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Abstract 
Introduction: Age and gender are among the variables related to individual differences that play an important 
role in self-knowledge, epistemological beliefs and personality traits. The aim of this study was to compare 
self-knowledge, epistemological beliefs and personality traits of students based on age and gender.
Methods: The study method was descriptive-comparative. The statistical population of the present study 
included all students of universities (Azad, Payame Noor, Applied Science and Technology, Non-profit and 
other national universities) in Tehran in the academic year of 1996-97. 400 students were selected by cluster 
random sampling. The research instruments included a demographic questionnaire, the “Integrative Self-
Knowledge Scale”, the “Epistemological Beliefs Questionnaire”, and the “NEO Five-Factor Inventory”. The 
validity of the instruments was confirmed by face validity and reliability by internal consistency by calculating 
Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed by SPSS. 23.
Results: There was a significant mean difference in the scores of "agreeableness" personality traits in the 
group of male and female students and women scored higher than men (P <0.05). Also, there was a significant 
mean difference in the scores of epistemological beliefs of "fast learning" (P=0.001) and personality traits of 
"neuroticism" (P=0.001), "agreeableness" (P=0.022) was present in students in terms of calendar age. Students 
in age groups (18-29) learn faster more grades; and in neuroticism and "agreeableness", they got lower scores 
than the age groups (36-47) years. Younger students (18-29) believed in fast learning more than older ones (47-
36), and had lower "neuroticism” and agreement.
Conclusions: Female students had a more "agreeableness" personality trait than male students. Also, the 
younger the students, the more they not only believe in "fast learning" (epistemological beliefs), but also have 
a lower "neuroticism" personality trait; However, their degree of "agreeableness" is lower than that of students 
in higher age groups. Therefore, it is suggested that public health professionals, in examining students' self-
knowledge, epistemological beliefs, and personality traits, also pay attention to their gender and age factors.
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چکیده
مقدمــه: ســن و جنــس از جملــه متغیرهــای مربــوط بــه تفــاوت هــای فــردی  اســت کــه نقــش مهمــی در خودشناســی، باورهــای معرفت 
شناســی و صفــات شــخصیت افــراد دارنــد. ایــن پژوهــش بــا هــدف مقایســه خودشناســی، باورهــاي معرفــت شناســی و صفــات شــخصیت 

دانشــجویان بــر اســاس ســن و جنــس انجــام گرفت.
ــاری پژوهــش حاضــر شــامل تمامــی دانشــجویان دانشــگاه هــای  ــه آم ــود. جامع ــه توصیفــی- مقایســه اي ب روش کار: روش مطالع
)آزاد، پیــام نــور، علمــی- کاربــردی، غیرانتفاعــی و ســایر دانشــگاه هــای سراســری( شــهر تهــران در ســال تحصیلــی 1396-97 بــود. 
تعــداد 400 تــن از دانشــجویان، بــه شــیوه نمونــه گیــری تصادفــی خوشــه ای انتخــاب شــدند. ابــزار پژوهــش شــامل پرسشــنامه جمعیــت 
ــی"  ــت شناس ــای معرف ــنامه باوره ــجامی")Integrative Self-Knowledge Scale(، "پرسش ــی انس ــاس خودشناس ــناختی، "مقی ش
)Epistemological Beliefs Questionnaire( و "ســیاهه پنــج عاملــی نئــو" )NEO-Five-Factor Inventory( بــود. روایــی ابــزار بــه 
روش روایــی صــوری و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ تاییــد شــد. تحلیــل داده هــا در نــرم افــزار 

اس پــی اس اس نســخة 23 انجــام شــد.
یافتــه هــا: اختــالف میانگیــن معنــاداری در نمــره صفــات شــخصیت "توافــق پذیــری" در گــروه مــردان و زنــان دانشــجو وجــود داشــت 
و زنــان در مقایســه بــا مــردان نمــره بیشــتری کســب نمودنــد )P>0/05(. همچنیــن، اختــالف میانگیــن معنــاداری در نمــره باورهــای 
 )P=0/022( "توافــق پذیــری" ،)P=0/001( "و صفــات شــخصیت "روان رنجورخویــی )P=0/001( "معرفــت شناســی "یادگیــری ســریع
در دانشــجویان از نظــر ســن تقویمــی وجــود داشــت. دانشــجویان گــروه هــای ســنی )18-29( در یادگیــری ســریع نمــره بیشــتر و در 
ــد. دانشــجویان  ــه گــروه هــای ســنی )36-47( ســال بــه دســت آوردن روان رنجورخویــی و "توافــق پذیــری" نمــره کمتــری نســبت ب
ســنین کمتــر )18-29( نســبت بــه ســنین باالتــر )36-47( بیشــتر بــه یادگیــری ســریع، بــاور داشــتند و از "روان رنجورخویــی" و "توافــق 

پذیــری" پاییــن تــری برخــوردار بودنــد. 
نتیجــه گیــری: دانشــجویان زن، در مقایســه بــا دانشــجویان مــرد، از صفــت شــخصیتی "توافــق پذیــری" بیشــتری برخــوردار بودنــد. 
همچنیــن هــر چــه ســن دانشــجویان کمتــر باشــد نــه تنهــا بــه "یادگیــری ســریع" )معرفــت جویــی(  بیشــتر بــاور دارنــد، بلکــه از صفــت 
شــخصیتی "روان رنجورخویــی" پاییــن تــری نیــز برخوردارنــد؛ گرچــه میــزان "توافــق پذیــری" آن هــا، نســبت بــه دانشــجویان در گــروه 
هــای ســنی باالتــر، کمتــر اســت. پیشــنهاد مــی شــود کــه متخصصــان ســالمت در بررســی خودشناســی، باورهــای معرفــت شناســی و 

صفــات شــخصیت دانشــجویان، بــه عوامــل جنــس و ســن آن هــا نیــز توجــه نماینــد.
 کلیدواژه ها: خودشناسی، باورهای معرفت شناسی، صفات شخصیت، سن، جنس.
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مقدمه 
ــي و عمومــي خــود  اکثــر افــراد فقــط در مــورد ویژگــي هــاي کلّ
ــت  ــت شــغلي صحب ــالت و وضعی ــس، تحصی ــه ســن، جن از جمل
مــي کننــد و از ویژگــي هــاي شــخصیتي، خودشناســی و معرفــت 
ــبي  ــي و مناس ــات کاف ــا اطالع ــوزه ه ــن ح ــود در ای ــی خ شناس
ندارنــد. برخــی از مطالعــات از جملــه خدابنــده اویلــی و همــکاران 
]1[ نشــان داده انــد کــه ســازه هــای خودشناســی، معرفت شناســی 
و صفــات شــخصیت در حــوزه هــای مختلــف یکســانند؛ امــا نتایــج 
پژوهــش هــای دیگــری ماننــد معنــوي پــور ]2[ حاکــی از آن بــود 
ــاور بیشــتری  ــه دانــش خــاص ب ــه مــردان ب ــان نســبت ب کــه زن

داشــتند. 
ــت  ــناختی اس ــش روان ش ــی در دان ــود« از موضوعات ــوم »خ مفه
کــه پــس از یــك دوره فرامــوش شــدگی نســبی در دهــه هــای 
self-( اخیــر اهمیــت بســیار زیــادی یافتــه اســت ]3[. خودشناســی
knowledge( بــه تــالش فــرد در یکپارچــه کــردن تجربــة خــود 

در گذشــته، حــال و آینــده در جهــت ســازش و ارتقــاء خــود اشــاره 
ــی  ــه ای و تامل ــه )facets( تجرب ــه 2 وج ــی ب دارد ]4[. خودشناس
 experiential( تقســیم مــی شــود. خودشناســی تجربــه ای
self-knowledge(، پــردازش پذیرنــده اطالعــات مرتبــط بــا 

خــود اســت کــه بــر حســب تغییــرات لحظــه بــه لحظــه و پویایــی 
ــن، خودشناســی  ــرد. همچنی ــان حــال صــورت مــی پذی آن در زم
تاملــی )reflective self-knowledge( عبــارت اســت از پــردازش 
شــناختی اطالعــات مربــوط بــه خــود کــه مرتبــط با گذشــته اســت 
]5[. Robins & Trzesniewski ]6[ اعتقــاد دارنــد تحــول خــود، 
ــای  ــه ه ــری و تجرب ــه پذی ــق جامع ــه از طری ــدی اســت ک فراین
 ]7[ Freeman & Almond .یادگیــری اجتماعــی اتفــاق مــی افتــد
معتقدنــد کــه هــر گاه شــناخت از خــود از »مقایســة اجتماعــی« بــه 
ســوی »بازخوردهــای اجتماعی« و ســرانجام »خودمشــاهده گری« 
پیــش رود، ایــن شــناخت از منبــع اولیــه، متمایــز شــده و کامــل تــر 
مــی گــردد و ســبب ایجــاد روابطــی ســالم بــا افــراد دیگــر خواهــد 
شــد. ضعــف در خودشناســی بــا آســیب پذیــري روانــي، اجتماعــي، 
ــکاران ]9[ ــتمی و هم ــت ]8[. رس ــراه اس ــي هم ــغلي و تحصیل ش
ــن خودشناســی و ســالمت روان  ــاداري را بی ــت و معن ــاط مثب ارتب
گــزارش دادنــد. Tsai و همــکاران ]10[ معتقدنــد دانشــجویانی کــه 
خودکارآمــدي پایینــی نســبت بــه یادگیــري علــوم دارنــد، دانــش 

علمــی را حالــت نامشــخص مــی داننــد. 
ــاي  ــت باوره ــط اس ــی مرتب ــا خودشناس ــه ب ــی ک ــی از عوامل یک

ــای  ــت. باوره ــی )epistemological beliefs( اس ــت شناس معرف
معرفــت شناســی، رویکــرد بنیــادِی یادگیرنــده بــه دانــش و ابعــاد 
ــای  ــت ]11[. باوره ــری اس ــش و یادگی ــت دان ــه ماهی آن، از جمل
معرفــت شناســی از دیــدگاه هــای آموزشــی و روان شــناختی منشــأ 
مــی گیــرد کــه بــا چگونگــی شــکل دادن تصــورات فــرد از دانــش 
و دانســتن و اینکــه چگونــه مــردم از تصــورات خویــش بــرای درک 
دنیــای اطــراف اســتفاده مــی کننــد مرتبــط اســت ]12[. 5 بعــد از 
ابعــاد باورهــاي معرفــت شناســي کــه بــه صــورت تجربــي مــورد 
 simple( ــاده ــش س ــد از: دان ــت، عبارتن ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأیی
ــی  ــاص )certain knowledge(، توانای ــش خ knowledge(، دان

 omniscient( ــی ــز دان ــار همــه چی ــی )innate ability(، اختی ذات
authority( و یادگیــري ســریع )quick learning(. چگونگــی 

ابعــاد باورهــای معرفــت شناســی در دانشــجویان تأثیــرات بســیاری 
بــر عملکــرد آن هــا دارد. بــاور بــه ایــن کــه یادگیــري محصــول 
توانایــی ذاتــی در انســان هــا اســت رفتارهــاي تحصیلــی و تــالش 
فــردي را تحــت تأثیــر خــود قــرار مــی دهــد. بــاور بــه ســاده بودن 
دانــش موجــب تبییــن ســاده پدیــده هــاي پیچیــده و چندعاملــی 
مــی شــود. بــاور بــه قانــون یادگیــري یــك کوششــی مبتنــی بــر 
قانــون همــه یــا هیــچ رفتــار تحصیلــی دانشــجویان را تحــت تأثیــر 
خــود تغییــر مــی دهــد و مانــع تــالش بیشــتر آن هــا می شــود ]2[ 
ــد، راهبردهــاي   ــاور دارن ــه توانایــی هایشــان ب دانشــجویانی کــه ب
شــناختی بیشــتري بــه کار مــی برنــد و بــه احتمــال زیــاد در انجــام 
تکالیــف خودشــان اصــرار مــی ورزنــد و در نهایــت موفقیــت نصیب 
آن هــا مــی شــود ]13[. پژوهــش ســپهري و لطیفیــان ]14[ نشــان 
ــی  ــه منف ــی رابط ــا عملکردگرای ــریع ب ــري س ــاور یادگی ــه ب داد ک
دارد. Schommer- Aikins و همــکاران ]15[ از مطالعــه خــود 
دریافتنــد کــه دانــش آمــوزان در ســال آخــر دبیرســتان نزدیــك، 
باورهــاي آن هــا از ســطح توانایــی ذاتــی، دانــش ســاده، یادگیــري 
ــر و تحــول مــی شــود.  ــش خــاص دســتخوش تغیی ســریع و دان
Conley و همــکاران ]16[ معتقدنــد کــه بــه طــور خــاص، زنــان 

نســبت بــه مــردان باورهــای پیشــرفته تــری دارنــد. در حالــی کــه 
در مطالعــه آن هــا در باورهــای معرفــت شناســی دانــش آمــوزان 
 ]17[ Ludwig .ابتدایــی و راهنمایــی تفــاوت جنســی یافــت نشــد
ــران در  ــه پس ــبت ب ــران نس ــه دخت ــت ک ــود دریاف ــه خ در مطالع
یادگیــري ســریع و توانایــی ذاتــی از باورهــای باالتــری برخوردارند. 
خدابنــده اویلــی و همــکاران ]1[ بیــان مــی دارنــد کــه دانشــجویان 
ــه دانشــجویان دوره کارشناســی  دوره کارشناســی ارشــد نســبت ب
باورهــاي معرفــت شناســی ســاده  اندیشــانه پاییــن تــري دارنــد. 
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امــا بیــن باورهــاي معرفــت شناســی زنــان و مــردان تفــاوت آماري 
معنــاداري مشــاهده نشــد. برزگــر بفرویــی ]18[ نتیجــه گرفــت کــه 
ــوزان ســال هــای اول، دوم، ســوم و پیــش  ــاور دانــش آم ــن ب بی
ــري  ــاص، یادگی ــش خ ــاده، دان ــش س ــه دان ــع ب ــگاهی راج دانش
ــن  ــود دارد. همچنی ــادار وج ــاوت معن ــی تف ــی ذات ــریع و توانای س
ــر  ــر و پس ــوزان دخت ــش آم ــی دان ــت شناس ــای معرف ــن باوره بی
ــه  ــور ]2[ نشــان داد ک ــوي پ ــادار مشــاهده شــد. معن ــاوت معن تف
دانشــجویان در باورهــاي معرفــت شناســی دانــش ســاده و دانــش 
خــاص بــا یکدیگــر تفــاوت معنــی دار دارنــد. همچنیــن، بــه غیــر 
ــاد باورهــاي  ــز، ســایر ابع ــر همــه چی ــوف ب ــش ســاده و وق از دان
ــادار  ــاوت معن ــی تف ــف تحصیل معرفــت شناســی در مقاطــع مختل
دارنــد. زنــان بــه دانــش خــاص بــاور بیشــتري نســبت بــه مــردان 
دارنــد. شــعبانی وریکــه و حســین قلــی زاده ]19[ در مطالعــه خــود 
بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه بیــن باورهــای معرفت شناســی 
دانشــجویان برحســب جنســیت، وضعیــت تاهــل و ســال تحصیلــی 

تفــاوت معنــادار وجــود نــدارد.
 personality( ــخصیتی ــات ش ــش صف ــد نق ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــت  ــطه اس ــی واس ــتقیم و ب ــناخت گاه مس ــار و ش ــر رفت traits( ب

و گاهــی هــم بــا اثرگــذاري بــر عوامــل واســطه اي موجــب بــروز 
ــاري و شــناختی مــی شــود. شــخصیت مجموعــه  پیامدهــاي رفت
ــی  ــرد را در زندگ ــه ف ــاری اســت ک ــی و رفت ــات هیجان ای از صف
ــارت دیگــر،  ــه عب ــد. ب ــره اش احاطــه و همراهــی مــی کنن روزم
شــخصیت خصوصیــات مســتمری اســت کــه فــرد از طریــق آن ها 
تعامــل و ســازگاری خــود را بــا دیگــران و محیــط اجتماعــی تنظیم 
مــی کنــد ]20[. 5 عامــل از صفــات شــخصیتی در »ســیاهه پنــج 
ــرون  ــی )neuroticism(، ب ــامل روان رنجورخوی ــو« ش ــی نئ عامل
 openness to( ــه ــه تجرب ــودگی ب ــی )extraversion(، گش گرای
ــدان  ــا وج ــری )agreeableness( و ب ــق پذی experience(، تواف

بــودن )conscientiousness( مــی باشــد ]21[. نقش خودشناســی 
بــه عنــوان ســازه اي شــخصیتی کــه واجــد مــالک هــاي رفتــاري 
ــاي  ــا و ســازه ه ــی فراینده ــن و پیــش بین ــن اســت، در تبیی معی
ــده  ــد ش ــاي پیشــین تأیی ــناختی در پژوهــش ه ــف روان ش مختل

اســت ]22[. 
طهماســب و همــکاران ]23[ معتقدنــد کــه بعــد خودشناســی )بــه 
ویــژه خودشناســی انســجامی( بــا عامــل هــای شــخصیتی و دیدگاه 
ــش در  ــا افزای ــد؛ و ب ــی باش ــت م ــتگی مثب ــری دارای همبس پذی
ســطح دیــدگاه پذیــری و عامــل هــای شــخصیت )بــه جــزء عامــل 
بــرون گرایــی( همــراه اســت. بــه عبارتــی، فرایندهــای دخیــل در 

خودشناســی بــا صفــات شــخصیتی ادراک شــده از جانــب فــرد در 
ارتبــاط اســت. ویژگــی شــخصیتی، متغیــر معتبــري بــراي پیــش 
بینــی عملکــرد تحصیلــی دانشــجویان مــی باشــد. نتایــج پژوهــش 
ــاي  ــی از مولفه¬ه ــه برخ ــت ک ــی از آن اس ــف حاک ــاي مختل ه
شــخصیت بــا عملکــرد تحصیلــی رابطــه مثبــت و برخــی دیگــر بــا 
آن رابطــه منفــی دارنــد ]12[. بــراي مثــال، نتایــج پژوهــش آتــش 
روز و همــکاران ]24[ نشــان داد کــه پیشــرفت تحصیلــی بــا مولفــه 
هــای شــخصیتی باوجــدان بــودن همبســتگی مثبــت ولــی بــا روان 
رنجورخویــي همبســتگی منفــی دارد. تابــع بردبــار ]25[ در پژوهش 
ــان مــی دارد کــه روان رنجورخویــی و توافــق پذیــری از  خــود بی
عوامــل شــخصیت توانســته انــد در پیــش بینــی موفقیــت تحصیلی 
ــه نقــش  ــا توجــه ب ــن دوره هــا اثرگــذار باشــند. ب دانشــجویان ای
ــخصیت  ــات ش ــي و صف ــت شناس ــاي معرف ــي، باوره خودشناس
ــات  ــض مطالع ــج متناق ــه نتای ــت ب ــا عنای ــراد و ب ــی اف در زندگ
ــاز اســت کــه متغیرهــای پژوهــش را  ــه مطالعــه ای نی گذشــته، ب
ــا  ــر ب ــش حاض ــت پژوه ــن جه ــد. بدی ــی کن ــا بررس ــروه ه در گ
هــدف مقایســه خودشناســی، باورهــاي معرفــت شناســی و صفــات 
شــخصیت دانشــجویان بــر اســاس ســن و جنــس در ســال 1397- 

1396انجــام شــد. 

روش کار
روش پژوهــش توصیفــی- مقایســه اي بــود. جامعــه آمــاری 
ــام  پژوهــش شــامل تمامــی دانشــجویان دانشــگاه هــای )آزاد، پی
ــای  ــگاه ه ــایر دانش ــی و س ــردی، غیرانتفاع ــی- کارب ــور، علم ن
ــداد  ــود. تع ــی 97-96 ب ــال تحصیل ــهرتهران درس ــری( ش سراس
نمونــه بــرای هــر متغیــر پیــش بیــن، بیــن 20 تــا 40 تــن بــرآورد 
گردیــد ]26[ و تعــداد 400 دانشــجو بــا روش نمونــه گیــری 
تصادفــی خوشــه ای انتخــاب شــدند. بدیــن ترتیــب کــه از بیــن 
ــگاه  ــن دانش ــار، از بی ــد گرمس ــالمی، واح ــای آزاد اس ــگاه ه دانش
ــان دانشــگاه  ــوا، از می ــور پیش ــام ن ــور، دانشــگاه پی ــام ن ــای پی ه
ــی -  ــوزش علم ــز آم ــگاه مرک ــردی، دانش ــی- کارب ــای علم ه
کاربــردی بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای، از بیــن دانشــگاه هــای 
غیرانتفاعــی، دانشــگاه علــم و فرهنــگ و از میــان ســایر دانشــگاه 
ــی  ــور تصادف ــه ط ــدرس ب ــت م ــگاه تربی ــری، دانش ــای سراس ه
انتخــاب گردیــد. ســپس از هــر دانشــگاه، یــك تــا 2 دانشــکده بــه 
صــورت تصادفــی انتخــاب شــد. از دانشــکده هــا بــر اســاس مقطع 
تحصیلــی گــروه هایــی بــا جمعیــت کاردانــی 48 تــن، کارشناســی 
220 تــن، کارشناســی ارشــد 90 تــن و دکتــری 42 تــن بــه طــور 
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تصادفــی انتخــاب گردیــد. معیار ورود دانشــجویان ســن بــاالی 18 
ــود.  ــی ب ــل دانشــجوی کاردان ســال و حداق

ــتفاده  ــر اس ــای زی ــنامه ه ــا از پرسش ــع آوری داده ه ــرای جم ب
شــد. پرسشــنامه جمعیــت شــناختی شــامل جنــس، ســن، رشــته 

ــود. ــل ب ــت تاه ــی و وضعی ــع تحصیل ــي، مقط تحصیل
Integrative Self-( انســجامی«  خودشناســی  »مقیــاس 
Knowledge Scale( توســط Ghorbani و همــکاران ]27[ در 

ســال 2008 طراحی  شــده اســت. مقیاس شــامل 12 عبارت اســت 
و محصــول بازنگــری در نظریــه 2 بعــدی خودشناســی تجربــه ای 
و تاملــی اســت کــه هــر 2 بعــد را بــه صورتــی منســجم و یکپارچــه 
و در قالبــی واحــد مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد. آزمودنــی بــه 
ــر(  ــا نادرســت )صف ــاس 5 درجــه ای از عمدت ــارت در مقی هــر عب
ــی  ــی تامل ــد. خودشناس ــی ده ــخ م ــت )4( پاس ــا درس ــا عمدت ت
)عبــارات  عبــارت   3 شــامل   ،)reflective self-knowledge(
ــه ای  ــی تجرب ــا 12(،  خودشناس ــر ت ــن صف ــره بی 3، 6 و 9، نم
)experiential self-knowledge( شــامل 4 عبــارت )عبــارات 
ــجامی  ــی انس ــا 16( و خودشناس ــر ت ــن صف ــره بی 1، 5، 7 ، 8، نم
ــارات 4،  ــارت )عب ــامل 5 عب )integrative self-knowledge( ش
2، 10، 11، 12، نمــره بیــن صفــر تــا 20( مــی باشــد. نمــره بعــد 
بــا مجمــوع نمــره هــای آن بعــد بــه دســت مــی آیــد؛ دامنــه نمــره 
ــه  ــراد ب ــر در اف ــا 48 اســت؛ و نمــره باالت ــر  ت ــن صف ــاس بی مقی
معنــای خودشناســی بیشــتر اســت.  همبســتگی مبتنــی بــر روایــی 
همگــرا »مقیــاس خودشناســی انســجامی« بــا خودشناســی تاملــی 
ــده  ــاالت متح ــرقی  ای ــوب ش ــن از جن ــه ای را در 900 ت و تجرب
آمریــکا، متشــکل از 416 مــرد و 484 زن، بــه ترتیــب 0/41 و 0/38 
و بــا »مقیــاس بهوشــیاری« )Mindfulness Scale( 0/31 بــرآورد 
نمودنــد. همچنیــن، پایایــی بــه روش همســانی درونــی با محاســبه 
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق 0/82، خودشناســی تاملــی  

ــب 0/80 و 0/82 گــزارش شــد.  ــه ترتی ــه ای ب و تجرب
ضریــب  مطالعــه،  همــان  در   ]27[ همــکاران  و   Ghorbani

ــی  ــاس خودشناس ــرا »مقی ــی همگ ــر روای ــی ب ــتگی مبتن همبس
ــن  ــه ای را در 723 ت ــی و تجرب ــی تامل ــا خودشناس ــجامی ب انس
از دانشــجویان ایرانــی مقطــع کارشناســی در دانشــگاه هــای 
ــب  ــه ترتی ــد، ب ــرد و 497 زن بودن ــه متشــکل از 226 م ــران ک ای
ــد.  ــاس بهوشــیاری« 0/41 بدســت آوردن ــا »مقی 0/42 و 0/30 و ب
همچنیــن، پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریب 
آلفــا کرونبــاخ در نمونــه فــوق 0/82و خودشناســی تاملــی و تجربــه 

ــد ]27[. ــت آم ــه دس ــب 0/82 و 0/87 ب ــه ترتی ای ب

ــاس را روی  ــن مقی ــی ای ــی و پایای ــکاران ]28[ روای Akin و هم

ــه  396 )277 زن و 119 مــرد( دانشــجوی دانشــگاه ســاکاریا ترکی
ــی  ــازة عامل ــاختار س ــه س ــان داد ک ــج نش ــد. نتای ــبه نمودن محاس
ــی  ــل عامل ــتفاده از تحلی ــا اس ــاس روی 396 دانشــجو ب ــن مقی ای
تاییــدی قابــل قبــول مــی باشــد. پایایــی بــه روش همســانی درونی 
ــوه  ــوق در وج ــه ف ــا نمون ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ب
ــب 0/74،  ــه ترتی ــه ای و انســجامی ب ــی و تجرب خودشناســی تامل

ــود.  0/77 و 0/83 ب
ــه  ــوا ب ــی محت در پژوهــش مــرادی کالرده و همــکاران ]29[ روای
ــتفادة از  ــا اس ــجامی« ب ــی انس ــاس خودشناس ــی »مقی روش کیف
نظــر 7 متخصــص روانشناســی تربیتــی دانشــگاه شــهید چمــران 
اهــواز تاییــد شــد و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه 
ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا 171 دانشــجوی دختــر دانشــگاه 

ــد.   ــزارش گردی ــواز  0/82 گ ــهیدچمران اه ش
 Epistemological( شناســی«  معرفــت  بــاور  »پرسشــنامه 
Beliefs Questionnaire( توســط Schommer  در ســال 1993 

طراحــی گردیــد ]30[.  ایــن پرسشــنامه 30 عبــارت دارد و 5 زیــر 
ــت شناســی )epistemological beliefs( از  ــاور معرف ــاس  ب مقی
جملــه: توانایــی ذاتــی )innate ability( بــا 5 عبــارت )6،7،8،9،10 
ــا  ــاده )simple knowledge( ب ــش س ــا 35(، دان ــن 1 ت ــره بی نم
ــن  ــره بی ــارت )21،22،23،24،25،26،27،28،29،30، 20، نم 11 عب
1 تــا 77(، یادگیــري ســریع )quick learning( بــا 5 عبــارت 
 certain( دانــش خــاص ،)15،16،17،18،19، نمــره بیــن 1 تــا 35(
ــا 35( و  ــن 1 ت ــره بی ــارت )1،2،3،4،5، نم ــا 5 عب knowledge( ب

اختیــار همــه چیــز دانــی )omniscient authority( بــا 4 عبــارت 
)11،12،13،14، نمــره بیــن 1 تــا 28( را انــدازه گیــري مــی نمایــد. 
عبــارت هــا در طیــف لیکــرت 7 درجــه اي از کامــال مخالفــم تــا 
کامــال موافقــم قــرار دارد. نمــره گــذاري همــه عبــارت هــا از 7 تــا 
1 مــی باشــد و فقــط نمــره گــذاری عبــارت هــا 16، 17، 18 و 19 
از 1تــا 7 اســت. نمــره ابعــاد بــا مجمــوع نمره عبــارت هــای آن بعد 
بــه دســت مــی آیــد و نمــره باالتــر در یــك بعــد بــه معنای بیشــتر 
ــا  ــن 30 ت ــه نمــره پرسشــنامه بی داشــتن آن ویژگــی اســت. دامن
210 مــی باشــد و نمــره بــاال حاکــی از باورهــای معرفــت شناســی 

خــام آزمودنــی هــا مــی باشــد.
Schommer ]30[ در مطالعــه ای بــا  1000 تــن از دانــش آمــوزان 

ــاور معرفــت شناســی« را  ــی ســازه »پرسشــنامه ب ــی روای آمریکای
ــود  ــی نم ــدی( بررس ــافی و تایی ــی )اکتش ــل عامل ــه روش تحلی ب
ــر  ــار عاملــی باالت ــی ابعــاد تشــکیل دهنــده کــه ب و 4 ســازه اصل
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ــه  ــا چرخــش واریماکــس داشــتند را نشــان داد. پایایــی ب از 0/3 ب
ــا  ــاخ ب ــا کرونب ــب آلف ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون روش همس
 Duell & .ــد ــزارش ش ــا 0/71 گ ــه 0/45 ت ــوق در دامن ــه ف نمون
Schommer-Aikins ]31[ بیــان کــرده انــد کــه روایــی محتــوا 

بــه روش کیفــی »پرسشــنامه بــاور معرفــت شناســی« بــا اســتفاده 
از نظــرات 8 تــن از نظریــه پــردازان روانشناســی یادگیــری آمریــکا 
بررســی و تاییــد شــده اســت. پایایــی بــه روش همســانی درونــی با 
محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــرای هــر یــك از ابعاد پرسشــنامه  
بــر روی 173 دانشــجوی آمریکایــی در دامنــه 0/63 تــا 0/85 بــه 
ــاه را در  ــه 4 م ــه فاصل ــي ب ــه روش بازآزمای ــات ب ــد. ثب دســت آم

نمونــه فــوق  0/74 گــزارش داده انــد. 
ــاور معرفــت شناســی«  ویژگــی هــای روانســنجی »پرسشــنامه ب
توســط معنــوی پــور ]32[ بــر روي 600 دانشــجوی ایرانــي 
ــان،  ــاهرود، دامغ ــار، ش ــای گرمس ــالمی واحده ــگاه آزاد اس دانش
ــاد کتــول بررســی شــد. روایــی ســازة عاملــی  ســمنان و علــی آب
ــی  ــل عامل ــا اســتفاده از تحلی ــاد باورهــای معرفــت شناســی ب ابع
اکتشــافی و تاییــدی مــورد تاییــد قــرار گرفــت. پایایــی بــه روش 
ــه  ــاخ در نمون ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون
ــد.  ــزارش ش ــون 0/78 گ ــرای کل آزم ــا 0/57 و ب ــوق 0/30 ت ف
عابــدی و همــکاران ]33[ بــر روی 600 دانشــجوی ایرانــی از 
ــی  ــتفاده از روای ــا اس ــور، ب ــام ن ــگاه پی ــز دانش ــجویان مراک دانش
ــاور معرفــت شناســی«  ــاد »پرسشــنامه ب مالکــی، همبســتگی ابع
)بــه جــزء توانایــی ذاتــی( بــا »پرسشــنامه راهبردهــاي انگیزشــي 
 Motivated Strategies for Learning( یادگیــري«  بــراي 
Questionnaire( 0/77 و معنــادار گــزارش کــرد. پایایــی بــه روش 

ــه  ــاخ در نمون ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ــی ب همســانی درون
فــوق بــرای ابعــاد دانــش خــاص، توانایــی ذاتــی، یادگیــری ســریع 
و دانــش ســاده را بــه ترتیــب 0/61، 0/79، 0/71 و 0/70 بــه دســت 

ــد.  آوردن
 )NEO-Five-Factor Inventory( »ســیاهه پنــج عاملــی نئــو«
اولیــن بــار توســط Costa & McCrae ]34[ بــا 185 عبــارت در 
ســال 1985 تدویــن کردنــد. پــس از بررســی هایــی کــه انجــام 
دادنــد فــرم هــای 240 و 60 عبــارت آن را نیــز بــه منظــور انــدازه 
ــن  ــد. ای ــه کردن ــراد تهی ــخصیتی اف ــای ش ــی ه ــری ویژگ گی
ســیاهه دارای 2 نــوع شــامل )S( )فــرم کوتــاه 60 عبارتــی ایــن 
ســیاهه اســت و مخفــف NEO-FFI-Short Form مــی باشــد. 
ــد  ــرم بلن ــوع )R( ف ــرای گــزارش هــای شــخصی و دیگــری ن ب
 NEO-Personality 240 عبارتــی ســیاهه اســت و مخفــف

ــر  ــه ب ــد ک ــی باش ــا NEO-PI-R م Inventory – Revised ی

ــرم )R( هــم  ــدی مشــاهده گــر مــی باشــد. ف اســاس درجــه بن
مــی توانــد بــه طــور مســتقل بــرای ارزیابــی شــخصیت بــه کار 
ــرای گــزارش هــای شــخصِی  ــی ب ــوان مکمل ــه عن رود و هــم ب
فــرم )S( و یــا روایــی آن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در پژوهــش 
حاضــر از فــرم کوتــاه و 60 عبارتــی »ســیاهه پنــج عاملــی نئــو« 
ــخصیتی  ــی ش ــل اصل ــزار 5 عام ــن اب ــت. ای ــده اس ــتفاده ش اس
»روان-رنجورخویــی« )neuroticism( بــا 12 عبــارت )1،6،11،1
6،56،51،46،41،36،31،26،21، نمــره بیــن صفــر تــا 48(، بــرون 
گرایــی )extraversion( بــا 12 عبــارت )2،7،12،17،22،27-

32،37-،42،47،52،57، نمــره بیــن صفــر تــا 48(، گشــودگی بــه 
ــارت )3،8،13- ــا 12 عب ــه )openness to experience( ب تجرب

18،23،28،33،38،43،48-53،58، نمــره بیــن صفــر تــا 48(، 
توافــق پذیــری )agreeableness( بــا 12 عبــارت )4،9،14،19،2
4،29،34،39،44،49،54،59، نمــره بیــن صفــر تــا 48( و باوجــدان 
بــودن )conscientiousness(« بــا 12 عبــارت )،5،10،15،20

ــا 48( را مــورد  25،30،35،40،45،50،55،60، نمــره بیــن صفــر ت
ســنجش قــرار مــی دهــد.

شــیوة نمــره گــذاری عبــارت هــا بــه روش لیکــرت 5 درجــه ای 
ــه  ــی باشــد ک ــم( م ــال موافق ــا 4= کام ــم ت ــال مخالف )صفر=کام
بعضــی از عبــارت هــا بــه صــورت معکــوس نمــره گــذاری مــی 
ــارت ســنجیده مــی شــود و نمــره  ــا 12 عب شــوند. هــر عامــل ب
ــه دســت  ــارت هــای آن عامــل ب ــا مجمــوع نمــره عب عوامــل ب
مــی آیــد، نمــره باالتــر در یــك عامــل بــه معنــای بیشــتر داشــتن 
ــا 240  آن ویژگــی اســت. دامنــه نمــره پرسشــنامه بیــن صفــر ت

اســت.   
Costa & McCrae ]35[ روایــي مالکــی »ســیاهه پنــج عاملــی 

ــی  ــن از دانشــجویان آمریکای ــل در 208 ت ــوع کام ــا ن ــو« را ب نئ
بررســی و 0/68 گــزارش کردنــد. ثبــات بــه روش بازآزمایــي روی 
ــی،  ــل روان رنجورخوی ــرای 5 عام ــاه ب ــه 3 م ــه فاصل ــه ب نمون
بــرون گرایــی، گشــودگی بــه تجربــه، توافــق پذیــری و باوجــدان 
بــودن بــه ترتیــب 0/86، 0/80، 0/75، 0/69، 0/79 گــزارش شــد 

 .]35[
Kozako و همــکاران ]36[ روایــی همزمــان »ســیاهه پنج عاملی 

 Counterproductive( »نئــو« با ابــزار »رفتــار کاری ضــد تولیــد
Work Behavior( در 178 تــن از کارمنــدان هتــل بخــش هــای 

مختلــف مالــزی را تاییــد نمــوده و همبســتگی بیــن رفتــار کاری 
ــری، روان  ــق پذی ــی، تواف ــرون گرای ــل ب ــا عوام ــد ب ــد تولی ض
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رنجورخویــی و گشــودگی بــه تجربــه را بــه ترتیــب 0/19، 0/46، 
ــه روش  ــی ب ــن، پایای ــد. همچنی ــت آوردن ــه دس 0/26، 0/21 ب
ــه  ــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمون ــی ب همســانی درون
ــودگی  ــی، گش ــرون گرای ــی، ب ــل روان رنجورخوی ــوق در عوام ف
بــه تجربــه، توافــق پذیــری و باوجــدان بــودن بــه ترتیــب 0/89، 

0/81، 0/79، 0/83، 0/88 محاســبه شــد.
در ایــران »ســیاهه پنــج عاملــی نئــو«  توســط گروســي فرشــی 
ــت.  ــده اس ــي ش ــه و هنجاریاب ــي ترجم ــه زبــان فارس ]37[ ب
ــن 2  ــتگی بی ــیاهه از همبس ــی س ــی افتراق ــی روای ــت بررس جه
نــوع گــزارش شــخصی )S( و نــوع ارزیابــی مشــاهده گــر )R( روی 
2000 دانشــجوی ایرانــی مذکــور اســتفاده نمــود کــه همبســتگی 
ــری  ــل توافــق پذی ــی و 0/45 در عام ــرون گرای ــل ب 0/66 در عام
بــود. پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا 
ــرده  ــزارش ک ــا 0/87 گ ــن 0/56 ت ــوق  بی ــه ف ــاخ در نمون کرونب
اســت. آتــش افــروز و عریــان ]20[ روایــی ســازه بــه روش تحلیــل 
عاملی«ســیاهه پنــج عاملــی نئــو« را روی 98 تــن از دانشــجویان 
ــان داد  ــج نش ــد. نتای ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــتان م ــتان خوزس اس
کــه تمامــی عوامــل ســیاهه )بــه جــزء عامــل بــرون گرایــی( بــار 
عاملــی باالتــر از 0/40 اســت و پایایــی بــه روش همســانی درونــی 
بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ در نمونــه فــوق  در 5 عامــل را 

ــد. بیــن 0/61 تــا0/84 گــزارش کردن
در پژوهــش حاضــر روایــی صــوری »مقیــاس خودشناســی 
ــج  ــیاهه پن ــی« و »س ــت شناس ــنامه معرف ــجامی«، »پرسش انس
ــوزه  ــان ح ــن از متخصص ــر 5 ت ــتفاده از نظ ــا اس ــو« ب ــی نئ عامل
روانشناســی تربیتــی واحــد گرمســار دانشــگاه آزاد اســالمی بررســی 
ــی  ــانی درون ــه روش همس ــی ب ــد. پایای ــزارش ش ــوب گ و  مطل
ــن از دانشــجویان  ــاخ روی 30 ت ــا کرونب ــب آلف ــا محاســبه ضری ب
ــد  ــانی واح ــوم انس ــکده عل ــی دانش ــوم تربیت ــی و عل روانشناس
ــی  ــاس خودشناس ــرای »مقی ــالمی ب ــگاه آزاد اس ــار دانش گرمس
ــن   ــی« بی ــت شناس ــنامه معرف ــرای »پرسش ــجامی«  0/75، ب انس
0/59 تــا 0/73 و »ســیاهه پنــج عاملــی نئــو« بیــن 0/61 تــا 0/84 
حاصــل گردیــد کــه نشــانة همســانی درونــی پرسشــنامه هــا بــود.   
ــگاه  ــوز از دانش ــب مج ــس از کس ــا، پ ــع آوری داده ه ــرای جم ب
ــای آزاد،  ــگاه ه ــه دانش ــالمی، ب ــگاه آزاد اس ــار دانش ــد گرمس واح

پیــام نــور، علمــی- کاربــردی، غیرانتفاعــی و ســایر دانشــگاه هــای 
سراســری مراجعــه و مالقــات بــا مســئولین مراکــز صــورت گرفــت 
و اطالعــات مــورد نیــاز در مــورد هــدف پژوهــش بــه آن هــا ارائــه 
گردیــد. پــس از اعــالم آمادگــی مســئولین، بــرای جمــع اوری داده 
هــا بــه دانشــجویان متقاضــی توضیحــات الزم دربــاره نحوة پاســخ 
گویــی بــه پرسشــنامه هــا داده شــد و از آن هــا خواســته شــد کــه 
ســواالت را بــا صداقــت کامــل جــواب داده و هیــچ ســوالی را بدون 
پاســخ نگذارنــد. کل فراینــد نمونــه گیــری از مراکــز آزاد، پیــام نــور، 
علمــی- کاربــردی، غیرانتفاعــی و ســایر دانشــگاه هــای سراســری 
2 مــاه بــه طــول انجامیــد. توزیــع پرسشــنامه هــا در بیــن آزمودنــی 
هــا توســط 3 تــن انجــام شــد. بمنظــور رعایــت مســائل اخالقــی 
ــرای  ــه اج ــد ک ــان داده ش ــان اطمین ــه آن ــا، ب ــی ه ــرای آزمودن ب
پرسشــنامه هــا صرفــا یــك کار پژوهشــی مــی باشــد و مشــخصات 
ــی  ــنامه م ــه درون پرسش ــی ک ــده و اطالعات ــذاری ش ــان کدگ آن
ــل  ــی مای ــه آزمودن ــد. چنانچ ــد مان ــی خواه ــه باق ــد، محرمان باش
بــه تکمیــل پرسشــنامه نبــود مــی توانســت آزادانــه از شــرکت در 

پژوهــش امتنــاع ورزد.
ــرای  ــرای ب ــی ب ــرای مقایســة هــر یــك از عوامــل از آزمــون ت ب
گــروه هــای مســتقل، تحلیــل واریانــس و آزمــون تعقیبــی شــفه 
بــرای مقایســه هــای بیــن گروهــی اســتفاده گردیــد. تحلیــل داده 
هــا توســط نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخة 23 انجــام شــد.

یافته ها 
شــاخص هــای آزمودنــی هــا بــر حســب ویژگــی هــای جمعیــت 
ــی زن  ــورد بررس ــجویان م ــتر دانش ــه بیش ــان داد ک ــناختی نش ش
بودنــد )224 تــن 56 درصــد(  و اغلــب آنــان تحصیالت کارشناســی 
داشــتند )220 تــن 55 درصــد(؛ همچنیــن دامنــه ســنی آزمودنــی 
هــا بیــن 18 تــا 47 ســال بــرآورد شــد و 158 تــن )39/5 درصــد( 
ــد . در  ــل بودن ــه تحصی ــغول ب ــری مش ــای سراس ــگاه ه در دانش
ادامــه شــاخص هــای توصیفــی بــرای هــر متغیــر محاســبه گردید. 
نتایــج در )جــدول1( نشــان داده شــده اســت.  در مطالعــه حاضــر 
ــرم  ــدی و در ن ــه بن ــی طبق ــه 5 تای ــا فاصل ــنی ب ــای س ــروه ه گ
افــزار بــه هــر طبقــه یــك کــد داده شــد. ســپس تحلیــل واریانــس 

متغیرهــای پژوهشــی اجــرا شــد. 
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جدول1: شاخص های توصیفی نمره متغیرهای مورد مطالعه
زنانمرداننمره کل47-42 سال41-36 سال35-30 سال29-24 سال23-18 سالشاخصهای آماریمتغیر

خودشناسی
23/5222/4424/7724/0026/6623/3623/5723/20میانگین

6/897/118/047/1310/647/207/137/26انحراف معیار

روانرنجورخویی
27/0528/1229/0731/8334/6627/9127/6628/10میانگین

6/785/586/634/503/336/436/806/12انحراف معیار

برونگرایی
21/8621/8022/1422/2526/1622/0022/2721/79میانگین

6/115/106/107/233/885/805/705/89انحراف معیار

گشودگی به تجربه
27/0625/4826/0325/9126/5826/4325/8526/88میانگین

5/435/245/406/054/485/395/405/34انحراف معیار

توافقپذیری
26/4527/1127/7430/3330/5826/9926/3227/52میانگین

5/885/565/673/843/265/715/845/57انحراف معیار

باوجدان بودن
25/2423/8525/0322/3321/5024/5724/1924/87میانگین

6/586/147/177/197/526/566/616/53انحراف معیار

توانایی ذاتی
17/7418/9918/2916/5018/5018/1718/0718/24میانگین

5/775/655/175/978/845/815/645/96انحراف معیار

دانش ساده
50/9751/8355/2950/5054/2551/6351/3151/87میانگین

8/898/468/885/7112/158/829/398/37انحراف معیار

یادگیري سریع
14/9614/6714/1110/9111/5014/5814/7214/48میانگین

3/353/633/091/831/973/473/393/53انحراف معیار

دانش خاص
21/4022/4623/0022/2523/1621/9321/3722/37میانگین

6/045/916/494/185/895/986/555/47انحراف معیار

اختیار همه همه 
چیز دانی

13/6915/1313/9213/3313/4114/1513/7514/47میانگین
4/955/064/623/494/274/944/904/95انحراف معیار

ــورد  ــا م ــای پژوهــش، مفروضــات آن ه ــون ه ــرای انجــام آزم ب
ــروف-  ــون کلوموگ ــی آزم ــش کم ــد. در بخ ــرار گرفتن ــی ق ارزیاب
اســمیرنف بــرای بررســی نرمــال بــودن متغیرهــای پژوهــش آورده 
ــه  ــان داد ک ــمیرنوف نش ــروف - اس ــون کلموگ ــج آزم ــد. نتای ش
مقادیــر بــه دســت آمــده از 0/05 بزرگتــر و توزیــع نمــرات نرمــال 
ــی از آن  ــز حاک ــن نی ــون لوی ــج آزم ــد )P<0/05(. نتای ــی باش م
ــود کــه مفروضــه همگنــی واریانــس هــای خطــای متغیرهــای  ب
ــس                     ــون ام باک ــج آزم ــت  )P<0/05(. نتای ــرار اس ــش برق پژوه
)F=1/23 ،P< 0/05 و BOX=283/58( نشــان داد کــه ایــن 
مفروضــه هــم از شــرایط الزم برخــوردار بــوده و همگنــی ماتریــس 
ــده اســت.  ــت ش ــتی رعای ــه درس ــس ب ــس و کواریان ــای واریان ه
ــروه هــای مســتقل و  ــرای گ ــی ب ــون ت ــن، اســتفاده از آزم بنابرای

ــی نداشــت.  ــری مانع ــس چندمتغی ــل واریان تحلی
ســپس بــرای بررســی تفــاوت خودشناســی، صفــات شــخصیت و 
باورهــاي معرفــت شناســی بیــن 2 گــروه  مــردان و زنــان دانشــجو، 
آزمــون تــی بــرای گــروه هــای مســتقل اســتفاده گردیــد. مقایســه 
ــی  ــت شناس ــاي معرف ــخصیت و باوره ــات ش ــی، صف خودشناس
مــردان و زنــان نشــان داد کــه فقــط در صفــات شــخصیت )بعــد 
ــاوت  ــان تف ــردان و زن ــروه م ــری t= -2/09( در 2 گ ــق پذی تواف
معنــاداری دیــده شــد )P>0/05(؛ و زنــان توافــق پذیــری بیشــتری 
نســبت بــه مــردان داشــتند. در مرحلــه بعد، آزمــون هــای چهارگانه 
تحلیــل واریانــس چندمتغیــری بــرای متغیرهــای پژوهش اســتفاده 

گردیــد. نتایــج در )جــدول2( آمــده اســت.  
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جدول 2: نتایج مفروضه تحلیل واریانس چندمتغیری بر روی متغیرهای پژوهش بر حسب سن

p-value  درجه آزادی خطادرجه آزادی فرضیهمقدار Fارزشآزمونمنبع

گروه

0/982649/31133830/001اثر پیالی
0/012649/31133830/001الندای ویلکز
89/922649/31133830/001تی هاتلینگ

89/922649/31133830/001اثر رویز

نتایــج آزمــون هــای چهارگانــه تحلیــل واریانــس چندمتغیــری در 
ــی،  ــای خودشناس ــی از متغیره ــه در یک ــان داد ک ــدول 2( نش )ج
ــر  صفــات شــخصیت و باورهــاي معرفــت شناســی دانشــجویان ب
  .)P>0/01( ــاداری وجــود دارد ــاوت معن حســب ســن تقویمــی تف

ــك  ــس ت ــل واریان ــون تحلی ــاوت، آزم ــن تف ــی ای ــت بررس جه
ــری انجــام شــد.  ــد متغی ــس چن ــل واریان ــن تحلی ــری در مت متغی

ــت.  ــده اس ــدول 3( آم ــج در )ج نتای

 جدول 3: نتایج مربوط به تحلیل واریانس چند متغیره برای تعیین تفاوت بین گروه ها

ضریب اتاp-value  مقدار Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر

304/59476/141/470/2090/015خودشناسی
935/204233/805/930/0010/057روان رنجورخویی

218/70454/671/630/1660/016برونگرایی
211/80452/951/830/1210/018گشودگی به تجربه

369/70492/422/880/0220/028توافقپذیری
344/57486/142/010/0910/020باوجدان بودن
162/79440/691/200/3080/012توانایی ذاتی
559/604139/901/800/1260/018دانش ساده

314/21478/556/900/0010/065یادگیری سریع
149/37437/341/040/3840/010دانش خاص

186/36446/591/920/1050/019اختیار همه چیز دانی

ــری  ــن یادگی ــه بی ــود ک ــی از آن ب ــدول 3( حاک ــای )ج ــه ه یافت
ســریع )F=6/90(، توافــق پذیــری )F=2/88( و روان رنجورخویــی       
)F= 5/93( از نظــر ســن تقویمــی تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت 

.)P>0/05(

ــخص  ــت مش ــفه )Scheffe( جه ــی ش ــون تعقیب ــه آزم در ادام
کــردن تفــاوت بیــن گــروه هــای ســنی گرفتــه شــد کــه نتایــج آن 

ــده اســت.  ــزارش ش ــدول 4( گ در )ج
 

جدول 4: مقایسه میانگین نمره یادگیری سریع و روان رنجورخویی در گروه های سنی با آزمون شفه

p-value انحراف استانداردتفاوت میانگین )IJ(  سن )I(         سن )J(   متغیر

یادگیری سریع

23-18 سال

290/280/370/964-24 سال
350/850/680/820-30 سال
0/990/003*414/04-36 سال

0/990/019*473/46-42 سال

350/560/710/960-30 سال 29-24 سال
1/010/009*413/76-36 سال
1/010/047*473/17-42 سال
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روان رنجورخویی

23-18 سال

1/060/690/670-29-24 سال

2/011/280/647-35-30 سال

4/771/860/161-41-36 سال

1/860/002*7/61-47-42 سال

29-24 سال

231/060/690/670-18 سال

0/951/320/972-35-30 سال

3/711/890/430-41-36 سال

1/890/019*6/54-47-42 سال

*P>0/05

یافتــه هــای حاصــل از آزمــون شــفه در )جــدول 4( نشــان داد کــه 
بیــن میانگیــن هــای یادگیــری ســریع )گــروه ســنی 23-18 ســال 
ــروه  ــال( و )گ ــال و 47-42 س ــنی 41-36 س ــای س ــروه ه ــا گ ب
ــا گــروه هــای ســنی 41-36 ســال و 47- ســنی 29-24 ســال ب

42 ســال( تفــاوت معنــادار وجــود داشــت؛ همچنیــن بیــن میانگیــن 
ــروه  ــا گ ــال ب ــنی 23-18 س ــروه س ــی )گ ــای روان رنجورخوی ه
ســنی 47-42 ســال( و )گــروه ســنی 29-24 ســال بــا گــروه ســنی 

47-42 ســال( تفــاوت معنــادار مــی باشــد.

بحث  
مطالعــه حاضــر بــا هــدف مقایســه خودشناســی، باورهــاي معرفــت 
ــن و  ــاس س ــر اس ــجویان ب ــخصیت دانش ــات ش ــی و صف شناس
ــره  ــن نم ــن میانگی ــه بی ــج نشــان داد ک ــس انجــام شــد. نتای جن
ــر  ــریع( و متغی ــری س ــی )یادگی ــت شناس ــای معرف ــر باوره متغی
صفــات شــخصیت )توافــق پذیــری و روان رنجورخویــی( بــر 
حســب جنــس و ســن تقویمــی تفــاوت معنــادار وجــود دارد. نتایــج 
پژوهــش هــای Schommer- Aikins و همــکاران ]15[، خدابنــده 
ــه  ــعبانی وریک ــی ]18[ و ش ــر بفروی ــکاران ]1[، برزگ ــی و هم اویل
و حســین قلــی زاده ]19[ از یافتــه هــای مطالعــه حاضــر حمایــت    

مــی کننــد. 
باورهــاي معرفــت شناســی تعییــن کننــده شــیوه مواجهــه انســان 
ــا اســت ]2[. مقایســة  ــه آن ه ــورد مطالع ــاي م ــده ه ــا پدی ــا ب ه
ــش  ــن پژوه ــریع( ای ــری س ــی )یادگی ــت شناس ــای معرف باوره
ــا گــروه  نشــان داد کــه بیــن گــروه هــای ســنی 23-18 ســال ب
هــای ســنی 41-36 ســال و 47-42 ســال و گــروه ســنی 24-29 
ســال بــا گــروه هــای ســنی 41-36 ســال و 47-42 ســال تفــاوت 
معنــاداری وجــود داشــت؛ بــه ایــن معنــا کــه دانشــجویان ســنین 
کمتــر )18-29 ســال( بیشــتر بــاور بــه یادگیــری ســریع داشــتند. 
بــه عبارتــی بــا باالتــر رفتــن ســن دانشــجویان، یادگیــری ســریع 

آنــان تغییرهــاي معنــاداري نســبت بــه ســنین پاییــن تــر مــی کند. 
ــکاران          ــدگاه Schommer- Aikins و هم ــد دی ــه مؤی ــن یافت ای
]15[ اســت کــه معتقدنــد همچنــان کــه دانــش آمــوزان بــه ســال 
آخــر دبیرســتان نزدیــك مــی شــوند، باورهــای معرفــت شناســی 
ــاور برزگــر  ــه ب ــر مــی شــود. ب ــری ســریع آنهــا دچــار تغیی یادگی
ــز یادگیــری ســریع دانــش آمــوزان ســال هــای  بفرویــی ]18[ نی
اول نســبت بــه ســال آخــر دبیرســتان دچــار تحــول مــی گــردد. 
در تبییــن ایــن تفــاوت مــی تــوان گفــت کــه دانشــجویان ســنین 
کمتــر )18-29 ســال( بیشــتر تحــت تاثیــر بــاور اشــتباهی چــون 
بــاور بــه اینکــه یادگیــری یــك کوششــی و مبتنــی بــر قانــون همه 
یــا هیــچ اســت ]2[، قــرار مــی گیرنــد و در نتیجــه در موقعیــت هــا 
تــالش فــردی کمتــری نشــان مــی دهنــد. بالعکــس دانشــجویان 
ســنین باالتــر )36-47 ســال( بــه توانایــی هایــی خــود باور داشــته، 
بیشــتر از راهبردهــای شــناختی اســتفاده نمــوده، در انجــام تکالیــف 
خودشــان اصــرار ورزیــده و در نهایــت موفقیــت را نصیــب خــود می 

نماینــد ]13[. 
صفــات شــخصیت در طــول عمــر نســبتاً پایــدار اســت امــا برخــی 
ــش و  ــه افزای ــل ب ــی تمای ــة زندگ ــخصیتی در چرخ ــل ش از عوام
کاهــش دارنــد، بــرای مثــال روان رنجورخویــی بــا افزایــش ســن 
 ]35[ Costa & McCrae ــر ــه کاهــش دارد ]38[. از نظ ــل ب تمای
روان رنجورخویــی بــه از دســت دادن ســازگاری بــا محیــط اطــراف 
و عــدم ثبــات هیجانــی اشــاره دارد. یافتــه دیگــر مطالعــه حاضــر 
نشــان مــی دهــد کــه بیــن صفــات شــخصیت )روان رنجورخویــی( 
دانشــجویان براســاس ســن تفــاوت معنــاداری وجــود داشــته و روان 
رنجورخویــی دانشــجویان گــروه ســنی 23-18 ســال با گروه ســنی 
47-42 ســال و گــروه ســنی 29-24 ســال بــا گــروه ســنی 42-47 
ــر )29-18  ســال متفــاوت اســت؛ یعنــی دانشــجویان ســنین کمت
ســال( نســبت بــه دانشــجویان ســنین باالتــر )36-47 ســال( روان 
ــن  ــن ای ــرای تبیی ــد. ب ــی کنن ــه م ــری را تجرب ــی کمت رنجورخوی
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یافتــه مــی تــوان گفــت کــه محتمــال دانشــجویان ســنین )29-18 
ســال( بــه علــت شــرایط بیولوژیکــی و فیزیولوژیکــی بــدن خــود؛ و 
تمــاس کمتــر بــا موقعیــت هــای پــر تنــش زندگــی، ســرزندگی و 
شــادابی بیشــتری را تجربــه نمــوده و بالعکــس دانشــجویان ســنین 
باالتــر )36-47 ســال( دامنــه ای از هیجانــات منفــی را بــه شــکل 

اضطــراب، خشــم و افســردگی تجربــه مــی نماینــد.  
بــه عــالوه، مقایســة توافــق پذیــری گــروه هــای ســنی مختلــف 
ــن  ــش س ــا افزای ــه ب ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــجویان پژوه دانش
ــز افزایــش مــی  ــان نی ــری در آن ــزان توافــق پذی دانشــجویان، می
یابــد؛ توافــق پذیــری شــامل ویژگــی هایــی ماننــد نــوع دوســتی، 
همــکاری، توافــق بــاال بــا دیگــران و رفتارهــای جامعــه پســند می 
ــجویان  ــخصیتی در دانش ــل ش ــن عام ــش ای ــد ]38[ و افزای باش
ســنین باالتــر )36-47 ســال( مــی توانــد انعکاســی از رونــد رشــد 
اخالقــی آنــان باشــد. یعنــی هــر چــه ســن  دانشــجویان؛ خصوصــا 
زنــان؛ باالتــر مــی رود، خصیصــه هــای مذکــور را بیشــتر در خــود 

نهادینــه نمــوده و بــر اســاس آن عمــل مــی نماینــد.  
در آخــر، آنچــه زنــان را در صفــات شــخصیت از مــردان متفاوت می 
کنــد، ممکــن اســت بــه نقــش هــای جنســیتی و نحــوة اجتماعــی 
شــدن زنــان در اجتمــاع برگــردد. بخــش دیگــری از نتایــج مطالعــه 
ــان و  ــخصیت زن ــات ش ــن صف ــه بی ــود ک ــی از آن ب ــر حاک حاض
ــود  ــادار وج ــاوت معن ــری تف ــق پذی ــد تواف ــردان دانشــجو در بع م
دارد؛ و زنــان در توافــق پذیــری نمــره باالتــری را کســب نمودنــد. 
در تبییــن یافتــه هــای فــوق مــی تــوان اذعــان داشــت کــه رونــد 
شــکل گیــری شــخصیت در زنــان و مــردان وابســته بــه فرهنــگ 
ــار  ــان انتظ ــی از زن ــه ایران ــگ جامع ــت. در فرهن ــه اس ــر جامع ه
ــوده، نســبت  ــه نم ــردی بیشــتر توج ــن ف ــط بی ــه رواب ــی رود ب م
ــای  ــت ه ــته و در موقعی ــئولیت داش ــاس مس ــران احس ــه دیگ ب
مختلــف از خودگذشــتگی نشــان دهنــد؛ و بــه همیــن دلیــل آنــان 
کمتــر افــکار خودمحورانــه دارنــد، ســطوح صداقــت، نــوع دوســتی 

و همــدردی در زنــان نســبت بــه مــردان در مرتبــة باالتــری قــرار 
دارد.    

نتیجه گیری
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد که بیــن باورهای معرفت شناســی 
ــی و  ــخصیت )روان- رنجورخوی ــات ش ــریع( و صف ــری س )یادگی
ــاوت  ــس و ســن تف ــر اســاس جن ــری( دانشــجویان ب ــق پذی تواف
ــاوت  ــود تف ــده، از وج ــت آم ــه دس ــج ب ــود دارد. نتای ــادار وج معن
ــات شــخصیت دانشــجویان  ــت شناســی و صف ــاي معرف در باوره
بــر اســاس ســن و جنــس حمایــت مــی کنــد. لــذا پیشــنهاد مــی 
شــود کــه متخصصــان ســالمت عمومــي در بررســی خودشناســی، 
باورهــای معرفــت شناســی و صفــات شــخصیت دانشــجویان، بــه 
ــه در  ــرا ک ــد، چ ــه نماین ــز توج ــا نی ــس و ســن آن ه ــل جن عوام
جامعــه ایرانــی بســیاری از عوامــل جنســیتی تابــع فرهنــگ جامعــه 
اســت؛ و یــا بســیاری از عوامــل معرفت شناســی و شــخصیتی افراد 
از تجربــه و ســن آن هــا نشــات مــی گیــرد. ابزارهــاي انــدازه گیری 
در پژوهــش حاضــر بــه صــورت خودگزارشــي بــود و مــی تــوان از 

محدودیــت پژوهــش برشــمرد.

سپاسگزاری
ــته  ــد در رش ــری آرزو وحی ــاله دکت ــه از رس ــش برگرفت ــن پژوه ای
روانشناســی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد گرمســار بــه راهنمایــی 
IR.IAU. آقــای دکتــر داود معنــوی پــور بــا کــد اخــالق
SHAHROOD.REC.1399.003 مــی باشــد. بدیــن وســیله از 

تمامــی کســانی کــه در اجــرای ایــن پژوهــش همــکاری و شــرکت 
ــی مــی شــود. ــد تشــکر و قدردان داشــته ان

تضاد منافع
نویسندگان هیچ گونه تعارضی منافعی را گزارش نکرده اند. 
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