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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خود-نظمدهی و ویژگیهاي شخصیتی بود .براي این منظوور
 500دانش آموز پایه دوم مقطع متوسطه شهر گنبد کاووس که به صورت خوشوهاي انتخوا شوده
بودند ،پرسشنامه خود-نظمدهی نوجوانی (مویالنن )2007 ،و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو را
پر کردند .دادههاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیو رورار گرفوت.
تحلی رگرسیون انجام شده نشان داد ویژگیهاي وظیفه شناسی ،باز بودن به تجربوه و برونررایوی،
 28درصوود واریوواند خووود-نظوومدهووی کلووی (،)p= 0/000، F= 31/94 ،𝑅 2= 28 ،R= 0/53
ویژگیهاي مذکور و رواننژندي 27 ،درصد واریاند خود-نظومدهوی بلنود مودت (27 ،R=0/52
= )p= 0/000، F =28/9 ، 𝑅 2و توافقپوذیري ،بواز بوودن بوه تجربوه و برونررایوی23 ،درصود
واریوواند خووود-نظوومدهووی کوتوواه موودت ( )p= 0/000، F =24/25 ، 𝑅 2= 23 ،R=0/48را
پیشبینی میکنند .نتایج حاکی از رابطه مثبت بین خودنظم دهی و ویژگیهاي شخصیتی است.
کلیدواژهها :خودنظم دهی ،خودنظم دهی کوتاه مدت ،خودنظم دهی بلند مودت ،ویژگویهواي
شخصیتی

 -1استادیار دانشراه آزاد اسالمی واحد آزاد شهر ،گروه روانشناسی ،آزادشهر ،ایران.
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مقدمه
واژه خود-نظمدهی با واژههاي خود-کنترلی ،1خود-انضباطی ،2و خود-جهتدهی 3مترادف اسوت
و به فرایندهایی اطالق میشود که انسان از طریوق آن ،افکوار ،احساسوات و رفتارهوایش را کنتورل
میکند .کسانی که در خود-نظمدهی موفق هستند ادراکشان از خود و از محیط اجتماعی را به طور
مؤثري مدیریت میکنند و رفتارشان مطابق اهداف و معیارهاي آنهاسوت .بورعکد ،کسوانی کوه در
خود-نظمدهی شکست میخورند ،کنترل تجربوه شخصوی و اجتمواعیشوان را از دسوت مویدهنود،
رفتارشان در جهت اهداف مهمی نیست و یا با معیارهايشان مطابقت نمیکند ( هوی .)2006 ،4
خود-نظمدهی عبارت است از توانایی انعطاف پذیرانه فعوال سوازي ،بوازبینی ،بوازداري ،پشوتکار
داشتن و یا انطباق رفتار ،توجه ،هیجانها و راهبردهاي شوناختی در پاسوخ بوه نشوانههواي درونوی،
محرکهاي محیطی و بازخورد دیرران براي دستیابی به اهوداف مربووب بوه شخصویت( 5بوارکلی،6
1997؛ دمتریو ،2000 ،7نق از کلمون ،8هواردي ،9رافواللی 10و کروکوت2006 ، ،11؛ فینکنوور،12
اینرلز 13و بومیستر ،2005 ،14نق از موویالنن .)2007 ،15خوود-نظومدهوی موفقیوتآمیوز ،بوراي
عملکرد سازگارانه در همه جنبههاي زندگی ضروري است.
مویالنن ( )2007بین خود-نظمدهی بلند مدت و کوتاه مدت تمایز رال شده است .منظوور او از
خود-نظمدهی کوتاه مدت ،کنترل تکانه ،توجه و هیجان در لحظه یا تنظیم بالفاصوله اسوت .موثال،
نوجوانان ممکن است به خاطر یک هدف لحظهاي با استفاده از راهبرد تکرار ،یک شماره تلفن را بوه
خاطر بسپارند .تنظیم کوتاه مدت به شک سرکوبی رفتار یا هیجان نامناسو نیوز ممکون اسوت ر
دهد ،مث بازداري از وول خوردن و بی رراري .16خود-نظمدهی بلند مدت شام کنترل تکانههوا یوا
هدایت تالش در طول یک دوره طوالنی زمان است که ممکن است چندین هفته ،ماه یا سال باشد.
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مثال یک نوجوان ممکن است دستمزد کار بعد از ساعت مدرسهاش را هفتهها یا ماهها ذخیره کند توا
یک دستراه دیجیتالی موسیقی بخرد .خود-نظوم دهوی بلنود مودت همننوین ممکون اسوت شوام
برنامهریزي اساسی مث یک دوره تحصی در کالج براي دستیابی به اهداف شغلی باشد.
سازه خود-نظمدهی به طور کلی شام کنترل هیجانات ،رفتارها و فرایند شناختی در یک سوط
مناس سنی است (چن .)2010 ،1به نظر پینوتریو ( ،2004بوه نقو از استیودنسوکا)2011 ،2
کنترل خود-نظمبخش میتواند شام افکار ،هیجانها ،انریزه ،رفتوار و محویط باشود .از نظور اکثور
محققان ،خود-نظمدهی ظرفیت فرد براي تغییر رفتار خود بوده و انعطوافپوذیري و رابلیوت سوازگار
شدن رفتار انسان را به شدت افزایش میدهد و او را رادر میسازد تا اعمال خود را با دامنوه گسوترده
خواستهاي اجتماعی و مورعیتی سازگار کند .در وارع خود-کنترلی مناس

در به دست آوردن نتوایج

بسیار مطلو مث انجام دادن تکالیف ،موفقیت در مدرسه و شغ  ،شهرت ،سالمت روان ،سوازگاري
و روابط بین فردي خو نقش دارد (بومیستر ،هیترتون 3و تید1994 ،4؛ داک ورث 5و سولیرمن،6
2005؛ تانگنی ،7بومیستر و بون2004 ،8؛ ولف 9و جانسون ،1995 ،10نق از بومیستر و وهد،11
.)2007
اکتسا توانایی خود-نظمدهی مؤثر ،یکی از چالشهاي عمده رشد انسان است و افوراد بایسوتی
به منظور کارکرد موفقیت آمیز در محیط و دستیابی به اهداف مطلو  ،رادر بوه اسوتفاده سوازگارانه از
این ظرفیتها در مقابله با خواستهاي شخصی و زمینهاي باشند .تحقیقاتی که رابطه بین جنبههواي
گوناگون ظرفیت کودکان براي خود-نظمدهی و بهزیستی روانی 1را بررسی کردهاند ،نشوان دادهانود
کودکانی که در مهارتهاي مؤثر و منعطف خود-نظمدهی کمبود دارنود و در معورخ خطور تجربوه
کردن دامنه وسیعی از مشکالت شخصی و اجتماعی رورار دارنود .سوطوا پوایین بوازداري و کنتورل
هیجانی ،با سطوا پایین شایستری اجتماعی (ایزنبرگ ،12فیبز ،13گاتري 14و ریسر ،2000 ،1ایزنبرگ
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ایزنبرگ و همکاران ،1997 ،فیبز و همکاران ،)1999 ،شناختی در کودکان سن مدرسه (بورودي2و
فلور ،) 1998 ،3عدم توانایی براي مقابله با خشم در پسوران ربو از سون مدرسوه (ایزنبورگ ،فیبوز،
نیمن ،4برنزویگ 5و پینیوولز )1994 ،6هموراه اسوت (نقو از کلمون و همکواران .)2006 ،خوود-
نظمدهی ضعیف ممکن است نقش مهمی در خطر پذیري اوای نوجوانی نیز داشته باشد .در مطالعوه
طولی رافاللی 7و کروکت )2003( 8سطوا پایین تر خود-نظمدهی در اوای نوجوانی با سطوا باالي
خطرپذیري جنسی در اواسط نوجوانی همراه بوود ،و در مطالعوه فلودمن و بورون )1993( 9در بوین
پسران ،خودداري پایین رب از نوجوانی ،درجات باالي رفتار نامناس در نوجوانی را پیشبینی میکرد
(نق از کلمن و همکاران .)2006 ،تحقیق طولی شودا ،10میشو  11و پیوک )1990( 12نیوز نشوان
میدهد که خود-نظمدهی در سالهاي رب از دبستان ،به موفقیت شناختی بعدي مربوب است (نقو
از بومیستر و وهد.)2007 ،
اعتقاد بر این است که ظرفیت خود-نظمدهی از اوای زندگی شروع به ظاهر شدن میکند .موثال
بازداري رفتاري حدود  1سالری پایهگذاري میشود (کاگوان ،1997 ،13نقو از هویو  .)2006 ،از
زاویه خود-نظمدهی ،افراد به طور روزافزونی رادر میشوند لذتهوا را بوه تعویوق بیندازنود ،و کمتور
مستعد عم تکانهاي یا پاسخ به فشار خارجی میشووند (هواي 14و لئوووینرر ،1996،15نقو از هویو ،
 .)2006با ظهور خود-آگاهی و معیارهاي درونی شده رفتار ،ظرفیت کامال شکفته خود-نظومدهوی نیوز
ظاهر میشود.

نظریهپردازان اجتماعی-فرهنری بر این باورند که مهارتهاي خود-نظمدهی بوه وسویله محویط
اجتماعی-فرهنری شک میگیرد .ویروتسکی ( )1978 ،1962معتقد است کودکوان بوراي خوود-
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نظمده شدن ،کارکردهاي روانشناختی سط باالتري ایجاد میکنند اما ،اهداف و راهبردها از طریوق
فرهنگ تعیین شده و به وسیله مراربان تسهی میشود.
به نظر(روتبارت 1و ریودا )2005 ،2ظرفیت خود-نظمدهی به سازههاي مزاج مربوب است و بنا بر
اعتقاد کوچانسکا ،3موراي 4و هارالن )2000( 5یک سازه مزاجی با داللتهاي آشکار خود-نظومدهوی،
کنترل تالشمند 6است .کنترل تالشمند ،توانایی بازداري یک پاسخ عمده بوه منظوور ارالوه یوک پاسوخ
تبعی ،یافتن خطاها و انجام برنامهریزي است .تفاوتهاي فردي که در کنترل تالشومند حودود  2توا 4
سالری شروع به ظاهر شدن میکنند ،تقریبا ثابتند (نق از هوی  .)2006 ،یوک سوازه مورتبط دیرور،
بازداري رفتار است که به گوناگونی در واکنش کودکان به محرکهاي ناآشنا و غیر منتظره اشواره دارد.
در حدود  1سالری ،کودکانی که بازداري دارند در حضور چنین محرکهایی مضطر میشوند .عصو
شناختی بازداري رفتاري ،فعالیت شدیدي را در نواحی مغزي مربوب به ترس نشان مویدهود (فواکد،7
هندرسون ،8مارشال ،9نیکول 10و ررا ،2005 ،11نق از هوی .)2006 ،
این سازهها و سازههاي دیرر مزاج ،ظهور و رشد خود-نظمدهی را تحت تأثیر ررار داده و زیربناي
صفات شخصیتی مربوب به خود-نظمدهی بزرگسالی را تشکی میدهود .اگور چوه تعوداد زیوادي از
صفات شخصیتی به خود-نظمدهی بزرگسالی مربوب میشوند ،آن صفاتی که به طوور آشوکارتري از
مزاج منشأ میگیرند و احتماال بیشتر در مدلهاي عمده شخصیت دیده میشوند ،تحت عناوین کلوی
وظیفهشناسی و تکانشوري گروهبندي میشوند .در میان ابعاد سط باالي شخصیت ،وظیفهشناسوی
آشکارا مرتبطترین بعد به خود-نظمدهی است (هوی .)2006 ،
در میان ابعاد سط باالي شخصیت ،وظیفه شناسی آشکارا مرتبط ترین بعد به خوود-نظومدهوی
است .اگر چه در مدل هاي روان سنجی و لغوي به طور تقریبا متفاوتی تعریوف شوده اسوت ،وظیفوه
شناسی عمدتا به روش هایی مربوب است که افراد به طور مشخص رفتارشان را مدیریت مویکننود.
افرادي که نمرات باالیی در وظیفه شناسی کس میکنند ،مطمئن ،با انضوباب ،مرتو و بوا برناموه
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هستند؛ برعکد افرادي که نمرات پایینی کس میکنند به توانایی خود در کنترل رفتارشان مطمئن
نیستند؛ خودجوش 1بوده؛ به راحتی حواس شان پرت میشود و مستعد تعلو ورزي هسوتند (کاسوتا و
مککرا.)1992 ،
تکانشوري به عنوان یک صفت ،تمای به عم بدون فکور و برناموه اسوت .رفتارهواي تکانشوی
عمدتا سریع ،اغل نامناس و بسویار پرخطرنود .افوراد بسویار تکانشوی ،مسوتعد هسوتند رفتارهواي
پرخطري که مشخصه خود-کنترلوی ضوعیف اسوت را دارا باشود (هویو  ،فجفور 2و میلور2000 ،3؛
کروگر ،4کاسپی ،5موفیت ،6وایت 7و استوتامر-لوبر .)1996 ،8افرادي که خود-کنترلی پایینی دارنود،
رفتار و هیجان خود را سرکو نمیکنند ،حتی ورتی کوه ابوراز آن ،تخلوف از معیارهواي شخصوی و
اجتماعی باشد .از لحاظ خود-نظمدهی ،آنها خود را انکار نمیکنند ،بی ثباتند و به راحتوی حواسشوان
پرت میشود .افرادي که خود-کنترلی باالیی دارند ،رفتار و هیجان خوود را در حود بواالیی بوازداري
میکنند .از لحاظ خود-نظمدهی ،آنها به طور انعطافناپذیري سازمان یافتهاند که خود را انکار کنند
حتی ورتی الزم نیست ،و بر تکالیفی اصرار میکنند که دیرر مفید نیستند .حد متوسط کنترل ایرو به
سازگارترین خود-نظمدهی منتهی میشود (نق از هوی .)2006 ،
بنا براین مطال  ،هدف این مطالعه روشن کردن رابطه ویژگیهاي شخصیتی در رال پرسشونامه
شخصیتی نئو با خود-نظمدهی است .از طریق تحقیق درباره روشون کوردن نقوش عوامو مووثر در
شک گیري ظرفیتهاي خود-نظمدهوی ،درک موا از چروونری پورورش آن در کوودکی و نوجووانی
افزایش مییابد.
پیشینه پژوهشی درباره رابطه ویژگیهاي شخصیتی نئو و خود-نظمدهی
وظیفه شناسی
جنبههاي زیربنایی وظیفهشناسوی عبارتنود از شایسوتری/خود کارآمودي ،مونظم و مرتو بوودن،
وظیفهشناس ،پرتالش براي موفقیت ،خود-انضباب و سبک و سنرین کننده /محتاب .این جنبههواي
زیربنایی وظیفهشناسی ،تمایالت رفتاري متفاوتی را منعکد میکنند که مشخصه خوود-نظومدهوی
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موفق است (روبرتز ،1چرنیشنکو ،2استارک 3و گلدبرگ ،2005 ،4نق از هوی  .)2006 ،موروسوانووا
( ) 2013با مرور مطالعات انجام شده در این زمینه نتیجه گرفتوه اسوت کوه سوطوا بواالي خوود-
نظمدهی با نظمدهی و کنترل رفتار در وارعیت و سطوا پایین آن با فعالیت تکانشی و خود-بخودي
بیشتر همراه است .در مطالعات ،همبستری باالیی بین وظیفه شناسی و سط کلی خوود-نظومدهوی
مشاهده شده است (موروسانووا ،2010 ،نق از موروسوانووا ،2013 ،روبرتوز و همکواران،2005 ،
نق از هوی .)2006 ،
توافق پذیري
به توافق پذیري اغل از لحاظ همبستریهاي بین فوردي نرریسوته مویشوود .مطالعوات نشوان
دادهاند که افراد توافق پذیر در مقایسه با افراد غیر توافق پوذیر رفتوار سوتیزه جوویی کمتور و رفتوار
همکارانه بیشتري در زندگی روزمره دارند ( موسکووتیز .)1994 ،5از لحاظ شناختی-اجتماعی ،توافق
پذیري با تعارخ بین فردي کمتري همراه است (گرازیوانو ،6جنسون-کمبو  7و هیور .)1996 ،8و افوراد
توافق پذیر ،سازگاري اجتماعی بیشتري در ح تعارخ ها نشان مویدهنود (جنسون-کمبو و گرازیوانو،
 .)2001تانژنی ،9بومیستر و بون ( )2004بین توافق پوذیري و شواخص خوود-کنترلوی موورعیتی کوه
توانایی غلبه بر فشارهاي درونی را مویسونجد ،رابطوه مشواهده کردنود (نقو از اودي 10و رابینسوون،11
.)2009

جنسن-کمب و همکاران ( )2003به نق از اودي و رابینسون ( )2009نشان دادند کوه توافوق
پذیري با توانایی فوق العاده در بازداري تعارخهاي شناختی همراه است .این مشاهدات اگر چه کوم
است ولی بیانرر رابطه گسنرده احتمالی بین توافق پذیري و خود-نظمدهی است .در پیشینه مربووب
به مزاج ،توافق پذیري به کنترل تالشمند مرتبط شده است (اودي و رابینسوون .)2009 ،تحقیقوات
هم نشان داده اند که کنترل تالشمند نقش مهمی در تعدی تمایالت مبتنی بر مزاج در جهت عاطفه
منفی دارد .کنترل تالشمند یک سازه شناختی است که از لحاظ نظري به عملیات نواحی کنترل مغز
1

-Roberts
-Chernyshenko
3
-Stark
4
-Goldberg
5
-Moskowitz
6
-Graziano
7
-Jensen-Campbell
8
-Hair’ds’f]f]’’’’fffffffff
9
-Tangney
10
-Ode
11
-Rabinson
2
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مرتبط شده است (ریودا ،پاسنر 1و روتبارت .)2004 ،ادبیات پژوهش نشوان داده اسوت کوه کنتورل
تالشمند یک پیشروي مهم براي سطوا توافق پذیري بزرگساالن است (کیومبرلند-لی ،2ایزنبورگ و
ریسر .)2004 ،این موضوع با اطالعاتی که کنترل تالشمند (کالکینز ،3گی  ،4جانسون 5و اسومیت،6
 )1999و توافق پذیري (مارتین ،7واتسون 8و ون )2000 ،9را به طور معکوس بوا پرخاشورري مور
تبط میکند ،هماهنگ است .کنترل تالشمند مخصوصا در میان بنههایی با تمایالت مزاجوی بوراي
عاطفه منفی (یک پیشرو براي روان رنجور خویی) مهم است (نیگ .)2006 ،10در میان بنوههوایی
که عاط فه منفی زیادي دارند ،آنهایی که در کنترل تالشمند روي هسوتند ،کمتور مسوتعد اخوتالالت
خلقی هستند (ایزنبرگ و همکاران .)2000 ،انتظار میرود در مورد بزرگساالن ،توافق پذیري نووعی
دفاع در برابر عاطفه منفی درسوطوا بواالي روان رنجورخوویی بوه وجوود مویآورد (نقو از اودي و
رابینسون .)2009 ،اودي و رابینسون ( )2009نقوش مهوم توافوق پوذیري را در خوود-نظومدهوی
آشفتری مرتبط با روان رنجورخویی نشان دادند.
روان رنجورخویی
روان رنجورخویی یا عصبیت ،میزان سوازگاري ،ناسوازگاري و ثبوات عواطفی را نشوان مویدهود.
اضطرا  ،پرخاشرري ،افسوردگی ،کمرویوی ،تکانشووري و آسوی پوذیري از اسوترس از عاللوم آن
هستند .روان رنجورخویی به کمبود تمرکز ،ترس از شکست ،تجربوه مطالعوه اسوترسآمیوز ،کمبوود
توانایی انتقاد و مشکالتی در فهم چرونری ارتباب مسال به هم مربوب اسوت (شووونبرگ.)1995 ،
کوارور ( )2005بوین روان رنجورخوویی بوا  over controlledو  undercontrolledهمبسوتری
مشاهده کرد .به نظر او ،این همبستریها میتواند به علت حالتهاي متفواوت ناسوازگاري در افوراد
مختلف باشد over controlled .بازداریی است که در صفاتی مانند اضطرا و خود-آگاهی 11دیوده
میشود .افرادي که در این صفات نمره باالیی کس میکنند برانریخته میشوند از تجوار آزارنوده
اجتنا کنند و بنابراین براي همکاري بی می هستند overcontrolled .نوروتیک در رفتار

اجباري1
1

-Pasner
-Cumberland-Li
-Calkins

2
3

-Gill
-Jonson
6
-Smith
4
5

-Martin
-Watson
-Van
10
-Nigg
11
-self-consciousness
7
8
9
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اجبوواري 1برخووی بنووههووا دیووده موویشووود جووایی کووه یووک شکسووت ،اضووطرا ایجوواد موویکنوود.
 Undercontrolledدر تکانشوري دیده میشود .افرادي که نمره بواالیی کسو مویکننود مسوتعد
وسوسه براي پرخوري ،مصرف دارو و یا پول خرج کردن هستند زیورا نمویتواننود اسوترس ناشوی از
ناکامی را تحم کنند ،کمتر رادر به کنترل واکنشهاي هیجانیشوان هسوتند خودکارآمودي پوایینی
دارند ،منبع کنترل بیرونی دارند ،خود-نظمدهی نیز در افرادي که نمره پوایینی در روان رنجورخوویی
کس میکنند ،آسانتر است ( نق از هوی .)2013 ،
باز بودن به تجربه
منظور از باز بودن به تجربه ،داشتن تصور روشن و زندگی تخیلی فعال ،خالریت و عمق دادن به
تخی  ،توجه به هنر و زیبایی ،درک عواطف و هیجانهاي شخصی ،عالرمند به فعالیتهاي مختلف،
مشتاق و عالرمند به داشتن ذهنی باز و درک جنبه هاي نوین و باز بودن در ارزشها یعنی ،آموادگی
براي شنیدن و دیودن ارزشهوایی غیور از ارزشهواي خوود شوخص و امتحوان مجودد ارزشهواي
اجتماعی ،سیاسی و مذهبی است.

درباره ارتباب باز بودن به تجربه و خود-نظمدهی نتایج متنارضی گزارش شده است .بوراي مثوال،
رابینز و همکاران ( )1996مشاهده کردند که پسران  undercontrolledاز تجار جدیود اسوتقبال
نموویکننوود درحالیکووه آسووندروف 2واوسووتندروف )2002( 3گووزارش کردنوود آزمووودنیهوواي
 undercontrolledنسبت به تجار جدید باز هستند (نق از هوی .)2013 ،
باز بودن به تجربه ،به پرسیدن و بحثهاي تحلیلی مربوب است (شووونبرگ .)1995 ،بوه نظور
بلیک ( ) 1996این صفت بیشتر به ارزشیابی انتقادي ،جسوتجوي پیشوینه و ایجواد رابطوه (رویکورد
عمیق) مربوب است .در حوزه تحصیلی ،افرادي که رویکرد عمیق دارند میخواهند معنی عمیق تور را
در متن بیابند ،انتقادي و منطقی بوده و آننه را که یاد میگیرند به دانش ربلی خود مرتبط میسازند
(اینتویست و تایت ،)1996،انریزه آنها درونی است و بوه دنبوال درک جوامع و عمیوق ،مسوتق از
سرفص درسی هستند (اینتویست .)1988 ،
برونررایی

-compulsive
-Asendrof
-Ostendrof

1

2
3
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برون گراها افرادي اجتماعی ،دوستدار دیرران ،با جرأت ،فعال ،سرخوش ،با انرژي ،خووش بوین،
دوستدار هیجان و محرک و امیدوار به مورعیت ها و آینده ،کنجکاو و رواطع در عمو  ،فعوال و اهو
گفترو هستند .این افراد به تحقیق و پژوهش عالرمندنود .اموا ،درون گراهوا افورادي محافظوه کوار،
مستق  ،تکرو ،خجالتی ،خود دار ،یکنواخت و متعادل ،کمرو و دوستدار تنهایی هستند.

وایت ساید 1و لینام )2001( 2بین برونررایی و خودکارآمدي (نه آن خودکارآمودي خواح حیطوه
بندورا) همبستری مشاهده کرد ( نق از هوی  .)2013 ،دیرر مطالعات این حوزه ،تعام صفات نئوو
در ارتباب با خود-نظمدهی را نشان دادهاند .به نظر رابینسون ،ویلکویسکی 3و مییور )2008( 4افوراد
باال در برونررایی و روان رنجورخویی یا پایین در این دو صفت ،در شرایط تعارخ ،خود-نظومدهوی
نارصی نشان میدهند .پترسون 5و نیومن ( )1993معتقدند افراد باال در این دو صفت ،مشکالتی در
خود-کنترلی و عدم بازداري دارند .کاسوتا و پیودمونت ( )2003نشوان دادنود افوراد پوایین در روان
رونجورخویی و باالدر وظیفه شناسی تحت عنوان هدایت شده نامرذاري شدهاند که احساس واضحی
از اهدافشان دارند و توانایی کار در جهت آن اهداف حتی در شرایط نامطلو را دارند ،آرام هسوتند و
نیاز کمی به کنترل سخت بر رفتارشان دارند .برعکد افراد بواال در روان رونجورخوویی و پوایین در
وظیفه شناسی تحت عنوان  undercontrolledنامرذاري میشوند که اغل تکانشی رفتار میکننود
(کاستا و پیدمونت )2003 ،و در معرخ خطر سوء مصرف مواد و دیرر خطرات هستند (تراسویانو و
کاستا( )2004 ،نق از هوی .)2013 ،
وایت ساید و لینام ( )2001گوناگونی مفهوم تکانشوري و رابطه آن با نئو را روشن کوردهانود .در
تحلی عاملی رایجترین پرسشنامههاي تکانشوري 4 ،عام یافتند کوه بسویار شوبیه نئوو هسوتند و
عبارتند از:
نیاز شدید( 6روان رنجوریی ،تکانشوري)
کمبود هدف( 7تأم  ، 8وظیفه شناسی)
کمبود استقامت( 1خود-انظباطی ،وظیفه شناسی)
-Whiteside
-Lynam
-Wilkowski
4
-Meier
5
-Patterson
6
-urgency
7
-premeditation
8
-deliberation
1
2
3
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حد طلبی (هیجان طلبی ،برونررایی)
بنابراین ،به نظر میرسد حدار  4نوع مختلف تکانشوري وجود دارد .این مدل در ارتباب بوا نئوو،
نشان میدهد که صفاتی که به طور مستقیم تر بوا تکانشووري مربوطنود ،در وظیفوه شناسوی ،روان
رنجورخویی و برونررایی جاي میگیرند .بررسی مکانیسمهاي زیربنایی روان-زیسوت شوناختی ایون
ویژگیها نشان میدهد چرا این  3ویژگی با تکانشوري مربوطند .به نظور مویرسود وظیفوه شناسوی
توانایی استفاده از کنترل تالشمند و top-downبراي پیریري رووانین و دنبوال کوردن برناموههواي
طوالنی مدت را انعکاس میدهد (دي یانگ 2و گري ،2009 ،3ون ایررن )2009 ،4نق از وهد و
بومیستر.)2013 ،
علیرغم این مشاهدات ،مطالعات نسبتا کمی درباره اینکه چرونه شخصیت در خود-نظمدهوی
منعکد میشود وجود دارد .همان تعداد اندک مطالعات انجام شده نیز درباره خود-نظومدهوی کلوی
است و مطالعهاي درمورد خود-نظمدهی کوتاه و بلند مودت مشواهده نشود .عوالوه بور ایون عموده
مطالعات انجام شده ،درباره خود-نظمدهی در کودکی است .لذا ضورورت مطالعوه اثور ویژگویهواي
شخصیتی بر خود-نظمدهی نوجوانی به وضوا احساس میشود.
روش
این تحقیق بر اساس مفروضه تحقیقات غیر آزمایشوی از نووع همبسوتری اسوت .جامعوه آمواري
عبارت است از دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم مقطع متوسطه شهر گنبود کواووس کوه در سوال
تحصیلی  1391-92در دبیرستانهاي شهر گنبد مشغول به تحصی بودند .در این مطالعه ،با توجه
به گستردگی جامعه پژوهش با استفاده از روش نمونوهگیوري خوشوهاي یوک مرحلوهاي و طبقوهاي
(جنسیت به عنوان طبقه در نظر گرفته شد)  537دانش آمووز انتخوا شودند .از  537پرسشونامه
توزیع شده بین دانش آموزان  500پرسشنامه عودت داده شد و با حذف  29پرسشنامه نارص تعداد
نمونه به  471رسید .در تجزیه و تحلی دادهها تعداد  15مورد هم بوه دلیو دادههواي پورت چنود
متغیري حذف شد که نهایتا تعداد نمونه به  456رسید ( 245نفر دختر و  291نفر پسر).

-perseverance
-DeYang
-Gray
4
-Van Egeren
1
2
3
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ابزار اندازه گیري
پرسشنامه خود-نظمدهی نوجوانی ()ASRI
این پرسشنامه  36سؤالی توسط مویالنن ( )2007براي سنجش خود-نظمدهی کوتواه مودت و
بلند مدت در حیطههاي هیجانی ،توجه ،رفتاري و شناختی در مقیاس پنج درجهاي لیکرت تهیه شود.
ضری همبستری این پرسشنامه با مقیاس نواک و کالیتون ( )2001به عنوان روایی سازه مثبت و
باال بود ( .)0/68-0/92در ایران واحدي ،مصطفوي و مرتضی نژاد ( )2009ضری آلفاي کرانبوا
را  0/71گزارش کردند .در تحلی عاملی ایشان نیز مدل دو عاملی تجدید نظرشده ،برازش بیشتري
از مدل یک عاملی داشت .نتایج آلفاي کرانبا این پرسشنامه براي خوود –نظومدهوی کوتواه مودت
 ،0/54خود-نظمدهی بلند مدت  0/732و خود –نظمدهی ک  0/72به دست آمود کوه در موورد
خود-نظمدهی بلند مدت مطلو و خود-نظمدهی کوتاه مدت متوسط است.
پرسشنامه شخصیتی

نئو1NEO-FF-R

نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیتی( NEOکاستا و مک کوري )1992 ،کوه داراي  60سوؤال در
نقیاس پنج درجهاي لیکرت بوده و براي ارزیابی پنج عام اصلی شخصیت به کار مویرود (گروسوی،
 .)1380این پرسشنامه 5 ،عام شخصیتی را میسنجد که عبارتنود از مقیواس روانرنجورخوویی،
توافقپذیري ،باز بودن به تجربه ،برون گرایی /درون گرایی و وظیفه شناسی.
انیسی ،مجدیان ،جوشنلو و گووهري کامو ( )1390ضوری آلفواي کرانبوا روانرنجورخوویی،
برونررایی ،توافقپذیري ،باز بودن به تجربه و وظیفه شناسوی آن را بوه ترتیو ،0.6 ،0.58 ،0.8
 0.39و  0.83و همبستری روانرنجورخویی و برونررایی این پرسشنامه را با همین مقیاسهوا در
پرسشنامه شخصیتی آیزنک به ترتی  0.69و  0.47گوزارش کورد .سولطانی ،فوالدونود و فتحوی
آشتیانی( )1388ضری آلفاي کرانبا روانرنجورخویی ،برونررایی ،توافقپذیري ،باز بودن به تجربه
و وظیفه شناسی آن را به ترتی 0/8 ،0/75 ،0/83و  0/79و ضری بازآزمایی آنها را به ترتی
 0/68 ،0/61 ،0/7 ،0/74و 0/77به دست آورد.

Neuroticism Extraversion Openness Personality Inventory-Revised

1-
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نتایج
در جدول زیر شاخصهاي توصیفی متغیر خود-نظمدهی و ویژگیهواي شخصویتی نئوو گوزارش
شده است.
جدول .1شاخصهاي توصیفی متغیر خود-نظمدهی و ویژگیهاي شخصیتی نئو

میانرین
90/25
34/11
34/46
28/38
32/92
31/38
29/49
35/75

متغیرها
خود-نظمدهی
خود-نظمدهی کوتاه مدت
خود-نظمدهی بلند مدت
وظیفه شناسی
توافقپذیري
باز بودن به تجربه
برونررایی
روانرنجورخویی

انحراف معیار
14/12
5/77
6/49
4/29
5/1
4/64
4/93
7/12

حداکثر
124
54
56
41
45
46
45
56

حدار
4
14
15
12
13
12
13
13

براساس جدول فوق ،میانرین و انحراف معیار خود-نظمدهی نوجوانی (کلی ،کوتواه مودت و بلنود
مدت) در حد متوسط و میانرین نمرات دانشآموزان در ویژگیهواي شخصویتی نئوو متوسوط اسوت.
شاخصهاي کجی و کشیدگی نیز به توزیع نرمال نزدیکاند.
به منظور بررسی رابطه خود-نظمدهی و و ویژگیهاي شخصیتی از رگرسیون چند متغیره استفاده
شد .نتایج در جدول  2اراله شده است .در پیشبینی خود-نظمدهی کلوی ،ضوری همبسوتری چنود
متغیره  ،0/53ضری تعیین  28و  31/94 ،Fبه دست آمد (.)p= 0/000
جدول  .2ضرای رگرسیونی در پیش بینی خود-نظمدهی کلی
 Bاسوووووتاندارد
نشده

خطاي استاندارد

 Bاستاندارد شده

t

سط معنی داري

4/36

0/000

4/1

0/000
0/12

مقدار ثابت

23/96

5/5

وظیفه شناسی

0/65

0/16

0/2

توافق پذیري

0/21

0/14

0/07

1/53

باز بودن به تجربه

0/88

0/14

0/29

6/15

0/000

برون گرایی

0/38

0/14

0/13

2/69

0/008

روانرنجورخویی

0/07

0/09

0/04

0/84

0/4
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بر اساس جدول باال ضری رگرسیون استاندارد وظیفه شناسی ،باز بودن به تجربه و برونررایی در
پیش بینی خود-نظمدهی کلی به ترتی  0/29 ،0/2و  0/13به دست آمود کوه معنوی دار بودنود
( )p= 0/00و باالترین ضری به باز بودن به تجربه مربوب است.
در پیشبینی خود-نظمدهی بلند مدت ،ضری همبستری چند متغیره  ، 0/52ضری تعیین 27
و  28/9 ،Fبه دست آمد (.)p= 0/000
جدول  .3ضرای رگرسیونی در پیشبینی خود-نظمدهی بلند مدت
 Bاسوووووتاندارد
نشده

خطاي استاندارد

 Bاسوووووتاندارد
شده

T

سوووط معنوووی
داري

3/4

0/001

مقدار ثابت

9/25

2/72

6/3

0/000

وظیفه شناسی

0/49

0/08

0/32

0/4

توافق پذیري

0/06

0/07

0/04

0/82

باز بودن به تجربه

0/32

0/07

0/22

4/49

0/000

برون گرایی

0/18

0/07

0/13

2/55

0/011

روانرنجورخویی

-0/16

0/04

-0/17

-3/67

0/000

بر اساس جدول باال ضری رگرسیون استاندارد وظیفه شناسی ،باز بودن به تجربه ،برونررایوی و
روانرنجورخویی در پیشبینی خود-نظمدهی بلند مدت به ترتی  0/13 ، 0/22 ،0/32و -0/17
به دست آمد که معنی دار بودند ( )p= 0/00و باالترین ضری به وطیفه شناسی مربوب است.
در پیشبینی خود-نظمدهی کوتاه مدت ،ضری همبستری چند متغیوره  ، 0/48ضوری تعیوین
 23و  24/25 ،Fبه دست آمد (.)p= 0/000
جدول  .4ضرای رگرسیونی در پیشبینی خود-نظمدهی کوتاه مدت
 Bاسوووووتاندارد
نشده

خطاي استاندارد

 Bاسوووووتاندارد
شده

T

سوووط معنوووی
داري

3/37

0/001

مقدار ثابت

8/27

2/45

1/7

0/09

وظیفه شناسی

0/12

0/07

0/09

0/04

توافقپذیري

0/12

0/06

0/1

2

باز بودن به تجربه

0/35

0/06

0/28

5/58

0/000

برونگرایی

0/17

0/06

0/13

2/7

0/007

روانرنجورخویی

0/07

0/04

0/08

1/76

0/08
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بر اساس جدول باال ضری رگرسیون استاندارد توافقپذیري ،باز بودن به تجربه و برونررایوی در
پیشبینی خود-نظمدهی کوتاه مدت به ترتی  0/28 ،0/10و  0/14به دست آمود کوه معنوی دار
بودند ( )p= 0/00و باز هم باالترین ضری متعلق به باز بودن به تجربه است.
بحث و نتیجه گیري
نتایج این مطالعه نشان داد ویژگیهاي وظیفه شناسی ،باز بودن به تجربه و برونررایی بور خوود-
نظمدهی کلی ،ویژگیهاي مذکور و روانرنجورخویی بر خود-نظمدهی بلند مدت و توافوقپوذیري،
باز بودن به تجربه و برونگرایی بر خود-نظمدهی کوتاه مدت مؤثر هسوتند .خالصوه ایون نتوایج در
جدول 5اراله شده است.
جدول .5خالصه نتایج
خود-نظمدهی کلی

خود-نظمدهی بلند مدت

خود-نظمدهی کوتاه مدت

وظیفه شناسی

+

+

-

توافقپذیري

-

-

+

باز بودن به تجربه

+

+

+

برونگرایی

+

+

+

روانرنجورخویی

-

+

-

مشاهده رابطه وظیفه شناسی و خود-نظمدهی بوا نظریوههوا و پیشوینه تحقیقی(هویو ،2006 ،
هینستروم .)2000 ،و موروسانووا ( )2010همخووان اسوت .از نظور هویو ( ، 2006هینسوتروم،
 ،)2000مبناي خود-نظمدهی ،سازههاي مزاج بوده و یکی از مهمترین این سازهها ،وظیفه شناسوی
است .این نتیجه با گزارش موروسانووا ( ،)2010روبرتز و همکاران ( ،2005نقو از هویو  )2006 ،و
تلرن ( )1982که همبستری باالیی بین وظیفه شناسی و سط کلی خود-نظمدهی مشاهده کردند ،نیز
همسوست.

عدم مشاهده رابطه میان توافق پذیري و خود-نظومدهوی ،بوا نظریوه و پیشونیه مشواهده شوده
همخوانی ندارد .از لحاظ نظري توافق پذیري به کنترل تالشومند مورتبط اسوت (اودي و رابینسوون،
 .)2009کنترل تالشمند ،توانایی بازداري و به تعویق انداختن واکنش به محورک ،یوافتن خطاهوا و
انجام برنامهریزي است که حدود  2تا  4سالری ظاهر شده و تقریبا ثابت میماند و نقوش مهموی در
تعدی مزاج دارد .از لحاظ پژوهشی ،جنسن-کمب و همکاران ( )2003به نق از اودي و رابینسوون
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( ،)2009گرازیانو ،جنسن-کمب و هیر ،)1996 ،موسکووتیز (  ،)1994جنسن-کمبو و گرازیوانو
( ،)2001تانژنی ،بومیستر و بون ( )2004و اودي و رابینسون ( )2009هور کودام بوا روشهواي
متفاوتی ،رابطه توافق پذیري و خود-نظمدهی را نشان دادهاند.
علت این ناهمخوانی ،تفاوت در روش شناختی پژوهش است .در این مطالعات ،توافق پوذیري بوه
تنهایی مورد سنجش ررار گرفته ،افراد از نظر توافق پذیري به چند گروه کم ،متوسط و زیواد تقسویم
شده اند ،سپد این گروه ها از لحاظ ستیزه جویی ،تعارخ بین فردي ،خود کنترلی ،عاطفوه منفوی و
رفتار همکاري مورد مقایسه ررار گرفتهانود .در مطالعوه حاضور 5 ،ویژگوی شخصویتی نئوو بوا روش
همزمان وارد معادله رگرسیون گردید تا خود-نظمدهی را پیش بینی کنند .در ایون روش ،بوه نووعی
همبستری سهمی ویژگی هاي شخصیتی با خود-نظمدهی محاسبه میشود.
در خصوح رابطه روان رنجورخویی و ارسوام خوود-نظومدهوی ،نتوایج نشوان داد روان
رنجورخویی فقط خود-نظمدهی بلند مدت را پیش بینی میکند و رابطه منفی با آن دارد .این نتیجوه
با پیشنه تحقیقات همخوانی دارد .پژوهشها ،نشان دادهاند مبناي روان رنجورخویی ،تکانشوري بوده
و با خود-نظمدهی رابطه منفی دارد (کارور .)2005 ،نکته این جاست که تکانشوري بیشتر به خود-
نظم دهی کوتاه مدت مربوب است .از این نظور نتیجوه تحقیوق حاضور بوا گوزارش کوارور ()2005
ناهمخوان است .الزم به ذکر است که تمام مطالعات گزارش شده در ارتباب بوا خوود-نظومدهوی در
حالت کلی است .ممکن است تفاوت مطالعه حاضر با این گزارش به هموین دلیو باشود .البتوه اگور
همبستری روان رنجورخویی با  over controlledدر نظر گرفته شود ،نتیجه مطالعه حاضر منطقوی
به نظر می رسد به این معنی که آن افرادي که روان رنجورخویی آنها به صوورت over controlled

است به دلی اجتنا از تجار جدید ،از راهبردهاي خود-نظمدهی کمتر استفاده میکنند .در رایطوه
روانرنجورخویی و خود-نظم دهی ،تعاملی هوم بوا وظیفوه شناسوی مشواهده شوده اسوت (کاسوتا و
پیدمونت )2003 ،به طوريکه افراد پایین در روان روانرنجورخویی و باالدر وظیفه شناسوی ،تحوت
عنوان هدایت شده نامرذاري شدهاند که احساس واضحی از اهدافشان دارند و توانایی کار در جهوت
آن اهداف حتی در شرایط نامطلو را دارند ،آرام هستند و نیاز کمی به کنترل سوخت بور رفتارشوان
دارنوود .بوورعکد افووراد بوواال در روان رونجورخووویی و پووایین در وظیفووه شناسووی ،تحووت عنوووان
 undercontrolledنامرذاري میشوند که اغل تکانشی رفتار میکنند (کاستا و پیدمونت)2003 ،
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و در معرخ خطر سوء مصرف مواد و دیرور خطورات هسوتند (تراسویانو و کاسوتا( )2004 ،نقو از
هوی .)2013 ،
در مورد رابطه باز بودن به تجربه و خود-نظمدهی ،نتایج با گزارش رابینوز و همکواران ()1996
که نشان دادند پسران  undercontrolledاز تجار جدید استقبال نمیکنند ،همخووان اسوت و بوا
گزارش آسندروف واوستندروف ( )2002مبنی بر اینکه آزمودنیهاي  undercontrolledنسبت بوه
تجار جدید باز هستند نا همخوان است .براي درک این موضوع باید معناي  undercontrolledو
باز بودن به تجربه را در نظر داشت که افراد undercontrolledبه طور تکانشی رفتار میکنند یعنی
خود-نظم ده نیستند و افراد باال در باز بودن بوه تجربوه ،عواطوف و هیجوانهواي شخصوی را درک
میکنند ،عالرمند به فعالیتهاي مختلف بوده و مشوتاق و عالرمنود بوه داشوتن ذهنوی بواز و درک
جنبههاي نوین و باز بودن در ارزشها هستند .بنوابراین ،نتیجوه تحقیوق حاضور و گوزارش رابینوز و
همکاران ( )1996منطقی به نظر میرسد.
در ارتباب با برونررایی ،نتیجه تحقیق حاضر بوا پیشوینه هماهنوگ اسوت (وایوت سواید و لینوام،
 .)2001با توجه به ویژگیهاي افراد برونررا ،این نتیجه منطقی است .البته تعام برونررایی و روان
رنجورخویی در ارتباب با خود-نظمدهی راب

تأم است .آن طور که مطالعات نشوان دادهانود افوراد

باال در برونررایی و روان رنجورخویی (رابینسون ،ویلکویسکی و مییر 2008 ،و پترسوون و نیوومن،
 )1993یا پایین در این دو صفت (رابینسون ،ویلکویسکی و مییر ،)2008 ،در شورایط تعوارخ ،خوود-
نظمدهی نارصی نشان میدهند .بنا براین ،مطالعات بیشتري الزم است تا پینیدگی موضوع روشن شود.

به نظر روتبارت و ریودا ( )2005ظرفیت خود-نظمدهی به سوازههواي موزاج مربووب اسوت اموا
نظریهپردازان اجتماعی-فرهنری بر این باورند که مهارتهاي خوود-نظومدهوی بوه وسویله محویط
اجتماعی-فرهنری شک میگیرد .ویروتسکی ( )1978 ،1962معتقد است کودکوان بوراي خوود-
نظمده شدن ،کارکردهاي روانشناختی سط باالتري ایجاد میکنند اما ،اهداف و راهبردها از طریوق
فرهنگ تعیین شده و به وسیله مراربان تسهی میشود .بنابراین پیشنهاد مویشوود اهمیوت و نقوش
مرار در شک گیري خود-نظم دهی مورد بررسی ررار گیرد.
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