
 321-330/  1388 ،4 ه، شمارنهم / ساليپژوهش در حيطه كودكان استثناي
Research on Exceptional Children, 2010, Vol.9, No. 4, 321-330 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مباركه  -1
 ):manavipor53@yahoo.comEmail(                               0232 -4225009                                         استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمساربط: نويسنده را -2*
 

 
 
 

 يياستثنا آموزان به دانش يستدر ةها در حرف شوقها و بازدارندهم
 

عباس روحان P1يدكتر 
Pدكتر داود معنوي پور ،P

*2 
 

 9/3/88پذيرش نهايي:          17/1/88تجديد نظر:          30/9/87تاريخ دريافت: 

 
 چكيده

ي آموزش به كودكان استثنايي بود، و در قالب پژوهش توصيفي انجام شد ها و مشوقها در حرفه  : هدف اين پژوهش بررسي و شناسايي بازدارندههدف

معلم بودكه به شيوه تصادفي  387معلمان كودكان كم توان ذهني، ناشنوا و نابينا شهر اصفهان بود. نمونه پژوهش   مي: جامعه آماري شامل تماروش
ي شغل تدريس، در آموزش ويژه بيلينسلي و كروس  بود كه بر روي معلمان استثنايي ها پرسشنامه مشوقها و بازدارنده "ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش

هاي معلمان  : نتايج نشان داد كه بين ميانگين نمرهها يافتهها با آزمون تحليل واريانس يكطرفه انجام شد. شهر اصفهان اجرا شد. تجزيه و تحليل داده
هاي مختلف كودكان استثنايي در مقياس  هاي معلمان گروه اوت معنادار وجود دارد. بين نمرهداراي تحصيالت مختلف در مقياس مشوقهاي تدريس تف

كودكان مشوقهاي تدريس تفاوت معني دار وجود دارد، و همچنين مهمترين موارد داراي بازداندگي باال و نيز تشويق كنندگي باال در حرفه آموزش به 

هايي است كه الزم  : بر اساس اين پژوهش حرفه معلمي كودكان كم توان داراي مشوقها و بازدارندهرينتيجه گي استثنايي از منظر معلمان معين شد.
 است نظام تعليم و تربيت به آنها توجه جدي نمايد.

 
 ها، آموزش ويژه مشوقها، بازدارندههاي كليدي:  واژه

 
 مقدمه

امروزه تعليم و تربيت از ضرورتهاي زندگي بشر 
هاي مهم اين  نايي يكي از شاخهاست كه آموزش استث

شود. كوشش در راه خدمت به  ميرشته محسوب 
گروهي از افراد جامعه كه داراي معلوليت و مشكالتي 
هستند، همواره مورد توجه بوده است. با مطالعه 

توان پي برد كه چگونه در  ميتاريخچه آموزش ويژه 
نتيجه سالها تالش و همت متخصصان تعيلم و تربيت 

ن استثنايي وارد مرحله نويني شده است. در كودكا
كه آموزش  اند تعريف آموزش استثنايي اظهار داشته

اي است كه بتواند نيازهاي خاص كودكان  ويژه برنامه
استثنايي را برآورده سازد. همچنين عقيده دارند 

كه به منظور شكوفا شدن  اند كودكان استثنايي كساني
آن هستند به آموزش استعدادهاي بالقوه اي كه واجد 

و خدمات ويژه نياز دارند. بر اين اساس، اصلي ترين 
وظيفه تعليم و تربيت استثنايي اين است كه 

ايي را از هر گروه كه باشند ان استثنآموز دانش
P0Fتوان ذهني (كم
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5
P(  تحت مراقبتهاي

ر داده و مسير رشد آنها را هموار سازد. مسلم ويژه قرا
است كه معلّم در محقق شدن اين وظيفه مزبور نقش 

ان اعم آموز دانشداراست. كار كردن با  اي تعيين كننده
از عادي و استثنايي مستلزم تخصص است. لذا يكي از 
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آموزش ويژه عبارت است از  ةمسائل اصلي و عمد
ال و از آن مهمتر گزينش معلماني كه از كيفيت با

اتخاذ تدابيري به منظور حفظ آنها در شغل شان 
هستند. فقدان معلمان و مربيان واجد شرايط در 
آموزش وپرورش استثنايي مانع فراهم آوردن خدمات 
مناسب براي افراد معلول خواهد شد. بنابراين، مطالعه 

P5Fدرباره مشوقها

6
P هاي و بازدارندهP6F

7
P  شغل تدريس در

ويژه كه رضايت خاطر معلمان را فراهم  تعليم و تربيت
سازد به منظور حفظ آنان در حرفه خويش و به  مي

وجود آوردن انگيزه تدريس قوي و مستحكم، از 
P7Fالهان و كافمنها ( ،اهميت خاصي برخوردار است

8
P 

 ).1371 ،، ترجمه جواديان1985(
P8Fبه طور كلـي رضـايت شـغلي   

9
P    و موضـوع انگيـزش

ش توســط دانشــمندان و نيــروي انســاني از مــدتها پــي
محققان مـورد بحـث قـرار گرفتـه كـه در ايـن راسـتا        

هاي متعددي تدوين گرديده است. بـراي مثـال،    نظريه
P9Fهرزبرگ

10
P    دارد:  مـي در نظريه دو عاملي خـويش بيـان

وقتي افراد از كار خود رضايت دارند به عـواملي اشـاره   
كنند كه در ماهيت كار يـا شغلشـان نهفتـه اسـت،      مي

ب موفقيـت، قـدرداني و پـاداش، مسـئوليت،     مانند كس
كننـد از   مـي پيشرفت و رشد، اما موقعي كه افراد بيـان  

به عواملي كه جنبـه بيرونـي بـراي     اند شغلشان ناراضي
مانند سرپرستي، روابـط   كنند، ميشغلشان دارند اشاره 

با مسئوالن، شرايط فيزيكي كار و حقوق و دستمزد. به 
روني كار مطلوب و دلخواه عقيده هرزبرگ اگر عوامل بي

افراد باشند، كاركنان از كار خود ناراضي نيسـتند. ولـي   
لزوماً به اين معنا نيسـت كـه حـداكثر انـرژي خـود را      
صرف كار كرده و كارايي بيشتري خواهند داشت، زيـرا  
آنها فقط ناراضي نيستند بلكه اگر قرار باشـد بيشـترين   

خـرج دهنـد   تالش خود را در ارتباط با حرفه خود بـه  
بايستي رضايت نيز  ميبايد نه تنها ناراضي نباشند بلكه 

 داشته باشند.  
به هر حال، اگر نظـام آمـوزش اسـتثنايي در صـدد     
ارائه خدمات مطلوب و مناسـب باشـد در ايـن صـورت     
بايد وضعيتي ايجاد كند كه معلمان از كار خـود راضـي   

ته باشند، به گونه اي كه حداكثر اثر بخشي الزم را داش
) بيان داشته كه نگهـداري معلـم در   1990باشند. باو (

حرفه خود به مثابه يكي از مهمترين راهبردهايي است 
توان از آن به منظور به حداقل رسـاندن كمبـود    ميكه 

معلمان كارآمد در نظام آموزش استثنايي سود جسـت.  
) به مطالعـه عوامـل بازدارنـده و مشـوق     1990سري (

نفر از معلمان اسبق آموزش  462شغل تدريس در بين 
نفر از معلمـين فعلـي ايـن بخـش از      201استثنايي و 

آموزش و پرورش پرداخته و در پژوهش خـود بـه ايـن    
نتيجه دست يافته است كـه نرخهـاي تغييـر شـغل در     

P10Fبين زنان بيشتر از مردان است، هردسـون 

11
P )1991 و (

هـاي مشـابه آن دسـت     ) نيـز بـه يافتـه   1993سينگر (
خـالف يافتـه    )1994(. اما، گريسمر و كـاربي  دان يافته

. پژوهشـها  انـد  فوق را در پژوهش خود گـزارش نمـوده  
دهنـد كـه بـين مـردان و زنـان در       ميهمچنين نشان 

ــده  ــوقها و بازدارن ــدريس تفــاوت     مش ــغل ت هــاي ش
P11Fداري وجود دارد. اماسيد معني

12
P )1993  در پژوهشـي (

و به اين رضايت شغلي معلمان را مورد بررسي قرار داد 
نتيجه رسيد كه معلمان زن در مقايسه با همتايان مرد 
 خود رضايت بيشتري از حقوق و دستمزد خود دارند.   

به منظور بررسي مسـير شـغل در    )1993(سينگر 
نفـر از معلمـان ايـن     6642بين معلمان آموزش ويژه، 

 13بخش از تعليم و تربيت را در يك پـژوهش طـولي   
داد. نتيجـه پـژوهش نشـان داد     ساله مورد مطالعه قرار

كه معلمان تازه كار و جديدتر دو برابر بيشتر از ديگران 
كننـد و بـه طـرف تـدريس در      ميشغل خود را عوض 

زمينــه شــوند. در  مــيبخــش آمــوزش عــادي كشــيده 
تــدريس در آمــوزش  هــاي حرفــة مهمتــرين بازدارنــده

) به انجام پژوهشي اقدام كرد، 1988استثنايي، متزك (
نفر از معلمان آمـوزش   244ن مطالعه كه بر روي در اي

ويژه انجام گرفـت، نشـان داده شـد كـه نرخهـاي رهـا       
سـال در   35سازي شغل تـدريس بـراي معلمـان زيـر     

مقايسه با معلمان باالي ايـن سـن بـه طـور معنـاداري      
بيشتر اسـت. اصـوالً پژوهشـها حـاكي از ايـن موضـوع       

تر باشـند،   هستند كه هر چه معلمان مسنتر و با تجربه
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زاي حرفه  توانند با عوامل بازدارنده و استرس ميبيشتر 
تدريس در آموزش و پرورش استثنايي خود را تطبيـق  

، كـروس و  1993، سـينگر،  1982دهند (زبل و زبـل،  
 ). 1994بيلينگسلي، 

دهنـد كـه حمايتهـاي والـدين      مـي پژوهشها نشان 
و  ان از معلمان فرزند خود از جملـه مشـوقها  آموز دانش

گــردد.  مــيي شــغل تــدريس محســوب هــا برانگيزنــده
توانـد بازدارنـده باشـد.     مـي گونه كـه فقـدان آن    همان

كنـد كـه    مـي ) در پژوهش خـود بيـان   1988متزوك (
ان از معلمـان از جملـه   آمـوز  دانـش ي والـدين  هاحمايت

عوامل مهم نگهدارنده معلمان در شغلشان است. پـالت  
دن بـه ايـن سـؤال    ) به منظور پاسخ دا2004(و اُلسون 

كه چرا معلمـان آمـوزش ويـژه شـغل خـود را عـوض       
 240كنند؟ پژوهشي انجام دادند، در ايـن پـژوهش    مي

نفر از معلمان آمـوزش اسـتثنايي بـه عنـوان آزمـودني      
شركت كردند. نتايج پژوهش نشان داد مهمترين عامل 
در بين عوامل متعدد، عدم حمايت و پشتيباني والـدين  

وده اســت. كارگــه، بلينــدا و مليســا از كــار معلمــان بــ
ه يـ ت كسب تجارب اولياهم ي) به منظور بررس2005(

از  ،و تعهـد در كـار   يت شـغل يبـر رضـا   مياز حرفه معل
ج ينتـا  ،ژه استفاده كردندينفر از معلمان آموزش و 457

 يان بـرا آمـوز  دانـش ن يوالـد  يهـا تينشان داد كه حما
ـ  يزشيمعلمان تازه كار آثار انگ  .دنبـال دارد بـه   يفراوان

ن از معلمـان باعـث   يوالـد  يهايو قدردان هاتياصوالً حما
ــا خســتگ آنهــاه يــش روحيافــزا و  هايو مقابلــه بهتــر ب

شود (زبل و زبـل،   ميط كار يموجود در مح يهااسترس
كـروس و   پژوهشهمسو با  پژوهشن يج اينتا .)1982

نشـان داد كـه    پـژوهش ج ينتا .بود )1994( ينگسليبل
قصد معلمان به منظور ماندن  يكه رو ين عامليمهمتر

اسـت و   يت شـغل يگذارد رضـا  مي اثر سيدر شغل تدر
افت يدر ،يت شغلين عوامل موثر بر رضاياز مهمتر يكي

. اسـت ان آمـوز  دانشن و خانواده ياز طرف والدت يحما
ج ينتـا بـه ايـن   ز ين )2003( كيجرج و جرج و كروسن

 دست يافتند.
 و  هاتيه صالحـك دهند مينشان ن يهمچن هاپژوهش

آنان  يشغل يهايريم گيمعلمان در تصم يهايستگيشا
وابسته  يها كه در رشته يافراد ،مثال يبرا .ر دارديثأت

ل يژه فارغ التحصيت معلم در بخش آموزش ويبه ترب
 يدارا ،سيتدر يشتر برايب يعالوه بر آمادگ ،اند شده

 ييان استثناآموز دانشز با ين يت بخش تريتجارب رضا
وجود دارد كه  يشترين سبب احتمال بيتند و بدهس

ا عالقمند به تداوم آن باشند يشغل خود را ادامه دهند 
س در يتدر يمعلم برا يآمادگ ،نيبنابرا .)1999ونمن (

ادامه  يك مشوق برايخود به عنوان  ييآموزش استثنا
محسوب  ييكودكان استثنا يس برايدر حرفه تدر

س در بخش يبه تدرتجر  .)1998 ،يمان(گردد  مي
 ،يت شغلين بر رضايهمچن ييآموزش و پرورش استثنا
ت به منظور ماندن در شغل يتعهد در كار و قصد و ن

از  .)1994 ،ينگسليكروس و بل(س اثر گذار است يتدر
س در يمناسب به منظور تدر يعدم آمادگ ،گر سويد

است  يك بازدارنده اساسيژه به عنوان يآموزش و
) 1998دانچ و كوپمن ( ،. دانجل)يلنگسي(كروس و بلب

 يالت باالتريكه از سطح تحص يشوند افراد ميمتذكر 
كه  يمتعدد يشغل يهال فرصتيبرخوردارند به دل

احتمال دارد كه حرفه  يشتريب ،شان وجود دارديبرا
  .نديرا ترك نما ييس به كودكان استثنايتدر

افت ياشاره شده است كه در پژوهشهااز  يدر برخ
 يهايقدردان ،ران و سرپرستانيمد ياز سو ييهاتيحما

 يو مواد آموزش يمنابع درس ،از معلمان يادرات مركز
 يت و احترام از سويافت حمايدر ،يمناسب و مكف

 يمشوقهان يان از عمده ترآموز دانشران و خانواده يمد
به حساب  ييت استثنايم و تربيس در تعليحرفه تدر

 ،پالت و اُلسون ،2003 ،نكيجرج و كروس(ند يآ مي
 ،گرياز طرف د .)1991 ،و كروس ينگسليبل ،2004

 ،يآموزش ياد كارهايحجم ز ،يتيريمد يهاتيعدم حما
از  يناش يهاو استرس هايخستگ ،يناكاف يمواد آموزش

م يعدم شركت در تصم ،ييس با كودكان استثنايتدر
ت از كار معلم يعدم حما ،و مدرسه يآموزش يهايريگ

ن دست به ياز ا يو موارد ،آموز دانش هخانواد ياز سو
م يس در بخش تعليتدر يها ن بازدارندهيعنوان مهمتر
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 ،و كروس ينگسليبل(باشند  مي ييت استثنايو ترب
 منيف . )2001 ،تزنيالر ،1988 ،متزوك ،1994

معلم كه به  1170 يبر رو يدر پژوهش )1999(
س يشغل تدر يهاو استرس ها بازدارنده ييمنظور شناسا

دهد كه  ميگزارش  ،ژه انجام داديدر آموزش و
 يها نهيان در زمآموز دانشكه  يمشكالت و مسائل

 يهايخستگ جاديباعث ا ،دارند يو انضباط يزشيانگ
  .گردد ميدر معلمانشان  يو روان يروح ،يعاطف

كه معلم در آن  يبه مقوله ا پژوهشهااز  يبرخ
 )1993(نگر يس ،مثال يبرا .ندداركند نظر  ميس يتدر
ان آموز دانشبه  كه يمعلمان ،متذكر شد يپژوهش در

س ينا و ناشوا تدريناب ،يياياختالالت گو يدارا
شتر در معرض ير معلمان بيكردند نسبت به سا مي
 ينگسليكروس و بل .ا ترك شغل قرار داشتندير ييتغ
كه به كودكان  يمعلمان ين احتمال را برايا )1994(

شتر و باالتر يكردند ب ميس يتدر ياختالل عاطف يدارا
  داند. مي

ن يب -1 عبارت بودند از: حاضر پژوهش يها هيفرض
 يليرك تحصامد يمعلمان دارا يها نمرهن يانگيم

، يشغل يمشوقهاو  ها اس بازدارندهيمق درمختلف 
معلمان  يها نمرهن يانگين ميب -2 .وجود داردتفاوت 

وزش ر مرتبط با آميمرتبط و غ يليمدرك تحص يدارا
تفاوت  يشغل يمشوقهاو  ها اس بازدارندهيمق در ،ژهيو

كه در  يمعلمان يها نمرهن يانگين ميب -3 وجود دارد.
كنند  ميس يتدر ييمختلف آموزش استثنا يها مقوله

اس يمق در )يذهنكم توان  ñ ييناشنوا ñ يينايناب(
 .تفاوت وجود دارد ،يشغل يمشوقهاو  ها بازدارنده

 
 روش 
 ها يآزمودن

معلمان  مي شامل تماپژوهش  يجامعه آمار
شهر اصفهان بود كه در سال  ييآموزش استثنا

س به ينه تدرين شهر در زميدر ا 86-85 يليتحص
س يتدر يذهن كم توانناشنوا و  ،نايكودكان ناب

پلم تا فوق يد يليمعلمان در سطوح تحص كردند. مي

ن حجم نمونه ييبر اساس جدول تع سانس بودند.يل
نفر از معلمان آموزش و  387) تعداد 1970( مورگان

كردند  ميس يكه در بخش فوق تدر ييپرورش استثنا
 . پرسشنامه پاسخ دادندن يا يها سؤالبه 

 
 ابزار 

و  مشوقها پرسشنامهاز  ،اطالعات يجمع آور يبرا
ان آموز دانشس به يتدر ي حرفه يها بازدارنده

 .شد ) استفاده1991(و كروس  ينگسليبل  يياستثنا
 ها و بازدارندهشامل دو بخش مشوقها   پرسشنامهن يا
كرت ياز نوع ل پرسشنامه .بود سؤال)  21 هر بخش(

مخالف  ،1كه كامالً مخالف نمره  ،است يا درجهپنج 
و كامالٌ موافق  4موافق نمره  ،3نظر نمره  يب ،2نمره 
ن حداكثر نمره در هر يبنابرا .دارد ميافت يرا در 5نمره 

. سازندگان است 21و حداقل آن  105بخش 
 را يآلفا به روش آن ييايپا بيضر پرسشنامه

 97/0  =α  پژوهش  ن يادر  كه اند گزارش كرده
 .بدست آمد  α=  94/0 ييايپاب يضر

 
 ها يافته
مشوقها  ييو شناسا يبررسهدف از پژوهش حاضر 

ان آموز دانشس به يدر شغل تدر ها و بازدارنده
ل اطالعات به يه و تحليز تجزپس ا .بود يياستثنا

 2و  1در جدول  .ر حاصل شديج زيدست آمده نتا
اس يدر دو مق سؤالهر  يار براين و انحراف معيانگيم

ن  يانگين ميب از باالتريبه ترت مشوقهاو  ها بازدارنده
كه در بخش  يسؤالاست  يهيبد .نشان داده شده است

ن يا يعنابه م دن را داريانگين ميباالتر ها بازدارنده
و به  ،را دارا بوده است ين بازدارندگيشترياست كه ب

ن يباالتر مشوقهااس يكه در مق يسؤال ،ترتيبن يهم
 يق كنندگيتشو يژگين ويشترياز ب ،ن را داشتهيانگيم

 1در جدول  ت.س برخوردار بوده اسيدر حرفه تدر
ي ها ميانگين و انحرف معيار هر سؤال مقياس بازدارنده

 رده شده است.پرسشنامه آو
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 سيتدر ي حرفه يها اس بازدارندهيدر مق سؤالار هر ين و انحرف معيانگيم -1جدول 
 اريانحراف مع نيانگيم سؤال

 20/1 77/3 ينامناسب آموزش يها يزيبرنامه ر )1
 23/1 6/3 ژهيمناسب در آموزش و يها يعدم وجود خط مش )2
 24/1 57/3 ينامناسب و ناكاف يمنابع و امكانات آموزش )3
 26/1 56/3 حينا صح يها صيبه علت تشخ ييان در مدارس استثناآموز دانشغلط  ينيگزيجا )4
 35/1 55/3 از كار معلم توسط مسئوالن مربوطه يعدم قدردان )5
 30/1 54/3 با معلم آموز دانشخانواده  يعدم همكار )6
 34/1 36/3 ييس در آموزش استثناياز تدر يناش ياسترس و فشار روح )7
 33/1 30/3 مات گوناگونين نظرات معلمان در تصمدخالت نداد )8
 39/1 26/3 ييس در مدارس استثناياز تدر يناش يخستگ )9

 38/1 24/3 ييت و سازمان آموزش و پرورش استثنايرين توسط مديعدم احترام به نظرات و كار معلم )10
 41/1 12/3 درس يها ان در كالسآموز دانشكثرت  )11
 29/1 10/3 شير كار خوعمل معلم د يعدم استقالل و آزاد )12
 47/3 09/3 يينگرش نامطلوب جامعه نسبت به كودكان استثنا )13
 13/1 06/3 از معلمان فرزند خود ها خانواده ير منطقيانتظارات غلط و غ )14
 35/1 85/2 ييان استثناآموز دانشمتعدد و متنوع  يازهاين )15
 32/1 82/2 شرفتيو پ يريادگي يبرا ييان استثناآموز دانشزه كم يانگ )16
 26/1 78/2 ييان استثناآموز دانششرفت كُند يپ )17
 17/1 65/2 ييان استثناآموز دانش يها يانضباط يبد رفتار و ب )18
 30/1 63/2 از كار معلم توسط خانواده خود يبانيت و پشتيعدم حما )19
 22/1 38/2 ييمشكل بودن اداره و كنترل كالس درس كودكان استثنا )20
 18/1 24/2 ييودكان استثنات از بودن با كيعدم احساس رضا )21

 
ن نمره در هر كدام از يانگين كه ميبا توجه به ا

س در آموزش يتدر يها بازدارنده پرسشنامه يهاسؤال
 1جدول شماره  يها داده ،بوده است 3 ،يياستثنا
 ـن بـاالتر ازيانگيم يدارا سؤال 14ه ـك دهد مينشان 

 

از  تيكه حكا اند بوده سؤالن مربوط به هر يانگيم
 ياز جمله سؤالها ،آنها دارد يباال يقدرت بازدارندگ

ميانگين و انحرف معيار هر  2در جدول  .و... 6،7،8
 ي پرسشنامه آورده شده است.مشوقهاسؤال مقياس 

 
 سيتدر يحرفه  يمشوقهااس يدر مق سؤالار هر ين و انحراف معيانگيم -2جدول 

 اريانحراف مع نيانگيم سؤال
 69/0 63/4 ييس در آموزش استثنايرعالقه به كار تد )1
 84/0 57/4 رهيو غ ير مدكاريژه در مدارس نظيفراهم آوردن خدمات و )2
 81/0 56/4 ن معلمانيدوستانه ب يجاد جويا )3
 83/0 54/4 ژهيدر آموزش و يمناسب و مكف يو درس يآموزش يهايزيبرنامه ر )4
 94/0 53/4 معلمان يل برايفراهم آوردن امكان ادامه تحص )5
 44/1 49/4 ييد به معلمان كودكان استثنايس جديتدر يهاآموزش روش )6
 04/1 47/4 ييافراد استثنا يدر جامعه برا يشغل يهافراهم آوردن فرصت )7
 98/0 39/4 ژهيكم كردن طول خدمت در آموزش و )8
 92/0 38/4 يير نگرش جامعه نسبت به كودكان استثناييتغ )9

 01/1 34/4 ييان سازمان آموزش استثنار كاراند ق معلم توسط دستيتشو )10
 04/1 33/4 ان در كالس آموز دانشمتجانس و هماهنگ نمودن  )11
 07/1 27/4  ييس در آموزش و پرورش استثنايت كار تدريشناخت جامعه از اهم )12
 07/1 25/4 ت باال به معلمانيفيارائه آموزش ضمن خدمت با ك )13
 02/1 23/4 انآموز دانشنواده ن معلمان و خايب يو همكار يط همفكريوجود مح )14
 06/1 22/4 ييبا معلمان آموزش استثنا يمراكز دانشگاه يهمكار )15
 95/0 14/4  ين منابع درسيدخالت معلمان در تدو )16
 98/0 13/4 معلمان يبرا يالت زندگيش حقوق و تسهيافزا )17
 13/1 96/3 ان از كار معلمانآموز دانشن يوالد يقدردان )18
 27/1 88/3 معلمان يبرا يآموزش يارهابه حداقل رساندن حجم ك )19
 42/1 65/3 ژهيمعلمان آموزش و يار برايوجود دست )20
 45/1 24/3 يژه در مدارس عاديآموزش و ير نمودن كالسهايدا )21
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 شدهمشخص  2همان گونه كه در جدول شماره 
 يحرفه  يمشوقهااس يمق يهاسؤال ميتما ،است
باالتر از  ينيانگيم يدارا ييس در آموزش استثنايتدر

 ،. اماهستند )M=  3( سؤالن مربوط به هر يانگيم
ن يكه مب دارند 4باالتر از  ينيانگيم ،17تا  1 يهاسؤال

معلمان آموزش  يبرا آنها يق كنندگياد تشويدرجه ز
  .ژه بوده استيو

 يمعلمان دارا يها نمرهن يانگين مي: ب 1ه يفرض
شغل  يمشوقها اسيمق درختلف م يليرك تحصامد
 .تفاوت وجود دارد ،سيرتد
 

 درعلمان م يليتحص سطوح يك طرفه برايانس يل واريتحل -3جدول 
 سيتدر ي مشوقها

مجموع  Df منبع

 مجذورات

ن يانگيم

 مجذورات

F P 

 هان گروهيب

 هادرون گروه

3 

383 

27/2931 

29/84429 

09/977 

44/220 

43/4 01/0< 

    62/87360 386 كُل

 
ن يب ،ديآ ميبر  3جدول  يها كه از داده گونه همان

 يليسطوح تحص يمعلمان دارا يها نمرهن يانگيم
سانس) يفوق ل -سانسيل -پلميفوق د ñپلميگوناگون (د

 ،ييس در آموزش استثنايشغل تدر يمشوقها در
 .)f ،01/0 < p=  4/  43دار وجود دارد ( يتفاوت معن

كه تفاوت  شدمشخص  يبا استفاده از آزمون توك
بوده   هاسانسيو فوق ل هاپلميدو گروه دن يدار ب يمعن

  .شود ميد ييتا 1ه يضفر ،نيبنابرا .است
 يمعلمان دارا يها نمرهن يانگين مي: ب:  2ه يفرض
 يها اس بازدارندهيمق درمختلف  يليرك تحصامد

 .تفاوت وجود دارد ،سيشغل تدر
 

 درمعلمان  يليوح تحصك طرفه سطيانس يل واريتحل -4جدول 
 س يتدر  يها بازدارنده

مجموع  Df منبع

 مجذورات

ن يانگيم

 مجذورات

F P 

 هان گروهيب

 هادرون گروه

3 

383 

43/870 

92/96495 

14/290 

95/251 

 

52/1 

 

--- 

    31/97366 386 كُل

ن ين است كه بيانگر ايب 4اطالعات جدول 
چهار گانه  يليمدارك تحص يمعلمانِ دارا يها نمره

 درسانس يوق لسانس و فيل ،پلميفوق د ،پلميد
وجود دار  يس تفاوت معنيحرفه تدر يها بازدارنده

 .رد شد 2ه يفرض ،ذال ،ندارد
 يمعلمان دارا يها نمرهن يانگين مي: ب 3ه يفرض

 ،ژهيرمرتبط با آموزش ويمرتبط و غ يليمدرك تحص
س تفاوت يشغل تدر يمشوقهاو  ها اس بازدارندهيمق در

 .وجود دارد
 

 ريمرتبط و غ يليمدرك تحص يمان داراسه نگرش معليمقا -5جدول 
 س يتدر يمشوقهاو  ها اس بازدارندهيمق درمرتبط 

نوع 
 عامل

 T Df P نيانگيم تعداد ريمتغ

مرتبط با  بازدارنده
 ژهيآموزش و

 مرتبط ريغ

187 
62 

18/65 
67/62 

 
09/1 

 
247 

 
--- 

مرتبط با  مشوق
 ژهيآموزش و

 مرتبط ريغ

187 
62 

11/87 
59/84 

 
02/1 

 
247 

 
--- 

 
، تفاوت مشخص است 5در جدول  گونه كه همان

الت يتحص يكه دارا ين نگرش معلمانيب يدار يمعن
 يكه در رشته ا يو معلمان ييمرتبط با كودكان استثنا

در  ،اند ل كردهيتحص يير مرتبط با كودكان استثنايغ
وجود  ها و بازدارنده مشوقهااس يو مقدچكدام ازيه

 د نشد.ييتا 3 هيفرض ،نيبنابرا .ندارد
كه در  يمعلمان يها نمرهن يانگين مي:  ب4ه يفرض

كنند  ميس يتدر ييمختلف آموزش استثنا يها مقوله
اس يمق در )يذهن كم توان ñ ييناشنوا ñ يينايناب(

 .تفاوت وجود دارد ،سيتدر يها بازدارنده
 

 درس يمقوله مورد تدر يبرا طرفهك يانس يل واريتحل -6جدول 
 سيتدر يها بازدانده

مجموع  Df منبع

 مجذورات

ن يانگيم

 مجذورات

F P 

 --- 68/2 27/672 55/1344 2 هابين گروه

  05/250 62/96021 384 هاگروه درون

   18/97336 386 كُل
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دهد كه نمره نگرش  مينشان  6به جدول  ينگاه
 ،يذهن كم توان يها ژه كه در مقولهيمعلمان آموزش و

ار د يتفاوت معن ،كنند ميس يتدر ييو ناشنوا يينايناب
 .شود ميد نييتا 4ه يفرض ،لذا .وجود ندارد

كه در  يمعلمان يها نمرهن يانگين ميب:  5ه يفرض
كنند  ميس يتدر ييمختلف آموزش استثنا يها مقوله

اس يمق در )يذهن كم توان ñ ييناشنوا ñ يينايناب(
 .تفاوت وجود دارد ،سيتدر يمشوقها

 
س بر يمقوله مورد تدر يبراك يس انيل واريتحل -7جدول 

 سيتدر يمشوقها
مجموع  Df منبع

 مجذورات

ن يانگيم

 مجذورات

F P 

 > 05/0 29/3 5/736 01/1473 2 هان گروهيب

   66/223 62/85887 384 هادرون گروه

    62/87360 386 كُل

 
دار  يمشخص است كه تفاوت معن 7در جدول 

كم ناشنوا و  ،انيكه با كودكان ناب ين نگرش معلمانيب
 ،f=  3/  29( وجود دارد ،كنند ميس يتدر يذهن توان
05 /0 < p(. معلوم شد كه تفاوت  يبا آزمون توك

و ذهني  كم توانن دو گروه معلمان كودكان يمعنادار ب
  .نا بوده استيناب

 
 يريجه گيبحث و نت

گونه كه اشاره شد هدف پژوهش حاضر  همان
 نسبت بهه ژينگرش معلمان آموزش و يبررس

در بخش  .س بوديشغل تدر يمشوقهاو  ها بازدارنده
ن يانگيم ها ل دادهيه و تحلينخست مربوط به ارائه تجز

 يژه بر روينگرش معلمان آموزش و يها نمره
 .س نشان داده شديتدر حرفه يمشوقهاو  ها بازدارنده

افراد گروه نمونه  نظرانگر آن بود كه به يج بينتا
 ،نامناسب يآموزش يهايزير رنامهل؛ بياز قب يموارد

و عدم وجود خط  يكمبود منابع و امكانات آموزش
ن را به خود يانگين ميباالتر يمناسب آموزش يها يمش

عمده حرفه  يها اختصاص دادند و به مثابه بازدارنده

 يپژوهشها يها افتهيج با ين نتايا .س بودنديتدر
 )2004(پالت  و اُلسون  ،)1991(و كروس  ينگسليبل

معلمان آموزش  ،احتماالً .همسو بود )1998( يو مان
 يو تخصص يژه از آنچه مربوط به مسائل آموزشيو

 ييها شتر در رنج هستند. بازدارندهيشود ب ميكارشان 
عبارتند از عدم  اند قرار گرفته يت بعديكه در اولو

 ،از كار معلمان توسط مسئوالن مربوطه يقدردان
 يهايريم گيان در تصمدخالت ندادن نظرات معلم

 ،ان با معلمآموز دانشخانواده  يمختلف و عدم همكار
 ين هم به قدرت بااليشيپ يپژوهشهاكه در 
 ،و كروس ينگسليليبود (ب شده آنها اشاره يبازدارندگ

 ،پالت و السون ،2005 ،كارگه و همكاران ،1994
قدرت  ،ن قسمتيگر در اينكته قابل تأمل د .)2004

 يياستثنا آموز دانشمسائل مربوط به  يگكمتر بازدارند
در امر  آموز دانششرفت كُند يهمانند پ يموارد .است
ان در آموز دانش يها مينظ يب ،يريادگيل و يتحص

ان به آموز دانشمتعدد و متنوع  يازهايكالس درس و ن
ز با ين افتهين يا .اند ده معلمان كمتر بازدارنده بودهيعق

 .و بود) همس2001تزن (يپژوهش الر
مشخص  زيس نيشغل تدر يمشوقهانه يدر زم

اس مزبور يدر مق سؤالد كه اكثر موارد مورد يگرد
كه ي) در حال4ار باال بودند (باالتر از ين بسيانگيم يدارا

انگر ين موضوع احتماالً بيا .بود 3 سؤالن هر يانگيم
اس يده شده در مقيپرس يهاسؤال  ميتماآنست كه  

 .برخوردارند ييباال يكنندگق يمذكور از قدرت تشو
) 1991و كروس ( ينگسليبل يها هافتيز با يافته نين يا

  .) هماهنگ است2005و كارگه و همكاران (
ــاث ،در بخــش دوم ــايتغر ميت ــدرك  ،چــون ييره م

س معلــم و تخصــص در يمقولــه مــورد تــدر ،يليتحصــ
قـرار   يمـورد بررسـ    يينه مرتبط با آموزش استثنايزم

ـ  1ه يفرض.اهد آمدر خويگرفت كه در ز ن يانگيـ ن مي: ب
 درمختلـف   يليرك تحصـ امـد  يمعلمان دارا يها نمره

 .تفـاوت وجـود دارد   ،سيشـغل تـدر   يمشوقهااس يمق
افتـه  ي .د شـد ييـ ه تاين فرضـ يـ ج نشان داد ايل نتايتحل

 )1993(و كـروس   ينگسـل يبل پـژوهش ج يمذكور با نتا
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ـ  يبا توجه به ا .همسو است دو گـروه  ن ين كه تفـاوت ب
 ،سـانس ين فـوق ل يانگيـ م(پلم است يسانس و ديل فوق
83/71=M پلميـــد يهـــايآزمودن ين بـــرايانگيـــو م، 

 64/90  =M(. يآنچـــه بـــرا  ،احتمـــاالً ،نيبنـــابرا 
ــايآزمودن ــ يدارا يه ــدرك تحص ــا يليم ــدرت ييپ ن ق

 يليمدرك تحص يافراد دارا يدارد برا يق كنندگيتشو
   .ت را نداشته استين خاصيباال ا

 يمعلمان دارا يها نمرهن يانگين مي: ب  2ه يفرض
 يها اس بازدارندهيمق درمختلف  يليرك تحصامد

د ييه تاين فرضيا. تفاوت وجود دارد ،سيشغل تدر
همسو  )1988(ر با پزوهش متزوك يجه اخينت .نشد

اس يموارد درج شده در مق مياحتماالً تما .ستين
از قدرت  هايس بر همه آزمودنيبازدارنده شغل تدر

  .اند كسان برخوردار بودهي يرندگبازدا
 يمعلمان دارا يها نمرهن يانگين مي: ب 3ه يفرض

 ،ژهير مرتبط با آموزش ويمرتبط و غ يليرك تحصامد
س تفاوت يشغل تدر يمشوقهاو  ها اس بازدارندهيمق در

 يتفاوت معن يعني. اين فرضيه تاييد نشد .وجود دارد
 ينشگاهرشته دا يكه دارا ين نگرش معلمانيب يدار

ر يبا سا اند ژهيمرتبط به آموزش و مي ت معليا تربي
 .س وجود ندارديشغل تدر يهابازدارنده درمعلمان 

و  )1991(و كروس  ينگسليافته فوق با پژوهش بلي
  .ستيهماهنگ ن )1993(نگر يس

كه در  يمعلمان يهانمرهن يانگين مي:  ب 4ه يفرض 
كنند  ميس يتدر ييمختلف آموزش استثنا يها مقوله

اس يمق در )يذهن كم توان ñ ييناشنوا ñ يينايناب(
اين فرضيه  .تفاوت وجود دارد ،سيتدر ي ها بازدارنده

ن نگرش معلمان يب ،گري. به عبارت دتاييد نشد
نا بر سر يناشنوا و ناب ،يذهن كم توانان آموز دانش

دار وجود  يس تفاوت معنيشغل تدر يها بازدارنده
و  )1993(نگر يس يپژوهشها افته مذكور باي .ندارد

احتماالً  ،لذا .ستيهمسو ن )1991(و كروس  ينگسليبل
ه معلمان يكل يس برايشغل تدر يها بازدارنده ميتما

 ييان استثناآموز دانشگوناگون  يها كه در مقوله
به  .اند داشته يت بازدارندگيخاص ،كنند ميس يتدر

طه يمشكالت و معضالت موجود در ح ،گريان ديب
ك جنس ياز  يبه نوع ييت استثنايم و تربيتعل

  .هستند
كه در  يمعلمان يها نمرهن يانگين ميب:  5ه يفرض

كنند  ميس يتدر ييمختلف آموزش استثنا يها مقوله
اس يمق در )يذهنكم توان  ñ ييناشنوا ñ يينايناب(

د ييه تايفرض اين.تفاوت وجود دارد ،سيتدر يمشوقها
 يباشد كه برال ين دليد بدين مطلب شايا .شد

 ييمتعدد كودكان استثنا يها كه در مقوله يمعلمان
وجود  يمختلف و متفاوت يمشوقهاكنند  ميس يتدر

در  يشترياز است كه تعمق بين ،نيبنابرا .داشته باشد
افته مزبور با مطالعه ي .ردين خصوص انجام گيا

پژوهشگران  .همسو است )1991(و كروس  ينگسليبل
 يمشوقهاخود نشان دادند كه  پژوهشز در يمذكور ن

كم ان آموز دانشمعلمان مربوط به  يس برايشغل تدر
نسبت به  يترشيب يق كنندگياثر تشو يذهن توان

  .باشد ميدارا  يياستثنا يها ر مقولهيمعلمان سا
 ينشان داد كه برخ پژوهشن يج ايموع نتادر مج

 يق كنندگيو تشو يكه جنبه بازدارندگ ييرهاياز متغ
مسئوالن آموزش  يتحت كنترل و دست كار ،دارند

ت يم و تربين بخش از تعليان ايمتصد .ژه قرار دارنديو
جامع و مناسب و دخل و  يهايزيتوانند با برنامه ر مي

 يحفظ و نگهدار يها نهيتصرف در آن موارد زم
ند و يشتر فراهم نمايژه را هر چه بيمعلمان آموزش و

مان آموزش معل يبرا يرا به گونه ا يط كاريشرا
 يزه يانگ    ل و يرقم بزنند كه آنها با تما يياستثنا

ر در ييتغ .خود اهتمام ورزند يشتر به كار حرفه ايب
ژه و استفاده از يدر آموزش و يتيريمد يهاسبك
ات يكه قادرند نظر يو كسان متخصصران يمد
آرام  يجاد جويا .اده كننديرا در اَعمال خود پ يتيريمد

 همراه با يانسان يهاام و حفظ حرمتو توأم با احتر
در مدارس و  يروابط انسان يهااستفاده از سبك

 ياديژه تا حدود زيمربوط به آموزش و يسازمانها
ن ياز كار با ا يناش يهايتواند استرسها و خستگ مي

كوشش سازمان آموزش  .سازد يگونه كودكان را خنث
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كه در  يك از موارديساختن هر  يدر عمل يياستثنا
زش يت انگيباعث تقو ،طالعه حاضر بدانها پرداخته شدم

  .شد ش خواهديت معلمان از شغل خويو رضا
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4) Emotional disorder 
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8) Halahan,kafman 

9) Job satisfaction 

10) Herzberg 

11) Herdson 
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