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چكيده
مقدمه: با توجه به نقش عوامل محیطی و ویژگی های اکتسابی 
در به کارگیری راهبردهای مقابل های زندانیان؛ هدف پژوهش 
شناختی  تنظیم  مثبت  راهبردهای  با  منش  رابطه  بررسي  حاضر 
هیجان و پیشبیني کیفیت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان 

براساس عوامل مذکور در زندانیان شهرستان جلفا بود.
انجام شده  رگرسیون  و  همبستگی  به روش  که  است  توصیفي  پژوهش  این  روش:  
است. جامعه ي آماري  پژوهش را کلیه ي زندانیان کیفری زندان شهرستان دربند در سال 
1392 داده اند که با روش نمونه گیري در دسترس تعداد 100 نفر انتخاب شدند. اطالعات 
هیجان  شناختي  تنظیم  مثبت  راهبردهای  و   )1994( کلونینجر  منش  پرسشنامه  وسیله  به 
تحلیل رگرسیون،  و  از ضریب همبستگی  استفاده  با  و  گارنفسکی )2001( جمع آوری 
محاسبه    SPSS18 افزار  نرم  توسط  مراحل  کلیه  و  گرفتند  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد 

گردید.
نتایج: براساس یافته ها میان دو مولفه منش )همکاری و خود راهبردی( با راهبردهای مثبت 
تنظیم شناختی هیجان و مولفه های آن )تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، 
معناداری وجود  رابطه  زندانیان  در  و کم اهمیت شماری(  پذیرش  مثبت،  ارزیابي مجدد 
دارد. همچنین در تحلیل رگرسیون مشخص شد که مولفه همکاری، راهبردهای مثبت 
تنظیم شناختی هیجان افراد زندانی را بهتر از سایر مولفه ها پیشبینی می کند؛ به طوری که 
تبیین می کند. تنظیم هیجانی را  به راهبردهای مثبت  حدود 23 درصد واریانس مربوط 
بحثونتیجهگیری: یافته هاي پژوهش حاضر ضمن اشاره به پیچیدگي طبیعت جرم، 
به شناخت و مفهوم پردازی متغیرهای مختلف و موثر در جلوگیری از ارتکاب جرم یعنی 
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان براساس ویژگی های اکتسابی افراد زندانی تاکید 

می کند.

نقش صفات شخصيتی منش در پيش بيني كيفيت 
راهبردهای مثبت تنظيم شناختی هيجان زندانيان
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Abstract
Introduction: Environmental factors and acquired characteristics are 
involved in coping strategies were adopted by prisoners. The present 
study aimed at evaluating the relationship between Positive cognitive 
emotion and predicting the quality of Positive cognitive emotion regula-
tion strategies in Julfa city.
Methodology: In this descriptive study 100 criminal prisoners based on 
convenience sampling method were participated. The Cloninger ques-
tionnaire (1994) and Positive cognitive emotion regulation strategies 
Garnefski questionnaire (2001) were used in data Collecting. the cor-
relation and regression analyzes were used in statsitival analysis by the 
SPSS18 software.
Results: Results showed that there is a significant correlation between 
the one component nature (Self- Directiveness, Cooperation) with Posi-
tive cognitive emotion regulation strategies and its components (Posi-
tive refocusing, refocusing on planning, positive reappraisal, accep-
tance, and some minor). Regression analysis revealed that Cooperation 
component can predict  Positive cognitive emotion regulation strategies 
prisoners better than the other components. in such a way that  about 
23% of the variance related to emotional adjustment can be explained. 
Conclusions: The findings of this study pointed to the complex nature 
of the offense, the understanding and conceptualisation of variables And 
Effective in the prevention of crime and the positive cognitive emotion 
regulation strategies on the basis of acquired characteristics detainees 
highlights.
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پاییز 1393، دوره 3، شماره 3، پیاپی 339

امیر عزیزی و همکاران

مقدمه                                                                                       
روانشناســی یکــي از محورهــاي اصلــي 
جرم شناســي بــه حســاب مي آیــد. نقــش 
روان شــناس در تبیین پدیــده جرم از زماني 
برجسته شــد که مجرمان را نه تنها از زاویه 
قضایي، بلکــه از دیدگاه روانــي و عاطفي 
نیز مورد بررســي قرار دادند و به جاي آنکه 
به قضــاوت درباره جرم به عنوان یك عمل 
مجزا پرداخته شود، بررسي شخصیت مجرم 
نیز مورد توجه قرار گرفت. به عبارت دیگر 
اگرچه دســتگاه قضایي بــه قضاوت درباره 
یك جــرم مي پردازد؛ اما چــاره اي جز آن 
نــدارد که عالوه بر رفتــار مجرمانه به فرد و 
خصوصیات ارثی و سرشــتی وی نیز توجه 

داشته باشد )دادستان، 1385(. 
از دیرباز در بین جرم شناســان، دو دیدگاه 
در مــورد شــکل گیري جــرم و بزهکاري 
مطرح بوده اســت که یکي از آن ها به نقش 
محیــط و دیگري به نقــش وراثت، اهمیت 
بیشــتري داده انــد. دیــدگاه محیطي نگر، با 
نادیــده انگاشــتن نقــش وراثت، جــرم را 
معلول عوامــل اجتماعي مناســبات معیوب 
در جامعه ي انســاني و تعارض هایي مي داند 
کــه در چارچوب آن به وقــوع مي پیوندند. 
پدیده هایــي چــون فقر، انقــالب، جنگ و 
تحوالت صنعتي عواملي هستند که یکي از 
پیامدهاي آن افزایش جرم است )دادستان، 

.)1385
دیدگاه ارثي نگر، بر این باور بود که جرم، 
توســط افرادي صورت مي گیرد که مجرم 
به دنیا مي آینــد و جامعه هر کاري در مورد 
آن هــا انجام دهــد، آنان ســرانجام مرتکب 
اعمال بزهکارانه خواهند شــد. از پیشگامان 
ایــن دیدگاه لمبروزو بود که به عیني کردن 
مســاله ي جرم پرداخت و از نظریه ي فطري 
بــودن جنایت زایــي دفاع کرد )دادســتان، 

.)1385
کلونینجــر )1994( تالش کرده اســت با 

نگاه و تأکید بر پارامترهاي زیست شــناختی، یك چهارچوب نظري 
محکم در باب شــخصیت پدید آورد که هم شخصیت بهنجار و هم 
نابهنجار را دربر می گیرد. براســاس این دیدگاه، شخصیت از اجزاي 
سرشــتی و منش تشــکیل شده اســت، که به ترتیب شــامل سازمان 
یافتگی کارکردي متشــکل از ســامانه هاي متفــاوت و دریافت هاي 
منطقی درباره خود، دیگران و دنیا اســت. به عقیده کلونینجر )1994( 
منــش تا حدودي متأثــر از یادگیري اجتماعي–فرهنگي اســت و در 
طول زندگي رشــد مي کند. هر یك از ابعاد سرشتي و منشي در یك 
دســتگاه تعاملي، تجربیات زندگــي را راه اندازي و هدایت مي کنند. 
همچنین آمادگي ابتالء به اختالل هاي هیجاني و رفتاري از چگونگي 

عملکرد این دستگاه تعاملي اثر مي پذیرد. 
کلونینجر )1994، به نقل از کلونینجر و شوارکیك، 2005( در مدل 
عصبي–زیســتي خود ســه بعد براي منش درنظر مي گیرد. بعد »خود 
راهبري« بر پایه پنداشــت از خویشــتن به عنوان یك فرد مســتقل و 
داراي زیر مجموعه هاي وحدت، احترام، عزت، تاثیربخشي، رهبري 
و امید تعریف شده است. بعد »همکاري« بر پایه پنداشت از خویشتن 
به عنوان بخشــي از جهان انســاني و جامعه قرار دارد که از آن حس 
اجتماعي، رحم و شــفقت، وجدان و تمایل به انجام امور خیریه مشتق 
مي شــود. همچنین بعد »خود فرآروي« بر پایه مفهومي از خویشتن به 
عنوان بخشــي از جهان و منابع آن مطرح شــده است که با پندارهاي 
حضور راز گونه، ایمان مذهبي، متانت و صبوري غیرمشــروط همراه 

است.
کلونینجــر )1994( در مطالعات خود برخــي ویژگي ها را براي بعد 
شــخصیتي همکاری مطرح نموده اســت که برخي از این ویژگي ها 
در افــراد مجرم به صورت افراط و یا تفریــط وجود دارد. وي معتقد 
است افرادي که در بعد همکاری نمره باال بدست مي آورند، همدل، 
مهربان، متحمل، حمایت کننده و درستکار شناخته مي شوند و کساني 
کــه در بعد همــکاری نمره ی پاییــن می گیرند؛ خودبیــن، متعصب، 
ســرزنش کننده و کینه توز هستند. به نظر مي رسد که این ویژگي هاي 
شــخصیتي یعني خود فــراوری، خود راهبردی و همــکاري پایین با 
محیــط اجتماعي در افراد زنداني و مجرم از شــیوع باالیي برخوردار 

باشد. 
تنظیم هیجانــي به عنوان یکــي از مولفه هاي مهم روانشــناختي در 
افراد داراي ســابقه کیفري مطرح می باشــد، تنظیم هیجان شامل همه 
راهبردهاي آگاهانه و غیرآگاهانه می شــود کــه براي افزایش، حفظ 
و کاهش مؤلفه هاي هیجانی، رفتاري و شــناختی یك پاسخ هیجانی 
بــه کار برده می شــود و بــه توانایی فهم هیجانــات و تعدیل تجربه و 
ابراز هیجانات اشــاره دارد )گراس، 2002(. تنظیم هیجان وجه ذاتي 

گرایش هاي پاسخ هاي هیجاني است )امستادتر، 2008(. 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی34

نقش صفات شخصیتی منش در پیش بیني کیفیت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان زندانیان

گارنفســکی و همکاران )2001( مولفه های تنظیــم هیجان را به دو 
دســته راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تقســیم کردنــد. مولفه های 
غیرانطباقی شــامل فاجعه شماری، خود ســرزنش گری، نشخوار فکر 
و ســرزنش دیگری و  مولفه های تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد 
بر برنامه ریزی، ارزیابي مجدد مثبت، پذیرش و کم اهمیت شــماری به 
عنوان ســبك هاي مقابله اي انطباقي طبقه بندي مي شوند. به طور کلي، 
افراد با بکارگیری راهبردهــای انطباقی در تنظیم هیجان های خود، با 
تمرکز بر روی جنبه های خوشــایند، عاطفه منفی کمتری را گزارش 

مي کنند.
مطالعــات متعــدد در زمینه خصوصیات شــخصیتی مجرمان حاکی 
از آننــد که عدم نظم دهــي هیجاني، مهم ترین عامــل تغییرپذیري و 
ناپایداري شــخصیت آن ها اســت )هارت، 2002(. همچنین موریاتي 
و همکاران )2001(، عنــوان می کنند در صورتی که بزهکاران دقت 
بیشــتری در برچســب زني حاالت هیجاني دیگران به خرج دهند، با 
کنترل خشــم و تکانشــوری قادر به درك و شناسایي هیجانات خود 
و دیگران خواهند بود و همچنین مشــکالت آن ها در کنترل خشــم 
و پایه ریزي روابط معنادار با دوســتان خود به نحوی مسالمت آمیز بر 

طرف می شود. 
هنگامــی که شــخصی، در موقعیت ارتکاب جرم تحت فشــار قرار 
می گیــرد، مدیریــت موثر هیجان هــا وقوع جــرم و در نتیجه احتمال 
زندانی شــدن را کاهش می دهد. در واقــع توانایی مدیریت هیجان ها 
باعث می شــود که فرد در موقعیت هایی که خطر وقوع جرم باالست، 
از راهبردهای مقابله ای مناسب استفاده کند. افرادی که توانایی تنظیم 
هیجانی باالیی دارند، در پیش بینی خواسته های دیگران توانایی بیشتری 
دارند. آن ها فشــارهای ناخواسته دیگران را درك و هیجان های خود 
را بهتــر مهار می کنند و در نتیجه در برابر ارتکاب جرم و مشــکالت 
ناشــی از آن مقاومت بیشتری نشــان می دهند )موریاتی و همکاران، 

.)2001

با توجــه به تغییرات شــخصیتي بســیاری 
که افــراد زنداني از خود نشــان مي دهند و 
متغیرهاي بی شــماری که در شکل گیري و 
تشدید جرم و بزهکاري نقش دارند، بررسي 
منش افراد زنداني و ارتباط آن با راهبردهای 
شناختی تنظیم هیجاني افراد مذکور اهمیت 
زیــادي دارد. همچنین وجود خالء هایی در 
ادبیات پژوهشی این حوزه، انجام مطالعات 
بیشــتر را ضروری می ســازد. از این رو این 
مطالعه به منظور درك و شناخت مشکالت 
ابعاد منشــی و هیجاني مرتبط زندانیان انجام 
مي گیرد تا با استفاده از نتایج آن بتوان ضمن 
ارائــه خدمات بهداشــت روانــي، موجبات 
ارتقاء ســطح بهداشــت روانــي زندانیان را 
فراهم نموده و از عوارض و پیامدهاي منفی 
و هدر رفتن نیروي انســاني و اقتصادي قشر 
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افــراد به پیشــگیري و مداخلــه از ارتکاب 
جــرم پرداخت. بنابرایــن پژوهش حاضر با 
هدف بررســي رابطــه منش بــا راهبردهای 
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زندانیان شهرستان جلفا انجام شد.

روش                                                                                                                                                                                                                

پژوهش حاضر از نوع توصیفي اســت که به روش همبســتگی و رگرســیون انجام شــد. جامعه ي آماري این پژوهش 
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نفر انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گرداوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد.
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مي شــود. به هر کدام از ســئوال ها یك نمره تعلق می گیرد و نمره ابعاد منش، از مجمــوع نمرات خرده مقیاس های آن 
به دســت می  آید. هر آزمودني به ســئواالت این پرسشنامه به صورت صحیح و غلط پاســخ مي دهد. طراحی سئواالت 
بــه گونه ای اســت که با توجه به محتوای عبارت، پاســخ صحیح یا غلط می تواند موجــب افزایش نمره در یك مقیاس 
گردد. این طراحی بدین منظور صورت می گیرد که تاثیر پاســخ دهی ردیفی را در نتایج کاهش می دهد. این پرسشــنامه 
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پاییز 1393، دوره 3، شماره 3، پیاپی 359

امیر عزیزی و همکاران

براي نخستین بار توسط کاویاني و پورناصح 
)2007(، مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. 
ضریب پایایــی در جامعه ي ایرانی به روش 
بازآزمایی برای هر یك از خرده مولفه های 
آن، همکاری 0/95، خود راهبردی 0/85و 

خود فرآوری 0/88 بدست آمده است.
تنظیم مثبت راهبردهای پرسشنامه
راهبردهای  پرسشــنامه  شناختیهیجان: 
توســط  هیجــان  تنظیــم شــناختی  مثبــت 
گارنفســکی، کرایج و اســپینوون )2001( 
به منظور ارزیابی نحــوه تفکر بعد از تجربه 
رخدادهــای تهدیدکننــده یا  اســترس زای 
زندگی تهیه شــده اســت. در این پرسشنامه 
راهبردهای مثبت تنظیم شــناختی هیجان و 
مولفه های آن )تمرکز مجدد مثبت، تمرکز 
مجدد بــر برنامه  یزی، ارزیابي مجدد مثبت، 
پذیرش و کم اهمیت شــماری( اندازه گیري 

یافته  ها                                                                                                                                                                                                                                

در جــدول 1 میانگین و انحراف اســتاندارد متغیرهای راهبردهاي مثبت تنظیم 
شــناختی هیجان و منش و مولفه های آن ها درج شده است. برای تحلیل داده ها 
از ضریب همبســتگی پیرســون و رگرســیون نرمال بودن داده ها و رابطه خطی 
بین متغیرهای پیش بین و مــالك به عنوان پیش فرض های اصلی این روش های 
آماری استفاده گردید. نتایج بررسی پیش فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از 
آزمون کالموگروف–اسمیرنوف  نشان داد، توزیع داده های حاصل از متغیرهای 
پژوهش نرمال است و با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد بنابراین پیش فرض 
نرمال بودن برقرار است. همچنین جهت بررسی خطی بودن رابطه از ضریب ایتا 
و تحلیل واریانس رگرسیون استفاده شد که نتایج نشان داد رابطه متغیرها خطی 
است. بنابراین می توان از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در 
پژوهش حاضر اســتفاده کرد. برای بررسی رابطه ی مؤلفه های راهبردهاي مثبت 
تنظیم شــناختی هیجان با منش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج 
مربوط به این تحلیل در جدول2 ارائه شده است. طبق نتایج حاصل از جدول 2 
می توان نتیجه گرفت بین راهبردهاي مثبت تنظیم شناختی هیجان و منش رابطه 
معنادار وجود دارد. براي پیش بینی راهبرد مثبت تنظیم شــناختی هیجان از روی 
مولفه هــای منش متغیرهاي مولفه هاي منش به عنوان متغیر پیش بین و شــاخص 
راهبرد مثبت تنظیم شــناختی هیجان به عنوان متغیر مالك در معادله رگرسیون 
وارد تحلیــل شــدند. همانطــور که در جدول 3 مشــاهده مي شــود، حدود 23 
درصد واریانس مربوط به راهبرد مثبت تنظیم شناختی هیجان توسط متغیرهاي 
مولفه هاي منش تبیین مي شــود. تجزیه و تحلیل رگرسیونی داده ها نشان داد که 
مؤلفه همکاری در پیش بینی نتایج مؤثر هســتند یعنی توان پیش بینی راهبردهای 
مثبت تنظیم شناختی هیجان را دارند. خالصه این نتایج در جدول 4 آمده است:

شناختی  تنظیم مثبت ( میانگین و انحراف معیار راهبردهاي1جدول)
 هیجان و منش

 معیار انحراف میانگین مولفه ها تغیرم

 راهبردهاي
 تنظیم مثبت

 شناختی
 هیجان

 14/3 40/40 مثبت مجدد تمركز
 33/0 04/41 ارزیابی ریزيبرنامه بر مجدد تمركز

 49/3 13/44 مثبت مجدد
 04/3 31/44 پذیرش

 90/3 43/44 شمارياهمیتكم

 منش
 41/0 31/40 همکاري

 33/1 14/4 خود راهبردي
 04/3 49/1 خود فرآوري

 
خود  همکاري،)منش  ابعاد همبستگی ضريب( 2جدول)

تنظیم  مثبت راهبرد با( خود فرآوري و راهبردي
 زندانیانشناختی هیجان 

 متغیر
 مثبتراهبردهاي 

جانتنظیم شناختی هی  
طح س

داريمعنی  N 

4 همکاري 34/  4 443/  444 
41/4 خود راهبردي  344/4  444 

وريخود فرآ  41/4  /4 134 444 

 
 هیجان با منش شناختی تنظیم مثبت رگرسیون راهبرد تحلیل و تجزيه نتايج (3جدول)

 داريسطح معنی F 3R میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات مدل
 440/4 33 940/1 44/3143 4 44/3143 رگرسیون
    11/044 41 99/04441 باقیمانده

     444 91/34341 جمع
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یونرگرس ضرايب و تعیین ضريب به مربوط نتايج خالصه (4)جدول  

داريسطح معنی  tارداستاندضریب  نسبت 
بتا شده   
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β  
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مي شــود. این پرسشنامه دارای 16 سوال است و بر اساس مقیاس پنج 
درجه ای از هرگز تا همیشــه قرار دارد. حداقل و حداکثر نمره در هر 
خــرده مقیاس به ترتیب 0 و 10 خواهد بود و نمره باالتر نشــان دهنده 
اســتفاده بیشــتر فرد از آن راهبرد شناختي اســت. همچنین پرسشنامه 
راهبردهــای مثبت تنظیم شــناختی هیجان از اعتبار و پایایی مناســب 
و رضایت بخشــی برای اســتفاده در فرهنگ ایرانی برخوردار است، 
یوســفی )2007، به نقل از ابوالقاســمی و همکاران، 2011( اعتبار و 
پایایی این مقیاس را در نوجوانان ایرانی بررســی کرده است. ضریب 
پایایی به روش آلفای کرونباخ برای مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان 
مثبت، 0/83 به دست آمده است. ضریب اعتبار مقیاس 0/85 گزارش 
شــده اســت. به منظور جمع آوری داده ها، پــس از دریافت مجوز از 
ســازمان زندان کیفری شهرســتان دربند و اعالم آمادگی مســئولین 
برای همکاری، پرسشنامه های مربوطه توزیع شد. سپس نمره افراد در 
هر دو پرسشنامه محاسبه شــد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده های 
گردآوری شــده ابتدا از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و 
ســپس رگرسیون چندگانه استفاده گردید به عالوه، داده ها با استفاده 

از نرم افزار SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی36

نقش صفات شخصیتی منش در پیش بیني کیفیت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان زندانیان

بحث و نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                  

نتایــج پژوهش حاضر نشــان مي دهد که بین برخی  مولفه های منش )خود راهبــردی و همکاری( و راهبردهای مثبت 
تنظیم شــناختی هیجان در زندانیان مورد مطالعه همبســتگی معناداری وجود دارد، یعنی توان پیش بینی راهبردهای مثبت 
تنظیم شــناختی هیجان را دارند. همچنین در تحلیل رگرســیون مشــخص شــد که مولفه همــکاری، راهبردهای مثبت 
تنظیم شــناختی هیجان افراد زندانی را بهتر از ســایر مولفه ها پیش بینی می کند، به طوری که حدود 23 درصد واریانس 
مربوط به راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را تبیین می کند. از آنجایی که در خصوص متغیرهای مورد بحث در 
پژوهش حاضر در رابطه با زندانیان و مجرمین تحقیقات اندکی به عمل آمده اســت، پژوهشــگر تالش را بر آن داشته تا 
نتایج مطالعات مشــابه را یادآور شــود. این یافته با تحقیقات کلونینجر و شوارکیك )2005( مطابقت می کند. کلونینجر 
و شــوارکیك )2005( در تعریــف “همکاری” عنوان می کنند که این ویژگی منشــی تفاوت هــاي موجود در عملکرد 
قانــون گذرانــه افراد را کمي مي کند. افرادي که همکاري باال دارند خود را به صورت اجزاء یکپارچه اجتماع انســاني 
مفهوم سازي مي کنند. به این ترتیب به صورت افرادي بردبار، مهربان، حمایت کننده و اصول گرا توصیف مي شوند. این 
ویژگي هــا در کارهاي تیمي و گروه هاي اجتماعي ســودمند ولي در افرادي که بایــد به صورت انفرادي زندگي کنند 
مزیتي ندارند.  طبق یافته های پژوهش حاضر مولفه همکاری مانع اســتفاده افراد زندانی از راهبردهای غیرانطباقی تنظیم 
شــناختی هیجان همچون فاجعه شماری، خود سرزنش گری، نشــخوار فکر و سرزنش دیگری می شود. به عبارت دیگر 
مولفه همکاری توانایی پیش بینی راهبردهای مثبت تنظیم شناختی و مولفه های آن )تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر 

برنامه ریزی، ارزیابي مجدد مثبت، پذیرش و کم اهمیت شماری( را دارد.
طبق یافته های مطالعه حاضر، مولفه ی خود راهبردی علي رغم رابطه مثبت معنادار مشــاهده شده، رابطه اي ضعیف بوده 
و با ضریب تأثیر )Beta = -0/287( و با توجه به عدم معناداري آمار ي t نمي تواند تغییرات مربوط به راهبردهای مثبت 
تنظیم شــناختی هیجان را به صورت معنــادار پیش بیني کند. کلونینجر و شــوارکیك )2005( در مطالعات خود برخي 
ویژگي ها را برای بعد منشی خود راهبردی مطرح نموده اند. آنها معتقد هستند افرادی که در مولفه “خود راهبردی” نمره 
باال بدست مي آورند، افرادی خودکفا، مسئولیت پذیر، معتبر، مبتکر، هدفمند و خودپذیر هستند. سودمندترین تعریف به 
طور خالصه از چنین افرادي این است که آن ها واقع گرا و موثر هستند و به همین دلیل آن ها مي توانند رفتار خود را، با 
اهدافي که خود شــخصا برگزیده اند، هماهنگ کنند. بنابراین تعریف و با توجه به اینکه مولفه خود راهبردی نمی تواند 
به کارگیری راهبردهای انطباقی تنظیم شــناختی هیجان را توســط زندانیان پیش بینی و تبیین کند، اشاره به این مطلب در 
خور اهمیت اســت که ویژگی منشــی خود راهبردی زندانیان منجر به نارســاتنظیم گري هیجان مي شــود، به طوری که 
هیجان هاي مخرب همچون خشم و اضطراب به درستي کنترل نمی شود و راهبردهاي ناکارآمد تنظیم شناختي، همچون 
خود سرزنش گري، دیگر سرزنشگري، نشخوار و فاجعه شماری که در زندانیان به طور فراوان دیده مي شوند، مي توانند 
از طریــق ارزیابي نادرســت رویدادها باعث برانگیختگي هیجانات نامناســب و در نتیجه ارتکاب جرم شــوند. بنابراین 
زندانیان با توجه به تنظیم ناکارآمد هیجانی عواطف، تبدیل به شخصیت هایی عیب جو، ناامید، مسولیت ناپذیر، نامعتبر و 
واکنشــي می شوند که  قادر به تعریف، ترتیب دادن و تعقیب معنادار اهداف دروني خود نیستند و با دارا بودن این قبیل 
عملکردهــاي ضعیف اجرایي، که بیانگر رفتار غیرواقع گرایانه و نقص هدایت دروني اند زمانی که در موقعیت ارتکاب 

جرم تحت فشار قرار می گیرد، مقاومت کمتری از خود نشان می دهند.
 t و با توجه به عــدم معناداري آمار ي )Beta =0/301( در پژوهــش حاضــر مولفه های خود فرآوری با ضریــب تأثیر
نمي توانــد تغییرات مربوط به راهبردهای مثبت تنظیم شــناختی هیجان را به صورت معنــادار پیش بیني کند. این یافته با 
تحقیقات کلونینجر و شوارکیك )2005( مطابقت نمی کند. کلونینجر و شوارکیك )2005( در تعریف “خود فرآوری” 
عنوان می کنند این ویژگی منشی بیانگر افرادي است که به طور کلي خود را به عنوان بخش یکپارچه اي از جهان هستي 
تلقــي مي کنند. این افراد به عنوان افرادي داراي قضاوت ســلیم، بصیر، روحاني، بي ادعا و متواضع توصیف مي شــوند. 
ســودمندي تطابقي این صفات وقتي اســت که افراد با رنج، مرگ یا بیماري مواجه مي شوند که در سنین باالتر اجتناب 
ناپذیرنــد. ایــن صفات در اکثر اجتماعات مدرن زماني بي فایده تلقي مي شــوند که احتمــال آن برود که آرمان گرایي، 
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امیر عزیزی و همکاران

فروتني و مراقبه هاي معني جویانه با کســب قــدرت و ثروت تداخل 
کنند. در تبیین تضاد موجود بین یافته های پژوهش حاضر، اشــاره به 
این نکته ضروری به نظر می رســد که زندانیان به دلیل اینکه در مولفه 
خود فــرآوری نمره پایینی کســب می کنند، به ســمت عمل گرایي، 
عینیت گرایي و مادي گرایي تمایل داشــته و در عین حال کمال طلب، 
کنترل کننده و پرمدعا هستند و این عوامل به نوبه خود در زندان رفتن 
و ارتــکاب جرم موثر می باشــد. بنابراین مطابق بــا یافته های پژوهش 
حاضر، مولفه خود فرآوری در زندانیان نمی تواند باعث به کارگیری 

راهبردهای انطباقی در تنظیم و بیان هیجان گردد. 
براســاس مدل کارکرد اجرایــي خود تنظیم گــري ولس و متیوس 
)1994( مي تــوان گفــت که نقص در مکانیســم هاي شــناختي خود 
تنظیم گــري هیجاني کــه شــکلي از تنظیم هیجان اســت، که باعث 

ناسازگاري هیجاني و تداوم ارتکاب جرم میشود.
با توجه به اینکه ویژگی منشی همکاری زندانیان منجر به بکارگیری 
مناســب راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان مي شود، زندانیان احساس 
آرامش بیشتري مي کنند که خود این مي تواند زمینه ساز کاهش وقوع 
جرم باشــد. به طور کلی، افرادي که مرتکب جرم مي شــوند، داراي 
تفاوت هایي در برخي ویژگي هاي منشــی با افراد ســالم هستند، این 
افراد گرایش به آســیب، ناراحتي و نگراني بیشتري داشته و احساس 
خستگي رواني بیشــتري مي کنند. به دنبال اختالالت هیجاني همراه، 
ممکن است کمتر عالقمند به محرك هاي محیطي گشته و بیشتر غرق 
در افکار خود و دنیاي دروني گردیده و برخي رفتارهاي تکانشــي و 

در نتیجه منفي گرایي از خود نشان دهند. 
بــه طــور کلــی نتایج مطالعــه حاضــر نشــان داد بیــن راهبردهای 
مثبت تنظیم شــناختی هیجــان و مولفه های منش )خــود راهبردی و 
همــکاری( رابطه معنــاداری وجود دارد. همچنیــن برخی مولفه های 
منــش می توانند نحوه به کارگیری راهبردهای مثبت تنظیم شــناختی 
هیجــان را در زندانیان پیش بینی نماینــد. بنابراین به منظور مداخالت 
کاربردی مناســب و آموزش بــه کارگیری راهبردهــای انطباقی در 
کاهــش ارتکاب جــرم و بزهــکاری می تــوان از متغیر های پژوهش 
حاضر کمك گرفت. همان طور که نظریه های مختلف زیســت گرا و 
محیط گرای آسیب شناســی روانی در تحقیقــات خود ذکر کرده اند، 
تنها آمادگی زیســتی و یا تنها محرك هــای محیطی نمی توانند دلیل 
اصلی رفتارهای سالم و ناسالم افراد باشند. براساس نتیجه بدست آمده 
می توان گفت یك نوع آمادگی منشــی در به کارگیری راهبردهای 
مثبت تنظیم شــناختی هیجان در تداوم و ارتــکاب جرم وجود دارد، 

بنابراین با توجه به اینکه مولفه های منشــی و 
اکتسابی شخصیت از عوامل مهم و تاثیرگذار 
بر ســالمت روان زندانیان اســت، همچنین با 
درنظــر گرفتن نقش و اهمیت این متغیرها در 
بهداشــت روانی زندانیان می توان با آموزه ها 
و ارائــه راهکارهای صحیح، ســالمت روان 
آن هــا را افزایش داد. لــذا نتایج این پژوهش 
تلویحات مهمــی در زمینه ی بهبــود کیفیت 
تنظیم شــناختی  مثبت  راهبردهای  بکارگیری 
هیجــان و مداخــالت درمانی بــرای کنترل 
بدکارکــردي روان شــناختي زندانیــان با در 
نظر گرفتن ابعاد منشــی به همراه دارد. شــاید 
یکی از مهم ترین کاســتی های این پژوهش، 
بررســی صرف ابعاد منشــی و نادیده گرفتن 
سایر متغیرهای موثر در پیش بینی راهبردهای 
انطباقی تنظیم هیجان در میان زندانیان باشــد. 
عــالوه بر ایــن پژوهش حاضر تنهــا بر روی 
زندانیان کیفری شهرســتان دربند انجام شده 
و تعمیم نتایج باید بــا احتیاط صورت گیرد. 
در این پژوهش، فرآیندهاي شــناختي هشیار 
ماننــد تمرکز مجدد مثبــت، تمرکز مجدد بر 
برنامه ریــزی، ارزیابي مجــدد مثبت، پذیرش 
و کم اهمیت شــماری مدنظر قــرار گرفت و 
وجود نشــانه هاي ارتکاب جرم ممکن است 
قرینه اي باشــد از وجود احتمالي راهبردهاي 
غیر انطباقي تنظیم شناختي هیجان. از طرفي، 
وجود مکانیســم هاي علي چرخه اي در وقوع 
جــرم و زندانی شــدن مجرمیــن نتیجه گیري 
بنابرایــن  را غیرممکــن مي ســازند.  قطعــي 
پیشــنهاد می شــود پژوهش های دیگر همسو 
با این موضوع متغیرهــای دیگر تاثیرگذار بر 
راهبردهــای انطباقی تنظیــم هیجان، به عنوان 
مثــال ویژگی های سرشــتی و ســایر عوامل 
فطری را مدنظر قرار داده و تاثیر آن با ســایر 
عوامــل روان شــناختی موثر بــر راهبردهای 
ناکارآمد مقابله ای را مورد بررسی قرار دهند. 

تشکر و قدردانی                                                                                                                                                                                                                                                 
نویســندگان بر خود الزم می دانند از کلیه زندانیان شــرکت کننده در این پژوهش و همچنین پرســنل شهرستان دربند 

تقدیر و تشکر به عمل آورند.
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نقش صفات شخصیتی منش در پیش بیني کیفیت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان زندانیان
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