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 چکیده
 اقدامات متفاوت، شخصیتی هایویژگی با افراد که آنجا از

 آموزش سوی از شدهیمعرف هایطرح در حضور برای متفاوتی
 نشان خود از جابر بن حیان طرح خصوصهب و پرورش و

 هایویژگی مقایسه حاضر، پژوهش از هدف دهند،می
کننده در طرح مشارکت ابتدایی معلمان گروه دو شخصیتی

 سال در زاوه شهرستان در جابر طرح در مشارکتبدون و جابر
 از صیفیتو حاضر، پژوهش روش .بود 1399-1400 تحصیلی

 از نفر 320 شامل آماری جامعه. است ایمقایسه-علی نوع
 گیرینمونه اساس بر که شهرستان زاوه بودند ابتدایی معلمان

 که افرادی نفر 61)نفر از آنها انتخاب شدند  104در دسترس، 
 طرح در که افرادی نفر 43 داشتند و مشارکت جابر طرح در

 حضور عدم و کرونا جودو دلیل که به (نداشتند مشارکت جابر
 هایشبکه و آنالین پرسشنامه از طریق مدارس در معلمان

 پژوهش، این در. ارزیابی شدند تلگرام و واتساپ اجتماعی
( 1975)کاستا و کریمک شخصیت پرسشنامه کنندگانشرکت

 آمار هایروش از هایافته تحلیل برای. نمودند تکمیل را
 افزاربا استفاده از نرم مستقل گروه دو برای t آزمون و توصیفی
SPSS از حاصل نتایج. است شده استفاده 24 ویراست 
شخصیتی، میزان  هایویژگی لحاظ از که داد نشان پژوهش

 شناسی معلمانوظیفه و جوییتوافق گرایی،برون
 گرایی،در طرح جابر بیشتر از میزان برون کنندهمشارکت

نی است که در طرح جابر شناسی در معلماوظیفه و جوییتوافق
 شخصیتی هایویژگی اینکه به توجه اند. باشرکت نداشته

 در معلمان مشارکت در تأثیرگذار و مهم عامل عنوانبه
 شوند،می آموزش و پرورش محسوب پیشنهادی هایطرح

 ضروری موضوع این درک برای هاویژگی این به توجه بنابراین
 رسد.می نظر به

 طرح ابتدایی، معلمان شخصیتی، یژگیو :های کلیدیواژه
  19ید ,، کرونا، کوجابر
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Abstract  
 

Because people with different personality traits 
display different decisions to participate in 
projects introduced by the ministry of education 
and especially Jaber project, the aim of the present 
study was the comparison of the personality traits 
of two groups of participating and non-
participating primary school teachers in Jaber 
project during 1399-1400 in Zaveh city. The 
method of the present research was descriptive 
and causal-comparative. The statistical population 
consisted of 320 primary school teachers from 
whom 104 teachers were selected as the sample of 
the study based on the availability principle (61 
participating and 43 non-participating in the Jaber 
project). Due to the Corona virus problem and the 
absence of teachers in schools, data were collected 
through WhatsApp and Telegram social networks. 
In this study, participants completed the 
personality questionnaire developed by McCray 
and Costa (1975). To analyze the findings, 
descriptive statistics and independent samples T-
test via SPSS software version 24. The results of 
the study showed that in terms of personality traits 
of extraversion, agreeableness and 
conscientiousness, there was a significant 
difference between the participating and non-
participating teachers in Jaber project. 
Considering that personality traits are considered 
as important and influential factors in teachers' 
participation in the proposed projects, paying 
attention to these traits can be necessary to 
understand this issue. 
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 مقدمه

دارد و  های اخیر تفاوتی جدیشیوع ویروس کرونا بحرانی است که با دیگر تجربیات بیماری در سال

(. تعداد افراد مبتال و 2020، 1وکارها ایجاد کرده است )شورمسائل فراوانی را در اداره جامعه و کسب

ومیر ناشی از ویروس کرونا باعث ایجاد وحشت در بین افراد جامعه شده است که با توجه میزان مرگ

ها انتقال فرد به فرد ( توصیه کرد تا کشور2020به قدرت شیوع بیماری، سازمان بهداشت جهانی )

این بیماری را از طریق کاهش تماس افراد مبتال کنترل کنند )عابدینی والمدهی، قیصری و بشلیده، 

های آموزشی و پژوهشی چه در سطح پرورش و انجام طرحو(. این ویروس در حوزه آموزش1399

زیرا حضور معلمان و  ؛وجود آورده استآموزان نیز مشکالتی را بهمعلمان و چه در سطح دانش

تر شده است. یکی از قشرهایی که در این شرایط دچار بحران رنگآموزان در محیط مدرسه کمدانش

آموزان بودند که به دلیل تعطیلی مدارس مجبور به حضور در فضاهای مجازی شدند معلمان و دانش

ضاها و کنجکاوی در یافتن ازحد در این فاز قبیل کانال شاد، تلگرام و واتساپ بودند. حضور بیش

هم مطالب جدید دغدغه جدیدی در آموزش و پرورش نسبت به این موضوع به وجود آورد که 

آموزان جذاب مدیران و هم معلمان به تالش وادار شوند که فضای مجازی درسی را چنان برای دانش

 انند. ها و انجام تکالیف بگذرکنند که بیشتر زمان خود را به حضور در این کالس

پرورش و جهت تحقق بخشی برخی وآموزان در آموزشمنظور حضور پررنگ دانشالبته به

هایی صورت پذیرفته است تا بتوانند یادگیری را به یک فعالیتوپرورش آموزشتغییرات در نظام 

ای گونههای درس را بهفرایند ساخت و ساز اجتماعی مبدل کنند و تحقیقات مربوط به کالس

وجو کنند )روئینی، آموزان قادر شوند پاسخ سؤاالت خویش را جستی نمایند که دانشراهبر

های آموزان در تمام سطوح باید فعالیتمعتقد است که دانش 2(. در این خصوص، بومر1395

(. زیرا 1995، 3های پژوهشی باشد )آتو و برتونپژوهشی را تجربه کنند و تدریس باید بر اساس روش

هایی مانند خودانعکاسی، تفکر انتقادی، توانایی محور، توسعه مهارتتربیت پژوهش هدف تعلیم و

پژوهش مستقل، توانایی بر عهده گرفتن یادگیری مستقل، رشد فکری و در یک کلمه تربیت 

( با تعریفی 1998) 5(. پاتریک و بلیس2010، 4آموز پژوهنده است )اسپروکن اسمیت و واکردانش

دانند شده میها را افرادی محقق با افکاری هدفمند و کنترلآموز پژوهنده، آننشکامل و جامع از دا

شده موجود، انجام تحقیقات که با توسعه ادراک بیشتر، استفاده فکورانه از شرایط و اطالعات شناخته

 توانند اطالعات جدید و ناشناخته را کشف کنند. های پژوهشی خود میکاربردی و افزایش توانایی
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از طرفی، طی سالیان اخیر، متخصصان تعلیم و تربیت یکی از شرایط الزم برای رشد و توسعه 

اند؛ چنانچه در برنامه چهارم کشور را ارج نهادن به عناصر پژوهش محور در برنامه درسی دانسته

ات محوری تغییر یافته است و در مصوبگرایی به پژوهشتوسعه تغییر رویکرد نظام آموزشی از حافظه

آموز پژوهنده شورای عالی آموزش و پرورش لزوم توجه به برنامه درسی متناسب با رویکرد دانش

( و معلمان نیز باید 1390دوست قمصری، شده است )صمدی، مهمانعنوان یک هدف اساسی بیانبه

آموزش و آموز پژوهنده که های دانشها تشویق کنند. از جمله طرحآموزان را به انجام این طرحدانش

های اخیر در این زمینه پیشنهاد و انجام داده است طرح جابر بن حیان است که از پرورش در سال

نام کیمیاگر مشهور ایرانی و پدر علم شیمی، جابر بن حیان، دانشمند قرن دوم هجری خورشیدی 

تقویت بنیه یادگیری و -شده است. این طرح در دورۀ ابتدایی و با هدف غنای فرایند یاددهیگرفته

های آنان از طریق رشد شخصیت عاطفی و روانی و آموزان، ظهور و افزایش توانمندیعلمی دانش

گردد آموزان در زمینه پژوهش و یادگیری برگزار میخصوص ارتقای دانش، مهارت و نگرش دانشبه

ع یا یک های مشابه نظیر خوارزمی که هدف از برگزاری آن ایجاد یک اختراو برخالف جشنواره

آموزان برگزارشده و اکتشاف علمی جدید بود، این جشنواره با هدف انجام پروژه علمی توسط دانش

شوند )بخشنامه دبیرخانه کشوری جابر بن حیان، کننده در آن برنده محسوب میتمامی افراد شرکت

1399.) 

-سابقه و قابلچه، چند سالی است که اجرای این طرح در مدارس مقطع ابتدایی کشور بیاگر

توجه شده است، اما هنوز اسیر اشکاالتی بسیار ساده و باورپذیر است. یکی از مشکالتی که در این 

پرورش برای وهایی که از طرف آموزشها و کارگاهزمینه وجود دارد این است که با وجود دوره

ند، باز شاهد حضور کنها را به مباحث طرح جابر آشنا میشود و آنمعلمان ابتدایی طراحی می

و حضور مجازی  19خصوص در یک سال اخیر به خاطر ویروس کووید آموزان بهتری از دانشرنگکم

آموزی یا همان طرح جابر بن های دانشالبته اهمیت و جایگاه پروژهآموزان در مدارس بودیم. دانش

ید روح پژوهش در تمامی کسی پوشیده نیست و همگان بر این مطلب صحه دارند که باحیان بر هیچ

مراحل آموزش آشکار باشد ولی باید به این نکته توجه داشت که معلمان یکی از ارکان تأثیرگذار در 

در این پژوهش، به این مسئله شوند. فرایند اجرا و تحقق اهداف جشنواره جابر بن حیان محسوب می

کنند یق به حضور در طرح جابر میآموزان را تشوپرداخته شده است که چرا بعضی از معلمان دانش

ای به حضور در این طرح از دهند ولی بعضی از معلمان عالقهتوجهی انجام میهای قابلو فعالیت

ها و باورهای دهد از افکار، انگیزهکه مشخص است هر آنچه معلم انجام میدهند با اینخود نشان نمی

دهی و حل مسائل و مشکالت ن چگونگی سازمانگیرد و باورهای افراد در درک و تبییاو نشئت می

های قدرتمند رفتار در آینده هستند )هریس و بینگوناگون نقش اساسی دارد و در حقیقت پیش

تواند یکی از عواملی محسوب شود که انگیزه بنابراین شخصیت معلمان می (.2011، 1ساس
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های شخصیت، به صفات و گرایشآموزان را برای انجام طرح جابر افزایش یا کاهش دهد. دانش

هایی مانند یادگیری، گذارد و محور اصلی بحث در زمینهپایداری اشاره دارد که بر رفتار انسان اثر می

(. 1391انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف و احساسات، هوش و مواردی از این قبیل است )شاملو، 

های یکسانی رفتار ختلف به شیوههای مشود یک فرد در موقعیتشخصیت چیزی است که باعث می

 شود. کند و یک تفاوت فردی است که موجب هماهنگی و ثبات رفتار فرد می

ها مدل شده است. یکی از این نظریهشناسان در حوزه شخصیت مطرحهای مختلفی از رواننظریه

ج بعد یا شخصیت است. این مدل توافقی است میان روان شناسان صفات که معتقدند پن 1پنج عاملی

های کاستا و عامل اصلی در توصیف همه صفات شخصیت وجود دارد که از سوی دو روانشناس به نام

ارزیابی شد. زیربنای این نظریه در درجه  90میالدی ارائه و در اوایل دهه  80کری در اواخر دهه مک

، توافق3بودنجدانیاند از: وده است که پنج عامل اصلی یا بزرگ عبارتوب 2اول از کارهای آیزنک

)گشاده ذهنی(. از  7تجربهثباتی هیجانی( و باز بودن به)بی 6رنجورخویی، روان5گرایی، برون4جویی

جویی به صفات دارای ماهیتی بین فردی مربوط است و گرایی و توافقبین این عوامل، دو عامل برون

پسند را در ها به شکل جامعهگرا و نیز کنترل تکانهعامل وجدانی بودن، صفات رفتاری هدف

ای از هیجانات منفی مربوط رنجورخویی به پایداری هیجانی در برابر گسترهگیرد. عامل روانبرمی

شود و در نهایت عامل باز بودن به تجربه به گستردگی، عمق و پیچیدگی وجوه فکری و تجربیات می

 (.1381فرد مربوط است )جوادی و کدیور، 

هاست. در روند تکوین و رشد هم یک نظریه شخصیت، موضوع کنترل تکانهیکی از موضوعات م

ها و نیازهای خود را اداره کنند. کنترل خویشتن آموزند که چگونه کششفردی، بیشتر افراد می

های فردی در شود و تفاوتدهی و اجرای وظایف گفته میتواند به فرایند فعل طراحی، سازمانمی

های شخصیتی شناسی یکی از ویژگیشناسی است. وجدانی بودن یا وظیفهاین زمینه اساس وظیفه

کوشی و اعتماد بودن، مسئول بودن، سختعنوان قابل( به1991) 8است که توسط بریک و مانت

شناس هدفمند، بااراده و مصمم است و دو ویژگی توانایی شده است. فرد وظیفهدقیق بودن تعریف

کارگیری طرح و برنامه در رفتار، برای رسیدن به اهداف موردبررسی، و بهها و تمایالت کنترل تکانه

شناسی یا وجدانی بودن میزانی است وظیفه(. 1385شناس، شناسی است )حقاساس ویژگی وظیفه

ها کوشی و انگیزه دستیابی به اهداف دارند. برخی از پژوهشیافتگی، پیگیری، سختکه افراد سازمان

(. 1991اند )بریک و مانت، ای از اراده برای سخت کارکردن در نظر گرفتهنوان نشانهعاین سازه را به
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اطمینان هستند. نمره باال در کوش، بلندپرواز و قابلشناس، کارآمد، باصالحیت، سختافراد وظیفه

که نمره اعتماد بودن همراه است. درحالیاین بعد با موفقیت شغلی و تحصیلی، دقیق بودن و قابل

 زم، دقت و نظم زیاد اجتناب کنندبینی الشود که افراد از باریکپایین در آن موجب می

های وجدانی بودن؛ شامل شایستگی، (. زیرشاخص1380طباطبایی، فرشی، مهریار و قاضی)گروسی

گیری است. داری و محتاط در تصمیمشناسی، تالش برای موفقیت، خویشتننظم و ترتیب، وظیفه

کنند. افرادی که های سازمانی مطلوب و پسندیده جلوه میمذکور در بسیاری از محیطهای ویژگی

نمره باالیی در این صفات شخصیتی دارند بیشتر احتمال دارد در ایفای نقش شغلی بهتر از دیگران 

های گذشته، به این های متعدد سال( با تلخیص پژوهش2001)، مانت و جاج عمل کنند. بریک

صورت مثبت با عملکرد شغلی د که وجدانی بودن و ثبات هیجانی در انواع مشاغل بهنتیجه رسیدن

 همبستگی دارند.

پذیری ( افرادی که توافق2003) 2(؛ بریک، مانت و گاپتا1998) 1از نظر مانت، بریک و استوآرت

ی نسبت به تر و خصومت کمترتر، قلبی رئوفتر، همکاری مناسبباالیی دارند، عموماً رفتار دوستانه

( افراد 1993) 3کننده، مؤدب و منعطف هستند. از نظر بریک، مانت و استروسسایرین دارند و کمک

های کاری به فردی را با سایرین در محیطهای ارتباطی میانتوافق پذیر، سطوح باالتری از قابلیت

دهند. خود نشان میتری از گذارند و زمانی که اقدام جمعی نیاز است، همکاری اثربخشنمایش می

های ارتباط بین فردی تأکید دارد. افراد موافق، پذیری بر گرایشگرایان، ویژگی توافقهمانند برون

ای سخاوتمندانه، به منابع دیگران اهمیت داده، مشتاق گونهطور فعال و بهدوست هستند و بهنوع

جویی افرادی که در صفت توافق. کمک به افراد نیازمندند و به دیگران اعتماد و حسن نیت دارند

گری، غیردفاعی بودن، داری، یاریهای خوشایندی از قبیل مردمکنند ویژگینمره باالیی کسب می

گر است )نیکبخت، عبدخدائی و ها جلوههمکاری و همراهی سهل و آسان با دیگران در شخصیت آن

 (.1392آبادی، حسن

مشرب، مصمم، گرایی باالیی دارند، اجتماعی، خوش( افرادی که برون1992) 4از نظر گلدبرگ

( این افراد هیجان و تحرک 1980) 5کریپروا هستند. از نظر کاستا و مکفعال، شجاع، پرانرژی و بی

را دوست دارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند. افراد با سطوح باالی این صفت، 

دهند. از نظر سطوح باالیی از فعالیت را نشان می مدار هستند وگرا و هیجاناجتماعی

های این گرا افراد اجتماعی هستند، اما اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگی( افراد برون2004)6ویلیامز

گرایی است. افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به شرکت در اجتماعات و افراد در برون

                                                           
1. Stewart 
2. Gupta 

3. Strauss 

4. Goldberg 
5. Costa & McCrae 

6. Williams 
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وگو هستند؛ هیجان و تحرک را دوست ، فعال، حراف یا اهل گفتها، این افراد در عمل قاطعمهمانی

 دارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند.

یکی از ابعاد گسترده شخصیت، مقایسه سازگاری یا ثبات عاطفی فرد با ناسازگاری یا 

فگی کال رنجورخویی است. داشتن احساسات منفی مانند ترس، خشم، برانگیختگی، احساسروان

کری و (. مک1385شناس، دهد )حقرنجورخویی را تشکیل میدائمی و فراگیر مبنای ویژگی روان

دانند که توافق زیادی در مورد آن وجود دارد. می 1رنجورخویی را یک ابرصفت( روان1975کاستا )

های خود و رل تکانهرنجورخویی باال مستعد افکار غیرمنطقی، توانایی کمتر برای کنتافراد دارای روان

تر با فشار روانی هستند که شاید به علت تداخل هیجانات مزاحم در انطباق فرد با فشار تطابق ضعیف

(. همچنین این بعد از شخصیت با پریشانی هیجانی و کاهش 1992کری، روانی است )کاستا و مک

شکنی، بزهکارانه، قانون های ضداجتماعی، رفتارهایشامل نگرش سازگاری با استرس همراه است که

آمیز بر اعتنایی به دیگران، عدم بلوغ شخصیتی، تأکید اغراقتعارضات خانوادگی و زناشویی، بی

مسئولیتی، روابط اجتماعی سطحی، خودمحوری، های مردانه، خصومت و عصبانیت، بیویژگی

هایی از قبیل ثبات یژگی( و2005) 2. کالرک و رابرتسوناستالکلیک بودن و نزاع با مقامات قانونی 

وری را برای افراد هیجانی ضعیف، مضطرب بودن، خصمانه بودن، افسردگی، خجول بودن و تکانش

پرتی یا نارسایی توجه در کاری رنجورخویی با حواسشود که روانکنند. گفته مینژند مطرح میروان

 دهد ارتباط دارد.که فرد انجام می

دنیای درونی و هم درباره دنیای بیرونی کنجکاوند و زندگی  م دربارهپذیر، هافراد باز و انعطاف

های غیرمتعارف هستند و ها مایل به پذیرش عقاید جدید و ارزشها از لحاظ تجربه غنی است. آنآن

کنند. در واقع افراد های مثبت و منفی را تجربه میتر از اشخاص غیرمنعطف هیجانبیشتر و عمیق

مند به آزادی در اخالقیات، امور متعارف، مایل به زیر سؤال بردن قدرت و عالقهباز، افرادی غیر

های محدودتر و گستره که افراد بسته دارای نظرگاههای سیاسی هستند؛ در حالیاجتماعی و دیدگاه

های رایج را بهتر کارترند، موضوععالیق محدودتری هستند و از نظر اجتماعی و سیاسی محافظه

پذیر ( افرادتجربه2010) 3ها نسبتاً آرام و نهفته است. از نظر اونیل و زایوهای آنو پاسخ سنجندمی

 تمایل دارند تا تجارب خوب و بد را شدیدتر تجربه کنند.

ای از مفاهیم ای، تنها انتقال پارهباید به این نکته توجه کرد اگر حاصل دوره تحصیالت مدرسه

های شدن آن مفاهیم، حاصل کلیه سالبه معنی سنتی( با فراموش آموزان باشد )سوادبه ذهن دانش

رود. به همین سبب، باید سعی کنیم عالوه بر مفاهیم پایه، راهی به تحصیل نیز از دست می

آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش موردنیاز خود بگردند و به یک دانش

ل شوند. به همین منظور عالوه بر کسب دانش باید راه و روش یادگیری را العمر تبدییادگیرنده مادام

                                                           
1. super trait 
2. Clarke & T Robertson 

3. Oneill & Xiao 
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هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیری در آنان تقویت گردد که این وظیفه خطیر بر عهده معلمان 

آموز تقویت است. پروژه علمی به علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خود، میل به یادگیری را در دانش

تواند آموزد؛ بنابراین میعلت ماهیت فرایندی خود راه و روش یادگیری را نیز به او میکند و به می

ابزاری قوی در خدمت تعلیم و تربیت به معنای واقعی باشد که طبق تعریف یونسکو همانا درک و 

سازد هایی است که شخص را قادر میها و ارزشهای فرایندی، نگرشکارگیری مفاهیم، مهارتبه

و فناوری را با زندگی و فرهنگ جامعه خویش مرتبط سازد. همچنین طبق گفته مقام معظم دانش 

رهبری فضای علمی کشور باید فضای تولید، ترویج علم، پژوهش و پرورش محقق و عالم باشد. از 

توان مدعی شد که شخصیت کنند میآموزان سپری میآنجا که معلمان بیشتر اوقات خود را با دانش

توان گفت آموزان تأثیر بسزایی خواهد داشت. پس میو گفتار این افراد بر روی زندگی دانش و رفتار

تواند نقش مهم و ارزشمندی در ساختن آتیه ورانه او، مییک معلم خوب و رهبری بینش

پذیر هستند، بنابراین تجربه، ناپخته و آسیبآموزان کمآموزان ایفا کند. نظر به اینکه دانشدانش

های انسانی، های روشنفکری دینی، ارزشتواند دانهم نقش کشاورزی را بر عهده دارد که میمعل

ها را برای رویارویی با دنیای واقعی سالمتی و تندرستی را در ضمیر مخاطبین خود کاشته و آن

 آماده کند.

در این آموزان صورت گرفته که به چندین مورد هایی در حوزه معلمان و دانشاز جمله پژوهش

( در پژوهش خود برای چرخه آموزشی 2016) 1شود. سنتورک و کمالیرپژوهش پرداخته می

اند. ( مراحل درگیر کردن، کاوش، تبیین، گسترش و ارزیابی را شناسایی کردهE 5محور )_پژوهش

درسی برای تمرینات « محور در چین-یادگیری پژوهش»( نیز در پژوهشی با نام 2014) 2نوانگچالرم

محور، یادگیری مشارکتی، -های فناوری طراحیلی در مدارس طراحی کرده است که در آن مؤلفهعم

آموزان در های پرسش کردن، یادگیری معتبر و ماهیت علم، عناصر کلیدی هستند که به دانشروش

( پژوهشی بر 2014) 3کنند. ماگان، مهتا، ساروتام، یاداو و پاندیموفقیت پژوهش علمی کمک می

تواند با شناسی میهای معلمان انجام دادند و نشان دادند که ویژگی شخصیتی وظیفهویژگیروی 

شناسی توصیف شود و افزایش در این دهی، پیشرفت، وظیفهصفاتی همچون شایستگی، خودنظم

های اجتماعی و اخالقی، تعادل در رفتار و روابط دهنده ارزشویژگی همراه با افزایش سن، نشان

یادگیری »ای تحت عنوان ( نیز در مطالعه2013) 4تر است. فریسن و اسکاتو صحیحتر سالم

محور تأثیر مثبتی بر  -دریافتند که رویکردهای پژوهش« محور: مروری بر ادبیات پژوهش -پژوهش

( نیز بعد از 2009) 5ها و مفاهیم اصلی دارند. استریپلینگآموزان برای درک رویهتوانایی دانش

محور خود را ارتباط، تعجب، بررسی، ساخت، تبیین و _شده، مراحل مدل پژوهشانجامهای پژوهش

                                                           
1. Şentürk & Çamlıyer 

2. Nuangchalerm 

3. Magan, Mehta, Sarvottam, Yadav, & Pandey 
4. Friesen & Scott 

5. Stripling 
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( نشان داده شده است که با افزایش سن 2008) 1انعکاس عنوان کردند. در پژوهش دانیالن و لوکاس

جویی و گرایی آنها رو به کاهش گذاشته و توافقهای باز بودن به تجربه و برونمعلمان، ویژگی

هونی، مارابی، میرکی و ملکی کند. محمدپور، خوش قشالقی، لاسی افزایش پیدا میشنوظیفه

آموخته دانشگاه های شخصیتی معلمان دانشمقایسه ویژگی»( در پژوهشی با عنوان 1398)زعیم

نشان « ای در استان کردستانآموخته سایر دانشگاه ها: یک مطالعه مقیسهفرهنگیان با معلمان دانش

آموخته از دانشگاه فرهنگیان و سایر معلمان در سه اوت بین عملکرد معلمان دانشدادند که تف

شناسی مشاهده شده است که تفاوت به نفع گرایی و وظیفهجویی، برونویژگی شخصیتی توافق

( در 1397پور )آموختگان دانشگاه فرهنگیان بوده است. قنبری شهواری، صادقی و حسندانش

نشان « بخشیشناسی طرح جابر بن حیان و ارائه راهکارهایی جهت کیفیتبآسی»پژوهشی با عنوان 

دادند که اجرای این طرح، توانمندی در یادگیری نحوه انجام پژوهش، برخورداری از روحیه 

آموزان به های مختلف را برای دانشکنجکاوی پژوهشگری، پرورش خالقیت و برخورداری از مهارت

ای طرح، عدم آگاهی کامل همه ناسی مواردی همچون رویکرد جشنوارهشدنبال دارد. در بحث آسیب

انگیزگی تعداد زیادی از برخی های صورت گرفته تاکنون، بیرغم تالشعوامل دخیل در طرح، علی

های نامناسب از نظر برخی ذینفعان، عدم دسترسی به منابع علمی مفید، عوامل اثرگذار، داوری

آموزان سنین پایین ر برای دانششده و سختی کاستعدادهای شناساییحمایت از اتوجهی و عدمکم

( 1397نراقی و نادری )های ایجادی، سیفنظر داشتند. یافته... موضوعاتی بود که همگی بر آن اتفاقو

اند. برخی از گویه معرفی کرده 40محور دوره ابتدایی را -های مؤثر در برنامه درسی پژوهشمؤلفه

های علمی، تقویت اند از: پرورش تفکر حل مسئله، توسعه دانش، نگرش و مهارتعبارتها این مؤلفه

 فکر انتقادی، برانگیختن حس کنجکاوی، تقویت یادگیری مشارکتی، پرورش تفکر خالق و ... .

های شخصیتی تر به مسئله ویژگیطور جدیبر اساس تمام مطالبی که گفته شد می توان به

تواند دلیل خوبی به جواب این پرسش رسید که آیا واقعاً شخصیت معلمان میمعلمان توجه کرد تا 

با توجه به آموزان به امر پژوهش باشد یا خیر؟ ها و تشویق دانشبرای حضور آنها برای انجام طرح

توان هدف کلی این پژوهش را مقایسه بین دو گروه معلمان ابتدایی از لحاظ شده میمباحث مطرح

های این توان بیان کرد فرضیهصیتی مطرح کرد. بر اساس هدف کلی مطرح شده میهای شخویژگی

 اند از:پژوهش عبارت

اند از لحاظ ویژگی اند و معلمانی که شرکت نکردهبین معلمانی که در طرح جابر شرکت کرده. 1

 رنجورخویی تفاوت وجود دارد.روان

اند از لحاظ ویژگی علمانی که شرکت نکردهاند و مبین معلمانی که در طرح جابر شرکت کرده. 2

 جویی تفاوت وجود دارد.توافق

                                                           
1. Donnellan & Lucas 
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اند از لحاظ ویژگی اند و معلمانی که شرکت نکردهبین معلمانی که در طرح جابر شرکت کرده. 3

 گرایی تفاوت وجود دارد.برون

لحاظ ویژگی اند از اند و معلمانی که شرکت نکردهبین معلمانی که در طرح جابر شرکت کرده. 4

 باوجدان بودن تفاوت وجود دارد.

اند از لحاظ ویژگی اند و معلمانی که شرکت نکردهبین معلمانی که در طرح جابر شرکت کرده. 5

 بازبودن به تجربه تفاوت وجود دارد.
 

 روش 

 320جامعه آماری شامل ای بود. مقایسه-های علیروش پژوهش از نوع توصیفی و در زمره پژوهش

نفر از آنها  104گیری در دسترس، ز معلمان ابتدایی شهرستان زاوه بودند که بر اساس نمونهنفر ا

نفر افرادی که در طرح جابر  43نفر افرادی که در طرح جابر مشارکت داشتند و  61انتخاب شدند )

مشارکت نداشتند( که به دلیل وجود کرونا و عدم حضور معلمان در مدارس از طریق پرسشنامه 

صورت ها بهبه این شکل که پرسشنامههای اجتماعی واتساپ و تلگرام ارزیابی شدند. ین و شبکهآنال

های اجتماعی )تلگرام و واتساپ( در اختیار شرکتآنالین طراحی و لینک پرسشنامه از طریق شبکه

 شدند. پاسخ داده 30/11/99تا  15/9/99زمانی دوماهه از تاریخ  کنندگان قرار گرفت که در فاصله
( 1975)1کری و کاستامک ساخته NEOهای شخصیتی، با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه ویژگی

رنجورخویی، برونگرایی، باز بودن به تجربه، سؤال و پنج خرده مقیاس روان 60سنجیده شد که دارای 

گیرد ازه میسوال یکی از این پنج محور شخصیتی را اند 12شناسی است که هر جویی و وظیفهتوافق

شود. گذاری مینمره« کامالً مخالفم»تا « کامالً موافقم»ای لیکرت از درجهو بر مبنای مقیاس پنج

نفر از دانشجویان این آزمون را مورداستفاده قرار دادند و پایایی  208(، در 2004کری و کاستا )مک

(، 80/0(، باز بودن به تجربه )75/0(، برونگرایی )83/0رنجورخویی )قابل قبولی برای ابعاد روان

عابدینی والمدهی، قیصری ( محاسبه کردند. در پژوهش 79/0شناسی )( و وظیفه79/0جویی )توافق

ضرایب شناسی استفاده شد که جویی و وظیفهنژندی، توافقروان های( از ویژگی1399) و بشلیده

محاسبه گردید. در این پژوهش برای  77/0و  70/0، 77/0به ترتیب  پایایی با روش آلفای کرونباخ

بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب برای ابعاد 

( و 70/0جویی )(، توافق70/0(، باز بودن به تجربه )76/0(، برونگرایی )80/0رنجورخویی)روان

روایی محتوایی  دست آمد. همچنین جهت تعیین روایی پرسشنامه از( به84/0شناسی )وظیفه

ها شامل پرسشنامه تحلیل شدند. تحلیل داده 104ها، تمام آوری دادهبعد از جمع استفاده گردید.

اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن نمره ویژگی شخصیتی -های توصیفی، آزمون کولموگروفتحلیل

                                                           
1. McCrae & Costa  
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 24با ویراست  SPSSفزار اهای شخصیتی با استفاده از نرمبرای مقایسه دو گروه در مؤلفه tو آزمون 

 بود.

 

 هایافته

 3/41معلمان مرد و  ،کنندگان در پژوهشدرصد شرکت 7/58های جمعیت شناختی، از لحاظ ویژگی

کنندگان درصد از شرکت 9/29کنندگان، معلمان زن بودند. عالوه بر این، تحصیالت درصد شرکت

درصد کاردانی بودند. حوزه فعالیت کاری  8/4درصد آنها، کارشناسی و  3/67باالتر از فوق لیسانس، 

درصد از  3/93درصد از آنها، روستا بودند. همچنین  9/77کنندگان، شهر و درصد از شرکت 1/22

ی آماری میانگین و ها( شاخص1درصد آنها، مجرد بودند. در جدول ) 7/6کنندگان، متأهل و شرکت

انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در دو گروه معلمانی که در طرح جابر مشارکت داشتند و 

 مشارکت نداشتند نشان داده شده است.
کننده و بدون های شخصیتی در معلمان ابتدایی مشارکتمیانگین و انحراف استاندارد ویژگی (1جدول )

 مشارکت در طرح جابر

 انحراف استاندارد میانگین تعداد اهگروه متغیر

 رنجورخوییروان
 90/5 06/30 61 کننده در طرح جابرمشارکت

 72/5 30/24 43 بدون مشارکت در طرح جابر

 گراییبرون
 60/6 91/46 61 کننده در طرح جابرمشارکت

 04/5 69/41 43 بدون مشارکت در طرح جابر

 باز بودن به تجربه
 35/4 08/39 61 ح جابرکننده در طرمشارکت

 77/3 90/38 43 بدون مشارکت در طرح جابر

 جوییتوافق
 79/3 02/47 61 کننده در طرح جابرمشارکت

 85/4 75/42 43 بدون مشارکت در طرح جابر

 شناسیوظیفه
 75/4 25/49 61 کننده در طرح جابرمشارکت

 81/5 65/40 43 بدون مشارکت در طرح جابر
 

اسمیرنوف -ها در دو گروه، از آزمون کولموگروفبررسی نرمال بودن داده همچنین جهت

 ( ارائه شده است.2شده است که نتایج در جدول )استفاده
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 های شخصیتیاسمیرنوف جهت بررسی نمره ویژگی-آزمون کولموگروف (2جدول )

 میانگین هاگروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

Z 
-کولموگروف

 اسمیرنوف
p 

 رنجورخویینروا
 460/0 810/0 90/5 06/30 کننده در طرح جابرمشارکت

 220/0 079/0 72/5 30/24 بدون مشارکت در طرح جابر

 گراییبرون
 354/0 854/0 60/6 91/46 کننده در طرح جابرمشارکت

 200/0 096/0 04/5 69/41 بدون مشارکت در طرح جابر

 باز بودن به تجربه
 840/0 562/0 35/4 08/39 جابر کننده در طرحمشارکت

 175/0 113/0 77/3 90/38 بدون مشارکت در طرح جابر

 جوییتوافق
 264/0 00/1 79/3 02/47 کننده در طرح جابرمشارکت

 200/0 100/0 85/4 75/42 بدون مشارکت در طرح جابر

 شناسیوظیفه
 213/0 00/1 75/4 25/49 کننده در طرح جابرمشارکت

 152/0 118/0 81/5 65/40 رکت در طرح جابربدون مشا

اسمیرنوف برای نمره -گردد آزمون کولموگروف( مشاهده می2گونه که در جدول )همان

گرایی( شناسی، باز بودن به تجربه و برونگرایی، وظیفهرنجورخویی، برونهای شخصیتی )روانویژگی

های شخصیتی برای پنج بعد دارای ن ویژگیدر هر دو گروه معلمان ابتدایی معنادار نیست. بنابرای

های پارامتریک برای آن استفاده کرد. برای بررسی وضعیت توان از تحلیلباشد و میتوزیع نرمال می

 های مستقل استفاده شد. گروه tهای شخصیتی از آزمون معلمان از نظر ابعاد ویژگی
رنجورخویی در دو گروه یژگی شخصیتی روانهای مستقل برای مقایسه وگروه tنتایج آزمون  (3جدول )

 معلمان 

 میانگین هاگروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

شاخص 

 آماری

سطح 

 داریمعنی

تفاوت 

 میانگین

 رنجورخوییروان

کننده در مشارکت

 طرح جابر
19/30 00/6 

267/0- 89/0 31/0 
بدون مشارکت در 

 طرح جابر
88/29 81/5 

 

رنجورخویی در ( نشان داده شده است، ویژگی شخصیتی روان3همانگونه که در جدول )

مستقل و  tدار نیست. با توجه به نتایج آزمون معنی p˂ 001/0های مورد مطالعه، در سطح گروه

رنجورخویی در معلمانی که در طرح جابر (، میزان روان3شاخص توصیفی ارائه شده در جدول )

اند برابر است. بنابراین، میزان ابر شرکت نداشتهاند و معلمانی که در طرح جشرکت کرده
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(. بنابراین این فرضیه p < 001/0رنجورخویی در دو گروه معلمان تفاوت معناداری با هم ندارند )روان

 پژوهشی مورد تائید قرار نگرفت.
 لمان گرایی در دو گروه معهای مستقل برای مقایسه ویژگی شخصیتی برونگروه tنتایج آزمون  (4جدول)

انحراف  میانگین هاگروه متغیر

 استاندارد

شاخص 

 آماری

سطح 

 داریمعنی

تفاوت 

 میانگین

کننده در مشارکت گراییبرون

 طرح جابر

91/46 60/6 206/0 001/0 83/7 

بدون مشارکت در 

 طرح جابر

69/41 04/5 

های در گروه گراییبرون( نشان داده شده است، ویژگی شخصیتی 4همانگونه که در جدول )

مستقل و شاخص  tدار است. با توجه به نتایج آزمون معنی p˂ 001/0مورد مطالعه، در سطح 

گرایی در دو گروه معلمان تفاوت معناداری با هم دارند (، میزان برون4توصیفی ارائه شده در جدول )

(001/0 ˂ p میزان .)گرایی از میزان بروناند در معلمانی که در طرح جابر شرکت کرده گراییبرون

اند بیشتر است؛ بنابراین این فرضیه پژوهشی مورد تائید معلمانی که در طرح جابر شرکت نداشته

 قرار گرفت.
های مستقل برای مقایسه ویژگی شخصیتی باز بودن به تجربه در دو گروه گروه tنتایج آزمون  (5جدول )

 معلمان 

 میانگین هاگروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

شاخص 

 آماری

سطح 

 داریمعنی

تفاوت 

 میانگین

باز بودن به 

 تجربه

کننده در مشارکت

 طرح جابر
08/39 35/4 

213/0 83/0 18/0 
بدون مشارکت در 

 طرح جابر
90/38 77/3 

 

در باز بودن به تجربه ( نشان داده شده است، ویژگی شخصیتی 5همانگونه که در جدول )

مستقل و  tدار نیست. با توجه به نتایج آزمون معنی p˂ 001/0طح های مورد مطالعه، در سگروه

در معلمانی که در طرح جابر باز بودن به تجربه (، میزان 5شاخص توصیفی ارائه شده در جدول )

اند برابر است. بنابراین، میزان اند و معلمانی که در طرح جابر شرکت نداشتهشرکت کرده

(. بنابراین این فرضیه p < 001/0مان تفاوت معناداری با هم ندارند )رنجورخویی در دو گروه معلروان

 پژوهشی مورد تائید قرار نگرفت.
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 جویی در دو گروه معلمان های مستقل برای مقایسه ویژگی شخصیتی توافقگروه tنتایج آزمون  (6جدول )

 میانگین هاگروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

شاخص 

 آماری

سطح 

 داریمعنی

ت تفاو

 میانگین

 جوییتوافق

کننده در مشارکت

 طرح جابر
02/47 79/3 

281/22 0001/0 27/4 
بدون مشارکت در 

 طرح جابر
75/42 85/4 

های در گروه جوییتوافق( نشان داده شده است، ویژگی شخصیتی 6همانگونه که در جدول )

مستقل و شاخص  tآزمون  دار است. با توجه به نتایجمعنی p˂ 001/0مورد مطالعه، در سطح 

در دو گروه معلمان تفاوت معناداری با هم دارند  جوییتوافق(، میزان 6توصیفی ارائه شده در جدول )

(001/0 ˂ p میزان .)جوییتوافقاند از میزان در معلمانی که در طرح جابر شرکت کرده جوییتوافق 

ابراین این فرضیه پژوهشی مورد تائید اند بیشتر است؛ بنمعلمانی که در طرح جابر شرکت نداشته

 قرار گرفت.
 شناسی در دو گروه معلمان های مستقل برای مقایسه ویژگی شخصیتی وظیفهگروه tنتایج آزمون  (7جدول )

 میانگین هاگروه متغیر
انحراف 

 استاندارد

شاخص 

 آماری

سطح 

 داریمعنی

تفاوت 

 میانگین

 شناسیوظیفه

کننده در مشارکت

 طرح جابر
25/49 75/4 

348/34 0001/0 60/8 
بدون مشارکت در 

 طرح جابر
65/40 81/5 

های در گروه شناسیوظیفه( نشان داده شده است، ویژگی شخصیتی 7همانگونه که در جدول )

مستقل و شاخص  tدار است. با توجه به نتایج آزمون معنی p˂ 001/0مورد مطالعه، در سطح 

در دو گروه معلمان تفاوت معناداری با هم  شناسیوظیفه(، میزان 6) توصیفی ارائه شده در جدول

اند از میزان در معلمانی که در طرح جابر شرکت کرده شناسیوظیفه(. میزان p ˂ 001/0دارند )

اند بیشتر است؛ بنابراین این فرضیه پژوهشی معلمانی که در طرح جابر شرکت نداشته شناسیوظیفه

 ت.مورد تائید قرار گرف

 

 گیریبحث و نتیجه

های شخصیتی دو گروه معلمانی که در طرح جابر شرکت این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی

اند، انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که اند و معلمانی که در طرح جابر شرکت نکردهکرده

و میانگین نمرات  داری وجود داردگرایی تفاوت معنیبین دو گروه از نظر ویژگی شخصیتی برون
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گرایی باالتر از معلمانی بود که در طرح اند در زیرمقیاس برونمعلمانی که در طرح جابر شرکت کرده

(، کاستا و 2005های کالرک و رابرتسون )توان با پژوهشاند که نتایج را میجابر شرکت نداشته

مهریار و فرشی، (، گروسی1397)نراقی و نادری سیف(، ایجادی، 1395(، روئینی )1980کری )مک

گرایی باالیی دارند، اجتماعی، معلمانی که برون( هماهنگ و همسو دانست. 1380) طباطباییقاضی

پروا هستند. این معلمان هیجان و تحرک را دوست مشرب، مصمم، فعال، شجاع، پرانرژی و بیخوش

گرا، افراد اجتماعی هستند، اما بروندارند و برآنند که به موفقیت در آینده امیدوار باشند. معلمان 

های این افراد است. افزون بر دوستدار دیگران بودن و تمایل به اجتماعی بودن فقط یکی از ویژگی

وگو هستند، ها، این افراد در عمل قاطع، فعال، حراف یا اهل گفتشرکت در اجتماعات و مهمانی

توان علت میاینیت در آینده امیدوار باشند. بههیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفق

کنند که گفت معلمانی که برونگرایی باالیی دارند به خاطر ویژگی قاطع بودن و فعال بودن تالش می

ها در انجام های جابر شرکت کنند و خودشان نیز به آنآموزان را ترغیب کنند که در طرحدانش

 ج خوبی را به دست آورند.کنند تا بتوانند نتایتکالیف کمک می

شناسی همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه از نظر ویژگی شخصیتی وظیفه

اند در داری وجود دارد و میانگین نمرات معلمانی که در طرح جابر شرکت کردهتفاوت معنی

اند ر شرکت نداشتهشناسی و باوجدان بودن باالتر از معلمانی بود که در طرح جابزیرمقیاس وظیفه

(، دانیالن 1980کری )(، کاستا و مک2005های کالرک و رابرتسون )توان با پژوهشکه نتیجه را می

مهریار و فرشی، (، گروسی1397)نراقی و نادری سیف(، ایجادی، 1395(، روئینی )2008و لوکاس )

شناس به خاطر یفهتوان گفت معلمان وظ( هماهنگ و همسو دانست. می1380) طباطباییقاضی

کوشی و دقیق بودن؛ هدفمند، بااراده و مصمم بودن، سختاعتماد بودن، مسئولهای قابلویژگی

کارگیری طرح و برنامه در رفتار، برای ها و تمایالت در بههستند و دو ویژگی توانایی کنترل تکانه

کوش و باانگیزه در ر، سختدهنده میزانی است که افراد پیگینشانرسیدن به اهداف مورد بررسی، 

کوش، بلندپرواز و شناس، کارآمد، باصالحیت، سختدستیابی به اهداف هستند. معلمان وظیفه

شناسی، های شایستگی، نظم و ترتیب، وظیفهاطمینان هستند. این معلمان به خاطر زیرشاخصقابل

گیرند یتی را بر عهده میگیری، وقتی مسئولداری و محتاط در تصمیمتالش برای موفقیت، خویشتن

آموزان کنند که اهداف باالتری برای دانشآیند. این معلمان تالش میخوبی از عهده آن برمیبه

آموزان کمک شایانی خواهند کرد. به شده نیز به دانشانتخاب کنند و برای دستیابی به اهداف تعیین

کنند که هایی میا درگیر طرحشناس بیشتر خود رتوان گفت که معلمان وظیفههمین علت می

 آموزان کمک کننده باشد.بتوانند برای پرورش دانش

توان گفت نتایج پژوهش نشان دهنده این است که بین دو گروه از نظر ویژگی در ادامه نیز می

داری وجود دارد و میانگین نمرات معلمانی که در طرح جابر جویی تفاوت معنیشخصیتی توافق

جویی باالتر از معلمانی بود که در طرح جابر شرکت نداشتند که در زیرمقیاس توافقاند شرکت کرده
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(، دانیالن و 1980کری )(، کاستا و مک2005های کالرک و رابرتسون )توان آن را با پژوهشمی

مهریار و فرشی، (، گروسی1397) نراقی و نادریسیف (، ایجادی ،1395(، روئینی )2008لوکاس )

علت خصوصیت عدم اعتراض جو به( هماهنگ و همسو دانست. افراد توافق1380) اییطباطبقاضی

آمیز با دیگران را پذیری که همراهی مسالمتهای رفتاری اطاعتدر تعامالت اجتماعی و ارائه سلوک

آورند و شناخت حاصل از به دنبال دارد، برای شناخت و تبیین مسائل به بیرون از خود روی می

گذارد. بنابراین منابع اجتماعی بیرونی با رویکرد ماعی بر شناخت درونی این افراد تأثیر میروابط اجت

دوست هستند و افراد موافق نوعگونه اشخاص است. وجوی اطالعات برای اینتأییدی مبنای جست

یازمندند ای سخاوتمندانه، به منابع دیگران اهمیت داده، مشتاق کمک به افراد نگونهطور فعال و بهبه

کنند جویی نمره باالیی کسب میافرادی که در صفت توافقو به دیگران اعتماد و حسن نیت دارند. 

دفاعی بودن همکاری و همراهی سهل و گری، غیرداری، یاریهای خوشایندی از قبیل مردمویژگی

ه معلمانی که گونه گفت کتوان اینگر است. بنابراین میها جلوهآسان با دیگران در شخصیت آن

آموزان خود کمک کنند تا بهتر و با تعداد جویی باالیی دارند در تالش هستند که به دانشتوافق

 ها داشته باشند. ها شرکت کنند و بتوانند کیفیت خوبی در به سرانجام رسیدن طرحبیشتری در طرح

ز بودن به تجربه اما نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه از نظر ویژگی شخصیتی با

( و 2005های کالرک و رابرتسون )توان با پژوهشداری وجود ندارد که این نتیجه را میتفاوت معنی

باید به این نکته توجه کرد ( هماهنگ و همسو دانست. در تأیید این مطلب 1980کری )کاستا و مک

دنیای درونی و هم  هم دربارهپذیر هستند، افرادی که نسبت به تجربه دیدگاه بازتری دارند انعطاف

ها مایل به پذیرش عقاید ها از لحاظ تجربه غنی است. آندرباره دنیای بیرونی کنجکاوند و زندگی آن

های مثبت و تر از اشخاص غیرمنعطف هیجانهای غیرمتعارف هستند و بیشتر و عمیقجدید و ارزش

های محدودتر و ته دارند، دارای نظرگاهکنند. در واقع معلمانی که دیدگاه بسمنفی را تجربه می

های رایج را کارترند، موضوعگستره عالیق محدودتری هستند، از نظر اجتماعی و سیاسی محافظه

ها نسبتاً آرام و نهفته است به همین علت کمتر خود را دخیل در های آنسنجند و پاسخبهتر می

شوند. شاید بتوان علت عدم محدود میکنند که خیلی کنند زیرا حس میها میشرکت در طرح

شرکت معلمان در طرح ها را ناآشنایی معلمان به شیوه و نحوه ارائه طرح دانست. از آن جایی که که 

این طرح جدید است بسیاری از معلمان هنوز آشنایی کاملی در مورد نحوه اجرای آن را ندارند و 

را در شرایط جدید وارد نکنند که مبادا نتوانند شود خود شود باعث میاسترسی که به آنها وارد می

 از عهده آن برآیند.

رنجورخویی شخصیتی روان همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه از نظر ویژگی

( و 2005های کالرک و رابرتسون )توان با پژوهشداری وجود ندارد که نتیجه را مینیز تفاوت معنی

رنجورخویی باال، باید گفت افراد دارای روان( هماهنگ و همسو دانست. 1980کری )کاستا و مک

تر با فشار روانی های خود و تطابق ضعیفمستعد افکار غیرمنطقی، توانایی کمتر برای کنترل تکانه
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هستند که شاید به علت تداخل هیجانات مزاحم در انطباق فرد با فشار روانی است. همچنین این 

های شامل نگرش پریشانی هیجانی و کاهش سازگاری با استرس همراه است که بعد از شخصیت با

اعتنایی به دیگران، شکنی، تعارضات خانوادگی و زناشویی، بیضداجتماعی، رفتارهای بزهکارانه، قانون

مسئولیتی، های مردانه، خصومت و عصبانیت، بیآمیز بر ویژگیعدم بلوغ شخصیتی، تأکید اغراق

باشند. به همین علت عی سطحی، خودمحوری، الکلیک بودن و نزاع با مقامات قانونی میروابط اجتما

شود که این افراد استرس باالیی را متحمل توان گفت که درک اجباری بودن طرح باعث میمی

های پژوهشی تحت تاثیر قرار ها را در طرحآموزان و مشارکت آنشوند که توانایی کمک به دانش

 دهد.

کسی پوشیده نیست آموزی یا همان طرح جابر بن حیان بر هیچهای دانشو جایگاه پروژهاهمیت 

و همگان نیز این مطلب را قبول دارند که باید روح پژوهش در تمامی مراحل آموزش آشکار باشد؛ 

. بنابراین باید موانع پیش رو را از میان برداشت تا این طرح جایگاه واقعی و حقیقی خود را پیدا کند

های جدی است که مدیران، معلمان، اولیا و ظاهر اجباری بودن طرح از آسیبکمبود انگیزه و به

نظر داشتند. در نظر گرفتن امتیازاتی برای معلمان مانند تقدیرنامه، آموزان بر این موضوع اتفاقدانش

وزی، برگزاری آمهای دانشمنظور شدن بخشی از نمرات ارزشیابی همکاران بابت همکاری با پروژه

های صورت کاربردی و همچنین بستههای مناسب بهجلسات مختلف کالسی و برگزاری کارگاه

تواند به آموز بودن میها و در کنار اولیا و دانشهای قدردانی و سپاس و معرفی آنتشویقی؛ نظیر لوح

 ها باشند.این پروژهآموزان در انجام ها را دلگرم نموده، یاور و همراه دانشلحاظ انگیزشی آن

ها و موانعی همراه ویژه در حوزه علوم انسانی با محدودیتروشن است که انجام هر پژوهش، به

ها و موانعی همراه است. از جمله است. پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست و با محدودیت

ها و عدم حضور کالسهای پژوهش این بود که به خاطر شرایط کرونا و مجازی بودن محدودیت

ناچار مجبور شد که از پرسشنامه آنالین ها، پژوهشگر برای بررسی موضوع بهمعلمان در کالس

دهی بوده استفاده کند. با توجه به اینکه در این پژوهش ابزار مورداستفاده، پرسشنامه خودگزارش

های بعدی رد و برای پژوهشهای خاص مربوط به این نوع ابزارها باید مدنظر قرار گیاست؛ محدودیت

مرتبط با این موضوع، از ابزارهای دیگر سنجش استفاده کرد. همچنین پژوهش حاضر از نوع 

های مطالعه در یک مقطع زمانی کوتاه گردآوری های مقطعی بوده و در آن تالش شد که دادهتحلیل

رکت معلمان برای حضور که بخواهیم به یک فهم کامل از عوامل مؤثر بر عدم مشاشوند، درصورتی

 در طرح جابر دست یابیم، مستلزم انجام تحقیقات طولی در این زمینه است. 

جویی و گرایی، توافقبرونشود از معلمان با با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می

آموزان برای شرکت در طرح جابر استفاده شود. شناسی باال به عنوان معلم راهنمای دانشوظیفه

آموزان، همچنین از آنجا که به دلیل حضور بدون عالقه و تنها از سر اجبار برخی از دانش

آموزان شود که بندی به کارنامه دانشها ایجاد شده است پیشنهاد میهایی در ارائه طرحکاستی
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ا و هآموز اضافه کرد. از آنجا که به خاطر شرایط کرونایی طرحهای پژوهشی دانشتحت عنوان فعالیت

های ارسالی نسبت با شده است با این وجود، تعداد طرحگیرانه در نظر گرفتهها سهلروش ارائه آن

شود که جلسات بیشتری های قبل آمار کمتری را به دنبال داشته است؛ بنابراین پیشنهاد میسال

انگیزه درونی  ها آشنا کنند وتر در طرحها را با روند حضور فعالبرای معلمان گذاشته شود و آن

 ها به دنبال داشته باشد.جای آنکه جنبه تنبیهی برای آنها دهند بهبیشتری به آن
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