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 چکیده

های شخصیت و باورهای فراشناختی باا در ظرار گارفتن یپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگ     

توصیفی از ظوع همبستگی بود. جامعه آماری این روش پژوهش، های جنسیتی در ظوجواظان اظجام شد. تفاوت

سااهه حاضار در مادارس اساتان ت اران در ساال  93تاا  91آماوزان دختار و پسار پژوهش، شامل کلیه داظاش

آموز بود که به صاورت دو گاروه اباا در ظفر از ظوجواظان داظش 333شامل بود. حجم ظموظه  19-17تحصیلی 

گیری ظفر و به روش ظموظه 953آموز پسر شامل ظفر و داظش 953آموز دختر شامل ظرر گرفتن جنیست( داظش

آماوزان باه ابرارهاای های ورود و خروج به پژوهش اظتخاب شدظد. این داظشدر دسترس و با توجه به ملاک

( و 1333ش شامل پرسشنامه پنج عامل بررگ شخصیت کودکان و ظوجواظاان اباربااراظلی و همرااران، پژوه

های باه دسات پاسخ دادظد. برای تجریه و تحلیل داده (1333پرسشنامه باورهای فراشناختی اوهر و همراران، 

باین  ه باه واور کلایهای این پژوهش حاکی از آن بود کآمده، از روش آماری همبستگی استفاده شد. یافته

چناین، هاا رابطاه وجاود دارد. هامهای شخصیتی ظوجواظان پسر و ظیر دختر و باورهای فراشاناختی آنویژگی

اهمیات با توجه به  در دختران و پسران متفاوت است. باورهای فراشناختیهای شخصیتی و رابطه بین ویژگی

باشاد، شاناخت و بررسای عاواملی ساسی میباورهای فراشناختی به خصوص در دوران ظوجواظی که دوره ح

تواظد سبب ب باود و خود میهای شخصیت است ها ویژگییری از آنتواظد بر این روابط اثر گذارد و که می

 ارائه راهبردهای درماظی منجر شود.تواظد به های منفی در شخصیت ظوجوان گردد، میتغییر ویژگی

 های شخصیت، ظوجواظان.های فراشناختی، ویژگیهای جنسیتی، باورتفاوت کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

عاوفی، محیطی و یک دوره  -دوره ایجاد تغییرات جسمی، شناختی، اجتماعی ظوجواظی     

پویا و هیجاظی، برای افراد است که شامل افرایش تواظایی در تفرر، شروع بلوغ و تغییر در 

-ارات همساهان، خاظواده و جامعه، ظقشروابط با خاظواده، دوستان، مدرسه و اجتماع، اظتر

های عاوفی و اجتماعی جدید، ها، تلاش در ج ت کسب ظقشهای خاظوادگی، مسئوهیت

گیری مدیریت تراهیف زظدگی بدون وابستگی بیش از حد به افراد دیگر و ایجاد ج ت

هتس ؛ با1393، 9جدیدی برای آینده به عنوان بررگساهان مستقل و موهد است اکجیتسیباسی

-(. عوامل مختلفی از جمله هیجاظات و باورهای فراشناختی، شیوه تصمیم1393، 1و اسچی

ها در حیطه فردی و چنین میران سلامت آنگیری ظوجواظان در امور تحصیلی، شغلی و هم

 (.1335، 3ظماید اهوهمیلااجتماعی را مشخص می

دهیل در دام ظاراحتی هیجاظی گرفتار رویررد فراشناختی بر این باور است که افراد به این      

های دروظی منجر به اهگوی خاصی از پاسخ دهی به تجربه هاآنهای شوظد که فراشناختیم

گردد یمهای منفی و تقویت باورهای منفی شود و این امر موجب تداوم هیجانیم

چوب مدل فراشناختی یک چار(. 9319امقتدائی، صاهحی، سلامت، محمدیان و هوظجاظی، 

دهد. پذیری، ایجاد و حفظ اختلاهات رواظی ارائه میی در مف وم سازی آسیبکل یفراشناخت

کند که اختلاهات رواظی ااختلال خلقی، اختلال وابستگی به مواد و این مدل پیشن اد می

غیره( از وریق اهگوهای پایدار تفرر اظگراظی یا ظشخوار فرری(، راهبردهای توج ی مرتبط 

شوظد و باورهای فراشناختی ت دید، اجتناب و سرکوب فرر ایجاد و حفظ می با ظرارت و

مثبت اسودمند بودن ظگراظی( و باورهای فراشناختی منفی امضر بودن ظگراظی( به تشریل 

اظجامد که این ظشاظگان باعث شرست در اصلاح باورهای توج ی می-یک ظشاظگان شناختی

گردد. به عبارتی اعات منفی درباره خود میظاسازگار با خود و افرایش دسترسی اول
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توج ی شامل یک اهگوی تفرر مداوم و پایدار است که شامل ظگراظی  –ظشاظگان شناختی 

مفید از جمله وابستگی به ی غیرامقابلهیا ظشخوار فرری، توجه متمرکر بر ت دید و رفتارهای 

برای یافتن راه حل، یا تلاش برای سرکوب افرار، تجریه و تحلیل کردن تجارب مواد، 

و وهر،  1، زاظدورت9؛ اسپدا1331اوهر، گردد میبینی اتفاقات در آینده تلاش برای پیش

شناختی، داظش، وقایع و فرایندهایی اشاره های روانبه ساختار 3باورهای فراشناختی(. 1337

(. 1333، 9تن؛ ها5و کارترایت 4وهرادارد که در کنترل، اصلاح و تفسیر تفرر مشارکت دارد 

های شخصیت است یژگیو یر دارد،تأثاز جمله عواملی که بر باورهای فراشناختی 

 (.9314اصاهحی، موسوی، ساریچلو و قافله باشی، 

ساختار کلی شخصیت شامل پنج عامل کلی است که به پنج عامل بررگ اشاره دارد      

ارتند از: بروظگرایی، سازش (. این عوامل عب9117؛ هیوی و ویسرز، 9119اکارور و شیّر، 

رظجورخویی، عقلاظی گشودگی ابارباراظلی، کاپرارا رباسرا و  یافتگی وظیفه شناسی، روان

(. تحقیقات ظشان داده است که پنج عامل 1333؛ بارباراظلی و همراران، 1333، 7پاستورهی

روی  ها بر(. پژوهش1395، 3مذکور در ظوجواظان ظیر وجود دارد اکوکینوس و مارکوس

رظجور تمایل عمومی به تجربه عواوف منفی از صفات شخصیت ظشان داد که افراد روان

جمله ترس، اظدوه، احساس گناه، ظاسازگاری، عدم ثبات عاوفی دارظد و به شرل فراگیر 

کنند که احساس خشم، براظگیختگی و سردرگمی را ظسبت به ارتباط با دیگران تجربه می

ردهای ظاسازگاراظه در افرادی که با این افراد در تعامل هستند، شود تواظد باعث راهباین می

جویی هستند، در (. افرادی که دارای صفت شخصیتی توافق1395اکوکینوس و مارکوس، 

روابط بین فردی، رفتارهای تعاوظی و هماهنگی بیشتری با دیگران دارظد ابارباراظلی و 
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اظد که ها ظشان دادهچنین برخی از بررسیم(. ه1331؛ هاستینگ و اظیل، 1333همراران، 

های اجتماعی و پیشرفت شناسی احتمال تجربه عواوف مثبت در موقعیتسازگاری و وظیفه

 (.1335، 9دهد اگوتیرز، جیمنر، هرظاظدز و پوظتهرا در روابط بین فردی افرایش می

و خصوصیات از ورف دیگر از جمله عواملی دیگری که بر باورهای فراشناختی      

 -گذارد، جنسیت است ادهگادو، هوگان، اینگلر، هیداهگو، گارسیاشخصیتی تأثیر می

؛ 1333فرظاظدز،  -هوپر، اینگلر و گارسیا -؛ گارسیا1395، 1موظتیگودو -فرظاظدز و مارتینر

( ظقش 9313هو و همراران، (. ظتایج مطاهعه اتقی9313ظیا، هو، شرری، ووهابی و تقواییتقی

های چندگاظه آن که های جنسیتی را در مقیاس کلی روابط بین فردی و زیرمقیاستفاوت

ورزی، روابط با غیرهمجنس، صحبت کردن در جمع، روابط خاظوادگی و شامل جرأت

باشد، آشرار ساخت. این پژوهشگران ظشان دادظد که ظمره کلی های ظردیک میدوستی

است. علاوه بر این ظمرات مشرلات بین  مشرلات بین فردی در دختران بیشتر از پسران

چنین در یک های مشرلات بین فردی بیشتر از پسران است. همفردی دختران در زیرمقیاس

های های جنسیتی و سنی در موقعیتمطاهعه دیگر که با هدف بررسی ظقش تفاوت

ام شد، براظگیراظنده اضطراب اجتماعی در گروهی از ظوجواظان دختر و پسر اسپاظیایی اظج

ظتایج ظشان دادظد که در اضطراب اجتماعی ظمره دختران به وور معناداری بیشتر از پسران 

-ورزی، رابطه با غیرهمجنس و صحبت در جمع، عاملاست. به علاوه در زیرمقیاس جرأت

های جنس و سن ظوجواظان کنش تقابلی دارظد، یعنی اهگوی تحول روابط بین فردی در 

هوپر و همراران،  -های جنسی متفاوت است اگارسیاو در گروههای سنی مختلف دوره

های مختلف در مورد روابط بین فردی ظوجواظان اسپاظیا ازو، ها در فرهنگ(. پژوهش1333

دهنده آن است که این مف وم به اهگوهای ( ظشان1339، 3هو، اینگلر، هیداهگو و هاگرکا

-ی جنسیتی وابسته است. ظتایج پژوهشهافرهنگی غاهب در جوامع مختلف درباره تفاوت
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( ظشان داد که ظوجواظان پسر به صورت کلی در روابط بین 1395های دهگادو و همراران ا

ورزی است ب تر از دختران هستند و دختران در روابط احساسی و فردی که ظیازمند جرأت

 خاظوادگی ظمره باهاتری ظسبت به پسران کسب کردظد.

های شخصیت بیشتر در سطح دهند که بررسی ویژگیظتایج ظشان می با این حال، این     

افراد بررگسال و یا کودکان و ظوجواظان در معرض خطر زیاد ماظند کودکان مبتلا به 

فعاهی، اضطراب اجتماعی، ظوجواظان تک واهدینی و ... بوده است و اختلاهات رفتاری، بیش

شخصیت با باورهای فراشناختی با در ظرر های کمتر پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگی

 ظه و عمومی جمعیت درباره بیشتر شده اظجام مطاهعات های جنیستی پرداخته وگرفتن تفاوت

چنین با توجه به اهمیت باورهای است. هم بوده ظوجواظان ویژهبه از جامعه خاص اقشاری

بط اجتماعی و کیفیت بینی رواهای شخصیتی در پیشفراشناختی با در ظرر گرفتن ویژگی

های هیجاظی منفی اواگن و (، تجربه1339زظدگی تحصیلی اوهس و همراران، 

( در ظوجواظان، 9119، 1شناسی اجتماعی اکلارک و کریسری( و آسیب9،9113هاظسلوتا

وجود تحقیقات بنیادین که مشرلات مربوط به باورهای فراشناختی ظوجواظان را هدف قرار 

گسترش این تواظایی را به صورت ب نجار در ظوجواظان هموار سازد. به تواظد راه دهد، می

های شخصیت و باورهای همین منرور مطاهعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی

 های جنسیتی در ظوجواظان اظجام شد.فراشناختی با ظرر گرفتن تفاوت

 

 روش پژوهش

آماری پژوهش حاضر را کلیه  پژوهش حاضر توصیفی از ظوع همبستگی بود. جامعه     

ساهه حاضر در مدارس استان ت ران در سال تحصیلی  93تا  91آموزان دختر و پسر داظش

ساهه بود  93تا  91داظش آموز دختر و پسر  333دادظد. حجم ظموظه شامل تشریل می 17-19

ظفر و  953آموز دختر شامل که به صورت دو گروه ابا در ظرر گرفتن جنیست( داظش
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های گیری در دسترس و با توجه به ملاکظفر و به روش ظموظه 953آموز پسر شامل داظش

کنندگان به پژوهش های ورود شرکتورود و خروج به پژوهش اظتخاب شدظد. ملاک

ها ایعنی پدر و مادر( هر دو در سال باشد، مراقبین آن 93تا  91آموز بین شامل: سن داظش

-های خروج شامل: سن داظشاختلاهات رواظشناختی و ملاک قید حیات باشند و عدم وجود

ابا پرسش از مشاور مدرسه در  سال باشد، دارا بودن اختلاهات رواظشناختی 91آموز کمتر از 

ها اپدر یا مادر( در قید حیات ظباشند و شخص آموز(، مراقب آنخصوص وضعیت داظش

 9مدرسه دختراظه و پسراظه مناوق  993ین بدین منرور ابتدا از بها مراقبت کند. دیگری از آن

مدرسه  9ااین مناوق به صورت در دسترس اظتخاب شدظد( ش ر ت ران از هر منطقه  9و  1و 

مدرسه ظیر به صورت در دسترس اظتخاب شدظد و در مرحله دوم به وور  93و در مجموع 

اظتخاب شدظد گیری آموز ج ت ظموظهداظش 337تصادفی از هر مدرسه یک کلاس و تعداد 

ظفر به دهیل ظاقص پر کردن پرسشنامه از پژوهش حذف شدظد و در مجموعه  7تعداد  که

و  45/94ظفر ظموظه پژوهش را تشریل دادظد. میاظگین سنی این تعداد برای دختران  333

آموزان جر فرزظدان اول خاظواده بودظد، درصد این داظش 35بودظد.  93/94برای پسران 

چنین درصد جر فرزظدان آخر خاظواده بودظد. هم 3/49فرزظدان میاظی و  درصد جر 13/93

ها ظشان داد که از ظرر وضعیت اقتصادی شناختی به دست آمده از ظموظهاولاعات جمعیت

درصد  7/93کنندگان در سطح اقتصادی خوب جامعه قرار داشتند، درصد شرکت 59

درصد خود را از ظرر اقتصادی در حد  3/33تر از حد متوسط اضعیف( قرار داشتند و پایین

درصد مادران  1/97درصد پدران و  9/93چنین از ظرر تحصیلات، متوسط بیان کردظد. هم

درصد  95درصد پدران و  11درصد مادران فوق دیپلم،  9/93درصد پدران و  4/5دیپلم، 

صد پدران و در 1/4درصد مادران فوق هیساظس و  1/3درصد پدران و  3/9مادران هیساظس، 

 درصد مادران دارای تحصیلات دکتری بودظد. 3/9
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پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت کودکان و نوجوانان )باربارانلی و      

(، یک 9C-BFQپرسشنامه پنج عامل بررگ شخصیت کودکان ا(: 2003همکاران، 

باشد که برای دهی برای ارزیابی پنج عامل بررگ شخصیت میمقیاس خود گرارش

باشد که بارباراظلی و آیتم می 95باشد و دارای سال و باهاتر دارای کاربرد می 3دکان کو

(. 9311اکبری و همراران، آن را در ایتاهیا تدوین کردظد اعلی 1333همراران در سال 

، 1پرسشنامه پنج عامل بررگ برای سنجش عوامل پنج گاظه شخصیت اوظیفه شناسی

( در کودکان و 9و سازش یافتگی 5، ثبات هیجاظی4گرایی، برون3عقلاظی/ گشودگی

گذاری این آیتم وجود دارد. ظمره 93ظوجواظان وراحی شده است که برای هر عامل تعداد 

شود. = خیلی زیاد( اظجام می 5= خیلی کم، 9ای ادرجه 5پرسشنامه در قاهب مقیاس هیررت 

(. 1333ارباراظلی و همراران، است اب 95اهی  93بنابراین حداقل و حداکثر ظمره هر عامل 

های مختلف بررسی و تأیید شده اعتبار و روایی این مقیاس به وور وسیعی در پژوهش

 33/3و اعتبار بازآزمایی  13/3( ضریب همساظی دروظی 1333است، بارباراظلی و همراران ا

مون های خارجی حمایت خوبی از روایی و پایایی این آزبرای آن ذکر کردظد. در پژوهش

( که در ظموظه ظوجواظان هلند 1335به عمل آمده است. در پژوهش موریس و همراران ا

اظجام شد، مشخص شد که پرسشنامه پنج عامل بررگ کودکان و ظوجواظان روایی همرمان 

( داشت. همساظی دروظی اآهفای کروظباخ( JEPQا 7باهایی با پرسشنامه شخصیت آیرظگ

-بودظد. در ایران ظیر در پژوهشی بر روی ظموظه 33/3اهی  79/3بین  BFQ-Cزیرمقیاس های 

ظشان داد که ضریب آهفای کروظباخ پرسشنامه  آموزان مقطع متوسطه، ظتایجای از داظش

، 71/3پذیری ، توافق95/3، بروظگرایی 73/3، با وجدان بودن 74/3ثباتی هیجاظی برای بی

                                                           
1. Big Five Questionnaire For Children 
2. Conscientiousness 
3. Intellect / Openness 
4. Energy/ Extraversion 
5. Emotional instability 
6. Agreeableness 
7. Eysenck Personality Questionnaire 



 1317 زمستان ،3 شماره ،اول سال ،کاربردی در مشاورههای  پژوهش فصلنامه /10

 

ی این آزمون است ایوسفی و ملأ باشد که ظشاظگر پایایی باهامی 71/3هوش/ گشودگی 

( 9311اکبری و همراران اچنین در پژوهش دیگری که توسط علی(. هم9311علیراده، 

اظجام شد ظتایج ظشان داد که ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آهفای کروظباخ برای کل 

لیل عوامل به باشد. تحمی 19/3تا  11/3ها در دامنه از مقیاسو برای خرده 315/3مقیاس 

باشند که روش حداکثر درست ظمایی ظشان داد که مقدار ویژه تن ا پنج عامل قابل توجه می

کنند. در پژوهش حاضر ظیر برای درصد از واریاظس کل را تبیین می 47/93به وور کلی 

بررسی پایایی پرسشنامه از روش آهفای کروظباخ استفاده شده که ظتایج ضریب آهفای 

 به دست آمده است. 31/3ای کل مقیاس کروظباخ بر

گرینه و  33این پرسشنامه دارای : (MCQ1-30فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت )     

 شوظدای هیررت محاسبه میدرجه 4های آن از وریق مقیاس مقیاس است و گرینهخرده 5

توسط وهر،  سنجی مشابه فرم اوهیه،های روان. فرم کوتاه پرسشنامه با ویژگی(9117اوهر، 

خرده  5است. این پرسشنامه ابعاد فراشناختی را در ( ساخته شده1333کارترایت و هاتون ا

باورهای مثبت در مورد ظگراظی، باورهای منفی در مورد ظگراظی،  مقیاس که عبارتند از:

 خودآگاهیدر مورد افراری ماظند تنبیه، خرافات و ...، و  اومینان شناختی، باورهای منفی

دهد که فرم کوتاه پرسشنامه . تحلیل عاملی ظشان می(9313کند اوهر، یختی را بررسی مشنا

های آن از مقیاساست. ضریب آهفای کروظباخ خردهساختار عاملی فرم بلند را حفظ کرده

مقیاس است. در رابطه با روایی سازه، همبستگی مثبتی بین خردهگسترده %13تا  71%

 ییدرتبط از هحاظ ظرری مشاهده شده و ساختار عاملی آن مجدداً تأهای ممقیاس و پرسشنامه

پرسشنامه به درمان فراشناختی پاسخگو و حساس  هاییاساست. همچنین خرده مقشده

-سنجی این مقیاس در ظموظه ایراظی ظیر توسط شیرینهای روان(. ویژگی9313اوهر،  است

زاده دستگیری، . در تحقیق شیریناست( مورد بررسی قرار گرفته9337زاده دستگیری ا

های آن در مقیاسو برای خرده %19ضریب آهفای کروظباخ کل مقیاس در ظموظه ایراظی 

                                                           
1. Meta-cognitive questionnaire 
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های اصلی با است. تحلیل عاملی به روش تحلیل موهفهگرارش شده %33تا  %51دامنه 

، ظاپذیری و خطر، باورهای مثبت درباره ظگراظیچرخش پنج عامل واریماکس برای م ار

وقوف شناختی، اومینان به حافره و ظیاز به م ار افرار را استخراج ظمود. علاوه بر این، برای 

ها با کل مقیاس و مقیاساین پرسشنامه سه ظوع روایی دیگر اهمرمان، همبستگی خرده

اعتبار ابازآزمایی، همساظی دروظی و تنصیفی( گرارش  یردیگر و روایی افتراقی( و سه ظوع

حرایت از این داشت که مقیاس در جامعه ایراظی خصوصیات روان سنجی شد، ظتایج 

اشیرین  پرشری استفاده کردتوان در تحقیقات رواظشناسی و روانمطلوبی دارد و از آن می

 .(9337زاده دستگیری، 

 هایافته
 های شخصیتهای توصیفی باورهای فراشناختی و ویژگییافته 1جدول 

 آماری شاخص                    

 متغیرها
 میاظگین تعداد

اظحراف 

 استاظدارد

خطای 

استاظدارد 

 میاظگین

 19/3 53/4 39/93 333 باورهای ظگراظی مثبت

 13/3 54/3 33/93 333 باورهای ظگراظی منفی

 97/3 39/3 33/99 333 اومینان شناختی

 13/3 51/3 31/93 333 باورهای منفی در مورد افرار

 97/3 33/3 51/3 333 خودآگاهی شناختی

 34/3 53/94 33/39 333 باورهای فراشناختی کلی

 73/3 94/1 53/43 333 سازش

 19/3 73/3 9/41 333 روان رظجوری

 53/3 19/1 99/45 333 برون گرایی

 44/3 34/7 74/44 333 با وجدان بودن

 45/3 73/7 31/41 333 گشودگی

 45/9 13/15 13/194 333 کل(ا های شخصیتیویژگی
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های شخصیت در ظشان دهنده میاظگین ظمرات باورهای فراشناختی و ویژگی 9جدول      

باشد. در متغیر باورهای فراشناختی اباورهای ظگراظی منفی( بیشترین دختران و پسران می

های شخصیتی ظیر بروظگرایی دارای بیشترین میاظگین میاظگین را دارد و در مورد ویژگی

 ظمره است.
 نوجوانان دختر و پسردر  باورهای فراشناختیهای شخصیتی و ویژگیبین رابطه . 2جدول 

 هاگروه                    

 متغیر
 باورهای فراشناختی

باورهای 

 مثبت

باورهای 

 منفی

اومینان 

 شناختی

باورهای منفی 

 در مورد افرار
 خود آگاهی شناختی

های ویژگی

 شخصیتی

 توافق پذیری

Zr 
 19/3 17/3 97/3 41/3 15/3 دختران

Zr 19/3 15/3 93/3 53/3 17/3 پسران 

Z 31/3- *45/4- 93/3 99/3 3 

روان 

 رظجورخویی

Zr 
 43/3 -13/3 -37/3 -33/3 -35/3 دختران

Zr 93/3 -91/3 94/3 93/3 -39/3 پسران- 

Z 31/3 93/3 *93/3- 33/3 45/9 

 برون گرایی

Zr 
 34/3 97/3 37/3 94/3 53/3 دختران

Zr 33/3 33/3 33/3 19/3 39/3 پسران 

Z 
*1 93/3- *39/1 13/9 *93/1 

 وظیفه شناسی

Zr 
 11/3 19/3 91/3 91/3 97/3 دختران

Zr 91/3 93/3 91/3 91/3 94/3 پسران 

Z 11/3 3 93/3 31/3 17/3 

گشودگی به 

 تجربه

Zr 
 99/3 91/3 -33/3 99/3 11/3 دختران

Zr 94/3 99/3 -39/3 91/3 95/3 پسران 

Z 17/9 *33/9 *93/1 31/3- 17/3- 

2≠ P 1: PA, H2= P1: PoH                       z>19/9-, z<19/9 
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 بدست آمده از رابطه بین zشود، چون مشاهده می 99-4وور که در ظتایج جدول همان     

گرایی و گشودگی به رونپذیری، روان رظجورخویی، بهای شخصیتی اابعاد توافقویژگی

درصد  15توان با اومینان تجربه( و باورهای فراشناختی در منطقه بحراظی قرار دارظد، می

در دختران و پسران متفاوت  باورهای فراشناختیهای شخصیتی و رابطه بین ویژگیگفت، 

 است.

 

 گیرینتیجه

تی توافق پذیری با ظتایج تحلیل ضریب همبستگی در ظشان داد که در ویژگی شخصی     

زیرمقیاس باورهای و ظگراظی منفی بین ظوجواظان دختر و پسر رابطه معروس معناداری در 

( همسو بود که ظتایج 1393که با پژوهش زی و همراران ا( وجود دارد p>35/3سطح ا

تری آموزاظی که سطح باهاتری از توافق جویی و سطح پایینها ظشان داد، داظشپژوهش آن

تر و کمتر وابسته و متعارضی رظجورخویی را گرارش کرده بودظد، روابط صمیماظهناز روا

کننده بینیآموزان پیشجویی داظشچنین وجداظی بودن و توافقرا با دیگران داشتند و هم

های کمتری و باشد. این افراد با ظگراظیصمیمت و عدم تعارض در ارتباط با دیگران می

( که 1393چنین با پژوهش تنگتنگ و ظای اری را دارا هستند. هممشرلات رواظشناختی کمت

بینی کننده منفی روابط با جنس مخاهف و دوستی ظردیک جویی پیشظشان دادظد، توافق

باشد. برای چرایی این رابطه باید گفته شود افرادی که دارای شخصیتی است، همسو می

ازگاری را دارظد و کمتر خودشیفتگی در پذیر هستند، در روابط بین فردی بیشترین ستوافق

دهند. این افراد مسئوهیت کارها و امور خود را چه مثبت برخورد با مسائل از خود ظشان می

کنند، همچنین در روابط ظیر بیشتر دوست و چه منفی به وور کامل پذیرفته و اظرار ظمی

بر روابط با جنس مخاهف  دارظد که بر روابط خاظوادگی پایدار و صمیمی پایبند باشند، تا

(. از 9331شناس، که از ثبات و پایدار کمتری در فرهنگ ایراظی برخوردار است احق

ورف دیگر افرادی که دارای ویژگی شخصیتی توافق پذیر هستند، در روابط بین فردی 
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چنین سعی دارظد که در روابط به جای اینره بیشتر سعی در مصامحت با افراد دارظد و هم

کننده را بر ع ده بگیرظد، بیشتر فردی پیرو باشند. شاید این عوامل باعث ت رهبریشخصی

شده است که در روابط با دوستان و روابط خاظوادگی بتواظند روابط بین فردی خود خوبی 

 .داشته باشند و افرار و رفتارهای حاکی از استرس و منفی از خود بروز ظدهند

رظجور و زیرمقیاس اومینان شناختی ژگی شخصیت روانرظجوری بین ویدر بعد روان     

ای که به صورت مستقیم به ظتیجه حاضر رسیده و معناداری وجود داشت. ظتیجه رابطه منفی

توان گفت که افرادی که دارای های پژوهش میباشد یافت ظشد، وهی در تبیین یافته

دگی از هم پاشیده هستند رظجوری هستند، بیشتر دارای روابط خاظواویژگی شخصیت روان

و بیشتر اعضای خاظواده این ظوجواظان در معرض خطر اعتیاد یا ولاق و یا در معرض سایر 

(. از ورف دیگر افرادی که در زیرمقیاس 9311خطرات رواظی هستند اشوهتر و شوهتر، 

 گیرظد معموهاً مضطرب، بیمناک و مستعد ظگراظی هستند ورظجوری، ظمره باهایی میروان

-کنند، این افراد احتماهاً دارای افراری غیر منطقی میمعموهاٌ احساس غم، تن ایی و ورد می

چنین این افراد درجه اظطباق پذیری باشند و قدرت کمتری در کنترل تراظه دارظد. هم

دهند ااوهادی، ظویدیان، فارساظی، تری با دیگران و شرایط فشار رواظی ظشان میضعیف

این افراد تمایل به یک رابطه ثابت و صمیماظه ظدارظد و بیشتر در یک  (. از سویی،9311

تواظد باعث شود که این افراد از اومینان حاهت عدم تعادل قرار دارظد و این عامل ظیر می

 .شناختی خوبی برخوردار ظباشند

های باورهای چنین در بعد ویژگی شخصیت وظیفه شناسی در هیچ کدام از زیرمقیاسهم    

گرایی با فراشناختی رابطه معنادار آماری بین دختران و پسران مشاهده ظشد. در بعد برون

-رابطه مستقیم و مثبتی وجود داشت. هم (p>35/3های باورهای مثبت در سطح ازیرمقیاس

( رابطه آماری مستقیم و p>35/3های اومینان شناختی در سطح اچنین در زیرمقیاس

باشد. در ( می9311های اصداقت و همراران، سو با یافتهمعناداری وجود داشت که هم

گرا، در بیان احساسات دروظی و مرنوظات پژوهشی ظشان داده شده است که دختران برون
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گرا هستند قلبی خود و به تبع آن در میران محبت و صمیمیت خود تواظمندتر از پسران برون

ها و گسترش روابط باعث محبوبیت آن( که این 1393، 3، بریسول و زین1، پوظس9اهدهاری

های . در تبیین علت تفاوت زیرمقیاسشودچنین با خاظواده میها با جنس مخاهف و همآن

گرا، گرا باید گفت که سبک شخصیتی برونباورهای فراشناختی در سبک شخصیت برون

دختران  ها ظشان داده شده که پسران در مقایسه باسبک شخصیتی است که در اکثر پژوهش

های باهاتری گرارش کردظد گرایی، پذیرش و وظیفه شناسی ظمرههای بروندر ویژگی

های هی و بگلی و (. از سوی دیگر ظتایج بررسی9337اشرری، داظشورپور و عسرری، 

گرا بیشتر به استفاده از اشرال سازگاراظه مقابله اظد که افراد برون( ظشان داده1335همراران ا

ی حمایت اجتماعی، تفرر مثبت یا تفسیر دوباره، جاظشین سازی و کنترل ماظند جستجو

های ظردیک و گرا در دوستیشود که افراد بروندهند که این باعث میتمایل ظشان می

 روابط خاظوادگی صمیمیت بیشتر با سایر اعضا داشته باشند.

اباورهای ظگراظی  هایدر ظ ایت بین ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه و زیرمقیاس     

برای تبیین این  رابطه معروس و معناداری بین دختران و پسران ظوجوان وجود داشت.( منفی

هایی ماظند تخیل قوی، عقلاظیت توان گفت که گشودگی ظسبت به تجربه با ویژگییافته می

(. 9137شود امک کری و کاستا، و کنجراوی و تمایل به افرار ظو و جدید مشخص می

تر به ظرر برسند و این باعث داشتنیها در ظگاه سایرین شاید دوستی با این ویژگیافراد

-کنند یا وارد دوستی با جنس مخاهف میشود، هنگامی که این افراد در جمعی صحبت می

ها را با تأیید بیشتر بپذیرظد و باعث یک رابطه مستقیم بین این ویژگی با شوظد، سایرین، آن

 .گرددباورهای فراشناخت 

گفت این پژوهش فقط بر روی گروه سنی  توانهای پژوهش حاضر میاز محدودیت     

خاص اظجام گردیده است. همچنین دوره ظوجواظی خود شامل مراحل مختلفی است، وهی 

                                                           
1. Ladhari 
2. ponse 
3. Bresolles & zins 
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در پژوهش حاضر بررسی و تفریک سنی بر اساس مراحل ظوجواظی اظجام ظگردیده است. و 

های سنی دیگر و مقاوع تحصیلی پژوهش در گروه ندههای آیشود در پروهشپیشن ادمی

تواظد داظش ما را از رابطه میان این متغیرها افرایش دهد و ارزیابی چند وج ی مختلف می

و در  های آینده.امصاحبه، مشاهده و...( برای باها بردن پایایی و روایی ظتایج در پژوهش

آموزان دختر و وجواظی در داظشظ ایت اجرای پژوهش حاضر با تفریک مراحل مختلف ظ

 پسر اظجام گردد.
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