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 چکیذٌ
ُای قعنیحی ىػهّيان  پژوُف صاضؼ ةا ُغف ىلایـَ ویژگی

آىّظحَ از  آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان ةا ىػهّيان داٌف داٌف
ای  ىلایـَ -ُا اٌسام قغه اؿث. پژوُف غهی ؿایؼ داٌكگاه

ای دو  ىػهّو ةَ روش جنادفی ظّقَ 226اؿث کَ در آن جػغاد 
ّرد ىعانػَ كؼار گؼفحٍغ. از ایً جػغاد، ای، اٌحعاب و ى ىؼصهَ

ٌفؼ ٌیؽ  142آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان و  ىػهّو داٌف 84
ٌیاز   ُای ىّرد ُا ةّدٌغ. داده آىّظحَ ؿایؼ داٌكگاه ىػهّيان داٌف

ةا اؿحفاده از آزىّن اؿحاٌغارد ٌئّ )فؼم کّجاه( گؼدآوری قغ. 
آىّظحَ  يان داٌفُا ٌكان داد کَ جفاوت ةیً غيهکؼد ىػهّ  یافحَ

از داٌكگاه فؼٍُگیان و ؿایؼ ىػهّيان در ؿَ ویژگی قعنیحی 
قٍاؿی از نضاظ آىاری  گؼایی و وظیفَ ىّافق ةّدن، ةؼون

دار ةّده، کَ در دو ىّرد اول، جفاوت ةَ ٌفع  ىػٍی
آىّظحگان از داٌكگاه فؼٍُگیان اؿث. ةیً غيهکؼد ایً  داٌف

عاف پػیؼی و دو دؿحَ از ىػهّيان در دو ویژگی اٌػ
داری ىكاُغه ٌكغ. غيهکؼد ىػهّيان  آزردگی جفاوت ىػٍی روان

آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان، جٍِا در ویژگی  زن و ىؼد داٌف
قعنیحی ةؼون گؼایی از نضاظ آىاری ىحفاوت ةّد و جفاوت ةَ 

آىّظحَ  ٌفع ىؼدان اؿث. ةیً غيهکؼد ىػهّيان زن و ىؼد داٌف
ُای قعنیحی و ٌیؽ  ایؼ ویژگیاز داٌكگاه فؼٍُگیان در ؿ

ُا جفاوت  آىّظحَ از ؿایؼ داٌكگاه ىػهّيان زن و ىؼد داٌف
 داری ىكاُغه ٌگؼدیغ.   ىػٍی
آىّظحَ،  داٌف ،ىػهو  ُای قعنیحی ژگیوی َبی کلیذی: ياژٌ

 آزىّن ٌئّ، داٌكگاه فؼٍُگیان
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Abstract  
 

The current study aimed to compare the 
personality traits of teachers graduated from 
Farhangian University with those of teachers who 
graduated from other higher educational institutes 
in Kurdistan province. In this causal-comparative 
study, a total of 226 teachers were selected using a 
two-stage cluster random sampling, which 
included 84 teachers graduating from Farhangian 
University and 142 teachers graduating from other 
higher education institutions. The data were 
collected by using the standard test of NEO-FFI. 
The findings indicated that there was a significant 
difference between the two groups of teachers in 
terms of agreeableness, extraversion, and 
conscientiousness personality traits. In the first 
two traits the Farhangian University graduates 
outperformed the other group while in the last one 
teachers graduating from other higher education 
institutions outperformed the Farhangian 
University graduates. It was also found that the 
two groups did not perform differently in terms of 
openness and neuroticism traits. Male teachers 
who graduated from Farhangian University scored 
significantly higher than their female counterparts 
in the extraversion personality trait. Concerning 
other university graduates, there was no 
significant difference between male and female 
teachers in any of the five personality traits.  
 

 
Keywords: Personality traits of Teacher, 
Graduated teachers, Farhangian University, NEO 
test 

   

ىغرس، دکحرؼای جعننری ؿرٍسف و اٌرغازه گیرؼی، گرؼوه غهرّم  .1
 ، ایؼانجؼةیحی، داٌكگاه فؼٍُگیان، جِؼان

. داٌكسّی کارقٍاؿی آىّزش اةحغایی، گؼوه غهّم جؼةیحری، داٌكرگاه 2
 ، ایؼانجِؼانفؼٍُگیان، 

. کارقٍاس آىّزش اةحغایی، گؼوه غهّم جؼةیحی، داٌكرگاه فؼٍُگیران، 3
 ، ایؼانجِؼان

غهّم جؼةیحی، داٌكرگاه فؼٍُگیران،  . کارقٍاس آىّزش اةحغایی، گؼوه4
 ، ایؼانجِؼان

. کارقٍاس آىّزش اةحغایی، گؼوه غهّم جؼةیحی، داٌكرگاه فؼٍُگیران، 5
 ، ایؼانجِؼان

. کارقٍاس آىّزش اةحغایی، گؼوه غهّم جؼةیحی، داٌكرگاه فؼٍُگیران، 6
 ، ایؼانجِؼان

 1. Ph.D. in measurement and evaluation, department of 

educational sciences, Farhangian University, Tehran, Iran 
2. M. A. in elementary education, department of 

educational sciences, Farhangian University, Tehran, Iran 
3. B. A. in elementary education, department of 

educational sciences, Farhangian University, Tehran, Iran 
4. B. A. in elementary education, department of 

educational sciences, Farhangian University, Tehran, Iran 

5. B. A. in elementary education, department of 

educational sciences, Farhangian University, Tehran, Iran 

6. B. A. in elementary education, department of 

educational sciences, Farhangian University, Tehran, Iran 

 Corresponding Author, Email: ebrahim47@gmail.com*                                                                                                * ٌّیـٍغه ىـئّل: 



      1931 بهار ( /11)پیاپی  1شواره  /چهارمسال  ای هعلن/ هفصلناهة توسعة حرف                          2  

 مقذمٍ

جؼ قغه و ىػهو ةؼای ةؼظی از  گآىّزان رفحَ رفحَ پؼرٌ جأدیؼگػاری ىػهّيان ةؼ زٌغگی داٌف

ٌفّذجؼیً انگّی زٌغگی ةاقغ. در گػقحَ ٌَ چٍغان دور، ؿاظحار  آىّزان ىيکً اؿث ةا داٌف

ُا ةا اىؼوز ىحفاوت ةّد، اىؼوزه ىػهّيان ةؼای ایً کَ ةحّاٌٍغ ةَ ظّةی از غِغه ٌلف ظّد  ظاٌّاده

ياغی ةاقٍغ. ىػهّيان  اىؼوز جٍِا ُای گٌّاگّن و غيیق غاظفی و ازح ةؼآیٍغ، ةایغ دارای ىِارت

آىّزان ٌیـحٍغ، ةهکَ آٌان ٌلف درىاٌگؼ، وانغیً و ىؼةی را  ىـؤول آىّزش ىضحّای دروس ةَ داٌف

 ٌیؽ ةؼغِغه دارٌغ. 

آىّزان روی غيهکؼد جضنیهی آٌان جأدیؼ  ُای قٍاظحی )ىاٌٍغ داٌف( داٌف چٍان کَ جّاٌایی ُو

قان را جضث جأدیؼ كؼار  اٌٍغ پكحکار( آٌان ٌیؼ غيهکؼد جضنیهیُای  غیؼ قٍاظحی )ى گػارد، ویژگی ىی

ُای   ُای غیؼقٍاظحی )ویژگی کٍٍغ کَ ویژگی یادگیؼی ٌیؽ ةیان ىی-ُای یاددُی دُغ. ٌظؼیَ ىی

، 1دٍُغ )ُکيً و کاوجؽ آىّزان را جضث جأدیؼ كؼار ىی قعنیحی( ىػهّيان، غيهکؼد جضنیهی داٌف

ُای یک فؼاجضهیم ةیاٌگؼ ٌلف جػییً کٍٍغه  (. یافح2012َ، 2اوٌغ؛ ریچاردؿّن، آةؼاُام و ة2012

ُای  یافحَ(. 2009، 3آىّزان اؿث )ُاجیی ُای قعنیحی ىػهو در غيهکؼد جضنیهی داٌف ویژگی

دتات  ُو چٍیًداری، غيهکؼد   ُای قعنیحی ىػهّيان ةَ ظّر ىػٍی دٍُغ کَ ویژگی زغیغ ٌكان ىی

(. 2015، 4دُغ )ةاؿحیً، ىک کارد، ىارکؾ و کارپٍحؼ ار ىیُا را جضث جأدیؼ كؼ در غيهکؼد آن

ُای چِارم و ُكحو کَ در غهّم و  آىّزان پایَ ُای ةیً انيههی صاکی از آن اؿث کَ داٌف یافحَ

اٌغ  اٌغ، جّؿط ىػهّياٌی آىّزش دیغه آىّزان ٌيؼات ةاالجؼی کـب ٌيّده ریاضی ٌـتث ةَ ؿایؼ داٌف

غریؾ ایً دروس ةؼظّردار ُای  قعنیحی( ةاالجؼی در ج یکَ از اغحياد ةَ ٌفؾ )از ویژگ

ُای  (. ویژگی6،2012؛ ىارجیً، ىّنیؾ، فّی و ؿحاٌک2012ّ، 5)ىّنیؾ، ىارجیً، فّی و آرورااٌغ ةّده

ُای غهيی آٌان پیٌّغ ةعّرد کَ در ایً مّرت ىّزب ارائَ  جّاٌغ ةا جّاٌایی قعنیحی ىػهّيان ىی

جغییؼپػیؼی در غيهکؼد و ٌیؽ ادؼةعف ةّدن آٌان را جتییً ٌيایغ. گؼدد کَ جا صغ زیادی  ظؼیلی ىی

آىّزان دارٌغ قکی وزّد ٌغارد،  کَ ىػهّيان ٌلف ةـؽایی روی غيهکؼد جضنیهی داٌف در ایً

آىّزان جأدیؼگػاری  کَ ةؼظی از ىػهّيان ٌـتث ةَ ةؼظی دیگؼ روی غيهکؼد داٌف چٍیً در ایً ُو

جؼیً ىٍاةع جفاوت  (؛ اىا ٍُّز ىِو2013، 7اجیتیؼی، نّیب و ویکّفةیكحؼی دارٌغ قکی وزّد ٌغارد )

در غيهکؼد ىػهّيان دكیلًا ىػهّم ٌیـث. ةَ ُيیً دنیم اؿث کَ پژوُكگؼان صّزه آىّزش و پؼورش 

 جؼ ىؤدؼ جفاوت دارٌغ.  ُایی ةا ىػهّيان کو اٌغ جا روقً ؿازٌغ کَ ىػهّيان ىؤدؼ در چَ زٍتَ جالش ٌيّده
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آىّز و ىحغیؼُای  یادگیؼی ةؼ ایً ٌکحَ جأکیغ دارٌغ کَ ىػهو، ظّد داٌف-ددُیُای یا ٌظؼیَ

آىّز، فضای غهيی و ازحياغی  آىّز، قیّه ةؼظّرد ىػهو ةا داٌف ای )ىضیط ظاٌّاده داٌف زىیٍَ

 ،1)گؼوؿیکادٍُغ آىّز را جضث جأدیؼ كؼار ىی ىغرؿَ( غيهکؼد جضنیهی و ٌیؽ جسؼةَ آىّزقی داٌف

ای ىػهو، ٌَ جٍِا ىـحهؽم جّاٌایی وی ةؼای اٌسام ایً  َ غٍّان یکی از وظایف صؼفَ(. جغریؾ ة2012

وظیفَ اؿث، ةهکَ جّاٌایی درك فؼٍُگ ىغرؿَ، جّاٌایی ةؼكؼار کؼدن جػاىم ؿازٌغه ةا ؿایؼ ُيکاران 

ّال، )ؿیکآیغ ىی  قيار ٌیؽ از وظایف وی ةَ پؼدازد ای کَ در آن ةَ فػانیث ىی و آگاُی از قؼایط زاىػَ

ُای ىػهّيان از زيهَ جّاٌایی در ایساد و جّؿػَ ارجتاط ةا  (. ویژگی1996، 2ةاجؼی و گایحّن

ُا، اقحیاق  ُا، قٍاظث آن آىّزان، ةا ىِؼةاٌی رفحار کؼدن ةا آن آىّزان، ةؼدةاری، ىؼاكتث از داٌف داٌف

ُایی ُـحٍغ  یً ویژگیجؼ آىّزان در فؼایٍغ یادگیؼی، از زيهَ ىِو ةؼای جغریؾ و درگیؼ کؼدن داٌف

آىّزان ظّد را دوؿث دارد؛  ىػهو چلغر داٌفدٍُغ.  آىّزان را جضث جأدیؼ كؼار ىی کَ غيهکؼد داٌف

ىٍغ اؿث؛ چلغر در کار ظّد اغحياد ةَ ٌفؾ دارد؛ جا چَ صغ ةا ُيکاران و  چلغر ةَ کارظّد غالكَ

ُا  ّد را در اصـاس قادی آنای ىذتث و ؿازٌغه دارد و ایً کَ جا چَ صغ ظ آىّزان راةعَ داٌف

  را جضث جأدیؼ كؼار ُا آن ُای ىػهّيان ُـحٍغ کَ غيهکؼد داٌغ؛ از زيهَ ویژگی قؼیک ىی

راةعَ ةیً رفحارُای  ةؼادؼةعف،  ىعانػات اٌسام گؼفحَ درةاره ىػهو جؼ ةیف (.2007)اؿحؼاٌگ، دُغ ىی

ُای  دُغ کَ ویژگی كان ىیآىّزان ىحيؼکؽ ةّده اؿث. قّاُغ ٌ ىػهو و پیكؼفث جضنیهی داٌف

ُا  قعنیحی ىػهّيان ىاٌٍغ رفحارُای ازحياغی و غاظفی ةیف از داٌف پغاگّژی در ادؼةعف ةّدن آن

زىان از  گیؼی ُو زایی کَ جغریؾ ىـحهؽم چٍغیً جػاىم و جنيیو از آن ىؤدؼ ُـحٍغ )ُيان ىٍتع(.

ةاقغ، ىّزب قغه  يکاران ىیآىّزان و ُ زيهَ جػاىم ةا ىضحّای آىّزقی، امّل پغاگّژی، داٌف

(. از ؿّی 1999، 3ای ىػهّيان جتغیم قّد )گؼیفً جؼیً کارکؼدُای صؼفَ اؿث کَ ةَ یکی از ىِو

ُای ذکؼ قغه  دیگؼ، چارچّب، كانب و ٌـعَ ىكعنی ةؼای ُغایث رفحار ىػهّيان در راةعَ ةا ىؤنفَ

َ ةؼای ةؼظّرد ةا ىـائم آىّزقی در وزّد ٌغارد، ةهکَ آٌان ىػيّالً ةؼ اؿاس جسؼةَ و ٌیؽ رویکؼدی ک

ٌيایٍغ. آٌان ةؼ اؿاس درك قعنی ظّد از قؼایط و ٌیؽ درکی کَ ریكَ در  گیؼٌغ، اكغام ىی ٌظؼ ىی

کٍٍغ  ُای ظّد را ةؼای ىّازَ ةا ىـائم ىعحهف آىّزقی اٌحعاب ىی صم ٌظام قعنیحی آٌان دارد، راه

 (. 1994، 4قٌّغ )ؿيیهی و وارد غيم ىی

کٍٍغه رفحار فؼد  َ جتییًُای ةا دتات اؿث ک ای از ویژگی ىسيّغَ قعنیث قاىم

ُای قعنیحی وی كؼار  یژگی(. غيهکؼد ىػهو جضث جأدیؼ و2005 ،5)ىّنیٍؾةاقغ ىی

ُای قعنیحی ىػهو ٌَ جٍِا در غيهکؼد آىّزقی وی،  (. ویژگی2001، 6)کّرجیؾ و چٍگگیؼد ىی
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ُای آىّزقی، ىّاد آىّزقی،  حعاب فػانیثویژه در اٌ ُای آىّزقی، ةَ ةهکَ در کم فػانیث

آىّزان ٌیؽ ىٍػکؾ  ُای ىغیؼیث کالس و چگٌّگی جػاىم ةا داٌف ُای جغریؾ، جکٍیک اؿحؼاجژی

(؛ ةٍاةؼایً، قعنیث ىػهو و ؿتک آىّزش وی ادؼات غيیلی 2002، 1قّد )ٍُـّن و چاىتؼز ىی

 آىّزان دارد. روی غيهکؼد آىّزقی و رقغ ُيَ زاٌتَ داٌف

ُای قعنیحی ىػّهيان، ایغه و ىّضّع زغیغی ٌیـث و ىعانػات زیادی در ایً  ویژگی ةؼرؿی

(. ةَ 4،1976؛ ویکحّر1963، 3؛ گیحؽنؾ و زکـّن1969، 2زىیٍَ ةَ اٌسام رؿیغه اؿث )فیكتاچ

آىّزان ةا  ُای قعنیحی ىػهّيان از دیغگاه داٌف ای ةَ ىٍظّر جػییً ویژگی غٍّان ىذال، ىعانػَ

ُا ٌكان داد ىػهّيان  ُای دوم انی دوازدُو مّرت گؼفث و یافحَ آىّز پایَ داٌف 12000ىكارکث 

 ُای ُيکاراٌَ و ویژگی قعنیحی ةا دتات از زيهَ اٌػعاف پػیؼی، غالیق گٌّاگّن، ٌگؼش 12دارای 

(. پژوُكگؼان در ىعانػَ دیگؼی ةا 5،1947ةاقٍغ )ویحی آىّزان ىی ؿازگاراٌَ و غالكَ ةَ ىـائم داٌف

غاىهی قعنیحی کحم ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ ىػهّيان غانتاً ىكحاق،  16ده از آزىّن ةا اؿحفا

ُا جأکیغ دارٌغ غّاىهی کَ  (. یافح6،1982َگؼا ُـحٍغ )کٍی و کٍی قٍاس و غيم ةاوزغان، وظیفَ

ُای قعنیحی آٌان دارٌغ. ةَ غٍّان  کٍٍغ غيغجًا ریكَ در ویژگی زىیٍَ ادؼةعكی ىػهّيان را فؼاُو ىی

ُای ىػهّيان ادؼةعف غيغجاً غتارجٍغ از اصحؼام ةَ  دُغ ویژگی ذال، ٌحایر یک فؼاجضهیم ٌكان ىیى

ُای ؿازىاٌی  آىّز و ةؼظّرداری از ىِارت آىّز، جّاٌایی در ایساد چانف یادگیؼی ةؼای داٌف داٌف

ىِو  کٍٍغه ةیٍی ُای قعنیحی ىػهّيان، پیف (. غالوه ةؼ آن، ویژگی1998، 7)پاجؼیک و اؿيارت

 (. 2012، 8ةاقغ )زيیم، دوٌیؼ و پیاٌحا ظّدکارآىغی ىػهّيان كتم و صیً ظغىث ىی

جغریؾ ىاُیحًا یک فػانیث ازحياغی اؿث کَ یکی از اؿحهؽاىات آن، جػاىالت ةیً فؼدی ىػهو ةا 

اٌغ کَ ؿازگاری ةَ غٍّان یکی از پٍر ویژگی  آىّزان اؿث. ىعانػات فؼاجضهیم ٌكان داده داٌف

ةیٍی کٍٍغه غيهکؼد افؼاد در ىكاغهی اؿث کَ ٌیازىٍغ  ىغل ىفِّىی قعنیث، پیفقعنیحی 

ةیٍی کٍٍغه غيهکؼد  گؼایی ٌیؽ پیف ةاقغ. ةؼون جػاىالت ةیً فؼدی قاغم ةا ُيکاران و ىؼازػیً ىی

یؼان( از ؿّی افؼاد قاغم افؼاد در ىكاغهی اؿث کَ ىـحهؽم جػاىالت ازحياغی )ىاٌٍغ ىغ

آىّزان، ٌیازىٍغ ایساد  (. فؼاُو ٌيّدن صيایث ازحياغی ةؼای داٌف1991، 9اوٌث)ةاریک و ىةاقغ ىی

، 10ةاقغ )پیاٌحا و ُاىؼ آىّزان ىی فضای ىذتث و ُيچٍیً صـاس ةّدن ٌـتث ةَ ٌیازُای داٌف

ُایی ىاٌٍغ گؼم ةّدن و ىفیغ ةّدن در صّزه ؿازگاری  ( کَ ایً از نضاظ ىفِّىی، ىكاةَ ویژگی2009
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اٌغ کَ ویژگی قعنیحی ؿازگاری ىػهو،  ُا ٌكان داده ةاقغ. یافحَ ىهی قعنیث ىیدر ىغل پٍر غا

جّان  (؛ ةٍاةؼایً ىی1،2018کان ةیٍی کٍٍغه راةعَ ةیً ىػهو و قاگؼد اؿث )کیو و ىک جؼیً پیف كّی

جّان دریافث کَ ؿازگاری ىػهّيان ةایغ صیعَ و یا ویژگی قعنیحی غانتی از ىیان ؿایؼ  ىی

گؼایی و  کَ ةا قعنیث آٌان ُيتـحگی كّی دارد، گؼچَ ةؼون ُای قعنیحی ةاقغ ویژگی

 قٍاؿی ٌیؽ در ایً راةعَ ٌلف ىِيی دارٌغ.  وظیفَ

ُای قعنیحی ىػهّيان از زىان ىعانػات اونیَ قعنیث جاکٍّن جغییؼات غيغه ای  ىعانػَ ویژگی

ىهی قعنیث ىغل ىفِّىی پٍر غا جؼیً جغییؼ در ایً راةعَ، پػیؼش را ةَ ظّد دیغه اؿث. غيغه

جؼیً  ىِو4و ؿیاَُ پٍر غاىهی ٌئ3ّ(. ؿیاَُ قعنیث ٌئ1999ّ، 2)زان و ؿؼیّاؿث آوا اؿث

یک آزىّن جسؼةی ةؼای  اٌغ. ٌئّ اةؽارُای ؿٍسف قعنیث ُـحٍغ کَ جاکٍّن ةَ کار گؼفحَ قغه

گیؼی اةػاد قعنیث اؿث. ةؼ اؿاس ایً ىغل، قعنیث فؼد از پٍر ةػغ امهی جكکیم قغه  اٌغازه

)ميیيیث، 6گؼایی )اضعؼاب، افـؼدگی، پؼظاقگؼی(، ةؼون5کَ غتارجٍغ از: روان آزردگی اؿث

)اغحياد، ُيؼاُی، ٌّع 8)جعیم، زیتا پـٍغی، اصـاؿات(، ىّافق ةّدن7كاظػیث، فػانیث(، ؿازگاری

)ٌظو و جؼجیب، جالش ةؼای ىّفلیث، ظّیكحً داری(. ىغل ىفِّىی پٍر  9قٍاؿی دوؿحی( و وظیفَ

آىّزان، ىّرد  ظّر گـحؼده ةؼای جػییً غّاىم غیؼقٍاظحی ىؤدؼ ةؼ غيهکؼد داٌف ث، ةَغاىهی قعنی

 اؿحفاده كؼار گؼفحَ اؿث. 

آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان و ىلایـَ  ُای قعنیحی ىػهّيان داٌف اٌگیؽه ىا ةؼای ةؼرؿی ویژگی

ُا در  ؿایؼ داٌكگاهُا )ىٍظّر از  آىّظحَ ؿایؼ داٌكگاه ُای  قعنیحی ىػّهيان داٌف آن ةا ویژگی

اؿاؿٍاىَ داٌكگاه فؼٍُگیان، ىؼاکؽ  28ىاٌٍغ ىاده  -ُا ایٍسا اقاره ةَ ىػهياٌی اؿث کَ از ؿایؼ روش

ُا و ... ىغرك جضنیهی دریافث ٌيّده و زػب آىّزش و پؼورش جؼةیث ىػهو ؿاةق، ؿایؼ داٌكگاه

یحی ىػهّيان درکٍار ؿایؼ اةػاد ُای قعن کَ ویژگی گیؼد: ٌعـث ایً اٌغ( از دو غاىم ٌكأت ىی قغه

ُا ایفا  ُا ىاٌٍغ داٌف ىّضّغی، پغاگّژی و جکٍّنّژی، ٌلف ةـیار ةـؽایی در صؼفَ آن ای آن صؼفَ

ُای قعنیحی  ای از ویژگی کٍغ. داٌكسّىػهّيان ٍُگام ورود ةَ داٌكگاه فؼٍُگیان وازغ ىسيّغَ ىی

، 10آىّزان ُـحٍغ )کاگان داری و داٌف ؾ، کالسای ظّد ىاٌٍغ جغری و ٌیؽ ةاورُا ٌـتث ةَ اةػاد صؼفَ

ُا كاةم جغییؼ  (. از ؿّی دیگؼ ةـیاری از ایً ویژگی12،1992؛ و پازارس1975، 11؛ نّرجی1992
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ُا در ضيً  جّاٌغ ایً فؼمث را ةؼای داٌكسّىػهّيان ىِیا ؿازد جا آن ُـحٍغ و داٌكگاه فؼٍُگیان ىی

ُای قعنیحی ٌیؽ ةَ ؿيث ىعهّب  ای، از ٌظؼ ویژگی ُای صؼفَ ؿازی در زىیٍَ ُای آىاده ةؼٌاىَ

ؿازی  اٌغ کَ جفکؼات داٌكسّىػهّيان در اونیً ؿال ةؼٌاىَ آىاده ُا ٌكان داده قغن جغییؼ یاةٍغ. یافحَ

(. ىعانػَ دیگؼی 1،2005ُا ةَ ؿيث رویکؼد ؿاظث و ؿازگؼایی جغییؼ یافحَ اؿث )ؿّ و واجکیٍؾ ن آ

ُای اونیَ  قٍاؿی داٌكسّىػهّيان در ُيان ؿال  فثدیگؼی ٌكان داده اؿث کَ ةاورُای ىػؼ

کٍغ. چٍیً ىعانػاجی ٌكان دٍُغه جغییؼ در ةاورُای ىػهّيان  ؿازی داٌكسّىػهّيان، رقغ ىی آىاده

ُا جضلق  ن ؿازی آ ُا و ىؼاکؽ آىاده ُای جضنیم داٌكسّىػهّيان در داٌكگاه اؿث کَ ةایغ در ظّل ؿال

ىٍـسيی ةؼای ىلایـَ ةیً ایً دو گؼوه از ىػهّيان در ادةیات ىؼةّظَ کَ ىعانػات  پیغا کٍغ. دوم، ایً

جّاٌغ  یا وزّد ٌغارد و یا اگؼ ىّزّد اؿث ةـیار اٌغك اؿث و اٌسام ایً ىعانػَ و ىعانػات ىكاةَ ىی

گػاران داٌكگاه  ُو کيکی ةَ پؼ کؼدن ظأل ىّزّد کٍغ و ُو اظالغات ذی كیيحی را ةؼای ؿیاؿث

ُای ىّزّد ةؼای زػب ُا ٌـتث ةَ ىالك ن ارت آىّزش و پؼورش فؼاُو آورد؛ جا آفؼٍُگیان و ٌیؽ وز

 ُاو ىؤؿـات آىّزش غانی، ىناصتَُا  داٌكسّىػهّيان )ٌيؼه غهيی صامم از آزىّن ورودی داٌكگاه

 ...( واکٍف ىٍاؿب ٌكان دٍُغ. و 

ٌـان وزّد ُای قعنیحی ا ُای ىفِّىی ىحػغدی ةؼای ىعانػَ ویژگی گؼچَ ىيکً اؿث ىغل

داقحَ ةاقغ، در ىعانػَ صاضؼ ىغل پٍر غاىهی قعنیث کَ یک چارچّب غانب در ىعانػَ 

ُای افؼاد را  رود، ىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ اؿث. ایً ىغل، جفاوت ُای قعنیث ةَ قيار ىی ویژگی

یً پٍر کٍغ. در ایً ىعانػَ، اةحغا ةَ ةؼرؿی وضػیث ا در رفحار، جفکؼ، اٌگیؽش و غّاظف جّمیف ىی

ُا  پؼداظحَ قغه و  آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان و ؿایؼ داٌكگاه غاىم غيغه قعنیث ىػهّيان داٌف

اٌغ و در ٌِایث، ىػهّيان زن  ؿپؾ ایً دو گؼوه ةؼاؿاس ىغل پٍر غاىهی قعنیث ةا ُو ىلایـَ قغه

ا جّزَ ةَ ٌلف اٌغ. نػا ة ُا ةا ُو ىلایـَ قغه آىّظحَ از ُؼ دو دؿحَ از داٌكگاه و ىؼد داٌف

ُای  فحاری، پؼؿفآىّزان اغو از آىّزقی، جؼةیحی، ر ُای قعنیحی ىػهّيان ةؼ غيهکؼد داٌف ویژگی

 زیؼ ىعؼح گؼدیغ:

ُا  آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان و ؿایؼ داٌكگاه ُای قعنیحی ىػهّيان داٌف جؼیً ویژگی غانب. 1

 کغاىٍغ؟

ز آىّظحگان ا ُای قعنیحی ةا داٌف نضاظ ویژگی آىّظحگان از داٌكگاه فؼٍُگیان از آیا داٌف. 2

 ُا ىحفاوت ُـحٍغ؟ ؿایؼ داٌكگاه

آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان و ؿایؼ داٌكگاه از نضاظ  آیا ةیً ىػهّيان زن و ىؼد داٌف. 3

 ُای قعنیحی، جفاوت وزّد دارد؟ ویژگی

 

                                                           
1 . So & Watkins 
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 ضىبسی ريش

ُای قعنیحی ىػهّيان  گیای اؿث کَ در آن ةَ ىلایـَ ویژ ىلایـَ -پژوُف صاضؼ، غهّی

در ایً پژوُف، جػغاد کم  ُا پؼداظحَ قغه اؿث. آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان و ؿایؼ داٌكگاه داٌف

ای اٌحعاب قغه و ىّرد ىعانػَ كؼار گؼفحٍغ. از ایً  ىؼصهَ ای دو ىػهّو ةَ روش جنادفی ظّقَ 226

ُا و  آىّظحَ ؿایؼ داٌكگاه ٌیؽ داٌف ىػّهو142آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان و  ىػّهو داٌف 84جػغاد، 

ىؼد و از ؿایؼ  48زن و  36آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان  ةاقٍغ. از ىػهّيان داٌف ىؼاکؽ آىّزش غانی ىی

ىؼد ةّدٌغ. دنیم آن ُو ایً اؿث کَ در دوره اةحغایی آىار ىػهّيان زن در  35زن و  107ىػهّيان ٌیؽ 

کَ اونیً و دوىیً گؼوه  ةَ ذکؼ اؿث ةَ دنیم ایً ىلایـَ ةا ىػهّيان ىؼد ةیكحؼ اؿث. الزم

در ىغارس قؼوع ةَ  96-97و 96-95ُای جضنیهی  آىّظحگان از داٌكگاه فؼٍُگیان در ؿال داٌف

اٌغ، دو ؿال اؿث.  اٌغ، صغاکذؼ ؿٍّات ظغىث ایً گؼوه از ىػهّيان کَ زؽو ٌيٌَّ كؼار گؼفحَ کار ٌيّده

آىّظحگان ؿایؼ  %( داٌف6/12)15( و 0.03)4%(، 3/19)23%(، 2/25)30%(، 5/39)47در ىلاةم 

انی  16ؿال،  15انی  11ؿال،  10انی  6ؿال،  6انی  1ُا ةَ جؼجیب دارای ؿٍّات ظغىث  داٌكگاه

%( ٌیؽ ؿٍّات ظغىث ظّد را ىكعل ٌکؼده ةّدٌغ. 2/16ٌفؼ ) 23ؿال و ةاالجؼ ةّدٌغ و  20و  20

 ؿال ةّد.   1/8و  9ىػهّيان ةَ جؼجیب ةؼاةؼ اؿث ةا ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار ؿٍّات ظغىث ؿایؼ 

ُای ىّرد اؿحفاده در ایً ىعانػَ صامم از ازؼای آزىّن اؿحاٌغارد و جسغیغ ٌظؼ قغه )فؼم  داده

NEO-FFI کَ ةَ ةاقغ ؿؤانی ٌئّ ىی 60کّجاه( 
1
ؿؤال ةَ ؿٍسف یکی از  12قِؼت دارد )ُؼ   

نیکؼت )کاىاًل  ىلیاس ٌاىَ آزىّن ٌئّ ةؼ اؿاس پاؿط گاٌَ اظحناص دارد(. ُای قعنیحی پٍر ویژگی

گػاری ایً آزىّن در  ىعانفو، ىعانفو، ةی جفاوت، ىّافلو و کاىالً ىّافلو( جٍظیو قغه اؿث. ٌيؼه

، 4ُا ةَ کاىاًل ىعانفو ٌيؼه  گػاری ةؼظی از ؿؤال جيام ىّارد یکـان ٌیـث. ةَ ایً ىػٍی کَ در ٌيؼه

گیؼد؛ در  ىی و کاىالً ىّافلو ٌيؼه مفؼ جػهق 1، ىّافلو ٌيؼه 2يؼه جفاوت ٌ ، ةی3ىعانفو ٌيؼه 

ای ةیً مفؼ  قٌّغ. ُؼ آزىّدٌی ٌيؼه گػاری ىی ُا ةَ مّرت غکؾ، ٌيؼه کَ ةؼظی دیگؼ از ؿؤال صانی

 68/0( ضؼیب آنفای 1992)2کؼا  کٍغ. درظنّص پایایی ایً آزىّن، کاؿحا و ىک را کـب ىی 48جا 

اٌغ.  ةؼای ویژگی قعنیحی روان آزردگی را گؽارش کؼده 86/0ازگاری جا ةؼای ویژگی قعنیحی ؿ

 79/0و  79/0، 80/0، 75/0، 83/0یاةی قغه و ضؼایب  آزىّن ٌئّ در ایؼان ٌیؽ جّؿط گؼوؿی اغحتار

دؿث آىغه  قٍاؿی ةَ گؼایی، اٌػعاف پػیؼی، ىّافق ةّدن و وظیفَ ةَ جؼجیب ةؼای روان آزردگی، ةؼون

ٌاىَ ٌئّ ةا  ُای صامم از پؼؿف (. داده1392ٌلم از ةعكایف،  ؛ ة1998َچی، اؿث )گؼوؿی فؼق

و ةَ کيک  3ویحٍی  ای ُـحٍغ، ةا اؿحفاده از آزىّن یّ ىً جّزَ ةَ ىلیاس ؿٍسف ىحغیؼُا کَ رجتَ

 جسؽیَ و جضهیم قغٌغ.  25ٌـعَ  SPSSٌؼم افؽار 

 
                                                           
1 . NEO- Five Factor Inventory 
2 . Costa & McCrae 

3 . Mann-Whitney U Test 
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 َب یبفتٍ

دُی  ژوُكی ىعؼح قغه در كـيث ىلغىَ ؿازىانُای پ ُا ةؼاؿاس ؿؤال الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ یافحَ

 اٌغ. قغه

آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان  ُای قعنیحی ىػهّيان داٌف جؼیً ویژگی ؿؤال پژوُكی اول: غانب

 ُا کغاىٍغ؟ و ؿایؼ داٌكگاه
 َبی ضخصیتی معلّمبن   َبی تًصیفی يیژگی ( ضبخص1جذيل)

ویژگی 

 قعنیحی

ىػهّيان  

 آىّظحَ داٌف
 جػغاد

صغاكم 

 ٌيؼه

صغاکذؼ 

 ٌيؼه

ىیاٌگیً 

 ٌيؼه

ظعای ىػیار 

 ىیاٌگیً

اٌضؼاف 

 اؿحاٌغارد

 روان آزردگی
 87/6 759/0 46/21 38 0 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 99/7 701/0 79/21 43 0 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

گؼایی ةؼون  
 98/4 550/0 87/28 44 19 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 80/5 508/0 05/26 44 11 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 پػیؼیاٌػعاف
 78/5 638/0 82/26 40 12 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 64/5 494/0 65/28 48 15 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 ىّافق ةّدن
 91/6 763/0 06/36 48 19 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 33/5 467/0 65/28 46 17 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 قٍاؿی وظیفَ
 66/5 623/0 60/25 41 12 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 86/6 602/0 05/38 48 21 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه
 

آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان ةَ جؼجیب  دُغ کَ کيحؼیً ىیاٌگیً ةؼای داٌف ( ٌكان ىی1زغول )

گؼایی جػهق دارد و  پػیؼی و ةؼون قٍاؿی، اٌػعاف آزردگی، وظیفَ ُای قعنیحی روان ةَ ویژگی

آىّظحگان از ؿایؼ  قعنیحی ىّافق ةّدن. در ىلاةم ةؼای داٌفجؼیً ىیاٌگیً ٌیؽ ةَ ویژگی  ةیف

گؼایی،  آزردگی، ةؼونروانُای قعنیحی  جؼیً ىیاٌگیً ةَ جؼجیب ةَ ویژگی ُا، کو داٌكگاه

جؼیً ىیاٌگیً ٌیؽ ةَ ویژگی  پػیؼی و ىّافق ةّدن )ةَ ظّر ىكحؼك( جػهق دارد و ةیف اٌػعاف

ُای قعنیحی ىػهّيان ىّرد ىعانػَ در  جّمیفی ویژگیُای  قٍاؿی. دٌتانَ قاظل قعنیحی وظیفَ

 ( ارائَ گؼدیغه اؿث.2زغول )

آىّظحَ  جػکؼ ایً ٌکحَ ضؼوری اؿث کَ در جياىی زغاول ایً ةعف، جػغاد ىػهّيان داٌف

گؽارش قغه اؿث؛ در مّرجی کَ در ةعف  130و  82ُا ةَ جؼجیب  داٌكگاه فؼٍُگیان و ؿایؼ داٌكگاه

ٌفؼ اغالم گؼدیغه اؿث. دنیم جفاوجی کَ ىكاُغه  142و  84اد ةَ جؼجیب روش پژوُف، ایً جػغ

ٌاىَ آزىّن ٌئّ جػغاد زیادی ؿؤال ةغون پاؿط وزّد داقث و  پاؿط 14قّد ایً اؿث کَ در جػغاد  ىی

ٌاىَ ةغون پاؿط ةاقغ ایً  ؿؤال در ُؼ پاؿط 10کَ ةیف از  ةؼاةؼ دؿحّرانػيم ایً آزىّن، چٍان

 اؿث. ٌاىَ ىعغوش  پاؿط
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 َبی  ضخصیتی معلّمبن   َبی تًصیفی يیژگی ( ضبخص2جذيل)

ویژگی 
 قعنیحی

ىػهّيان  
 آىّظحَ داٌف

 ىیاٌگیً  ىیاٌَ ٌيا جػغاد
ظعای ىػیار 

 ىیاٌگیً
اٌضؼاف 
 اؿحاٌغارد

 روان آزردگی
 539/0 059/0 39/1 1 1 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 703/0 062/0 35/2 2 2 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

گؼایی ةؼون  
 484/0 053/0 01/2 2 2 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 517/0 045/0 81/2 3 3 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 پػیؼیاٌػعاف
 551/0 061/0 77/1 2 2 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 617/0 054/0 74/2 3 3 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 ىّافق ةّدن
 593/0 066/0 50/2 3 3 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 494/0 043/0 94/2 3 3 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 قٍاؿی وظیفَ
 542/0 060/0 68/1 2 2 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 538/0 048/0 60/3 4 4 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه
 

ُای  آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان در ویژگی دُغ کَ ٌيا و ىیاٌَ ةؼای داٌف ( ٌكان ىی2زغول )
کَ در  اؿث، در صانی 2ی ةؼاةؼ اؿث ةا قٍاؿ گؼایی، اٌػعاف پػیؼی و وظیفَ قعنیحی ةؼون

. ةاالجؼیً ىیاٌگیً ٌیؽ 3و  1ُای قعنیحی روان آزردگی و ىّافق ةّدن ةَ جؼجیب ةؼاةؼ اؿث ةا  ویژگی
ُا، ٌيا و  آىّظحگان از ؿایؼ داٌكگاه ةَ ویژگی قعنیحی ىّافق ةّدن جػهق دارد. در ىلاةم، ةؼای داٌف

، در ویژگی 3ی، اٌػعاف پػیؼی و ىّافق ةّدن ةؼاةؼ اؿث ةا گؼای ُای قعنیحی ةؼون ىیاٌَ در ویژگی
. ةاالجؼیً 4قٍاؿی ةؼاةؼ اؿث ةا  و در ویژگی قعنیحی وظیفَ 2قعنیحی روان آزردگی ةؼاةؼ اؿث ةا 

ُای ىػهّيان ُؼ دو  قٍاؿی جػهق دارد. جّزیع فؼاواٌی پاؿط ىیاٌگیً ٌیؽ ةَ ویژگی قعنیحی وظیفَ
 ( ارائَ گؼدیغه اؿث. 3ّ در زغول )ُای آزىّن ٌئ گؼوه ةَ ؿؤال

 َبی آسمًن وئً  َبی معلّمبن بٍ سؤال ( تًسیع فزاياوی پبسخ3جذيل)

ویژگی 
 قعنیحی

درمغ  ظتلات 
 کم
% 

ىػهّيان  
 آىّظحَ داٌف

 جػغاد
انی  0

99/11 
 انی 12

99/23 
انی  24
99/35 

انی  36
48 

 روان آزردگی
 %100 %4/2 %1/34 %3/57 %1/6 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 %100 %1/3 %2/39 %7/47 %10 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

گؼایی ةؼون  
 %100 %2/12 %8/76 %11 %0 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 %100 %5/8 %7/57 %1/33 %0.8 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 اٌػعاف پػیؼی
 %100 %1/6 %6/64 %3/29 %0 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 %100 %4/5 %2/69 %6/24 %0 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 ىّافق ةّدن
 %100 %7/53 %2/40 %9/4 %0 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 %100 %2/9 %4/75 %4/15 %0 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 قٍاؿی وظیفَ
 %100 %7/3 %61 %4/35 %0 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 %100 %60 %1/33 %3/2 %0 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه
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آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان، در  يان داٌفدرمغ از ىػهّ 3/57دُغ کَ  ( ٌكان ىی3زغول )

 36انی  24درمغ در داىٍَ ٌيؼه  1/34و  24انی  12آزردگی در داىٍَ ٌيؼه  ویژگی قعنیحی روان

اٌغ.  كؼار گؼفحَ 36انی  24درمغ در داىٍَ ٌيؼه  8/76گؼایی  اٌغ. در ویژگی قعنیحی ةؼون كؼار گؼفحَ

اٌغ، در ویژگی  كؼار گؼفحَ 36انی  24غ در داىٍَ ٌيؼه درم 6/64پػیؼی  در ویژگی قعنیحی اٌػعاف

قٍاؿی  و در ویژگی قعنیحی وظیفَ 48انی  36درمغ در داىٍَ ٌيؼه  7/53قعنیحی ىّافق ةّدن، 

 7/47ُا ، آىّظحَ ؿایؼ داٌكگاه اٌغ. ةؼای ىػهّيان داٌف واكع قغه 36انی  24درمغ در داىٍَ ٌيؼه  61

 2/39اٌغ و  كؼار گؼفحَ 24انی  12حی روان آزردگی در داىٍَ ٌيؼه درمغ از ىػهّيان در ویژگی قعنی

 24درمغ در داىٍَ ٌيؼه  7/57گؼایی  . در ویژگی قعنیحی ةؼون 36انی  24درمغ در داىٍَ ٌيؼه 

 36انی  24درمغ در داىٍَ ٌيؼه  2/69پػیؼی  اٌغ. در ویژگی قعنیحی اٌػعاف كؼار گؼفحَ 36انی 

درمغ  60و  36انی  24درمغ در داىٍَ ٌيؼه  4/75قعنیحی ىّافق ةّدن  اٌغ، در ویژگی كؼار گؼفحَ

 اٌغ. واكع قغه 48انی  36در داىٍَ ٌيؼه 

ُای قعنیحی ةا  آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان از نضاظ ویژگی ؿؤال پژوُكی دوم: آیا داٌف

 ُا ىحفاوت ُـحٍغ؟ آىّظحگان ؿایؼ داٌكگاه داٌف

آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان و ىػهّيان  قعنیحی ىػهّيان داٌف ُای کَ ةیً ویژگی ةؼای جػییً ایً

اؿحفاده  ویحٍی داری وزّد دارد یا ظیؼ؟ از آزىّن یّ ىً ُا جفاوت ىػٍی آىّظحَ ؿایؼ داٌكگاه داٌف

( ىیاٌگیً رجتَ ىػهّيان را در ُؼکغام از 4( ارائَ قغه اؿث. زغول )5و4قغ کَ ٌحایر در زغاول )

 دُغ.  ( ٌیؽ ٌحایر آزىّن یّ ىً ویحٍی را ٌكان ىی5دُغ و زغول ) ىیُای قعنیحی ٌكان  ویژگی
 َبی ضخصیتی ( میبوگیه رتبٍ معلّمبن در آسمًن يیژگی4جذيل )

 ىیاٌگیً رجتَ جػغاد آىّظحَ ىػهّيان  داٌف ویژگی قعنیحی

 روان آزردگی
 93/104 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 49/107 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 گؼایی ةؼون
21/125 82 كگاه فؼٍُگیانداٌ  

 70/94 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 اٌػعاف پػیؼی
 95/100 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 110 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 ىّافق ةّدن
 98/145 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 60/81 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 قٍاؿی وظیفَ
 66/51 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

 09/141 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه
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 َبی ضخصیتی معلّمبن  بزای مقبیسٍ يیژگی ( آسمًن یً مه يیتىی5جذيل )

 U Sigىلغار  جػغاد آىّظحَ ىػهّيان  داٌف ویژگی قعنیحی

 روان آزردگی
 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

5/5201 767/0 
 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

گؼایی ةؼون  
 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

5/3795  0001/0 
 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 اٌػعاف پػیؼی
 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

5/4875 295/0 
 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

 ىّافق ةّدن
 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

5/2092 0001/0 
 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

قٍاؿی وظیفَ  
 82 داٌكگاه فؼٍُگیان

5/833 0001/0 
 130 ُا ؿایؼ داٌكگاه

آىّظحَ داٌكگاه  ُای قعنیحی ىػهّيان داٌف دُغ کَ جفاوت ةیً ویژگی ( ٌكان ىی5زغول ) 

قٍاؿی از نضاظ  گؼایی، ىّافق ةّدن و وظیفَ فؼٍُگیان و ؿایؼ ىػهّيان در ؿَ ویژگی قعنیحی ةؼون

گؼایی و ىّافق ةّدن ةَ  . ایً جفاوت در دو ویژگی قعنیحی ةؼون(> 001/0p) دار اؿث آىاری، ىػٍی

کَ جفاوت در ویژگی قعنیحی  آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان اؿث، در مّرجی ؿّد ىػهّيان داٌف

قٍاؿی ةَ ؿّد ؿایؼ ىػهّيان اؿث. الزم ةَ ذکؼ اؿث ةیً ایً دو دؿحَ از ىػهّيان در دو  وظیفَ

 داری ىكاُغ ٌكغ پػیؼی از نضاظ آىاری، جفاوت ىػٍی آزردگی و اٌػعاف ویژگی قعنیحی روان

(05/0p>.) 

ُا  آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان و ؿایؼ داٌكگاه ؿؤال پژوُكی ؿّم: آیا ةیً ىػهّيان زن و ىؼد داٌف

 ُای قعنیحی، جفاوت وزّد دارد؟  از نضاظ ویژگی
 َب  آمًختٍ داوطگبٌ فزَىگیبن ي سبیز داوطگبٌ ( میبوگیه رتبٍ معلّمبن سن ي مزد داوص6جذيل )

 ىیاٌگیً رجتَ جػغاد ـیث ىػهّيانزٍ آىّظحَ ىػهّيان داٌف ویژگی قعنیحی

 روان آزردگی

 داٌكگاه فؼٍُگیان
 67/46 36 زن

 46/37 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 18/67 97 زن

 56/60 33 ىؼد

گؼایی ةؼون  

 داٌكگاه فؼٍُگیان
71/34 36 زن  

82/46 46 ىؼد  

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 96/62 97 زن

 97/72 33 ىؼد
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 َب  آمًختٍ داوطگبٌ فزَىگیبن ي سبیز داوطگبٌ یبوگیه رتبٍ معلّمبن سن ي مزد داوص( م6جذيل )ادامٍ 

 ىیاٌگیً رجتَ جػغاد زٍـیث ىػهّيان آىّظحَ ىػهّيان داٌف ویژگی قعنیحی

 اٌػعاف پػیؼی
 داٌكگاه فؼٍُگیان

 43/40 36 زن
 34/42 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 56/65 97 زن
 32/62 33 ىؼد

ّدنىّافق ة  
 داٌكگاه فؼٍُگیان

 72/42 36 زن
 54/40 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 80/65 97 زن
 62/64 33 ىؼد

قٍاؿی وظیفَ  
 داٌكگاه فؼٍُگیان

 36/41 36 زن
 61/41 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 91/64 97 زن
 23/67 33 ىؼد

 

 َب  معلّمبن سن ي مزد َز دي گزيٌ داوطگبٌ َبی  ضخصیتی ( آسمًن یً مه يیتىی بزای مقبیسٍ يیژگی7جذيل)

 U Sigىلغار  جػغاد زٍـیث ىػهّيان آىّظحَ ىػهّيان  داٌف ویژگی قعنیحی

 روان آزردگی
 داٌكگاه فؼٍُگیان

 36 زن
642 082/0 

 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 97 زن

50/1437 383/0 
 33 ىؼد

گؼایی ةؼون  
 داٌكگاه فؼٍُگیان

 36 زن
50/583  022/0  

 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 97 زن

1354 186/0 
 33 ىؼد

 اٌػعاف پػیؼی
 داٌكگاه فؼٍُگیان

 36 زن
50/789 718/0 

 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 97 زن

50/1594 974/0 
 33 ىؼد

 ىّافق ةّدن
 داٌكگاه فؼٍُگیان

 36 زن
784 680/0 

 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 97 زن

50/1571 876/0 
 33 ىؼد

قٍاؿی وظیفَ  
 داٌكگاه فؼٍُگیان

 36 زن
823 963/0 

 46 ىؼد

ُا ؿایؼ داٌكگاه  
 97 زن

50/1543 760/0 
 33 ىؼد
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آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان در ویژگی  دُغ کَ ةیً ىػهّيان زن و ىؼد داٌف ( ٌكان ىی7زغول )

و جفاوت ةَ ٌفع ىػهّيان  (>05/0p) داری وزّد دارد ت ىػٍیگؼایی از ٌظؼ آىاری جفاو قعنیحی ةؼون

آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان در ُیچ کغام از چِار ویژگی  ىؼد اؿث. ةیً ىػهّيان زن و ىؼد داٌف

دُغ کَ  ُا ٌكان ىی چٍیً داده داری ىكاُغه ٌگؼدیغ. ُو قعنیحی دیگؼ از ٌظؼ آىاری جفاوت ىػٍی

ُای قعنیحی از ٌظؼ  کغام از ویژگی ُا در ُیچ حَ از ؿایؼ داٌكگاهآىّظ ةیً ىػهّيان زن و ىؼد داٌف

 داری وزّد ٌغارد.  آىاری، جفاوت ىػٍی

 

 گیزیبحث ي وتیجٍ

آىّظحَ داٌكگاه  ُای قعنیحی ىػهّيان داٌف جؼیً ویژگی در پاؿط ةَ پؼؿف پژوُكی اول کَ غانب

آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان  ی داٌفُا ٌكان داد ةؼا ُا کغاىٍغ؟ یافحَ فؼٍُگیان و ؿایؼ داٌكگاه

پػیؼی،  گؼایی، اٌػعاف ُای قعنیحی ىّافق ةّدن، ةؼون جؼیً ىیاٌگیً ةَ جؼجیب ةَ ویژگی ةیف

ُا،  آىّظحگان ؿایؼ داٌكگاه کَ ةؼای داٌف قٍاؿی و روان آزردگی، ىؼةّط اؿث در مّرجی وظیفَ

قٍاؿی، ىّافق ةّدن و  ی وظیفَُای قعنیح جؼیً ىیاٌگیً ةَ جؼجیب ىحػهق اؿث ةَ ویژگی ةیف

گؼایی و روان آزردگی. دو ٌکحَ ىِو و كاةم جّزَ در ایً راةعَ  اٌػعاف پػیؼی)ةَ ظّر ىكحؼك(، ةؼون

جؼیً  آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان در ویژگی ىّافق ةّدن ةیف ىكاُغه گؼدیغ؛  ٌعـث، داٌف

ُا در  آىّظحگان ؿایؼ داٌكگاه فاٌغ، در مّرجی کَ داٌ ىیاٌگیً ٌيؼات را ةَ ظّد اظحناص داده

جؼیً ىیاٌگیً ٌيؼه  اٌغ. دوم، پاییً جؼیً ىیاٌگیً را ةَ ظّد اظحناص داده قٍاؿی ةیف ویژگی وظیفَ

ةؼای ُؼدو گؼوه از ىػهّيان، ةَ ویژگی قعنیحی روان آزردگی ىحػهق اؿث. داقحً اصـاؿات ىٍفی 

ُای قعنیحی  ُایی از ویژگی ئيی، ٌكاٌَىاٌٍغ غو، جؼس، ظكرو، ةؼاٌگیعحگی، و اصـاس کالفگی دا

رٌسّر ىػيّالً غنتی، ٌاراصث، ىضعؼب، افـرؼده، ظّدپـرٍغ،  ةاقغ و افرؼاد روان آزردگی ىی روان

کَ ىػهّيان دوره دةـحان اؿحان  (. ای2006ًکرؼا،  پػیؼ ُـرحٍغ )کاؿرحا و ىرک جکاٌكی و آؿیب

جؼیً ىیاٌگیً را در ویژگی  ُا، کو و ؿایؼ داٌكگاهآىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان  کؼدؿحان اغو از داٌف

اٌغ، یک اىحیاز ةَ  قعنیحی روان آزردگی در ىلایـَ ةا چِار ویژگی قعنیحی دیگؼ کـب ٌيّده

جؼ وازغ مفات ىٍفی ىاٌٍغ جؼس، ظكرو،  آیغ و ةیاٌگؼ آن اؿث کَ ایً ىػهّيان، کو قيار ىی

 غ.ةؼاٌگیعحگی، اصـاس کالفگی، غنتی و جکاٌكی ُـحٍ

ُای  آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان از نضاظ ویژگی در ةؼرؿی پؼؿف پژوُكی دوم، آیا داٌف

ُای  ُا ٌكان داد کَ ةیً ویژگی ُا ىحفاوت ُـحٍغ؟ یافحَ آىّظحگان ؿایؼ داٌكگاه قعنیحی ةا داٌف

گی ُا در ؿَ ویژ آىّظحگان ؿایؼ داٌكگاه آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان و داٌف قعنیحی ىػهّيان داٌف

داری وزّد دارد و ایً جفاوت  قٍاؿی، جفاوت آىاری ىػٍی گؼایی، ىّافق ةّدن و وظیفَ قعنیحی ةؼون

آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان اؿث؛  گؼایی و ىّافق ةّدن ةَ ؿّد داٌف در دو ویژگی قعنیحی ةؼون

ُا  هآىّظحگان ؿایؼ داٌكگا قٍاؿی ةَ ؿّد داٌف در مّرجی کَ جفاوت در ویژگی قعنیحی وظیفَ



      1931 بهار ( /11)پیاپی  1شواره  /چهارمسال  ای هعلن/ هفصلناهة توسعة حرف                          14  

اؿث. الزم ةَ ذکؼ اؿث کَ ةیً ایً دو دؿحَ از ىػهّيان در دو ویژگی قعنیحی روان آزردگی و 

 دار آىاری ىكاُغه ٌگؼدیغ. اٌػعاف پػیؼی، جفاوت ىػٍی

داری  آىّظحَ از داٌكگاه فؼٍُگیان در ىلایـَ ةا ؿایؼ ىػهّيان، ةَ ظّر ىػٍی گؼچَ ىػهّيان داٌف

اٌغ، اىا ىیاٌگیً ٌيؼه ُؼ دو  ّفق ةَ کـب ىیاٌگیً ةاالجؼی قغهگؼایی ى در ویژگی قعنیحی ةؼون

دُغ کَ  ( و ایً ٌكان ىی3ُای آزىّن ٌئّ كؼار دارد )زغول گؼوه از ىػهّيان در ظتلَ ؿّم جّزیع ٌيؼه

گؼایی در زایگاه ةیٍاةیٍی كؼار دارٌغ، یػٍی ةػضی  ىػهّيان ُؼ دو گؼوه از نضاظ ویژگی قعنیحی ةؼون

آىّظحگان  دٍُغ. ةا ایً وزّد، داٌف ةّدن و گاُی اوكات، جٍِایی را جؼزیش ىی ُا ةا زيع وكث

دارجؼ ُـحٍغ؛ دیگؼان  گؼایی دارٌغ، ةَ ظّر ىحّؿط، ىؼدم داٌكگاه فؼٍُگیان گؼایف ةیكحؼی ةَ ةؼون

 ُایی گؼا ىػيّالً ةا ویژگی ةیكحؼ ةؼایكان ىِو ُـحٍغ و از ایً کَ ةا زيع ُـحٍغ قادجؼٌغ. افؼاد ةؼون

ُای ةیؼوٌی و ازحياغی، اٌؼژی گؼفحً از اٌسام  ىٍغ ةّدن ةَ فػانیث ىاٌٍغ ةا اٌؼژی ةّدن، غالكَ

ُای ازحياغی، نػت ةؼدن از جػاىم ةا دیگؼان، ىكحاق  ُای ةیؼوٌی، ىكارکث کؼدن در فػانیث فػانیث

َ جّان ةیان داقث ک قٌّغ؛ ةٍاةؼایً، ىی گؼا ةّدن و دیغه قغن در زيع جّمیف ىی و غيم

آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان در ىلایـَ ةا ؿایؼ ىػهّيان، ةیكحؼ وازغ ایً مفات ُـحٍغ. ىّافق  داٌف

ُای فؼدی در ىالصظات کهی ةؼای  ةّدن، یک ویژگی قعنیحی اؿث کَ ىٍػکؾ کٍٍغه جفاوت

ٌّایی ازحياغی اؿث. افؼادی کَ ةَ ىلغار زیادی دارای ایً ویژگی قعنیحی ُـحٍغ ةا دیگؼان  ُو

کهی افؼادی ىالصظَ گؼ، ىِؼةان، ؿعاوجيٍغ، كاةم اغحياد، ىّرد ودّق،  داٌٍغ، ةَ ظّر ّدن را كغر ىیة

کيک کٍٍغه و ىایم ُـحٍغ جا جػِغات ظّد را در راةعَ ةا دیگؼان ةَ زا ةیاوٌغ و ٌـتث ةَ ىاُیث 

 اٌـان، دیغ و ٌظؼی ىذتث دارٌغ. 

داری ةَ  ظّر ىػٍی ُا ةَ ن کَ در آن ٌيؼهگؼایی و ىّافق ةّد ةؼ غکؾ دو ویژگی قعنیحی ةؼون

آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان اؿث، جفاوت در ىیاٌگیً ویژگی قعنیحی  ٌفع ىػهّيان داٌف

آىّظحگان  و ایً ٌيؼه ةَ ٌفع داٌف 45/12قٍاؿی ةیً ایً دو گؼوه از ىػهّيان ةؼاةؼ اؿث ةا  وظیفَ

قٍاؿی و  گؼوه از ىػّهيان دارای صؾ وظیفَ دُغ کَ ُؼ دو ةاقغ. ٌحیسَ ٌكان ىی ُا ىی ؿایؼ داٌكگاه

جؼ از  ُا ةَ ىؼاجب ةیف آىّظحگان ؿایؼ داٌكگاه پػیؼی ُـحٍغ، اىا ایً صؾ، ىیان داٌف ىـؤونیث

آىّظحَ  ُای ىػهّيان داٌف آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان اؿث. ةاالجؼ ةّدن ىیاٌگیً ٌيؼه ىػهّيان داٌف

پػیؼ ةّدن جا صغود زیادی كاةم  قٍاؿی یا ىـؤونیث ُا در ویژگی قعنیحی وظیفَ ؿایؼ داٌكگاه

جؼ ٌـتث ةَ ٌـم  جّاٌغ ٌكان دٍُغه ایً اىؼ ةاقغ کَ ٌـم زّان ةیٍی اؿث. ایً ىّضّع  ىی پیف

کٍٍغ. جػاىم  كتهی جّكع ةیكحؼی دارٌغ و ةؼای اٌسام وظایف امهی ظّد ةَ اٌغازه کافی جالش ٌيی

ُا، ىٍاظق آىّزقی  ُای آىّزش و پؼورش قِؼؿحان ارهقعنی ٌّیـٍغه ىـؤول ىلانَ ةا ىـؤونیً اد

قٍاؿی  و ىغیؼان ىغارس ٌيٌَّ ىّرد ىعانػَ، ىؤیغ ایً ىّضّع اؿث. افؼادی کَ ةا ویژگی وظیفَ

دُی، وظیفَ ىغاری، جالش ةؼای پیكؼفث در  ٌظو قٌّغ دارای ظنّمیاجی ُو چّن ظّد جّمیف ىی

ُای دروٌی ظّد ُـحٍغ.  ؼدن و ُغایث کؼدن اٌگیؽهغيهکؼد ظّد، غالكَ ةَ کٍحؼل دیگؼان، جٍظیو ک



 15                       … دانشگاه فرهنگیاى با هعلواى آهوخته های شخصیتی هعلّواى دانش هقایسه ویژگی 

ؿعش ىحّؿط ایً ویژگی قعنیحی در ىیان زّاٌان درصال افؽایف اؿث در صانی کَ در ىیان افؼاد 

 جؼ رو ةَ کاُف اؿث. ىـً

گؼایی و اٌػعاف پػیؼی و ؿً  ُای قعنیحی ةؼون دُغ کَ ةیً ویژگی ُا ٌكان ىی یافحَ

قٍاؿی و ؿً، راةعَ  ُای ىّافق ةّدن و وظیفَ کَ ةیً ویژگی نیُيتـحگی ىٍفی وزّد دارد در صا

ُای  ةا افؽایف ؿً، ویژگی ىػٍی کَ (. ةغی2008ً، 1ىذتث وزّد دارد )داٌیالن و نّکاس

ُای ىّافق ةّدن و  کَ ویژگی گؼایی رو ةَ کاُف اؿث، در مّرجی پػیؼی و ةؼون اٌػعاف

جّاٌغ ةا مفاجی  قٍاؿی ىی ژگی قعنیحی وظیفَیاةٍغ. وی قٍاؿی ةا افؽایف ؿً افؼایف ىی وظیفَ

قٍاؿی جّمیف قّد و افؽایف در ایً ویژگی  چّن قایـحگی، ظّدٌظو دُی، پیكؼفث، وظیفَ ُو

جؼ و  رواةط ؿانوُای ازحياغی و اظالكی، جػادل در رفحار و  ُيؼاه ةا افؽایف ؿً، ٌكان دٍُغه ارزش

جؼیً  قٍاؿی یکی از ىِو (. وظیف2014َ، 2و پاٌغی)ىاگان، ىِحا ،ؿاروجام، یاداو ةاقغ جؼ ىی مضیش

جؼیً  ُا دتات ةیكحؼی دارد و كّی گاٌَ اؿث کَ ٌـتث ةَ ؿایؼ ویژگی ُای قعنیحی پٍر ویژگی

(. ةَ غٍّان 3،2006ةاقغ )دودنی، ارویؾ، نیتاکی و کّرجیٍا ةیٍی کٍٍغه غيهکؼد افؼاد قاغم ىی پیف

ةیٍی غيهکؼد قغهی کارکٍان ٌكان داده اؿث کَ  فُای یک فؼاجضهیم در ىّرد پی ىذال، یافحَ

ُای  ةیٍی کٍٍغه غيهکؼد قغهی اؿث، صحی زىاٌی کَ جّاٌایی قٍاؿی ةَ ظّر کهی پیف وظیفَ

(. ویژگی قعنیحی روان آزردگی ةا 2008، 4قٍاظحی افؼاد کٍحؼل قغه ةاقٍغ )ُّگَ و اوؿانغ

قٍاؿی ةا افؽایف ؿً  ق ةّدن و وظیفَُای ىّاف افؽایف ؿً رو ةَ کاُف اؿث، درمّرجی کَ ویژگی

جؼ از ٌظؼ  اٌغ افؼاد ىـً (. ىعانػات گػقحَ ٌیؽ ٌكان داده2006کؼا،  رو ةَ افؽایف اؿث )کاؿحا و ىک

ات و غّاظف ظّد را ىغیؼیث جؼ كادرٌغ جا اصـاؿ قٌّغ و ةیف جؼ ىی ُای غاظفی ةا دتات ویژگی

ُای  (. ویژگی2006، 6جؾ، وانحً و وایچحتاور؛ روةؼ2011، 5)ؿّجّ، زان، گّؿهیٍگ و پّجؼٌيایٍغ

ةاقٍغ )روةؼت  ُا ُيؼاه ةا جغییؼاجی كادر ةَ رقغ و جّؿػَ ىی قعنیحی افؼاد ُيّاره در ظّل غيؼ آن

(. ایً جغییؼات اصحياالً ىٍػکؾ کٍٍغه فؼایٍغ رقغ دروٌی و یا ةیاٌگؼ ؿازگاری 2006و دیگؼان ،

جّان ؿً  افحغ؛ ةٍاةؼایً، ىی ُؼ ىؼصهَ از غيؼ اجفاق ىیُا ٌـتث ةَ جغییؼاجی اؿث کَ در  ظاص آن

ُای قعنیحی  ُای ىّزّد در ویژگی ىػهّيان را ةَ غٍّان یکی از ىٍاةع ىضحيم جفاوت

گؼایی و  ُای اٌػعاف پػیؼی، ةؼون ُا در ویژگی آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان و ؿایؼ داٌكگاه داٌف

وش پژوُف ذکؼ گؼدیغ، ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار قٍاؿی ذکؼ ٌيّد. ُيچٍان کَ در ةعف ر وظیفَ

در مّرجی کَ  1/8و  9ُا  ةَ جؼجیب ةؼاةؼ اؿث ةا  آىّظحَ ؿایؼ داٌكگاه ؿٍّات ظغىث ىػهّيان داٌف

                                                           
1 . Donnellan & Lucas 
2 . Magan, Mehta, Sarvottam, Yadav & Pandey 

3 . Dudley, Orvis, Lebiecki & Cortina 

4 . Hough & Oswald 
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آىّظحگان ؿایؼ  آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان دو ؿال اؿث؛ نػا داٌف صغاکذؼ ؿٍّات ظغىث داٌف

 . قٍاؿی ةؼظّدارٌغ جؼی از ویژگی وظیفَ جؼ ُـحٍغ و ةَ ىیؽان ةیف ُا ىـً داٌكگاه

آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان و  در ةؼرؿی پؼؿف پژوُكی ؿّم، آیا ةیً ىػهّيان زن و ىؼد داٌف

ُا ٌكان داد غیؼ از ویژگی  ُای قعنیحی جفاوت وزّد دارد؟ یافحَ ُا از نضاظ ویژگی ٌیؽ ؿایؼ داٌكگاه

داری  آىّظحَ داٌكگاه فؼٍُگیان جفاوت ىػٍی ٌفگؼایی کَ ةیً ىػّهيان زن و ىؼد دا قعنیحی ةؼون

آىّظحگان  ىكاُغه گؼدیغ )جفاوت ةَ ٌفع ىػّهيان  ىؼد اؿث( ةیً ىػهّيان زن و ىؼد چَ از ىیان داٌف

داری ىكاُغه ٌگؼدیغ.  ُا جفاوت ىػٍی آىّظحگان از ؿایؼ داٌكگاه داٌكگاه فؼٍُگیان و چَ از ةیً داٌف

جؼ ةاقٍغ و ُيچٍیً در ویژگی  ٌـتث ةَ ىؼدان در رواةط ظّد ىٍػعفرود کَ زٌان  امّالً اٌحظار ىی

جؼ و پایتٍغجؼ ةاقٍغ و در ٌحیسَ غيهکؼد ةِحؼی داقحَ ةاقٍغ،  قٍاؿی ٌـتث ةَ ىؼدان دكیق وظیفَ

( کَ 1392ُای ةعكایف ) گٌَّ ٌتّد و ایً ٌحیسَ ةا یافحَ ىٍحِی آٌچَ در ایٍسا ىكاُغه گؼدیغ ایً

قٍاؿی ةا یکغیگؼ  ىؼد و زن از نضاظ دو ویژگی قعنیحی ؿازگاری و وظیفَگؽارش ٌيّد ىػهّيان 

 ظّاٌی ٌغارد.  ىحفاوت ُـحٍغ، ُو

ُای  ُای قعنیحی ىػهيان در کٍارصّزه ىعؼح قغ، ویژگی کَ چٍان پیكٍِادُای کارةؼدی: ُو

ا در صؼفَ ُا ىاٌٍغ داٌف ىّضّغی، پغاگّژی، جکٍّنّژی، .... ٌلف ةـؽایی ر ای آن ىعحهف داٌف صؼفَ

قّد کَ داٌكگاه فؼٍُگیان ةا ُيکاری وزارت آىّزش و  کٍٍغ، ةٍاةؼایً پیكٍِاد ىی ىػهيی ایفا ىی

پؼورش در ةغو ورود و در فؼایٍغ گؽیٍف در کٍار ؿایؼ ىػیارُا و اكغاىات )جّزَ ةَ ٌيؼه کـب قغه 

ُای  ویژگیُای فیؽیّنّژیک، ىناصتَ جعننی(  ُا، ةؼرؿی ویژگی از آزىّن ورودی داٌكگاه

ُای ىػحتؼ ىاٌٍغ آزىّن ٌئّ  قعنیحی داوظهتیً ورود ةَ داٌكگاه فؼٍُگیان را ٌیؽ ةا اؿحفاده از آزىّن

جؼٌغ، ةَ داٌكگاه ورود  ُای قعنیحی ىحػادل ىّرد ؿٍسف كؼار دٍُغ جا داوظهتیٍی کَ از ٌظؼ ویژگی

ظّل دوران جضنیم، ُای قعنیحی داٌكسّىػهيان در  چٍان کَ ىعؼح قغ ویژگی پیغا کٍٍغ. ُو

ُای فؼٍُگی غٍی فّق ةؼٌاىَ ىؼجتط ةا  جّاٌغ ةا ظؼاصی فػانیث كاةم جغییؼٌغ؛ ةٍاةؼایً داٌكگاه ىی

 ُای قعنیحی داٌكسّىػهيان اكغام ٌيایغ.  ُای قعنیحی ٌـتث ةَ جلّیث ویژگی ویژگی

ُای قعنیحی  پیكٍِادُای پژوُكی: ةَ ىٍظّر ةؼرؿی روٌغ جغییؼ اصحيانی در ویژگی

ُای قعنیحی داٌكسّىػهيان را ةا  قّد کَ داٌكگاه فؼٍُگیان، ویژگی داٌكسّىػهيان، پیكٍِاد ىی

ُا اكغاىات الزم مّرت  اؿحفاده از ىعانػات ظّنی و یا ىلعػی ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ جا ةؼاؿاس یافحَ

اؿث.  ُای قعنیحی جؼیً غّاىم ادؼگػار ةؼ ویژگی چٍان کَ ةضخ قغ، ؿً یکی از ىِو پػیؼد. ُو

ُا از ٌظؼ ؿاةلَ  آىّظحَ ؿایؼ داٌكگاه ُؼچٍغ کَ در ایً ىعانػَ جالش گؼدیغ کَ ىػهيان داٌف

آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان جلؼیتاً ُيگً ةاقٍغ، اىا ةا جّزَ ةَ وزّد ؿایؼ  ظغىث آىّزقی ةا داٌف

قٍاؿی( کار را ىحغیؼُا ىاٌٍغ رقحَ جضنیهی )مؼفًا غهّم جؼةیحی( و ؿعش ىغرك جضنیهی )مؼفًا کار

چٍان کَ در ةاال گؽارش قغه، ىیاٌگیً ؿٍّات ظغىث ؿایؼ ىػهيان ةؼاةؼ  جا صغودی دقّار ٌيّد و ُو

ُای ایً ىعانػَ، ىعانػَ  گؼدد ةَ ىٍظّر ةؼرؿی روایی یافحَ اؿث ةا ٌَ ؿال؛ ةٍاةؼایً، پیكٍِاد ىی
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ٌاىَ داٌكگاه  اؿاس 28ىاده آىّظحگان داٌكگاه فؼٍُگیان و ىػهياٌی کَ از ظؼیق  دیگؼی ةیً داٌف

آىّظحگان داٌكگاه  اٌغ و از نضاظ ؿاةلَ ظغىث ةا داٌف فؼٍُگیان زػب آىّزش و پؼورش قغه

 فؼٍُگیان ةؼاةؼٌغ، جکؼار قّد.      
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