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 آموزان دختر و پسر شهر اردبیلهای شخصیتی در بین دانشمقایسه ویژگی

 3، حسین قمری گیوی2، معصومه پیرقلی کیوی*1آرزو مجرد

 چکیده 

ای بود. آموزان دختر و پسر انجام شد. طرح پژوهش علّی مقایسههای شخصیتی در بین دانشپژوهش حاضر با هدف مقایسه ویژگی

مشغول به تحصیل بودند  59-59آموزان شهر اردبیل که در مقطع سوم متوسطه و در سال تحصیلی دانشجامعه پژوهش شامل کلیه 

ها از پرسشنامه آوری دادهای انتخاب شدند. برای جمعگیری خوشهپسر( به روش نمونه 91دختر و  91نفر ) 111ها که از بین آن

داند، استفاده شد. همچنین خویی( می، برونگرایی، روانپریشرنجورخوییشخصیتی آیزنک که شخصیت را شامل سه بعد )روان

خویی پریشها از روش تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فقط در مؤلفه روانبرای تحلیل داده

ین مؤلفه به طور معناداری از دختران آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد به این صورت که نمره پسران در ادر بین دانش

گرایی تفاوت معناداری بین دختران و پسران مشاهده نشد. با توجه به نتیجه رنجورخویی و برونهای روانباالتر بود ولی در مؤلفه

یتی دختران های شخصهای مختلف مثل انتخاب رشته، انتخاب شغل و سایر ابعاد زندگی به تفاوتپژوهش حاضر بهتر است در زمینه

 و پسران توجه شود.

  خوییپریشرنجورخویی، روانشخصیت، برونگرایی، روان ها:کلیدواژه
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 مقدمه 

است )مشبکی،  1ها کمک کند تا خود و دیگران را بهتر بشناسد شخصیتتواند به انسانهای مختلف، عاملی که میاز میان ویژگی

شناختی روان-های رفتاریداند که مشترکات و تفاوتها میمایالت و ویژگیای با ثبات از تشخصیت را مجموعه 2(. مدی1388

شناختی زمان قابل درک کند و ممکن است به آسانی، به عنوان نتیجه فشارهای زیست)افکار، احساسات و اعمال( افراد را تعیین می

لی الگوهای رفتاری و صفات هیجانی که به ما توان گفت که شخصیت عبارت است از نمایه ک(. به طور کلی می1575نباشد )مدی، 

، به نقل از صوفی دوست، 1389بینی است )پورافکاری، بینی کنیم. شخصیت هر فرد ثابت و قابل پیشدهد تا رفتار را پیشاجازه می

روان )فقدان  9)درونگرایی(، روان رنجورخویی 9برای توصیف شخصیت سه بعد بنیادی شامل: برونگرایی 3(. آیزنک1351

گرایی شامل صفت جامعه پذیری )معاشرتی درون–-گرایی کند. برونپریشی( را ارائه می)فقدان روان 9پریشیرنجورخویی( و روان

شود، در برابر خجالت( طور که به سایر افراد ابراز میتواند با هیجان در ارتباط باشد )یعنی، عالقه، همانبودن( است، که همچنین می

(. برونگرایان همچنین به سمت دنیای بیرون گرایش دارند، همنشینی با دیگران را 1351به نقل از شولتز و شولتز، 1579)آیزنک، 

به نقل از شولتز و شولتز،  2111، 8جو هستند )لوکاس و فوجیتاجو، جسور و سلطهدهند و معاشرتی، تکانشی، مخاطرهترجیح می

های هیجانی منفی وخو به صورت پاسخی تعریف شده است همچنین در نظر خلقپذیررنجورخویی به صورت تهییج(. روان1351

رنجورخویی همچنین تمایل برای تجربه (. روان1351، به نقل از شولتز و شولتز، 1579غیرمعمول تعریف شده است )آیزنک، ،

(. 1379شود )بشارت، الق میخود پایین اطرویی، تفکر غیرمنطقی، افسردگی و حرمتاضطراب، تنش، خودخوری، خصومت، کم

باشند. خویی باال هستند افرادی پرخاشگر، ضداجتماعی، مصمم، سرد و خودمحور میپریشهمچنین کسانی که از نظر روان

اعتنا به نیازها و احساسهای دیگران هستند. عالوه بر این، آنها بیشتر از رحم، متخاصم و بیدرضمن معلوم شده است که آنها بی

به نقل از  2111، 7گیرند مشکل سوءمصرف الکل و دارو دارند )شر، بارتولو و ووردخویی نمره پایین میپریشکه در روانکسانی 

شناسی با یکدیگر همانندند؛ یعنی هر کسی شخصیتی ها از حیث داشتن شخصیت به معنی وسیع کلمه روان(. همه انسان1351شولتز، 

باشد که او را از دیگران متمایز همه یکسان نیست؛ بلکه در هر کسی به صورت خاصی میدارد. ولی این شخصیت یا خویشتن در 

ها حتی دو نفر را یافت که از هر لحاظ شبیه توان از میان آنهایی که افراد از یکدیگر دارند به حدی است که نمیسازد. تفاوتمی

                                                           
1. Personality 

2. Maddi 

3. Eysenck 

9. extraversion 

9. neuroticism 

9. psychoticism 

8. Lucas & Fujita 

7. Sher, Bartholow & Wood 
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(. یکی از متغیرهایی که معموالً باعث ایجاد 1372ت )قراباغی، به هم باشند. هر انسان و رویدادی در نوع خود منحصر به فرد اس

اند به های شخصیتی و رابطه آن با جنسیت پژوهش انجام دادهشود جنسیت است. کسانی که در خصوص ویژگیتفاوت در افراد می

گرایی، شخصیتی برون های( در پژوهش خود نشان داد که ویژگی1351اند. برای مثال شاکریان )نتایج مختلفی دست یافته

بینی کند. همچنین رحیمی، عباسی و تواند سازگاری زناشویی را پیشرنجورخویی و جنسیت میشناسی، رواندلپذیربودن، وظیفه

( در پژوهش خود نشان دادند که بین پرخاشگری و ابعاد کلی شخصیت رابطه مثبت معنادار وجود دارد و از 1353کشتکار قالتی )

بینی کننده منفی و معنادار پرخاشگری کلی است. پذیری پیشبینی کننده مثبت و توافقرنجوری پیشخصیت مؤلفه روانمیان ابعاد ش

 شخصیتی عوامل کنترل از پیش و تنهایی جنسیت به متغیر( به این نتیجه رسیدند که 1379همچنین شکری، کدیور و دانشورپور )

ندارد. ارزشیابی شخصیت  ذهنی بهزیستی گانه های سه مقیاس از یک هیچ با داری معنی رابطه گرایی برون رنجورخویی و روان

های علمی و استفاده از نتایج آن بندی افراد برای مشاغل گوناگون، اجرای پژوهشبه منظور تشخیص برخی اختالالت روانی، طبقه

اد براساس الگوهای شخصیتی خود، نیازها، انتظارات، گیرد. افردر مراکز بهداشت روانی، مراکز مشاوره و راهنمایی و... انجام می

های شخصیتی و متغیر جنسیت که یکی از (. با توجه به اهمیت تفاوت1372ها، توقعات و اهداف خاصی دارند )قراباغی، انگیزه

تواند در و پسران می های شخصیتی در میان دخترانرسد و از طرفی توجه به تفاوتها به نظر میترین متغیرها در این تفاوتمهم

های مختلف مثمر ثمر باشد در پژوهش حاضر به دنیال این هستیم که به این سؤال دست یابیم که آیا بین جنسیت و متغیرهای جنبه

 رنجورخویی و روانپریشی( تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر. شخصیتی )برونگرایی، روان

 روش 

 ای بود.هش از نوع علّی مقایسهنوع و طرح پژوهش: پژوهش حاضر یک پژو

آموزان مقطع سوم متوسطه شهر اردبیل بود که آماری پژوهش شامل کلیه دانش : جامعهگیری: ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

( پسر 91دختر و  91ها )نفر از آن 111ای گیری خوشهدر این شهر مشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه 1359-59در سال 

 انتخاب شدند.

 ابزار پژوهش:

باشد. این سؤال می 51ساخته شده است و شامل  1593: این پرسشنامه توسط آیزنک در سال 1شخصیتی آیزنکی پرسشنامه

( و یک Pپریشی/ کنترل تکانه )( و روانNرنجورخویی/ پایداری هیجانی )(، روانEپرسشنامه شامل درونگرایی/ برونگرایی )

رنجوری/ پایداری هیجانی، های درونگرایی/ برونگرایی، روان( است. همسانی درونی )بزرگساالن( مقیاسLی )سنجمقیاس دروغ

بوده  77/1تا  81/1و برای زنان گروه زندانیان بین  75/1تا  97/1پریشی/ کنترل تکانه و دروغگویی برای زنان گروه بهنجار بین روان

بوده است )آیزنک و آیزنک،  79/1تا  81/1و برای مردان گروه زندانیان بین  79/1تا  89/1است. برای مردان گروه بهنجار بین 

                                                           
1. Eysenck Personality Questionnaire 
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آموزان ( در رابطه با هنجاریابی و بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه آیزنک بر روی دانش1388(. در پژوهشی که ندرمحمدی )1593

و کاملوگرف اسمیرنف نشان داد که توزیع نمرات های کجی و بلندی عادی و دارای مشکل انجام شد، نتایج حاصل از آزمون

ها محاسبه شد و تمامی مقیاس L ،9999/1، مقیاس N ،8739/1، مقیاس E ،9311/1ها به صورت نرمال است. اعتبار مقیاس مقیاس

 از نظر روایی محتوا تایید شدند.

 .شد استفاده واریانس تحلیل و تجزیه روش از هاداده تحلیل و تجزیه برایها: روش تجزیه و تحلیل و داده

  نتایج

 های توصیفییافته

 هاهای شخصیتی به تفکیک گروههای ویژگیهای توصیفی مقیاس. آماره1جدول

 دختران                                 پسران                            

 یانگین            انحراف استانداردمیانگین          انحراف استاندارد              م                

 81219/3            9911/9                 89293/2         1911/9روانپریشی         

 97991/9           9911/11                89931/9         1111/13رنجورخویی     روان

 73329/3           9111/13                 97115/3         9211/13برونگرایی         

             12792/9           3911/11                59295/3         2911/11سنجی        دروغ

 

و میانگین  89293/2و  1911/9شود میانگین و انحراف استاندارد دختران در مؤلفه روانپریشی مشاهده می 1طور که در جدول همان

رنجورخویی میانگین و انحراف استاندارد دختران در مؤلفه روان 81219/3و  9911/9و انحراف استاندارد پسران در همین مقیاس 

و در مؤلفه برونگرایی میانگین و انحراف  97991/9و  9911/11و میانگین و انحراف استاندارد پسران  89931/9و  1111/13

سنجی نیز و در مؤلفه دروغ 73329/3و  9111/13و میانگین و انحراف استاندارد پسران  97115/3و  921113استاندارد دختران 

پسران در همین مؤلفه  و نمره میانگین و انحراف استاندارد 59295/3و  291111میانگین و انحراف استاندارد دختران به ترتیب 

 باشد.می 12792/9و  3911/11

 های استنباطییافته

 پسر و دختر آموزاندانش از گروه دو نمرات تفاوت برای واریانس تحلیل نتایج .3 جدول

 معناداری          Fها       مجموع مجذورات     درجه آزادی        میانگین مجذورات        مؤلفه

 119/1          125/9        911/99              1           911/99 روانپریشی      

  185/1         198/3        751/97              1           751/97رنجورخویی   روان

 899/1         151/1         211/1               1           211/1برونگرایی        
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 291/1         332/1         191/21              1           191/21سنجی      دروغ

  

آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود خویی در بین دانششود تنها در مؤلفه روانپریشمشاهده می 2طور که در جدول همان

رنجورخویی های روانمؤلفه بود ولی در مؤلفهدارد به این صورت که نمره پسران در مؤلفه روانپریشی باالتر از نمره دختران در این 

 و برونگرایی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 گیری بحث و نتیجه

آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد به این صورت که خویی در بین دانشنتایج پژوهش نشان داد که در مؤلفه روانپریش

رنجورخویی تفاوت های برونگرایی و رواناالتر از نمره دختران بود ولی در مؤلفهنمره پسران در این مؤلفه به طور معناداری ب

آموزان دختر و پسر مشاهده نشد. نتیجه پژوهش حاضر با پژوهش شکری، کدیور و دانشورپور معناداری بین دو گروه از دانش

 برون رنجورخویی و روان شخصیتی عوامل لکنتر از پیش و تنهایی جنسیت به متغیر( که در پژوهش خود نشان دادند که 1379)

( که 1353پسند و شهبازی )ندارد و با پژوهش طالع ذهنی بهزیستی گانه های سه مقیاس از یک هیچ با داری معنی رابطه گرایی

های مؤلفهگرایی و برخی نشان دادند که بین هنرمندان زن و مرد در برون ،در پژوهش خود که در بین هنرمندان انجام داده بودند

و  3( و گوتیرز1555) 2(، بودایو2113) 1دیگر تفاوت معناداری یافت نشد همسو است در حالی که با نتایج پژوهش هایس و جوزف

-های سازگاری و روان( که در پژوهش خود نشان دادند که دانشجویان دختر در مقایسه با دانشجویان پسر در عامل2119همکاران )

های باالتری شناسی نمرهگرایی، پذیرش و وظیفههای برونن پسر در مقایسه با دانشجویان دختر در ویژگیرنجورخویی و دانشجویا

( که نشان دادند که بین شخصیت زنان و مردان 1351گزارش کردند و با پژوهش قطبی راوندی، محمدزاده مقدم و آیتی )

است که شواهد پژوهشی مختلفی مبنی بر اینکه مردان در بعد  )باوجدان بودن( تفاوت معنادار وجود دارد ناهمسو است. گفتنی

کنند وجود دارد و این شواهد باعث شد که آیزنک توصیه کند که امکان دارد خویی نمرات باالتری از زنان کسب میپریشروان

(. همچنین 1351شولتز و شولتز، به نقل از  1575خویی با هورمونهای مردانه ارتباط داشته باشد )آیزنک و گاد جانسون، پریشروان

توان گفت که شاید اجرای پژوهش در های قبلی میدر تبیین نتایج پژوهش حاضر و ناهمسو بودن نتیجه پژوهش با برخی پژوهش

-رسد که سازوکار جنسیتی تفاوتها به نظر میآموزان( دلیل این ناهمسویی باشد. با وجود همه این پژوهشجامعه محدود )دانش

تری است. با توجه به نتیجه پژوهش حاضر بهتر است شخصیتی تا حدود زیادی مبهم باقی مانده است و نیازمند پژوهش عمیقهای 

های شخصیتی مدنظر قرار گیرد. الزم آموزان ویژگیهای مختلف اعم از راهنمایی شغلی، تحصیلی و حل مشکالت دانشدر زمینه

های سنی و سایر شهرها آموزان شهر اردبیل انجام شده و در تعمیم آن به سایر گروهبه ذکر است که پژوهش حاضر در بین دانش

                                                           
1. Hayes & Joseph 

2. Budaev 

3. Gutierrez 
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 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]
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آموزان، دانشجویان های مختلف افراد اعم از دانشکنند که این پژوهش در بین گروهاحتیاط شود همچنین پژوهشگران پیشنهاد می

 و... و همچنین در سایر شهرها نیز اجرا شود.
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