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 8بررسی رابطه نقش شغلی با تنش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه
 0، زهره عباسی0، دکتر حسن نودهی 2اعظم عباسی کرقند

 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه نقش شغلی با  تنش شغلی معلمان کودکان با نیازهای 

نفر  0211ی این پژوهش و جامعه آمار روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود .بود ویژه 

ای به عنوان نمونه نفر از معلمان با استفاده از  نمونه گیری تصادفی طبقه 250بودند که 

و پرسشنامه ( 0552)رایس فیلیپ ها با استفاده از پرسشنامهگردآوری داده. انتخاب شدند

ب های آماری ضریها از آزمون جهت تجزیه و تحلیل داده.  صورت گرفت( 0586)اسپیو

بر  .مستقل استفاده شد tهمبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، تحلیل واریانس یک عاملی و 

بار کاری ، بی کفایتی، دوگانگی نقش، محدوده ) اساس نتایج به دست آمده بین نقش شغلی

روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق )با تنش شغلی( نقش، مسئولیت و محیط فیزیکی

های دیگر پژوهش، بر اساس یافته .ن با نیازهای ویژه رابطه وجود داردمعلمان کودکا( شغلی

بین نقش شغلی و تنش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه به لحاظ سابقه خدمت، مدرک 

مساله تنش شغلی در همه مشاغل مطرح  .تحصیلی و جنسیت تفاوت معناداری وجود نداشت

کند چون یک معلم  عالوه بر مسائل و  خاصی پیدا میاست  اما در ارتباط با شغل معلم معنای 

مشکالتی که در همه افراد مطرح  است، با برخی مسائل و مشکالتی که صرفا ناشی از نوع 

 .شود شغل وی است نیز مواجه می

 .نقش شغلی ، تنش شغلی، معلمان  کودکان با نیازهای ویژه  :واژگان کلیدی

                                                      
 08/2/0055تاریخ پذیرش مقاله   - 09/0/0055تاریخ دریافت مقاله   
 .دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نیشابور، ایران 2
 علمی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران گروه علوم تربیتی و عضو هیئت استادیار 0
 شناسیکارشناسی ارشد روان  
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  مقدمه

شغل وی تشکیل . دهد هم زندگی هر فردی را شغل وی تشکیل میهای م امروزه، یکی از جنبه

نیازهای روانی ما، از قبیل . کند های زندگی ما را تأمین می شغل، عالوه بر اینکه هزینه. دهد می

تحرک روانی و بدنی، تماس اجتماعی، احساس خودارزشمندی، اعتماد و توانمندی را نیز ارضا 

در زندگی همه افرادی که (. 0080اطبایی و جمعه پور، قدیمی مقدم، حسینی طب)نماید  می

کند  های مختلف بر آنها فشار روانی وارد  می دارای شغل هستند استرس وجود دارد و به گونه

 (.0088علوی، جنتی فرد و داوودی، )

تری بر سازمان دارد یکی از این  آمدهایی نیز دارد که اثر مستقیم فشار روانی پی

این . فشار روانی شدید، کاهش عملکرد مناسب و درست استآمدهای واضح  پی

. گردد وری متجلی می تواند به صورت کیفیت ضعیف کار، افت بهره کاهش می

: تواند نتیجة فشار روانی باشد که مهمترین آنها عبارتند از گیری نیز می کناره

ر سازمان غیبت ، استعفا و ترک کار پی آمدهایی فشار روانی که هم بر فرد و هم ب

اید که فرد احساس کند فشارهایی خیلی زیاد  و هنگامی بوجود می. گذارد  اثر می

 (. 0068الوانی، )کند در نتیجه نقش شغلی کاهش می یابد  را تحمل می

تنش شغلی دارای عوارض و پیامدهای مختلف جسمی، روانی، رفتاری و سازمانی 

گوارشی، اسکلتی عضالنی،  های قلبی عروقی، بیماری :است عوارض جسمی شامل

های مختلف و افزایش بروز صدمات و حوادث  اختالالت سیستم ایمنی و سرطان

ها از عالئم خفیف عصبی روانی تا  عوارض روانی طیف وسیعی از بیماری. است

عالئم اولیه و خفیف ممکن است شامل  .گیرند های شدید روانی را در برمی بیماری

ابی، تکان عصبی، سردرد، سوءهاضمه ، ناخن جویدن و خو از بین رفتن اشتها، بی

های واضح  با تشدید و ادامه اثر تنش بر روی فرد بیماری. کاهش تمرکز باشد

مانند افسردگی، اختالالت اضطرابی، سوماتیفرم و دردهای سایکوژنیک ممکن است 

پیامدهای رفتاری تنش شغلی نیز شامل غیبت از کار، مصرف دخانیات، . رخ دهد

همچنین استرس دارای . اختالل خواب، سوء مصرف دارو، الکل و اعتیاد است

ها،  پیامدهای سازمانی از جمله کاهش عملکرد مناسب، افزایش تعداد غیبت

باشد  افزایش موارد استعفا، کاهش رضایت شغلی، کاهش تعهد سازمانی و غیره می

 (. 0052ی، ؛ به نقل ازکمالی اردکانی، ملک، عطارچی و محمد0558رم، )
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. های کاری هستند فشار و تنش شغلی مشکالت شایعی برای کارکنان در محیط

های مربوط به  برآورد هزینه( 2119، 0؛ به نقل از چاپمن2115)بوید، لوین و ساگر

 011فشارهای شغلی نظیر اضطراب شغلی و فرسودگی هیجانی را در آمریکا 

نظریه پردازان و پژوهشگران مختلف  به همین دلیل. اند بیلیون دالر گزارش نموده

تالش وافری را برای ارائه الگوهایی که از طریق آنها می توان تنش و فشار شغلی 

ای از عامل های پیشایند تحت کنترل و مدیریت  را به عنوان پیامد نهایی مجموعه

های کاری  های مشخصی از شغل افراد در محیط جنبه. اند درآورد، به خرج داده

از مهمترین این . ند منجر به احساس تنش و فشار شغلی در افراد شوندتوا می

های وابسته به نقش افراد نظیر فقدان  توان به  گرانباری نقش، عامل ها می عامل

قدرت، ابهام و تعارض نقش، تهدید رشد و پیشرفت فردی، چشم انداز مبهم نسبت 

، 2اویانگ)اشاره کرد احساس کم ارزشی روانی در محیط کار به آینده شغلی و 

تواند  ها به تنهایی یا در کنار دیگر عامل ها می هر یک از این عامل(. 2115

نایی کاری، ناتوانی در  موجب شوند تا افراد دچار احساس کاهش کارآمدی، افت توا

ابتکار و نوآوری، کاهش عالقه به کار، افزایش انعطاف ناپذیری، فقدان عالقه به 

 (. 2115اویانگ، )کاهش سطح مسئولیت پذیری شوند سازمان و همکاران و

 و موانع ها، فرصت و ها با موقعیت فرد آن در که شده بیان حالتی تنش

او  برای آنها از حاصل نتایج که گردد می مواجه و انتظاراتی نیازها یا ها محدودیت

 آن دقیق بینی و پیش است نامطمئن مذکور نتایج تحقیق امکان اما است، مهم

 بودن مهم و ناخوشایند، نتایج وقوع احتمال نامشخص ترتیب، بدین .نیست سرمی

 (.0068الوانی، )شوند می محسوب فرد در تنش آورنده به وجود عوامل آنها،

بررسی ها نشان داده است که در میان مشغله های پر خطر، معلمان سطوح باالیی از استرس 

مان استثنایی که دارای دانش آموزان با نیازهای این امر در مورد معل. دهند شغلی را نشان می

تر کرده، که در چنین حالتی هم دانش  باشند مسئله را وخیم ویژه و مشکالت بیشتری می

آموزان از بی حوصلگی معلم آزرده خاطر می شوند و هم شغل معلم برایش نارضایت کننده به 

تی که روی معلمان دارای کودکان با تحقیقا( 2117)0مایلز، آرمزبی و سیمپسون. نظر می رسد

با نیازهای ویژه انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که علت اینکه این گروه از معلمان در 

                                                      
1 Chapman 
2 Ouyang 
3   . Myles Ormsbee & Simpson 



 0058بهار و تابستان  ،01شماره ،پنجمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره      پویش  فصلنامه 

08 

 

باشند، دجار فشار کاری بیشتری  برقراری ارتباط با این نوع کودکان درگیر مشکالت زیادی می

کریمی و . شود ها موجب میتنی را در آن -باشند و همین امر زمینه بیماری های روان می

متوسطه که انجام دادند،  دوره دبیران شغلی استرس ابعاد بررسی در پژوهش( 0051)مرادمند

 ای، حرفه رشد فقدان کار، زیاد حجم یعنی استرس شغلی ابعاد از یک هر نتایج نشان داد که

 و انش آموزاند به مربوط مسائل میان همکاران، نامناسب و سرد روابط اجتماعی، منزلت عدم

 .است بوده مؤثر شغلی دبیران استرس ایجاد در متوسط حد از بیش مزایا و حقوق کمی

می  دچار استرس خود شغل در منزلت عدم احساس داشتن از زن معلمان از بیش مرد معلمان

لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه نقش شغلی با  تنش شغلی معلمان  .شدند

 .باشد کودکان با نیازهای ویژه می

 

 های تحقیق فرضیه

ا تنش شغلی و : 0فرضیه شماره  های روابط بین فردی،  مولفهبین نقش شغلی ب

یازهای ویژه رابطه  وضعیت جسمانی و عالیق شغلی ا ن معلمان کودکان ب

 .معناداری وجود دارد

ا تنش شغلی و:  2فرضیه شماره  های روابط بین  مولفه بین بار کاری نقش ب

معلمان کودکان با نیازهای ویژه رابطه  انی و عالیق شغلیفردی، وضعیت جسم

 .معناداری وجود دارد

ا تنش شغلی و: 0فرضیه شماره   های روابط بین  مولفه بین بی کفایتی نقش ب

معلمان کودکان با نیازهای ویژه رابطه  فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی

 .معناداری وجود دارد

ا  تنش شغلی وین دو گانگ: 0فرضیه شماره    های روابط بین  مولفه ی نقش ب

معلمان کودکان با نیازهای ویژه رابطه  فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی

 .معناداری وجود دارد

ا تنش شغلی و: 9فرضیه شماره   های روابط بین فردی،  مولفه ین محدوده نقش ب

یازهای ویژه ر وضعیت جسمانی و عالیق شغلی ا ن ابطه معلمان کودکان ب

 .معناداری وجود دارد

های روابط بین فردی،  مولفه بین مسئولیت با تنش شغلی و: 7فرضیه شماره 

یازهای ویژه رابطه  وضعیت جسمانی و عالیق شغلی ا ن معلمان کودکان ب

 .معناداری وجود دارد
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های روابط بین  مولفه بین محیط فیزیکی با تنش شغلی و:  6فرضیه شماره 

یازهای ویژه رابطه  نی و عالیق شغلیفردی، وضعیت جسما ا ن معلمان  کودکان ب

 .معناداری وجود دارد

ا نیازهای ویژه به لحاظ : 8فرضیه شماره   بین نقش شغلی معلمان کودکان ب

 .سابقه شغلی، میزان تحصیالت و جنسیت تفاوت وجود دارد

ا نیازهای ویژه به لحا: 5فرضیه شماره   ظ بین تنش شغلی معلمان کودکان ب

 .سابقه شغلی، میزان تحصیالت و جنسیت تفاوت وجود دارد

 

 روش تحقیق  

ی معلمان کودکان با حاضر جامعه مورد بررسی عبارت است از کلیه در پژوهش

در دبستان  50-59نیازهای ویژه دوره ابتدایی شهر مشهد که در سال تحصیلی 

 0211مل که این تعداد شا. باشندهای  شهر مشهد مشغول به خدمت  می

برای برآورد حجم . گیردرا در بر می( معلم زن 891معلم مرد و  091)معلم

نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد و روش نمونه گیری تصادفی 

 .بود( نسبی)طبقه ای
 

 ابزارهای اندازه گیری 

برای سنجش نقش شغلی  از پرسشنامه نقش  شغلی که  :پرسشنامه نقش شغلی-الف  

: این پرسشنامه از شش بعد. ساخته شده است مورد استفاده قرار گرفت( 0586)اسپیوتوسط 

ا 7ا مسئولیت و 9ا محدوده نقش، 0ا دوگانگی نقش، 0کفایتی نقش،  ا بی2ا بارکاری نقش، 0

 .سوال می باشد 71این پرسشنامه شامل . محیط فیزیکی تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است

در پژوهشی  روایی محتوایی این پرسشنامه بسیار مطلوب گزارش ( 2117)شریفیان و همکاران

 و ضریب محاسبه گردید بخشی رضایت سطح در بازآزمایی به شیوه آن شده است و پایایی

در این پژوهش پایایی . محاسبه و گزارش شده است/. 85با  برابر کرونباخ آن نیز آلفای

 به دست آمد 68/1ای کل پرسشنامه پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بر

استفاده ( 0552)رایس فیلیپ ی برای سنجش تنش شغلی از پرسشنامه :تنش شغلی-ب

( 0066به نقل از رجب پور، 0066)ماده است که توسط حاتمی 96شد، این پرسشنامه شامل 

روابط بین فردی، وضعیت جسمانی : و شامل سه خرده مقیاس. ترجمه و هنجاریابی شده است
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، به ( 0)نمره گذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت است که از هرگز. و عالیق شغلی می باشد

(  0066)رجب پور . تشکیل شده است( 9)و بیشتر اوقات( 0)، اغلب( 0)، گاهی اوقات(2)ندرت

میزان پایایی محاسبه شده با . معلم مدرسه مورد آزمون قرار داد 269این پرسشنامه را در مورد 

و برای  50/1به دست آمد و میزان روایی برای کل پرسشنامه  85/1ز الفای کرونباخ استفاده ا

؛  عالیق شغلی 88/1و وضعیت جسمانی  85/1سه بخش از آن به ترتیب روابط بین فردی 

در این پژوهش پایایی کل پرسشنامه با استفاده (. 0050نعیمی و همکار، )به دست آمد  80/1

 .به دست آمد 79/1از روش آلفای کرونباخ 

 

 های پژوهش  یافته 

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی  بین نقش شغلی با  تنش شغلی و  مؤلفه: فرضیه اول

 .و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه رابطه معناداری وجود دارد

 
یت های روابط بین فردی، وضع همبستگی نقش شغلی با تنش شغلی و مؤلفه :0جدول شماره 

 جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه

  مؤلفه

ی
ش شغل
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 **789/1 **720/1 **606/1 **668/1 نقش شغلی

                               19/1>p   *10/1>p** 

 

نقش شغلی با تنش شغلی، روابط بین  شود که بین، مشاهده می0باتوجه به جدول شماره 

فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی ها  از 

 .معنادار می باشد( p<19/1)نظر آماری در سطح

  

هم چنین برای آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده 

 .استشده است که در جداول زیر ارائه شده 
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بینی نقش شغلی با تنش شغلی و  برای پیش نتایج آنالیز رگرسیون همزمان: 2جدول شماره 

 های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی مؤلفه

 ها مؤلفه
ضرایب 

 غیراستاندارد
 خطای معیار

ضرایب 

 استاندارد
T 

سطح 

 معناداری

 19/1 579/0 005/1 929/1 121/0 تنش شغلی

 روابط بین

 فردی
521/1 929/1 060/1 112/0 008/1 

وضعیت 

 جسمانی
461/1 061/1 010/1 588/1 029/1 

 600/1- 076/1 -170/1 991/1- 212/1 عالیق شغلی

R 726/1 

R
2 721/1 

F 11/82 

 110/1 سطح معناداری

درصد از واریانس نقش شغلی  72تعدیل شده،  R ، باتوجه به مجذور 2مطابق  جدول شماره  

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی معلمان  تنش شغلی و مؤلفهسط تو

ضرایب استاندارد  ودر کل گروه مورد پژوهش تبیین می شود کودکان با نیازهای ویژه 

درصدی % 00با بتای   کودکان با نیازهای ویژه بین ، تنش شغلی معلمانمتغیرهای پیش

وضعیت  ،روابط بین فردیاما . یش بینی نقش شغلی داردبه صورت مثبت سهم معناداری در پ

 .عالیق شغلی سهم معناداری در پیش بینی نقش شغلی نداردو  جسمانی

های روابط بین فردی، وضعیت  تنش شغلی و مؤلفهبارکاری نقش با  بین : فرضیه دوم

 .اردرابطه معناداری وجود دکودکان با نیازهای ویژه جسمانی و عالیق شغلی معلمان  
های روابط بین فردی، وضعیت  همبستگی بار کاری نقش با  تنش شغلی و مؤلفه :0جدول شماره

 جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه

ی  مولفه
ش شغل

تن
ن  

ط بی
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ی
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 **006/1 **066/1 **060/1 **050/1 بارکاری نقش

                                19/1>p   *10/1>p* 
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بین بارکاری نقش با تنش شغلی، روابط بین : شود که، مشاهده می0باتوجه به جدول شماره 

فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی ها  از 

 . معنادار می باشد( p<19/1)نظر آماری در سطح

 

آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده هم چنین برای 

 .شده است که در جداول زیر ارائه شده است

 
تنش شغلی و مولفه های بارکاری نقش با  بینی  پیش نتایج آنالیز رگرسیون همزمان: 0جدول شماره 

 روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی

 ها مؤلفه
ضرایب 

 غیراستاندارد
 ی معیارخطا

ضرایب 

 استاندارد
T 

سطح 

 معناداری

 110/1 -880/0 -256/1 109/1 -069/1 تنش شغلی

 180/1 -692/0 -000/1 009/1 -212/1 روابط بین فردی

 508/1 166/1 117/1 100/1 110/1 وضعیت جسمانی

 110/1 880/2 208/1 167/1 205/1 عالیق شغلی

R 275/1 

R
2 290/1 

F 510/06 

 111/1 اریسطح معناد

 
بارکاری نقش درصد از واریانس  29تعدیل شده،  R ، باتوجه به مجذور 0مطابق جدول شماره 

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان  تنش شغلی و مؤلفهبا 

و ضرایب استاندارد توسط در کل گروه مورد پژوهش تبیین می شود با نیازهای ویژه 

بین ، تنش شغلی و عالیق شغلی معلمان کودکان استثنایی به صورت مثبت پیشمتغیرهای 

سهم   وضعیت جسمانی و روابط بین فردیاما . داردبارکاری نقش سهم معناداری در پیش بینی 

 .نداردبارکاری نقش معناداری در پیش بینی 

ردی، وضعیت های روابط بین ف تنش شغلی و مؤلفهکفایتی نقش  با   بین بی: فرضیه سوم

 .رابطه معناداری وجود داردکودکان با نیازهای ویژه جسمانی و عالیق شغلی معلمان  
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های روابط بین فردی، وضعیت  همبستگی بی کفایتی نقش با تنش شغلی و مؤلفه: 9جدول شماره 

 جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه
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 **007/1 **071/1 **001/1 **910/1 کفایتی نقش بی

                              19/1>p   *10/1>p** 

کفایتی نقش با تنش شغلی، روابط بین  بین بی: شودکه، مشاهده می9باتوجه به جدول شماره 

ها  از  د دارد که این همبستگیفردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی همبستگی مثبت وجو

 . معنادار می باشد( p<19/1)نظر آماری در سطح

هم چنین برای آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده 

 .شده است که در جداول زیر ارائه شده است
شغلی و تنش  کفایتی نقش با بی بینی برای پیش نتایج آنالیز رگرسیون همزمان: 7جدول شماره 

 های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی مؤلفه

ضریب  ها مؤلفه
B 

 T ضریب بتا خطای معیار
سطح 

 معناداری

 110/1 -880/0 -256/1 109/1 -069/1 تنش شغلی

 180/1 -692/0 -000/1 009/1 -212/1 روابط بین فردی

 508/1 166/1 117/1 100/1 110/1 وضعیت جسمانی

 110/1 880/2 208/1 167/1 205/1 یعالیق شغل

R 270/1 

R
2 270/1 

F 208/06 

 111/1 سطح معناداری

 کفایتی نقش بی درصد از واریانس 27تعدیل شده،  R ، باتوجه به مجذور 7مطابق جدول شماره

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی معلمان  تنش شغلی و مؤلفهتوسط 

و ضرایب استاندارد  .در کل گروه مورد پژوهش تبیین می شود ویژه کودکان با نیازهای

بین ، تنش شغلی و عالیق شغلی معلمان کودکان استثنایی به صورت مثبت متغیرهای پیش
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 وضعیت جسمانی و روابط بین فردیاما . سهم معناداری در پیش بینی بی کفایتی نقش دارد

 .داردسهم معناداری در پیش بینی بی کفایتی نقش ن

های روابط بین فردی، وضعیت  تنش شغلی و مؤلفهبین دو گانگی نقش با : فرضیه چهارم 

 .رابطه معناداری وجود دارد کودکان با نیازهای ویژهجسمانی و عالیق شغلی معلمان 
های روابط بین فردی،  همبستگی دو گانگی نقش با تنش شغلی و مؤلفه: 6جدول شماره 

 غلی معلمان کودکان با نیازهای ویژهوضعیت جسمانی و عالیق ش
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 **920/1 **079/1 **902/1 **970/1 دوگانگی نقش

                               19/1>p   *10/1>p**  

تنش شغلی، روابط بین دوگانگی نقش با : شودکه، مشاهده می6باتوجه به جدول شماره 

بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی 

 . معنادار می باشد( p<19/1)ها  از نظر آماری در سطح

هم چنین برای آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده 

 .شده است که در جداول زیر ارائه شده است
با تنش شغلی و  دوگانگی نقشبینی  برای پیش نتایج آنالیز رگرسیون همزمان:  8ه جدول شمار

 های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی مؤلفه

 ها مؤلفه
ضرایب 

 غیراستاندارد
 خطای معیار

ضرایب 

 استاندارد
T 

سطح 

 معناداری

 111/1 680/0 188/0 092/1 627/1 تنش شغلی

 111/1 100/0 866/1 090/1 706/1 روابط بین فردی

 110/1 -259/0 -622/0 008/1 -090/1 وضعیت جسمانی

 112/1 0020/0 786/1 070/1 917/1 عالیق شغلی

R 085/1 

R
2 067/1 

F 101/00 

 111/1 سطح معناداری
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 دوگانگی نقش درصد از واریانس 06تعدیل شده،  R ، باتوجه به مجذور 8مطابق جدول شماره 

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی معلمان  شغلی و مؤلفهتنش توسط 

ضرایب استاندارد در کل گروه مورد پژوهش تبیین می شود و  با نیازهای ویژه کودکان

بین ، تنش شغلی، روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی معلمان متغیرهای پیش

 .دارد دوگانگی نقشسهم معناداری در پیش بینی  کودکان با  نیازهای ویژه به صورت مثبت

های روابط بین فردی، وضعیت  تنش شغلی و مؤلفهبین  محدوده نقش با : فرضیه پنجم 

 .رابطه معناداری وجود دارد جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه

 
بط بین فردی، وضعیت های روا همبستگی محدوده نقش با تنش شغلی و مؤلفه: 5جدول شماره 

 جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه
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 **700/1 **900/1 **959/1 **760/1 محدوده نقش

                             19/1>p   *10/1>p** 

بین محدوده نقش با تنش شغلی، روابط بین : شودکهه می، مشاهد5باتوجه به جدول شماره 

فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی ها  

 . معنادار می باشد( p<19/1)از نظر آماری در سطح

 

هم چنین برای آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده 

 .ول زیر ارائه شده استشده است که در جدا
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های  تنش شغلی و مؤلفه محدودۀ نقش با بینی نتایج آنالیز رگرسیون همزمان پیش: 01جدول شماره 

 روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی

 ها مؤلفه
ضرایب 

 غیراستاندارد
 خطای معیار

ضرایب 

 استاندارد
T 

سطح 

 معناداری

 105/1 -160/2 -090/1 190/1 -000/1 تنش شغلی

 110/1 200/0 010/1 006/1 968/1 روابط بین فردی

 078/1 626/1 190/1 190/1 106/1 وضعیت جسمانی

 112/1 060/0 292/1 151/1 286/1 عالیق شغلی

R 097/1 

R
2 009/1 

F 800/01 

 111/1 سطح معناداری

محدودۀ نقش اریانس درصد از و 00تعدیل شده،  R ، باتوجه به مجذور 01مطابق جدول شماره 

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی معلمان  توسط تنش شغلی و مؤلفه

ضرایب استاندارد در کل گروه مورد پژوهش تبیین می شود و  کودکان با نیازهای ویژه

بین ، تنش شغلی، روابط بین فردی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای متغیرهای پیش

اما وضعیت جسمانی . داردمحدودۀ نقش به صورت مثبت سهم معناداری در پیش بینی ویژه 

 .نداردمحدودۀ نقش معلمان کودکان با نیازهای ویژه سهم معناداری در پیش بینی 

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی  تنش شغلی و  مؤلفهبین مسئولیت با : فرضیه ششم 

 .زهای ویژه رابطه معناداری وجود داردو عالیق شغلی معلمان کودکان با نیا

های روابط بین فردی، وضعیت  همبستگی مسئولیت با تنش شغلی و مؤلفه :00جدول شماره 

 جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه
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 **999/1 **066/1 **978/1 **722/1 مسئولیت
                                                                  19/1>p   *10/1>p** 
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بین مسئولیت با تنش شغلی، روابط بین : شودکه، مشاهده می00باتوجه به جدول شماره 

فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی ها  

 . معنادار می باشد( p<19/1)آماری در سطح از نظر

هم چنین برای آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده 

 .شده است که در جداول زیر ارائه شده است

 
های  با تنش شغلی و مؤلفه مسئولیتبینی  برای پیش نتایج آنالیز رگرسیون همزمان: 02جدول شماره 

 یت جسمانی و عالیق شغلیروابط بین فردی، وضع

 ها مؤلفه
ضرایب 

 غیراستاندارد
 خطای معیار

ضرایب 

 استاندارد
T 

سطح 

 معناداری

 765/1 -009/1 -150/1 000/1 -190/1 تنش شغلی

 206/1 -072/0 -290/1 002/1 -090/1 روابط بین فردی

 129/1 279/2 061/0 008/1 278/1 وضعیت جسمانی

 210/1 -267/0 -267/1 008/1 -066/1 عالیق شغلی

R 012/1 

R2 051/1 

F 698/02 

 190/1 سطح معناداری

  مسئولیت درصد از واریانس 05تعدیل شده،  R ، باتوجه به مجذور 02مطابق جدول شماره 

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی معلمان  تنش شغلی و مؤلفه توسط

ضرایب استاندارد مورد پژوهش تبیین می شود و  در کل گروه  با نیازهای ویژه کودکان

بین ، تنش شغلی، روابط بین فردی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای متغیرهای پیش

وضعیت جسمانی  اما. ندارد مسئولیتویژه به صورت مثبت سهم معناداری در پیش بینی 

 دارد مسئولیتپیش بینی  دربه صورت مثبت سهم معناداری  معلمان کودکان با نیازهای ویژه

های روابط بین فردی، وضعیت  تنش شغلی و مؤلفهبین محیط فیزیکی با : فرضیه هفتم

 .جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه رابطه معناداری وجود دارد
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یت های روابط بین فردی، وضع همبستگی محیط فیزیکی با تنش شغلی و مؤلفه: 00جدول  شماره 

 با نیازهای ویژه جسمانی و عالیق شغلی معلمان کودکان

ی  مولفه
ش شغل

تن
ن  

ط بی
رواب

ی
فرد

ت  
ضعی

و

ی
سمان

ج
ی 

ق شغل
الی

ع
 

R R R R 

 **900/1 **027/1 **699/1 **726/1 محیط فیزیکی

19/1>p   *10/1>p** 

ابط با تنش شغلی، رو محیط فیزیکیبین : شودکه، مشاهده می00باتوجه به جدول شماره 

بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی 

 . معنادار می باشد( p<19/1)ها  از نظر آماری در سطح

هم چنین برای آزمون فرضیه فوق از رگرسیون خطی ساده مدل همزمان استفاده 

 .شده است که در جداول زیر ارائه شده است

 
تنش شغلی و محیط فیزیکی با  بینی  برای پیش آنالیز رگرسیون همزمان نتایج: 00جدول شماره 

 های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی مؤلفه

 ها مؤلفه
ضرایب 

 غیراستاندارد
 خطای معیار

ضرایب 

 استاندارد
T 

سطح 

 معناداری

 110/1 875/2 221/1 002/1 022/1 تنش شغلی

 067/1 097/0 016/1 102/1 197/1 روابط بین فردی

 110/1 599/2 205/1 160/1 208/1 وضعیت جسمانی

 100/1 -087/2 -221/1 175/1 -060/1 عالیق شغلی

R 966/1 

R
2 975/1 

F 701/77 

 111/1 سطح معناداری

 
محیط فیزیکی درصد از واریانس  97تعدیل شده،  R ، باتوجه به مجذور 00مطابق جدول شماره 

های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی معلمان  ؤلفهتنش شغلی و متوسط  
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ضرایب استاندارد در کل گروه مورد پژوهش تبیین می شود و  کودکان با نیازهای ویژه

بین ، تنش شغلی و وضعیت جسمانی معلمان کودکان با نیازهای ویژه به صورت متغیرهای پیش

عالیق شغلی معلمان کودکان با  اما. دارد محیط فیزیکیمثبت سهم معناداری در پیش بینی 

روابط بین  و. داردمحیط فیزیکی پیش بینی  به صورت منفی سهم معناداری در نیازهای ویژه

 نداردمحیط فیزیکی پیش بینی  فردی معلمان کودکان با نیازهای ویژه سهم معناداری در

لحاظ سابقه شغلی، به  با نیازهای ویژه بین نقش شغلی معلمان کودکان :فرضیه هشتم

 .میزان تحصیالت و جنسیت تفاوت وجود دارد

 .طرفه استفاده شد برای بررسی سؤال فوق از تحلیل واریانس یک
به لحاظ سابقه شغلی مدرک  مقایسه نقش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه: 09جدول شماره 

 .تحصیلی

 ها مؤلفه
 های آماری شاخص

 نقش شغلی
 میانگین تعداد

راف انح

 معیار
 Fآماره

سطح 

 معناداری

 سابقه شغلی

 096/08 077/200 08 سال 01تا 0

 880/05 526/205 020 سال 21تا 00 001/1 829/1

 168/00 150/209 025 سال 01تا 20

میزان 

 تحصیالت

 097/6 1/210 7 دیپلم

667/2 192/1 
 070/28 600/207 009 فوق دیپلم

 066/27 59/200 091 لیسانس

 900/09 0/200 21 فوق لیسانس

 

شود نقش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه به  ، مشاهده می09با توجه به جدول شماره 

 .لحاظ سابقه شغلی و میزان تحصیلی متفاوت معناداری وجود ندارد
به  نیازهای ویژهنقش شغلی معلمان کودکان با  ی مستقل برای مقایسه tنتایج آزمون :  07جدول شماره 

 لحاظ جنسیت

انحراف  میانگین تعداد گروه مؤلفه

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین

درجه 

 آزادی

T  سطح

معنی 

 داری

نقش 

 شغلی

معلمان 

 مرد

86 208/207 900/25 002/7 285 702/0 018/1 

معلمان 

 زن

210 019/201 571/20 
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کودکان با نیازهای ویژه در گروه  ، میانگین نقش شغلی معلمان07با توجه به جدول شماره 

. باشدمی 019/201و در گروه معلمان زن برابر است با  208/207معلمان مرد برابر است با  

بنابراین بین نقش شغلی معلمان . است 19/1و  بیشتر از  018/1برابر ( p)معیار تصمیمی 

 . ندارد کودکان با نیازهای ویژه در معلمان مرد و زن تفاوت معناداری وجود

 

بین تنش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه به لحاظ سابقه شغلی، میزان  :فرضیه نهم

 .تحصیالت و جنسیت تفاوت وجود دارد

 دطرفه استفاده ش برای بررسی سؤال فوق از تحلیل واریانس یک
لی و مدرک به لحاظ سابقه شغ مقایسه تنش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه: 06جدول شماره 

 تحصیلی

 ها مؤلفه
 های آماری شاخص

 تنش شغلی
 میانگین تعداد

انحراف 

 معیار
 Fآماره 

سطح 

 معناداری

 سابقه شغلی

 018/00 877/201 08 سال 01تا 0

 612/21 907/206 020 سال 21تا 00 160/1 705/2

 075/29 085/220 025 سال 01تا 20

 میزان تحصیالت

 097/20 901/220 7 دیپلم

562/1 016/1 
 955/20 599/222 009 فوق دیپلم

 528/20 000/205 091 لیسانس

 860/00 5/205 21 فوق لیسانس

به  شود تنش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه  ، مشاهده می06با توجه به جدول شماره 

 لحاظ سابقه شغلی و  میزان تحصیلی متفاوت معناداری وجود دارد 
 تنش شغلی معلمان کودکان با نیازهای ویژه  ی مستقل برای مقایسه tنتایج آزمون . 08شماره  جدول

 به لحاظ جنسیت

انحراف  میانگین تعداد گروه مؤلفه

 استاندارد

تفاوت 

 میانگین

درجه 

 آزادی

T  سطح

معنی 

 داری

تنش 

 شغلی

معلمان 

 مرد

86 218/222 17/20 700/0 285 012/0 262/1 

معلمان 

 زن

210 976/208 707/22 
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درگروه   کودکان با نیازهای ویژه، میانگین تنش شغلی معلمان 08با توجه به جدول شماره 

معیار . باشدمی 707/22و در گروه معلمان زن برابر است با  17/20معلمان مرد برابر است با  

ی معلمان مرد و بنابراین بین رضایت شغل. است 19/1و  بیشتر از  262/1برابر ( p)تصمیمی 

 .زن تفاوت معناداری وجود ندارد

 

 گیری  بحث و نتیجه 

تایج ضریب همبستگی،  روابط بین بین نقش شغلی با تنش شغلی، با توجه به ن

همبستگی مثبت وجود دارد که این فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی 

ز نظر آماری معنادار می همبستگی نابراین . باشد ها  ا مولفه ی و بین تنش شغلب

معلمان کودکان با  های روابط بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی

ا نقش شغلی رابطه معناداری وجود دارد این . نیازهای ویژه ب تایج فرضیه  ن

تایج پژوهش  ا ن . تا حدودی همسو و همخوان است ،(2110)0کریاکوپژوهش ب

انجام داد مهمترین منابع( 2110)کریاکو   معلمان سترسا در پژوهشی که 

 کمبود انضباط، و نظم برقراری انگیزه، فاقد دانش آموزان به تدریس :از عبارت

ا هماهنگی زیاد، کار و وقت ا رفتار دیگران، توسط ارزشیابی تغییرات، ب  ب

 نقش، ابهام و تضاد کالس، اداره اجتماعی، موقعیت و خود احترام به همکاران،

ند می کاری نامناسب شرایط  .دا

روابط بین فردی، بین بارکاری نقش با تنش شغلی،  دهد که نشان مینتایج 

همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی وضعیت جسمانی و عالیق شغلی 

ر می باشد ز نظر آماری معنادا نابراین بین تنش شغلی و. ها  ا مولفه های روابط  ب

با  معلمان کودکان استثنایی بین فردی، وضعیت جسمانی و عالیق شغلی

ا این فرضیه . بارکاری نقش  رابطه معناداری وجود دارد تحقیقی که همسو ب

توان گفت هر معلمی دانش اموزان خود را در یک گروه  می. باشد یافت نشد

اجتماعی به حساب می آورد و پیش از آنکه کار خود را شروع کند از آنها یک 

کند ولی معلم  ظیم میتصور ذهنی دارد که بر اساس ان برنامه درسی خود را تن

ند برنامه هماهنگی برای همه دانش اموزان خود تنظیم  کودکان استثنایی نمی توا

کند بلکه گاهی ممکن است مجبور شود برای هر دانش آموز یک برنامه جدا 

                                                      
1
 Kyriacou 
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ر این تا  نایی هر دانش آموز باشد و عالوه ب تهیه کند که بر اساس نوع نیاز و توا

لدی این مسایل .ن هر دانش آموز را برآورده سازد حدودی سطح انتظارات وا

ند بار کاری معلم را زیاد کرده و باعث ایجاد تنش در معلم شود می  .توا

ا تنش شغلی،  روابط بین فردی، نتایج نشان می دهد که بین دوگانگی نقش ب

همبستگی مثبت وجود دارد که این همبستگی وضعیت جسمانی و عالیق شغلی 

ر میها  از نظر آماری م ا فرضیه  باشد یافت نشد. باشد عنادا . تحقیقی که همسو ب

تایج  این تحقیق می توان  به موارد زیر اشاره کرد ا توجه به ن دوگانگی . اما ب

ویتها و چشم داشتهای محیط کار و معیارهای ارزشیابی را  ز اول نقش آگاهی فرد ا

ایفا کند گاهی معلم باید چند نقش را در . دهد مورد ارزیابی قرار می مدرسه 

اید نقش والدین را برای دانش آموز اجرا کند و زمانی نقش یک ناظر بر  گاهی ب

اید نقش  اجرای تکالیف درسی و مقررات مدرسه را داشته باشد در عین حال که ب

دیگر خود را نیز به عنوان یک دوست و حمایت کننده عاطفی برای جذب 

وان کارمند و مسئولیتهایی که در آموز حفظ کند و باالخره نقشی به عن دانش

رد ایفا نماید وقتی معلم در کار خود . مقابل مدیر و دیگر همکاران  به عهده دا

نتواند اهداف و موضوعات مشخص و برنامه ریزی شده ای داشته باشد و نداند 

ز وی میرود، چه مسئولیتی دارد، در مورد میزان مسئولیت  دقیقا چه انتظاری ا

و به طور روشن مشخص خود اطمینان کا ا مل نداشته باشد و اینکه مسئولیتهای 

دهد آیا با  نباشد، همچنین اطمینان نداشته باشد که میزان کاری که انجام می

کیفیتی که مد نظر اوست همخوانی دارد یا نه؟ این موضوعات ناخودآگاه در فرد 

شده زیاد به  کند که در مورد معلمان کودکان استثنایی موارد یاد ایجاد تنش می

 .شود خورد و باعث تنش  بیشتر در آنها می چشم می

روابط بین فردی، دهد که بین محدودۀ نقش با تنش شغلی،  نتایج نشان می

همبستگی مثبت وجود دارد که این وضعیت جسمانی و عالیق شغلی 

 .باشد ها  از نظر آماری معنادار می همبستگی

ز نظ ر وجدان کاری و نقشی را که  در محیط محدوده نقش تضادهایی راکه فرد ا

انتظار می و  ز ا ر می دهد کار  ا می توان گفت در واقع .  رود مورد ارزیابی قرا

همچنین معلم . نقش معلم انتقال معلومات و دانش خود به دانش آموزان است 

ا توجه به تالشی که انجام داده و وقتی که گذاشته حداقل باز  انتظار دارد ب

ز دانش آموزان دریافت کند وتا حدودی نتیجه کار و تالش خود خوردی اندک  ا
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را ببیند ولی دانش اموزان استثنایی معموال نمیتوانند این انتظار معلم خود را 

انگیزه  رند وبه مرور معلمان نیز  انگیزه الزم برای تحصیل ندا براورده سازند  و 

ز دست می دهند و حالت بی تفاوتی پیدا  می د که اغلب باعث کنن خود را ا

 .شود ایجاد تنش در آنها می

روابط بین فردی، وضعیت دهد که بین مسئولیت با تنش شغلی،  نتایج نشان می

رد که این همبستگی ها  از جسمانی و عالیق شغلی  همبستگی مثبت وجود دا

 .باشد نظر آماری معنادار می

ا تنش  ناشی از شغل  مع  ز عوامل مهمی که در ارتباط ب لمی است یکی ا

مسئولیت کلی است که معلم در قبال دانش آموزان و به طور کلی در قبال 

دهند که یکی از عواملی  تحقیقات مختلف نیز نشان می. جامعه  به عهده دارد

تواند موجب استرس بیش از حد شود داشتن مسئولیت در  که در هر شغلی می

افراد است اوقات شرایط خاص جسمی و روانی. قبال  دانش آموزان  گاهی 

کند تا معلمان آنها احساس مسئولیت بیشتری در قبال این  استثنایی ایجاب می

دانش آموزان داشته باشند حتی گاهی اوقات در ساعات تفریح این معلمین 

نابراین . باشند احساس آرامش نمی کنند و نگران وضعیت دانش آموز خود می ب

کودکان استثنایی مسئولیت  توان گفت یکی از عوامل تنش شغلی معلمان می

 .باشد می

روابط بین فردی، دهد که بین محیط فیزیکی با تنش شغلی،  نتایج نشان می

همبستگی مثبت وجود دارد که این وضعیت جسمانی و عالیق شغلی 

ر می همبستگی ز نظر آماری معنادا ز . باشد ها  ا شرایط نامطلوب کاری اعم ا

ت مدرسه مشکالت مالی معلمان و مشکالت فشارهای فیزیکی، امکانات و تجهیزا

بهداشت روانی معلم را به  رفتاری دانش آموزان به اشکال مختلف سالمت و

نداخته و منجر به ناخشنودی معلمان می ا عواملی از قبیل نور . شود مخاطره 

، وسایل سرمایشی و گرمایشی  مناسب، فضای آموزشی مناسب، میزان سر و صدا

ر ب مناسب می هداشت روانی دانش اموزان و معلمان اثرات زیادی داشته توانند ب

 .باشند

یازهای ویژه نتایج نشان داد که  ا ن از لحاظ میزان نقش شغلی معلمان کودکان ب

رد نتایج فرضیه این پژوهش . تحصیالت، سابقه شغلی و جنسبت تفاوت وجود ندا

ا تحقیقات انگلستان، در پژوهشی با عنوان ت( 2101)تامپیری  ب ز  أثیر جنس و ا
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افزایش سطح  ا  ه این نتیجه دست یافت که ب تحصیالت در رضایت شغلی ب

افراد رضایت شغلی هم در زنان و هم مردان کاهش می یابد تایج . تحصیالت  ن

رد،  رتباط مستقیمی با سن دا این تحقیق همچنین نشان داد که رضایت شغلی ا

افزایش تجربه و دستمزد از سو ا باال رفتن سن و  یی رضایت شغلی باال می یعنی ب

اما ازطرفی با پیر شدن فرد، خستگی از کار در وی بیشتر شده و سبب  رود 

 .شود کاهش رضایت شغلی می

یازهای ویژه به لحاظ سابقه نتایج نشان داد که  ا ن تنش شغلی معلمان کودکان ب

رد شغلی، میزان تحصیالت و جنسیت تایج فرضیه این پژوهش . تفاوت وجود ندا ن

ا تح  شغلی استرس ابعاد بررسی در پژوهش( 0051)کریمی و مرادمندقیقات ب

تایج نشان داد که دوره دبیران نجام دادند، ن  ابعاد از یک هر متوسطه که ا

 اجتماعی، منزلت عدم ای، حرفه رشد فقدان کار، زیاد حجم یعنی استرس شغلی

 کمی و دانش آموزان به مربوط مسائل میان همکاران، نامناسب و سرد روابط

یا و حقوق  بوده مؤثر شغلی دبیران استرس ایجاد در متوسط حد از بیش مزا

 شغل در منزلت عدم احساس داشتن از زن معلمان از بیش مرد معلمان .است

 .شدند می دچار استرس خود

ما در ارتباط با شغل معلم   ا مساله تنش شغلی در همه مشاغل مطرح است  

معلم  عالوه بر مسائل و مشکالتی که در  کند چون یک معنای خاصی پیدا می

ز نوع شغل  افراد مطرح  است، با برخی مسائل و مشکالتی که صرفا ناشی ا همه 

معلم در مدرسه با مسائلی مواجه است که  در . شود وی است نیز مواجه می

ای چنین مسائلی وجود دارد به طور مثال معلم ناچار است روزانه  کمتر حرفه

ا آشنا قرار گیردچندین ساعت تنه های فردی   مساله تفاوت. ا مقابل یک گروه ن

و فرهنگی از قبیل تفاوتهای سنی استعداد میزان رشد و بلوغ و شخصیت دانش 

رد بر وی را بیشتر می ا این عوامل  فشار وا بعالوه . کند آموزان و شیوه برخورد ب

و مشکالت های فکری  معلم در ارتباط با موضوع  درسی، حل مسائل  مشغله

موجود در کالس، تعداد دانش اموزان  هر کالس، سوء رفتار بعضی دانش اموزان، 

مواردی هستند که تنش معلم  با نیازهای ویژه نوع ومیزان مشکل دانش اموزان

یازهای ویژه  کودکان  .کند را دو چندان میبا ن

بال ارتباط بین عوامل و میز  ً به دن ان تأثیر هر تحقیق و پژوهشی اگرچه ماهیتا

هایی را خواهد داشت که  هرحال در بطن خود یک سری محدودیت آن هست به
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ز این امر . نماید ممکن است تعمیم نتایج را با مشکل مواجه می این پژوهش نیز ا

گر  هایی بوده است که برخی در اختیار پژوهش مستثنی نبوده و دارای محدودیت

ز اختیار پژوهش ه اینکه انجام . است گر خارج بوده بوده و برخی ا ا توجه ب ب

ر بودن، مشکالت  پرسشنامه های پژوهش بر روی نمونه تحقیق در کنار زمان ب

ها بسیار وقت گیر و توام  ای اوقات جمع آوری داده عملی زیادی داشت در پاره

یکی دیگر از محدودیتهای این تحقیق این است  . با مشکالت اجرایی جدی بود

شغلی با تنش شغلی معلمان  فقط از پرسشنامه  که جهت سنجش رابطه نفش

ز سایر روشهای دیگر سنجش استفاده نگردیده است  .استفاده شده است و ا

ا مؤلفهشود  پیشنهاد می های همچون انگیزش شغلی،  ارتباط نقش شغلی ب

مسئولیت پذیری ویژگیهای شخصیتی مورد پژوهش قرار گیرد و رابطه نقش 

ا  تعهد سازمانی و   .تصور توفیق از تدریس مورد بررسی قرار گیردشغلی ب
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