
مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیري 
دورة سیزدهم، شمارة اول، بهار و تابستان 1400، پیاپی 80 ، صفحههاي 140-122

و انسانی سابق(  )مجلة علوم اجتماعی

 بينی سالمت رواننقش صفات شخصيت و عملکرد تحولی خانواده در پيش

ي تخلف انضباطیدانشجويان با سابقه

***زاده طباطبايی، سيد کاظم رسول**نو عالی، شهربا*حانيه شارکيان

 چکيده
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 مه پنج عاملی نئو و سنجش عملکردهای سالمت عمومی گلدبرگ، پرسشناکنندگان به پرسشنامهکردند. کلیه شرکت
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 مقدمه
 ها، بروزهای سازگاری با محیط دانشگاه و خوابگاهفشارهای روانی زندگی دانشجویی و تنش

های آکیاژ، والدوسل، ای که بر اساس پژوهشگونهانواعی از رفتارهای ناسازگارانه را به همراه دارد به

 ( آمار مصرف مواد و مشروبات الکلی در میان دانشجویان، قابل2017) 1المبرت، کاسر و بلوـ کاراسا

ور ین دانشجویان کشتوجه است. در ایران نیز مطالعات مختلف شیوع سوءمصرف مواد و الکل را در ب

 (.1394متولیان، صاحبی، رحیمی موقر و یونسیان، ) انددرصد گزارش نموده 40تا  20

ریزان آموزشی اجتماعی دانشجویان همواره مورد توجه برنامه –رو توجه به سالمت روانی از این

فتارهای از ر منظور حفظ آرامش و امنیت، نظم و ثبات در محیط دانشگاه و پیشگیریبوده است و به

شده است  بینیها، ساختاری با عنوان شورای انضباطی پیشناسازگارانه، در مجموعه مدیریت دانشگاه

کند تا که مأموریت اصلی آن کمک به حفظ منش دانشجویی و اخالق متعالی است و تالش می

در دانشگاه است رعایت قانون  گردد و در صددنفس دانشجویان حفظ  به ی استقالل و اعتمادروحیه

رایی نامه اجشیوه) کندمیو به شکایات دانشجویان رسیدگی  نظمی و هنجارشکنی مقابلهو با بی

 (.1398نامه انضباطی دانشجویان، آیین

های مختلف کشور به دلیل ارتکاب رفتارهای هرساله شمار بسیاری از دانشجویان در دانشگاه

ی نامهنامه و آیینشوند و مطابق با شیوهین شورا ارجاع داده میمغایر با قوانین و مقررات دانشگاه به ا

نامه نامه اجرایی آییننمایند )شیوهتخلف حکم انضباطی دریافت می انضباطی در صورت احراز

( و بر اساس آمارهای موجود در شوراهای انضباطی این میزان همواره 1398انضباطی دانشجویان، 

 در حال افزایش است.

تواند آثار نامطلوبی بر وضعیت روزافزون این احکام بازدارندگی محدودی دارد و می افزایش

با نظر به اهمیت سالمت روان دانشجویان و توجه به  روباشد، ازایندانشجویان داشته  سالمت روان

افزایش  های انضباطی واین نکته که هدف اولیه تأسیس شوراهای انضباطی پیشگیری از بروز تخلف

نامه انضباطی نامه اجرایی آیین)شیوه مش و امنیت در محیط دانشگاه و در میان دانشگاهیان استآرا

ی مهم که در کنار نظارت بر حسن اجرای قوانین و رسیدگی به (، یک مسئله1398دانشجویان، 

ها است، بررسی شکایات دانشجویی همواره مورد توجه شوراهای انضباطی دانشجویان در دانشگاه

های آموزشی، ها در محیطساز بروز رفتارهای ناسازگارانه و هنجارشکنیشناسایی عوامل زمینهو 

 های دانشجویان است.ویژه خوابگاهپژوهشی و به

شناختی هستند اند دانشجویانی که در معرض مشکالت روانها نشان دادهشمار زیادی از پژوهش

نقل از آندروود و  ؛2008) 2آورند. گریسومیبه احتمال بیشتری به رفتارهای خود تخریبی رو 

                                                           
1. Aceijas, Waldhäusl, Lambert, Cassar,  & Bello-Corassa  
2. Grisso 
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( معتقد است که جوانان بزهکار معموالً دارای نوعی بیماری روانی نیز هستند. 2016، 1واشینگتن

کنند، دهند که مجرمان عالئم استرس باالتری نسبت به سایرین تجربه میمطالعات بسیاری نشان می

تری برخوردارند.های حل مسئله سطحیو از مهارتتری دارند ای کارآمد کمراهبردهای مقابله

ایسان ب) نفس پایینی داشته و توانایی مواجهه محدودی در رویارویی با مشکالت دارندهمچنین عزت

 (.2017، 2آراباسی و تس

های رفتاری است. ترین عوامل بروز ناهنجاریبنابراین مشکالت مربوط به سالمت روان از مهم

یکی از عواملی که  (1391نقل از طهماسبیان و همکاران،  ؛2004) 3و جکسونگفته لوین بنا به 

ها صفات شخصیتی را عامل دهد، صفات شخصیت است. آنسالمت روان را تحت تأثیر قرار می

کننده که در بروز جرم و جنایت نقش تعیین اندگیری رفتارهای جنایی دانستهساز در شکلاصلی زمینه

  .دارد

ید ون دام، جانسنز و) اندخصیت رابطه بین صفات شخصیت و جرم را تأیید کردههای شنظریه

یافته برای بررسی رفتار ( تنها روش نظام1998، 1977) 5(. از آن جمله در نظریه آیزنک2005، 4براین

های وی نشان داده است که (. پژوهش2010، 6بلونیگن) جنایی توجه به عوامل شخصیتی است

جتماعی ا پذیری باالتری دارند تمایل بیشتری به رفتارهای ضدوجه به اینکه تحریکبرونگراها با ت

. در همین راستا استرنجورخویی نیز عامل مهمی برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه دارند و روان

تر خودانگیختگی، ( میانگین باالتر سوءظن و بدبینی و میانگین پایین2016) 7های سینهاپژوهش

و ثبات هیجانی را در مجرمان در مقایسه با غیرمجرمان تائید کرده است. ویلکز، کروز و خودکنترلی 

ی و با رابطه منف پذیریتوافقو  مداریوظیفه( نیز نشان دادند تقلب و سرقت علمی با 2016) 8سوسا

( 1394های داخلی نیز مصرآبادی، زوار و جباری )خویی ارتباط مثبت دارد. در پژوهشرنجورروان

پذیری و ( دریافتند که بین صفات شخصیتی پذیرا بودن و مسئولیت1398کیا و زارعی )و مهدوی

 رفتارهای ناقض قانون رابطه منفی وجود دارد.

و برون 9فردینین، محصول ترکیبی از عوامل درونحال ارتکاب جرم و تخلف از قوابا این

فردی مهم و مرتبط با سالمت برونیرهای (. از جمله متغ1391طهماسبیان و همکاران، ) است 10فردی

ترین نهادهایی است ترین و مهمیروان الگوهای ارتباطی درون خانواده است. خانواده از جمله قدیم

1. Underwood & Washington
2. Baysan Arabacı & Taş
3. Levine & Jackson
4.Van Dam, Janssens, & De Bruyn
5 . Eysenk 
6. Blonigen
7. Sinha 
8. Wilks, Cruz, & Sousa 
9. interapersonal 
10. extrapersonal 
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سازی رفتارهای خود بنا نهاده است و فرزندان با حمایت خانواده که انسان برای تنظیم و یکپارچه

 (.1393زاده و ظروفی، سرهنگ) های خود را ارتقاء دهندتوانند ظرفیتمی

های درون خانواده ( ناکارآمدی خانواده و درگیری2015) 1بنا به گفته آسر، دیمر، گورمز و کیسر 

از اوندر و  نقل ؛2003) و همکاران 2تواند بر بروز رفتارهای بزهکارانه اعضاء مؤثر باشد. پترسونمی

پروری و های فرزنداطی درون خانواده، روشکه الگوهای ارتب اندبر این عقیده( 2012، 3ایلماز

مشکالت خانوادگی موجب افزایش گرایش جوانان به رفتارهای خود تخریبی و بزهکارانه شده و 

 د.ندهمیزان بروز آن را افزایش می

های متعددی در داخل و خارج از کشور ارتباط عملکرد خانواده را با رفتار انحرافی پژوهش

( نشان 2019) 4پریرا -از آن جمله گومز و گویا اند.بررسی قرار داده ویان موردآموزان و دانشجدانش

تواند بر خودکنترلی افراد اثر گذاشته و در ارتکاب جرم پذیری خانواده میدادند انسجام و انعطاف

سازگاری و پیشرفت با مرتبط عوامل شناسایی(، در 1994) 5الستر و مکادونقش بسزایی داشته باشد. 

و خانواده محیط در موجود نامطلوب عوامل بین که دادند نشان آمریکایی -آفریقایی دکانکو

( به 1998) 6داری وجود دارد. شکی مثبت معنیرابطه کودکان رفتاری و آموزشگاهی مشکالت

رفتاری مشکالت و تحصیلی سازگاری شناختی،بررسی رابطه عملکرد خانواده با سالمت روان

نوجوانان با عملکرد نامطلوب خانوادگی در برابر  وی نشان داد هایرداخت. یافتهپ چینی نوجوانان

بیشتر های رفتاریروانی و نابهنجاری بهداشت مشکالت نوجوانان با عملکرد مطلوب خانوادگی، از

( نیز در 1995) 7و ایگنبرگ براون هوول، برخوردار بودند. پورتس، تریضعیف تحصیلی عملکرد و

داد نشان مطالعه این آموزان پرداختند. نتایجبه بررسی کارایی خانواده و سازگاری دانشای مطالعه

کنترل هایمؤلفه مستر،عملکرد خانواده مک سنجش مقیاس یدهندهتشکیل بُعد شش بین از که

 رئیسی اند.داشته آموزانسازگاری دانش بینیپیش در را سهم بیشترین عاطفی، مشارکت و رفتار

را در تأثیر بیشترین خانوادگی عوامل و کمترین جسمانی عوامل که نشان داد ایمطالعه ( در1386)

آموزاندانش انضباط ینمره و خانوادگی عوامل بین دارند و آموزاندانش مسائل انضباطی پیدایش

ند ی نشان داد( نیز در پژوهش1391یوسلیانی، حبیبی و سلیمانی ) .دارد وجود داریی معنیرابطه

آموزان وجود دارد.داری بین عملکرد خانواده با رفتار مطلوب انضباطی دانشهمبستگی مثبت و معنی

های بسیاری شده است و هر رویکرد از منظری پردازیدر حوزه عملکرد خانواده تاکنون نظریه

 نبه نظر گرینسپتوان های آن را مورد توجه قرار داده است. ازجمله این رویکردها میخانواده و پویایی

1. Acar, Demir, Gormez, & Keser
2. Peterson
3. Onder & Yilmaz 
4. Gomes & Gouveia-Pereira
5. Luster & Mcadoo  
6. Shek 
7. Portes, Howel, Brown, & Igenberg
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( اشاره کرد. رویکرد گرینسپن به تحول انسان، یک رویکرد یکپارچه است که همزمان 2006) 1و ویدر

یلتحوی افراد درون خانواده توجه دارد و با عنوان رویکرد و اجتماعبه تحول ابعاد زیستی، روانی 

 4های فردی،  تفاوت3تحول سه مؤلفه اصلی . اوشودشناخته می 2های فردی مبتنی بر ارتباطتفاوت

نماید و بر این باور است که روابط هیجانی درون خانواده، محور روابط و را مطرح می 5ارتباطو 

ارائه دهد که در « رشد انسان»جانبه افراد است. این رویکرد تالش دارد تا مدل جامعی از تحول همه

دیید با الگو نیا در(. 1391یزدی، امین) آن چگونگی تحول یکپارچه انسان توصیف و تبیین شود

جذب م،یتنظ و شامل: توجه شودمی مطرح یتحول سطح شش کودکان روان سالمت به یتحول

و حل یجانیه یدهعالمت هایحلقه ارادی، یعاطف یمبادله و دهی، عالمتیانسان در روابط شدن

دیبا کودکان ده.یا چند ای ن دویب زدن پل و هاایده بستن کار به و جادیا مشترک، یاجتماع یمسئله

، 6دیون و مارتینی) بگذارند سر پشت یمتوال طور به سطوح را نیا روان سالمت به یابیدست برای

افتد، عالی، از آنجا که تحول فرد درون خانواده اتفاق می(. 1394از عالی و کدیور،  نقل؛ 2011

( بر اساس این رویکرد طرحی برای تحول 1394آباد و محرری )یزدی، عبدخدایی، غنایی چمنامین

به  .ها دست یابدشود خانواده نیز به این توانمندیخانواده ترسیم نمودند که بر اساس آن سعی می

تن در های بنیادین، تجربه زیسی دستیابی کودک به توانمندیعبارتی اعتقاد بر این است که الزمه

دی ای که از توانمنداشته باشد. در این رویکرد خانواده ای است که این شش توانمندی پایه راخانواده

های حسی و میزان تحمل ای است که اعضای آن حساسیتبرخوردار است خانواده توجه و تنظیم

دهند و محیط را متناسب با نیازهای های محیطی مورد توجه قرار مییکدیگر را در مقابل محرک

جای رو هستند، خانواده بهی که افراد خانواده با چالش روبهکنند. همچنین در مواقعیکدیگر تعدیل می

ریخته را آرام نماید. به میزانی که خانواده از همتفاوتی هیجانی تالش دارد تا فرد بهبمباران و یا بی

ی که همه اعضاء از طور بهتر خواهد بود؛ چنین کارکردی برخوردار باشد آن خانواده تحول یافته

ه در خانواده ب صمیمیت و برقراری روابط دوستانهمطلوبی برخوردارند. توانمندی تعادل هیجانی 

دهد مندی اعضای خانواده به یکدیگر اشاره دارد. نمره باال در این توانمندی نشان میمیزان عالقه

ای ههای ذهنی و هیجانی یکدیگر اهمیت داده و یکدیگر را به سوی تجربهاعضای خانواده به تجربه

دی توانمندهند. سومین توانمندی که در عملکرد سالم خانواده مؤثر است نی خوشایند سوق میهیجا

خود  ها و افکارها، نیتاست که اشاره به توانمندی خانواده در مبادله احساس ارتباط متقابل دوسویه

عمیق و پذیرند و روابط ای ابراز هیجانات متنوع را میبا دیگران دارد. اعضای چنین خانواده

1. Greenspan & Wieder
2. developmental individual differences relationship-based Model (DIR)
3. development
4. individual differences 
5. relationship 
6. Dionne & Martini
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توانمندی حل مسئله ای که به نمایند. همچنین اعضای خانوادهای با یکدیگر برقرار میگسترده

مدار دارند و ها رویکرد مسئلهها و گرفتارییافته است در رویارویی با چالش دست اجتماعی

شود و مینظر گرفته  های کل خانواده درمشکالت هر عضو از خانواده به عنوان قسمتی از چالش

اد ایجکنند. توانمندی حساس بوده و احساس مسئولیت می اعضاء نسبت به نیازهای یکدیگر
ای از احساسات نظیر گسترده کند که در آن دامنهای را توصیف مینیز خانواده هاها و ایدهبازنمائی

ند و شوعشق و صمیمیت، پرخاشگری، کنجکاوی و حسادت به جای اینکه کنترل شوند ابراز می

 شوند. دستیابی بهتر میوگو احساسات غنیگیرند و در خالل این گفتوگو قرار میمورد گفت

ند. در این ککمک می تفکر منطقیسطوح پیشین تحول کارکردی، خانواده را در رسیدن به توانمندی 

ه ای خانواده بکند. زمانی که اعضبینانه و منطقی عمل میسطح خانواده در رویارویی با مسائل، واقع

بین هستند که در مواجهه با مسائل و گیرند متفکرانی واقععنوان یک گروه در کنار هم قرار می

ست. در اانضباط  کنند. آخرین سطح تحول خانواده،رویدادها کمتر هیجانی و بیشتر منطقی رفتار می

نواده و نیز متناسب با وگو و تبادل نظر با تمام اعضای خااین سطح قواعد درون خانواده با گفت

ای قواعد برای تمام اعضاء واضح و روشن است شود. در چنین خانوادههای اعضاء تعیین میظرفیت

منظور سنجش وضعیت (. بر اساس این نگرش و به1394و افراد قاطعانه به آن عمل )عالی و کدیور، 

هایی نیز احی و در پژوهش( طر1392) عالی و همکارانها ابزاری توسط عملکرد تحولی خانواده

 .شده است اعتباریابی

حال با توجه به اهمیت سالمت روان در گرایش به رفتارهای پرخطر و تأثیری که صفات 

که د و با توجه به ایننشخصیتی و عملکرد خانواده بر سالمت روان و گرایش افراد به بزهکاری دار

های فبینی کننده تخلو خانوادگی پیش طور مستقیم به بررسی عوامل فردی تاکنون پژوهشی به

ات صفآیا مسئله پژوهش حاضر بررسی این مهم است که  ،انضباطی دانشجویان نپرداخته است

سالمت روان دانشجویان با سابقه تخلف  توانندها میعملکرد خانواده آنشخصیتی دانشجویان و 

ارتباط  ها و افزایشر آموزش به خانوادهتواند دبینی نمایند؟ نتایج پژوهش حاضر میانضباطی را پیش

سازی خدمات مرکز مشاوره دانشجویان و ارائه خدمات دانشگاه با خانواده دانشجویان، غنی

تر صدور احکام انضباطی با رویکرد تربیتی شناختی خانواده محور در این مراکز و از همه مهمروان

ها و کاهش رفتارهای نابهنجار در دانشگاه ه آنشناختی کمتر برای دانشجو و خانوادو با آثار روان

کننده باشد.کمک

 روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر، با توجه به هدف پژوهش که بررسی نقش صفات شخصیت و عملکرد 

های توصیفی از نوع همبستگی است.بینی سالمت روان است، جز طرحتحولی خانواده در پیش
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 کنندگان پژوهششرکت

پایان سال  تا 1397-98 دانشجویانی بودند که از ابتدای سال تحصیلی کلیه، جامعه پژوهش

سال از سوی شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد  در طی دو 1398- 99تحصیلی 

شده و برای دریافت حکم انضباطی به شورای انضباطی دانشگاه مراجعه  ییشناسامتخلف به عنوان 

نفر بودند، انتخاب  218جامعه دانشجویان دارای سابقه انضباطی که  نمودند. با توجه به حجم کوچک

های ورود و خروج بعد از کسب رضایت صورت تمام شماری و با در نظر گرفتن مالک نمونه به

ناقص تکمیل شده بود کنار گذاشته و در  طور بهپرسشنامه که  18از این میان  .آگاهانه انجام شد

های ورود به پژوهش شامل این موارد مورد تحلیل قرار گرفت. مالک نفر 200های مجموع پرسشنامه

در دانشگاه فردوسی  1397-98یا  و 1398-99های تحصیلی بود: دانشجو شاغل به تحصیل در سال

نامه انضباطی دانشگاه مرتکب تخلف شده باشد؛ تخلف مشهد باشد؛ دانشجوی متخلف بر اساس آیین

ه صدور حکم انضباطی شده باشد؛ رضایت دانشجو برای شرکت در دانشجو محرز شده و منجر ب

 شده باشد.پژوهش کسب 

زن  کنندگانشرکتنفر از  136شناختی نمونه پژوهش نشان داد تعداد جمعیتبررسی اطالعات 

نفر کارشناسی،  158بودند. دوره تحصیلی  متأهلنفر  28نفر مجرد و  172مرد بودند.  هاآننفر  64و 

ی فنی و مهندسی، هارشتهنفر در  69نفر دکتری بود. همچنین تعداد  15ارشناسی ارشد و نفر ک 27

ی گروه علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند. هارشتهنفر نیز در  91ی و کشاورزنفر علوم پایه و  40

سال بود. 2/ 94 یارمعو انحراف  56/23 کنندگانشرکتمیانگین سنی 

 ابزارهاي پژوهش

نقل از  ؛1972) 2توسط گلدبرگ 1عمومیسشنامه سالمت پرالمت عمومی: پرسشنامه س

( تهیه شده و در تحقیقات گوناگون مورد آزمون قرار گرفته 1389ساعتچی، کامکاری و عسکریان، 

مشکالت جسمانی، اضطراب، اختالل در ) خرده مقیاس 4و  گویه 28است. این پرسشنامه دارای 

به »برای  3تا « اصالً»برای  صفربر اساس مقیاس لیکرت از  کنش اجتماعی و افسردگی( است که

(. 1389، و همکاران شوند )ساعتچیگذاری مینمره «مراتب بیش از حد معمول

شده با استفاده از این آزمون را فراتحلیل نمودند  ( چندین مطالعه انجام1988) 3گلدبرگ و ویلیامز

. گلدبرگ و است 80/0در حد  ه از ضریب آلفای کرونباخبا استفاد و نتیجه گرفتند که پایایی آزمون

لیست چک های حاصل از اجرای پرسشنامه سالمت عمومی و( همبستگی میان داده1979) 4هیلر

1. General Health Questionnaire (GHQ-28) 
2. Goldberg 
3. Williams
4.  Hillier 
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اند. در مطالعه پورشریفی و گزارش نموده 78/0آزمودنی به میزان  244را بر روی  1عالئم روانی

مقدار ضریب آلفای گزارش شده است.  88/0تا  74/0( نیز ضریب آلفای کرونباخ از 1394یعقوبی )

دست آمده در پژوهش حاضر برای مشکالت جسمانی، اضطراب، اختالل در کنش کرونباخ به

 بود. 92/0و  90/0، 75/0، 88/0، 81/0ی کل به ترتیب اجتماعی، افسردگی و نمره

اصلی ی زمینه پنج، 2وپنج عاملی نئی ای پرسشنامهگویه 60فرم پنج عاملی نئو: پرسشنامه 

پذیرا بودن،  خویی، برونگرایی،رنجوررواناند از دهد که عبارتشخصیت را مورد ارزیابی قرار می

( به 1380فرشی )(. این پرسشنامه توسط گروسی1380 فرشی،مداری )گروسیوظیفهپذیری و توافق

ای ت و با مقیاس پنج گزینهزبان فارسی ترجمه و بر روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی شده اس

ها گذاری برخی از گویهنمرهشود. داده می )کامالً مخالفم( پاسخ 4)کامالً موافقم( تا صفر لیکرت از 

، مقدار ضرایب ( در بررسی پایایی1992) 3کریدر پژوهشی کاستا و مکصورت معکوس است. به

پذیری ، توافق76/0، پذیرا بودن 78/0، برونگرایی 90/0رنجورخویی رای روانبآلفای کرونباخ را 

اند. در ایران نیز معتمدی، اعظمی، رستمی و جاللوند گزارش نموده 90/0مداری و وظیفه 86/0

، برونگرایی 71/0خویی رنجورروان( ضریب پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ برای 1399)

اند. آلفای کرونباخ گزارش نموده 81/0مداری و وظیفه 65/0پذیری ، توافق70/0، پذیرا بودن 72/0

و  پذیریرنجورخویی، برونگرایی، پذیرا بودن، توافقبه دست آمده در پژوهش حاضر برای روان

 بود. 66/0و  56/0، 51/0، 57/0، 75/0مداری به ترتیب وظیفه

ر ب 4عملکرد تحولی خانواده سنجشپرسشنامه  عملکرد تحولی خانواده:سنجش  پرسشنامه

همکاران  و عالی( و برای سنجش عملکرد تحولی خانواده توسط 1992اساس نظریه گرینسپن )

. توجه 1خرده مقیاس است که شامل:  7گویه و  43این پرسشنامه شامل  ( طراحی شده است.1392)

. 6ها، . ایجاد بازنمایی ایده5. حل مسئله مشترک، 4. ارتباط متقابل دوسویه، 3. صمیمیت، 2و تنظیم، 

)همیشه( استفاده  3ها از صفر )هیچگاه( تا پاسخ گذاریبرای نمره. انضباط است. 7 و تفکر منطقی

تر است. در این ابزار برخی یافتهشود. نمره باالتر نشانگر عملکرد تحولمی

از هاگویه درصد 70در بررسی روایی صوری پرسشنامه  شوند.گذاری میها نیز معکوس نمرهگویه

به شیوه سازه روایی سنجش به عنایت و با اندبوده مناسب شناسیروان و اساتید نظرانحبصا دید

( برای اجرای تحلیل بین P < 001/0بارتلت ) کرویت دو کای آزمونمقدار عاملی، بر اساس تحلیل

درصد از کل واریانس  25/67عاملی  7نظر گرفتن مدل  متغیرها همبستگی کافی وجود دارد و با در

مستر محاسبه و ملکرد خانواده مکشود. روایی مالکی این پرسشنامه نیز با ابزار سنجش عین میتبی

1. Symptom Checklist 90 (SCL 90) 
4. NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) 
3. Casta & McCrae 
4. Developmental Family Functioning Assessment Questionnaire (DFFAQ)
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(. همچنین آلفای کرونباخ به دست آمده در 1392، )عالی و همکاران به دست آمد 75/0ضریب 

ارتباط متقابل دوسویه، حل مسئله توجه و تنظیم، صمیمیت، های پژوهش حاضر برای خرده مقیاس

ب ی کل عملکرد تحولی خانواده به ترتیها، تفکر منطقی، انضباط و نمره، ایجاد بازنمایی ایدهمشترک

دست آمد. به 94/0و  51/0، 66/0، 71/0، 80/0، 81/0، 79/0، 77/0

 پژوهش اجرايروش 

 پس از تصویب طرح پژوهش توسط معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد ابتدا پژوهشگر

م، به شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه نمود و با کسب مجوزهای الز

ابزارهای پژوهش در اختیار تمام دانشجویانی که برای دریافت حکم صادرشده انضباطی در شوراهای 

ضایت، صورت ر کردند، قرار گرفت تا دربدوی و تجدیدنظر انضباطی، به دفتر این شورا مراجعه می

را پاسخ دهند. های پژوهشپرسشنامه

 هاي پژوهشداده ليتحلو  هيتجزروش 

معیار(  )میانگین، انحرافی آمار توصیفی هاشاخصبا استفاده از  هادادهتحلیل توصیفی  و یهتجز

 گام به امگضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون های استنباطی نیز با استفاده از تحلیل و یهتجزو 

 گرفت. رتصو SPSS-26 افزارنرمو با 

 هايافته
کنندگان در نمرات شرکت و انحراف معیار شود میانگین، مشاهده می1طور که در جدول همان

ر آن ذک هایمؤلفهمتغیرهای سالمت روان و ابعاد آن، صفات شخصیت و عملکرد تحولی خانواده و 

، روف ـ اسمیرنوفدر بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون کالموگشده است. 

ولی عملکرد تح هایمؤلفهمتغیرهای سالمت روان و ابعاد آن، نتایج حاکی از آن بود که توزیع نمرات 

(، بنابراین  p<05/0پذیری نرمال نبودند )خانواده و همچنین صفات شخصیت در برونگرایی و توافق

ج آن در ه گردید که نتایاز همبستگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش استفاد

 گزارش شده است. 1جدول 

دهد؛ میانگین سالمت روان دانشجویان دارای سابقه نشان می 1 طور که نتایج جدولهمان

بوده است. الزم به ذکر  78به دست آمده است، کمترین میانگین صفر و بیشترین  77/27انضباطی 

بیانگر وضعیت سالمت روان مطلوب و نمرات پایین  گلدبرگ است در پرسشنامه سالمت عمومی

 ت.نمرات باال بیانگر وضعیت نامطلوب اس

نمرات باال در پرسشنامه سالمت روان که بیانگر وضعیت  بین دهدنشان می 1جدول نتایج 

دارد وجود دار خویی همبستگی مثبت و معنیرنجورروانبا  نامطلوب فرد است
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(01/0 >p، 19/0  =rبه عبارت دیگر هر چه ) رنجورخویی نمره افراد در ویژگی شخصیتی روان

تری برخوردارند. همچنین بین نمرات باال باالتری کسب نمایند از وضعیت سالمت روان نامطلوب

-p، 16/0<05/0ی )پذیرتوافق(، p، 52/0-  =r<01/0های برونگرایی )در سالمت روان و ویژگی

 =rوظیفه ،)( 01/0مداری>p، 51/0-  =r توجه ،)( 01/0و تنظیم>p، 56/0-  =r صمیمیت ،)

(01/0>p، 48/0-  =r( ارتباط متقابل دوسویه ،)01/0>p، 49/0-  =r حل ،) مسئله مشترک

(01/0>p، 51/0-  =rایجاد بازنمایی ایده ،)( 01/0ها>p، 41/0-  =r( تفکر منطقی ،)01/0>p،

44/0-  =r( انضباط ،)01/0>p، 46/0-  =r ،) خانوعملکرد تحولی( 01/0اده>p، 56/0-  =r )

 دار وجود دارد.همبستگی منفی و معنی
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65/01**68/0**66/0**64/0**44/0**40/008/009/0**-05/0 -41/0** 87/3 22/9 . ايجاد بازنمايی 11

60/01**62/0**61/0**61/0**63/0**49/0**44/008/012/0**-16/0* -44/0** 96/2 33/8 . تفکر منطقی12

63/01**61/0**74/0**61/0**68/0**60/0**61/0**44/011/007/0**-09/0 -46/0** 38/3 62/9 ط. انضبا13

82/0**77/0**81/0**87/0**83/0**87/0**83/0**62/0**52/007/010/0**-09/0 -56/0** 38/24 10/73 . عملکرد خانواده14

**P>0/01 , *P>0/05 



های عملکرد تحولی خانواده در سالمت بین صفات شخصیت و مؤلفهسی نقش پیشبرای برر

آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش  ،ی تخلف انضباطیروان دانشجویان دارای سابقه

های رضفیکی از پیشنتایج آن در ادامه گزارش شده است.  گام مورد استفاده قرار گرفت که به گام

ها ماندهها همبستگی وجود نداشته باشد؛ به عبارتی باقیماندهرسیون این است که بین باقیانجام رگ

واتسون استفاده  -و خطاها مستقل از هم باشند. برای سنجش استقالل خطاها از آزمون دوربین 

ا واتسون میزان آن ر -است. بررسی نتایج دوربین  5/2تا  5/1 قبول آن بینشود که مقدار قابلمی

نتایج تحلیل رگرسیون به روش قبول نشان داد.  ی قابلو در دامنه 97/1برای متغیرهای پژوهش برابر 

 ارائه شده است. 2گام به گام در جدول 

 گام پنج برای سالمت روان تا گام به گام رگرسیون دهد؛ تحلیلمی ، نشان2 جدول که طورهمان

 دوم، متغیرهای توجه و گام ، و در(2R= 33/0تنظیم )توجه و  متغیر اول، گام در. است رفته پیش

برونگرایی نیز وارد مدل شد  سوم، ( مدل را تشکیل دادند. گام2R= 39/0مداری )فهیوظتنظیم و 

(43/0 =2Rدر .) ی پذیرمداری، برونگرایی و توافقفهیوظچهار متغیر توجه و تنظیم،  چهارم، گام

رنجورخویی نیز وارد مدل شد و روان پنجم، گام (. در2R= 45/0بینی کردند )سالمت روان را پیش

 47دود خویی با هم حرنجورروانپذیری و مداری، برونگرایی، توافقفهیوظپنج متغیر توجه و تنظیم، 

 (.2R= 47/0بینی کردند )درصد از واریانس سالمت روان را پیش

متغیر سالمت روان گامبهگام  ونیرگرس جینتا. 2 جدول

بينمتغيرهاي پيش مدل
R2R 

BSEBβtP 

1
42/22001/0___4709/2مقدار ثابت

96/9001/0-57/0 19/0 -89/1 33/0 57/0 توجه و تنظیم

2
15/6001/0-21/040/0-33/1توجه و تنظیم

62/4001/0-30/0 15/0 -72/0 39/0 63/0 مداریفهیوظ

3

78/4001/0-22/032/0-07/1توجه و تنظیم

97/3001/0-26/0 15/0 -61/0 43/0 65/0 مداریفهیوظ

48/3001/0-14/021/0-51/0برونگرایی

4

88/4001/0-22/032/0-07/1توجه و تنظیم

65/3001/0-15/023/0-55/0مداریفهیوظ

69/3001/0-22/0 14/0 -53/0 45/0 67/0 برونگرایی

3003/0-15/016/0-45/0پذیریفقتوا

5

90/4001/0-21/032/0-06/1توجه و تنظیم

17/3002/0-15/020/0-48/0مداریفهیوظ

16/4001/0-25/0 14/0 -60/0 47/0 69/0 برونگرایی

04/3003/0-14/015/0-44/0پذیریتوافق

25/009/014/073/2007/0خوییرنجورروان
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 گيريبحث و نتيجه
 بینی سالمتهدف پژوهش حاضر بررسی نقش صفات شخصیت و عملکرد خانواده در پیش

ل تحلیل همبستگی نشان داد بین نمره ک ی تخلف انضباطی بود. نتایجروان دانشجویان با سابقه

ونگرایی، دار و با برخویی همبستگی مثبت و معنیرنجورروانسالمت روان با ویژگی شخصیتی 

(، 2016سینها ) هاینتایج پژوهشدار وجود دارد. مداری همبستگی منفی و معنیفهیوظ و پذیریتوافق

همسو با ( 1398کیا و زارعی )و مهدوی (1394مصرآبادی و همکاران )(، 2016)ویلکز و همکاران 

 و جرم بروزنتایج پژوهش حاضر نشان دادند که صفات شخصیت در سالمت روان و در نتیجه 

با  رنجورخویی ارتباط نیرومندیتر این یافته که ویژگی رواندر تبیین دقیقبزهکاری نقش دارند. 

توان گفت که دانشجویان در دانشگاه سالمت روان دانشجویان دارای سابقه تخلف انضباطی دارد، می

تند و رو هس به رود آن مانناز جمله امتحان، پروژه، خوابگاه، امور تغذیه، شهریه و  با مسائل مختلفی

اری های فشارزایی در سازگدانشجویی که از ثبات هیجانی کمتری برخوردار باشد، در چنین موقعیت

شود و ممکن است در خوابگاه دچار با سایرین و تحمل فشارهای روانی دچار مشکالتی می

صرف پرخطر مانند مناسازگاری شده، پرخاشگری فیزیکی یا کالمی داشته باشد و یا به رفتارهای 

جرح، تهدید و روابط جنسی نامشروع روی بیاورد. همچنین نتایج پژوهش  و مواد، الکل، ضرب

توان به دار وجود دارد. در این زمینه میری با سالمت روان رابطه منفی معنیپذینشان داد بین توافق

ی و با دیگران همراه باشند، همدل کنندسعی می پذیرتوافقاشاره نمود. افراد  پذیرتوافقویژگی افراد 

کنند با قوانین همسو و همراه شوند. ها تالش میی دارند و به قوانین اعتراضی ندارند. آندوستنوع

حضور در دانشگاه نیازمند میزانی از توافق با قوانین دانشگاه، کالس درس، امتحانات، خوابگاه، 

ت به سایر تر نسبپذیری پایینبه دلیل توافقاست. دانشجویان متخلف  مانند آنپوشش، تفریح و 

 شوند.دانشجویان در همراهی با همه یا برخی از قوانین دچار مشکل می

د ندهها نشان میبا سالمت روان، بررسی مداریفهیوظ داریو معنیرابطه منفی  در تبیین 

ون، باشد. ناتانستواند در ارتکاب جرم و تقلب نقش بازداری کننده داشته پذیری میمسئولیت

مداری باالیی دارند، وابسته به فهیوظ ی کهآموزاندانش( بیان کردند که 2005) 1پائولهاس و ویلیامز

 اند پیشرفت نمایند، در نتیجه پشتکار بیشتری برای دستیابی به هدف دارنددیگران نیستند، در تالش

 2هادسون، دوبیس و واریس نمایند. همچنین دی،و در عملکرد تحصیلی خود صادقانه عمل می

راین، وجود دارد؛ بناب ی منفیمداری رابطهفهیوظ( گزارش کردند که بین تقلب تحصیلی با 2011)

، تحصیل خویشتوانند با توجه به صداقت در می مدارفهیوظدانشجویان توان اظهار داشت که می

1. Nathanson, Paulhus, & Williams
2. Day, Hudson, Dobies, & Waris 
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. الف تحصیلی مرتکب نشوندی داشته و رفتارهای خخودانضباطرفتارهای خود را مدیریت نمایند، 

مداری کمتری را گزارش نمودند. این فهیوظی انضباطی در پژوهش حاضر سابقه دانشجویان با

ی خود ها را وظیفهدانشجویان به دلیل احساس مسئولیت پایین، قوانین دانشگاه و پایبندی به آن

عنوان ایشان )بههه یکسری از خواستهدانند و به دلیل اینکه قوانین دانشگاه منجر به عدم دستیابی بنمی

گذارند و می پا یرزشود، قوانین را های خارج از عرف و...( میی باال، تفریح و سرگرمیمثال نمره

 1دهند. کوماراجو، کارو و شمکشناسی پایینی در برابر سایر دانشجویان از خود نشان میوظیفه

آموزان یزه و پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و دانشمداری با انگفهیوظنشان دادند که  ( نیز2009)

انشجویان د ، مقابل توان گفت دری باالتری برای تحصیل دارند؛ بنابراین، میشناس، انگیزهوظیفه

 ای برای تحصیل خود نداشته باشند.متخلف ممکن است انگیزه و طرح و برنامه

و سالمت روان دانشجویان دارای های عملکرد خانواده همچنین نتایج در خصوص رابطه مؤلفه

سابقه انضباطی نشان داد بین سطوح توجه و تنظیم، صمیمیت، ارتباط متقابل دوسویه، حل مسئله 

ا ب دهعملکرد تحولی خانوا ها، تفکر منطقی، انضباط و نمره کلاجتماعی مشترک، ایجاد بازنمایی ایده

 دار وجود دارد.سالمت روان همبستگی منفی و معنی

(، 1995پورتس و همکاران )(، 1994) مکادوالستر و  هایپژوهش ج پژوهش حاضر با نتایجنتای

یوسلیانی و (، 1386رئیسی )(، 2016) 3ویکفیلد و پاول(، 2009و همکاران ) 2یحیی(، 1998شک )

توان اظهار داشت که عملکرد خانواده ها میبا بررسی این پژوهش .استهمسو ( 1391همکاران )

کی از ساختارهای اصلی هویتی و شخصیتی هر فردی است و بسیاری از رفتارهای افراد عنوان یبه

های آنان است.برگرفته از خانواده

 مداری،فهیوظهای عملکرد تحولی خانواده و همچنین نتایج نشان داد توجه و تنظیم از مؤلفه

روان  بینی سالمتشیپصفات شخصیت قادر به  ازرنجورخویی پذیری و روانبرونگرایی، توافق

ر و ویسی های باویپژوهشی انضباطی هستند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج دانشجویان دارای سابقه

( و 2019) 5(، نوسینتینی، فارنتینی، دی پواال و منسینی2018و همکاران ) 4(، کین1394رباط )شیخ

 6چارلز، فلوید، کول و باری یها، و با نتایج پژوهشی عملکرد خانواده( در حیطه1394جاه )ترقی

صفات شخصیت و مورد رابطه ( در 2018) 7ملگباکینگ و -( و مارمت، استادر، روگمنت2019)

همسو است. (برخالف سالمت روان)رفتارهای نابهنجار 

1. Komarraju, Karau, & Schmeck
2. Yahaya
3. Wakefield & Powell
4. Kane 
5. Nocentini, Fiorentini, Di Paola, & Menesini 
6. Charles, Floyd, Cole, & Barry
7. Marmet, Studer, Rougemont-Bücking, & Gmel
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توان گفت؛ والدینی که ارتباطات عاطفی بیشتری با های فوق میهای پژوهشبا توجه به یافته

کنند، نسبت فعال مشارکت می طور بهو در مسائل مربوط به رشد و تحول آنان  فرزندان خود دارند

به وضعیت فرزندان خویش آگاهی بیشتری خواهند داشت. والدین آگاه قادر خواهند بود کنترل و 

نظارت بهتری بر رفتارهای فرزندانشان داشته باشند و در نتیجه مانع ارتکاب رفتارهای پرخطر در 

و به سالمت روان فرزندان خویش توجه خواهند داشت. از سوی دیگر نوجوانان و شوند آنان می

گذرانند و ای حامی و ناظر نداشته باشند، وقت خود را با همساالن مختلف میجوانانی که خانواده

هایی که نقش عملکرد خانواده را گردند. با توجه به پژوهشدرگیر رفتارها و تخلفات انضباطی می

م خانواده کنندگی توجه و تنظیبینیتوان نقش پیشاند، میهای رفتاری تأیید کردهابهنجاریدر بروز ن

 های قبلی دانست.ی نتایج پژوهشدر سالمت روان دانشجویان در پژوهش حاضر را تأیید کننده

پذیری در سالمت ، برونگرایی و توافقمداریفهیوظکنندگی صفات شخصیتی بینیدر تبیین پیش

( و مارمت و 2019های چارلز و همکاران )توان به پژوهشدانشجویان با سابقه انضباطی میروان 

به بررسی ارتباط بین شخصیت با تخلفات  (2019( اشاره نمود. چارلز و همکاران )2018همکاران )

انضباطی در گروهی از نوجوانان پرداختند. نتایج آنان حاکی از آن بود که تمایالت پرخاشگرانه، 

خواهی و خودشیفتگی نوجوانان در تخلفات انضباطی و ثباتی هیجانی، هیجانکانشگری و بیت

مصرف سوء ( در بررسی اعتیاد و اختالالت 2018مارمت و همکاران ) تحصیلی آنان نقش دارند.

رنجورخویی، مشکالت روانویژه اظهار کردند که عوامل شخصیتی به مواد در مردان سوئیسی

 ادمصرف موسوء پذیری در برابر اعتیاد و سالمت روان با سطوح مختلف آسیب خانوادگی و عدم

 همراه هستند.

 عدم سالمت روان در ررنجورخویی باال و اثر مثبت و مستقیم آن ببنابراین در تبیین روان

وری خو دارای تکانشرنجورروانتوان بیان کرد که افراد های انضباطی میدانشجویان با سابقه تخلف

خواهی باال و گرایش به وری آنان ممکن است منجر به هیجانپرخاشگری باال هستند. تکانش و

بر ند. آنان در برابراز عدم ثبات هیجانی رنج می رنجورخورفتارهای پرخطر گردد. همچنین افراد روان

شوند و تنش موجود منجر به رفتارهایی برخالف محیط جدید، تکلیف جدید و... دچار تنش می

دهند و ممکن است یجانات منفی در خود پرورش میه و شوندمضطرب می یعنی گرددسالمتی می

 پذیری، توافقی بودن وبه سمت مواد مخدر و سیگار و... هم سوق پیدا کنند. از سوی دیگر انعطاف

های جدید مانند دانشگاه از راهبردهای گردد که افراد در محیطمسئوالنه عمل کردن منجر می

تر مدیریت و در جهت مدار در حل مشکالت استفاده نمایند، هیجانات خویش را سازگارانهلهمسئ

پذیر باشند، خودکارآمدی تحصیلی خود را افزایش کاهش تنش اقدام کنند. در تحصیل مسئولیت

دهند و به تقلب، تهدید، رشوه دادن و... گرایش پیدا نکنند.
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 ات منفی شخصیتی با کاهش و صفات مثبت شخصیتیدر مجموع نتایج این پژوهش نشان داد صف

ند. های دانشجویی مؤثر باشتوانند در بروز یا پیشگیری از وقوع تخلفبا افزایش سالمت روان می

هایشان در خصوص عملکرد تحولی خانواده نیز هرچه ادراک دانشجویان از عملکرد تحولی خانواده

خواهند بود و گرایش کمتری به سمت رفتارهای بهتر باشد، از سالمت روان بیشتری برخوردار 

ی خودتنظیمی هیجانی، برقراری هامهارتبدیهی است اگر آموزش رسان خواهند داشت. خودآسیب

ارتباط متقابل، حل مسئله اجتماعی مشترک و تفکر منطقی در خانواده تداوم داشته باشد، در دانشگاه 

و  تری قرار دارندشخصیتی در وضعیت مطلوب سالمت روان و صفات لحاظ ازبا دانشجویانی که 

 نسبت به رعایت قوانین متعهد هستند، مواجه خواهیم شد.

ر که د آنجایی رو است. ازهایی روبهتعمیم نتایج این پژوهش مانند هر پژوهشی با محدودیت

های های پژوهش محدودیتیافتهاین پژوهش ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است در تعمیم 

تأکید و توضیحات الزم از سوی  با وجودازجمله اینکه  مربوط به این ابزار را باید مدنظر قرار داد؛

ی پاسخ واقعی خودداری کرده، پاسخ سطحی و مجری، ممکن است برخی افراد پاسخگو از ارائه

 مشهد یدیگر اینکه این پژوهش مربوط به دانشجویان دانشگاه فردوس .بدون دقت الزم داده باشند

 ها محتاط بود.یافتهرو باید در تعمیم این است و از

درمانی انفرادی برای دانشجویان متخلف مشاوره و روان تواند شاملمی پیشنهاد کاربردی پژوهش

همچون کاهش افسردگی و اضطراب آنان در جهت افزایش سالمت روان دانشجویان باشد. همچنین 

هت بهبود وضعیت سالمت روان، صفات شخصیتی و عملکرد ای در جهای مداخلهانجام پژوهش

پیشنهاد دیگر این پژوهش است. با توجه به اینکه عملکرد تحولی دانشجویان متخلف  تحولی خانواده

های آموزش فرزندپروری شود برنامهخانواده از متغیرهای مهم در دوران کودکی است، پیشنهاد می

های هایی جهت پیشگیری از تخلفبرنامه گنجانده شود. تدوینرم های پیشگیری اولیه از جدر برنامه

اطی توان از آرای انضب. همچنین میی پیشنهادهای دیگر این پژوهش باشدزمرهتواند در دانشجویی می

دهد، استفاده نمود. پذیری و پذیرش دانشجویان متخلف را افزایش میمداری، توافقفهیوظکه 

های سازگاری با دانشگاه و زندگی خوابگاهی برای آموزشی مهارت هایتوان کالسهمچنین می

دانشجویان جدید برگزار نمود.

منابع
الف. فارسی

های فردی مبتنی بر ارتباط. تفاوت -(. رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی1391یزدی، سید امیر. )امین

 .126-109 (،1)2نامه مبانی تعلیم و تربیت، پژوهش

(. بررسی رابطه بین الگوهای سخت انضباطی و 1394رباط، پردیس. )ویسی شیخ باویر، ساسان و
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اولین همایش ملی آموزان راهنمایی پسرانه شهر اهواز. عملکرد خانواده با سالمت عمومی دانش

 دانشگاه آزاد اهواز. شناسی و خانواده، اهواز،روان

گذاری و تفسیر مقیاس سالمت ا، نمرهدستورالعمل اجر(. 1394پورشریفی، حمید و یعقوبی، حمید. )

. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی.روان دانشجویان

(. بررسی نقش خانواده در تجربه مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان 1394جاه، صدیقه. )ترقی

 .135-121(، 3)5، مشاوره و روان درمانی خانواده های دولتی.دانشگاه

ی تحصیلی آموزان دورهانضباطی دانشبررسی علل و عوامل مؤثر بر بی (.1386مید. )رئیسی، ح

شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان  .استان چهارمحال و بختیاری یمتوسطه

 .چهارمحال و بختیاری

. تهران: نشر شناختیهای روانآزمون(. 1389ساعتچی، محمود؛ کامکاری، کامبیز و عسکریان، مهناز. )

 ایش.ویر

(. بررسی عوامل مرتبط با ناهنجاری رفتاری دانشجویان 1393زاده، مرضیه و ظروفی، مجید. )سرهنگ

.108-91(، 22)6، شناسیمطالعات جامعهشهر هریس. 

 (.1398نامه شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. )نامه اجرایی آیینشیوه

علی و  ی، بهمن؛ چقازردی، سیروس؛ حسینی، سیداله؛ جعفری، جواد؛ روشنطهماسبیان، حجت

(. بررسی رابطه کودک آزاری والدین و صفات شخصیتی با الگوی مجرمانه 1391امجدیان، نادیا. )

-17(، 1)18مجله علمی پزشکی قانونی، شرارت و رفتار جنایی در بین زندانیان شهر کرمانشاه. 

24.

آباد، علی و محرری، دایی، محمد سعید؛ غنایی چمنیزدی، سید امیر؛ عبد خعالی، شهربانو؛ امین

 هایپژوهش(. تدوین و اعتباریابی پرسشنامه سنجش عملکرد تحولی خانواده. 1392فاطمه. )

.176-157(، 2) 3شناسی بالینی و مشاوره، روان

 آباد، علی و محرری،یزدی، سید امیر؛ عبد خدایی، محمد سعید؛ غنایی چمنعالی، شهربانو؛ امین

ی محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه -(. طراحی سنجش و درمان ترکیبی خانواده1394فاطمه. )
 .شناختی کودکان مبتال به اختالل طیف اوتیسمروان -انسان و اثربخشی آن بر نیمرخ عصب

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهد.شناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواننامه دکتری روانپایان

های رخ سالمت روان شناختی بر اساس مؤلفهبینی نیم(. پیش1394بانو و کدیور، ریحانه. )عالی، شهر

.307-300(،6)17اصول بهداشت روانی، عملکرد تحولی خانواده. 

 . تبریز: نشر جامعه پژوه.رویکرد نوین در ارزیابی شخصیت(. 1380فرشی، محمدتقی. )گروسی

(. بررسی روند 1394موقر، آفرین و یونسیان، مسعود. ) متولیان، سیدعباس؛ صاحبی، رویا؛ رحیمی



139 ...بينی سالمتنقش صفات شخصيت و عملکرد تحولی خانواده در پيش

-88های مصرف الکل و مواد غیرقانونی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال

 .108-99(، 2)11اپیدمیولوژی ایران، ی زمانی. گروه تولد و دوره: تحلیل سن، هم1385

های عاطفه به مدرسه، بررسی نقش مؤلفه (.1394مصرآبادی، جواد؛ زوار، تقی و جباری، ثریا. )

ل منصبط و دارای مشک آموزانصفات شخصیت و عملکرد تحصیلی در تمایزگذاری بین دانش

.108-93(، 29) 8آموزش و ارزشیابی، انضباطی. 

در  یزندگ یفیتک (.1399معتمدی، عبداهلل؛ اعظمی، یوسف؛ رستمی، مسعود و جاللوند، محمد. )

اسی شنروانی. و نگرش مذهب یامقابله یراهبردها ،یتیشخص یهایژگی: نقش ویبازنشستگ

 .231-219(، 3)6، پیری

ارتباط بین صفات شخصیتی فرماندهان نظامی  (. بررسی1398کیا، داوود و زارعی، احمد. )مهدوی

.281-272(، 3)21مجله طب نظامی، های سربازان تحت امر. و میزان تخلف

ی رفتار مطلوب انضباطی با (. رابطه1391، مجتبی و سلیمانی، اسماعیل. )یوسلیانی، غالمعلی؛ حبیبی

-114(، 2)1شناسی مدرسه، ی روانمجله آموزان.نفس دانشعملکرد خانواده، منبع کنترل و عزت

134. 
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The Role of Personality Traits and Developmental 

Family Functioning in Predicting Mental Health of 

Students with Disciplinary Record Misconduct 

Hanyeh Sharekian*, Shahrbanoo Aali**, Seyed Kazem Rasoolzadeh 

Tabatabaei*** 

This descriptive-correlational study aimed to examine the role of personality 

traits and developmental family functioning in predicting mental health of 

students with disciplinary record of misconduct. The study population consisted 

of all students of Ferdowsi University of Mashhad, reported by the Student 

Disciplinary Council of the university to have academic misconduct in their 

disciplinary records in the academic years of 2018-2019 and/or 2019-2020. 

Considering the inclusion and exclusion criteria of the study, 218 students 

participated in the study and responded to Goldberg’s General Health 

Questionnaire, the NEO-Five-Factor Inventory (NEO-FFI), and the 

Developmental Family Function Assessment Questionnaire by Aali et al (1394). 

Of these, 200 questionnaires were complete and were included in the subsequent 

analyses. Based on the results of the stepwise regression analysis, the components 

of attention and regulation from the developmental family functioning, and 

personality traits of responsibility, extraversion, agreeability, and neuroticism 

could predict the mental health of students with disciplinary record misconduct 

(P <0.05). The results highlight the significance of taking family and individual 

factors into account in the process of dealing with disciplinary misconduct. 

Besides, family-centered psychological interventions are also necessary to 

prevent the recurrence of student misconduct; thus, higher education planners 

should consider them. 

Keywords: developmental family functioning, mental health, personality 

traits, students' disciplinary record misconduct 
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