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چکيده

تاریخ دریافت9911/1/20 :
تاریخ پذیرش9911/1/4 :

در نظام تعلیم و تربیت هر کشور ،نیروی انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .دبیران مهمترین
عامل مؤثر در جریان تعلیم و تربیت هستند ،لذا توجه و در نظرگیری توأمان کیفیت زندگی ،رضایت
شغلی و سالمت روان می تواند تا حد زیادی وضعیت زندگی و شرایط زیستی این قشر از جامعه را تغییر
دهد .پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت زندگی ،رضایت شغلی و سالمت روان معلمان دانشآموزان
عادی و استثنایی انجامشده است .پژوهش حاضر از حیث روششناختی ،از نوع روشهای کمی بوده و
بر روش پیمایشی استوار است .جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی وینهون ،رضایت
شغلی اسمیت و هیولین ( )9191و سالمت روان دروگاتیس و ساویتز ( )2000انجامشده است .جامعه
آماری این پژوهش را معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی مدارس شهر کاشان در سال
تحصیلی  9911تشکیل میدهند که از بین آنها  900معلم بهعنوان نمونه انتخابشدهاند که  10مورد
را معلمان کودکان عادی و  10مورد را معلمان دانشآموزان استثنایی تشکیل میدهند .یافتههای این
پژوهش بیانگر آن است که بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی معلمان کودکان استثنایی رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد ( )p>0/01و بین سالمت روان و کیفیت نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
( ) p>0/01و نمرات باالتر سالمت روان نمرات باالتر کیفیت زندگی را به دنبال دارد .یافتههای این
پژوهش حاکی از این است که معلمانی که با دانشآموزان عادی سر و کار دارند رضایت شغلی بیشتر و
کیفیت زندگی مطلوبتری نسبت به معلمان دانشآموزان استثنایی دارند .اما در متغیر سالمت روان
تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

واژگان کليدي :کیفیت زندگی ،رضایت شغلی ،سالمت روان.
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مقدمه
منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری الیق بهزودی رو به نابودی میرود .در این میان مدیریت آموزشی به دلیل تأثیری
که عملکرد آموزشوپرورش بر کلیه ارکان جامعه دارد ،از حساسیت ویژهای نسبت به سایر مدیریتها برخوردار است .از طرفی مراکز آموزشی
بیش از هر نهاد دیگر با انسان سر و کار دارد .از سوی دیگر ،در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و آمادهسازی زمینه برای
باروری میراث فرهنگی ،هیچیک از عناصر جامعه بهاندازه معلم سهم و نقش اساسی ندارد (ماروم.)2091 ،9
در نهایت ،در نظام تعلیم و تربیت هر کشور ،نیروی انسانی از اهمیت ویژهای برخوردار است .در چنین شرایطی است که در ضرورت
پرداختن به وضعیت شغلی معلمان و اولویت بخشیدن به آن نسبت به سایر عوامل ،همه اندیشمندان اتفاقنظر دارند .بهصراحت میتوان گفت
کیفیت زندگی ،سالمت روان و رضایت شغلی معلمان از عوامل مهمی هستند که باید در توسعه و پیشرفت نظامهای آموزشوپرورش موردتوجه
قرار گیرند .چراکه از سویی در عصر حاضر که جهان در اوایل قرن بیست و یکم قرار دارد ،بخش مهمی از فعالیت فردی و اجتماعی را تعلیم و
تربیت تشکیل میدهد ،بهطوریکه یونسکو در گزارش جهانی اعالم کرده است« :تقریباً از هر پنج انسانی که امروز زندگی میکند ،یک نفر یا
شاگرد است یا در نظام آموزش رسمی بهعنوان معلم خدمت میکند» (ساعتچی.)2091 ،
در حال حاضر میتوان گفت وضعیت نامطلوب شغل دبیری در بسیاری از کشورها موجب ترک شغل ،غیبت و کمکاری میشود و نیز
جاذبه کم شغل دبیری ،مانع جذب فارغالتحصیالن ممتاز دانشگاهها میشود که به نظر بعضی از دانشمندان عمدتاً به دلیل شرایط کاری و
حقوق و دستمزد نامطلوب است (لیو ،فورزانی و کندی .)2091 ،2در این میان اگر تمرینهای موردنیاز کودکان استثنایی و آموزش مهارتهای
الزم به آنها را در نظر بگیریم و یا به فکر آموزش ویژه به این کودکان باشیم (کالین ،چن و کوک ،)2091 ،9بهراحتی میشود فشارهای سنگین
و دشواری شرایط کاری بر معلمان کودکان استثنایی را مشاهده کرد.
در نظرگیری مبحث کیفیت زندگی ازاینروست که امروزه یکی از شاخصهای پیشرفت یک اجتماع ،کیفیت زندگی است که شرایط
زندگی در جامعه و رفاه شخصی افراد در آن را تعیین میکند و بهعنوان شاخصی مهم برای سنجش رفاه شخصی و شرایط زندگی افراد در
جامعه به کار میرود (اینوگوچی )2094 ،4و از شاخصهای مهمی است که اندازهگیری آن در تحقیقات مختلف سالمتی ،الزم و ضروری است
که مشتمل بر دو بخش است :الف) توانایی اجرای فعالیتهای روزمره که همان سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی است؛ ب) رضایت از سطح
عملکرد ،کنترل و درمان بیماری (گوتای ،کورن ،مک کیب و مور .)9112 ،1در یک قالب کلی میتوان گفت کیفیت زندگی معیاری برای
سنجش میزان تأمین نیازهای روحی ،روانی و مادی جامعه و خانواده است که نشاندهنده ویژگیهای کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه
است (پال و کومار .)2001 ،9ازآنجاکه معلمان بهعنوان نیروی انسانی و مجریان برنامههای آموزشوپرورش ،رکن اساسی به شمار رفته و عملکرد
آنان تحت تأثیر موفقیت آنان قرار دارد .در این رابطه بحث کیفیت زندگی کاری معلمان جهت انجام وظایف آموزشی و پرورشی حائز اهمیت
است ،بهویژه زمانی که بررسی کیفیت زندگی کاری معلمان استثنایی مطرح گردد ،اهمیت موضوع دوچندان میشود ،چراکه این معلمان به
دلیل ارتباط با دانشآموزان با نیازهای ویژه که مشکالت از قبیل آسیبهای ذهنی ،بینایی ،شنوایی ،حرکتی و در مواردی ترکیبی از این
معلولیتها را دارا هستند ،شرایط کاری خاصی را تجربه مینمایند (ندرلو و یغمایی.)9919 ،
متغیر دیگری که پژوهش حاضر سعی در تبیین آن دارد ،رضایت شغلی است رضایت شغلی مجموعهای از احساسات و باورهاست که
افراد در مورد مشاغل کنونی خوددارند و یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی
میگردد (شفیعآبادی .)2092 ،پژوهشهای متعدد بیان میکند که نارضایتی شغلی یا از دست دادن شغل ،واقعهای مهم در زندگی و فشار
بالقوه نیرومندی است .بهطوریکه نارضایتی و تنش شغلی نهتنها سالمت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه سالمت جسمانی و نیز بیولوژیک
فرد را نیز تهدید میکند (آروی و چن .) 2099 ،7در نهایت باید گفت که رسیدن به نگرش رضایت از کار در بین کارکنان یک سازمان ،عالوه
بر فراهم کردن زمینههای ارضای روحی و معنوی افراد و میدان ندادن به احساسات نامطلوب در حین کار ،موجبات افزایش کارایی و بهرهوری
را فراهم میسازد و این امر ازجمله اهداف عمده نظام جمهوری اسالمی ایران در جهت دستیابی به توسعه انسانی و اسالمی است.
در نهایت ،برای آنکه دانش نظری ما نسبت به زندگی و فضای کاری معلمان استثنایی و عادی وجهی مطلوب یابد ،بهتر دانستیم که از
سنجش سالمت روان این قشر غافل نشویم ،چراکه معلمان همچون دیگر سوژههای انسانی عصر حاضر تحتفشارهای فزاینده زندگی مدرن و
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الزامات آن هستند .فرانکلین )2099( 1اعالم میدارد« :تعریف سالمت روانی 1همواره در حال تغییر بوده است ،بهطوریکه تعریف موردقبول
در آغاز قرن بیست و یکم امروزه ناقص به نظر میرسد» .در دهههای اخیر از سوی متخصصان تعریفهای متعدد و گوناگونی ارائهشده است،
به همین دلیل پیدا کردن تعریفی جامع برای آن امری دشوار است .پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله مینگرند ،بهنجاری یا سالم
بودن را نداشتن عالئم بیماری قلمداد میکنند و به عبارتی سالمتی و بیماری را در دو قطب مخالف یکدیگر قرار میدهند و برای اینکه فردی
سالم ،بیمار تلقی شود بایستی از قطب سالم به قطب مخالف برود (سدرر .)2091 ،سازمان بهداشت جهانی )2094( 90دراینباره اذعان میدارد
که «سالمت روانی حالتی از بهزیستی است که افراد به تواناییهای بالقوه خود پی میبرند ،میتوانند با عوامل استرسزای زندگی مقابله کنند،
میتوانند به صورت مولدی به کار و فعالیت بپردازند و قادر به مشارکت با جامعه هستند .سالمت روانی ،بهزیستی جسمانی ،روانی و اجتماعی
نیست و صرفاً غیاب بیماری نیست».
پژوهش حاضر در نظر دارد تا با در نظرگیری چنین چالشها و مسائلی و با اتکا به متغیرهایی همچون کیفیت زندگی ،رضایت شغلی و
سالمت روان ،به سنجش و واکاوی شرایط معلمان دانشآموزان عادی و استثنایی بپردازد.

روش
ازآنجاییکه در تحقیقات توصیفی و تبیینی ،ویژگیهای جامعه موردمطالعه از طریق پیمایش موردبررسی و آزمون قرار میگیرد ،تحقیق
حاضر یک تحقیق توصیفی-تبیینی از نوع پیمایشی است (سرمد ،بازرگان و حجازی .)2091 ،پیمایش توصیفی به توصیف پدیدهای خاص در
محیطی معین میپردازد .از حیث هدف با توجه به اینکه تحقیقات کاربردی بهقصد استفاده از یافتههای تحقیقات بنیادی در کارها و فعالیتهای
علمی صورت میگیرد ،لذت میتوان گفت که این تحقیق از نوع کاربردی به روش توصیفی است که در سطح توصیف تصویری از شرایط
موجود پیرامون مسائل حوزه زیستی معلمان است و در سطح تحلیل هدف یافتن روابط بین متغیرهای پیشبین و مالک.

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

نمونه و روش نمونهگيري
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفادهشده است و در نهایت با روش نمونهگیری تصادفی ،پرسشنامه بین پاسخگویان
توزیعشده است .بدینصورت که ابتدا فهرستی از اسامی معلمان به تفکیک معلمان دانشآموزان استثنایی و معلمان دانشآموزان عادی تهیه و
تدوین گردید ،سپس بهصورت تصادفی پرسشنامهها در اختیار آنها قرار گرفت .در پژوهش حاضر  900معلم بهعنوان نمونه انتخاب شدند که
 10مورد را معلمان کودکان عادی و  10مورد را معلمان دانشآموزان استثنایی مدارس کاشان و آران و بیگدل تشکیل میدهند.

ابزار
الف) پرسشنامه کيفيت زندگی :در مبنای نظریه وینهون ،پژوهش حاضر مدل تجربی از کیفیت زندگی را ارائه میدهد که از یکسو
بین کیفیت زندگی ذهنی و عینی و از سوی دیگر بین کیفیت زندگی فردی و اجتماعی تمایز قائل میشود .بر این مبنا ،بهصورت تقریبی،
فرصتهای زندگی معادل کیفیت زندگی عینی و نتایج زندگی معادل کیفیت زندگی ذهنی است .همچنین کیفیت زندگی بیرونی معادل
کیفیت زندگی اجتماعی و کیفیت زندگی درونی معادل کیفیت زندگی فردی قرار میگیرد .پایایی این پرسشنامه  0/79بود.
ب) پرسشنامه رضایت شغلی اسميت و هيولين :این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هیولین )9191( 99ساختهشده است و یکی
از رایجترین و دقیقترین ابزارهای رضایت شغلی است .عبارات آن جنبه توصیفی داشته و شش نوع رضایت را ارزیابی میکند که ابعاد آن
عبارت است از :ماهیت کار ،سرپرستی ،حقوق ،ارتقاء ،همکاران و محیط کار .در مورد اعتبار شاخص توصیف شغل با استفاده از روش اعتبار
صوری و نظر تعدادی از متخصصین و استادان دانشکده علوم تربیتی و اقتصاد دانشگاه اصفهان ،این آزمون دارای اعتبار تشخیص دادهشده
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است .در مورد محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفادهشده است که ضریب آلفای کل مقیاس  0/79بهدستآمده است (بهروزی فرد و
همکاران.)2001 ،
ج) پرسشنامه سالمت روان :دارای  10سؤال برای ارزشیابی عالئم روانی است که بهوسیله پاسخگو گزارش میشود و اولین بار برای
نشان دادن جنبههای روانشناختی بیماران جسمی و روانی طرحریزی گردیده است .فرم اولیه آزمون توسط دروگاتیس  ،لیمپنو کووی معرفی
شد و بر اساس تجربیات بالینی و تجزیهوتحلیلهای روانسنجی از آن  ،مورد تجدیدنظر قرار گرفت و فرم نهایی آن تهیه گردید (دروگاتیس و
ساویتز .)2000 ،92بر اساس یافتههای مدبرنیا و همکاران ( ،)9914بین  1بعد از پرسشنامه سالمت روان و مقیاس ام ام پی آی همبستگی
معناداری مشاهدهشده است .ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس نیز با روش باز آزمایی  0/19و آلفای کرونباخ  0/11بهدستآمده است.

مالحظات اخالقی
در پژوهش حاضر تالش شده است که پاسخدهندگان با عالقه و تمایل در پژوهش شرکت نموده و با اطالع از اهداف پژوهش به گویهها
پاسخ دهند .رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش به بینام بودن پرسشنامهها ،امانتداری در ذکر منابع و رعایت حقوق معنوی
شرکتکنندگان توجه خاص شده است.

یافتهها
در ابتدا بهمنظور شناخت ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش حاضر ،اطالعاتی ارائه میشود .نمونه پژوهش حاضر شامل 10
معلم دانشآموز عادی و  10معلم دانشآموز استثنایی بود .میانگین و انحراف استاندارد معلمان دانشآموزان عادی به ترتیب  49/24و  9/2و
برای معلمان دانشآموزان استثنایی  91/91و  4/19بود .در گروه معلمان عادی  94نفر دارای مدرک کارشناسی 90 ،نفر فوقدیپلم و  9نفر
نیز دیپلم و کارشناسی ارشد داشتند .همچنین در گروه معلمان دانشآموزان استثنایی  97نفر مدرک کارشناسی 1 ،نفر فوقدیپلم 9 ،نفر دیپلم
و  9نفر نیز کارشناسی ارشد داشت.
جدول  .1دادههاي توصيفی متغيرهاي اصلی پژوهش به تفکيک گروه

متغير
فردي – ذهنی
کيفيت زندگی

فردي – عينی
کل

رضایت شغلی
سالمت روان

گروه

کمينه

بيشينه

ميانگين

انحراف استاندارد

کجی

کشيدگی

عادی

94

47

27/20

1/41

0/929

-0/214

استثنایی

90

41

29/40

1/71

0/992

-0/911

عادی

92

91

24/49

9/99

0/929

0/092

استثنایی

1

99

91/10

1/11

0/049

-0/191

عادی

27

19

19/99

99/99

0/749

0/10

استثنایی

29

71

49/14

99/40

0/149

0/922

عادی

29

17

19/01

94/91

-0/299

0/991

استثنایی

24

11

41/19

94/21

0/911

0/994

عادی

29

11

44/9

90/14

-0/199

-0/149

استثنایی

20

99

49/04

90/70

0/947

0/999

جدول  ،9دادههای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش را نشان میدهد بر اساس جدول میانگین و انحراف استاندارد کمینه و بیشینه
متغیرها قابلمشاهده است .با دقت در جدول میتوان دریافت که تفاوتهایی در میانگین نمرات معلمان گروه عادی و استثنایی مشاهده
میشود .اما برای تصمیمگیری در مورد معناداری این اختالفات باید از آزمونهای آماری مناسب استفاده شود .با توجه به اطالعات جدول،
کجی و کشیدگی تمامی متغیرها بین  +9و  -9قرار دارد ،بنابراین میتوان گفت تمامی متغیرها دارای توزیع نرمال بوده و یکی از مفروضههای
آمار پارامتریک برقرار است .برای تعیین معنیداری تفاوت از آزمون  tاستفاده شد.

Derogatis & Savitz
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جدول  .2آزمون  tدو گروه مستقل براي آزمون فرضيههاي پژوهش

آزمون t

آزمون لوین
متغير
فردی –
ذهنی
کيفيت
زندگی

مفروضه

F

معنیداري

t

همگنی واریانس

0/701

0/402

عدم همگنی واریانس
همگنی واریانس

فردی – عینی

0/279

9/91

عدم همگنی واریانس
همگنی واریانس

کل

0/774

0/019

عدم همگنی واریانس
همگنی واریانس

رضایت شغلی

0/411

0/419

عدم همگنی واریانس
همگنی واریانس

سالمت روان

0/490

0/914

عدم همگنی واریانس

درجه
آزادي

معنیداري

اختالف
ميانگين

9/99

11

0/002

7/72

9/99

11/79

0/002

7/72

2/07

11

0/040

9/10

2/07

19/94

0/040

9/10

9/79

11

0/009

4/99

9/79

19/79

0/009

4/99

2/12

11

0/099

7/22

2/12

17/11

0/099

7/22

9/94

11

0/909

9/19

9/94

17/11

0/909

9/19

با توجه به جدول  ،2دومین مفروضه مهم آزمون  tدو گروه مستقل یعنی همگنی واریانسها برای هر سه متغیر برقرار است ،چراکه
مقدار آماره لوین معنیدار نیست ( .)p>0/01ازآنجاییکه مقدار  tدر مؤلفههای کیفیت زندگی (فردی-ذهنی ،فردی-عینی و کل) و رضایت
شغلی معنیدار است ( ،)p>0/01بنابراین میتوان گفت که اختالف بین میانگین گروهها از نظر آماری معنیدار است .با توجه به جدول ،9
نتایج آزمون  tبرای مقایسه میانگین نمره سالمت روان در دو گروه معلمان دانشآموزان استثنایی و عادی معنیدار نیست .معنیدار نبودن t
حاکی از تأیید فرض صفر است که بیان میکند بین میانگین نمره سالمت روان در دو گروه تفاوت معنیداری وجود ندارد؛ بنابراین فرضیه
پژوهشگر در این مورد رد میشود.
جدول  .3ماتریس همبستگی متغيرهاي پژوهش در گروه معلمان استثنایی

متغير
کيفيت زندگی
رضایت شغلی
سالمت روان

شاخص
پیرسون
معنیداری

کيفيت زندگی

رضایت شغلی

سالمت روان

9

-

-

9

-

پیرسون

0/90

معنیداری

0/009

پیرسون

0/40

0/91

معنیداری

0/004

0/009

9

جدول  ، 9ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش در گروه معلمان کودکان استثنایی را نشان میدهد .بر اساس جدول ،بین رضایت
شغلی و کیفیت زندگی ( ،)0/009سالمت روان و کیفیت زندگی ( )0/004و سالمت روان و رضایت شغلی ( )0/009همبستگی مثبت و
معنیداری وجود دارد .این ضریب همبستگی بیان میکند هرچه نمرات افراد در یک متغیر بیشتر باشد ،نمرات آنها در متغیر دیگر نیز باال
خواهد بود و برعکس.

نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر ،بررسی کیفیت زندگی ،رضایت شغلی و سالمت روان معلمان دانشآموزان استثنایی و معلمان دانشآموزان عادی
در شهر کاشان بود .در پژوهش حاضر چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که در ادامه هرکدام از فرضیهها موردبررسی قرار میگیرند و پذیرش
و رد آنها مورد آزمون قرار میگیرد.
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الف) فرضيه نخست :بین کیفیت زندگی معلمان دانشآموزان عادی و معلمان دانشآموزان استثنایی تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتایج حاکی از آن بود که معلمان دانشآموزان عادی از کیفیت زندگی مطلوبتری نسبت به معلمان کودکان استثنایی برخوردارند .نتایج
بهدستآمده از این پژوهش با نتایج پژوهش ندرلو و یغمایی ( )9919همسو است .بنابر نتایج فرضیه نخست ،الزم است که به بهبود شاخصهای
کیفیت زندگی در زندگی معلمان استثنایی توجه شود ،چراکه باال بودن کیفیت زندگی موجب ارتقای تعهد سازمانی ،رضایت شغلی ،کیفیت
عملکرد شغلی و نیز بازدهی سازمان میگردد (لی ،بک و چان.)2091 ،99
ب) فرضيه دوم پژوهش :بین رضایت شغلی معلمان دانشآموزان عادی و معلمان دانشآموزان استثنایی تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتایج حاکی از آن بود که معلمانی که با دانشآموز ان عادی سر و کار دارند نسبت به معلمان مدارس استثنایی از رضایت شغلی بیشتری
برخوردارند .نتایج بهدستآمده از این پژوهش در فرضیه دوم با نتایج پژوهش دخیلی ( )2092همسو است .معنیدار بودن فرضیه دوم را بدین
گونه میتوان تأویل کرد که میتوان با اجرای مداخلههای مناسب بر متغیر رضایتمندی شغلی ،سطوح رضایت شغلی در میان معلمان
دانشآموز ان استثنایی را ارتقا بخشید و از این امر برای توانمندسازی روانشناختی معلمان بهره جست.
ج) .فرضيه سوم پژوهش :بین سالمت روان معلمان دانشآموزان عادی و معلمان دانشآموزان استثنایی تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتایج حاکی از آن بود که تفاوت معنیداری بین دو گروه معلمان دانشآموز ان عادی و استثنایی وجود ندارد .نتایج حاصل از این فرضیه با
پژوهش عباسی نسب ( )9911همسو بود .بنا بر نتایج پژوهش عباسی نسب ( )9911بین میزان شکایات جسمی و عالئم وسواس معلمان
مدارس استثنایی و عادی تفاوت معنیداری وجود ندارد.
گرچه فرضیه سوم پژوهش بنا بر نتایج آزمون آماری مورد تأیید قرار نگرفته است ،اما میانگین شاخص سالمت روان در میان هردو
گروه معلمان در سطح چندان باالیی قرار ندارد .با توجه به همین موضوع باید گفت که یکی از زمینههای موردتوجه و تأکید رشتههای گوناگون
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.
د) فرضيه چهارم پژوهش  :بین افزایش سطح رضایت شغلی با افزایش کیفیت زندگی و سالمت روان معلمان دانشآموزان استثنایی
رابطه وجود دارد .در این فرضیه بنا بر نتایج پژوهش ،بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی معلمان کودکان استثنایی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .همچنین بین سالمت روان و کیفیت زندگی نیز رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و نمرات باالتر سالمت روان ،نمرات باالتر
کیفیت زندگی را به دنبال دارد .نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج پژوهش لی و همکاران ( )2091و وایوز و گنزالز و بناچ )2099( 94همسو
است .با توجه به تأیید رابطه بین رضایت شغلی با کیفیت زندگی و سالمت روان معلمان در پژوهش حاضر و از سوی دیگر با توجه به حساسیت
شغل معلمی و اهمیت باالی وظیفهای که بر عهده آنان است ،علیالخصوص معلمان کودکان استثنایی که شرایط کاری سختتری را تجربه
میکنند ،طراحی و اجرای برنامههای مدون و هدفمند از سوی آموزشوپرورش  ،برای تأثیرگذاری مثبت بر رضایت شغلی و ارتقای سالمت
معلمان امری ضروری است .بنابراین باید نسبت به بهبود وضعیت متغیرهای مرتبط شغلی مانند ارتقای امنیت شغلی و فراهمسازی امکان
شکوفایی تواناییهای فردی معلمان اقدامات الزم از سوی سازمانهای مرتبط صورت پذیرد.
ازجمله محدودیتهای پژوهش میتوان به محدود بودن تعداد افراد نمونه موردبررسی و لحاظ نکردن جنسیت بهعنوان متغیری تأثیرگذار
اشاره کرد .ازآنجاییکه این پژوهش در سطح شهر کاشان انجامشده و شرکتکنندگان آن از میان معلمان شاغل در مدارس دانشآموزان
استثنایی انتخابشده بودند ،پیشنهاد میشود بهمنظور برنامهریزی مناسب برای رفع عوامل کاهنده کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس
دانشآموزان استثنایی ،پژوهشی در مدارس دانشآموزان استثنایی شهرهای مختلف کشور با تنوع شرکتکنندگان صورت پذیرد.

Lee, Back, & Chan
Vives, Gonzalez, & Benach
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