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مقدمه :با توجه به نقش عوامل محیطی و ویژگیهای اکتسابی
در به کارگیری راهبردهای مقابلهای زندانیان؛ هدف پژوهش
حاضر بررسي رابطه منش با راهبردهای مثبت تنظیم شناختی
هیجان و پيشبيني کیفیت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان
براساس عوامل مذکور در زندانیان شهرستان جلفا بود.
روش :این پژوهش توصيفي است که به روش همبستگی و رگرسیون انجام شده
است .جامعهي آماري پژوهش را کليهي زندانیان کیفری زندان شهرستان دربند در سال
 1392داده اند که با روش نمونهگيري در دسترس تعداد  100نفر انتخاب شدند .اطالعات
به وسیله پرسشنامه منش کلونینجر ( )1994و راهبردهای مثبت تنظيم شناختي هيجان
گارنفسکی ( )2001جمعآوری و با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و کلیه مراحل توسط نرم افزار  SPSS18محاسبه
گردید.
نتایج :براساس يافتهها میان دو مولفه منش (همکاری و خود راهبردی) با راهبردهای مثبت
تنظیمشناختی هیجان و مولفههای آن (تمركز مجدد مثبت ،تمركز مجدد بر برنامهریزی،
ارزيابي مجدد مثبت ،پذيرش و کماهمیتشماری) در زندانیان رابطه معناداری وجود
دارد .همچنین در تحليل رگرسيون مشخص شد که مولفه همکاری ،راهبردهای مثبت
تنظیم شناختی هیجان افراد زندانی را بهتر از سایر مولفهها پیشبینی میکند؛ به طوری که
حدود  23درصد واريانس مربوط به راهبردهای مثبت تنظیم هیجانی را تبيين میکند.
بحث و نتیجهگیری :یافتههاي پژوهش حاضر ضمن اشاره به پيچيدگي طبیعت جرم،
به شناخت و مفهومپردازی متغیرهای مختلف و موثر در جلوگیری از ارتکاب جرم یعنی
راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان براساس ویژگیهای اکتسابی افراد زندانی تاکید
میکند.
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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 regulation strategies in Julfa city.
Methodology: In this descriptive study 100 criminal prisoners based on
convenience sampling method were participated. The Cloninger questionnaire (1994) and Positive cognitive emotion regulation strategies
Garnefski questionnaire (2001) were used in data Collecting. the correlation 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 Positive cognitive emotion regulation strategies and its components (Positive refocusing, refocusing on planning, positive reappraisal, acceptance, 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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روانشناســى يكــي از محورهــاي اصلــي
جرمشناســي بــه حســاب ميآيــد .نقــش
روانشــناس در تبيين پديــده جرم از زماني
برجسته شــد كه مجرمان را نه تنها از زاويه
قضايي ،بلكــه از ديدگاه روانــي و عاطفي
نيز مورد بررســي قرار دادند و به جاي آنكه
به قضــاوت درباره جرم به عنوان يك عمل
مجزا پرداخته شود ،بررسي شخصيت مجرم
نيز مورد توجه قرار گرفت .به عبارت ديگر
اگرچه دســتگاه قضايي بــه قضاوت درباره
يك جــرم ميپردازد؛ اما چــارهاي جز آن
نــدارد كه عالوه بر رفتــار مجرمانه به فرد و
خصوصیات ارثی و سرشــتی وی نيز توجه
داشته باشد (دادستان.)1385 ،
از ديرباز در بين جرمشناســان ،دو ديدگاه
در مــورد شــكلگيري جــرم و بزهكاري
مطرح بوده اســت كه يكي از آنها به نقش
محیــط و ديگري به نقــش وراثت ،اهميت
بيشــتري دادهانــد .ديــدگاه محيطينگر ،با
ناديــده انگاشــتن نقــش وراثت ،جــرم را
معلول عوامــل اجتماعي مناســبات معيوب
در جامعهي انســاني و تعارضهايي ميداند
كــه در چارچوب آن به وقــوع ميپيوندند.
پديدههايــي چــون فقر ،انقــاب ،جنگ و
تحوالت صنعتي عواملي هستند كه يكي از
پيامدهاي آن افزايش جرم است (دادستان،
.)1385
ديدگاه ارثينگر ،بر اين باور بود كه جرم،
توســط افرادي صورت ميگيرد كه مجرم
به دنيا ميآينــد و جامعه هر كاري در مورد
آنهــا انجام دهــد ،آنان ســرانجام مرتكب
اعمال بزهكارانه خواهند شــد .از پيشگامان
ايــن ديدگاه لمبروزو بود كه به عيني كردن
مســالهي جرم پرداخت و از نظريهي فطري
بــودن جنايتزايــي دفاع كرد (دادســتان،
.)1385
کلونینجــر ( )1994تالش کرده اســت با

نگاه و تأکید بر پارامترهاي زیستشــناختی ،یک چهارچوب نظري
محکم در باب شــخصیت پدید آورد که هم شخصیت بهنجار و هم
نابهنجار را دربر میگیرد .براســاس این دیدگاه ،شخصیت از اجزاي
سرشــتی و منش تشــکیل شده اســت ،که به ترتیب شــامل سازمان
یافتگی کارکردي متشــکل از ســامانههاي متفــاوت و دریافتهاي
منطقی درباره خود ،دیگران و دنیا اســت .به عقیده کلونینجر ()1994
منــش تا حدودي متأثــر از يادگيري اجتماعي–فرهنگي اســت و در
طول زندگي رشــد ميکند .هر يک از ابعاد سرشتي و منشي در يک
دســتگاه تعاملي ،تجربيات زندگــي را راه اندازي و هدايت ميکنند.
همچنين آمادگي ابتالء به اختاللهاي هيجاني و رفتاري از چگونگي
عملکرد اين دستگاه تعاملي اثر ميپذيرد.
کلونينجر ( ،1994به نقل از کلونینجر و شوارکیک )2005 ،در مدل
عصبي–زيســتي خود ســه بعد براي منش درنظر ميگيرد .بعد «خود
راهبري» بر پايه پنداشــت از خويشــتن به عنوان يک فرد مســتقل و
داراي زير مجموعههاي وحدت ،احترام ،عزت ،تاثيربخشي ،رهبري
و اميد تعريف شده است .بعد «همکاري» بر پايه پنداشت از خويشتن
به عنوان بخشــي از جهان انســاني و جامعه قرار دارد که از آن حس
اجتماعي ،رحم و شــفقت ،وجدان و تمايل به انجام امور خيريه مشتق
ميشــود .همچنین بعد «خود فرآروي» بر پايه مفهومي از خويشتن به
عنوان بخشــي از جهان و منابع آن مطرح شــده است که با پندارهاي
حضور راز گونه ،ايمان مذهبي ،متانت و صبوري غيرمشــروط همراه
است.
کلونينجــر ( )1994در مطالعات خود برخــي ويژگيها را براي بعد
شــخصيتي همکاری مطرح نموده اســت که برخي از اين ويژگيها
در افــراد مجرم به صورت افراط و يا تفريــط وجود دارد .وي معتقد
است افرادي که در بعد همکاری نمره باال بدست ميآورند ،همدل،
مهربان ،متحمل ،حمايت کننده و درستکار شناخته ميشوند و کساني
کــه در بعد همــکاری نمرهی پاييــن میگیرند؛ خودبيــن ،متعصب،
ســرزنشکننده و کينهتوز هستند .به نظر ميرسد که اين ويژگيهاي
شــخصيتي يعني خود فــراوری ،خود راهبردی و همــکاري پايين با
محيــط اجتماعي در افراد زنداني و مجرم از شــيوع بااليي برخوردار
باشد.
تنظیم هيجانــي به عنوان يکــي از مولفههاي مهم روانشــناختي در
افراد داراي ســابقه کيفري مطرح میباشــد ،تنظیم هیجان شامل همه
راهبردهاي آگاهانه و غیرآگاهانه میشــود کــه براي افزایش ،حفظ
و کاهش مؤلفههاي هیجانی ،رفتاري و شــناختی یک پاسخ هیجانی
بــه کار برده میشــود و بــه توانایی فهم هیجانــات و تعدیل تجربه و
ابراز هیجانات اشــاره دارد (گراس .)2002 ،تنظيم هيجان وجه ذاتي
گرايشهاي پاسخهاي هيجاني است (امستادتر.)2008 ،

نقش صفات شخصیتی منش در پيش بيني كيفيت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان زندانيان
گارنفســکی و همکاران ( )2001مولفههای تنظیــم هیجان را به دو
دســته راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تقســیم کردنــد .مولفههای
غیرانطباقی شــامل فاجعه شماری ،خود ســرزنشگری ،نشخوار فکر
و ســرزنش دیگری و مولفه های تمركز مجدد مثبت ،تمركز مجدد
بر برنامهریزی ،ارزيابي مجدد مثبت ،پذيرش و کماهمیتشــماری به
عنوان ســبكهاي مقابلهاي انطباقي طبقهبندي ميشوند .به طور كلي،
افراد با بکارگیری راهبردهــای انطباقی در تنظيم هيجانهای خود ،با
تمرکز بر روی جنبههای خوشــایند ،عاطفه منفی کمتری را گزارش
ميكنند.
مطالعــات متعــدد در زمینه خصوصیات شــخصیتی مجرمان حاکی
از آننــد كه عدم نظمدهــي هيجاني ،مهمترين عامــل تغييرپذيري و
ناپايداري شــخصیت آنها اســت (هارت .)2002 ،همچنین مورياتي
و همكاران ( ،)2001عنــوان میکنند در صورتی که بزهكاران دقت
بیشــتری در برچســبزني حاالت هيجاني ديگران به خرج دهند ،با
کنترل خشــم و تکانشــوری قادر به درك و شناسايي هيجانات خود
و ديگران خواهند بود و همچنين مشــكالت آنها در كنترل خشــم
و پايهريزي روابط معنادار با دوســتان خود به نحوی مسالمتآمیز بر
طرف میشود.
هنگامــی که شــخصی ،در موقعیت ارتکاب جرم تحت فشــار قرار
میگیــرد ،مدیریــت موثر هیجانهــا وقوع جــرم و در نتیجه احتمال
زندانی شــدن را کاهش میدهد .در واقــع توانایی مدیریت هیجانها
باعث میشــود که فرد در موقعیتهایی که خطر وقوع جرم باالست،
از راهبردهای مقابلهای مناسب استفاده کند .افرادی که توانایی تنظیم
هیجانی باالیی دارند ،در پیشبینی خواستههای دیگران توانایی بیشتری
دارند .آنها فشــارهای ناخواسته دیگران را درک و هیجانهای خود
را بهتــر مهار میکنند و در نتیجه در برابر ارتکاب جرم و مشــکالت
ناشــی از آن مقاومت بیشتری نشــان میدهند (موریاتی و همکاران،
.)2001

با توجــه به تغييرات شــخصيتي بســیاری
که افــراد زنداني از خود نشــان ميدهند و
متغيرهاي بیشــماری که در شکلگيري و
تشديد جرم و بزهکاري نقش دارند ،بررسي
منش افراد زنداني و ارتباط آن با راهبردهای
شناختی تنظيم هيجاني افراد مذکور اهميت
زيــادي دارد .همچنین وجود خالءهایی در
ادبیات پژوهشی این حوزه ،انجام مطالعات
بیشــتر را ضروری میســازد .از این رو اين
مطالعه به منظور درک و شناخت مشکالت
ابعاد منشــی و هيجاني مرتبط زندانيان انجام
ميگيرد تا با استفاده از نتايج آن بتوان ضمن
ارائــه خدمات بهداشــت روانــي ،موجبات
ارتقاء ســطح بهداشــت روانــي زندانيان را
فراهم نموده و از عوارض و پيامدهاي منفی
و هدر رفتن نيروي انســاني و اقتصادي قشر
جوان و فعال جامعه جلوگيري به عمل آید ،تا
از این طریق متناسب با ويژگيهاي اکتسابی
افــراد به پيشــگيري و مداخلــه از ارتکاب
جــرم پرداخت .بنابرایــن پژوهش حاضر با
هدف بررســي رابطــه منش بــا راهبردهای
مثبت تنظیم شــناختی هیجان (تمركز مجدد
مثبت ،تمركز مجدد بر برنامهریزی ،ارزيابي
مجدد مثبت ،پذيرش و کماهمیتشماری)
و پيشبيني کیفیت راهبردهای مثبت تنظیم
شــناختی هیجان بر اساس عوامل مذکور در
زندانیان شهرستان جلفا انجام شد.
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روش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي اســت که به روش همبســتگی و رگرســیون انجام شــد .جامعهي آماري اين پژوهش
کليهي زندانیان کیفری در زندان شهرســتان دربند در ســال  1392بودند که با روش نمونهگيري در دسترس تعداد 100
نفر انتخاب شدند .در اين پژوهش به منظور گرداوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد.
پرسشنامه منش :این پرسشنامه توسط کلونينجر و همکاران ( )1994براي اندازهگيري منش ساخته شده است و شامل
 13خرده مقیاس است .در اين پرسشنامه منش و مولفههاي آن (همکاری ،خودراهبردی و خود فرآوری) اندازهگيري
ميشــود .به هر کدام از ســئوالها یک نمره تعلق میگیرد و نمره ابعاد منش ،از مجمــوع نمرات خرده مقیاسهای آن
به دســت میآید .هر آزمودني به ســئواالت این پرسشنامه به صورت صحيح و غلط پاســخ ميدهد .طراحی سئواالت
بــه گونهای اســت که با توجه به محتوای عبارت ،پاســخ صحیح یا غلط میتواند موجــب افزایش نمره در یک مقیاس
گردد .این طراحی بدین منظور صورت میگیرد که تاثیر پاســخدهی ردیفی را در نتایج کاهش میدهد .اين پرسشــنامه

امیر عزیزی و همکاران
براي نخستين بار توسط كاوياني و پورناصح
مي شــود .این پرسشنامه دارای  16سوال است و بر اساس مقیاس پنج
( ،)2007مورد اســتفاده قرار گرفته اســت.
درجهای از هرگز تا همیشــه قرار دارد .حداقل و حداكثر نمره در هر
ضریب پایایــی در جامعهي ایرانی به روش
خــرده مقياس به ترتيب  0و  10خواهد بود و نمره باالتر نشــاندهنده
بازآزمایی برای هر یک از خرده مولفههای
اســتفاده بيشــتر فرد از آن راهبرد شناختي اســت .همچنین پرسشنامه
آن ،همکاری  ،0/95خود راهبردی 0/85و
راهبردهــای مثبت تنظیمشــناختی هیجان از اعتبار و پایایی مناســب
خود فرآوری  0/88بدست آمده است.
و رضایتبخشــی برای اســتفاده در فرهنگ ایرانی برخوردار است،
پرسشنامه راهبردهای مثبت تنظیم
یوســفی ( ،2007به نقل از ابوالقاســمی و همکاران )2011 ،اعتبار و
شناختی هیجان :پرسشــنامه راهبردهای
پایایی این مقیاس را در نوجوانان ایرانی بررســی کرده است .ضریب
مثبــت تنظیــم شــناختی هیجــان توســط
پایایی به روش آلفای کرونباخ برای مقیاس راهبردهای تنظیم هیجان
گارنفســکی ،کرایج و اســپینوون ()2001
مثبت 0/83 ،به دست آمده است .ضریب اعتبار مقیاس  0/85گزارش
به منظور ارزیابی نحــوه تفکر بعد از تجربه
شــده اســت .به منظور جمعآوری دادهها ،پــس از دریافت مجوز از
رخدادهــای تهدیدکننــده یا اســترسزای
ســازمان زندان کیفری شهرســتان دربند و اعالم آمادگی مســئولین
زندگی تهیه شــده اســت .در اين پرسشنامه
برای همکاری ،پرسشنامههای مربوطه توزیع شد .سپس نمره افراد در
راهبردهای مثبت تنظیم شــناختی هیجان و
هر دو پرسشنامه محاسبه شــد .برای تجزیه و تحلیل آماری دادههای
مولفههای آن (تمركز مجدد مثبت ،تمركز
گردآوری شــده ابتدا از آمار توصیفی ،ضریب همبستگی پیرسون و
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بحث و نتیجه گیری
نتايــج پژوهش حاضر نشــان ميدهد كه بين برخی مولفههای منش (خود راهبــردی و همکاری) و راهبردهای مثبت
تنظیمشــناختی هیجان در زندانیان مورد مطالعه همبســتگی معناداری وجود دارد ،یعنی توان پیشبینی راهبردهای مثبت
تنظیم شــناختی هیجان را دارند .همچنین در تحليل رگرســيون مشــخص شــد که مولفه همــکاری ،راهبردهای مثبت
تنظیم شــناختی هیجان افراد زندانی را بهتر از ســایر مولفهها پیشبینی میکند ،به طوری که حدود  23درصد واريانس
مربوط به راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان را تبيين میکند .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 شوارکیک ( )2005مطابقت میکند .کلونینجر
و شــوارکیک ( )2005در تعریــف “همکاری” عنوان میکنند که این ویژگی منشــی تفاوتهــاي موجود در عملکرد
قانــون گذرانــه افراد را کمي ميکند .افرادي که همکاري باال دارند خود را به صورت اجزاء يکپارچه اجتماع انســاني
مفهومسازي ميکنند .به این ترتیب به صورت افرادي بردبار ،مهربان ،حمايتکننده و اصولگرا توصيف ميشوند .اين
ويژگيهــا در کارهاي تيمي و گروه هاي اجتماعي ســودمند ولي در افرادي که بايــد به صورت انفرادي زندگي کنند
مزيتي ندارند .طبق یافتههای پژوهش حاضر مولفه همکاری مانع اســتفاده افراد زندانی از راهبردهای غیرانطباقی تنظیم
شــناختی هیجان همچون فاجعهشماری ،خود سرزنشگری ،نشــخوار فکر و سرزنش دیگری میشود .به عبارت دیگر
مولفه همکاری توانایی پیشبینی راهبردهای مثبت تنظیم شناختی و مولفههای آن (تمركز مجدد مثبت ،تمركز مجدد بر
برنامهریزی ،ارزيابي مجدد مثبت ،پذيرش و کماهمیتشماری) را دارد.
طبق یافتههای مطالعه حاضر ،مولفهی خود راهبردی عليرغم رابطه مثبت معنادار مشــاهده شده ،رابطهاي ضعيف بوده
و با ضريب تأثير ( )Beta = -0/287و با توجه به عدم معناداري آماري  tنميتواند تغييرات مربوط به راهبردهای مثبت
تنظیم شــناختی هیجان را به صورت معنــادار پيشبيني کند .کلونینجر و شــوارکیک ( )2005در مطالعات خود برخي
ويژگيها را برای بعد منشی خود راهبردی مطرح نمودهاند .آنها معتقد هستند افرادی که در مولفه “خود راهبردی” نمره
باال بدست ميآورند ،افرادی خودکفا ،مسئوليتپذير ،معتبر ،مبتکر ،هدفمند و خودپذير هستند .سودمندترين تعريف به
طور خالصه از چنین افرادي اين است که آنها واقعگرا و موثر هستند و به همين دليل آنها ميتوانند رفتار خود را ،با
اهدافي که خود شــخصا برگزيدهاند ،هماهنگ کنند .بنابراین تعریف و با توجه به اینکه مولفه خود راهبردی نمیتواند
به کارگیری راهبردهای انطباقی تنظیمشــناختی هیجان را توســط زندانیان پیشبینی و تبیین کند ،اشاره به این مطلب در
خور اهمیت اســت که ویژگی منشــی خود راهبردی زندانیان منجر به نارســاتنظيمگري هيجان ميشــود ،به طوری كه
هيجانهاي مخرب همچون خشم و اضطراب به درستي كنترل نمیشود و راهبردهاي ناكارآمد تنظيم شناختي ،همچون
خود سرزنشگري ،ديگر سرزنشگري ،نشخوار و فاجعهشماری كه در زندانیان به طور فراوان ديده ميشوند ،ميتوانند
از طريــق ارزيابي نادرســت رويدادها باعث برانگيختگي هیجانات نامناســب و در نتیجه ارتکاب جرم شــوند .بنابراین
زندانیان با توجه به تنظیم ناکارآمد هیجانی عواطف ،تبدیل به شخصیتهایی عيبجو ،نااميد ،مسوليتناپذير ،نامعتبر و
واکنشــي میشوند که قادر به تعريف ،ترتيب دادن و تعقيب معنادار اهداف دروني خود نيستند و با دارا بودن اين قبيل
عملکردهــاي ضعيف اجرايي ،که بيانگر رفتار غيرواقعگرايانه و نقص هدايت درونياند زمانی که در موقعیت ارتکاب
جرم تحت فشار قرار میگیرد ،مقاومت کمتری از خود نشان میدهند.
در پژوهــش حاضــر مولفههای خود فرآوری با ضريــب تأثير ( )Beta =0/301و با توجه به عــدم معناداري آماري t
نميتوانــد تغييرات مربوط به راهبردهای مثبت تنظیم شــناختی هیجان را به صورت معنــادار پيشبيني کند .این یافته با
تحقیقات کلونینجر و شوارکیک ( )2005مطابقت نمیکند .کلونینجر و شوارکیک ( )2005در تعریف “خود فرآوری”
عنوان میکنند این ویژگی منشی بيانگر افرادي است که به طور کلي خود را به عنوان بخش يکپارچهاي از جهان هستي
تلقــي ميکنند .اين افراد به عنوان افرادي داراي قضاوت ســليم ،بصير ،روحاني ،بيادعا و متواضع توصيف ميشــوند.
ســودمندي تطابقي اين صفات وقتي اســت که افراد با رنج ،مرگ يا بيماري مواجه ميشوند که در سنين باالتر اجتناب
ناپذيرنــد .ايــن صفات در اکثر اجتماعات مدرن زماني بيفايده تلقي ميشــوند که احتمــال آن برود که آرمانگرايي،

امیر عزیزی و همکاران

تشکر و قدردانی
نویســندگان بر خود الزم میدانند از کلیه زندانیان شــرکتکننده در این پژوهش و همچنین پرســنل شهرستان دربند
تقدیر و تشکر به عمل آورند.
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فروتني و مراقبههاي معنيجويانه با کســب قــدرت و ثروت تداخل
کنند .در تبیین تضاد موجود بین یافتههای پژوهش حاضر ،اشــاره به
این نکته ضروری به نظر میرســد که زندانیان به دلیل اینکه در مولفه
خود فــرآوری نمره پایینی کســب میکنند ،به ســمت عملگرايي،
عينيتگرايي و ماديگرايي تمايل داشــته و در عین حال کمالطلب،
کنترلکننده و پرمدعا هستند و این عوامل به نوبه خود در زندان رفتن
و ارتــکاب جرم موثر میباشــد .بنابراین مطابق بــا یافتههای پژوهش
حاضر ،مولفه خود فرآوری در زندانیان نمیتواند باعث به کارگیری
راهبردهای انطباقی در تنظیم و بیان هیجان گردد.
براســاس مدل كاركرد اجرايــي خود تنظيمگــري ولس و متيوس
( )1994ميتــوان گفــت كه نقص در مكانيســمهاي شــناختي خود
تنظيمگــري هيجاني كــه شــكلي از تنظيم هيجان اســت ،که باعث
ناسازگاري هيجاني و تداوم ارتکاب جرم ميشود.
با توجه به اینکه ویژگی منشی همکاری زندانیان منجر به بکارگیری
مناســب راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان ميشود ،زندانیان احساس
آرامش بيشتري ميکنند که خود اين ميتواند زمينهساز کاهش وقوع
جرم باشــد .به طور کلی ،افرادي که مرتکب جرم ميشــوند ،داراي
تفاوتهايي در برخي ويژگيهاي منشــی با افراد ســالم هستند ،اين
افراد گرايش به آســيب ،ناراحتي و نگراني بيشتري داشته و احساس
خستگي رواني بيشــتري ميکنند .به دنبال اختالالت هيجاني همراه،
ممکن است کمتر عالقمند به محرکهاي محيطي گشته و بيشتر غرق
در افکار خود و دنياي دروني گرديده و برخي رفتارهاي تکانشــي و
در نتيجه منفيگرايي از خود نشان دهند.
بــه طــور کلــی نتایج مطالعــه حاضــر نشــان داد بیــن راهبردهای
مثبت تنظیم شــناختی هیجــان و مولفههای منش (خــود راهبردی و
همــکاری) رابطه معنــاداری وجود دارد .همچنیــن برخی مولفههای
منــش میتوانند نحوه به کارگیری راهبردهای مثبت تنظیم شــناختی
هیجــان را در زندانیان پیشبینی نماینــد .بنابراین به منظور مداخالت
کاربردی مناســب و آموزش بــه کارگیری راهبردهــای انطباقی در
کاهــش ارتکاب جــرم و بزهــکاری میتــوان از متغیرهای پژوهش
حاضر کمک گرفت .همانطور که نظریههای مختلف زیســتگرا و
محیطگرای آسیبشناســی روانی در تحقیقــات خود ذکر کردهاند،
تنها آمادگی زیســتی و یا تنها محرکهــای محیطی نمیتوانند دلیل
اصلی رفتارهای سالم و ناسالم افراد باشند .براساس نتیجه بدست آمده
میتوان گفت یک نوع آمادگی منشــی در به کارگیری راهبردهای
مثبت تنظیم شــناختی هیجان در تداوم و ارتــکاب جرم وجود دارد،

بنابراین با توجه به اینکه مولفههای منشــی و
اکتسابی شخصیت از عوامل مهم و تاثیرگذار
بر ســامت روان زندانیان اســت ،همچنین با
درنظــر گرفتن نقش و اهمیت این متغیرها در
بهداشــت روانی زندانیان میتوان با آموزهها
و ارائــه راهکارهای صحیح ،ســامت روان
آنهــا را افزایش داد .لــذا نتایج این پژوهش
تلویحات مهمــی در زمینهی بهبــود کیفیت
بکارگیری راهبردهای مثبت تنظیمشــناختی
هیجــان و مداخــات درمانی بــرای کنترل
بدکارکــردي روانشــناختي زندانیــان با در
نظر گرفتن ابعاد منشــی به همراه دارد .شــاید
یکی از مهمترین کاســتیهای این پژوهش،
بررســی صرف ابعاد منشــی و نادیده گرفتن
سایر متغیرهای موثر در پیشبینی راهبردهای
انطباقی تنظیم هیجان در میان زندانیان باشــد.
عــاوه بر ایــن پژوهش حاضر تنهــا بر روی
زندانیان کیفری شهرســتان دربند انجام شده
و تعمیم نتایج باید بــا احتیاط صورت گیرد.
در اين پژوهش ،فرآيندهاي شــناختي هشيار
ماننــد تمركز مجدد مثبــت ،تمركز مجدد بر
برنامهریــزی ،ارزيابي مجــدد مثبت ،پذيرش
و کماهمیتشــماری مدنظر قــرار گرفت و
وجود نشــانههاي ارتکاب جرم ممكن است
قرينهاي باشــد از وجود احتمالي راهبردهاي
غير انطباقي تنظيم شناختي هيجان .از طرفي،
وجود مكانيســمهاي علي چرخهاي در وقوع
جــرم و زندانی شــدن مجرمیــن نتيجهگيري
قطعــي را غيرممكــن ميســازند .بنابرایــن
پیشــنهاد میشــود پژوهشهای دیگر همسو
با این موضوع متغیرهــای دیگر تاثیرگذار بر
راهبردهــای انطباقی تنظیــم هیجان ،به عنوان
مثــال ویژگیهای سرشــتی و ســایر عوامل
فطری را مدنظر قرار داده و تاثیر آن با ســایر
عوامــل روانشــناختی موثر بــر راهبردهای
ناکارآمد مقابلهای را مورد بررسی قرار دهند.

نقش صفات شخصیتی منش در پيش بيني كيفيت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان زندانيان
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