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در آموزگاران مدارس  یاز دلسوز یخستگ تیوضع سهیمقا
 التیو تحص تیشهر همدان براساس سن، جنس ژهیآموزش و

 3احمد بیات، 2بلندیلیال علی، 1*خسرو رشید
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 چکیده
 سهیپژوهش مقا نیهدف ا رو،نیخاص خود را دارد. ازا یهایژگیو و هایدشوار ژهیآموزش در مدارس و

 ،یهوش یشهر همدان )شامل ناتوان ژهیدر آموزگاران مدارس آموزش و یاز دلسوز یخستگ تیوضع
 وهشبود. روش پژ التیو تحص تی( براساس سن، جنسسمیناشنوا و اوت نا،یناب ژه،یو یریادگیاختالل 
دردسترس انتخاب  یریگ-شهر همدان به روش نمونه ژهینفر از آموزگاران مدارس و 011بود.  یهمبستگ

 از استفاده با ها ( را پاسخ دادند. داده0881 ،ی)پرتنو یاز دلسوز یخستگ یهایگو 01نامه شدند و پرسش
 نینشان داد که ب ها افتهیشد.  لیوتحلهیتجز راههکی انسیوار لیو تحل یهمبستگ بیمستقل، ضر t آزمون
 التیتحص نی(؛ اما بr=  0/1و  P < 10/1مثبت و معنادار وجود دارد ) یو سن همبستگ یاز دلسوز یخستگ

 یاز دلسوز یخستگ نی(. تفاوت بP > 10/1) امدیبه دست ن یمعنادار یهمبستگ یاز دلسوز یبا خستگ
ناشنوا و  های آموزان گروهآموزگاران دانش نیب نیمعنادار بود؛ همچن ژهیآموزگاران زن و مرد مدارس و

از  یاز نظر خستگ نایو ناب سمیاوت ،یهوش یناتوان یهاآموزان گروهبا آموزگاران دانش ژهیو یریادگیاختالل 
با سن رابطه معنادار  یاز دلسوز یخستگ ن،ی(؛ بنابراP < 10/1تفاوت معنادار به دست آمد ) یدلسوز

 یهاآموزگاران آموزشگاه نیدر ب یاز دلسوز ینداشت. خستگ یمعنادار تباطار التیاشت، اما با تحصد
 ژهیو یریادگیناشنوا و اختالل  های باالتر از گروه یطور معناداربه نایو ناب سمیاوت ،یهوش یناتوان های گروه

کند، یکه آموزگار با آنان کار م ییآموزان استثناگروه دانش زیاست. پس توجه به سن آموزگاران و ن
 دارد. یاز دلسوز یدر خستگ یشتریب تیاهم
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 .ژهیآموزگاران مدارس و ،یاز دلسوز یخستگ :کلیدی واژگان

 قدمهم
وپرورش، نقش کلیدی در تربیت فرزندان کشور دارد و نقش مهم آموزگار در این آموزش

(. برآوردهای سازمان 0398 نیا،نیا و محسنیکسی پوشیده نیست )لطفیخصوص، بر هیچ

توان در شمار درصد از همه کودکان جهان را می 00تا  01دهد که حدود یونسکو نشان می

ها و خدمات آموزشی وپرورش ویژه، به نظامی از برنامهکودکان استثنایی قرار داد. آموزش

رساند تا ی میشود که به کودکان و افراد استثنایی، ناتوان و معلول یارو پرورشی گفته می

وپرورش ویژه باید در راستای ایجاد های خود را رشد دهند. آموزگاران آموزشتوانایی

های بیشتر جهت نزدیک کردن افراد استثنایی به زندگی عادی عمل کنند و حقوق فرصت

بخش تأمین کنند. آموزگاران ای انسانی آنان را برای سرنوشتی مطمئن و رضایتپایه

موزگارانی بسیار ماهر و آگاه هستند. این آموزگاران هم باید تحصیالت آموزش ویژه، آ

های وپرورش عادی کودکان را داشته باشد و هم باید با پیچیدگیتخصصی آموزش

های عملی را دیده باشند وپرورش کودکان استثنایی آشنا باشند و نیز آموزشآموزش

ویژه باید بتوانند با طیف وسیعی از (. آموزگاران آموزش 0399، 0الفین)واالس و مک

آموزان حال، کار با دانشهای خفیف تا شدید کار کنند. بااینآموزان دچار معلولیتدانش

ها کمتر شود آموزگاران آنها باعث میهای خاص خود را دارد. این چالشاستثنایی چالش

اران آموزش ویژه، آل در این زمینه برخوردار شوند. وقتی آموزگهای ایدهاز تجربه

ها با انتظارها برابری نکند، فرسودگی نارضایتی و احساسات ناخوشایند پیدا کنند و تجربه

احساسی هویتی و بیعنوان فرسودگی عاطفی، بیشود. این فرسودگی، بهشغلی آغاز می

شود. خستگی از دلسوزی نوعی فرسودگی است که در افراد شاغل در یک تعریف می

 (.2100، 2دهد که به دنبال کمک به افراد دیگر است )اندروز و براونحرفه رخ می
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عنوان آگاهی دلسوزانه از ناراحتی دیگران، همراه با تمایل به کاهش آن، دلسوزی به

جای یک توان یک حالت چندبُعدی بهطورکلی، دلسوزی را میشده است. بهتعریف

( بر این باور است که 2109جزایری )(. 2102، 0ساختار منفرد در نظر گرفت )حالیفاکس

برد و شفقت و دلسوزی دو مؤلفه اصلی دارد: احساس عاطفی مراقبت از کسی که رنج می

ی تسکین درد و رنج. واژه دلسوزی به چهار مؤلفه اصلی اشاره دارد. نخست، آگاهی انگیزه

احساسات توسط  از رنج )مؤلفه شناختی( است. دوم، نگرانی دلسوزانه در رابطه با انتقال

رنج )مؤلفه هیجانی( است. سوم، آرزو برای دیدن رهایی از آن رنج )مؤلفه عمدی( است. 

گویی یا آمادگی برای کمک به آرام شدن آن رنج )مؤلفه انگیزشی( است. چهارم، پاسخ

عنوان یک مفهوم چندعاملی، ترکیبی است از توان گفت که دلسوزی بهرو، میازاین

دوستی انگیزش که درنهایت ممکن است رفتارهای مشارکتی و نوع شناخت، هیجان و

زای ثانویه عنوان استرس آسیب(. خستگی از دلسوزی، به2109ایجاد کند )دورزنیک، 

شود. شود، شرایطی که با کاهش تدریجی دلسوزی در طول زمان مشخص میشناخته می

ی در مشاغل دیگر مانند وکال، اکند که در بین افراد حرفه( خاطرنشان می2109) 2مالِی

های پزشکی، های فوریتشناسان، تکنسینگران، آموزگاران آموزش ویژه، رواندرمان

رسمی افرادی که از بیماری مزمن رنج نشانان، اعضای خانواده و سایر مراقبان غیرآتش

 برند، ممکن است خستگی از دلسوزی دیده شود.می

در پرستاران تشخیص داده شد.  0801ی ر دههبار د خستگی از دلسوزی نخستین

ازحد از شخص دیگری مراقبت یابد که فرد بیشخستگی از دلسوزی زمانی گسترش می

گران در ارتباط بوده است یک نوع فرسودگی است که قبالً با پرستاران و درمانکند. این

ست. در صورت برای دیگران در درد عاطفی توصیف شده ا« هزینه مراقبت»عنوان که به

عیار تواند به یک حالت تمامعدم شناخت و عدم درمان یا مداخله، این شرایط می

تر منجر شود. افرادی که خستگی های جدیتواند به پیامدفرسودگی تبدیل شود و حتی می

های گوناگونی از جمله ناامیدی، استرس و کنند، معموالً نشانهاز دلسوزی را تجربه می
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ها و یک نگرش منفی فراگیر را نشان دهند. چه از نظر خوابی یا کابوس، بیاضطراب مداوم

وری، عدم آوری مانند کاهش بهرهتواند اثرات زیانای و چه از نظر شخصی، این میحرفه

کفایتی، برای افراد داشته باشد )گاالترو و توانایی در تمرکز و ایجاد احساسات جدید از بی

های خستگی از دلسوزی شامل حالت تنش، کاهش از نشانه(. برخی 2100، 0آنتونیو

(. خستگی 2109، 2رضایت، اضطراب زیاد، نگرش منفی فراگیر و انزوا است )دورزنیک

های جسمی مانند تابی و همچنین با نشانهپذیری و بیدلسوزانه با خسته شدن، تحریک

(. 2109، 3و جونزاختالل خواب، تغییر اشتها و افزایش فشارخون همراه است )علی 

تواند باعث ( گزارش داد که پیامدهای درازمدت خستگی از دلسوزی می0881) 0پورتنوی

روی کفایتی شود. با توجه به میزان استرس و خستگی پیشوری کم، غیبت از کار و بیبهره

تواند اثرات آموزگاران آموزش ویژه، در نظر گرفتن برخی راهکارهای خودمراقبتی که می

توجهی در زمینه شناختی قابلهای روانا را کاهش دهد، ضروری است. پژوهشهآن

تواند به آموزگاران ویژه کمک کند تا از خستگی اقدامات خودمراقبتی انجام شده که می

ها در این زمینه منجر به (. پژوهش2109از دلسوزی در آنان جلوگیری کنند )علی و جونز، 

از خود شده است که بیشترین اثر را در پیشگیری از شناسایی دو مؤلفه مهم مراقبت 

آگاهی، حالت آگاهی از آگاهی و خوددلسوزی. ذهنخستگی از دلسوزی دارند: ذهن

خود )احساسات، افکار و رفتارها(، محیط و نحوه تعامل این دو است )شارپ دوناهو، 

( پنج 0921رایت )(. شارپ دوناهو، سیگریست و گرت2109، 0رایتسیگریست و گرت

. تمرکز )حضور کامل وآگاه بودن از کاری که 0آگاهی را مشخص کردند: عنصر ذهن

. مشاهده )توجه به تجربه درونی افکار و احساسات و همچنین احساس 2دهد(؛ انجام می

ها و عبارات ساده با آنچه دیده گذاری واژه. توصیف )نام3بوئیدن، دیدن و مانند آن(؛ 

های درونی و کنش )مهار انگیزه برای واکنش خودکار به محرک. عدم وا0شود(؛ می
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ها برای نشان . عدم داوری )مقاومت در برابر ترکیب0سادگی(؛ گیری بهبیرونی و تصمیم

آگاهی، آن را ( با گسترش مفهوم ذهن2100) 0ها(. نفهای ارزش به تجربهدادن برچسب

ه خود قرار داد که منجر به در کنار احساس انسانیت مشترک و مهربانی نسبت ب

شود. وی بر ارزش پذیرفتن )نه نادیده گرفتن و نه شایع کردن( تأکیدهای خوددلسوزی می

عنوان بخشی از شرایط اشتراک انسانی تأکید کرد. پژوهش نف شخصی با مهربانی، به

نفس موجب افزایش مقاومت و پایداری ( نشان داد که خوددلسوزی بیشتر از عزت2100)

نفس شامل ارزیابی انتقادی از خود است، اما خوددلسوزی پایه شود؛ زیرا عزتجانی میهی

های خود و افزایش دهد. با تغییر شیوه ارتباط افراد به تجربهمثبتی را به افراد می

توانند شیوه ادراک شرایط خود را دگرگون سازند و از این راه اثر آن خوددلسوزی، می

ض خستگی از دلسوزی تجربه نمایند. در نظریه شناخت اجتماعی شرایط را در کاهش عوار

ها و ( رفتار تحت تأثیر ترکیبی از عوامل شخصی )مانند اندیشه0881آلبرت بندورا )

گانه ها(، عوامل رفتاریُ و عوامل محیطی است. این تعامل یک رابطه متقابل سهترجیح

ها در فرآیند یاددهی ال آنایدهاست. درک آموزگاران آموزش ویژه از تجارب کنونی و 

گذارد. رفتار فرد و همچنین محیط آموزشگاه )مانند همکاران و یا ساختار اثر می

ها گذارند. باور آموزگاران آموزش ویژه به توانایی آنآموزشگاه( بر آموزش ویژه تأثیر می

ال و کاهش و ایدههای کنونی ها از تجربهتواند بر درک آندر دستیابی به نتایج مطلوب می

 (.2109، 2خستگی از دلسوزی اثر بگذارد )برونزل، استوکس و واترز

های ویژه، یکی از کارهای دشوار است و آموزگارانی که آموزان با نیازآموزش دانش

های هیجانی قرار کنند، در معرض طیف وسیعی از چالشآموزان استثنایی کار میبا دانش

اند، علت آن هران آموزش استثنایی که از این رشته خارج شددرصد از آموزگا 38دارند. 

( فرسودگی را 2100) 3اند. کوررانرا فرسودگی و خستگی از دلسوزی گزارش کرده

داند که در پاسخ به ای برای توصیف سندرم خستگی عاطفی و بدبینی میعنوان واژهبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Neff 

2. Brunzell, Stokes, & Waters 

3. Curran 
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نفر از آموزگاران مدارس  211دهد. ای رخ میزا و فشارهای شخصی و حرفهعوامل استرس

گیری شیوع خستگی از دلسوزی و رضایت از یابی الکترونیکی برای اندازهویژه در زمینه

زای آموزگاران مدارس ویژه )مدیریت زمان، نظم دلسوزی، شرکت نمودند. عوامل استرس

سترس ای( با افزایش خستگی از دلسوزی و او انضباط، انگیزه و آشفتگی یا پریشانی حرفه

ها حاکی از آن است که خستگی از دلسوزی بر زای ثانویه ارتباط دارد. یافتهآسیب

ها حاکی از آن بود که بین خستگی از دلسوزی و همدردی تأثیر منفی دارد. همچنین، یافته

، 0فرسودگی آموزگاران مدارس ویژه با رضایت از دلسوزی همبستگی منفی است )ستین

( در پژوهش خود به بررسی رابطه فرسودگی شغلی با 0381(. مطلبی و کیانی )2108

سالمت روان آموزگاران مدارس ویژه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مشارکت شغل، 

نقش میانجی بین فرسودگی شغلی و سالمت روان آموزگاران مدارس ویژه دارد. 

لی و فرسودگی ( به مقایسه سالمت عمومی، استرس شغ0382زاده و همکاران )مهرابی

ها دریافتند که آموزگاران مدارس شغلی آموزگاران مدارس ویژه و عادی پرداختند. آن

های عادی وضعیت ویژه ازلحاظ سالمت عمومی نسبت به آموزگاران آموزشگاه

تری دارند. همچنین ازلحاظ استرس شغلی، تفاوت معناداری بین دو گروه نامطلوب

دگی شغلی آموزگاران مدارس ویژه در تمام ابعاد )تحلیل آموزگاران دیده نشد، اما فرسو

عاطفی و فقدان موفقیت فردی( بیشتر از آموزگاران مدارس عادی بود. در 

وپرورش استثنایی، آموزگار بودن شغلی تخصصی و دشوار است. عواملی مانند آموزش

ین و مربیان، گویی به والدهای فردی، لزوم پاسخآموزان، تفاوتنیازهای گوناگون دانش

های سریع باورها و انتظارات در مورد نقش آموزگار، آموزش را بسیار پیچیده و دگرگونی

دشوار ساخته و شرایط کاری آموزگاران مدارس ویژه، پرفشار است. میزان و ماهیت فشار 

بندی ادبیات های گوناگون استثنایی، متفاوت است. جمعشده برپایه گروهروانی تجربه

گر آن است که آموزگاران مدارس ویژه در معرض خستگی از دلسوزی نمایانپژوهشی 

هستند. با توجه به خأل پژوهشی موجود در بررسی خستگی از دلسوزی آموزگاران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Steen 
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های مختلف کودکان استثنایی، ضروری است تا پژوهشی در زمینه رابطه متغیرهای گروه

آموزان های مختلف دانشگروهشناختی با خستگی از دلسوزی در آموزگاران جمعیت

مدارس ویژه )ناتوانی هوشی، ناشنوا، نابینا، اوتیسم و اختالل یادگیری ویژه( انجام شود و 

آموزان استثنایی مقایسه شود. خستگی از دلسوزی در آموزگاران این پنج گروه از دانش

با خستگی پس این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بین سن و تحصیالت 

از دلسوزی رابطه وجود دارد یا خیر؟ آیا بین خستگی از دلسوزی آموزگاران زن و مرد 

های که آیا بین خستگی از دلسوزی آموزگاران گروهتفاوت وجود دارد یا خیر؟ و این

آموزان مدارس ویژه )ناتوانی هوشی، ناشنوا، نابینا، اوتیسم و اختالل یادگیری مختلف دانش

 ت وجود دارد؟ویژه( تفاو

 روش

روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری همه آموزگاران دوره ابتدایی پنج 

گروه مدارس ویژه )ناتوانی هوشی، ناشنوا، نابینا، اوتیسم و اختالل یادگیری ویژه( شهر 

زن(. به خاطر کم بودن تعداد آموزگاران مدارس ویژه، همه  12مرد و  39همدان بود )

صورت دردسترس است. گیری این پژوهش بهانتخاب شدند؛ بنابراین روش نمونه هاآن

کنندگان و نامه استفاده شد. پس از مراجعه به شرکتها از پرسشبرای گردآوری داده

نامه به جلب رضایت و اعتماد آنان، ضرورت انجام این پژوهش و نحوه پاسخ به پرسش

های آمار توصیفی، و به کمک روش SPSS-25افزار مبا نر هاها توضیح داده شد. دادهآن

وتحلیل شد. اصول راهه تجزیهمستقل، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس یک tآزمون 

اخالقی همانند رضایت آگاهانه و کمترین احتمال خطر در این پژوهش رعایت گردید. 

ارس ویژه شهر کننده باید جزء آموزگاران مدمالک ورود به پژوهش این بود که شرکت

 همدان باشد.

را پاسخ ( 0881دنیس پورتنوی )نامه خستگی از دلسوزی کنندگان پرسششرکت

ای )کامالً درست درجه 3های براساس مقیاس لیکرت گوی 01نامه دادند. این پرسش

شود. نمره گذاری می( نمره3و درست نیست =  2ای درست است = تا اندازه 0است = 
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( میزان آلفای کرونباخ برای 0881پورتنوی )خواهد بود.  021تا  01هر آزمودنی بین 

به کمک ضریب توافق کاپای گزارش کرده است.  98/1مقیاس خستگی از دلسوزی را 

 93/1کنندگان محاسبه شد که این شاخص کوهن، میزان همبستگی بین نظرات شرکت

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل نامه نیز با به دست آمد. پایایی این پرسش

 محاسبه شد. 09/1آزمون 

 نتایج

کنندگان تحصیالت نفر از شرکت 11های توصیفی این پژوهش نشان داد که یافته

درصد از آنان تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر داشتند. از بین این افراد  01کارشناسی و 

بین سن و »که فرضیه نخست مبنی بر ایننفر مرد بودند. برای بررسی  39نفر زن و  12

از همبستگی )پیرسون برای سن و « تحصیالت با خستگی از دلسوزی رابطه وجود دارد

اسپیرمن برای تحصیالت( استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خستگی از دلسوزی و سن 

اما بین  معنادار است؛ P < 10/1( که در سطح 0/1همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد )

تحصیالت با خستگی از دلسوزی همبستگی معناداری به دست نیامد. میزان همبستگی 

 10/1تر از ( بزرگ008/1آمده برای تحصیالت در ارتباط با خستگی از دلسوزی )دستبه

 بود که این مقدار از نظر آماری معنادار نیست.

دلسوزی آموزگاران بین خستگی از »فرضیه دوم این پژوهش به این صورت بود که 

فرض نرمال بودن توزیع نمرات با آزمون آماری «. زن و مرد تفاوت وجود دارد

 t(. نتایج آزمون آماری Sig=  000/1اسمیرنوف بررسی و تأیید شد ) -کولموگروف

گزارش شده  0مستقل برای مقایسه خستگی از دلسوزی آموزگاران زن و مرد در جدول 

 است.
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 مستقل برای مقایسه خستگی از دلسوزی آموزگاران زن و مرد tن . نتایج آزمو1جدول 

 میانگین تفاوت درجه آزادی معناداری F t هاشاخص

 -080/01 89 110/1 -183/3 110/00 خستگی از دلسوزی

( برای مقایسه خستگی از دلسوزی 110/00آمده )دستبه Fدهد که نشان می 0جدول 

(؛ بنابراین بین خستگی از دلسوزی P < 10/1آموزگاران زن و مرد معنادار است )

آموزگاران زن و مرد در مدارس ویژه تفاوت وجود دارد. فرضیه سوم این پژوهش نیز به 

ای استثنایی )ناتوانی هبین خستگی از دلسوزی آموزگاران گروه»این صورت مطرح شد که 

با توجه به نرمال «. هوشی، اختالل یادگیری ویژه، نابینا، ناشنوا و اوتیسم( تفاوت وجود دارد

 راهه برای بررسی این فرضیه استفاده شد.ها از روش تحلیل واریانس یکبودن توزیع داده

راهه برای بررسی تفاوت بین آموزگاران . نتایج تحلیل واریانس یک2جدول 

 گانه 5های استثنایی گروه

 معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییر

 110/1 1/998 202/901 0 900/201 گروهیبین

 - - 31/981 80 2830/001 گروهیدرون

 - - - 88 3090/081 کل

( نشان داد که بین آموزگاران پنج گروه مدارس 2راهه )جدول آزمون تحلیل واریانس یک

(. برای بررسی P < 10/1ویژه از نظر خستگی از دلسوزی تفاوت معنادار وجود دارد )

( و 3تفاوت بین آموزگاران پنج گروه استثنایی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد )جدول 

های ناشنوا و اختالل آموزان گروهین آموزگاران دانشمشخص شد که این تفاوت ب

های ناتوانی آموزان گروهباشد؛ همچنین بین آموزگاران دانشیادگیری ویژه معنادار نمی

های ناشنوا و هوشی، اوتیسم و نابینا تفاوت معنادار وجود ندارد، اما بین آموزگاران گروه

ناتوانی هوشی، اوتیسم و نابینا از نظر  هایاختالل یادگیری ویژه با آموزگاران گروه

 خستگی از دلسوزی تفاوت معنادار وجود دارد.
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 های موردبررسیفرنی گروههای زوجی آزمون بون. مقایسه3جدول 

 هاتفاوت میانگین Jگروه  Iگروه 
خطای استاندارد 

 میانگین
 معناداری

حد 

 پایین

حد 

 باال

ناتوانی هوشی اختالل یادگیری 

 ویژه
*211/1- 009/0 108/1 02/00- 19/1- 

 30/0 -10/1 891/1 009/0 -001/0 نابینا

 -09/0 -22/02 119/1 009/0 -011/1* ناشنوا

 12/0 -12/1 888/1 009/0 -011/1 اوتیسم

اختالل یادگیری ویژه ناتوانی 

 هوشی
*211/1 009/0 108/1 19/1 02/00 

 00/01 -00/1 182/1 009/0 101/0 نابینا

 12/0 -12/1 888/1 009/0 -011/1 ناشنوا

 22/00 09/1 138/1 009/0 011/0* اوتیسم

 10/1 -30/0 891/1 009/0 001/0 نابینا ناتوانی هوشی

 00/1 -00/01 182/1 009/0 -101/0 اختالل یادگیری ویژه

 -13/1 -10/00 109/1 009/0 -001/0* ناشنوا

 00/1 -90/0 889/1 009/0 101/1 اوتیسم

 22/02 09/0 119/1 009/0 011/1* ناشنوا ناتوانی هوشی

 12/1 -12/0 888/1 009/0 011/1 اختالل یادگیری ویژه

 10/00 13/1 109/1 009/0 001/0* نابینا

 02/00 19/1 108/1 009/0 211/1* اوتیسم

 82/1 -12/0 888/1 009/0 011/1 اوتیسم ناتوانی هوشی

 -09/1 -22/00 138/1 009/0 -011/0* اختالل یادگیری ویژه

 90/0 -00/1 889/1 009/0 -101/1 نابینا

 19/1 -02/00 108/1 009/0 -211/1* ناشنوا
 باشد.معنادار می P < 10/1در سطح * 

 گیریبحث و نتیجه

های این پژوهش نشان داد که بین خستگی از دلسوزی آموزگاران زن و مرد مدارس یافته

زاده ویژه تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته با نتایج پژوهش رهبرکرباسدهی و خان
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ها دریافتند که آموزگاران زن نسبت به آموزگاران مرد در دو ( همسو است. آن0380)

، رضایت شغلی کمتر، تنیدگی شغلی بیشتر و خستگی از های عادی و ویژهگروه آموزشگاه

کنند. از طرف دیگر، نتایج پژوهش برونستینگ، اسرکوویچ دلسوزی بیشتری را تجربه می

دهند. ( نشان داد که آموزگاران مرد، خستگی از دلسوزی بیشتری نشان می2100) 0و الن

دو جنس، در شرایط شغلی و  که در برخی از مدارس ویژه، آموزگاران هربا توجه به این

های مختلف استثنایی نیستند، آموزان گروههمکاری یکسانی در حال آموزش به دانش

( و 2110) 2نتیجه این پژوهش، قابل تبیین است. البته این یافته با نتایج پژوهش زابل و زابل

ی شغلی ها در پژوهش خود دریافتند که بین فرسودگباشد. آن( ناهمسو می2109جزایری )

توان ها را میبا توجه به جنسیت، تفاوت معناداری وجود ندارد. علت ناهمسو بودن این یافته

 ها دانست.تفاوت در تعداد جامعه و نمونه موردبررسی در این پژوهش

همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که بین تحصیالت، ازلحاظ خستگی از دلسوزی 

دارس ویژه وجود ندارد. این نتیجه با پژوهش اورکی تفاوت معناداری بین آموزگاران م

یافت که تفاوت معناداری بین ( همسو است. وی در پژوهش خود به این نتیجه دست0390)

فرسودگی شغلی آموزگاران با مدارک تحصیلی گوناگون وجود ندارد، ولی بین سالمت 

گاران با هر مدرکی وپرورش، آموزها، تفاوت معنادار وجود دارد. در آموزشروانی آن

ها و آموزش را در های ضمن خدمت در مورد موضوع و محتوای درسکه باشند، دوره

ها باعث افزایش سطح یادگیری و آموزش گذرانند. این دورهابتدای سال تحصیلی می

ای که سطح آگاهی گونهکند؛ بهشود و تفاوت مدرک تحصیلی را جبران میمی

ها شود و باعث عدم معناداری تفاوتون تقریباً با هم برابر میآموزگاران با مدارک گوناگ

(. در تبیین 0398شود )مروری، ها میهای آموزگاران با خستگی از دلسوزی آندر مدرک

توان گفت که هرچند سطح تحصیالت یک آموزگار، در دانش یافته دوم این پژوهش می

و هیجانی همانند رضایت شغلی،  های شناختیو آگاهی او اثرگذار است، اما با شاخص

های ها با ویژگیفرسودگی شغلی و یا خستگی از دلسوزی ارتباط ندارد. ظاهراً این شاخص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Brunsting, Sreckovic, & Lane 

2. Zabel & Zabel 
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های پیشین نیز به آن اشاره شده گونه که در پژوهششخصیتی ارتباط بیشتری دارند؛ آن

 (.0382زاده و همکاران، است )مهرابی

بت و معناداری به دست آمد، به این معنا که هر بین خستگی از دلسوزی با سن رابطه مث

شود. همچنین هر چه سن یابد، از میزان خستگی از دلسوزی، کاسته میچه سن افزایش می

طور شود. همینیابد، از میزان فقدان اثرگذاری و احساس عدم قدرت، کاسته میافزایش می

توان از ها و شرایط را میهنگری و ایجاد تعادل بین خواستخوگرفتن با شغل، رشد واقع

عوامل دیگر در کاهش خستگی از دلسوزی آموزگاران با سن باالتر دانست. بین خستگی 

ی کار بیشتر باشد، از از دلسوزی و سابقه کاری رابطه معنادار وجود دارد. هرچه سابقه

شتن تجربه در شروع کار با وجود داشود. آموزگاران کممیزان فرسودگی شغلی کاسته می

انگیزه باالتر به خاطر عدم تحقق انتظارات خود، بیشتر در معرض خستگی از دلسوزی قرار 

( همسو است. 0393بناب و همکاران )های این پژوهش با نتایج پژوهش غباریدارند. یافته

آموزگاران باسابقه به خاطر تجربه کاری زیاد، توانایی اداره کردن کالس و راهکارهای 

اند و نیز به خاطر پختگی اجتماعی که دارند، سطح توقع آموزشی را آموختهمفید و کوتاه 

شده و وسیله شغل و تجربه شغلی تغییر دادهها بهبینانه دارند؛ این خواستههای واقعو خواسته

سابقه با مسائل شغلی بهتر کنار ها نسبت به آموزگاران کماند؛ درمجموع، آنسازگارتر شده

انند سازگاری بیشتری را تجربه کنند؛ که این خود موجب کاهش احتمال توآیند و میمی

 گردد.بروز و میزان خستگی از دلسوزی در بین آموزگاران مدارس ویژه می

آموزان پنج گروه ناتوانی هوشی، اختالل بین خستگی از دلسوزی آموزگاران دانش

دست آمد. به این صورت که بین یادگیری ویژه، نابینا، ناشنوا و اوتیسم تفاوت معنادار به 

آموزگاران گروه ناشنوا و اختالل یادگیری ویژه با آموزگاران گروه ناتوانی هوشی، اوتیسم 

و نابینا تفاوت معنادار بود؛ اما بین آموزگاران گروه ناشنوا و اختالل یادگیری ویژه تفاوت 

یسم و نابینا نیز تفاوت معناداری به دست نیامد. بین آموزگاران گروه ناتوانی هوشی، اوت

باشد. در این ( همسو می2100) 0معنادار نبود. این یافته با نتایج پژوهش دیویس و پاالدینو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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( نشان داد که آموزگاران گروه ناتوانی هوشی، نابینا و 0380راستا، پژوهش برزگر بفرویی )

-شناختی ناپختهناشنوا نسبت به آموزگاران گروه اختالل یادگیری ویژه، باورهای معرفت

تری دارند و خودکارآمدی یاددهی آموزگاران گروه ناتوانی هوشی نسبت به آموزگاران 

های های پژوهش مذکور بر رشد باورتر است. یافتهگروه اختالل یادگیری ویژه پایین

شناختی و کاربرد راهبردهای مناسب برای بهبود خودکارآمدی یاددهی آموزگاران معرفت

توان گفت ویژه آموزگاران گروه ناتوانی هوشی، تأکید دارد. میاستثنایی، بهآموزان دانش

که خستگی از دلسوزی آموزگاران گروه ناتوانی هوشی ناشی از عدم پیشرفت کار و نبود 

ها است. همسو با این یافته، آموزان به خاطر معلولیت آنبازخوردهای مناسب از سوی دانش

( دریافتند که برچسب ناتوانی هوشی، میزان 2100) 0و امرسونتوتسیکا، هاستینگز، واگناس 

( نشان داد که بین 2119) 2های پژوهش گرایسون و آلوارزدهد. یافتهیاددهی را کاهش می

آموزگاران گروه ناتوانی هوشی و خستگی از دلسوزی رابطه وجود دارد. ساداتی و ملتفت 

ن اوتیسم دچار فرسودگی هیجانی و عدم آموزا( نیز دریافتند که آموزگاران دانش0390)

شود که بیشتر مستعد خستگی از دلسوزی شوند. شوند و این عوامل باعث میموفقیت می

گیری برای حرکت و ( دریافت که کودکان نابینا، قادر به دیدن و تصمیم2109) 3بزچیلیکی

در حرکت و ها به لحاظ حرکتی محدودیت دارند، بنابراین کاوش نیستند. برخی از آن

تواند سطح استرس را تا دوستانه، میانجام امور وابسته به آموزگار هستند. برخوردهای نوع

(. 2100و تایی،  0تواند منجر به خستگی از دلسوزی شود )گریحد زیادی باال ببرد که می

شود و آموزان باعث آشفتگی آنان میدرنتیجه، هرگونه تغییر محیط برای این دانش

رسند. آموزگاران شوند و برای یادگیری ناتوان به نظر میها منفعل میآنازآن پس

که های آموزش ناتوانی هوشی، اوتیسم و نابینا نیز، پس از مدتی یاددهی، هنگامیگروه

کم دچار خستگی از دلسوزی خوبی از عهده وظایف خود برآیند، کمتوانند بهنمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Totsika, Hastings, Vagenas, & Emerson 

2. Grayson & Alvarez 

3. Bozgeyikli 

4. Gray 
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ای باشد، بلکه فرآیندی ساس نیست که لحظهشوند. خستگی از دلسوزی، صرفاً یک احمی

است که پیامد اندیشه فرد است. به عبارتی یک ریشه ذهنی و فکری دارد که در مورد 

شود. آموزگاری که به خاطر احساس ناتوانی در انجام وظایف خود، دچار فرسودگی می

ناسبی برای های ناتوانی هوشی، اوتیسم و نابینا اگر راهکارهای مپس آموزگاران گروه

کم دچار احساس ازکارافتادگی شده، در روبرو شدن با این مشکالت را پیدا نکنند، کم

کنند که ناموفق روند و درنهایت فکر میانگیزه سر کالس میکنند و بیکارشان اهمال می

های تامپسون، لینهان، گلین و شوند. یافتههستند یا به عبارتی دچار خستگی از دلسوزی می

( نیز همسو با این یافته بود. آنان دریافتند که این عوامل زمینه را برای فرسودگی 2103) 0کر

که کند. در آموزگاران گروه اختالل یادگیری ویژه، هنگامیو تنیدگی شغلی فراهم می

شود و رنگ میهای الزم را دریافت کنند، احساس عدم موفقیت کمآموزان آموزشدانش

آموزان یابد. آنچه در مورد دانشلسوزی آموزگاران کاهش میفرسودگی و خستگی از د

اندازه سایرین آموزان بهدچار اختالل یادگیری اهمیت دارد این است که اکثر این دانش

ها ها به نحوی باشد که با شیوه یادگیری ویژه آنباهوش هستند، تنها الزم است آموزش آن

آموزان ناشنوا، (. آموزگاران دانش2100، 2ردزسازگاری داشته باشد )وارک، مایسین و ادوا

خستگی از دلسوزی پایینی را گزارش کردند. درواقع، علت پایین بودن خستگی از 

آموزان ناشنوا به دلیل دلسوزی این آموزگاران در تجربه مفید و بازخوردهای مناسب دانش

د این نکته است ( مؤی2118) 3(. پژوهش چانگ0398ها است )مروری، باال بودن هوش آن

که ناشنوایانی که در استفاده از زبان اشاره مهارت بیشتری دارند، در زمینه درک خواندن 

آورند. برای تبیین پایین بودن خستگی از دلسوزی در نمرات باالتری به دست می

آموز از یاددهی آموزگار و توان گفت که بازخورد دانشآموزگاران آموزش ناشنوا می

ایی در تجربه آموزگار و درک او از موفقیت به تواند تأثیرسازندهاو می کارهای دیگر

(. محدودیت اصلی این پژوهش مربوط به نمونه و روش 2118وجود آورد )چانگ، 
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3. Chang 
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گیری در آن است که به خاطر تعداد کم آموزگاران استثنایی شهر همدان، به ناچار نمونه

ها خودگزارشی بودن ابزار گردآوری داده همه آنان در این پژوهش بررسی شدند. همچنین

های آن را تحت تأثیر قرار دهد. تواند یافتهمحدودیت دیگری است که در این پژوهش می

چنینی های اینتری برای پژوهشگردد که جامعه و نمونه بزرگرو، پیشنهاد میازاین

ها ردآوری دادههای دیگری مانند مشاهده و مصاحبه برای گانتخاب گردد. همچنین روش

که جامعه پژوهش حاضر آموزگاران دوره ابتدایی بود، پیشنهاد استفاده شود. با توجه به این

شود که در پژوهشی خستگی از دلسوزی آموزگاران مدارس ویژه مقاطع اول و دوم می

 متوسطه بررسی و مقایسه شود.
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