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 چکيده

ن تریمهمای برخوردار است. دبیران در نظام تعلیم و تربیت هر کشور، نیروی انسانی از اهمیت ویژه

عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند، لذا توجه و در نظرگیری توأمان کیفیت زندگی، رضایت 

تواند تا حد زیادی وضعیت زندگی و شرایط زیستی این قشر از جامعه را تغییر شغلی و سالمت روان می

 آموزانمان دانشدهد. پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت زندگی، رضایت شغلی و سالمت روان معل

های کمی بوده و شناختی، از نوع روششده است. پژوهش حاضر از حیث روشعادی و استثنایی انجام

ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی وینهون، رضایت آوری دادهبر روش پیمایشی استوار است. جمع

شده است. جامعه ( انجام2000( و سالمت روان دروگاتیس و ساویتز )9191شغلی اسمیت و هیولین )

آماری این پژوهش را معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی مدارس شهر کاشان در سال 

مورد  10اند که شدهعنوان نمونه انتخابمعلم به 900ها دهند که از بین آنتشکیل می 9911تحصیلی 

های این دهند. یافتهن استثنایی تشکیل میآموزامورد را معلمان دانش 10را معلمان کودکان عادی و 

ثبت م ندگی معلمان کودکان استثنایی رابطهپژوهش بیانگر آن است که بین رضایت شغلی و کیفیت ز

( و بین سالمت روان و کیفیت نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد p<01/0و معناداری وجود دارد )

(01/0>pو نمرات باالتر سالمت روان نمرات باالتر کیفیت زندگی را به دنبال دارد. یافته )ن های ای

آموزان عادی سر و کار دارند رضایت شغلی بیشتر و پژوهش حاکی از این است که معلمانی که با دانش

ت روان مآموزان استثنایی دارند. اما در متغیر سالتری نسبت به معلمان دانشکیفیت زندگی مطلوب

  تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد. 

  .کیفیت زندگی، رضایت شغلی، سالمت روان :واژگان کليدي
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 مقدمه
. در این میان مدیریت آموزشی به دلیل تأثیری رودمیرو به نابودی  زودیبهمنابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری الیق 

برخوردار است. از طرفی مراکز آموزشی  هامدیریتنسبت به سایر  ایویژهارکان جامعه دارد، از حساسیت  بر کلیه وپرورشآموزشکه عملکرد 

برای  زمینه سازیآمادهبیش از هر نهاد دیگر با انسان سر و کار دارد. از سوی دیگر، در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و 

 (. 2091، 9ماروماساسی ندارد ) معلم سهم و نقش اندازهبهاز عناصر جامعه  یکهیچباروری میراث فرهنگی، 

برخوردار است. در چنین شرایطی است که در ضرورت  ایویژهدر نهایت، در نظام تعلیم و تربیت هر کشور، نیروی انسانی از اهمیت 

گفت  وانتمی تصراحبهدارند.  نظراتفاقاندیشمندان  یدن به آن نسبت به سایر عوامل، همهپرداختن به وضعیت شغلی معلمان و اولویت بخش

 دتوجهمور وپرورشآموزش هاینظامکیفیت زندگی، سالمت روان و رضایت شغلی معلمان از عوامل مهمی هستند که باید در توسعه و پیشرفت 

م و یاز سویی در عصر حاضر که جهان در اوایل قرن بیست و یکم قرار دارد، بخش مهمی از فعالیت فردی و اجتماعی را تعل چراکهقرار گیرند. 

ک نفر یا ، یکندمیتقریباً از هر پنج انسانی که امروز زندگی »یونسکو در گزارش جهانی اعالم کرده است:  کهطوریبه، دهدمیتربیت تشکیل 

 (. 2091، ساعتچی) «کندمیمعلم خدمت  عنوانبهشاگرد است یا در نظام آموزش رسمی 

ز و نی شودمی کاریکمگفت وضعیت نامطلوب شغل دبیری در بسیاری از کشورها موجب ترک شغل، غیبت و  توانمیدر حال حاضر 

که به نظر بعضی از دانشمندان عمدتاً به دلیل شرایط کاری و  شودمی هادانشگاهممتاز  التحصیالنل دبیری، مانع جذب فارغکم شغ جاذبه

 هایمهارتکودکان استثنایی و آموزش  موردنیاز هایتمرین(. در این میان اگر 2091، 2کندی لیو، فورزانی وحقوق و دستمزد نامطلوب است )

فشارهای سنگین  شودمی راحتیبه(، 2091، 9کالین، چن و کوکو یا به فکر آموزش ویژه به این کودکان باشیم ) ر بگیریمرا در نظ هاآنالزم به 

 و دشواری شرایط کاری بر معلمان کودکان استثنایی را مشاهده کرد.

پیشرفت یک اجتماع، کیفیت زندگی است که شرایط  هایشاخصکه امروزه یکی از  روستازاینمبحث کیفیت زندگی  نظرگیریدر 

مهم برای سنجش رفاه شخصی و شرایط زندگی افراد در شاخصی  عنوانبهو  کندمیزندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد در آن را تعیین 

 مختلف سالمتی، الزم و ضروری است آن در تحقیقات گیریاندازهمهمی است که  هایشاخص( و از 2094، 4اینوگوچی) رودمیجامعه به کار 

روزمره که همان سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی است؛ ب( رضایت از سطح  هایفعالیتکه مشتمل بر دو بخش است: الف( توانایی اجرای 

گفت کیفیت زندگی معیاری برای  توانمی(. در یک قالب کلی 9112، 1، کورن، مک کیب و مورعملکرد، کنترل و درمان بیماری )گوتای

کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه  هایویژگی ههنددنشانسنجش میزان تأمین نیازهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده است که 

، رکن اساسی به شمار رفته و عملکرد وپرورشآموزش هایبرنامهنیروی انسانی و مجریان  عنوانبهمعلمان  ازآنجاکه (.2001، 9است )پال و کومار

آنان تحت تأثیر موفقیت آنان قرار دارد. در این رابطه بحث کیفیت زندگی کاری معلمان جهت انجام وظایف آموزشی و پرورشی حائز اهمیت 

ه این معلمان ب چراکه، شودمیزمانی که بررسی کیفیت زندگی کاری معلمان استثنایی مطرح گردد، اهمیت موضوع دوچندان  ویژهبهاست، 

ذهنی، بینایی، شنوایی، حرکتی و در مواردی ترکیبی از این  هایآسیبان با نیازهای ویژه که مشکالت از قبیل آموزدانشدلیل ارتباط با 

 (.9919)ندرلو و یغمایی،  نمایندمیرا دارا هستند، شرایط کاری خاصی را تجربه  هامعلولیت

از احساسات و باورهاست که  ایمجموعهعی در تبیین آن دارد، رضایت شغلی است رضایت شغلی متغیر دیگری که پژوهش حاضر س

و یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی  خوددارندافراد در مورد مشاغل کنونی 

مهم در زندگی و فشار  ایواقعهکه نارضایتی شغلی یا از دست دادن شغل،  کندمیمتعدد بیان  هایپژوهش(. 2092، آبادیشفیع) گرددمی

یولوژیک ، بلکه سالمت جسمانی و نیز بدهدمیسالمت افراد را تحت تأثیر قرار  تنهانهنارضایتی و تنش شغلی  کهطوریبهبالقوه نیرومندی است. 

(. در نهایت باید گفت که رسیدن به نگرش رضایت از کار در بین کارکنان یک سازمان، عالوه 2099، 7آروی و چن) کندمیفرد را نیز تهدید 

 وریبهرهارضای روحی و معنوی افراد و میدان ندادن به احساسات نامطلوب در حین کار، موجبات افزایش کارایی و  هایزمینهبر فراهم کردن 

 انسانی و اسالمی است. می ایران در جهت دستیابی به توسعهام جمهوری اسالعمده نظ اهداف ازجملهو این امر  سازدمیرا فراهم 

در نهایت، برای آنکه دانش نظری ما نسبت به زندگی و فضای کاری معلمان استثنایی و عادی وجهی مطلوب یابد، بهتر دانستیم که از 

فزاینده زندگی مدرن و  فشارهایتحتنسانی عصر حاضر ا هایسوژهمعلمان همچون دیگر  چراکهسنجش سالمت روان این قشر غافل نشویم، 
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که تعریف موردقبول طوریهمواره در حال تغییر بوده است، به 1تعریف سالمت روانی: »دارد( اعالم می2099) 1فرانکلینالزامات آن هستند. 

شده است، های متعدد و گوناگونی ارائهتعریفهای اخیر از سوی متخصصان در دهه«. رسددر آغاز قرن بیست و یکم امروزه ناقص به نظر می

ا سالم نگرند، بهنجاری یبه همین دلیل پیدا کردن تعریفی جامع برای آن امری دشوار است. پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله می

فردی  دهند و برای اینکهف یکدیگر قرار میکنند و به عبارتی سالمتی و بیماری را در دو قطب مخالبودن را نداشتن عالئم بیماری قلمداد می

دارد باره اذعان می( دراین2094) 90. سازمان بهداشت جهانی(2091)سدرر، برود سالم، بیمار تلقی شود بایستی از قطب سالم به قطب مخالف 

له کنند، زای زندگی مقابتوانند با عوامل استرسمیبرند، خود پی می ههای بالقوواناییسالمت روانی حالتی از بهزیستی است که افراد به ت» که

. سالمت روانی، بهزیستی جسمانی، روانی و اجتماعی صورت مولدی به کار و فعالیت بپردازند و قادر به مشارکت با جامعه هستندتوانند بهمی

 «.نیست و صرفاً غیاب بیماری نیست

و مسائلی و با اتکا به متغیرهایی همچون کیفیت زندگی، رضایت شغلی و  هاچالشچنین  نظرگیریپژوهش حاضر در نظر دارد تا با در 

 ان عادی و استثنایی بپردازد. آموزدانشسالمت روان، به سنجش و واکاوی شرایط معلمان 

 

 روش
، تحقیق گیردمیو آزمون قرار  موردبررسیاز طریق پیمایش  موردمطالعهجامعه  هایویژگیدر تحقیقات توصیفی و تبیینی،  کهازآنجایی

خاص در  ایپدیده(. پیمایش توصیفی به توصیف 2091تبیینی از نوع پیمایشی است )سرمد، بازرگان و حجازی، -حاضر یک تحقیق توصیفی

 هایعالیتفتحقیقات بنیادی در کارها و  هاییافتهاستفاده از  قصدبه. از حیث هدف با توجه به اینکه تحقیقات کاربردی پردازدمیمحیطی معین 

گفت که این تحقیق از نوع کاربردی به روش توصیفی است که در سطح توصیف تصویری از شرایط  توانمی، لذت گیردمیعلمی صورت 

 و مالک. بینپیشغیرهای موجود پیرامون مسائل حوزه زیستی معلمان است و در  سطح تحلیل هدف یافتن روابط بین مت

 

 آماري جامعه
تشکیل  9911آماری پژوهش حاضر را معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی مدارس شهر کاشان در سال تحصیلی  جامعه

 .دهندمی

 

 گيرينمونهنمونه و روش 
تصادفی، پرسشنامه بین پاسخگویان  گیرینمونهاست و در نهایت با روش  شدهاستفادهبرای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران 

تهیه و  ان عادیآموزدانشان استثنایی و معلمان آموزدانشکه ابتدا فهرستی از اسامی معلمان به تفکیک معلمان  صورتبدیناست.  شدهتوزیع

نمونه انتخاب شدند که  عنوانبهمعلم  900قرار گرفت. در پژوهش حاضر  هاآندر اختیار  هاپرسشنامهتصادفی  صورتبهتدوین گردید، سپس 

 .دهندمیان استثنایی مدارس کاشان و آران و بیگدل تشکیل آموزدانشمورد را معلمان  10مورد را معلمان کودکان عادی و  10

 

 ابزار

 سوکی دهد که ازمیوینهون، پژوهش حاضر مدل تجربی از کیفیت زندگی را ارائه  : در مبنای نظریهکيفيت زندگی الف( پرسشنامه

تقریبی،  تصوربه. بر این مبنا، شودمیبین کیفیت زندگی ذهنی و عینی و از سوی دیگر بین کیفیت زندگی فردی و اجتماعی تمایز قائل 

ت زندگی ذهنی است. همچنین کیفیت زندگی بیرونی معادل زندگی معادل کیفیت زندگی عینی و نتایج زندگی معادل کیفی هایفرصت

 بود. 79/0. پایایی این پرسشنامه گیردمیکیفیت زندگی اجتماعی و کیفیت زندگی درونی معادل کیفیت زندگی فردی قرار 

ت و یکی اس شدهساخته( 9191) 99و هیولین ، کندال: این پرسشنامه توسط اسمیتب( پرسشنامه رضایت شغلی اسميت و هيولين

اد آن که ابع کندمیابزارهای رضایت شغلی است. عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع رضایت را ارزیابی  تریندقیقو  ترینرایجاز 

ماهیت کار، سرپرستی، حقوق، ارتقاء، همکاران و محیط کار. در مورد اعتبار شاخص توصیف شغل با استفاده از روش اعتبار  :عبارت است از

 شدهادهدصوری و نظر تعدادی از متخصصین و استادان دانشکده علوم تربیتی و اقتصاد دانشگاه اصفهان، این آزمون دارای اعتبار تشخیص 
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است )بهروزی فرد و  آمدهدستبه 79/0است که ضریب آلفای کل مقیاس  شدهاستفادهی از روش آلفای کرونباخ است. در مورد محاسبه پایای

 (.2001همکاران، 

و اولین بار برای  شودمیپاسخگو گزارش  وسیلهبهبرای ارزشیابی عالئم روانی است که  سؤال 10دارای  :سالمت روان پرسشنامهج( 

عرفی م تیس ، لیمپنو کوویاگوده است. فرم اولیه آزمون توسط درگردی ریزیطرحبیماران جسمی و روانی  شناختیروان هایجنبهنشان دادن 

اتیس و )دروگ دقرار گرفت و فرم نهایی آن تهیه گردی تجدیدنظراز آن ، مورد  سنجیروان هایوتحلیلتجزیهشد و بر اساس تجربیات بالینی و 

ام ام پی آی همبستگی سالمت روان و مقیاس  بعد از پرسشنامه 1(، بین 9914ران )مدبرنیا و همکا هاییافته بر اساس. (2000، 92ساویتز

 است. آمدهدستبه 11/0و آلفای کرونباخ  19/0 باز آزماییاست. ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس نیز با روش  شدهمشاهدهمعناداری 

 

 مالحظات اخالقی
ها با عالقه و تمایل در پژوهش شرکت نموده و با اطالع از اهداف پژوهش به گویه دهندگانپاسخدر پژوهش حاضر تالش شده است که 

در ذکر منابع و رعایت حقوق معنوی  داریامانت، هاپرسشنامهبودن  نامبیپاسخ دهند. رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش به 

 توجه خاص شده است. کنندگانشرکت

 

 هایافته
 10پژوهش حاضر شامل  . نمونهشودمیپژوهش حاضر، اطالعاتی ارائه  جمعیت شناختی نمونه هایویژگیشناخت  منظوربهدر ابتدا 

و  2/9و  24/49ان عادی به ترتیب آموزدانشاستثنایی بود. میانگین و انحراف استاندارد معلمان  آموزدانشمعلم  10عادی و  آموزدانشمعلم 

نفر  9و  دیپلمفوقنفر  90نفر دارای مدرک کارشناسی،  94در گروه معلمان عادی بود.  19/4و  91/91ان استثنایی آموزدانشبرای معلمان 

نفر دیپلم  9، دیپلمفوقنفر  1نفر مدرک کارشناسی،  97ان استثنایی آموزدانشنیز دیپلم و کارشناسی ارشد داشتند. همچنین در گروه معلمان 

 نفر نیز کارشناسی ارشد داشت.  9و 
 

 ي توصيفی متغيرهاي اصلی پژوهش به تفکيک گروههاداده. 1 جدول
 

 

 بیشینهو انحراف استاندارد کمینه و جدول میانگین  بر اساس دهدمیی توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش را نشان هاداده، 9جدول 

در میانگین نمرات معلمان گروه عادی و استثنایی مشاهده  هاییتفاوتدریافت که  توانمیاست. با دقت در جدول  مشاهدهقابلمتغیرها 

آماری مناسب استفاده شود. با توجه به اطالعات جدول،  هایآزموندر مورد معناداری این اختالفات باید از  گیریتصمیم. اما برای شودمی

 هایمفروضهگفت تمامی متغیرها دارای توزیع نرمال بوده و یکی از  توانمیقرار دارد، بنابراین  -9+ و 9ی و کشیدگی تمامی متغیرها بین کج

 استفاده شد. tتفاوت از آزمون  داریمعنیبرای تعیین آمار پارامتریک برقرار است. 

 

                                                           
12. Derogatis & Savitz 

 کشيدگی کجی انحراف استاندارد ميانگين بيشينه کمينه گروه متغير

 کيفيت زندگی

 ذهنی –فردي 
 -214/0 929/0 41/1 20/27 47 94 عادی

 -911/0 992/0 71/1 40/29 41 90 استثنایی

 عينی –فردي 
 092/0 929/0 99/9 49/24 91 92 عادی

 -191/0 049/0 11/1 10/91 99 1 استثنایی

 کل
 10/0 749/0 99/99 99/19 19 27 عادی

 922/0 149/0 40/99 14/49 71 29 استثنایی

 رضایت شغلی
 991/0 -299/0 91/94 01/19 17 29 عادی

 994/0 911/0 21/94 19/41 11 24 استثنایی

 سالمت روان
 -149/0 -199/0 14/90 9/44 11 29 عادی

 999/0 947/0 70/90 04/49 99 20 استثنایی
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 پژوهش هايفرضيهدو گروه مستقل براي آزمون  t. آزمون 2 جدول

 

 tآزمون  آزمون لوین 

 t داريمعنی F مفروضه متغير
 درجه

 آزادي
 داريمعنی

اختالف 

 ميانگين

کيفيت 

 زندگی

 –فردی 

 ذهنی

 72/7 002/0 11 99/9 402/0 701/0 همگنی واریانس

 72/7 002/0 79/11 99/9   عدم همگنی واریانس

 عینی –فردی 
 10/9 040/0 11 07/2 279/0 91/9 همگنی واریانس

 10/9 040/0 94/19 07/2   عدم همگنی واریانس

 کل
 99/4 009/0 11 79/9 774/0 019/0 همگنی واریانس

 99/4 009/0 79/19 79/9   عدم همگنی واریانس

 رضایت شغلی
 22/7 099/0 11 12/2 411/0 419/0 همگنی واریانس

 22/7 099/0 11/17 12/2   واریانسعدم همگنی 

 سالمت روان
 19/9 909/0 11 94/9 490/0 914/0 همگنی واریانس

 19/9 909/0 11/17 94/9   عدم همگنی واریانس

 

 چراکهبرای هر سه متغیر برقرار است،  هاواریانسدو گروه مستقل یعنی همگنی  tمهم آزمون  ، دومین مفروضه2با توجه به جدول 

عینی و کل( و رضایت -ذهنی، فردی-کیفیت زندگی )فردی هایمؤلفهدر  tمقدار  کهازآنجایی(. p<01/0نیست ) دارمعنیلوین  همقدار آمار

، 9است. با توجه به جدول  دارمعنیاز نظر آماری  هاگروهگفت که اختالف بین میانگین  توانمی(، بنابراین p<01/0است ) دارمعنیشغلی 

 tنبودن  دارمعنینیست.  دارمعنیان استثنایی و عادی آموزدانشسالمت روان در دو گروه معلمان  همیانگین نمر برای مقایسه tنتایج آزمون 

 یهارد؛ بنابراین فرضوجود ند داریمعنیسالمت روان در دو گروه تفاوت  هبین میانگین نمر کندمیحاکی از تأیید فرض صفر است که بیان 

 .شودمیپژوهشگر در این مورد رد 
 

 ماتریس همبستگی متغيرهاي پژوهش در گروه معلمان استثنایی. 3 جدول
 

 سالمت روان رضایت شغلی کيفيت زندگی شاخص متغير

 کيفيت زندگی
 پیرسون

9 - - 
 داریمعنی

 رضایت شغلی
 90/0 پیرسون

9 - 
 009/0 داریمعنی

 سالمت روان
 91/0 40/0 پیرسون

9 
 009/0 004/0 داریمعنی

 

جدول، بین رضایت  بر اساس. دهدمی، ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در گروه معلمان کودکان استثنایی را نشان 9جدول 

( همبستگی مثبت و 009/0( و سالمت روان و رضایت شغلی )004/0(، سالمت روان و کیفیت زندگی )009/0شغلی و کیفیت زندگی )

ال در متغیر دیگر نیز با هاآنهرچه نمرات افراد در یک متغیر بیشتر باشد، نمرات  کندمیوجود دارد. این ضریب همبستگی بیان  داریمعنی

 هد بود و برعکس. خوا

 

 گيرينتيجه
 ان عادیآموزدانشان استثنایی و معلمان آموزدانشهدف پژوهش حاضر، بررسی کیفیت زندگی، رضایت شغلی و سالمت روان معلمان 

 و پذیرش یرندگمیقرار  موردبررسی هافرضیهدر شهر کاشان بود. در پژوهش حاضر چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که در ادامه هرکدام از 

 .گیردمیمورد آزمون قرار  هاآنو رد 
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. وجود دارد داریمعنیان استثنایی تفاوت آموزدانشان عادی و معلمان آموزدانش: بین کیفیت زندگی معلمان نخست الف( فرضيه

نسبت به معلمان کودکان استثنایی برخوردارند. نتایج  تریمطلوبان عادی از کیفیت زندگی آموزدانشنتایج حاکی از آن بود که معلمان 

 هایشاخصنخست، الزم است که به بهبود  ( همسو است. بنابر نتایج فرضیه9919از این پژوهش با نتایج پژوهش ندرلو و یغمایی ) آمدهدستبه

یت ارتقای تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کیفباال بودن کیفیت زندگی موجب  چراکهکیفیت زندگی در زندگی معلمان استثنایی توجه شود، 

 (.2091، 99)لی، بک و چان گرددمیعملکرد شغلی و نیز بازدهی سازمان 

وجود دارد.  داریمعنیان استثنایی تفاوت آموزدانشان عادی و معلمان آموزدانش: بین رضایت شغلی معلمان دوم پژوهش ب( فرضيه

ان عادی سر و کار دارند نسبت به معلمان مدارس استثنایی از رضایت شغلی بیشتری آموزدانشنتایج حاکی از آن بود که معلمانی که با 

دوم را بدین  بودن فرضیه دارمعنی( همسو است. 2092دوم با نتایج پژوهش دخیلی ) از این پژوهش در فرضیه آمدهدستبهبرخوردارند. نتایج 

شغلی، سطوح رضایت شغلی در میان معلمان  مندیرضایتمناسب بر متغیر  هایمداخلهبا اجرای  توانمیتأویل کرد که  توانمیگونه 

 معلمان بهره جست. شناختیروانان استثنایی را ارتقا بخشید و از این امر برای توانمندسازی آموزدانش

وجود دارد.  داریمعنیان استثنایی تفاوت آموزدانشان عادی و معلمان آموزدانشبین سالمت روان معلمان : سوم پژوهش ج(. فرضيه

ان عادی و استثنایی وجود ندارد. نتایج حاصل از این فرضیه با آموزدانشبین دو گروه معلمان  داریمعنینتایج حاکی از آن بود که تفاوت 

و عالئم وسواس معلمان ( بین میزان شکایات جسمی 9911( همسو بود. بنا بر نتایج پژوهش عباسی نسب )9911پژوهش عباسی نسب )

 وجود ندارد. داریمعنیادی تفاوت مدارس استثنایی و ع

سوم پژوهش  بنا بر نتایج آزمون آماری مورد تأیید قرار نگرفته است، اما میانگین شاخص سالمت روان در میان هردو  گرچه فرضیه

وناگون گ هایرشتهو تأکید  موردتوجه هایزمینهد گفت که یکی از گروه معلمان در سطح چندان باالیی قرار ندارد. با توجه به همین موضوع بای

روانشناسی کاربردی، یعنی روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی کار، روانشناسی کارکنان، تأمین سالمت جسمانی و روانی کارکنان هر 

 سازمان در حد و عقول یا بهینه است.

نایی ان استثآموزدانش: بین افزایش سطح رضایت شغلی با افزایش کیفیت زندگی و سالمت روان معلمان چهارم پژوهش د( فرضيه

 داریمعنیت و مثب ندگی معلمان کودکان استثنایی رابطهرابطه وجود دارد. در این فرضیه بنا بر نتایج پژوهش، بین رضایت شغلی و کیفیت ز

وجود دارد و نمرات باالتر سالمت روان، نمرات باالتر  داریمعنیزندگی نیز رابطه مثبت و  وجود دارد. همچنین بین سالمت روان و کیفیت

همسو  (2099) 94وایوز و گنزالز و بناچ ( و2091لی و همکاران ) کیفیت زندگی را به دنبال دارد. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش

کیفیت زندگی و سالمت روان معلمان در پژوهش حاضر و از سوی دیگر با توجه به حساسیت است. با توجه به تأیید رابطه بین رضایت شغلی با 

جربه را ت تریسختمعلمان کودکان استثنایی که شرایط کاری  الخصوصعلیکه بر عهده آنان است،  ایوظیفهشغل معلمی و اهمیت باالی 

، برای تأثیرگذاری مثبت بر رضایت شغلی و ارتقای سالمت وپرورشآموزشمدون و هدفمند از سوی  هایبرنامه، طراحی و اجرای کنندمی

امکان  سازیفراهممعلمان امری ضروری است. بنابراین باید نسبت به بهبود وضعیت متغیرهای مرتبط شغلی مانند ارتقای امنیت شغلی و 

 ت پذیرد.مرتبط صور هایسازمانفردی معلمان اقدامات الزم از سوی  هایتواناییشکوفایی 

ار متغیری تأثیرگذ عنوانبهو لحاظ نکردن جنسیت  موردبررسیبه محدود بودن تعداد افراد نمونه  توانمیپژوهش  هایمحدودیت ازجمله

ان آموزدانشآن از میان معلمان شاغل در مدارس  کنندگانشرکتو  شدهانجاماین پژوهش در سطح شهر کاشان  کهازآنجاییاشاره کرد. 

مناسب برای رفع عوامل کاهنده کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس  ریزیبرنامه منظوربه شودمیبودند، پیشنهاد  شدهانتخاباستثنایی 

 صورت پذیرد. کنندگانشرکتان استثنایی شهرهای مختلف کشور با تنوع آموزدانشان استثنایی، پژوهشی در مدارس آموزدانش
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