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چكيده

زمینه :آموزش دانشآموزان با کمتوانی ذهنی همواره به انرژی و انگیزه بسیار زیادی نیاز دارد .پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تنیدگیشغلی
و رضایتشغلی معلمان دانشآموزان با کمتوانی ذهنی و معلمان دانشآموزان عادی انجام شد.
روش :این پژوهش علی -مقایسهای روی 120معلم زن و مرد (60معلم دانشآموز با کمتوانیذهنی و60معلم دانشآموز عادی) شاغل به
تدریس در مدارس ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی  1394-95انجام شد .روش نمونهگیری به شیوه دردسترس انجام شد و برای جمعآوری
دادهها از مقیاس رضایتشغلی بری فیلد و روث ( )1951و تنیدگی شغلی صفارزاده ( )1377استفاده شد.
یافتهها :نتایج آزمون تحلیل واریانس دوراهه نشان داد که بین معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی و معلمان دانشآموزان عادی در
رضایتشغلی تفاوت معنیداری وجود دارد ( )P>0/001ولی در تنیدگیشغلی 2گروه تفاوت معنیداری وجود ندارد ( )P>0/05و معلمان زن
نسبت به معلمان مرد رضایت شغلی کمتر و تنیدگی شغلی بیشتری را تجربه میکنند (.)P>0/01
نتیجهگیری :بر اساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که تدریس دانشآموزان با کمتوانی ذهنی به علت دشواریها و چالشهایی
که برای معلمان ایجاد میکند ،بر رضایتشغلی آنها تاثیر منفی دارد ،بنابراین از طریق فراهم آوردن امکانات رفاهی بیشتر و تالش در جهت
کاهش دغدغهها و مشکالت معلمان کودکان با کمتوانیذهنی میتوان سطوح رضایت شغلی آنها را افزایش داد.
واژههاي كليدي :تنیدگیشغلی ،رضایتشغلی ،معلمان

مقدمه

کــمتوانیذهنــی ،1نقــص یا نارســـایی در رشد ذهنی
است که با اختالل در مهارتهای رشد مشخص شده و
بر تواناییهای شناختی ،کالمی ،حرکتی و اجتماعی فرد
تاثیر میگذارد .در کشورهای درحالتوسعه 4/6درصد
افراد زیر  18سال و در کشورهای پیشرفته  2/5تا 0/5
درصد این افراد دچار کمتوانیذهنی هستند( .)1این
افراد به لحاظ ویژگیهای خاص خود در برخورداری
از تسهیالت و امکانات جامعه نیازمند کمک دیگران
هستند( .)2به بیان دیگر ،اینگونه کودکان اغلب از نظر
بدنی ،عقلی یا روانشناختی ناتوانند و به مراقبت ،درمان
1. Intellectual Disability
* Email: fatemeh.rahbar.karbasdehi@gmail.com

و آموزش ویژهای نیازمندند( .)3تعلیم وتربیت امری
وقتگیر ،پرثمر و در عین حال دشوار است که درآن
معلمان به عنوان نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی،
بیشترین و برترین نقش را عهدهدار هستند .همین طور باید
باور داشته باشیم که زیباترین طرح اصالح و بازسازی
آموزشوپرورش در صورتی که معلم به تعداد کافی
و با کیفیت مطلوب در اختیار نداشته باشیم ،با شکست
روبهرو خواهد شد(.)5
این مسئله به ویژه در آموزشوپرورش کودکان
استثنایی مطرح است ،زیرا معلمان دانشآموزان استثنایی
به علت شرایط ویژه آموزشی که در آن فعالیت میکنند،
وظایفی دشوارتر و در پی آن آسیبپذیری بیشتری نیز
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1. Occupational Satisfaction

2. Occupational Stress
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دارند .معلمان دانشآموزان استثنایی که یکی از ارکان
اصلی آموزشوپرورش استثنایی به شمار میروند ،در
صورتی که در جریان آموزش بهتر آماده شوند ،اثربخشی
الزم را در آموزش و پرورش کودکان استثنایی خواهند
داشت .تا زمانیکه نیازهای این معلمان اعم از مادی و
معنوی برآورده نشود ،رضایتشغلی 1آنها در سطح
پایینی خواهد بود وکارآییشان درآموزش کودکان
استثنایی کاهش خواهد داشت(.)6
رضایتشغلی عبارت است از حدی از احساسات و
نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند(.)7
افرادی که از کارشان رضایت دارند و به آن عالقهمند
هستند ،از انگیزه زیادی در کارشان برخوردارند(.)8
رضایتشغلی در معلمان یک منبع مهم برای رضایت
شخصی و در حفظ و نگهداری معلمان در کارشان
موثر است( ،)9همچنین فداکاری ،عالقهمندی و تعهد
در مسئولیتشان را ممکن میکند( .)10تنها یک عامل
موجب رضایتشغلی نمیشود ،بلکه ترکیب معینی
از مجموعه عوامل گوناگون سبب میشود شاغل در
لحظهای معین از شغل احساس رضایت کند( .)7عوامل
موثر بر رضایتشغلی به 5دسته زیر تقسیم میشود:
-1میزان حقوق :الف) تامینکننده مخارج زندگی باشد.
ب) برمبنای قانونی معین استوار باشد .ج) با اجحاف و
نابرابری همراه نباشد -2 .امنیت شغلی :اطمینان در ثبات
شغل دستکم برای مدت معینی وجود داشته باشد.
 -3شرایط خوب کاری :محیط کار به دور از آلودگی
جسمی ،روانی و اخالقی باشد -4 .امکانات پیشرفت:
امکان پیشرفت و ترقی برای کارکنان وجود داشته باشد.
 -5روابط انسانی :در حد مقدورات ،انتخاب محل کار،
نوع کار و همکار برای هر فرد ممکن باشد .بنابراین
الزم است آموزشوپرورش به موضوع رضایتشغلی
معلمان بیش از پیش توجه نشان دهد .رضایتشغلی نتایج
مثبت گوناگونی از نظر فردی و سازمانی داشته وتاثیر
قابلتوجهی در میزان تالش ،تعهدات افراد در اثربخشی
سازمان و مهمتر از همه در خودکارآمدی معلمان
دارد( .)11یکی دیگر از مسایلی که رابطه تنگاتنگی با
رضایتشغلی دارد ،عامل تنیدگی شغلی است ،به هر

میزان که رضایتشغلی افزایش یابد ،تنیدگیشغلی
کاهش مییابد .تنیدگیشغلی یک پاسخ مضر جسمی
و روحی است و زمانی رخ میدهد که نیازهای شغلی
با تواناییها ،حمایتها و نیازهای فرد همخوانی نداشته
ی و روانی
باشد( )12و منجر به کاهش سالمت جسم 
میشود( .)13الزاروس تنیدگی شغلی 2را کنش متقابل
بین شرایط محیط کار و ویژگیهای فردی شاغل
میداند ،بهگونهای که خواستههای محیط کار(و در نتیجه
فشارهای مرتبط با آن) بیش از آن است که فرد بتواند از
عهده آنها برآید .عوامل گستردهای میتوانند رضایت
یا نارضایتی از شغل را تحتتاثیر قرار دهند .از جمله
عوامل محیطی موثر بر رضایتشغلی ،تنیدگی یا همان
فشار روانی شغلی در محیط کار است( .)5بهطورکلی
فشار روانی میتواند به فرسودگی شغلی منجر شود.
فرسودگی شغلی پدیدهای است که درآن فرد به ضعف
وتحلیلرفتگی قوای روانی و جسمی دچار شده ،نسبت
به افراد محیط کار خود بیتفاوت میشود وکارایی و
عزتنفس او به شدت آسیب میبیند(.)14
معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی وظیفهای به
نسبت سنگینتر در برخورد با این کودکان دارند ،زیرا
این کودکان کنشوری هوشی پایینتر از متوسط دارند
و در برقراری ارتباط ،مراقبت از خود و مهارتهای
اجتماعی دچار اختالل هستند و این مهم ،مسئولیت این
معلمان را 2چندان میکند( .)15یکی دیگر از مسایلی
که بیشتر این معلمان را درگیر میکند ،نارسایی شناختی
و اختالل در حفظ توجه و توجه انتخابی این کودکان
است( .)16ازآنجایی که ارتباط زیادی بین هوش و
پیشرفت تحصیلی وجود دارد ،تردیدی نیست که موفقیت
درسی کودکان با کمتوانیذهنی در هم ه امور تحصیلی از
همساالن عادیشان عقبتر است(.)15
در پژوهشـــی هـــم که ایچنگـــر 3رابطـــه جنســـیت
و جهتگیری اجتماعی با تنیدگی و رضایتشغلی بین
معلمان دانشآموزان استثنایی را بررسی کرد ،نتایج
این پژوهش نشان داد معلمان دانشآموزان استثنایی
زن جهتگیری نقش اجتماعی متوازن همراه با سطوح
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2. Chaplain
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پژوهـــشها بر اهمیــت رضـایت و تنیدگیشغلی معلمان
صحه میگذارند و این مهم موجب شده نقش آنها در
جامعه و عملکردهای آموزشی و اجتماعی برجستهتر
شود و در همین راستا عملکرد آموزشی آنها بیش از
پیش مورد توجه قرار گیرد .باتوجه به اینکه پژوهشهای
اندکی به بررسی و مقایسه تنیدگی و رضایت شغلی
معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی و عادی زن و
مرد در ایران پرداختهاند ،بنابراین پژوهش حاضر ،با
هدف مقایسه تنیدگیشغلی و رضایتشغلی در معلمان
دانشآموزان با کمتوانیذهنی و معلمان دانشآموزان
عادی انجام شد.
روش

روش پژوهش حاضر علی -مقایسهای بود .جامعه
آماری این پژوهش شامل همه معلمان دانشآموزان با
کمتوانیذهنی و عادی شهرستان رشت در سال تحصیلی
 1394-1395بود .نمونه موردمطالعه شامل 120نفر از
معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی و عادی ( 60نفر
معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی و 60نفر معلمان
دانشآموزان عادی) بود که در هر گروه 30زن و  30مرد
به شیوه نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .در ابتدا
معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی برحسب شرایط
ورود به پژوهش مانند آموزش در مقطع تحصیلی ابتدایی
و مدت زمان اشتغال بین  5تا 10سال انتخاب شدند،
سپس تعداد 60نفر از معلمان دانشآموزان عادی که در
مقطع ابتدایی شاغل بودند ،برحسب همان شرایط ورود
به پژوهش انتخاب شدند و افراد هر 2گروه از نظر جنس،
مقطع تحصیلی که آموزش میدهند ،مدت زمان اشتغال
و وضعیت اجتماعی -اقتصادی با هم همتا شدند.
ابزارهای پژوهش :در پژوهش حاضر برای جمعآوری
دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
 )1پرسشنامه تنیدگیشغلی :این پرسشنامه 33گویه
دارد که توسط صفارزاده تدوین شد .هدف این پرسشنامه
مشخصکردن میزان تنیدگیهای شغلی وارده بر کارکنان
است .پاسخهای 4گزینهای این پرسشنامه بهترتیب
باگزینههای هرگز (نمره صفر) تا اغلب اوقات (نمره،)3
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باالتر رضایتشغلی و سطوح پایینتر تنیدگی را داشتند،
درحالیکه معلمان مرد جهتگیری نقش اجتماعی
نامتمایز همراه با سطوح پایینتر رضایتشغلی و سطوح
باالتر تنیدگی را داشتند(.)17
1
نتایـــج پـــژوهشهـــای انجامشده توسط آنتونیو
و همکاران و چپلن 2نشان داد معلمان زن نسبت به معلمان
مرد رضایت شغلی کمتر و تنیدگی شغلی بیشتری را
تجربه میکنند( .)18 - 19در پژوهشیکهکاوهای و
همکـــاران با هدفپیـــشبینـیرضایتشغلیبراساس
باورهای خودکارآمدی ،خودکارآمدی تدریس،
تنیدگی شغلی و سطح نیازهای معلمان انجام دادند،
نتایج نشان داد بین معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی
و آسیبدیـــدهشنـــوایی از نظــر میـــزان رضایـت
شغلی تفاوت معنادار مشاهده میشود و رضایت شغلی
معلمان دانشآموزان با کمتوانی ذهنی بیشتر از گروه
آسیبدیدهشنوایی است(.)5
برقی در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر
رضایت شغلی معلمان کودکان استثنایی شهر مشهد
که نمونه آن 221نفر از معلمان دانشآموزان استثنایی
بود ،نشان داد این گروه از معلمان رضایتشغلیکمی
دارند( .)10سری 3به بررسی رضایت و فرسودگی شغلی
در میان معلمان و سرپرستان مدارس دانشآموزان
استثنایی در ترکیه پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد
در هر 2گروه رابطه معنیداری بین رضایت و فرسودگی
شغلی وجود نداشت ،ولی جنسیت با رضایت شغلی
رابطه معنیداری داشت و معلمان زن نسبت به معلمان
مرد رضایت شغلی بیشتری داشتند(.)20
بیشی 4سطوح رضایت شغلی و هیجان را در 50معلم
مورد پژوهش قرار داد .یافتههای پژوهش نشان داد
رضایت شغلی و هیجان ،رابطه معنیداری با جنس ،سن،
سابقه تدریس و عملکرد دارد ،یعنی با افزایش سن و
سابقه خدمت ،رضایت شغلی افزایش مییابد ،همچنین
زنان نسبت به مردان رضایت شغلی باالتری دارند(.)21
مروری بر این یافتهها حاکی از آن است که این
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شیوه اجرا

در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات ابتدا از
دانشگاه گیالن معرفینامهای گرفته شد و پس از کسب
مجوز از آموزشوپرورش شهرستان رشت و هماهنگی
با مدارس (مدیریت و معلمان) ،نخست هدف پژوهش
برای آنها بیان شد و پرسشنامهها در اختیارشان قرار

يافتهها

در این پژوهش 120نفر از معلمان زن و مرد مقطع
ابتدایی شهرستان رشت موردبررسی قرار گرفتند که
60نفر از آنها معلمان مدارس دانشآموزان عادی
( 30زن و  30مرد) و  60نفر از آنها معلمان مدارس
دانشآموزان با کمتوانیذهنی (30زن و 30مرد) بودند.
قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس
دوراهه برای رعایت فرضهای آن ،از آزمون لوین
استفاده شد .براساس آزمون لوین و معنیدار نبودن آن
برای متغیرها ،شرط همگنی واریانسها رعایت شده
است.
فرضیهنخست:بینتنیدگیشغلیدرمعلماندانشآموزان
با کمتوانیذهنی و معلمان دانشآموزان عادی زن و مرد
تفاوت وجود دارد.

جدول  .1میانگین و انحراف معیار تنیدگی شغلی و رضایت شغلی معلمان دانشآموزان عادی و با کمتوانیذهنی به تفکیک جنسیت
معلمان دانشآموزان عادی

معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

زن

67/50±20/32

61/20±14/67

مرد

55/20±23/23

56/47±15/17

کل

61/35±22/51

58/83±14/99

زن

73/30±6/19

68±9/18

مرد

77/60±6/78

70/83±8/16

کل

75/45±6/79

69/42±8/73

متغیر

تنیدگی شغلی

رضایت شغلی
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رتبهبندی میشوندکه از جمع نمرات بهدستآمده نمره
تنیدگی شغلی فرد به دست میآید .روایی این پرسشنامه
بهشیوه ضریب روایی همزمان (روایی مالک) ارزیابی
شد و معادل  0/70بهدستآمد .ضریب پایایی برای این
پرسشنامه  0/86به دست آمد(.)22
 )2پرسشنامه رضایتشغلی :پرسشنامه استانداردشده
رضایت شغلی بری فیلد و روث شامل 19گویه در مقیاس
5درجهای لیکرت از کامال مخالف (نمرهیک) تا کامال
موافق (نمره )5طراحی شده است .مجموع امتیازات هر فرد
پاسخگو بهعنوان نمره رضایتشغلی او محسوب میشود.
پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش 2نیمهکردن
معادل  0/78و با استفاده از روش آلفایکرونباخ معادل
 0/93گزارش شده است .روایی مالکی این پرسشنامه
با محاسبه همبستگی نمرههای افراد در این پرسشنامه و
پرسشنامه رضایت شغلی هاپاک معادل  0/92برآورد
شد ،بنابراین پرسشنامه دارای روایی سازه است(.)5

گرفت و از آنها خواسته شد به دقت سوالها را بخوانند
و پاسخهای موردنظر را متناسب با ویژگیهای خود
انتخاب کنند و سوالی را تا حد امکان بیجواب نگذارند.
همچنین اطمینانبخشی درمورد محرمانهماندن اطالعات
وآزادی انتخاب برای شرکت در پژوهش از نکات
اخالقی رعایتشده این پژوهش بود .سرانجام ،دادههای
جمعآوریشده با آزمون تحلیل واریانس دوراهه
موردتحلیل آماری قرار گرفت.
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جدول . 2تحلیل واریانس دوراهه تنیدگی شغلی معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی و عادی زن و مرد

گروه

190

1

190

0/54

0/463

0/005

جنسیت

2176

1

2176

6/22

0/014

0/051

گروه×جنسیت

429/40

1

429/40

1/22

0/270

0/010

خطا

40568/56

116

349/72

کل

476685

120

نتایج تحلیـــل واریانـــس دوراهه در جدول باال،
نشـــاندهنده معنـــادار نبـــودن تاثیـر متغیر گروه است
( )P=0/463 ، F=0/54و بین معلمان دانشآموزان
عادی و با کمتوانیذهنی تفاوتی وجود ندارد .تاثیر
متغیر جنسیت معنادار است (،)P=0/014 ،F=6/22
بنابراین معلمان زن در مقایسه با معلمان مرد تنیدگی
شغلی بیشتری را گزارش کردند .اثر تعامل متغیرهای

گروه و جنسیت معنادار نیست (،)P=0/270 ،F=1/22
در نتیجه 2متغیر مستقل و جدا از هم هستند ،به بیان
دیگر تنیدگی شغلی باال در معلمان زن بستگی به نوع
گروه فرد ندارد.
فرضیه دوم :بین رضایتشغلی در معلمان دانشآموزان
با کمتوانیذهنی و معلمان دانشآموزان عادی زن و مرد
تفاوت وجود دارد.

جدول .3تحلیل واریانس دوراهه رضایت شغلی معلمان دانشآموزان با کمتوانی ذهنی و عادی زن و مرد

رضایت شغلی

متغیر وابسته

SS

DF

MS

F

P

Eta

گروه

1092/03

1

1092/03

18/55

0/001

0/138

جنسیت

381/63

1

381/63

6/48

0/012

0/053

گروه×جنسیت

16/13

1

16/13

0/27

0/602

0/002

خطا

6827/66

116

58/85

کل

637908

120

نتایـــج تحلیـــل واریـــانس دوراهـــه در جـــدول
باال ،نشاندهنده معنادار بودن تاثیر متغیر گروه است
( .)P>0/001 ،F=18/55بنابراین معلمان دانشآموزان
عادی در مقایسه با معلمان دانشآموزان با کمتوانی
ذهنی رضایت شغلی بیشتری دارند .تاثیر متغیر جنسیت
معنادار است ( )P>0/012 ،F= 6/48و معلمان مرد
در مقایسه با معلمان زن رضایت شغلی بیشتری دارند.
اثر تعامل متغیرهای گروه و جنسیت معنادار نیست
( ،)P=0/602 ،F=0/27بنابراین2متغیر مستقل و جدا
ازهم هستند .در نتیجه میتوان بیان کرد که بین گروه
و جنسیت معلمان در ارتباط با رضایت شغلی اثر متقابل
وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری

پژوهـــش حاضـــر با هـــدف مقـــایـــسه تنیدگی و
رضایتشغلی در معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی
و معلمان دانشآموزان عادی انجام گرفت .یافتههای
این پژوهش نشان داد بین تنیدگیشغلی 2گروه
از معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی و عادی
تفاوتی وجود ندارد ولی بین تنیدگی شغلی معلمان
زن و مرد این 2گروه تفاوت وجود دارد و معلمان زن
تنیدگیشغلی بیشتری را گزارش کردند .در راستای
تبیین این یافتهها میتوان گفت به علت اینکه این گروه
از معلمان در برقراری ارتباط با این نوع کودکان دچار
مشکالت زیادی هستند ،دچار فشار کاری بیشتری
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تنیدگی شغلی

متغیر وابسته

SS

DF

MS

F

P

Eta
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نسبت به معلمان مدارس عادیاند و همین امر زمینه
بیماریهای روان-تنی را در آنها موجب میشود .از
طرف دیگر ،معلمان مدارس استثنایی به علت سروکار
داشتن با کودکان دارای اختاللهای رفتاری و هیجانی
باید مدام از سبکهای مقابلهای موثر برای کاهش
این رفتارهای نابهنجار استفاده کنند که این امر باعث
درگیری جسمی و روحی معلمان با این فعالیتها شده
و بهطوریقین بر سالمت جسمی و روانی آنها تاثیر
نامطلوب میگذارد( .)23همچنین نتایج نشان داد بین
رضایتشغلی معلمان دانشآموزان با کمتوانی ذهنی
و عادی زن و مرد تفاوت معنیداری وجود دارد ،به
این معنی که رضایتشغلی در معلمان دانشآموزان
عادی بیشتر از معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی
است ،همچنین رضایتشغلی معلمان مرد نسبت به
معلمان زن بیشتر است .در راستای تبیین این یافتهها
میتوان گفت رضایت شغلی معلمان کودکان استثنایی
به دلیل پیشرفتنداشتن در کار و بازخوردهای مناسب
از دانشآموزان به دلیل مشکالت آنها،کاهش مییابد
و معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی مجبورند
چندین برابر معلمان دانشآموزان عادی مطالب درسی
را تکرار کنند که همه این فعالیتها پرزحمت و فشارزا
هستند و بر کاهش میزان رضایت شغلی آنها تاثیرگذار
است(.)23
ازجمله محدودیتهای این پژوهش این است که
با توجه به اینکه جامعه پژوهش حاضر معلمان دوره

ابتدایی بوده ،این نتایج به معلمان دوره راهنمایی و
دبیرستان قابل تعمیم نیست ،بنابراین پیشنهاد میشود در
پژوهشی رضایت و تنیدگیشغلی معلمان دانشآموزان
با کمتوانی ذهنی و عادی که در مقاطع تحصیلی
راهنمایی و دبیرستان مشغول تحصیل هستند ،بررسی
شود .پژوهش حاضر بهمنظور افزایش رضایتشغلی،
به مسئوالن گرامی پیشنهاد میکند که زمینه و شرایط
مناسب برای رشد و ارتقای معلمان (بهویژه معلمان
دوره ابتدایی) در ابعاد شغلی ،تحصیلی و همچنین ایجاد
انگیزه الزم توام با امیدواری را برای رسیدن به اهداف
متعالی ،فارغ از هرگونه روزمرگی فراهم کنند.
سرانجام نتایج این پژوهش نشان داد تنیدگیشغلی
بین  2گـــروه از معلمـــان (معلمـــان دانـشآموزان با
کمتوانیذهنی و عادی) تفاوت معنیداری ندارد ولی
معلمان دانشآموزان عادی رضایتشغلی بیشتری را
نسبت به معلمان دانشآموزان با کمتوانیذهنی گزارش
کردند ،همچنین معلمان مرد تنیدگیشغلی کمتر و
رضایتشغلی بیشتری را تجربه میکنند و در معلمان
زن عکس این قضیه صادق است .در تبیین این یافته
میتوان گفت تعلیم وتربیت امری کامال وابسته به
عواطف انسانی است ،بهخصوص آموزش کودکان
استثنایی که نیاز به صبر و تحمل بیشتری دارد و تمرین
و پیگیری زیادی را میطلبد .زنان بهخاطر روحیه لطیف
خود هنگام آموزش کودکان ،تنیدگیشغلی بیشتری را
تحمل میکنند.
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