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Abstract 

Background & Objectives: Each organization requires different resources to achieve its goals. Furthermore, human resources are undoubtedly 

the most critical capital in any organization. Job satisfaction is among the most essential issues at the managerial and human resource levels of 

organizations. This concept significantly impacts organizational progression as well as workforce health. Job satisfaction varies depending on 

the quality of working life. The quality of working life is not only affected by job satisfaction, but also by satisfaction in other life aspects, such 

as family satisfaction, leisure, social life, and financial status. Therefore, the focus of quality of working life is beyond job satisfaction; it includes 

the impact of the work environment on job satisfaction, contentment in non–residential dimensions, and mental health. One of the variables 

affecting the quality of working life is the degree of satisfaction with one's job. The present study aimed to determine the relationship between 

job satisfaction and the quality of working life among the teachers of exceptional schools in Tehran City, Iran. 
Methods: This descriptive–analytical study was conducted on 244 students of Tehran's exceptional schools in 2018 that were selected by cluster 

random sampling method. After conducting the normalization test, Pearson’s correlation coefficient was used to analyze the relationship between 

demographic characteristics and job satisfaction and the quality of working life. T–test and Analysis of Variance (ANOVA) were used to analyze 

the obtained data in SPSS.  

Results: The achieved results indicated that the average value of job satisfaction of teachers in exceptional schools was equal to 74.7%, i.e., 

teachers in exceptional schools were satisfied with their career. Furthermore, the average score of quality of working life for exceptional school 

teachers was calculated as 80.63%, indicating their high quality of working life. The correlation coefficient between the quality of working life 

and job satisfaction was computed as 0.751, and there was a positive and significant relationship between these variables. 

Conclusion: According to the results of the study, exceptional school teachers have a good working life quality and job satisfaction. Improving 

the quality of working life can lead to greater job satisfaction in teachers in these schools and improve the provision of educational services to 

students. 
Keywords: Quality of working life, Job satisfaction, Exceptional school teacher. 
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  .۴1(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ردیبهشتا برخط انتشار 

 بررسی رابطٔه رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس استثنایی شهر تهران

 ۴، مالحت اکبرفهیمی۳حسین مبارکی، ۲السادات معین شاهنگیان، محدثه1*محمد کمالی

 سندگانینو حاتیتوض

 ، استاد دانشگاه ایران، تهران، ایران؛فیزیوتراپیست و متخصص آموزش بهداشت. 1

 بخشی، دانشگاه ایران، تهران، ایران؛. کارشناس ارشد مدیریت توان۲
 . دکترای کاردرمانی، استاد دانشگاه ایران، تهران، ایران؛۳
 درمانی، استاد دانشگاه ایران، تهران، ایران.مدیریت خدمات بهداشتی. دکترای ۴

 kamali.mo@iums.ac.ir *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷ دی ۷ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷ مهر ۲۳ تاریخ دریافت: 
 

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

و  رضایت شغلی بر ثیر محیط کارأرضایت شغلی است که شامل ت از کیفیت زندگی کاری فراتر سازمان رضایت شغلی کارکنان است. مهم ثبات هربسیار از ارکان  هدف: و زمینه
 میان معلمان مدارس رکیفیت زندگی کاری د و بین رضایت شغلی تعیین رابطٔه حاضر مطالعٔه هدف از .شودمی احساس سالمت ذهنی های غیرکاری زندگی ورضایت در حوزه

 تهران بود.  استثنایی شهر
گیری روش نمونهانجام شد که به 1۳۹۷ معلمان مدارس استثنایی شهر تهران در سال نفر از ۲۴۴روش مقطعی و روی به و بودتحلیلی -نوع توصیفی این مطالعه از بررسی:روش

 الی کیفیت زندگی کاری ون الرؤچهارسوبیست و (1۹۶۷، )ویس سوتاالی رضایت شغلی مینهؤسهای بیستنامهپرسش ،هاوری دادهآگرد جهت .ندای انتخاب شدخوشه تصادفی
 استفاده شد. SPSS افزار آماریوتحلیل از نرممنظور تجزیهآزمون ضریب همبستگی پیرسون و به از هابرای تحلیل داده .کار رفتبه( ۲۰۰۷، )ون الر

و  ۸۰٫۶۳برای رضایت شغلی و  11٫۳۸ و ۷۴٫۷۶ ترتیببه معلمان مدارس استثناییو کیفیت زندگی کاری  رضایت شغلیو انحراف معیار  میانگینکه  نتایج نشان داد ها:یافته
کیفیت زندگی کاری  طورکلی معلمان مدارس استثنایی از شغل خود راضی بودند. همچنین میانگین کیفیت زندگی کاری نشانگریعنی بهبرای کیفیت زندگی کاری است؛  11٫1۷

 (.p<۰٫۰۰1) وجود داشت یمثبت و معنادار بود و رابطٔه ۰٫۷۵1رضایت شغلی ضریب همبستگی  بین کیفیت زندگی کاری و .استخوب معلمان مدارس استثنایی 

تواند منجربه رضایت شغلی د ابعاد کیفیت زندگی کاری میارتقا و بهبو رضایت شغلی خوبی دارند. طبق نتایج مطالعه معلمان مدارس استثنایی کیفیت زندگی کاری و گیری:نتیجه
 د. شوآموزان موزشی به دانشآخدمات  ارائٔه بیشتری در معلمان این مدارس و بهبود

 .ییاستثنامعلم مدارس  رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
های خود احتیاج به منابع مختلفی هر سازمانی برای رسیدن به هدف

تر در هر سازمانی نیروی انسانی شاغل در آن تردید منبع مهمدارد و بی
مهم و شایع که در سطوح بسیار  از موضوعات(. 1) سازمان است

 شده،ها اهمیت خاصی به آن داده مدیریتی و منابع انسانی سازمان
رضایت شغلی است؛ چراکه این مفهوم در پیشرفت و بهبود سازمانی و 

رضایت شغلی با  .(۲) توجهی دارددرخورنیز سالمت نیروی کار نقش 
ثر از أکیفیت زندگی کاری تنها مت متفاوت است. کیفیت زندگی کاری

های رضایتی طهسایر حی ثر از رضایت درأبلکه مت رضایت شغلی نیست،
زندگی اجتماعی  اوقات فراغت، در زندگی ازقبیل رضایت از خانواده،

بنابراین تمرکز کیفیت زندگی کاری فراتر از ؛ باشدمی زندگی مالی نیز و
و  ثیر محیط کار بر رضایت از شغلأکه شامل ت رضایت شغلی است

شود احساس سالمت ذهنی می های غیرکاری زندگی ورضایت در حوزه
مهم در سازمان بسیار اری های ککیفیت زندگی کاری از جنبه .(۳)

کیفیت زندگی  کار کارمندان در سازمان است. باشد که تضمین ادامٔهمی
شوند افراد سازمان تشویق می آن شود که درکاری به فضایی اطالق می

در و سوزا پوزا سوزا پوزا  .(۴) های خود را بهبود بخشندمهارت
چنین  لی را اینتر رضایت شغهای مهمشاخص ندپژوهشی که انجام داد

 روابط با مدیران و؛ بردن از شغل یا جذابیت شغللذت :نددکربیان 
 شدٔهوضوح تعریفههای بفرصت؛ استقاللزیاد؛ درآمد ؛ همکاران

 یدلیــل ارتقــاکیفیــت زندگــی کاری بــه. (۵) آن حرفه پیشرفت در
گرفتــه و ایــن  اکثــر مدیــران قرار نظرکیفیــت منابــع انســانی مد

ای اســت کــه شــامل متغیرهــای محیــط پیچیــده موضــوع مســئلٔه
در  .(۶) باشدارزیابــی کلــی افــراد از شــغل می کاری بــوده و نتیجــٔه

ان عنوایت شغلی بهـضری و راـندگی کزکیفیت ن متواز بعضی 
ری از ایکن بسیـل ؛نداهدـه شـر گرفتـنظادف در مفاهیمی متر

ند که د دارعتقاانعتی ـص شناساننو روادیریت ـعلم مان نظرصاحب
وت متفام ر مفهوـنظاز غلی ـایت شـضری و راـدگی کـنزکیفیت 
 ین نکتهدر اایت شغلی ـضری و راـدگی کـنزت ـکیفیوت تفا هستند.

 ستری اندگی کازت ـایج کیفیـنتاز ی ـضایت شغلی یکرکه  باشدمی
مطلوبیت مکان کاری  ی کاری بر احساس فرد دربارٔهکیفیت زندگ .(۷)
جاری فرد در  شود و مربوط به تجربٔهگذاری میپایه بودهآنچه در آن  و

بهبود رضایت کارکنان  هدف آن ارتقا و ؛ همچنینهای کاری استحیطه
بنابراین ؛ وری شودبهره یتواند موجب ارتقاو رضایت شغلی می بوده

رضایت شغلی  های کیفیت زندگی کاری ولفهؤرابطه بین م مطالعٔه
 ثر بر بهبود ارائٔهؤتواند نقش اساسی در آشکارسازی عوامل ممی

 .(۸) خدمات توسط معلمان مدارس استثنایی داشته باشد
د از ضايت فران رميزکاری  گیندزکیفیت بر ار ثرگذی امتغيرهااز  یکی

ه و شداجراهای وهشاتوجه به پژـا بـما (؛۹) ستاشغل خويش 
ان زـميورش استثنایی از پروزشمون آمازسابی شياارزند ی رونگرزبا
ط ستنباا گونهين، ابه خدمتل مشغوان بيرن و دكناركای مندايتـضر

. (1۰) نباشدبی سطح مطلون در ناآ شغلیضايت ان ركه ميزد شومی
بر رضایت شغلی مطلوب این البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که مبنی

پرورش استثنایی، معلمی شغلی وآموزش در(. 11) ستمعلمان ا
 و آموزانعواملی مثل نیاز دانش. آیدمی شمارتخصصی و مشکل به

گویی لزوم پاسخ نیز های متعدد آنان وهای فردی و محدودیتتفاوت
به والدین و مربیان، آموزش را بسیار پیچیده و مشکل کرده است. 

کاری پرفشاری هستند و  عیتموقمعلمان مدارس استثنایی دارای 
باتوجه به اهمیت نقش این معلمان در پرورش نیروی جسمانی و روانی 

آموزان با نیازهای ویژه، این گروه نیازمند سالم در دانش و تقویت روحیٔه
 وضعیتعلت بهمعلمان مدارس استثنایی  .(1۲) توجه فراوان است

و تر ارشودفی ظای، وفعالیت میکننددر آن شی که زموآ محیط صخا
ن سیدرجهت م درلین قداوند. دارز ـنیی ترـبیشی ذیرـپیبـسآن آع ـتببه

ت ـت فعالیـر کیفیـست که باملی اعودرک شی موفق زمودر آبه کا
 ؛تـسا نانآ ضایت شغلیرمل این عواز ایکی . تأثیر داردن اـمعلم

 و عملکرد وجود داردغلی ـایت شـضرین ـمستقیمی ب ٔبطهراکه ارـچ
ثر بر رضایت معلمان و کارکنان مدارس ؤشناخت عوامل م .(1۰)
دلیل طور خاص، بهطورکلی و معلمان و کارکنان مدارس استثنایی بهبه

را از دیگر فضاهای  هاویژه و استثنایی این مدارس که آن موقعیت
معلمان و کارکنان این مدارس نیز آموزشی عادی متمایز کرده است و 

آموزان استثنایی دارای از وضعیت دانشناشیتحت فشارهای که 
در  .(1) ای برخوردار استالعاده، از اهمیت فوقبودهمشکالت خاص 

که ابراهیمی بر معلمان مدارس استثنایی انجام داد میزان  پژوهشی
همچنین در  .(11) ها را در حد مطلوب گزارش کردنآرضایت شغلی 

ر کیفیت زندگی کاری معلمان مرزوقی و همکاران در شهر بوشه مطالعٔه
 .(1۳) شده است عنوانو مطلوب  خوبمدارس استثنایی در سطح 

علمی دانشگاه شریف توسط میرکمالی تئبین اعضای هی که تحقیقیدر 
های کیفیت لفهؤمثبت و معناداری بین م و همکاران انجام گرفت رابطٔه

ان در قاسمی و همکار .(۹) زندگی کاری و رضایت شغلی وجود داشت
بین دو  را معنادار و مثبتی رابطٔه، پژوهشی روی معلمان شهر گیالنغرب

در تحقیقی کیفیت (. وموری سوآتی 1۴دست آوردند )بهنظر لفه مدؤم
در (. کلیر کستیل 1۵) زندگی کاری معلمان را مطلوب گزارش کرد

پژوهش خود رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی را در حد خوب 
 .(1۶)عنوان نمود 

ی رـمع بشاجوی بقااوم و تددر ساسی انقشی ز یرباورش از دپروزشموآ
ن اــمجریو انی ــنسوی ارــنیان وــعنهـبن اـمعلم اذـل؛ است دهکرا ـیفا

و  روندمی رماـشهـبآن ساسی اکن وپرورش رزشوــمی آههاــبرنام
ه ـبطران ـیدر ا ؛د داردین نهااموفقیت ای در هتأثیر عمدن اـند آرـعملک

م اـنجات ـجهن اـمعلمو رضایت شغلی ندگی شغلی زبحث کیفیت 
ت ـهمیاحائز ، ثربخشاشکلی بهد شی خوورپرو شی زموآایف ـظو
و رضایت غلی ـدگی شـنزت ـی کیفیـسره برـکانیـمه زژـیوبه .ستا

ع دو وـت موضـهمیدد، اگرح ستثنایی مطرارس امدن معلماشغلی 
 ،هـگرفترتصوی هاهشوپژدر ست که ا لیحادر ین ا د.شومیان چند

موزش آن در مراکز معلماو رضایت شغلی دگی شغلی ـنزت ـه کیفیـب
ی ـهشوپژ یفشکاان عنوبه ئلهـین مسو ا نشدهوجهی ـتکودکان استثنایی 

، ضعیتوین از اگاهی آهش حاضر با وپژا ذـل ؛ردوـیخـم مـه چشـب
ن با رضایت شغلی آ بطٔهو راغلی ــدگی شــنزت ــی کیفیـسربرد صددر

ه دــشرهاــشاالی ــخی اــا جــت دــمآبرموزش استثنایی آن مراکز اــمعلم
.کندر ـپط را مربوی هاهشوپژ زٔهوــح در
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۳ 

 بررسیروش 2
 شدهمطالعه تحلیلی بود. جامعٔه-این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی

معلمان شاغل در مدارس استثنایی استان تهران بودند. با مراجعه  تمامی
تعداد جمعیت مشخص شد که وپرورش استثنایی موزشآ به ادارٔه

و براساس آن حجم نمونه با  استنفر  1۸۰۰معلمان این مدارس 
وری آ. برای جمعگردیدنفر تعیین  ۲۶۰استفاده از جدول کوکران 

کاملی از مدارس استثنایی شهر تهران  لیست ،نفر ۲۶۰اطالعات از این 
 ،وپرورش گرفته شد و بعد از حذف مراکز خصوصیآموزش از ادارٔه

توان ذهنی و کم ،ناشنوایان ،گروه نابینایان چهارتقسیم مدارس به 
گیری تصادفی روش نمونهسپس به .صورت گرفتتوان جسمی کم

تهران انتخاب مدرسه از مناطق مختلف شهر  پنجای از هر گروه خوشه
وپرورش آموزش لیست مدارس انتخابی به مدیر مربوط در ادارٔه شد.

ای توسط سیستم اتوماسیون اداری برای مدارس سپس نامه داده شد.
 ،انتخابی ارسال گردید. از روز بعد با مراجعه به مدارس و معرفی محقق

عبارت مالحظات اخالقی  .دشغاز آکار با رعایت مالحظات اخالقی 
دست ها و اطالعاتی که از معلمان بهنامهاینکه تمامی پرسش بود از:

 ارائٔه؛ به امانت باشد محققصورت محرمانه و نزد باید به آیدمی
صورت کنندگان توضیحات مکتوب در رابطه با پژوهش به مشارکت

گونه ضرر و هیچ ؛کنندگان داده شودگیری به مشارکتحق کناره گیرد؛
در اکثر  همراه نداشته باشد.کنندگان بهبرای مشارکتزیان و هزینه 

نوع پژوهش  ها توضیحات الزم دربارٔهنامهپرسش ٔهئمدارس بعد از ارا
ها نامهاالت پرسشؤدهی صحیح به سپاسخ ن و نحؤهآو اهداف 

ها نامهشد و تا پایان وقت کاری پرسش بیانصورت شفاهی به
معلمان  .1 عبارت بود از:ه پژوهش معیارهای ورود ب د.گردیوری آجمع

توانان توانان ذهنی و کمکم ،نابینایان ،شاغل در مدارس ناشنوایان
 معیارخروج شامل. سالیککار بیشتر از  . معلمان با سابقٔه۲ ؛جسمی

 .بودپژوهش  کنندگان درنامه از سوی مشارکتتکمیل ناقص پرسش
سن،  ،۲زندگی کاریکیفیت  ،1متغیرهای مطالعه شامل رضایت شغلی

ها در این مطالعه روش گردآوری داده و کار و سابقٔه هلأوضعیت ت
رضایت شغلی  نامٔهاز پرسش پژوهشنامه بود. در این ازطریق پرسش

امینه از و کسب اطالعات رضایت شغلی  جهت )MSQ)  ۳سوت
برای اطالعات کیفیت زندگی  4کیفیت زندگی کاری ون الر نامٔهپرسش

 .کاری استفاده شد

ای گزینهپنج مقیاس صورتسوتا بهرضایت شغلی مینه نامٔهپرسش
نامه و باتوجه به اینکه کدگذاری طیف لیکرت در پرسش استلیکرت 

( امتیازات یکو خیلی ناراضی  پنج )خیلی راضی باشداز یک تا پنج می
که عبارتند  بندی شده استبقهتوزیع و در چهار سطح ط 1۰۰تا۲۰از 
؛ (۸۰تا۶1) راضی؛ (۶۰تا۴1) ناراضی؛ (۴۰تا۲۰) خیلی ناراضی :از

 .(1۷) (1۰۰تا۸1) خیلی راضی
سوتا و بار توسط برافیلد و روث در دانشگاه مینهنامه اولیناین پرسش

داویس و انگلند  و ال طراحی و ساخته شد. بعدها وایسؤس 1۰۰با 
االت آن ؤدند و سکرآن را بررسی و اصالح  1۹۶۷الفکویست در سال 

در تحقیق حاضر از ویرایش دوم (. 1۷)ال کاهش دادند ؤس ۲۰را به 
                                                      

1. Job satisfaction 
2. Quality of work life 

پایایی  تعیین روایی و استفاده شد. هنجاریابی و بوده،الی ؤس۲۰که 
 و پذیرفتسوتا توسط رحمانی انجام رضایت شغلی مینه نامٔهپرسش

؛ سازی بوددر این پژوهش هنجاریابی از نوع آزمون شدهوش استفادهر
پایایی بازآزمایی بین  و ۰٫۸۴تا۰٫۶۸روش آلفا بین پایایی بههمچنین 

 .(1۴شد )یید أروایی آن نیز ت و دست آمدبه ۰٫۷۰تا۰٫۳۹

ال بوده که ؤس ۲۴کیفیت زندگی کاری ون الر دارای  نامٔهپرسش
 کامالا » صورتای بهگزینهپنجیاس لیکرت مق نامه دراالت پرسشؤس

ه شدتنظیم « موافق کامالا موافق و نظری ندارم، مخالف، مخالف،
بهزیستی  ،رضایت از حرفه حیطٔهشش نامه ال این پرسشؤس ۲۳ است.

شغلی و استرس  ،بین کار و زندگیارتباط  شرایط کارکردن، عمومی،
رضایت از کیفیت  مجزا طورهب ۲۴ال ؤس و سنجدمیرا  کار کنترل در

شده در ال مشخصؤس ۲۴. باتوجه به کندمیزندگی کاری را ارزیابی 
کیفیت زندگی کاری برای بررسی سطح کیفیت زندگی کاری  نامٔهپرسش

معلمان مدارس استثنایی و با عنایت به اینکه کدگذاری طیف لیکرت 
: به شدتوزیع  1۲۰تا۲۴، امتیاز از استنامه از یک تا پنج در پرسش

معادل کیفیت زندگی کاری خیلی ضعیف،  ۴۸تا۲۴امتیاز  این ترتیب که
کیفیت  ۹۶تا۷۳کیفیت زندگی کاری ضعیف، امتیاز  ۷۲تا۴۹امتیاز 

معادل کیفیت زندگی  1۲۰تا۹۶زندگی کاری خوب و درنهایت امتیاز 
 .(1۸) گرفته شد کاری خیلی خوب در نظر

بار توسط کیفیت زندگی کاری ون الر در ایران برای اولین نامٔهپرسش
همکاران روایی  نژاد وای توسط شعبانیدر مطالعه ترجمه و نژادشعبانی

کیفیت زندگی کاری  نامٔهدر این مطالعه پرسش یید شد.أو پایایی آن ت
همچنین  باتوجه به شرایط فرهنگی و موقعیتی ایران و بعد از ترجمه،

تنظیم  ،هدادمطالعه را پزشکان خانواده تشکیل  اینکه جامعٔهباتوجه به 
نظران گروه صاحب نامه از استادان وجهت تعیین روایی پرسش گردید.

همچنین  پزشکی تهران واقتصاد سالمت دانشگاه علوم علوم مدیریت و
آموزش پزشکی  درمان وو  گسترش وزارت بهداشت کارشناسان حوزٔه

نژاد و همکاران روایی و پایایی شعبانی عٔهدر مطال .استفاده شد
ضریب  بازآزمون انجام شد.-روش آزمونبه مذکور نامٔهپرسش

آلفای کرونباخ برای . داشت االت وجودؤبین س ۰٫۹۵همبستگی 
آوری در ادامه با جمع .(1۹) بود ۰٫۷۸ها سنجش ارتباط درونی پرسش

 .شدندوتحلیل تجزیه آمدهدستههای بها، تمامی دادهنامهکامل پرسش
برای نمایش نتایج مطالعه از آمار توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی 

انحراف  و های پراکندگی مانند واریانساستفاده شد. همچنین شاخص
مطالعه پس  . برای بررسی فرضیٔهکار رفتبهانحراف استاندارد  و معیار

منظور رسون و بهاز انجام آزمون نرمالیتی از آزمون ضریب همبستگی پی
 .استفاده شد SPSS افزار آماریها از نرموتحلیل دادهتجزیه

 هایافته ۳
 آمده است.  1شرح زیر در جدول های توصیفی پژوهش بهداده

درصد( ۶۳٫۹نفر ) 1۵۶شود مشاهده می 1 طورکه در جدولهمان
شده را درصد جمعیت مطالعه۸۲سال بودند و زنان  ۴۰افراد بیشتر از 

3. Minnesota Satisfaction Questionnaire short form 
4. Work-Related Quality of Life Scale 
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۴ 

دادند. بیشترین مدرک تحصیلی لیسانس بود و نیمی از جمعیت تشکیل 
توانان ذهنی با سال داشتند. معلمان مدارس کم ۲۰سابقٔه کار بیشتر از

  درصد بیشتر از سایر مدارس بودند.۳۰

 فیکشده برحسب متغیرهای دموگرا. توزیع معلمان مدارس استثنایی مطالعه1جدول 
 متغیر تعداد درصد

 سن  

 سال ۳۰ کمتر از 1۷ ۷٫۰

 الس ۴۰تا۳1 ۷1 ۲۹٫1

 سال ۴۰ بیشتر از 1۵۶ ۶۳٫۹

 جنس  

 مرد ۴۴ 1۸

 زن ۲۰۰ ۸۲

 سطح تحصیالت  

 دیپلمفوق 1۸ ۷٫۴

 لیسانس 1۴۶ ۵۹٫۸

 لیسانسفوق ۷۸ ۳۲٫۰

 دکتری ۲ ۰٫۰۸

 کار سابقٔه  

 سال 1۰کمتر از ۳1 1۲٫۷

 سال ۲۰تا1۰ ۹1 ۳۷٫۳

 سال ۲۰ بیشتر از 1۲۲ ۵۰٫۰

 محل اشتغال نوع مدرسٔه  

 نابینایان ۵۵ ۲۳٫۰

 ناشنوایان ۳۳ ۲۳٫۵

 توان ذهنیکم ۸۰ ۳۰٫۷

 توان جسمیکم ۷۵ ۲۳٫۸

 توصیفی متغیرهای اصلی پژوهشمشخصات  .۲جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر

 11٫۳۸ ۷۴٫۷۶ کیفیت زندگی کاری

 11٫1۷ ۸۰٫۶۳ رضایت شغلی

 ۶٫۷۵ ۴1٫۷۹ سن

 ۷٫۹۴ 1۹٫1۲ کار سابقٔه

متغیرهای کیفیت زندگی کاری و  براینتایج آمار توصیفی این پژوهش 
شده  ارائه ۲کار در جدول  رهای سن و سابقٔهیرضایت شغلی و نیز متغ

است. میانگین نمرات رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری نشان 
دهد که سطح کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان مدارس می

از میزان  شدهیعنى افراد مطالعه رد؛قرار دامطلوب استثنایی در حد 
 برخوردارند. خوبی کیفیت زندگى کاری و رضایت شغلی

 از لمانبرای بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی مع
و  p<۰٫۰۰1در مطالعه  باتوجه به اینکه. آزمون همبستگی استفاده شد

۰٫۷۵1=r بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان است ،
معنا که بین این بدین شود؛مشاهده می یمعنادار مدارس استثنایی رابطٔه

با بهبود کیفیت زندگی ی وجود دارد که مثبت و معنادار رابطٔهدو متغیر 
 ند.کافزایش پیدا میرضایت شغلی  ،کاری
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۵ 

 . رابطٔه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان۳جدول 

  رضایت شغلی

 ضریب همبستگی pمقدار 
 کیفیت زندگی کاری

۰٫۰۰1> ۰٫۷۵1 

 ، رضایت از حرفهحیطٔهشش  ابعاد مختلف کیفیت زندگی کاری شامل
استرس  ،بین کار و زندگیارتباط  کارکردن،شرایط  بهزیستی عمومی،

صورت است که به و کیفیت زندگی کاری کلی کار کنترل در ،شغلی
 مجزا رابطٔه هر حیطه با رضایت شغلی ارزیابی شد.

 یشغل تیرضا بای کاری زندگ تیفیک ابعاد نیبرابطٔه  .۴ جدول
 رضایت شغلی 

 pمقدار  ضریب همبستگی

 <۰٫۰۰1 ۰٫۷۰۸ حرفهرضایت از 
 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۰۸ کار و زندگی ارتباط بین

 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۰۸ بهزیستی عمومی
 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۹۳ کار درکنترل 

 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۲۵ شرایط کارکردن
 <۰٫۰۰1 -۰٫۲۵۸ استرس شغلی

 <۰٫۰۰1 ۰٫۵۷۸ کیفیت کلی زندگی کاری

 هاحیطه همٔه در شغلی تیرضا بای کاری زندگ تیفیکابعاد  رابطٔه
 آن دابعا وی کاری زندگ تیفیک نیب ن،یبنابرا (؛p<۰٫۰۰1معنادار بود )

 وجود دارد. معنادار رابطٔه معلمان مدارس استثناییی شغل تیرضا با
 معنادار و مثبت هاهرابط نیا ،یشغل استرس جزهب هاحیطهی تمام در

 بای عنی باشد؛میی منفی شغل تیرضا بای شغل استرس رابطٔه اما ؛است
 دریافته است.  کاهشمعلمان ی شغل تیرضای شغل استرس شیافزا

 ۰٫۷۰۸ بیضر با از حرفه تیرضا عدبُ ،یکاری زندگ تیفیک ابعاد انیم
 ترفیضع و تریقو رابطٔه ب،یترتبه -۰٫۲۵۸ بیضر بای شغل استرس و
ذکر است که کیفیت کلی زندگی الزم به .شتنددای شغل تیرضا با را

بعد از کیفیت زندگی کاری سؤال بوده و خود یککاری تنها شامل یک
شود و با کیفیت زندگی کاری کل صورت مجزا سنجیده میاست که به

 متفاوت است.

 بحث 4

ها در حال تالش سازمان دنیای امروز دنیای تحول و رقابت است و همٔه
وری و تولید هستند. همگی در حال تالش ین بهرهبرای رسیدن به بیشتر

گرفتن از یکدیگرند و سعی بسیار در کاهش نقاط ضعف جهت و پیشی
 در این میان نیروی انسانی سرمایٔه .(1۳)افزایش نقاط مثبت خود دارند 

ای های بالقوهها و قابلیتو ازجمله توانایی باشدمیتر سازمان مهم
شود. درواقع اثربخشی و کارایی سازمان می افزایشاست که باعث 

ها و اهداف که سازگار با ارزش دارند ها به کارکنانی نیازسازمان
عضویت  قوی و متعهد و متمایل به حفظ و ادامٔه سازمانی، دارای انگیزٔه

سازمانی باشند و فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و 
ه بخواهند و بتوانند بیش از مقدار معمول کارکنانی ک ؛فعالیت بپردازند

همین . به(1) برای دستیابی به اهداف سازمانی مشغول به کار باشند
ها و کارگیری این تواناییدلیل شناسایی راهکارهایی که باعث به

سزایی برخوردار هشود از اهمیت بوری کار میبهره افزایشسرانجام 
 .(۹) است

سبب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت شغلی عاملی است که 
 . بررسی میزان رضایت شغلی معلمان(۹) شودرضایت فردی می

تواند تأثیر متغیرهای مختلف بر کیفیت آموزش می مدارس استثنایی و
 وپرورش از اهمیت فراوانی برخوردار باشد.موزشآگذاری در سیاست
کاری خود دهندگان کودکان استثنایی اگر در محیط موزشآمعلمان و 

خوبی به توانند بهعدالتی داشته باشند، نمیاحساس نارضایتی و بی
س اـجمله مشاغلی که نقشی حساز(. 1۰) وظایف خویش عمل کنند

، تــسار ــیگداغل ــمشی اــیربنزع ــقو دروا ردی دارـبشع اـجتمدر ا
 بودهعمومی زش موآمشاغل مرتبط با  هانو در رأس آشی زموآاغل ــمش
شی شاغل زمودر آط کاـتوسو ه ـر جامعـهورش رـپوزشموی آسواز که 
در ی ـشزموم آنظادن بوثربخشا و دـمرآکاد. رـگیمیم نجاارس امددر 

ایانی ـک شـکمر کشوآن نبٔه جاهمه سعٔهتوو د ـشره ـبر وـر کشـه
ی ـشزموآ زٔهوـحن اغالـغلی شـندگی شزکیفیت ا ذـل؛ دـکنـیم
ته ــشاد دارـفاین اظایف م ونجااهمی بر چگونگی د تأثیر مـناتویـم

 ؛دـنه داربر عهدرا جامعه ن یندگاورش آپرو تربیت  ظیفٔهو هـد کــباش
ن کنارغلی کاــدگی شــنزت ــت کیفیــسزم این الاابرــبن
رد موارس سطح مده در ژـیوبهح، تمامی سطوورش در پروزشموآ

یش کیفیت افزات جهزم الات تمهیدو  یردگار توجه قرو سی ربر
هدف از پژوهش حاضر  .(1۳) دپذیررت وـین قشر صاندگی شغلی ز

کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان مدارس  بررسی رابطٔه
کیفیت زندگی  در ارتباط با رضایت شغلی و تهران بود. استثنایی شهر

حاضر میانگین رضایت  کاری معلمان مدارس استثنایی، در مطالعٔه
درمجموع  . به عبارتی دیگردست آمدبهدرصد ۷۴٫۷۶ن شغلی معلما

راضی یا خیلی راضی بودند.  گویان از کار خوددرصد از کل پاسخ۸۹٫۸
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۶ 

همچنین میانگین کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس استثنایی 
گویان کیفیت درصد کل پاسخ۷۹٫1درصد بود. به عبارت دیگر ۸۰٫۶۳

های این مطالعه بین متغیردر  گزارش کردند. را زندگی کاری خوبی
مثبت و  شناسی با رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطٔهجمعیت

که بین مدارس مختلف در کیفیت  یجز یک ؛معناداری وجود نداشت
بین کیفیت زندگی  . مقایسٔهمشاهده شدزندگی کاری تفاوت معناداری 

کاری معلمان مدارس مختلف نشان داد که کیفیت زندگی کاری معلمان 
معناداری کمتر از معلمان مدارس نابینایان  طورتوان ذهنی بهمدارس کم

توان خاص کودکان کم وضعیتاز شاید بتوان این تفاوت را ناشی .است
 زندگی کاری وباتوجه به ارتباط معناداری که بین کیفیت  ذهنی دانست.

توان به این نتیجه رسید که کیفیت رضایت شغلی مشاهده شد، می
تر، رضایت شغلی بیشتری برای معلمان مدارس بهزندگی کاری 

یافتن به عوامل مرتبط با کیفیت همراه داشته است. دستاستثنایی به
مثبت و  رابطٔهدارابودن دلیل زیرا به ؛زندگی کاری اهمیت فراوانی دارد

ابعاد آن رضایت  ها ولفهؤم توان با تغییرادار با رضایت شغلی، میمعن
سازمان گام  شغلی را بهبود بخشید و درجهت رشد محیط کاری و

 ،بررسی معلمان مدارس استثنایی همکاران در ابراهیمی و برداشت.
 .(11) ها را در حد مطلوب گزارش کردندنآمیزان رضایت شغلی 

ی و همکاران در شهر بوشهر کیفیت زندگی مرزوق همچنین در مطالعٔه
شده  عنوانو مطلوب  خوبکاری معلمان مدارس استثنایی در سطح 

 که علمی دانشگاه شریفتئتحقیقی بین اعضای هیدر  .(1۳) است
مثبت و معناداری بین  رابطٔه پذیرفتهمکاران انجام  توسط میرکمالی و

 .(۹) وجود داشتهای کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی لفهؤم
 رابطٔه ،همکاران در پژوهشی روی معلمان شهر گیالنغرب قاسمی و

نتایج  .(1۴دست آوردند )بهمدنظر  لفٔهؤبین دو م را معنادار و مثبتی
های در بررسی .ستتمامی این مطالعات همسو جحاضر با نتای مطالعٔه
ه گزارش لفؤای ارتباطی ناهمسو بین این دو مشده در هیچ مطالعهانجام

در تحقیقی کیفیت زندگی کاری (. وموری سوآتی 1۴) نشده است.
در پژوهش خود (. کلیر کستیل 1۵) معلمان را مطلوب گزارش کرد

عنوان نمود رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی را در حد خوب 
(1۶).  

یک از متغیرهای بین رضایت شغلی با هیچ حاضر در مطالعٔه
همچنین بین کیفیت زندگی  یافت نشد.معناداری  شناختی رابطٔهجمعیت

شناختی جز در نوع مدارس ارتباط معناداری کاری با متغیرهای جمعیت
بین مدارس مختلف  در مقایسٔهکه این تفاوت معنادار  وجود نداشت.

 . مشاهده شدتوانان ذهنی بیشتر بین مدارس نابینایان و کم، مدآدست به
توان گفت رضایت شغلی معلمان ها میدر راستای تبیین این یافته

نداشتن  نداشتن در کار ودلیل پیشرفتتوان ذهنی بهکودکان کم
کاهش  ها،مشکالت آن علتآموزان بهبازخوردهای مناسب از دانش

توانی ذهنی مجبورند چندین برابر آموزان با کممعلمان دانش .یابدمی
این  ار کنند که همٔهآموزان عادی مطالب درسی را تکرمعلمان دانش

زحمت و فشارزا هستند و بر کاهش میزان کیفیت زندگی  ها پرفعالیت
 .(۲۰) ثیرگذار استأها تکاری آن

دهد که معلمان مدارس استثنایی از نشان می پژوهشهای این یافته
دارای  همچنین؛ خوبی دارند ماهیت کاری خود رضایت نسبتاً شغل و

تواند نویدبخش که می هستندمطلوبی  اًسطح کیفیت زندگی کاری نسبت
افراد خواهان ورود به این  ن در این حیطه وای روشن برای فعاالآینده

 حرفه باشد.
 ٔهکه بر عهدای ظیفهو فراوانهمیت و اباتوجه به حساسیت شغل معلمی 

ی سواز  مندفهدون و مدی برنامههاای جرو احی اطر، باشدمین ناآ
 یتقاو ارضایت شغلی رمثبت بر اری یرگذتأثای برورش، پروزشموآ

ین تحقیق که اباتوجه به نتایج  ست.وری اضری مرن، اسالمت معلما
، سته ایدار دتأثیرگذکاری ندگی زبر کیفیت ن را ضایت شغلی معلمار

رضایت مرتبط با ی ضعیت متغیرهاد وبهبو منظوربهد توصیه میشو
جهت ی یزرمرتبط برنامهی هانمازسای سوزم از الت مااقدشغلی ا

شی ورزمنظم ی فعالیتهام نجاوه ابهعال د.پذیررت صون، شدینهدنها
 د.گیرار قر مربوطن مسئوالر کارستون در دمعلما

شود که مدیران حاضر پیشنهاد می های مطالعٔهباتوجه به یافته
هایی کارگیری استراتژیهوپرورش با بموزشآهای ریزی سازمانمهبرنا

ثیرگذار أتوجه به ابعاد مثبت کیفیت زندگی کاری ت شناسایی و منظوربه
درجهت افزایش میزان رضایت شغلی معلمان  ،رضایت شغلی بر

تواند گامی بلند در افزایش این امر می قطعاً ند.کنمدارس استثنایی اقدام 
همچنین  مدارس و وپرورش استثنایی وموزشآسازمان وری بهره

 ویژه باشد. موقعیتموزان دارای آشده به دانشکیفیت خدمات ارائه
ن و مدیران مرتبط با مدارس توجه به نتایج این پژوهش به مسئوالبا

ثر بر کیفیت زندگی کاری را در ؤشود عوامل ماستثنایی پیشنهاد می
مندی شغلی افراد یش دهند تا رضایتمحیط کاری تا حد امکان افزا
هایی جهت ارتقای کنترل درونی معلمان بیشتر شود و با برگزاری کالس

و کارکنان مدارس استثنایی به افزایش رضایت شغلی و کیفیت زندگی 
 کاری آنان بپردازند. 

دهندگان کودکان استثنایی اگر در محیط کاری خود معلمان و پرورش
خوبی به توانند بهعدالتی داشته باشند، نمیاحساس نارضایتی و بی

که رشد و اعتالی هر جامعه بستگی نجاوظایف خویش عمل کنند. ازآ
به افراد آن جامعه دارد و نتایج مثبت رضایت افراد از شغلشان درنهایت 

ها خواهد شد، سازمان آن منجربه پیشرفت و اعتالی جامعٔه
 جانبٔهدنبال بهبود همهاوم بهمدطور بهورت رضوپرورش باید بهآموزش

 عملکرد معلمان باشد.

کیفیت زندگی  این مطالعه تنها به بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و
معلمان مدارس استثنایی شاغل در مدارس  کاری تعدادی محدود از

 ارزیابیتوان که در مطالعات بعدی میدرحالیه است؛ مختلف پرداخت
 را ری تعداد بیشتری از این معلمانکیفیت زندگی کا رضایت شغلی و

جهت درسیعتر س ومقیادر ین تحقیق ا جرایا ،همچنین .انجام داد
در  نیزو مانی مختلف زصل افودر هش وین پژی اهادادهمقایسه با 

ضایت شغلی ر ٔههنددمل تشکیلاعوص خصودرتر ئیجز هشیوپژ
ی کار ندگیزبا کیفیت آن تباطی اریند آتبیین چگونگی فرن و معلما

ثیر میزان درآمد أشود در مطالعات بعدی تمی توصیه د.میشود پیشنها
 تحترضایت شغلی نیز  حجم کار بر کیفیت زندگی کاری و ماهانه و

بهتر معلمان شغلی ضايت ر مناسب سیربر جهت بررسی قرار گیرد.
تعميم ای برد و شوم نجان اماركشوی ساير شهرهادر هش وين پژاست ا

صورت نيز تری در مقیاس وسیعهش وين پژاست ا مطلوببهتر نتايج 
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۷ 

شود تا برای سنجش نتایج این تحقیق به پژوهشگران پیشنهاد می .گیرد
آماری، این موضوع پژوهشی را در  بر کارکنان خارج از این جامعٔه

تری از معلمان مدارس بزرگ های کاری متعدد و در جامعٔهمحیط
 د.کنناستثنایی تکرار 

 گیرینتیجه 5

معلمان مدارس استثنایی کیفیت زندگی کاری   حاضرطبق نتایج مطالعٔه
ای روشن برای تواند آیندهاین می و رضایت شغلی خوبی دارند و
 را نوید بخشد.موزان این مدارس آدانش وپرورش استثنایی وموزشآ

توان رضایت شغلی می باوجود ارتباط معنادار بین کیفیت زندگی کاری و
تواند منجربه ه ارتقا و بهبود کیفیت زندگی کاری مینتیجه گرفت ک

رضایت شغلی بیشتری در معلمان مدارس استثنایی و درنتیجه بهبود 
د. بر همین اساس شوموزان آموزشی به دانشآخدمات  ارائٔه نحؤه

ها بتوانند تمامی ابعاد که سازمانتوان گفت درصورتیطورکلی میبه

را در  موقعیتیکیفیت زندگی کاری کارکنان خود را افزایش دهند و 
محیط کار فراهم کنند تا آنان احساس عدالت، پیشرفت، موفقیت، 

های خود ها و خالقیتفرصتی برای بروز توانایی یامنیت، رشد و ارتقا
گاه آن مندی از شغل خود داشته باشند،طورکلی احساس رضایتو به
 زایش عملکرد کارکنان و رشد و پویایی سازمان بود.توان شاهد افمی

پزشکی ارشد دانشگاه علومکارشناسی نامٔهاین مقاله برگرفته از پایان
 دکننمیاست. نویسندگان اعالم  ۹۶د//۵۰۸۹/۳۲۰ ایران با کد یا شمارٔه

 گونه تضاد منافعی وجود ندارد.که هیچ

 قدردانی و تشکر 6
ارس استثنایی که در این طرح ما را یاری می معلمان مداتم الزم است از

وپرورش استثنایی شهر تهران موزشآ ن محترم ادارٔهکردند و مسئوال
 د.شوتشکر و قدردانی 
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