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  چكيده

ل اين دو با اضطراب مكنترل مادر و تعا ادراک خصيتي وهاي ش رابطه ويژگي شناختهدف از پژوهش حاضر  :زمينه و هدف
  . باشد دانشجويان مي

نفر از دانشجويان  ٥٠نمونه شامل  .تحليلي و از نوع مقطعي انجام شده است -اين پژوهش به روش توصيفي :و بررسي روش
پرسشنامه  -٣و سشنامه كنترل مادر پر -٢ ،اضطراب كتل -١از سه پرسشنامه  ها دهادآوري  جهت جمع. باشد دانشگاه اصفهان مي

ها با استفاده از آناليز واريانس رگرسيون، تحليل واريانس دو طرفه و آزمون توكي  داده .استفاده شده است NEO-FFI١شخصيت 
  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

هاي شخصيتي  و از سوي ديگر ويژگيكنترل مادر با اضطراب رابطه داشته ادراک نتايج نشانگر آن بود كه از يك سو : ها يافته
نتايج پژوهش نشان داد كه تعامل  ديگر. ثباتي هيجاني، برون گرايي، توافق و وجداني بودن با اضطراب رابطه دارد شامل بي

  .كنترل مادر، با اضطراب رابطه داردادراک ثباتي هيجاني، توافق و وجداني بودن با  هاي بي ويژگي
اي به مادران در ارتباط با  هاي آموزشي و مشاوره ن پژوهش اهميت اقدامات پيشگيرانه را در قالب برنامههاي اي يافته: گيري نتيجه

  .دهد هاي ارتباط با آنها را نشان مي هاي مزاجي و شخصيتي متفاوت كودكان و شيوه ويژگي
  کنترل مادر، اضطراب ادراک  هاي شخصيتي، يژگيو :ها د واژهيکل

  ۲۵/۷/۹۰ :پذيرش مقاله      ۹/۷/۹۰ :اصالحيه نهايي      ۲۷/۳/۸۹ :وصول مقاله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. NEO Five Factor Inventory 
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  ٩٣فريبا يزدخواستي      

   ۱۳۹۰زمستان / سال شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

  مقدمه
يكي از اختالالت شايع دوران نوجواني و جواني 

دنياي ما دنيايي است كه شتابان به سوي . اضطراب است
رود و در اين بين انسانها دچار مسائل و  صنعتي شدن پيش مي

د شغلي، اند كه به شدت در عملكر مشكالت رواني گشته
شان تأثير منفي گذاشته  تحصيلي افراد در دهه سوم زندگي

اي را درآسيب شناسي رواني  اضطراب نقش عمده. است
كند و نقش مهمي در فرآيند رشد در تمام سنين عمر  بازي مي

  .)۱( بر عهده دارد
اضطراب يك احساس منتشر بسيار ناخوشايند و اغلب 

ا از احساسهاي جسمي تهم دلواپسي است كه با يك يا چند بم
 ،)۳( اند قرن بيستم را قرن اضطراب ناميده .)۲( دگرد همراه مي

اين نامگذاري بيانگر اين واقعيت ناخوشايند است كه در اين 
رغم بهبود وضعيت معيشتي و بهداشتي مردم، كاهش  قرن علي

آوري و  اعجاب انگيز مرگ و مير، رشد فزاينده علم و فن
شيوع ... مرو روانشناسي و روانپزشكي ودهها پارادايم در قل

به . )۲( اضطراب به صورت سرسام آوري افزايش يافته است
شود قريب ده درصد از مراجعين  كه برآورد مي اي گونه

هاي سرپايي روانشناسي باليني و روانپزشكي  معمولي كلينيك
برخي محققين نيز . )۴( دنده را بيماران مضطرب تشكيل مي

ميزان شيوع حاالت مختلف اضطراب در بين  اند كه دريافته
هاي سني و شغلي نظير دانشجويان، گاهي بيش از  برخي گروه

  ).۵( يابد بيست درصد افزايش مي
اضطراب فرد را  زانيم عوامل محيطي و دروني مختلفي

توان به دو  د از ميان اين عوامل مينده تحت تأثير قرار مي
 )۷( شخصيتي فرد هاي و ويژگي )۶( عامل كنترل والدين

كند بر كوششي كه والدين  كنترل رفتار اشاره مي .اشاره كرد
در . برند براي نظم بخشيدن يا مديريت رفتار كودك بكار مي

واقع كنترل رفتار با تقاضاها، دستورات و بايدها و نبايدهايي 
برند سروكار  كه والدين در ارتباط با فرزندان خود بكار مي

همچنين به معناي مقدار پافشاري والدين كنترل رفتار . دارد
براي اجابت تقاضاها، دستورات، قوانين و بايدها و نبايدها 

با وجود اين كنترل رفتار به . باشد توسط فرزندان مي
هايي كه والدين براي وادار كردن فرزندان در اجراي  شيوه

زيرا براي مثال والدين . كند اي نمي برند اشاره قوانين بكار مي
هاي  كننده ممكن است براي اعمال كنترل از تنبيه ترلكن

  .)۸( جسمي استفاده كنند
 ،همانطور كه اشاره شد عالوه بر نحوه كنترل والدين

شخصيت نيز نقش مهمي را در پيدايش اضطراب ايفا 
هاي فيزيكي، رواني،  شخصيت به جمع كلي ويژگي. نمايد مي

مفهومي  شخصيت. شود هيجاني و اجتماعي فرد اطالق مي
كلي و شامل كليه ويژگيهايي است كه فرد را موجودي 

در  يقاتيتحق. )۹( سازد همتا و متفاوت از ديگر افراد مي بي
و کنترل  تيل دهنده شخصيارتباط با رابطه عوامل تشک

 يها وهين تعامل شين و اضطراب بطور مجزا و همچنيوالد
 ن تعامل با اضطرابيت و رابطه ايو شخص يفرزند پرور

نجام گرفته است که بطور نمونه به چند مورد اشاره کودکان ا
نشان دادندکه  يگدليو ب يپژوهش خسرو يها افتهي. گردد يم

ثباتي هيجاني،  بي(از بين پنج عامل بزرگ شخصيت 
ثباتي  بي) ، دلپذير بودن، با وجدان بودنتوافقگرايي،  برون

كرد بر عمل يهيجاني صفتي است كه تأثير معنادار بيشتر
آنها هاي  يافته .)۶( هاي استرس زا دارد شخص در موقعيت

و اضطراب گرايي  كه بين برون ن نشانگر آن بوديهمچن
مثبت  يا گرايي با اضطراب رابطه ن درونيمنفي و ب يا رابطه

عالوه بر اين كنترل افراطي والدين نيز . وجود دارد
تمن و ير يها افتهي. دهد گرايي و اضطراب را افزايش مي درون

ر کنترل ادراک شده در يثأن نشانگر تيهمچن )۱۰(١آصف
 )۱۱( يزدخواستي .بودند يبر اضطراب دوران جوان يکودک

ه بين شخصيت وطرد و پذيرش تحت عنوان رابط يدر تحقيق
تأثير تعامل اين دو متغير بر اضطراب و مشكالت  مادر،

  .نمودد ييرا تأ کودکان در کشور ژاپن رفتاري
اثرات  تواند ياست که م يجمله عواملاضطراب از 

 يا نهد؛ به گونه يان و جوانان بر جايبر دانشجو ينديناخوشا
                                                
1. Reitman,  Asseff 
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 ...هاي شخيصيتي  ي ويژگيبررس      ٩٤

  ۱۳۹۰زمستان / سال شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

و  يفرد يو کارآمد ينده شغليو آ يليکه عملکرد تحص
د يبا ين روير سازد از همييآنان را دستخوش تغ ياجتماع
ان به يدانشجو يبه منظور پيشگيري از ابتال يريفراگ يتالشها

لکن تالشها تنها . ر مبذول داشتيو فراگد ياضطراب شد
بر  يز و اثربخش خواهد بود که مبتنيآم تيموفق يزمان

دو عامل  يررسق با بين تحقيپژوهش باشد لذا در ا يها افتهي
 سعي بر آن است كه مؤثر بر اضطراب، مهم دروني و محيطي

علل احتمالي اختالل اضطراب  در بين دانشجويان آشكار 
 يها يژگيرابطه و شناختن پژوهش يهدف ا بنابراين .گردد
ن دو با اضطراب يو ادراک کنترل مادر و تعامل ا يتيشخص

  .باشد يمدختر دانشگاه اصفهان ان يدانشجو
  بررسي روش

تحليلي و از نوع مقطعي  -ق به روش توصيفيين تحقيا   
 ۲۰ان دختر ينفر از دانشجو ۵۰ق تعداد ين تحقيدر ا. انجام شد

با استفاده از اصفهان  دانشگاه يقطع کارشناسمساله  ۲۳تا 
له پرسشنامه يو بوس انتخاب ساده يتصادف يريگ روش نمونه

NEOFFI رسشنامه اضطراب ن و پي، پرسشنامه کنترل والد
  .قرار گرفتند يابيکتل مورد ارز

ــادر  ــژي ــو  ن پ ــنامه نئ ــد پرسش آي، .اف.اف.وهش از چن
كتـل اسـتفاده   پرسشـنامه اضـطراب   ن و يپرسشنامه کنترل والـد 

ــد ــنامه .شــ ــوپرسشــ ــيآي .اف.اف.نئــ ــاز جد يکــ ن يدتريــ
 ۱۸ت افـراد  يشخصـ  ارسـاخت  يابيـ مربوط به ارز يها پرسشنامه

و  يتوسـط مـک کـر    ۱۹۸۵سال بـه بـاال اسـت، کـه در سـال      
ن يــا يترجمــه و انطبــاق فارســ .ه شــده اســتيــته )۱۲( کاســتا

 انجـام شـده   )۱۲( ن حـق شـناس  يز توسط دکتـر حسـ  يآزمون ن
سؤال خود ارزيابي و پنج عامل  ۶۰ ين پرسشنامه دارااي. است

، دلپذير بودن، بـا وجـدان   توافقگرايي،  ثباتي هيجاني، برون بي
 ۵اس يـ ن پرسشـنامه بـر اسـاس مق   يـ پاسـخنامه ا  .باشـد  بودن مي

) کـامال مـوافقم  ( ۴، تـا  )کـامال مخـالفم  ( ۰کـرت،  يدرجه اي ل
رسشــنامه پيهــا لفــهؤم  يکرونبــاخ بــرا يآلفــا. م شــده اســتيتنظــ

ـا   ۴۸/۰ن يبـ  توسط حق شـناس   NEOن يت والديشخص  ۸۷/۰ت
  .)۱۲( برآورد شده است

توسط رونالد  ۲۰۰۷ن در سال ياس کنترل والديمق
پرسشنامه کنترل والدين به منظورسنجش . روهنر ساخته شد

تهيه شده  تجربه ميزان ادراک کنترل مادر در دوران کودکي
شده  يساله طراح ۱۹-۸۹افراد  ين پرسشنامه برايا. است
سئواالت .سئوال خود ارزيابي است  ۱۳پرسشنامه شامل  .است
 ۴درجه  تا) هميشه نادرست تقريباً( ۱درجه  از درجه، ۴در 

  .اند گذاري شده نمره) تقريبا هميشه درست (براي پاسخ 
. گزارش گرديد ۹۱/۰آن توسط روهنر معادل  کرونباخ يآلفا

در ايران و دراين تحقيق مورد  اين پرسشنامه براي اولين بار
ها به زبان  اول ابتدا مقياس ةدر مرحل. استفاده قرار گرفته است

فارسي برگردانده شده و بعد ترجمه فارسي توسط يکي از 
اساتيدگروه زبان انگليسي به زبان انگليسي ترجمه عکس شد 

سپس براي بررسي . و با اصل پرسشنامه مطابقت داده شد
اي از روانشناسان قرار  ها در اختيار عده اساعتبارصوري، مقي

پس از اصالحات . داده شد تا اعتبار صوري آن بررسي گردد
پرسشنامه در يک  الت،ؤاالزم به منظور تعيين قابليت فهم س

بررسي قرارگرفت تا اشکاالت احتمالي  نمونه محدود مورد
داور متخصص  ۵پس از آن در معرض نظر . مشخص گردد

بعد از . فرم نهايي تهيه شد ،س از رفع اشکاالتپ. قرار گرفت
ها قرارگرفت و  تهيه فرم نهايي مقياس در اختيار آزمودني

آلفاي كرونباخ توسط نرم افزار  سپس. نتايج استخراج گرديد
spss  ن پرسشنامه با توجه به يدر ا. شد محاسبه ۷۲/۰برابر با

نمرات م شده است  ين  به سه گروه تقسيترل والد، كنT نمره
کمتر  Tن است که معادل نمره يينشانه کنترل پا ۳۲تا  ۱۳ن يب

ن به يوالد يعنيباشد  يم) ۵۵کمتر از  يرتبه درصد( ۴۹از  
نمرات . کنند که رفتار کودک را کنترل کنند يندرت تالش م

 T ۴۹نشانه کنترل متوسط است که معادل نمره  ۳۵تا  ۳۳ن يب
ن يوالد يعنيباشد  يم)  ۷۶ تا ۵۶ن يب يرتبه درصد( ۵۵تا 
 يها برآوردن خواسته يرند و برايکنترلشان انعطاف پذ يبرا

به نوباوگان  يها اصرار دارند، ول نهيزم يدر برخ ينيوالد
 ۳۶نمره باالتر از . دهند يم يعمل قابل توجه ياجازه آزاد

رتبه ( ۵۶شتر از يب Tنشانه کنترل باال است که معادل نمره 
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  ٩٥فريبا يزدخواستي      

   ۱۳۹۰زمستان / سال شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

ار ين بسيوالد يعنيباشد   يم) ۷۷شتر از يب يدرصد
شه ياند و رفتار کودک را هم کننده و دستور دهنده درخواست

  .چون و چرا هستند يکنند و خواهان اطاعت ب يکنترل م
توسط کتل  ۱۹۵۷پرسشنامه اضطراب کتل در سال 

 ۱۴ن پرسشنامه به منظور ارزيابي اضطراب افراد يا .ساخته شد
سئوال است که مجموع  ۴۰مل سال به باال تهيه شده است و شا

سؤال  ۲۰و مجموع  يضطراب آشکار و مرضاسؤال اول  ۲۰
را  يدوم اضطراب پنهان و مجموع کل نمرات اضطراب کل

سئواالت مختلف به صورت  ياس کتل برايمق. دهد ينشان م
 به ندرت، ،يگاه/ريخ ؟، بله،/غلط ؟، ح،يصح: چهار شکل

ن يا ييايپا .ه استگذاري شد هرگز نمره ،يگاه اغلب،/هرگز
مثال  يبرا. قات مختلف محاسبه شده استيپرسشنامه در تحق

ق يدر تحق .داد گزارش/. ۸۲آن را  ييايپا )۱۳(عسگر  يقاض
 ين پرسشنامه برايا ييايکرونباخ، پا يمحاسبه آلفا حاضر با
  .برآورد شد/. ۸۴ان يدانشجو

انس يز واريآنال ها از به منظور تجزيه و تحليل داده
استفاده  يو آزمون توک انس دو طرفهيل واريتحلون، يسرگر

ب به منظور سنجش بررسي يترت از اين آزمونها به. شده است
رها استفاده ين متغيب يروابط متغيرهاي پژوهش و تعامل عامل

  .شد
  ها يافته

كننـده   بينـي  كنتـرل والـدين پـيش    نشان داد كـه  مربوط جينتا   
ــطراب ــت  اضــــــ ــجويان اســــــ ــدول (.دانشــــــ ).۱جــــــ

    
  خالصه تحليل واريانس رگرسيون براي پيش بيني اضطراب دانشجويان توسط کنترل مادر :۱جدول   

 نيانگيم  متغير
انحراف 

 اريمع

درجه 
  آزادي

F      
        
         

مجموع          
مجذورات        

  ميانگين
  مجذورات

               
 بتا

سطح 
  يمعنادار

  ۰۴/۰  ۰/ ۲۸  ۹۴/۹۶  ۱/۴۶۵۳      ۱۷/۴  ۴۸  ۱/۱۰  ۳/۳۸  كنترل مادر

، يجانيه يثبات يب عوامل شخصيت نيب رابطه نيهمچن
به عنوان متغيرهاي پيش  ، توافق، و وجداني بودنييبرونگرا

 يبررس ، به عنوان متغير مالك،انيو اضطراب در دانشجو بين

كننده  بيني پيش كه اين متغييرها نشان داد جينتاد و يگرد
   ).۲جدول ( دنباش جويان مياضطراب در دانش

    
  هاي شخصيت هاي ويژگي خالصه تحليل واريانس رگرسيون براي پيش بيني اضطراب دانشجويان توسط عامل :۲جدول 

 نيانگيم  متغيرها
انحراف 

 اريمع

 درجه
 آزادي

F 
مجموع 

 جذوراتم

ميانگين 
  مجذورات

 بتا
سطح 
  يعنادار

بي ثباتي 
  هيجاني

۰/۲۱  ۵۸/۸  ۴۸  ۰۳/۲۰  ۹/۳۵۵۳  ۰۴/۷۴  ۵۴/۰  ۰۰/۰  

  ۰۰/۰  -۵۸/۰  ۶۶/۶۹  ۸/۳۳۴۳  ۶/۲۴  ۴۸  ۳۱/۶  ۲/۳۳  وجداني بودن
  ۰۰/۰  -۴۲/۰  ۳۸/۸۶  ۶/۴۱۴۶  ۵/۱۰  ۴۸  ۳۰/۵  ۵/۳۱  توافق

  ۰۰/۰  -۴۰/۰  ۷۱/۸۷  ۳/۴۲۱۰ ۶/۹  ۴۸  ۷۱/۵  ۱/۲۹  برون گرايي
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 ...هاي شخيصيتي  ي ويژگيبررس      ٩٦

  ۱۳۹۰زمستان / سال شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 يثبات يعامل شخصيتي ب تعامل رابطهج ينتاسپس 
با  بين، متغيرهاي پيشبه عنوان ، مادر کنترلادراک و يجانيه

 نشان داد كه ،دانشجويان، به عنوان متغيير مالك اضطراب
  . )۳جدول ( است معنادار با اضطراب اين متغيرها رابطه تعامل

  
  خالصه تحليل واريانس دو راهه براي تعيين رابطه عاملهاي شخصيتي و کنترل مادر با اضطراب دانشجويان :۳جدول

مجموع   متغير
  مجذورات

 آزادي درجه
ميانگين 

  سطح معناداري  F  مچذورات

کنترل× بي ثباتي هيجاني   ۸۷/۳۰۹ ۱ ۸۸/۶۷ ۳۴/۵ ۰۳/۰  
  ۰۳/۰  ۵۴/۵  ۵۳/۴۶۸  ۱  ۵۳/۴۶۸  کنترل× توافق 

  ۰۲/۰  ۹۱/۵  ۲۹/۳۳۲  ۱  ۲۹/۳۳۲  کنترل×وجداني بودن 
  

ثباتي  چگونگي تعامل ويژگي شخصيتي بي يج بررسينتا
ز كنترل مادرانشان در هيجاني دانشجويان و ادراك آنها ا

 يکه دارا يگروه كه نشانگر آن بودبيني اضطراب  پيش
 هرگاهباشند  ين مييپا يجانيه يثبات يب يتيشخص يژگيو

 يشتريند اضطراب بيکنترل مادران خود را باال ادراک نما

 يتيشخص يژگيو يکه دارا يگروه يدهند ول ينشان م
ل مادران رکنت کهيباشند در صورت يباال م يجانيه يثبات يب

 سازند يآشکار م يشتريند اضطراب بين ادراک نماييخود راپا
  .)۱نمودار (

اال اني ب اتي ھیج ي ثب ایین ب اني پ اتي ھیج ي ثب ب

45.00

40.00

35.00

30.00

راب 
ط

اض
ین 

انگ
می

اال  ترل ب کن
این  ترل پ کن

  
  بيني اضطراب ثباتي هيجاني با كنترل در پيش تعامل بي :۱نمودار                

  
به  ،مادر عامل شخصيتي توافق وکنترل تعامل رابطه

 مالکر ي، به عنوان متغبا اضطراب نيب شيپ يرهايغعنوان مت
با  بين اين متغيرهاي پيش رابطه معناداردهنده وجود  نشان

ن ياچگونگي تعامل  يدر بررس. )۳جدول ( بوداضطراب 
 يکه دارا يگروهدر  كه از آن بود يحاکج ينتارها يمتغ

کنترل مادران  هرگاهباشند  يمن ييتوافق پا يتيشخص يژگيو
 يول .شود يظاهر م يشترياضطراب بشود ن ادراک ييپا

باشند در  يتوافق باال م يتيشخص يژگيو يکه دارا يگروهدر
 يشترياضطراب ب گرددکه کنترل مادران باال ادراک يصورت

  .)۲نمودار ( شود يآشکار م
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  ٩٧فريبا يزدخواستي      

   ۱۳۹۰زمستان / سال شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

اال ق ب ایین تواف ق پ تواف

55.00

50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

اب 
طر

اض
ین 

انگ
می

اال  ترل ب کن
این  ترل پ کن

  
  

  بيني اضطراب تعامل توافق و كنترل در پيش :۲نمودار          

ل مادران رکنت هرگاهباشند  يم بودن باال يوجدان يتيشخص يژگيو يکه دارا يكه گروهنشان داد  رهاين متغياتعامل  يچگونگج ينتا
در باشند  يمن ييبودن پا يوجدان يتيشخص يژگيو يکه دارا يگروه يول. دهند ينشان م يشتريطراب بخود را باال ادراک کنند اض

   .)۳نمودار ( سازند يآشکار م يشترياضطراب ب ندينمان ادراک ييکه کنترل مادران خود را پايصورت

اال  ودن ب داني ب ایین وج ودن پ داني ب وج

50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

راب
ط

اض
ین 

انگ
می

اال ترل ب کن
این ترل پ کن

  
  

  بيني اضطراب تعامل وجداني بودن و كنترل در پيش :۳ نمودار              
  

  بحث 
 هاي اين پژوهش به دست آمده از تحليل داده نتايج

تواند  ميكنترل مادر ادراک که   ندنشانگر آن بود
  .كننده اضطراب دانشجويان باشد بيني پيش

 ١چو و د، سيگمن، هوانگزووود، مكل نتايجدر تأييد اين 
د كه از جمله ندار در مدل تئوري پيشنهادي خود بيان مي )۱۴(

تواند در پيشرفت و نگهداري اضطراب دوران  عواملي كه مي
هاي فرزندپروري و تعامل  كودكي نقش داشته باشد شيوه

                                                
1. Wood, Mcleod, Sigman , Hwangz, Chu 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                               6 / 9

http://sjku.muk.ac.ir/article-1-658-en.html


 ...هاي شخيصيتي  ي ويژگيبررس      ٩٨

  ۱۳۹۰زمستان / سال شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

نيز در پژوهشي تحت  )۶(خسروي و بيگدلي . والدين است
ه آموزان دوره متوسط عنوان بررسي علل اضطراب دانش

آموزان را  كه كنترل افراطي والدين اضطراب دانش نددريافت
كه  دارد اظهار مينيز  )۱۵( بركهمچنين . دهد افزايش مي

كه داراي كنترل اجباري (كودكان داراي والدين مستبد 
نتايج همچنين  .گير هستند ، مضطرب و گوشه)بااليي هستند

نيز  ثباتي هيجاني با اضطراب و نشانگر همبستگي مثبت بي
همبستگي منفي برون گرايي، توافق و وجداني بودن با 

  .اضطراب بود
ثباتي هيجاني و ارتباط آن با اضطراب نتايج  در خصوص بي   

ثباتي هيجاني باالتر  پژوهش حاكي از آنست كه هر چه بي
اين يافته پژوهش با . دابي رود اضطراب نيز افزايش مي مي

در  )۱۶( ١برين. ردنجام شده زير هماهنگي دامطالعات ا
تحقيقي تحت عنوان رابطه بين مدل پنج عاملي شخصيت و 

دارد كه عاملي كه رابطه بسيار بااليي با  اضطراب بيان مي
دارد اضطراب است به اين معني كه  يثباتي هيجان بي

ثباتي هيجاني نسبت به اضطراب،  دانشجويان با سطح باالي بي
نيز نشان  )۶( گدليهاي خسروي و بي يافته. آسيب پذيرند

دهد كه اضطراب به عنوان يك ويژگي و خصيصه  مي
. ثباتي هيجاني دانشجويان رابطه مثبت دارد شخصيتي با بي

ثباتي  الزم به ذكر است كه اضطراب يكي از زير مقياسهاي بي
 ثباتي هيجاني، هيجاني است به طوري كه افراد داراي بي
  .)۱۲( ي هستندداراي اضطراب، خصومت و تكانشوري بيشتر

در خصوص برونگرايي و ارتباط آن با اضطراب نتايج     
اضطراب پژوهش نشان داد كه هر چه برونگرايي بيشتر باشد 

اين يافته پژوهش با مطالعات انجام شده زير . شود كمتر مي
با توجه به اينكه افراد برونگرا، افرادي  .هماهنگي دارد

باشند و نيز در  عات مياجتماعي و متمايل به شركت در اجتما
عمل قاطع، حراف و اهل گفتگو هستند و همچنين به موفقيت 

با توجه به اينكه افراد  و )۱۲( در آينده اميدوار هستند
اجتماعي اعتماد به نفس باالتري داشته و اعتماد به نفس باال با 

                                                
1. Brain  

توان اظهار داشت كه افراد  مي )۱۷( اضطراب رابطه منفي دارد
  .دهند اب كمتري را نشان ميبرون گرا اضطر

در خصوص توافق و ارتباط آن با اضطراب نتايج 
پژوهش نشانگر آن بود كه با بيشتر شدن توافق، اضطراب 

مطالعات متعددي حاكي از آن است كه  .ابدي كاهش مي
كه افراد داراي  فرض بر آن استتوافق  ارزيابي هاي مقياسدر

دانند، نسبت به ديگران  ديگران را قابل اعتماد ميتوافق باال 
اي سخاوتمندانه به منابع ديگران  حسن نيت دارند، به گونه

آنها . اهميت داده و مشتاق كمك به افراد نيازمند هستند
هاي فرمانبرداري يا تبعيت هستند بدين معنا كه  داراي ويژگي
توانند پرخاشگري خود را كنترل كنند و براي  به راحتي مي

آنان افرادي . ن آمادگي دارندبخشيدن خطاهاي ديگرا
 دهند اند و نسبت به ديگران همدلي و توجه نشان مي متواضع

ها و با توجه به نتايج تحقيقات  با توجه به اين ويژگي. )۱۲(
كه نشان دادند كه توافق با  )۱۸( ٢گرينپ، آلمديا و هانکي

توان  قراري و تحريك پذيري همبستگي منفي دارند مي بي
داراي توافق باال داراي اضطراب كمتري گفت كه افراد 

  .باشند مي
در خصوص وجداني بودن و ارتباط آن با اضطراب نتايج     

پژوهش نشانگر آن بود كه با افزايش وجداني بودن اضطراب 
وجداني بودن  )۱۲( به اعتقاد حق شناس .ابدي نيز كاهش مي

در روند تكوين و رشد فردي . هاست به معناي كنترل تكانه
آموزند كه چگونه نيازهاي خود را كنترل كنند به  فراد ميا

ها و تمايالت نشان  طوري كه ناتواني در برابر كنترل تكانه
ضمن اينكه افراد با . دهنده اضطراب باال در افراد بالغ است

هاي  هاي بااليي در زمينه توانند موفقيت كنترل خويشتن مي
  .فردي و اجتماعي كسب كنند

ن پژوهش يا يها دست آمده از تحليل دادهبه  نتايج    
ثباتي  نشانگر رابطه تعامل ويژگيهاي شخصيت؛ بي نيهمچن

با  كنترل مادرادراک و  هيجاني، توافق و وجداني بودن
  .اضطراب دانشجويان بود

                                                
2. Greenop, Almedia, Hankey 
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  ٩٩فريبا يزدخواستي      

   ۱۳۹۰زمستان / سال شانزدهم/ مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

هاي شخصيت منفي  در خصوص رابطه تعامل ويژگي
ا ثباتي هيجاني باال، توافق پايين و وجداني بودن ب مانند بي

و از  ر پيدايش اضطراب كمترادراك كنترل باالي مادر د
ثباتي  هاي شخصيتي مثبت مانند بي طرف ديگر تعامل ويژگي

هيجاني پايين، توافق باال و وجداني بودن باال با ادراك كنترل 
 د ين نکته تأکيتوان بر ا يمپايين مادر در پيدايش اضطراب 

نترل بيروني كنترل كودك در ابتدا با اعمال ك که نمود
گيرد ولي به تدريج كودك به كنترل دروني  صورت مي
گردد تا استانداردهايي كه سعي در دنبال كردن  ترغيب مي

خواهد  آنها دارد نه به دليل اجبار ديگران، بلكه چون خود مي
والدين براي ايجاد . دكنبه استانداردهاي رفتاري خود تبديل 

. بندند لفي را به كار ميهاي انضباطي مخت كنترل دروني، شيوه
هاي  هاي انضباطي در ارتباط با كودكان با ويژگي اين شيوه

كودكان با مزاج بسيار نافرمان در . مختلف تفاوت دارد
كنترل . يابند هاي محدود كننده به خوبي پرورش مي خانواده

باال ممكن است از تأثير مزاج نافرمان كودك بسيار نافرمان 
ترل والدين بر كودكاني كه نافرماني اندك بودن كن. بكاهد

اي براي رشد  آنها ضعيف است ممكن است محيط بهينه
  ).۹( كنترل فردي دروني شده ايجاد كند

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که تعامل برون گرايي و 
كننده اضطراب  بيني تواند پيش نميکنترل والدين ادراک 

باشد كه افراد  تواند حاكي از آن ارتباط مياين عدم . باشد
برون گرا به آساني كنترل بيروني را به كنترل دروني تبديل 

از طرف ديگر . روند تر بشمار مي نمايند و افرادي اجتماعي مي
گرايي اضطراب  همانطور كه مشاهده شد با افزايش  برون

توان انتظار داشت كه تعامل  يابد بنابراين مي افراد كاهش مي
  .ادار نباشدل والدين با اضطراب معنکنترادراک گرايي و  برون

که تعامل باز بودن و ها همچنين حاكي از آنست  يافته
 براي .ستيناضطراب  كننده بيني پيشکنترل والدين ادراک 

افراد داراي ويژگي  توان اذعان داشت كه اين يافته مي نييتب
برند؛آنها  هاي جديد و متنوع لذت مي بازبودن از پديده

 نظرات و ارزشهاي جديد آگاهي پيدا کنند؛ مندند از عالقه

. شناسند دوستان اين افراد آنها را افرادي کنجکاو و خالق مي
 ن دارنددگي بيشتري نسبت به  نظرات ديگرااين افراد پذيرن

توان اظهار داشت كه اين ويژگي در اين  بنابراين مي. )۱۲(
 کنترلادراک افراد باعث شده كه تعامل ويژگي باز بودن و 

  .  معناداري را نشان ندهد ةوالدين با اضطراب رابط
محققين اين پژوهش به اين دليل از اين تعداد حجم 

نفر  ۵۰ايي بيش از  آوري نمونه نمونه استفاده نمودند كه جمع
شد يا به  امكان پذير نبود و يا بايد از كل تحقيق صرفنظر مي

هتر در تحقيقات آتي ب .گرديد همين حجم نمونه اكتفا مي
  .است گروه بيشتري مورد ارزيابي و بررسي  قرار گيرند

  
  گيري نتيجه

يشگيري را در هاي اين پژوهش اهميت اقدامات پ تهياف
در ارتباط با  مادران اي به هاي آموزشي و مشاوره رنامهقالب ب

هاي  هاي مزاجي و شخصيتي متفاوت كودكان و شيوه ويژگي
هم آنكه اين آموزش بايد نكته م. دهد ان ميارتباط با آنها نش

هم اكنون در برخي از . در مراحل كودكي صورت پذيرد
ها و  كشورها اين كالسها به طور گسترده در مهد كودك

در كشور ما . گردند مقاطع ابتدايي و حتي راهنمايي ارائه مي
. شود نيز چنين كالسهايي اما نه در سطح مطلوب برگزار مي

هاي ارتباط والد و كودك را محتواي مطالب ارائه شده مهارت
را هاي اين پژوهش  دهد؛ اما در هر صورت، يافته افزايش نمي

از سوي ديگر، . به كار گرفت هاي آموزشي  توان در برنامه مي
ها در آموزش مشاوران و روانشناسان و نيز  به كاربري اين يافته

  .در كارهاي باليني سودمند خواهد بود
 

 تشكر و قدرداني
ان يه از دانشگاه اصفهان و كليه دانشجوبدين وسيل

محترم كه در انجام اين تحقيق مساعدت الزم را فراهم 
  .شود اند، صميمانه سپاسگزاري مي نموده
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