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Abstract:
The purpose of this study is to investigate the effect of courses offered in the field of education
of exceptional children on the interest of female students and teachers in this field at Farhangian
University of Tehran. The research method of the present study is cross-sectional field research.
The statistical population is all female students and teachers of Farhangian University of Tehran
in the field of exceptional children's education. For this purpose, multi-stage cluster sampling
method has been used. In this way, out of five sister centers in Tehran, Nasibeh Center has been
selected and then 76 students of Nasebeh University have been selected as exceptional students.
In order to collect data in this study, two questionnaires of students 'primary attitudes toward the
course and students' interest in the field of study were used. To analyze the data, SPSS20
software and Kolomorov-Smirov tests, Pearson correlation coefficient, linear regression and
descriptive statistics were used. The results indicate that according to Pearson correlation test and
correlation coefficient of -0.220, it was found that there is an inverse relationship between
variables. This means that the courses offered in the field of exceptional children's education do
not have a very positive relationship with students' interest in this field. According to the linear
regression test and the line equation, it was found that the independent variable, which is the
courses offered in the field of exceptional children's education, does not have a positive and
significant effect on the dependent variable, ie students' interest in exceptional children's
education.
Keywords: Education of Exceptional Children, Farhangian University Student-Teacher,
available courses
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چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير دروس ارائه شده در رشته ي آموزش كودكان استثنايي بر عﻼقه مندي دانشجومعلمان دختر

به اين رشته در دانشگاه فرهنگيان تهران مي باشد .روش تحقيق پژوهش حاضر زمينه يابي از نوع مقطعي است .جامعه آماري كليه
دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگيان تهران در رشته آموزش كودكان استثنايي ميباشد .به همين منظور از روش نمونه گيري خوشه
اي چند مرحله اي استفاده شده است .بدين صورت كه از بين پنج مركز خواهران در شهر تهران ،مركز نسيبه انتخاب شده است و
سپس از بين دانشجويان دانشگاه نسيبه  ٧٦نفر از دانشجويان رشته آموزش كودكان استثنايي به عنوان نمونه انتخاب شده اند .براي
جمع آوري دادهها در اين پژوهش از دو پرسشنامه نگرش ابتدايي دانشجويان نسبت به درس و عﻼقه دانشجويان به رشته تحصيلي
استفاده شده است و براي تحليل دادهها از نرم افزار  spss20و آزمون هاي كولوموگرف -اسميروف،ضريب همبستگي پيرسون،
رگرسيون خطي و آماره توصيفي استفاده شده است.نتايج حاكي از آن است كه با توجه به آزمون همبستگي پيرسون و ضريب
همبستگي ،-٠/٢٢٠مشخص گرديد رابطه عكس بين متغييرها وجود دارد .بدين معني كه دروسي كه در رشته آموزش كودكان
استثنايي ارائه مي شود رابطه چندان مثبتي با عﻼقه دانشجويان به اين رشته ندارد .با توجه به آزمون رگرسيون خطي و معادله خط به
وجود آمده مشخص گرديد متغيير مستقل كه دروس ارائه شده در رشته آموزش كودكان استثنايي مي باشد ،تاثير مثبت و معناداري
روي متغيير وابسته يعني عﻼقه مندي دانشجويان به رشته آموزش كودكان استثنايي نميگذارد.
كليدواژهها :آموزش كودكان استثنايي ،دانشجومعلم دانشگاه فرهنگيان ،دروس ارائه شده

 ١دانشجو دكترا رشته فلسفه تعليم و تربيت ،دانشگاه شاهد،تهران ،ايميلah.soltani.f@gmail.com :
 ٢دانشجو كارشناسي رشته آموزش كودكان استثنايي،دانشگاه فرهنگيان ،تهران ،ايميلzahra.abedinnejad5@gmail.com :
 ٣دانشجو كارشناسي رشته آموزش ابتدايي ،دانشگاه فرهنگيان ،ساري،ايميلMohammadbagheridd19@gmail.com :
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مقدمه
از آنجا كه نيروي انساني ارزنده ترين سرمايه هر كشور به شمار مي آيد ،پيشرفت و بالندگي فرهنگي،اقتصادي و اجتماعي آن نيز در گرو تربيت
نيروي متخصص و نهايتا رشد علمي و افزايش سطح آگاهي افراد آن جامعه خواهد بود.از اين رو افزايش كيفيت نظام آموزشي به عنوان اثرگذار
ترين عامل در توسعه كشور ها محسوب مي شود .رسالت اصلي نظام هاي آموزشي ،تربيت نيروي انساني ﻻزم براي اين رشد و پيشرفت به شمار
مي رود و دانشگاه ها به عنوان مهم ترين مراكز علمي پرورش نيروي متخصص،آگاه و با تجربه،نقش بسيار مهمي در اين زمينه ايفا مي كنند .در
درون هر دانشگاه ،دانشجو به عنوان يك ركن اساسي نظام آموزش عالي،نقش كليدي و تنظيم كننده اي در توسعه و رشد كيفيت بسياري از
فرآيندها و فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دارد .دانش ،مهارت ،توانايي هاي علمي و فني هر دانشجو ،در كﻼس ها ،آزمايشگاه ها و كارگاه
هاي آموزشي پايه گذاري مي شود .بنابراين ،آموزش هاي دانشگاهي باﻻترين سطح آموزشي هر كشور محسوب مي شوند و مي بايست عﻼوه بر
توسعه كمي در جهت ارتقاي توسعه كيفي آن نيز گام هاي اساسي برداشت)رحيمي پردنجاني.حشمتي.،مقدم .(١٣٩٣،دانشگاه ها و مراكز آموزش
عالي از جمله سازمان هاي مهم محسوب مي شوند كه نقشي استراتژيك در پيشبرد اهداف كشور دارند .به همين منظور ،از دانشگاه ها انتظار مي
رود به توليد دانش پرداخته و به تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز كشور همت گمارند .چرا كه ،دانشگاه را مي توان مبدأ تحوﻻت
در هر كشوري در نظر گرفت ؛به شرطي كه دانشگاه ،اين ظرفيت را در خود ايجاد كرده باشد)طهماسبي ،قلي پور ،جواهريزاده .(١٣٩١،از
مهمترين عوامل تأثيرگذار در فراگرد تربيت منابع انساني مناسب ،مدارس و دانشگاه ها هستند.در اين ميان نقش و تأثير دانشگاه فرهنگيان به
عنوان يك سازمان يادگيرنده در تربيت معلم كشور ،از اهميت واﻻيي برخوردار است)توراني .(١٣٩٧،مهمترين عاملي كه سرعت رشد توسعه
اقتصادي و اجتماعي هر كشور را تعيين مي كند ،منابع انساني آن جامعه است و جوامعي كه قصد دارند در مسير توسعه گام بردارند بايد بتوانند از
نيروي انساني خويش به بهترين شكل استفاده كنند.در اين راستا يكي از دﻻيل پيشرفت كشورهاي توسعه يافته ،توجه به تربيت »معلمان « است
و دانشگاه فرهنگيان فرصتي را ايجاد كرده كه دانشجو معلمان با توليد علم و دانش و ارتقاء سطح علمي خود آينده سعادتمندي را براي جامعه
رقم بزند) .ابراهيمي .( ١٣٩٧،جوامع مختلف براي نيل به آرمان ها و اهداف خود روش و شيوه اي بهتر از آموزش و پرورش و توجه جدي به آن
نيافته و همواره بر نقش سازنده تعليم و تربيت در همه مسائل جامعه تأكيد كرده اند.در ميان عناصر نظام تعليم و تربيت ،معلم و كيفيت وي نقش
بسيار مهمي در تحقق اهداف نظام آموزشي دارد.نگاهي گذرا به پيشينه ي نظري و تجربي پژوهش هاي حوزه تعليم و تربيت در سال هاي اخير
به ما خاطر نشان مي سازد كه تربيت معلم و كساني كه در اين مراكز براي تصدي امر معلمي به يادگيري مشغول مي باشند ،عاملي بسيار مهم
براي اصﻼح و بهبود نظام آموزشي مي باشند)ميرزايي فر ،شاه مرادي،آداك .(١٣٩٥،مسأله تعليم و تربيت در ايران سابقه اي طوﻻني داشت،اما با
تأسيس مدرسه ي دارالفنون شكل جديدي به خود گرفت و در واقع از اين تاريخ ) ١٢٢٩شمسي( دولت به طور رسمي در تعليم و تربيت دخالت
كرد .پس از تأسيس دارالفنون و ايجاد و گسترش مدارس ،نياز به تربيت معلم در ايران احساس شد.اولين اقدام براي اجراي برنامه ي تربيت معلم
در ايران،تأسيس كﻼس هايي مخصوص در مدرسه ي دارالفنون جهت افزايش سطح سواد معلمان تهران بود .در برنامه ي درسي كه براي اين
كﻼس ها تدوين گرديد ،عﻼوه بر دروس ﻻزم علوم و ادبيات ،براي اولين بار درس ديگري تحت عنوان "اصول تعليم" اضافه شد تا معلمان
مذكور از اصول اوليه براي تربيت كودكان مطلع گردند)حيدري عبدي.(١٣٧٤،در سال  ١٢٩٨دارالمعلمين و دارالمعلمات براي تربيت معلمان مرد و
زن در تهران تأسيس شد .بدين ترتيب براي اولين بار در ايران به طور رسمي نسبت به تربيت معلم اقدام شد.دارالمعلمين مركزي دو شعبه ي
ابتدايي و عالي داشت كه هر كدام داراي كادر اداري جداگانه بودند )صافي .(١٣٧٣،وقتي تعداد مدارس ابتدايي و متوسطه در تهران افزايش يافت
و در نتيجه نياز به تربيت معلمان بيشتري احساس شد ،در سال  ١٣٠٨مدرسه دارالمعلمين مركزي به"دارالمعلمين عالي"تغيير نام يافت و داراي
دو قسمت ادبي و علمي بود ،كه قسمت ادبي آن شامل دو شعبه ي "فلسفه و ادبيات"و "تاريخ و جغرافيا" بود و قسمت علمي نيز شامل سه
شعبه ي "فيزيك و شيمي""،تاريخ طبيعي"و "رياضيات " بود.در سال  ١٣١٢دارالمعلمين عالي به "دانشسراي عالي" تغيير نام يافت و اين
دانشسراي عالي پس از تأسيس دانشگاه در سال  ١٣١٣استقﻼل خود را از دست داد و بخش ادبي دانشسراي عالي تبديل به دانشكده ادبيات و
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بخش علمي آن تبديل به دانشكده علوم شد .و در طي سال هاي  ١٣١٧تا  ١٣٣٨مراكز ديگري نيز براي تربيت معلم ايجاد شدند كه عمده ترين
آن ها عبارتند از:دانشسراي تربيت بدني ،دانشسراي كشاورزي،مراكز تربيت معلم دوساله ي روستايي،دانشسراي عشايري،مراكز تربيت معلم يك
ساله.دانشسراي عالي مجدد در سال  ١٣٣٨به صورت موسسه ي مستقلي در آمد؛اما در سال  ١٣٤٣منحل و به جاي آن ،سازمان تربيت معلم و
تحقيقات تربيتي ايجاد شد.اين مركز داراي سه موسسه ي "تربيت دبير""،تربيت مدير و راهنمايان تعليماتي"و " موسسه ي تحقيقات و مطالعات
تربيتي" بود .سه سال بعد سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتي به دانشسراي عالي تبديل گرديد و با اساسنامه جديد موظف به تربيت معلم و
تحقيقات تربيتي شد.طبق اساسنامه ي دانشسراي عالي مصوب مرداد ،١٣٤٦اين مركز داراي چهار موسسه به اين شرح گرديد :موسسه ي تربيت
دبير،موسسه ي تربيت مدير و راهنمايان تعليماتي،موسسه ي مدرسي رياضيات،موسسه ي تحقيقات تربيتي .در بهمن ماه  ١٣٤٦كه قانون
تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي به تصويب رسيد،دانشسراي عالي به صورت يكي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي تحت نظارت اين
وزارتخانه در آمد.و در مهر ماه سال  ١٣٥٣بنا به تصويب نود و هشتمين جلسه ي شوراي گسترش وزارت علوم و آموزش عالي ،دانشسراي عالي
تبديل به " دانشگاه تربيت معلم "شد)حيدري عبدي.(١٣٧٤،در سال ،١٣٩٠با يك تغيير ساختاري كه تعطيلي رشته هاي دبيري بود،اين دانشگاه
با نام "دانشگاه خوارزمي"  ،فعاليت خود را ادامه داد.در همين سال ،همه ي امور مربوط به تربيت معلم براي تمام سطوح آموزشي ،به "دانشگاه
فرهنگيان" واگذار شد كه از تجميع مراكز تربيت معلم به وجود آمد و در حال حاضر،نهاد مرجع براي آموزش معلمان در ايران است)گويا و غﻼم
آزاد .( ١٣٩٨،در نهاد آموزش و پرورش ،معلمان برترين نقش را به عهده دارند و نقطه ي آغاز تحول آموزشي و پرورشي به شمار مي روند.همه ي
كشور ها به معلمان اثر بخش و عﻼقه مند نياز دارند تا بتوانند جوانان خود را پرورش داده و آنان را براي آينده اي بهتر آماده نمايند.در اين
راستا،دانشگاه فرهنگيان به منظور تربيت و تأمين نيروي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش با تجميع مراكز تربيت معلم در سال  ١٣٩١كار خود
را آغاز نموده است)طاهريان و چراغي .(١٣٩٥،حق آموزش از جمله حقوق شهروندان است كه در زمره حقوق بنيادين بشر مي باشد و اعﻼميه
جهاني حقوق بشر بر اين حق تاكيد دارد،آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود كه شخصيت انساني هر كس را به حد اكمل رشد آن
برساند)بند ١و ٢ماده  ٢٦اعﻼميه حقوق بشر( وكودك استثنايي اول يك كودك است)انسان است با همه خصوصيات و صفات يك انسان( و بعد
كودكي است با خصوصيات و تفاوتهاي استثنايي نسبت به ساير كودكان .و همين ويژگي ها و خصوصيات است كه معلمان و اوليا بايد خودشان
را با آن سازگار كنند )كوهي و شيخياني .(١٤٠٠،در جامعه ما ،تاريخچه برنامه اموزش و پرورش استثنايي به دهه اول قرن چهاردهم شمسي
مربوط مي شود.در اين دوران ،اولين مدرسه ناشنوايان در تهران توسط مرحوم جبار باغچه بان و نخستين مدرسه ويژه نابينايان در تبريز به وسيله
يك كشيش آلماني به نام كريستفل ١تأسيس و به دنبال آن در چند شهر ديگر مدارس مشابهي از سوي افراد خير و آگاه بنياد نهاده
شد)بنگر .(١٣٨٢،حدود سال  ١٣٠٠نخستين مدارس كودكان استثنايي كشور شروع به كار كردند.در سال  ١٣٤٧دفتر آموزش كودكان و دانش
آموزان استثنايي در وزارت آموزش و پرورش ايجاد شد .وظيفه اين دفتر ،شناخت،گزينش و آموزش كودكاني بود كه به علل تفاوت هاي ذهني و
جسمي و عاطفي قادر به استفاده از برنامه هاي عادي آموزشي نبودند .سازمان آموزش و پرورش استثنايي با هدف هاي جامع و فراگير در سال
 ١٣٧٠تأسيس شد و كار خود را آغاز كرد)شكوئي.(١٣٧٩،
پيشينه تحقيق
با توجه به ماهيت پژوهش و جديد بودن آن پژوهش هايي مشابه با اين تحقيق صورت نگرفته است ولي به چند نمونه از پژوهش ها در اين
حوزه اشاره ميكنيم.
محمدپور ،حيدري ،ازكات ،جمشيدي ) ( ١٣٩٩درتحقيقي تحت عنوان بررسي روند عﻼقه مندي دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان استان
كردستان به حرفه ي معلمي ،به اين نتيجه رسيدندكه ميزان عﻼقه مندي دانشجو معلمان به حرفه معلمي ،به گونه معني داري باﻻتر از حد
Christoffel
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متوسط است .ميزان عﻼقه مندي آنان به حرفه ي معلمي بعد از ورود به دانشگاه نسبت به قبل از ورود به دانشگاه افزايش يافته است.آنان
همچنين عﻼقه مند به ادامه ي حرفه معلمي هستند.عﻼقه مندي دانشجو معلمان به حرفه ي معلمي و توانايي هاي دروني آنان كه تاا حدودي
مي توان آن را از عملكرد آنان در آزمون سراسري ورود به دا نشگاه ها دريافت كرد ،مي تواند نسبتا نويد بخش تحوﻻت مثبت ميان معلمان آينده
آموزش و پرورش باشد.
ساﻻري ،امامي سيگارودي ،زائر ثبات ،شكيبا ،خجسته ،شريفي ) (١٣٩٧در تحقيقي تحت عنوان بررسي ارتباط پيشرفت تحصيلي با عﻼقه به
رشته تحصيلي در دانشجويان پرستاري ،به اين نتيجه رسيدند كه بين عﻼقه مندي به رشته تحصيلي و معدل تحصيلي دانشجويان از لحاظ
آماري ارتباط معني دار مشاهده شد و افراد با ميزان عﻼقه مندي كم،پايين ترين ميانگين پيشرفت تحصيلي را در مقايسه با افراد با ميزان عﻼقه
مندي متوسط و باﻻ داشتند.همچنين ميانگين معدل تحصيلي در متأهل ها باﻻتر از مجرد ها بود و دانشجويان با معدل ديپلم باﻻتر،داراي
معدل تحصيلي بهتري در ١دانشگاه بودند.و همچين به اين نتيجه رسيدند كه ميانگين پيشرفت تحصيلي افراد ساكن در منزل به طور معني داري
بيشتر از افراد ساكن در خوابگاه و معدل دانشجويا ن با مادران داراي تحصيﻼت ديپلم و باﻻتر بيشتر از مادران با تحصيﻼت سيكل و يا بي سواد
است.
صفري ،نذري پنجكي ،حقيقي ،صيادي ،زينلي بوجاني ،اميني ) (١٣٩٦در تحقيقي تحت عنوان بررسي ميزان عﻼقه دانشجويان به رشته تحصيلي
خود و عوامل موثر بر آن از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در سال  ،١٣٩٦به اين نتيجه رسيدند كه ميزان عﻼقه دانشجويان
مورد مطالعه به رشته تحصيلي خود،در حد به نسبت مطلوبي قرار دارد؛اما با اين حال كمتر از نيمي از آن ها رشته تحصيلي خود را بدون آگاهي
قبلي انتخاب كرده بودند.با توجه به تأثير آگاهي قبلي در هنگام انتخاب رشته بر ميزان عﻼقه دانشجويان به رشته و عﻼقه مندي به رشته
تحصيلي در آينده جوانان و جامعه،ضروري به نظر مي رسد روش هايي اتخاذ گردد تا افراد قبل از انتخاب رشته تحصيلي بتوانند آگاهي ﻻزم را
در زمينه رشته مورد عﻼقه كسب كنند و به انواع مختلف آموزش در مشاغل حرفه اي دست يابند.
شيرازي ،رحماني ،لطفيان ،خيرانديش ) (١٣٩٦در تحقيقي تحت عنوان بررسي عﻼقه دانشجويان پزشكي قزوين نسبت به رشته تحصيلي خود و
ارزيابي محيط آموزشي ) ،(١٣٩٤-٩٥به اين نتيجه رسيدند كه اكثريت دانشجويان،رشته دندان پزشكي را با ميل و عﻼقه شخصي خود انتخاب
كرده بودند و اكثريت در صورت امكان انتخاب مجدد رشته در كنكور باز هم دندان پزشكي را انتخاب مي كردند.و طبق نتايج مشخص گرديد
هيچ يك از متغييرهاي ترم تحصيلي ،سن ،جنس ،وضعيت تأهل و وضعيت بومي يا غير بومي اثرات معني داري در پيش بيني ميزان عﻼقه
مندي دانشجويان نداشته ولي متغيير هاي جنس و وضعيت بومي يا غير بومي دانشجو اثرات معني داري در پيش بيني ارزيابي دانشجويان نسبت
به محيط آموزشي داشته است.
ايرن (٢٠١٢)1در پژوهشي تحت عنوان عﻼقه معلمان آينده نگر به تدريس ،برنامه هاي حرفه اي در مورد تدريس و رضايت از انتخاب شغل
معلمي به اين نتيجه رسيده است كه دانشجومعلماني كه نسبت به حرفه معلمي عﻼقه زيادي داشته اند در مقايسه با آنهايي كه به اين حرفه
عﻼقه كمي نشان داده اند در طول تدريس خود تﻼش بيشتري را مبذول داشته اند و از انتخاب حرفه معلمي از رضايت بيشتري برخوردار بودند.
ﻻوت ( ٢٠٠٧)٢در پژوهشي به اين نتيجه رسيده است كه عواملي همچون خانواده ،دوستان انگيزه دروني و بيروني ،معلماني كه نقش الگو را براي
آنان ايفا كردهاند در عﻼقه مندي آنها به معلمي موثر بوده است.

Eren
Lavett
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روش تحقيق
با توجه به ماهيت پژوهش ،روش تحقيق پژوهش حاضر زمينه يابي از نوع مقطعي است .بدين صورت كه اطﻼعات از نمونه هايي جمع آوري
شده است كه جامعه هدف از قبل مشخص شده است .بنابراين اطﻼعات فقط در يك مقطع از زمان يك ماهه جمع آوري شده است.
جامعه آماري و نمونه آماري و روش نمونه گيري
جامعه آماري كليه دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگيان تهران در رشته آموزش كودكان استثنايي ميباشد .به همين منظور از روش نمونه
گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است .بدين صورت كه از بين پنج مركز خواهران در شهر تهران ،مركز نسيبه انتخاب شده است و
سپس از بين دانشجويان دانشگاه نسيبه  ٧٦نفر از دانشجويان رشته آموزش كودكان استثنايي به عنوان نمونه انتخاب شده اند .همچنين جامعه
آماري پژوهش در جدول شماره ١نيز قابل مشاهده است.
جدولشماره -١جامعه و نمونه آماري پژوهش
جامعه
كليه دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگيان تهران در رشته آموزش
كودكان استثنايي

نمونه آماري
انتخاب به صورت نمونه گيري خوشهاي ٧٦ ،نفر از دانشجويان رشته
آموزش كودكان استثنايي دانشگاه نسيبه

نمودار شماره -١انتخاب نمونه به شيوه خوشهاي چندمرحله اي
پرديس نسيبه
پرديس
پرديس شرافت

پرديس عترت

پرديس نسيبه

 ٧٦نفر از دانشجومعلمان
رشته آموزش كودكان

شهيد
باهنر
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جمع آوري اطﻼعات
براي جمع آوري دادهها در اين پژوهش از دو پرسشنامه نگرش ابتدايي دانشجويان نسبت به درس و عﻼقه دانشجويان به رشته تحصيلي استفاده
شده است .پرسشنامه نگرش ابتدايي دانشجويان نسبت به درس يك پرسشنامه تك مولفه اي است .اين پرسشنامه داراي  ١٠سوال مي باشد و
بر اساس طيف پنج گزينه اي ليكرت ١با سواﻻتي مانند )احساس مي كنم كه اين درس مطابق با نيازهاي شغلي آينده من )تدريس( و در ارتباط
با آن است (.به سنجش نگرش ابتدايي دانشجويان نسبت به درس مي پردازد .روايي اين پرسشنامه نيز در پروژهش حدادي ) (١٣٩٣روايي
محتوايي و صوري و مﻼكي اين پرسشنامه مناسب ارزيابي شده است .همچنين پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حدادي) (١٣٩٣به صورت زير
گزارش شده است:
پرسشنامه

ضريب آلفا كرونباخ

نگرش ابتدايي دانشجويان نسبت به درس

٠/٨١

پرسشنامه ديگر كه عﻼقه دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي را ميسنجد ،داراي  ١٣گويه است با يك مقياس ليكرت سه درجهاي )كامﻼ
موافق تا كامﻼ مخالف( كه هر ماده داراي ارزشي بين  ١تا  ٣است .با سؤاﻻتي مانند) :استعداد ذاتي در اين زمينه بر ميزان عﻼقه مندي من به
رشته ام تاثير گذار بوده است .(.عﻼقه دانشجويان به رشته تحصيلي را ميسنجد .در پژوهش )اديب حاج باقري ،صادقي گندماني ،امين الرعايايي
يميني (١٣٩٦روايي پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان اين حوزه تأييد شده است .همچنين در همان پژوهش پايايي اين پژوهش سنجيده
شده است كه در جدول زير قابل مشاهده است:
متغير

ضريب پايايي

ميزان عﻼقه دانشجويان به رشته تحصيلي

٠/٨٧

روش تجزيه و تحليل
بعد از تكميل پرسشنامه ،پاسخ ها در نرم افزار spss20وارد شدهاند .در ابتدا براي مشخص كردن نرمال بودن دادهها از آزمون كولموگروف-
اسميرنوف ٢استفاده شده است و با توجه به ماهيت پژوهش از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون ،٣آزمون توصيفي و رگرسيون

خطي٤

استفاده شده است.
يافته هاي پژوهش
جدول شماره :٢آزمون كولموگروف  -اسميروف

متغيير

آزمون كولموگروف -اسميروف z

نگرش دانشجويان نسبت دروس ارائه شده

١/٠٥٧

Pvalue
٠/٢١٤
1

Likert spectrum
Kolmogorov–Smirnov test
3
Pearson correlation coefficient
4
Linear regression
2
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٠/٦١٨
٠/٧٥٥
عﻼقه مندي به رشته تحصيلي
با توجه به آزمون كولموگروف  -اسميروف مشخص گرديده است كه داده هاي پژوهش نرمال مي باشند.
جدول شماره :٣آزمون توصيفي

آزمون
متغيير

تعداد

مينيمم

ماكزيمم

مجموع

ميانگين

خطاي
استاندارد

انحراف
معيار

واريانس

٧٦

١٢

٥٠

٢٦٣٧

٣٤/٦٩

٠/٦٤٧

٥/٦٤

٣١/٨١

نگرش دانشجويان
نسبت دروس ارائه
شده
١٢/٨١
٣/٥٧
٠/٤٣٤
٢٩/١٠
١٩٧٩
٣٩
١٩
عﻼقه مندي به رشته ٧٦
تحصيلي
همانطوري كه در جدول فوق مشاهده مي شود،در پرسشنامه نگرش دانشجويان نسبت به دروس ارائه شده ،كمترين نمره كسب شده ١٢و
بيشترين نمره كسب شده  ٥٠است .همچنين در پرسشنامه عﻼقهمندي دانشجويان نسبت به رشته كمترين نمره  ١٩و بيشترين نمره ٣٩
ميباشد .مجموع نمرات كسب شده در پرسشنامه نگرش دانشجويان نسبت به دروس ارائه شده  ٢٣٦٧و مجموع نمرات كسب شده در پرسشنامه
عﻼقه مندي دانشجويان نسبت به رشته تحصيلي  ١٩٧٩است .ميانگين نمرات در پرسشنامه نگرش دانشجويان  ٣٤/٦٩مي باشد و در پرسشنامه
عﻼقه مندي تحصيلي  ٢٩/١٠است .خطاي استاندارد در پرسشنامه نگرش دانشجويان  ٠/٦٤٧است و در پرسشنامه عﻼقه مندي تحصيلي ٣/٥٧
ميباشد .انحراف معيار نيز براي پرسشنامه نگرش دانشجويان  ٥/٦٤است و براي پرسشنامه عﻼقهمندي به رشته تحصيلي ٣/٥٧ميباشد .در
نهايت با توجه به اطﻼعات جدول فوق ،واريانس پرسشنامه نگرش دانشجويان نسبت به دروس ارائه شده  ٣١/٨١است و براي پرسشنامه عﻼقه
مندي به رشته تحصيلي  ١٢/٨١مي باشد.
جدول شماره-٤آزمون ضريب همبستگي پيرسون

نگرش دانشجويان نسبت به
دروس ارائه شده
-٠/٢٢٠
٠/٦١
٧٦
١
٧٦

عﻼقه دانشجويان نسبت
به رشته
١
٧٦
-٠/٢٢٠
٠/٦١
٧٦

همبستگي پيرسون
)Sig. (2-tailed
تعداد
همبستگي پيرسون
)Sig. (2-tailed
تعداد

عﻼقه دانشجويان نسبت
به رشته
نگرش دانشجويان نسبت
به دروس ارائه شده

با توجه به آزمون همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي ،-٠/٢٢٠مشخص گرديد رابطه عكس بين متغييرها وجود دارد .بدين معني كه دروسي
كه در رشته آموزش كودكان استثنايي ارائه مي شود رابطه چندان مثبتي با عﻼقه دانشجويان به اين رشته ندارد.
جدول شماره :٥آزمون رگرسيون خطي
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AdjR2

Sig.

T

0/34

.000
.072

12.865
-1.829

Standardized
Coefficients
Beta
-.220

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
33.852
2.631
-.138
.076

Y=a+bx
Y=33.852-0.220X
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Model

)مقدار ثابت(
نگرش دانشجويان
نسبت به درس

1

با توجه به آزمون رگرسيون خطي و معادله خط به وجود آمده مشخص گرديد متغيير مستقل كه دروس ارائه شده در رشته آموزش كودكان
استثنايي مي باشد ،تاثير مثبت و معناداري روي متغيير وابسته يعني عﻼقه مندي دانشجويان به رشته آموزش كودكان استثنايي نميگذارد .بدين
صورت اگر در معادله خطي فوق ،به جاي متغيير مستقل) (xاعداد١،٢،٣و ...قرار دهيم ،مقدار متغيير وابسته) (yبه طور نامحسوسي كاهش مي
يابد .يعني دروس ارائه شده تاثير آنچناني بر عﻼقه مندي دانشجويان در اين رشته ندارد و اگر هم تاثيري داشته باشد آن تاثير اندك و باعث
عﻼقه مندي آنها به رشته تحصيلي خود نميشود.
نتيجه گيري
همانطور كه در قسمت يافته هاي پژوهش عنوان شد ،با توجه به آزمون همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي -٠/٢٢٠مشخص گرديد رابطه
عكس بين متغييرها وجود دارد .بدين معني كه دروسي كه در رشته آموزش كودكان استثنايي ارائه مي شود رابطه چندان مثبتي با عﻼقه
دانشجويان به اين رشته ندارد .با توجه به آزمون رگرسيون خطي و معادله خط به وجود آمده مشخص گرديد متغيير مستقل كه دروس ارائه شده
در رشته آموزش كودكان استثنايي مي باشد ،تاثير مثبت و معناداري روي متغيير وابسته يعني عﻼقه مندي دانشجويان به رشته آموزش كودكان
استثنايي نمي گذارد .يعني دروس ارائه شده تاثير آنچناني بر عﻼقه مندي دانشجويان در اين رشته ندارد و اگر هم تاثيري داشته باشد آن تاثير
اندك و باعث عﻼقه مندي آنها به رشته تحصيلي خود نميشود.يافته هاي پژوهش حاضر با يا فته هاي پژوهش هاي )محمد پور و
همكاران)،(١٣٩٩،ساﻻري وهمكاران)،(١٣٩٧،صفري و همكاران (١٣٩٦،و )شيرازي و همكاران ،(١٣٩٦،نقطه اشتراكي ندارد و به بياني ديگر هم
سو نيست ،چو ن يافته هاي پژوهش حاضر حاكي از آن است كه دروس ارائه شده در رشته ي مورد نظر تأثير آنچناني بر عﻼقه مندي دانشجويان
در اين رشته ندارد و اگر هم تأثيري داشته باشد آن تأثير اندك بوده و باعث عﻼقه مندي آن ها به رشته تحصيلي خود نمي شود ،اين در حالي
است كه در يافته هاي پژوهش هاي عنوان شده در باﻻ بين رشته ي تحصيلي و عﻼقه مندي دانشجويان رابطه مثبت وجود دارد و از هم تأثير
مي گيرند. .پس مي توان نتيجه گرفت اگر چه تا كنون پژوهشي با اين عنوان انجام نشده ولي پژوهش هايي در مورد عﻼقه مندي دانشجويان
ديگر به رشته ي تحصيلي خود صورت گرفته است كه يافته و نتيجه اي هم سو با پژوهش حاضر ندارند.پژوهش حاضر بيانگر آن است كه از
نظر دانشجومعلمان رشته ي آموزش كودكان استثنايي دانشگاه فرهنگيان تهران ،دروس ارائه شده در اين رشته تأثيري بر عﻼقه مندي آن ها
ندارد و يا تأثيري اندك دارد كه با عث عﻼقه مندي آنها به رشته تحصيلي خود نمي شود .با توجه به نقش كليدي عﻼقه مندي به رشته تحصيلي
و دروس ارائه شده در رشته تحصيلي در آموزش لذا به مديران و اساتيد دانشگاه هاي فرهنگيان توصيه مي گردد با اتخاذ روش هاي مناسب
فوايد عﻼقه به رشته تحصيلي را براي دانش جويان تبيين نموده و همچنين تﻼش نمايند توانايي هاي آنان را در اين زمينه بهبود بخشند.از سوي
ديگر مسأله انتخاب و عﻼقه مندي به رشته تحصيلي نيز در آينده جوانان و جامعه بسيار موثر است و مي بايست در طرح و برنامه ريزي هاي
مربوط به جوانان به عنوان يك موضوع مهم مد نظر قرار گيرد .از محدوديت هاي اين پژوهش مي توان به كم بودن تعدا نمونه ها،استفاده صرف
از پرسشنامه براي جمع آوري داده ها و مطالعه روي يك رشته در دانشگاه اشاره نمود.
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پيوست پرسشنامه

پرسشنامه نگرش ابتدايي دانشجويان نسبت به درس
مخالفم
كامﻼ
سواﻻت
مخالفم
 .١از اينكه مي خواهم در اين درس شركت كنم احساس خوبي دارم.
 .٢احساس مي كنم كه اين درس مطابق با نيازهاي شغلي آينده من )تدريس( و در ارتباط
با آن است.
 .٣احساس مي كنم اگر در اين درس شركت كنم ،كارايي شغلي من )تدريس( در آينده
افزايش پيدا ميكند.
 .٤احساس مي كنم اين درس باعث افزايش اطﻼعات من در رابطه با شغل آيندهام
)تدريس( مي شود.
 .٥اين درس مي تواند بهره وري شخصي من را افزايش دهد.
 .٦احساس مي كنم كه قادر به استفاده از مهارت ها و دانش هاي آموخته شده در اين
درس در آينده )تدريس( هستم.
 .٧من براي حضور در اين درس حق انتخاب دارم.
 .٨من فكر مي كنم كه اين درس برايم خسته كننده خواهد بود.
 .٩من فكر مي كنم كه اين درس برايم جالب خواهد بود.
 .١٠من فكر مي كنم كه اين درس برايم ارزش شخصي اندكي خواهد داشت.

بدون
نظر

موافقم

كامﻼ
موافقم

پرسشنامه استاندارد عﻼقه ي دانشجويان به رشته تحصيلي
سواﻻت
(١

سطح تحصيﻼت خانواده و خويشاوندان بر ميزان عﻼقه من به رشته ام تاثير گذار بوده است.

(٢

دانشگاه محل تحصيلم بر ميزان عﻼقه من به رشته ام تاثير گذار بوده است.

(٣

آينده رشته و بازار كار بر ميزان عﻼقه من به رشته ام موثر بوده است.

(٤

مشكﻼت مالي من در بي عﻼقگي نسبت به رشته ام موثر بوده است.

(٥

درگيري در مسائل سياسي و اجتماعي موجب دوري من از رشته ام شده است.

(٦

مدرك گرايي فقط باعث عﻼقه مندي من به رشته ام شده است.

(٧

سطح علمي و نحوه تدريس اساتيد در افزايش عﻼقه منديم موثر بوده است.

(٨

مفيد بودن براي جامعه در عﻼقه مندي من به رشته ام موثر بوده است.

كامﻼ موافق

ممتنع

كامﻼ مخالف
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(٩

جايگاه رشته در جامعه بر ميزان عﻼقه من به رشته ام تاثير گذار بوده است.

 (١٠تشويق دبيران آموزش و پرورش بر ميزان عﻼقه من به رشته ام تاثير گذار بوده است.
 (١١خداپسندانه بودن حرفه ام در عﻼقه مندي من به رشته ام موثر بوده است.
 (١٢تشويق مشاورين بر ميزان عﻼقه من به رشته ام تاثير گذار بوده است.
 (١٣استعداد ذاتي در اين زمينه بر ميزان عﻼقه مندي من به رشته ام تاثير گذار بوده است.

ISSN: 2783-1302
www.edu-j.ir
43
43

ISSN: 2783-1302
www.edu-j.ir
4444

فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي
٦  پ ي ا پ ي،١ ٤ ٠ ٠  ز م س ت ا ن، د و ر ه د و م ش م ا ر ه چ ه ا ر م

References
Adib Haj Bagheri, M, Sadeghi Gandmani, H, Amin Al-Roayaei Yamini, E (2015). Students
'interest in their field of study and the factors affecting it: Students' views of Kashan University
of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, 17 (3): 24-34. [ Persian]
Bangar, M (2003). Exceptional Children Teachers, Exceptional Children Education, Nos. 16 and
17, pp. 40-45.[ Persian]
Declaration of Human Rights
Ebrahimi, T (2018). The position of training managers and its impact on the evolution of
Farhangian University. Scanning in humanities education. Volume 3. Number 10. pp. 35-44.
[Persian]
Eren, A. (2012). Prospective Teachers' Interest in Teaching, Professional Plans about Teaching
and Career Choice Satisfaction: A Relevant Framework? Australian Journal of Education, 56(3),
303–318.
Goya, Z, Gholam Azad, S. (2019). Farhangian University: One hundred years of formal teacher
training in Iran, yes! Continuation of the Central Teachers' College, no! [ Persian]
Haddadi, S (2014). The effect of motivational education design on quality of class life and
learning in university education, thesis for obtaining a bachelor's degree in curriculum planning,
Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad [ Persian].
Heidari Abdi, A (1995). Teacher training system in Japan and its comparison with the teacher
training system in Iran. Quarterly Journal of Education (Education). Nos. 44 and 43. [ Persian]
Koohi, T, Sheikhiani, M (2021). Exceptional children and education to their families. Twelfth
National Conference on Psychology, Educational and Social Sciences. [ Persian]
Mirzaeifar, D, Shah Moradi, M, Adak, M (2016). A study of the level of thoughtful learning in
student teachers of Farhangian University. Journal of Teacher Professional Development. No. 2.
pp. 17-30.[ Persian]
Mohammadpour, E, Heidari, I, Azkat, F, Jamshidi, S (2021). Analysis of factors affecting the
interest of students-teachers of Farhangian University of Kurdistan Province in the teaching
profession. Quarterly Journal of Teacher Training .[ Persian]
Rahimi Pardanjani, S, Heshmati, H, Moghaddam, Z (2014). A study of the frequency and
effective factors in academic failure of students living in dormitories of paramedical and health
schools of Golestan University of Medical Sciences in the academic year 2011-2012. Scientific
Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences . Volume 2. Number 1. pp. 16-27.
[Persian]
Safari, T, Nazri Panjki, A, Haghighi, M, Sayadi, F, Zeinali Bojani, M,Amini, A (2017). Study of
students' interest in their field of study and the factors affecting it from the perspective of
students of Zahedan University of Medical Sciences in 2017. Scientific Journal of Birjand

ISSN: 2783-1302
www.edu-j.ir
45
45

فصلنامه پيشرفتهاي نوين در مديريت آموزشي
٦  پ ي ا پ ي،١ ٤ ٠ ٠  ز م س ت ا ن، د و ر ه د و م ش م ا ر ه چ ه ا ر م

University of Medical Sciences. Volume 25. Number (Special issue of medical education). Pp.
61-67.[ Persian]
Safi, A (1994). Teacher training in Iran, India and Pakistan. Educational Research and Planning
Organization (school).[ Persian]
Salari, A, Emami Sigaroudi, A, Zayer Sabat, F, Shakiba, M, Khojasteh, M, Sharifi, M (2017).
Investigating the relationship between academic achievement and interest in the field of study in
nursing students. Research in medical education. 10. Numbers 2. pp. 68-75. [ Persian]
Shirazi, M. Rahmani, N. Lotfian, M. Kheirandish, A (2018). A study of Qazvin dental students'
interest in their field of study and evaluation of the educational environment (2015-2016).
Scientific Journal of Qazvin University of Medical Sciences. Volume 22. No. 2.69-61. [ Persian]
Shokouei, N (2000). Exceptional Education: Separating Children from Normal School? [ Persian]
Taherian, M, Cheraghi, A (2016). Strategies to motivate teacher training teachers. Second
National Conference on Teacher Training, Isfahan, Farhangian University, Isfahan University.
[Persian]
Tahmasbi, R, Qalipour, A. Javaherizadeh, E (2012). Talent Management: Identifying and
ranking the factors affecting the absorption and retention of scientific talents. General
management research. Volume 5. Number 17. Pages 5-26. [ Persian ]
Turani, H (2017). Farhangian University as a learning organization (dimensions, components and
solutions). Research in teacher training. Course 1. Number 3. pp. 165-195. [ Persian]
Valet(2007). Teachers of Promise": Is Teaching Their First Career Choice?. The New Zealand
Annual Review of Education,DOI:10.26686/nzaroe.v0i16.1510.

