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مقایسه رضایت شغلی معلمان با دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی شهرستان        
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 چكیده

ن هرستاادی شآموزان کم توان ذهنی و عرضایت شغلی معلمان با دانشمقایسه حاضر با هدف کلی پژوهش 

نوع پس رویدادی یا  کاربردی، توصیفی از، انجام شد. روش تحقیق، 19-گیری اپیدمی کویدساری در دوران همه

در سال  ی شهر ساریتوان ذهنآموزان کممعلمان دانشکلیه . جامعه آماری عبارت بود از ای بودمقایسه-علی

ت، از نظر جنسیی توان ذهنآموزان کمدانش معلمانبا گروه که  یمعلمانو آن دسته از  1399–1400تحصیلی 

آموزان علمان دانشمنفر از  50تعداد به این ترتیب،  .بودسن، سطح تحصیالت و سابقه کاری، همتاسازی شده 

. نتخاب شدندنمونه آماری ا نفر از معلمان عادی و در مجموع، تعداد یکصد نفر به عنوان 50توان ذهنی و تعداد کم

ضایت ر رسشنامهگیری پزهدسترس انتخاب شد. ابزار انداتصادفی درگیری غیرری به شیوه نمونهاعضاء نمونه آما

نشان ( =05/0رصد )د 95سطح اطمینان در مستقل  tآزمون پارامتری بود.  گویه 30با  (1987شغلی گریکسون )

ن توازان کمآموانشن با دآموزان عادی بیشتر از رضایت شغلی معلمامیزان رضایت شغلی معلمان با دانشداد 
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 مقدمه

رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارآیی و نیز 

، ستر اکادی از ضایت یا خشنوس رحسااگر رمند یا کارهر کاع مطبوی هاسحسااز ایکی در واقع، . گرددساس رضایت فردی میاح

، ضین راکنارباشد. کامیان مدیره عمدی هاغدغهن از دکنارشتن کادانگهد خشنوو ضی وزی رامری اهانمازسابه همین سبب، در 

)مقیمی، ند دگرمین مازساوری هموجب بهر ،نهایتو در هند دئه میارابا کیفیت باال د و یازت خدماو تولید ، کنندمیر بهتر کا

ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی، متمایل و متعهد به حفظ (. امروزه، کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزش1391

باشد. وجود چنین نیروهایی در هر سازمان ضمن کاهش غیبت، عضویت سازمانی، از نیازهای اصلی و بسیار ضروری هر سازمانی می

تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دست 

ن به دنبال دارد )اسچوفلی یابی به اهداف فردی خواهد شد. عدم احساس تعهد و تعهد سطح پایین، نتایج منفی را برای فرد و سازما

ای برای رضایت شغلی باشد، اهمیت ویژهوری و کارایی خود میبردن بهرهامروزه، هر سازمانی که در صدد باال (.2008، 1و همکاران

بارت نماید. رضایت شغلی، عشود، چرا که رضایت شغلی در باالبردن کارایی سازمان نقش بسیار مهمی ایفا میکارکنان خود قائل می

است از نوع نگرش فرد نسبت به شغل خویش و به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند، اطالق 

(. به عبارت دیگر، رضایت شغلی یعنی دوست داشتن وظایف مورد لزوم یک شغل، شرایطی که 1393گردد )دهقانی و همکاران، می

های رضایت شغلی است این است شود. اصلی که حاکم بر همه بررسیی که برای آن دریافت میگیرد و پاداشدر آن کار انجام می

بایست در کارش ارضاء کننده و مفید باشد، میچه قرار است او خوشحال و تولیدشمار، چنانکه کارمند، انسانی است با نیازهای بی

های بیرونی مثل حقوق، های محیطی شغل و جنبهامل ویژگی(. رضایت شغلی دارای دو بعد بهداشتی که ش1391گردد )مقیمی، 

های کاری و عوامل انگیزشی است که وابسته به وظایف و محتوای شغلی نظیر سرپرستی، روابط بین فردی، شرایط و موقعیت

، همکاران، حقوق باشد. از سویی، رضایت شغلی از رضایت از سازمان، کار، سرپرستیاهمیت دادن به پیشرفت، مسئولیت و رشد می

گردد. اگر چه رضایت شغلی، زاییده عواملی نظیر شرایط محیط کار، نظام سازمانی و مزایا و رضایت از ترفیع و ارتقا تشکیل می

کار،  ،کلی(. بطور1393شغل، روابط حاکم بر محیط کار، عوامل اجتماعی و تأثیر عوامل فرهنگی نیز می باشد )دهقانی و همکاران، 

ها دخالت داده گیریکند و وقتی کارکنان کنترل بیشتری بر کار خود داشته باشند و در تصمیمرا در جامعه مشخص می هویت فرد

دهد دهند که خشنودی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. در این میان، تحقیقات نشان میشوند، رضایت شغلی بیشتری را نشان می

داری با موفقیت آنان در تدریس دارد. )عادی و استثنائی( نسبت به شغل خود ارتباط معنی که عالقه، انگیزه و احساس تعهد معلمان

به عبارت دیگر، اگر آن ها حرفه معلمی به خصوص اشتغال در مدارس استثنائی را با عالقه انتخاب کرده و دارای احساس تعهد و 

شود تا معلمان خصوصا معلمان استثنائی عوامل مذکور موجب میتر از دیگران هستند. انگیزه نسبت به کار خود باشند، عمال موفق

شود تا میزان تالش معلمان استثنائی باال رفته از شغل خود رضایت شغلی بیشتری کسب کنند که آن هم به نوبه خود باعث می

، کارکنان، بیشتر از گذشته درباره امروزه. از سویی، تعهد شغلی بیشتری از خود نشان داده و در نتیجه اثربخشی باالتری داشته باشند

خواهند. کارمندان اغلب حرفه خود را مطمئن، درازمدت و ارضا کننده می ها شغلکنند و نگران هستند. آنزندگی کاری خود فکر می

دن به قدرت، کنند و اکثر آن ها به پیشرفت خود، رسیبه باالترین سطح در سازمان شروع می با امید و انتظاراتی ویژه برای رسیدن

وجود انگیزش در شغل برای ادامه سو، دیگر از  (.1399و همکاران،  کمالی)دهند ها اهمیت میها و پاداشکسب باالترین مسئولیت

اشتغال الزم و ضروری است و اگر فرد به شغل خود عالقمند نباشد و در انجام وظایفش برانگیخته نشود، ادامه حرفه برایش ماللت 
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کند. بسته به اهمیت و شدت د. اما، برآورده شدن نیازها از طریق حرفه، احساس رضایت نسبت به شغل را ایجاد میآور خواهد بو

عوامل متعددی وجود دارد  (.1396وجود نیاز و میزان ارضای آن توسط حرفه، احساس رضایت نیز بیشتر خواهد شد )شفیع آبادی، 

تواند از ایجاد شغلی در افراد باشند. چه بسا تنها یک عامل از مجموعه این عوامل میتوانند ایجاد کننده رضایت که در کنار هم می

رضایت در فرد بکاهد یا حتی او را در زمره افراد ناراضی از شغل خود قرار دهد. نتیجه رضایت شغلی معلمان در تربیت نیروهای 

یابی به موفقیت شغلی است که باعث افزایش در دست شود. زیرا رضایت شغلی یکی از عوامل مهمانسانی کار آمد مشاهده می

تر هستند و از لحاظ سالمت گردد. به همین دلیل افراد در هنگام اشتغال به کار خوشحالکارایی و نیز احساس رضایت فرد می

میت تعلیم و تربیت کند. با توجه به اهها را تهدید میجسمی و روانی در وضع بهتری قرار دارند و خطر فرسودگی شغلی کمتر آن

توان به این مهم دست های اجرایی و فرهنگی آینده کشور با وجود معلمان دارای رضایت شغلی میآموزان به عنوان پشتوانهدانش

شود ها، وجود رضایت شغلی و شادمانی در این افراد موجب میچنین در خصوص معلمان استثنایی با توجه به نوع شغل آنیافت. هم

تر وابستگی کمتری نسبت به خانواده و جامعه داشته و حتی به عنوان فردی های مناسبآموزان استثنایی با گرفتن آموزشتا دانش

شغل گروهی از معلمان که تعلیم و تربیت کودکان استثنایی )کم توان ذهنی( را به  در این میان، موثر در جامعه نیز مطرح گردند.

ای بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. چرا که در هر جامعههای خاص این کودکان میتواناییها و ناعهده دارند به سبب ویژگی

شوند و از نظر جسمی با کودکان عادی تفاوت های متفاوتی نسبت به دیگر کودکان متولد میبیش از ده درصد کودکان با ویژگی

خاص مسئوالن تعلیم و تربیت همه کشورها هستند و برای  دارند. این گروه از کودکان تحت عنوان کودکان استثنایی مورد توجه

آموزش و پرورش آنان برنامه های خاصی تدوین گردیده است. با توجه به این که آموزش و پرورش استثنایی محصول پیشرفت در 

ها و بهره ت آموزشامر توجه و نگرش به تفاوت های فردی است، حضور معلمانی راضی، خشنود، اثربخش و کارا برای افزایش کیفی

 .(1395، و همکاران رهبر کرباسدهی،وری آموزش و پرورش استثنایی ضروری است )

های مختلفی را برای کودک، های عصبی تحولی است که در طول دوره رشدی شروع و آسیب، یکی از اختالل1توانی ذهنیکم

، این اختالل با معیارهایی از 2های ذهنی و رشدی آمریکاتوانیخانواده و جامعه به همراه دارد. مطابق با آخرین تعاریف انجمن نا

ریزی، تفکر انتزاعی، قضاوت، یادگیری، تجربه و فهمیدن قبیل آسیب در زمینه کارکردهای ذهنی که استدالل، حل مسئله، برنامه

(. افزایش 2011، 3ود )پارمنترششوند و نیز عملکرد انطباقی )مفهومی، اجتماعی یا عملی(، تشخیص داده میعملی را شامل می

ها های آنآموزان و خانوادههای بسیاری در زمینه شناخت بیشتر این دانشچشمگیر میزان شیوع این اختالل موجب اجرای پژوهش

های نسبتا محدودی انجام شده است. از های یادگیری، معلمان و مربیان این گروه پژوهششده است. با این حال در زمینه محیط

-آموزان کم توان ذهنی نسبت به همساالن دارای رشد طبیعی خود، مشکالت رفتاری بیشتر، تعامالت منفیِ والدرفی، دانشط

کنند، همه این عوامل آنان را مستعد مشکالت سازگاری تر و مشکالت تنظیم هیجانی و رفتاری باالتری را تجربه میکودک افزون

ارتباط و یادگیری و نیز  اسب با معلمان و مربیان و به دنبال آن کاهش فرصت برای برقراریگیری ارتباط نامندر مدرسه و نیز شکل

ویژه در معلمان شاغل در این نوع مدارس، نارضایتی هایی را کند که ممکن است بهکسب دیدگاه منفی نسبت به معلم و مدرسه می

 (.1396به وجود آورد )غباری بناب و نقدی، 

به طور  دبستانی و ابتدایی،توان ذهنی در مقاطع پیشآموزان کمه کیفیت رابطه بین مربیان و دانشپژوهشگران معتقدند ک

کننده سازگاری، کفایت اجتماعی، نگرش به مدرسه، مشارکت و عملکرد تحصیلی در مقاطع یاد شده و نیز در بینیپیش معناداری
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آموزان برای یادگیری آموز و توانمندسازی دانشو کیفیت زندگی دانش مقاطع باالتر است. از طرفی، ارتباط بین تعامل مثبت مربی

آموزانی که مدرسه را با ( گزارش کردند دانش2001) 2(. در این میان، هامر و پینتا2016، 1برآون-نیز ثابت شده است )بیدل

ت انضباطی کمتری را بروز دهند. اما، شود تا تخلفاکنند، ارتباط مثبت و نزدیک مربی و کودک باعث میمشکالت رفتاری شروع می

شود )هامر و پینتا، تضاد، کشمکش و ارتباط نامناسب با مربی موجب افزایش مشکالت رفتاری در کودکان کم توان ذهنی می

میانگین رضایت شغلی در معلمان مدارس عادی بیشتر از مدارس استثنایی است.  ند( نشان داد2020) 3آناستازیو و بلیوس (.2001

بیشتر از  آموزان عادیتوان ذهنی و معلمان با دانشآموزان کمدانشبا  در معلمان( نشان داد میانگین رضایت شغلی 2020) 4کارا

وجود  آموزان عادیتوان ذهنی و معلمان با دانشآموزان کمدانشبا  معلمانمتوسط است. اما، تفاوت معناداری بین رضایت شغلی 

-در پژوهش توان ذهنی است.آموزان کمدانشبا  آموزان عادی بیشتر از معلمانمعلمان با دانشدر میان دارد و میزان رضایت شغلی 

آموزان عادی آموزان کم توانی ذهنی و معلمان دانشبین معلمان دانش ند( نشان داد1395) همکارانرهبر کرباسدهی و  های دیگر،

کنند. مالکی را تجربه می یزن نسبت به معلمان مرد رضایت شغلی کمتر داری وجود دارد و معلماندر رضایت شغلی تفاوت معنی

بین رضایت شغلی معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد،  ند( نشان داد1394) و همکاران کوهبنانی

 .یعنی رضایت شغلی در معلمان مدارس استثنایی بیشتر می باشد

کمک آن ها  ایی که بااهکارهان به عنوان عوامل مؤثر و کارآمد در تربیت نسل آینده، یافتن ربا توجه به اهمیت نقش معلم

ای عیین کنندهتمحوری و  ان نقشهای همه جانبه، معلمبتوان این مهم را به بهترین نحو انجام داد، ضروری است. با وجود پیشرفت

ر مورد معلمان د یا منفی وزان دارند. اهمیت شناخت نگرش مثبتآمدهی به رفتار و تفکر دانشهای آموزشی و شکلیتلدر فعا

ر پرتو دده نیست. ی پوشیآموزان به طور اخص بر کسفرایند آموزش و پرورش به طور اعم و هدایت و راهنمایی و آموزش دانش

ست که اداده ن شود. تجربه نشاهاست که گزینش بهترین معلم برای عرضه بهترین آموزش میسر میشناخت این ویژگی

-، در دانششته باشندری داکارآمدترین و ماهرترین معلمان اگر نگرش منفی به شغل، مدرسه، کالس درس، محصل و فرایند یادگی

ن در خصوص گرش معلمانبه از آموزان، موفقیت چندانی نخواهند داشت. از این رو، اطالع دقیق و همه جانافزایی و هدایت دانش

با توجه به این که وجود  (.1398، اند در راستای اهداف تعلیم و تربیت مفید و مؤثر واقع شود )برقی ایرانیرضایت شغلی شان می تو

ش و پرورش مدارس آموزستا، این را ها ادامه دارد. دردار در اقتصاد، فناوری، مشاغل و ساختارهای سازمانتغییرات سریع و دنباله

ریزی نموده، هری، برناموه بهرهگردند، برای توسعارهایی که منتهی به رضایت شغلی مینیز باید عالوه بر توسعه راه کاستثنایی 

غلی خشنودی ش ایت وامکانات و محتوای آموزشی تهیه و یا با برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت، شرایط را برای رض

کم نتایج ا دستیو ده است نجام نشا یاین جامعه آماربا توجه به این که مشابه این پژوهش در معلمان خود فراهم نماید. بنابراین، 

شود که ع باعث میین موضواهایی در ارتباط با انجام پژوهش های انجام شده در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است،پژوهش

ن نیازهای ده کردآوردربر آموزش و پرورش بیشتر به این اصل مهم یعنی رفاه و رضایت جسمی و روانی کارکنان خود پرداخته و

-هنی و بهذن کم توان آموزاویژه دانشآموزان بهمادی و معنوی آنها سخت بکوشد و نتایج این امر را در پیشرفت تحصیلی دانش

انسانی  هایرمایهسفته در سازی استعدادهای نههای درس شاد و معلمان و مربیان با انگیزه و مستعد شکوفاوجود آمدن کالس

 هده کرد. )فراگیران( مشا

ای در ساختارها و روابط (، تغییرات گسترده19-دیکومهمان ناخوانده این روزها ) جا کهبا عنایت به موارد مطرح شده و از آن

شغلی و مسیرهای کاری در همه مشاغل  ایجاد نموده و به خصوص آموزش و پرورش را به سمت الکترونیکی و مجازی شدن 

                                                      
1.  Beadle‐Brown 
2. Hamre & Pianta 
3.  Anastasiou & Belios 
4.  Kara 
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-های پیشرفتهیافته و مدلنیز حاکی از آن است که این ویروس قصد ماندن دارد و پیوسته جهشهدایت نموده است و شواهد امر 

چندان گذاری اجتماعی را حائز اهمیت دوهای بهداشتی به ویژه رعایت فاصلهسازد. فلذا، رعایت پروتکلتری از خود را عیان می

ترین خدمت به نوع بشر یان، خدمات آموزش و پرورش به عنوان مهمسازد تا ارائه خدمات مختلف دچار نقصان نگردد و در این ممی

محیط کار هر انسان، خانه دوم اوست، بسادگی پیداست که این محیط نیز همچون خانه ناپذیر نیست، و از آن جا که هرگز توقف

ای خود پرداخته و حرفهد به ارتقاء دانش باید برآورنده حداقلی از نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آن ها بتوانند ضمن کسب درآم

های رضایت شغلی، عالوه خدمتی صادقانه ارائه دهند. از همین رو، نگاه نو به نیروی انسانی به عنوان سرمایه انسانی و تقویت بنیان

-دانشهای آنان به خصوص در وری مدارس، رضایتمندی کودکان و خانوادهبر افزایش کارایی و اثربخشی معلمان و در نتیجه بهره

سوال پاسخ دهد که آیا  به این است که پژوهش در پی آن را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس، این توان ذهنیآموزان کم

 ؟ متفاوت است 19-دیکو یدمیاپ یریگدر دوران همه توان ذهنی و معلمان عادی شهر ساریآموزان کمرضایت شغلی معلمان دانش

       

  روش  

معلمان از کلیه  عبارت استجامعه آماری ای است. مقایسه-اربردی، توصیفی از نوع پس رویدادی یا علیحاضر، ک پژوهش

-آموزان کممعلمان دانشبا گروه که  یمعلمانو آن دسته از  1399–1400توان ذهنی شهر ساری در سال تحصیلی آموزان کمدانش

-آموزان کممعلمان دانشنفر از  50تعداد  .، همتاسازی شده استاز نظر جنسیت، سن، سطح تحصیالت و سابقه کاریتوان ذهنی 

اعضاء نمونه آماری . و در مجموع، تعداد یکصد نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند معلمان عادینفر از  50و تعداد توان ذهنی 

دسترس برای انتخاب تصادفی دری غیرگیردسترس انتخاب شد. دلیل استفاده از روش نمونهتصادفی درگیری غیربه شیوه نمونه

یابی اعضاء نمونه، وجود میل، رغبت و انگیزه در پاسخگویان برای شرکت داوطلبانه و ارائه پاسخ صادقانه به سواالت، در جهت دست

ده، سیستماتیک، گیری احتمالی )تصادفی ساهای نمونهصورت و با استفاده از روشاینبه نتایج درست و قابل اعتماد است که در غیر

ابزار  .ای( ممکن است افراد منتخب از پاسخگویی به سواالت امتناع ورزیده و یا نظرات واقعی خود را ابراز ننمایندای و خوشهطبقه

شش مولفه  )گویه( سوال 70در قالب  ابزاراین . است (1969) 1لیناسمیت، کندل و هیوسنجش رضایت شغلی اقتباسی از پرسشنامه 

های (، ارتقاء )یا فرصت های رشد( )گویه 37-47های (، همکار )گویه23-36های (، سرپرست )گویه1-22های ار )گویهماهیت ک

سنجد. به دلیل طوالنی ( را می64-70های ( و شرایط محل کار )گویه55-63های ها( )گویه(، حقوق و مزایا )یا پرداخت54-48

پرسش کاهش  30( به منظور کاهش سواالت انجام گرفت و تعداد سواالت به 1987بودن پرسشنامه، پژوهشی توسط گریکسون )

های (، همکار )گویه7-12های (، سرپرست )گویه1-6های یافت، یعنی نسخه کوتاه شده هر یک از شش مولفه ماهیت کار )گویه

-گیری می(، را اندازه64-70های ر )گویه(  و شرایط محل کا25-30های (، حقوق و مزایا )گویه19-24های (، ارتقاء )گویه 18-13

-سنج لیکرت است، بهای و طیف نگرشگیری فاصلهبر اساس مقیاس اندازهرضایت شغلی )فرم کوتاه(  پرسشنامهگذاری نمره کند.

 2یاز؛ مخالفم، امت 1دارد. آزمودنی برای انتخاب گزینه کامال مخالفم،  5تا  1که در پاسخ به هر سوال، هر گزینه امتیازی از طوری

، 9، 4، 3های دهی به گزینهنماید. در حالی که نمرهامتیاز کسب می 5امتیاز و کامال موافقم،  4موافقم،  امتیاز؛ 3؛ بی نظرم، امتیاز

، امتیاز؛ مخالفم 5ها، آزمودنی برای انتخاب گزینه کامال مخالفم، به صورت معکوس است. یعنی در پاسخ به این سوال 30و  21، 18

( برای تایید 1394) امانی و نامداری پژماننماید. امتیاز کسب می 1امتیاز و کامال موافقم،  2موافقم،  امتیاز؛ 3؛ بی نظرم، امتیاز 4

                                                      

1. Smith, Kendall & Hulin 
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روایی از روش تایید روایی صوری و محتوایی با نظر متخصصان و صاحبنظران بهره جست. جهت تعیین مقدار پایایی از روش 

، 87/0-92/0های آن در بازه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، میزان پایایی برای کل پرسشنامه و مولفه همسانی درونی و از طریق

ها جهت دستیابی به برای تجزیه و تحلیل داده (.1394،  )امانی و نامداری پژمانمحاسبه شد که بیانگر پایایی پرسشنامه است 

برای گروه های  tآزمون اوانی، میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )های آمار توصیفی )فراوانی، درصد فرها، از روشیافته

-( استفاده شد. نخست، آزمون معتبر کولموگروف=05/0درصد ) 95و سطح اطمینان  23SPSS ( از طریق نرم افزار مستقل

کنند. ع نرمال تبعیت میاسمیرنوف، جهت تشخیص نرمال بودن متغیرهای پژوهش اجرا و مشخص گردید متغیرها از یک توزی

سپس، آزمون لون جهت بررسی همسانی واریانس متغیرها در دو گروه مورد مطالعه به اجرا در آمد و مشخص شد که همسانی 

 ها است. ها مورد تایید داده)برابری( واریانس

 

 هایافته

 40درصد( و  30: عادید و درص 30: توانکمدرصد افراد مورد مطالعه در هر دو گروه زن ) 60، در خصوص نمونه مورد بررسی

 16: عادیدرصد و  17: نتواکمسال و کمتر ) 30درصد  33 باشند.درصد( می 20: عادیدرصد و  20: کم تواندرصد دیگر مرد )

درصد و  16: توانکم)سال  50الی  41درصد  33درصد(،  14: عادیدرصد و  15: توانکمسال ) 40الی  31درصد  29درصد(، 

 10ر دو گروه درصد در ه 35 درصد( سن دارند. 3: عادیدرصد و  2: توانکمسال و باالتر ) 51درصد دیگر  5درصد( و  17: دیعا

 24درصد( و  21: عادی درصد و 20: توانکمسال ) 20الی  11درصد  41درصد(،  16: عادیدرصد و  19: توانکمسال و کمتر )

 درصد( سابقه خدمت دارند.  13: عادیدرصد و  11: توانکمسال و باالتر ) 21درصد دیگر 

ارتقاء،  ، سرپرست، همکار،ماهیت کارهای آن )رضایت از: و مولفهرضایت شغلی  (، متغیرα=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان 

، α = 05/0دار ( از مق.Sigی )دارمقدار سطح معنیکنند. چرا که ( از یک توزیع نرمال پیروی میحقوق و مزایا و شرایط محل کار

قدار مها است، چرا که د دادهمورد تایی نیز ها(، فرض همگنی واریانسα=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان  چنین،هم است. بزرگتر

آن  هایو مولفهضایت شغلی رها در بین متغیر لذا برابری واریانس است. بزرگتر، α = 05/0( از مقدار .Sigداری )سطح معنی

در  سخگویانپانمرات  ه توزیعدهد کنشان می( هیت کار، سرپرست، همکار، ارتقاء، حقوق و مزایا و شرایط محل کارما)رضایت از: 

 ای ندارد.هابل مالحظتغییرات ق ، یکنواخت بوده وآموزان عادیتوان ذهنی و معلمان با دانشآموزان کممعلمان با دانشگروه دو 
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پیدمی گیری اتوان ذهنی و عادی در دوران همهآموزان کممعلمان با دانش فرضیه: میزان رضایت شغلی

 متفاوت است. 19-کوید

 

 توان ذهنی و عادیآموزان کممستقل؛ مقایسه رضایت شغلی در معلمان با دانش t: آزمون 1جدول 
معلمان با  متغیر

 آموزاندانش

 تعداد

 

انحراف  میانگین

 استاندارد

درجه  tآماره 

 آزادی

 داریح معنیسط

(Sig.) 

 
 ماهیت کار

  70/0 28/3 50 توانکم
56/3 

 
98 

 
 75/0 80/3 50 عادی 001/0

 

 سرپرست
  84/0 39/3 50 توانکم

39/3 

 
98 

 
 75/0 93/3 50 عادی 001/0

 
 همکار

  49/0 32/3 50 توانکم
79/4 

 
98 

 
 49/0 79/3 50 عادی 000/0

 
 ارتقاء

  47/0 32/3 50 توانکم
27/4 

 
98 

 
 56/0 77/3 50 عادی 000/0

 
 حقوق و مزایا

  74/0 12/3 50 توانکم
20/3 

 
98 

 
 85/0 63/3 50 عادی 002/0

 
 شرایط محل کار

  44/0 32/3 50 توانکم
28/5 

 
98 

 
 44/0 78/3 50 عادی 000/0

 
 رضایت شغلی

  46/0 29/3 50 توانکم
20/5 

 
98 

 
 48/0 78/3 50 عادی 000/0

     

گردد، چرا ( تایید می1H( رد و فرضیه پژوهشی )0H(، فرضیه صفر )α=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  1جدول 

-هو مولفیانگین رضایت شغلی یعنی، از لحاظ آماری بین م تر است.، کوچکα = 05/0( از مقدار .Sigداری )مقدار سطح معنیکه 

توان ذهنی و کم آموزاننشبا دا معلمان( ماهیت کار، سرپرست، همکار، ارتقاء، حقوق و مزایا و شرایط محل کارز: های آن )رضایت ا

ین نمرات ا که میانگجز آنا آموزان عادی در دوران همه گیری کرونا اختالف )تفاوت( معناداری وجود دارد و معلمان با دانش

( است، 78/3موزان عادی )آ( کمتر از رضایت شغلی معلمان با دانش29/3ان ذهنی )توآموزان کمرضایت شغلی معلمان با دانش

ذهنی در دوران  توانان کمآموزشآموزان عادی بیشتر از رضایت شغلی معلمان با دانبنابراین، میزان رضایت شغلی معلمان با دانش

 است. 19-گیری اپیدمی کویدهمه
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 گیرینتیجهو بحث 

ت ر از رضایادی بیشتعآموزان حاکی از آن است که میزان رضایت شغلی معلمان با دانش ین پژوهشاهای حاصل از یافته

های آناستازیو و با نتایج پژوهش است. این یافته 19-گیری اپیدمی کویدتوان ذهنی در دوران همهآموزان کمشغلی معلمان با دانش

باشد. در تبیین ( همسو می1394) و همکاران مالکی کوهبنانی و (1395) همکارانرهبر کرباسدهی و  ،(2020کارا ) ،(2020بلیوس )

های ابی ویژگیز ارزیتوان اذعان داشت که رضایت شغلی، احساس مثبتی است که هر فرد شاغل پس انتیجه به دست آمده می

ست. او شرکتی  زمانر ساکند. لذا، رضایت شغلی عاملی مهم در مشارکت و نقش موثر کارکنان همختلف شغل خود، تجربه می

ذاشته و از یر منفی گها نیز تاثنسبت به شغل خود احساس رضایت کمتری دارند، بر عملکرد کاری آن معلمانبدون شک، زمانی که 

د، یعنی، ردار هستنی برخوکه از رضایت شغلی سطح باالی آن دسته از معلمانیشود. شان نیز کاسته میکیفیت شغل و حتی زندگی

دی وجود وامل متعدن حال، عدوست دارند و از احساس خوب و مطلوبی نسبت به آن برخوردار می باشند. با ایبیشتر را  شانشغل

رفت کار، شغلى و پیش نیتدارند از جمله عوامل محیطی و شرایط اقلیمی، ایمنى و بهداشت کار، ساعات کار و نوبت کارى، ام

پاداش کافى  ات در کار،هاى کارى، تغییرگیرى، محتواى کار و تحقق ظرفیتر تصمیمتغییرات تکنولوژیکی و فناوری ها، مشارکت د

که تعلیم ستثنایی معلمان ا خصوص در می توانند بر رضایت شغلی معلمان موثر واقع گردند.و عادالنه، خانواده و فراغت و غیره، که 

، بایستیکودکان م اص اینخهای ها و ناتواناییویژگی و تربیت کودکان استثنایی )کم توان ذهنی( را به عهده دارند به سبب

کان تحت روه از کوداین گه چرا کجدی قرار گیرد. و اهتمام مورد توجه  رضایت شغلی شان مخصوصا در این دوران اپیدمی کرونا،

رنامه های بورش آنان و پر عنوان کودکان استثنایی مورد توجه خاص مسئوالن تعلیم و تربیت همه کشورها هستند و برای آموزش

 وری آموزش وبهره  وها حضور معلمانی راضی، خشنود، اثربخش و کارا برای افزایش کیفیت آموزش می گردد وخاصی تدوین 

لت عذهنی به  کم توانی آموزانشود که تدریس دانشگیری میهای پژوهش نتیجهبر اساس یافته .پرورش استثنایی ضروری است

راهم آوردن ریق فط بنابراین از ها تاثیر منفی دارد،کند، بر رضایت شغلی آنیی که برای معلمان ایجاد میهاها و چالشدشواری

یت سطوح رضا توان امکانات رفاهی بیشتر و تالش در جهت کاهش دغدغه ها و مشکالت معلمان کودکان کم توانی ذهنی می

جدید نظر در تشوق ها و دمت، مانات کافی برای آموزش، آموزش ضمن خلذا، باید با فراهم آوردن امک شغلی آن ها را افزایش داد.

 سیاست های جابجایی معلمان، برای ایجاد انگیزه و حفظ معلمان در مدارس استثنایی اقدام نمود.
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