتر تمایل و آمادگی به تجر ،رنجورفرد روانکه این در حالی است  مندانه باشند.جرأت

دخوری، خصومت، تکانشوری، کمرویی، تفکر غیر منطقی، افسردگی واضطراب، تنش، خ

گی او شرایطی که بر زند اغلب احساس ناتوانی در کنترل وقایع و وو عزت نفس پایین دارد 

ادهای سبت به رویدپذیری ن. احساس پوچی، بیهودگی و آسیبمی کند ،گذاردتاثیر می

ت. سشود باور داشته باشد که در به دست آوردن پیامدهای مطلوب ناتوان افشارزا باعث می

ر کنند کنترلی بحدودیت داشته و احساس میجتماعی مهای ابنابراین این افراد در مهارت

ی اجتماعی نیز باور هادر موقعیت و (2111، 2)والزوچ و النگرن های زندگی ندارندموقعیت

 ای بروز دهند.مندانهجرأتتوانند قاطعانه عمل کرده و رفتار دارند که نمی

گیری گفت و شنود در خانواده و رفتار ، بین جهتها، نتایج نشان داد کهدر ادامه بررسی

گیری همنوایی در خانواده و ، رابطه مثبت و معنادار و بین جهتزندانمندانه در فرجرأت

با  که این یافته ، رابطه منفی و معناداری وجود دارددر روابط اجتماعی مندی فرزندانجرأت

. در توضیح این باشدمی( همسو 4911و کشتکاران،  4916نتایج پژوهش )جوکار و رحیمی، 

گونه اظهار داشت که در واقع، دانشجویان بر حسب تعامل خود با والدین، توان اینیافته می

که دانشجویانی که در جوّ خانوادگی با دارای قدرت ابراز وجود متفاوتی هستند. به طوری

یان با دانشجو کنند، از سطح باالی ابراز وجود برخوردارند اماگفت و شنود باال زندگی می

 اشند.ببرخوردار میتری جوّ خانوادگی همنوایی باال، افرادی هستند که از ابراز وجود پایین

ی با همنوایی باال، والدین مستبد یهادر خانوادهله است که علت این امر حاکی از این مسأ

با جمع  مقابلهشان باید از تعارض و ها تأکید دارند که فرزندانکننده هستند. آنو کنترل

ر کلی جلوی و به طو شتهها شوند، به بزرگترها احترام گذاها تسلیم آناجتناب کنند، در بحث

هایی با همنوایی باال، بر (. تعامالت در خانواده1412، 9فردی را بگیرند )هوآنگمسایل بین

و نسل در این دهم تکیه دارد. ارتباطات بین اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل خانواده به 

ها شنوی از والدین و دیگر بزرگساالن است. در این خانوادهکننده حرفها منعکسخانواده

                                                           
1. Haren & Mitchell 

2. Walczuch & Lundgren 

3. Huang 
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 شان عمل کنند )کوئرنر و فیتزپاتریک،رود تا مطابق با میل والدیناز فرزندان انتظار می

کنند و  یگیرند که از منابع قدرت پیروها یاد میزندان اینگونه خانواده(، در نتیجه فر2112

از بحث و ابراز عقیده در مورد مسائل مختلف جلوگیری کنند که همین مسأله باعث کاهش 

برعکس در  شود.مندانه در تعامالت اجتماعی میجرأتها در بروز رفتار توانایی آن

ای هشنود باال، به علت باز و خودانگیخته بودن ارتباطات، بحثو  هایی با بُعد گفتخانواده

(. والدین به در 2113، 4گیرد )روسو در رابطه با موضوعات مختلف صورت می گسترده

نظر گرفتن همه جوانب یک مطلب قبل از اتخاذ تصمیم، بیان آشکار عقاید و حتی به چالش 

دارای  هاییدر نتیجه، فرزندان چنین خانواده ، تأکید دارند.های یکدیگرکشیدن دیدگاه

سأله و توانایی رهبری و قدرت ابراز وجود باالیی هستند مهای اجتماعی، قدرت حلمهارت

تواند یاریگر فرزندان در ابعاد دیگر زندگی اجتماعی (. چنین توانایی می2141هوآنگ، )

در راستای تحقق این اتفاق مهم دور  ها را در جامعه میسر سازد.های موفقیت آنشده و زمینه

توانند از مهارت ابراز وجود مطلوب برخوردارند، میای که افراد آن از انتظار نیست که جامعه

احساسات واقعی خود را صادقانه و مستقیم ابراز کنند و با توجه نمودن به حقوق دیگران، به 

دنبال احقاق حق خود باشند؛ و در مقابل انواع مشکالت و مسائل زندگی، فشارهای روانی، 

 (.4911ییالق، واهند بود )نیسی و شهنیتر و پایدارتر ختهدیدها و حوادث ناگوار مقاوم

 هاتهیاف. این باشد داشته والدین برای را مهمی اطالعات تواندمی پژوهش این هاییافته

 طیف ارةدربرا  راحت وگوی گفت شرایط بیشتر خانواده محیط چه هر که است این بیانگر

 انوادهخ اعضای احساسات و افکار گذاشتن میان در برای و آورد فراهم موضوعات از وسیعی

اند دید خود توب هاآن فرزندان اینکه احتمال کند، تشویق فکریهم به را اعضا و بگذارد وقت

بط بین رواقاطعیت را در را نسبت به خودشان تغییر داده، اعتماد به خود را تقویت کرده و 

 باید ،است روان سالمت هایشاخصه از ورزیجرأتچون  و است بیشتر ،فردی بهبود بخشند

 تربیت را انیرو بهزیستی با کودکانی تا کرد گذاری سرمایه باز تعامل و آزاد ارتباط این بر

 .کرد

  

                                                           
1. Ross 



 441                                    ....              مندانهجرأت رفتار با خانواده ارتباطی الگوهای، شخصیت ابعاد رابطه

 منابع

های ابراز وجود در درمان کمرویی میان بررسی روش(. 4996)زاده، جالل .ایرانی

ارشد،  کارشناسینامه های یزد. پایانهای شهرستانآموزان پسر پایه دوم دبیرستاندانش

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

تی مطالعات تربیی ابعاد شخصیت و هوش هیجانی. (. بررسی رابطه4916بشارت، محمد علی .)

 .31-93، 91، شماره شناسیو روان

(. تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادی در گروهی 4916) .جوکار، بهرام و رحیمی، مهدی

سال  ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرانآموزان دبیرستانی شهر شیراز. از دانش

 .911-996، 1، شماره 49

(. بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده، خالقیت اجتماعی و 4931) .حسن زاده، مرضیه

نامه کارشناسی ارشد، آموران دوره راهنمایی. پایانخودکارآمدی اجتماعی در دانش

 شیراز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.دانشگاه 

 گیریهای شخصیتی، جهت(. بررسی مدل علی ویژگی4912). خرمایی، فرهاد و خیر، محمد

 ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازانگیزشی و راهبردهای شناختی یادگیری. 

22 ،1 ،39-93. 

های شخصیتی با اضطراب ه ویژگی(. رابط4919) .خسروی، معصومه و بیگدلی، ایمان اهلل

 .49-21، 4، 2، مجله علوم رفتاریامتحان در دانشجویان. 

(. رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی در 4916رحیمی، مهدی و خیّر، محمد .)

. وسیشناسی دانشگاه فردمطالعات تربیتی و روانآموزان دوره متوسطه شهر شیراز. دانش

 .2-22، 4 دوره دهم، شماره

الگوی علی ابعاد شخصیت، هوش اجتماعی، خودکارآمدی  بررسی (.4934سبزی، ندا .)

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم رتباطی. پایانهای اعاطفی و مهارت

 شناسی.تربیتی و روان

ای بهداشت روانی، رضایت (. بررسی مقایسه4911) .سهرابی، فریبا و معتمدین، مختار

آموزان )دختر و پسر( کم توان ذهنی و عادی در زناشویی و ابراز وجود والدین دانش

http://portal.farsedu.ir/Portal/channels/FcKUploadedFiles/fa/1078/Documents/%DA%86%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%87%2030.pdf
http://portal.farsedu.ir/Portal/channels/FcKUploadedFiles/fa/1078/Documents/%DA%86%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%87%2030.pdf
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پژوهشکده تعلیم و تربیت، سازمان آموزش و پرورش استان استان آذربایجان غربی. 

 آذربایجان غربی.

های فرزندپروری با توانایی ابراز (. رابطه روش4912شهیدی، شهریار و صریحی، نفیسه )

 ،شناسی معاصرروانآموزان. وجود و بررسی تاثیر برنامه آموزشی ابرازوجود در دانش

 .41-29، 4، شماره 9دوره 

(. بررسی تاثیر ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده بر میزان سازگاری 4912نیا، مریم .)کوروش

 روانی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

(. رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری در دانشجویان 4911کشتکاران، طاهره .)

کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  شناسیدانشگاه شیراز. دانش و پژوهش در روان

 .11-63، 93خوراسگان )اصفهان(، شماره 

وجود، وجود بر ابراز (. تاثیر آموزش ابراز 4911نیسی، عبدالکاظم؛ شهنی ییالق، منیجه .)

آموزان پسر مضطرب اجتماعی نفس، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانشعزت

ان شناسی دانشگاه شهید چمرعلوم تربیتی و روانمجله های شهرستان اهواز. دبیرستان

 .2و  4، دوره سوم، سال هشتم، شماره اهواز
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