
 

 

     
  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز

  ١٣٨٩ بهار ١٧شماره  پنجمسال 
  

اي در دانشجويان داراي هاي شخصيت و راهبردهاي مقابلهويژگي يمقايسه
  انضباطي دانشگاه با دانشجويان عادي يپرونده در کميته

 

     دانشگاه تبريز  دانشيار - دکتر منصور بیرامی
  چکیده
اي دانشجويان راهبردهاي مقابله و شخصيت هايويژگي يمقايسه، پژوهش اينهدف 

در اين پژوهش  .استانضباطي دانشگاه با دانشجويان عادي  يداراي پرونده در کميته
داراي پرونده در  اندانشجوي(اي است، دو گروه از دانشجويان مقايسه -که از نوع علي 

 روشاستفاده از با ) نفر ۷۶= يانشجويان عادو د نفر  ۷۶= انضباطي دانشگاه يکميته
، شناختيجمعيت يو از طريق پرسشنامهانتخاب شدند  تصادفي سادهگيري نمونه

 يامقابله يراهبردها يپرسشنامهو ) NEO-FFI(نئو فرم کوتاه شخصيتي  يپرسشنامه
ل يتحلماري ها با استفاده از روش آداده. مورد ارزيابي قرار گرفتندالزاروس و فولکمن 

که بين د نتايج پژوهش نشان دا .ديل گرديتحل) MANOVA(ره يانس چندمتغيوار
در صفات  ،انضباطي دانشگاه با دانشجويان عادي يدانشجويان داراي پرونده در کميته

دانشجويان داراي  دار وجود دارد، و نمراتاي تفاوت معنيو راهبردهاي مقابله شخصيتي
اي هيجان و راهبرد مقابله )>۰۰۰/۰P(نوروتيسيزم ، در باطيانض يپرونده در کميته
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توافق پذيري ، و در يباالتر از دانشجويان عاد يدارمعنيبه طور ) >۰۱/۰P(مدار 
)۰۰۰/۰P<(،  باوجدان بودن)۰۰۰/۰P<( مدار لهأمساي راهبرد مقابله، و)۰۲/۰P<(، 

 هد تجربي براي اين فرض کههاي پژوهش، شوايافته. بود يتر از دانشجويان عادپايين
دانشجويان توانند بر رفتارهاي مجرمانه در مي ايصفات شخصيتي، و راهبردهاي مقابله

  .مؤثر باشند، فراهم کردانضباطي دانشگاه  يداراي پرونده در کميته

اي، دانشجويان داراي پرونده در صفات شخصيتي، راهبردهاي مقابله :کلیدي گانواژ
  .دانشگاهانضباطي  يکميته

  
آموزد که شمار با عوامل مختلف زندگي به تدريج ميهاي بيينسان پس از درگيرا

اگر شرايط محيطي آن طور که بايد و . چگونه خود را با محيط زيست سازگار گرداند
شايد فراهم باشد، شخصيت هر فرد به طور عادي و طبيعي قوام يافته و قدرت انطباق و 

شوند که داراي پيدا مي ياي همواره افراددر هر جامعه اما. کنديـسازش پيدا م
توانند با هنجارهاي اجتماعي يـهاي شخصيتي بوده و بدون آنکه بخواهند نماختالل

دانشجويي نيز از اين  يجامعه). ۱۳۸۱ستوده، ميرزايي و پازند؛ (سازگاري پيدا کنند 
هاي مختلف کشور در دانشگاه باشد، و هر ساله، تعدادي از دانشجويانامر مستثني نمي

ها که مرجع رسيدگي به به دليل ارتکاب جرائم مختلف به کميته انضباطي دانشگاه
  .   شوندجرائم و تخلفات دانشجويي است، ارجاع داده مي

يک فرايند پيچيده و  يکه با جرم و بزه مترادف است، نتيجه ۱رفتار جنايي
  باشدميقابل بين عوامل محيطي و گرايشات فردي اثر مت يچندعاملي است که در برگيرنده

  
  

 1- criminal behavior 
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هاي مطالعاتي رفتار جنايي، بررسي يکي از حوزه). ۲۰۰۲، ۳و ونک ۲، جي۱دونالن(
گيري، رفتار جنايي شخصيت است که براساس اين جهت يهاارتباط بين جرم و ويژگي

شوند از صفات شخصيتي پديدار مياي صفت شخصيتي خاص يا مجموعه يبه واسطه
، يکي از اولين ۷مدل سه عاملي شخصيت آيزنک). ۲۰۰۵، ۶، دبراين۵، جانسنز۴ون دام(

داند؛ به هاي شخصيت است که رفتار جنايي را با صفات شخصيتي مرتبط مينظريه
شناختي و ترکيب شرايط محيطي و عوامل عصب) ۱۹۹۸؛ ۱۹۷۷(آيزنک  يعقيده

گردد که اين فرضيه داللت بر اين دارد که وجود آمدن انواع جرم مي شخصيتي باعث به
). ۲۰۰۹، ۸بلونيگن(ها بيش از برخي ديگر، مستعد ارتکاب جرم هستند برخي شخصيت

؛ به نقل ۱۹۹۲( ۱۰و مک کري ۹مطالعاتي که براساس مدل پنج عاملي شخصيت کوستا
بين صفات شخصيتي و وقوع اند نيز حاکي ارتباط صورت گرفته) ۲۰۰۹از بلونيگن، 

براساس مدل پنج ) ۱۹۹۴(و همکاران  ۱۱پژوهشي که جان. باشندجرائم مختلف مي
مجرم که مرتکب جرائمي چون  يساله ۱۳ -۱۲عاملي انجام دادند نشان داد که پسران 

يرمجاز و زورگيري شده بودند، در عوامل شخصيتي ـدزدي، استفاده از داروهاي غ
گرايي نمرات باالتري تر و در بروندان بودن و گشودگي، نمرات پايينپذيري، باوجتوافق

بر روي ) ۱۹۹۶( ۱۲در بررسي هون. نسبت به گروه پسران غيرمجرم کسب کرده بودند
ساله مجرم نيز مشخص شد که بين وقوع جرم با نوروتيسيزم  ۱۶ -۱۹آموزان دانش

ون دام،  يمطالعه. في وجود داردارتباط مثبت، و با گشودگي و باوجدان بودن ارتباط من
آموزان مجرم در صفات الوه بر اينکه دانشـنشان داد ع) ۲۰۰۵(جانسنز و دبراين 

تر و در نوروتيسيزم آموزان عادي در سطح پايينپذيري و گشودگي نسبت به دانشتوافق
  داري يدان نيز به طور معنـدر سطح باالتري قرار داشتند، تکرار جرم پس از رهايي از زن

  

  

2- Ge 
4- Van Dam 
6- De Bruyn 
8- Blonigen 
10- McCrae  
12- Heaven 

1- Donnellan 
3- Wenk 
5- Janssens 
7- Eysenck 
9- Costa 
11- John  
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بر اساس . پذيري و گشودگي و سطح باالي نوروتيسيزم رابطه داردسطح پايين توافقبا 
نيمرخ شخصيتي مجرمين با نمرات ) ۱۹۹۸( ۳و شولت ۲، ون ليشات۱هاي ون اکنيافته

گرايي، پذيري و باوجدان بودن، و نمرات متوسط در برونبسيار پايين در صفات توافق
  .شودگشودگي و نوروتيسيزم مشخص مي

هاي شخصيت، راهبردهايي که افراد جهت مقابله با رويدادهاي عالوه بر ويژگي
نوان عوامل برانگيزاننده تجربه هيجانات توانند به عرند نيز ميبزا به کار مياسترس

، ۴پکران(و هيجاني افراد را به مخاطره اندازند  يمثبت و منفي، بهزيستي ذهني، رفتار
هاي رفتاري و شناختي براي مقابله کردن به تالش). ۲۰۰۲، ۷و پري ۶، تيتز۵گوتز

، ۹ولکمنو ف ۸الزاروس(گردد پيشگيري، نظم بخشيدن و فرونشاندن تنيدگي اطالق مي
شود، غالب راهبردهاي هاي زيادي ميامل فعاليتـگرچه مقابله کردن ش). ۱۹۸۴

باشند؛ يـتالش فرد براي بهبود يک موقعيت دشوار م یدهـکنناي، منعکسقابلهـم
يا تالش ) ۱۰مدارلهأمقابله مس(هايي همچون طراحي يک نقشه يا انجام عمل موقعيت

از قبيل گريه کردن، ) ۱۱مدارمقابله هيجان(ند فرد براي کاهش احساسات ناخوشاي
هايي جويانه و باالخره در پيش گرفتن فعاليتپردازي و پرداختن به رفتارهاي عيبخيال

و  ۱۳پنلي) (۱۲اجتنابي يمقابله(باشد زا ميکه هدف آنها اجتناب از موقعيت تنيدگي
همدستان آنها به  ن واساس برخي مطالعات صورت گرفته، مجرميبر). ۲۰۰۲، ۱۴توماکا

اي مناسب در مقابل حل مسائل و مشکالت خود هاي مقابلهطور کلي از کمبود مهارت
عبارتند از اجتناب، حل فوري مشکل  اي مجرمين عمدتاًهاي مقابلهمهارت. برندرنج مي

  ؛۲۰۰۱؛ چاباتي،۱۳۸۳ايراني، ( با کمترين تفکر در مورد پيامد آن، و رفتارهاي پرخاشگرانه
  

  

2- Van Lishout 
4- Pekrun 
6- Titz 
8- Lazarus 
10- task- oriented coping 
12- avoidance- oriented coping 
14- Tomaka 

1- Van Aken 
3- Scholte 
5- Goetz 
7- Perry 
9- Folkman 
11- emotional- oriented coping 
13- Penley 
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   ). ۱۳۸۷، ارجي ؛ و۱۳۸۴؛ اسمعيلي، ۱۳۸۳به نقل از ايراني، 

بين آن و عوامل  يبا وجود اهميت وقوع جرم در بين دانشجويان و وجود رابطه
بنابراين با . شخصيتي، متأسفانه در کشور ما پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفته است

صفات شخصيتي  يتوجه به آنچه مطرح شد، پژوهش حاضر درصدد برآمد تا به مقايسه
مدل (اي و راهبردهاي مقابله) يت کوستا و مک کريبر اساس مدل پنج عاملي شخص(

انضباطي دانشگاه با  يدانشجويان داراي پرونده در کميته) الزاروس و فولکمن
هايي، عالوه بر اينکه اطالعات ارزشمندي انجام چنين پژوهش. دانشجويان عادي بپردازد

دهد، توجه يـميار قرار ـهداشت رواني اين دانشجويان در اختــوضعيت ب يدرباره
در بعد  گيران را به نيازهاي بهداشتي دانشجويان، خصوصاًگذاران و تصميمسياست

  .نمايدرواني، جلب مي

  روش 
  ي آماريجامعه و نمونه

جامعه آماري آن و  است يامقايسه -علي مطالعات  در مقولهحاضر  يطرح پژوهش
 ۸۷ -  ۸۸ز در سال تحصيلي شامل کليه دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه تبري

نامه مي باشد که به دليل ارتکاب به يک يا چند مورد از جرائم ذکر شده در آئين
شوراي عالي انقالب فرهنگي در مورخ  ۳۵۸مصوب جلسه  انضباطي دانشجويان،

تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختالس، : از قبيل( ۱۴/۶/۷۴
هاي دانشگاه يا خوابگاه، خالل، وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامهتقلب در امتحان، ا

هاي محارب، مفسد يا ملحد، المال، عضويت در گروهکخسارت به اموال دانشگاه يا بيت
ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه، استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا 

، استفاده از نوارهاي ويديويي يا صوتي مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه مواد
اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تکثير و توزيع اين گونه هاي رايانهيا لوحه

داراي ، ...)نامشروع، تشکيل يا شرکت در جلسات نامشروع و  يوسايل، داشتن رابطه
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گيري با بهره. ودنفر ب ۹۵باشند، که تعداد آنها انضباطي دانشگاه مي يپرونده در کميته
نفر از آنان به عنوان  ۷۶گيري تصادفي ساده و بر اساس جدول مورگان، از روش نمونه

 ۷۶گروه دانشجويان عادي نيز شامل . نمونه پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند
هاي مختلف دانشگاه تبريز انتخاب و با گروه نفر بود که از بين دانشجويان دانشکده

، جنسيت، رشته )۱۸ – ۳۵(ان داراي پرونده، از لحاظ متغيرهايي چون سن دانشجوي
  . اقتصادي، و شاغل يا بيکار بودن همتا شدند يتحصيلي، وضعيت تأهل، طبقه

  گیرياندازهابزارهاي 
ک و سوابق ين پرسشنامه اطالعات دموگرافاي يلهيبوس :شناختیجمعیت يپرسشنامه

اعتياد به مواد مخدر، مصرف الکل،  يه تحصيلي، سابقهجنسيت، سن، رشت لياز قبافراد 
  . دندص شيتلخ... و  بيماري رواني يسابقه

شخصيتي نئو،  يسؤالي پرسشنامه ۶۰فرم  ):NEO-FFI(نئو  یشخصیت يپرسشنامه
نوروتيسيزم، : دهد که عبارتند ازاصلي شخصيت را مورد ارزيابي قرار مي يپنج زمينه

گروسي فرشي، (پذيري و باوجدان بودن ي در برابر تجربه، توافقگرايي، گشودگبرون
ترجمه و  يبه زبان فارس) ۱۳۸۰( يفرش يران توسط گروسين پرسشنامه در ايا). ۱۳۸۰
از (اي ليکرت گزينهبا مقياس پنج شده است و يابيهنجار يرانيان ايدانشجو يبر رو
روايي محتواي اين ابزار را کوستا و . شودپاسخ داده مي) مخالف موافق تا کامالً کامالً

گرايي ، برون%۹۰بررسي نموده، پايايي آن را براي نوروتيسيزم ) ۱۹۹۲(مک کري 
در . اندگزارش نموده% ۹۰و باوجدان بودن% ۸۶پذيري ، توافق%۷۶، گشودگي ۷۸%

% ۶۰ايران نيز منيرپور و شوندي ضريب پايايي اين مقياس را با روش آلفاي کرونباخ 
% ۶۷ضريب پايايي در پژوهش حاضر نيز با روش آلفاي کرونباخ . اندرش نمودهگزا

  .محاسبه گرديد

سط الزاروس و ون پرسشنامه تيا :فولکمن -الزاروس يامقابله يراهبردها يپرسشنامه
 ياقابلهـروش م ۸ماده است که  ۶۶شامل و ده است ـه شيـته) ۱۹۸۵(ولکمن ـف
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 α=۶۶/۰ تا ۷۹/۰ يالزاروس ثبات درون. کنديم يريگندازهجان محور را ايمحور و هلهأمس
مقابله  ينباخ براوکر يآلفا. گزارش کرده است يامقابله يهاروش ک ازيهر  يرا برا

به نقل از ارجي، ( است ۷۹/۰له أمس مقابله متمرکز بر يو برا ۷۲/۰جان يمتمرکز بر ه
، يريگا فاصلهي ينيگزيدور ،ييارويرو یمقابله: عبارتند از الگوهااين  .)۱۳۸۷

، تنابـاج -  فرار ،يريپذتيولومس، يـاجتماع يهاتيحما يجستجو، يندارـشتيخو
شتگانه به ـه يهان الگويا که مجدد مثبت يابيارز، و شده يزـيربرنامه ييگشالهأسـم

، يرـيپذتيولو، مسيـت اجتماعيحماجستجوي (ر دامهلأمس يهادو دسته روش
، ييارويرو(ر دامجانـيو ه) مجدد مثبت يابيشده و ارز يزـيرنامهبر ييگشامشکل

  ).۱۳۷۴، يگرگر يبدر(م شده است يتقس) يشتندارياجتناب و خو - ، فرار ينيگزيدور

  هایافته
 ۱هاي شخصيت در جدول شماره ميانگين و انحراف استاندارد نمرات دو گروه در ويژگي

 یانگين نمرات دانشجويان داراي پروندهمطابق اين جدول مي. نشان داده شده است
انضباطي در صفت شخصيتي نوروتيسيزم بيشتر از ميانگين نمرات دانشجويان عادي، و 

  .باشدتر از آنان ميپذيري و باوجدان بودن، پاييندر صفات توافق

  میانگین و انحراف استاندارد دو گروه در صفات شخصیت) 1(جدول 

  دانشجویان عادي  دهدانشجویان داراي پرون  گروه
  )انحراف استاندارد(ميانگين   )انحراف استاندارد(ميانگين   صفات شخصيت
  )۹۶/۸( ۴۰/۲۹  )۲۳/۱۰( ۹۶/۳۷  نوروتيسزم

  )۵۵/۶( ۳۶/۲۷  )۴۱/۶( ۴۴/۲۶  گراييبرون
  )۰۳/۸( ۸۱/۲۸  )۹۴/۸( ۵۳/۲۹  گشودگي

  )۷۷/۶( ۶۷/۳۱  )۴۵/۵( ۰۶/۲۷  توافق پذيري
  )۲۱/۷( ۷۵/۳۳  )۴۶/۶( ۸۵/۲۷  باوجدان بودن
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از دانشجويان از لحاظ هاي مربوط به تفاوت بين دو گروه تجزيه و تحليل داده جهت
به . بهره گرفته شد )مانوا(متغيره ، از روش تحليل واريانس چندهاي شخصيتيويژگي

، از آزمون هاي شخصيتويژگياثر گروه بر  يدارين معنييتع يهمين منظور برا
هاي ويژگيدر  ن دو گروهيبنتايج حاصل نشان داد اده شد که لکز استفيو يالمبدا

که نتايج در  )>۰۰۰/۰Pو   F)۱۴۶و ۵(=۲۶/۱۴۸۴دار وجود دارد يتفاوت معن شخصيت
   :درج شده است ۲جدول شماره 

  تیره صفات شخصیانس چندمتغیل واریلکز در تحلیو يج آزمون المبداینتا )2(جدول 

  F  آزمون چندمتغیره  متغیرها
درجه 
  آزادي اثر

درجه 
  آزادي خطا

  سطح
  داريمعنی

  ۰۰۰/۰                   ۱۴۶  ۵        ۲۶/۱۴۸۴  المبداي ويلکز  گروه
      

مورد  يهادر گروه هاي شخصيتويژگي يهاانسيوار يش فرض برابريپ يبررس يبرا
  : است مدهآ ۳ج آزمون لون در جدول شماره ينتا. شد استفادهآزمون لون از ز يپژوهش ن

  جج

  تیهاي صفات شخصانسیوار يفرض برابرشیپ یج آزمون لون جهت بررسینتا )3(جدول 
  داريسطح معنی  F  df1  df2  صفات شخصیت

  ۲۱/۰ ۱۵۰ ۱ ۵۷/۱  نوروتيسزم
  ۵۴/۰  ۱۵۰  ۱  ۳۷/۰  برونگرايي
  ۵۴/۰  ۱۵۰  ۱  ۳۶/۰  گشودگي

  ۱۱/۰  ۱۵۰  ۱  ۵۴/۲  توافق پذيري
  ۶۶/۰  ۱۵۰  ۱  ۱۹/۰  با وجدان بودن

  

ت در دو گروه با هم يصفات شخص يهاانسيج جدول فوق گوياي آن است که وارينتا
را نشان  يج بعدينتا ييايافته، پاين يدار ندارند، که ايگر تفاوت معنيکديبرابر بوده و با 
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 يهاليلکز و لون، تحليو يهاي المبدادست آمده از آزمونه ج بيبا توجه به نتا. دهديم
قرار گرفت که نتايج به دست آمده در  يها مورد بررسين آزمودنيت بمربوط به اثرا
  :قابل مشاهده است ۴جدول شماره 

  تیره اثرات گروه بر صفات شخصیانس چندمتغیل واریج تحلینتا )4(جدول 

مجموع   متغیر وابسته  گروه
  df  مجذورات

میانگین 
  .F  sig  مجذورات

گروه 
دانشجويان     
      /داراي پرونده

شجويان دان
  عادي

 ۰۰۰/۰  ۰۳/۳۰ ۶۰/۲۷۷۹ ۱  ۶۰/۲۷۷۹  نوروتيسيزم
  ۳۸/۰  ۷۶/۰  ۱۲۳/۳۲  ۱  ۲۳/۳۲  گراييبرون

 ۶۰/۰  ۲۷/۰  ۹۰/۱۹  ۱  ۹۰/۱۹  گشودگي
  ۰۰۰/۰  ۴۵/۲۰  ۹۲/۸۰۵  ۱  ۹۲/۸۰۵  توافق پذيري
  ۰۰۰/۰  ۱۱/۲۸  ۱۴۲/۱۳۲۰  ۱  ۴۲/۱۳۲۰  باوجدان بودن

  

انضباطي دانشگاه  یپرونده در کميته ، بين دو گروه دانشجويان داراي۴براساس جدول 
- ، توافق)>۰۰۰/۰Pو  =۰۳/۳۰F(، در صفات شخصيتي نوروتيسيزم يو دانشجويان عاد

، تفاوت )>۰۰۰/۰Pو  =۱۱/۲۸F(، و باوجدان بودن )>۰۰۰/۰Pو  =۴۵/۲۰F(پذيري 
دار وجود دارد و با توجه به ميانگين دو گروه در صفات شخصيتي مندرج در معني

شود که گروه دانشجويان داراي پرونده، در صفت شخصيتي مشخص مي، ۱جدول 
پذيري نوروتيسيزم، نسبت به گروه دانشجويان عادي، در سطح باالتر، و در صفات توافق

قرار دارند، ولي، بين دو گروه در صفات شخصيتي  يترو باوجدان بودن در سطح پايين
  . داري مشاهده نشدنيگرايي و گشودگي در برابر تجربه، تفاوت معبرون

تغير ـروه را در مـدارد دو گـانگين و انحراف استانـمي، ۵اي جدول شماره ـهداده
شود که بر اساس اطالعات اين جدول مشخص مي. دهداي نشان ميراهبردهاي مقابله

مدار اي هيجانميانگين نمرات دانشجويان داراي پرونده انضباطي در راهبرد مقابله
  .باشدمدار کمتر از آنان ميلهأاي مسنشجويان عادي، و در راهبرد مقابلهبيشتر از دا
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  ايمیانگین و انحراف استاندارد دو گروه در راهبردهاي مقابله )5(جدول 
  دانشجویان عادي  دانشجویان داراي پرونده  گروه

  )انحراف استاندارد(میانگین   )استانداردانحراف(میانگین   ايراهبردهاي مقابله
  )۵۴/۱۰( ۹۲/۴۶  )۲۴/۸( ۴۸/۴۳  مدارسألهم

  )۷۰/۹( ۳۱/۴۷  )۲۵/۸( ۰۶/۵۱  مدارهيجان

انس يل وارياي از روش تحلبين دو گروه در راهبردهاي مقابله جهت مقايسه
ن ييـتع يلکز برايو يبداـن منظور آزمون الميا يره استفاده شد که برايدمتغـچن
 يـبررس ياي، و آزمون لون براقابلهـبردهاي مـراه ر مستقل بريغـاثر مت يداريمعن

مورد پژوهش استفاده  يهااي در گروهراهبردهاي مقابله يهاانسيوار يفرض برابرشيپ
  :آمده است ۷و  ۶ج به دست آمده، به ترتيب در جداول يشد که نتا

  ايلهنتایج آزمون المبداي ویلکز در تحلیل واریانس چندمتغیره راهبردهاي مقاب) 6(جدول 
آزمون   متغیرها

  F  چندمتغیره
ي درجه

  آزادي اثر
ي درجه

  آزادي خطا
  سطح 
  داريمعنی

  ۰۰۰/۰  ۱۳۵  ۱۶ ۰۷/۲۳۶۷  المبداي ويلکز  گروه
  

  ايهاي مقابلهفرض برابري واریانس سبکنتایج آزمون لون جهت بررسی پیش) 7(جدول 
  داريسطح معنی  F  df1  df2  ايراهبردهاي مقابله

  ۴۶/۰ ۱۵۰ ۱ ۵۳/۰  مدارنراهبرد هيجا
  ۱۳/۰  ۱۵۰  ۱  ۹۱/۳  مدارراهبرد مسأله

  

اي نتايج آزمون المبداي ويلکز بيانگر آن است که بين دو گروه، در راهبردهاي مقابله
تفاوت  >۰۰۰/۰Pو  F)۱۳۵و۱۶(=۰۷/۲۳۶۷با مقدار ) مدارلهأمدار و مسراهبرد هيجان(

راهبردهاي  يهاانسيدهد که وارينشان مج آزمون لون نيز ينتا. وجود دارد دارمعني
دار ندارند؛ با توجه به يگر تفاوت معنيکدياي در دو گروه با هم برابر بوده و با مقابله
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ن يمربوط به اثرات ب يهاليلکز و لون، تحليو يهاي المبدادست آمده از آزمونه ج بينتا
  :آمده است ۸جدول شماره هاي حاصل، در قرار گرفت که يافته يها مورد بررسيآزمودن

  اينتایج تحلیل واریانس چندمتغیره اثرات گروه بر راهبردهاي مقابله) 8(جدول 

مجموع   متغیر وابسته  منابع تغییر
   مجذورات

میانگین 
  مجذورات

میانگین 
  F  مجذورات

 ۰۱/۰  ۵۸/۶ ۳۷/۵۳۴  ۱  ۳۷/۵۳۴  مدارهيجان
    ۰۲/۰      ۹۹/۴         ۱۶/۴۴۸  ۱            ۱۶/۴۴۸مدار             مسأله

  

شود که بين دو گروه از دانشجويان، در ، مشاهده مي۸با توجه به اطالعات جدول 
و  =۹۹/۴F(مدار لهأو مس) >۰۱/۰Pو = ۵۸/۶(مدار اي هيجانراهبردهاي مقابله

۰۲/۰P<(و مشاهده ميانگين  ۵دار وجود دارد که با مراجعه به جدول ، تفاوت معني
شود که دانشجويان داراي پرونده، نمرات دو گروه در متغيرهاي مذکور، مشخص مي

مدار، نمرات باالتر، و در راهبرد اي هيجاننسبت به دانشجويان عادي در راهبرد مقابله
       .اندتري کسب کردهمدار نمرات پايينلهأاي مسمقابله

  گیريبحث و نتیجه
انضباطي  یانشجويان داراي پرونده در کميتههاي پژوهش حاضر، دبراساس يافته

دانشگاه در مقايسه با دانشجويان عادي، در صفت شخصيتي نوروتيسيزم در سطح 
هاي صورت گرفته پيشين از جمله قرار داشتند که اين يافته با نتايج پژوهش يباالتر

؛ ۱۹۹۸؛ ون اکن، ون ليشات و شولت، ۱۹۹۶؛  هون، ۲۰۰۵ون دام، جانسنز و دبراين، 
و عصبانيت، تکانشگري،  يهايي همچون اضطراب، پرخاشگرخصيصه. باشدهمسو مي

هاي پذيري در برابر فشار رواني، و ساير جنبهثباتي عاطفي، آسيبعواطف منفي، بي
توانند به صورت منفي رفتار انسان را تحت شخصيتي مرتبط با عامل نوروتيسيزم مي

آميز همچون گرايش به سمت مصرف فتارهاي مخاطرهبروز ر یتأثير قرار دهند و زمينه
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مواد، الکل، پرخاشگري، ضرب و جرح، تهديد، و روابط جنسي نامشروع را فراهم آورند 
از سوي ديگر، اين عواطف شکننده، مانع سازگاري افراد ). ۱۹۹۲، ۲و کالرک ۱واتسون(

مستعد داشتن عقايد شوند، به طوري که مردان و زنان داراي سطح نوروتيسيزم باال، مي
تر از باشند و بسيار ضعيفهاي خود ميغيرمنطقي بوده و کمتر قادر به کنترل تکانه

لذا با توجه به شرايط ويژه ). ۱۳۸۰گروسي فرشي، (آيند ديگران با استرس کنار مي
تحت فشار  از آنان% ۵۰در حدود ) ۱۳۸۳(هاي شريفي دانشجويان که براساس يافته

، محيط خوابگاه، هستندو يادگيري  -درسي ،اقتصادي، فردي -شغلي عوامل آموزشي،
رسد که همراهي اين عوامل فشارزا با سطح باالي نوروتيسيزم در بديهي به نظر مي

تواند عاملي مؤثر در گرايش دانشجويان داراي پرونده نسبت به دانشجويان عادي، مي
   .ددآنان به سمت ارتکاب به جرائم و تخلفات گوناگون گر

ی انضباطي با دانشجويان عادي در ی دانشجويان داراي پروندههمچنين مقايسه
جان و ؛ ۲۰۰۵ون دام، جانسنز و دبراين، هاي پذيري، همسو با يافتهعامل توافق

؛ حاکي از پايين بودن ۱۹۹۶؛ و هون، ۱۹۹۸اکن، ون ليشات و شولت،  ؛۱۹۹۴همکاران، 
نوع  پذير، اساساًيک فرد توافق. ي پرونده بودپذيري در دانشجويان داراسطح توافق

دوست است و نسبت به ديگران همدردي کرده و مشتاق است که کمک کند و باور 
در مـقابل، فـردي که از سـطح . کننده هستنددارد که ديـگران نيز متقابالً کـمک

ران بوده، جو، خودمدار و شکاک نسبت به ديگپذيري پاييني برخوردار است، ستيزهتوافق
  ).۱۳۸۰گروسي فرشي، (و رقابت جو است تا همکاري کننده 

پذيري نشان دادند که در افرادي که از صفت توافق) ۲۰۰۴(و همکاران  ۳استفان
پذيري باال، و ثبات هيجاني پاييني برخوردارند، رفتارهاي تکانشي بيشتر، تحريک

  ياس با حاالت خودشيفتگي، قـهمچنين نمره پايين در اين م. شوديـکمتري مشاهده م
  

  

2- Clark 1- Watson 
3- Stephan 
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 بنابر). ۱۹۹۰کري، کوستا و مک(ضداجتماعي و اختالل شخصيت پارانوئيد همراه است 
انضباطي به ارتکاب جرائم مختلف در مقايسه  یاين، گرايش دانشجويان داراي پرونده

  . خوبي قابل تبيين استن، بهپذيري پاييبا دانشجويان عادي براساس سطح توافق

ديگر پژوهش نشان داد که در مقايسه با دانشجويان عادي، دانشجويان داراي  یيافته
تري در عامل باوجدان بودن کسب کردند که اين يافته، انضباطي نمرات پايين یپرونده

ن، اک ؛۱۹۹۴جان و همکاران، ؛ ۲۰۰۵ون دام، جانسنز و دبراين، هاي  با نتايج بررسي
مقياس باوجدان بودن با  .مطابقت دارد؛ ۱۹۹۶؛ و هون، ۱۹۹۸ون ليشات و شولت، 

داري، خويشتن شناسي، تالش براي موفقيت، نظم و ترتيب،صفاتي چون کفايت، وظيفه
داري يا کنترل تکانه به عنوان خويشتن. شودگيري، مشخص ميو احتياط در تصميم

ه هاي شخصيت و بتوجه تعدادي از تئوري يکي از صفات اصلي باوجدان بودن، مورد
ها، اغلب افراد در طول دوره براساس اين تئوري. خصوص روان پويايي قرار گرفته است

کنترل خود، . ها و آرزوهاي خود کنار بيايندگيرند که چگونه با خواستهرشد، ياد مي
ظايف محوله ريزي فعال، سازماندهي و انجام وتواند به مفهوم قدرت طرحهمچنين مي

. هاي فردي در اين موارد، اساس باوجدان بودن استبه نحو مطلوب باشد که تفاوت
افراد با نمره باوجدان بودن باال، بسيار دقيق، خوش قول و مطمئن هستند؛ همچنين 

ولي کساني که در اين . نمره باال در اين مقياس با موفقيت شغلي و تحصيلي همراه است
کنند اغلب در به کارگيري اصول اخالقي، زياد دقيق ي کسب ميپايين یمقياس، نمره

وي ديگر، ـاز س. دهنديـداف خود انجام نمـراي رسيدن به اهـنداني بـبوده و تالش چـن
گرا بوده و عالقه زيادي به دهد اين افراد بسيار لذتشواهدي وجود دارد که نشان مي

و  ۳، کرال۲لوکاس یمطالعه). ۱۹۸۶، ۱مک کري، کاستا و بوش(امور جنسي دارند 
 ءهاي شخصيت با رفتارهاي پرخطر مثل سوويژگي یدر خصوص رابطه) ۲۰۰۰( ۴کارل

  ی پايينی ارتباط اين رفتارها با نمرهدهندهپروايي و مصرف الکل، نشانمصرف مواد، بي
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به . باال در اين مقياس است یسطح سالمت با نمره ارتقاي یدر باوجدان بودن، و رابطه
پذيري و باوجدان بودن، منجر به نيز، نمرات پايين در توافق) ۱۹۹۴( ۱زاکرمن یعقيده
گردد که اين ترکيب شخصيتي به طور ويژه، فرد خواهي تکانشي ميگيري هيجانشکل

توان مي بنابراين. ددهرا در معرض ارتکاب رفتارهاي پرخطر و جرائم مختلف قرار مي
 هاي پژوهش حاضر، نتيجه گرفت که احتماالًهاي پيشين و يافتههماهنگ با يافته

انضباطي در مقايسه با دانشجويان عادي، به علت برخورداري  یدانشجويان داراي پرونده
کنترل تکانه، نسبت به ارتکاب جرائم از سطح پايين باوجدان بودن و به تبع آن عدم

  .اندپذيرتر بودهگرايش به رفتارهاي پرخطرتر، آسيبمختلف و 

اي نيز نشان داد که دانشجويان مقايسه دو گروه از دانشجويان در راهبردهاي مقابله
 مدار، نمرات باالتر،اي هيجانداراي پرونده، نسبت به دانشجويان عادي در راهبرد مقابله

اين يافته، با نتايج  .ي کسب کردندترمدار نمرات پاييناي مسألهو در راهبرد مقابله
ی به عقيده. باشد، همسو مي۱۳۸۷؛ و ارجي، ۱۳۸۴؛ اسمعيلي، ۱۳۸۳ی ايراني، مطالعه

مقابله متمرکز بر هيجان، معطوف به مهار ناراحتي هيجاني ) ۱۹۸۰(فولکمن و الزاروس 
ود پردازد، نه کنترل خبوده و به عوامل عاطفي که با آن موقعيت مرتبط است مي

کنند، به جاي تمرکز بر مشکل و اي استفاده ميافرادي که از اين راهبرد مقابله. موقعيت
زا را مهار هاي منفي عامل استرسحل آن، بيشتر در پي آن هستند تا پيامدهاي هيجان

 شوندکنند، اين افـراد، تـحت تأثير اين راهـبرد، به جاي مقابله، از کنار مشکالت رد مي
مدت براي کاهش تنش مدار، در کوتاهاي هيجانراهبردهاي مقابله). ۱۳۸۴کلينکه، (

). ۲۰۰۲و همکاران،  ۱برون فمن(مؤثر هستند، اما در بلندمدت، اثرات منفي دارند 
بنابراين مقابله ناکارآمد با عوامل فشارزا، پيامدهاي ضعيفي همچون افسردگي، اضطراب، 

 جنسي نامشروع، پرخاشگري و خصومت رابطهاستفاده از مواد مخدر و الکل، رفتارهاي 
  بردهايـه الگوهاي مختلف راهـوجه بـچنين با تـهم). ۱۹۹۸، ۴و نيماسي ۳استين(دارد 
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گشايي مشکلپذيري، وليتوجستجوي حمايت اجتماعي، مس(مدار لهأاي مسمقابله
گردد که گروه دانشجوياني که به ، مشخص مي)رزيابي مجدد مثبتريزي شده، و ابرنامه

باشند، در مقايسه با دانشجويان دليل ارتکاب جرائم مختلف، داراي پرونده انضباطي مي
هاي عاطفي و پذيرش نقش خود براي کسب حمايت یعادي، تالش کمتري در زمينه

اند، و کمتر از دانشجويان داشتههاي فشارزا اطالعاتي از ديگران به هنگام بروز موقعيت
مين عامل ـه اند، و احتماالًهاي مذکور پرداختهحليل و ارزيابي موقعيتـعادي به ت

  .گرايش اين دانشجويان را به ارتکاب جرائم فراهم کرده است یزمينه

  

  ۱۰/۶/۸۸  :ي مقالهي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۶/۱۲/۸۸  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۳/۳/۸۹  :تاريخ پذيرش مقاله
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