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Abstract 

Introduction: The quality of work life of employees is one of the important factors in organizations. 

The aim of this study is to determine the correlation between the quality of work life and 

demographic characteristics of employees of rehabilitation education centers in Zanjan. 

Methods: The present research is descriptive-correlation study. In this study, the statistical 

population consisted of employees of rehabilitation education centers in Zanjan in 2014. 100 out of 

13 day and day centers, 11 specialized clinic centers and 4 home visits were selected. The method 

of sampling was census. The data were collected with "Quality of Work Life Scale for Teacher of 

Student with Special Needs" with 61 items. Content validity index and reliability were measured by 

Cronbach's alpha methods. Data was analyzed by SPSS. 21. 

Results: The interaction with students has the highest score (3.17) and the lowest score is job barriers. 

The average quality of life score is 3.81 ± 0.27. Based on the results, married people had a lower score 

in promotion and career participation(P<0.05). The quality of life and its dimensions are not related to 

gender, education, age and work experience (P> 0.05). 

Conclusions: There is a correlation between the dimensions of quality of work life and some of the 

demographic characteristics of the employees of rehabilitation education centers. Therefore, 

considering the finding that occupational barriers have the lowest score, attention to this dimension 

of quality of work life of teachers of students with special needs, is very valuable. 

Keywords: Quality of Life, Staff of Rehabilitation Education Centers, Quality of Work Life Scale 

for Teacher of Student with Special Needs, Demographic Characteristics of Employees 
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مقدمه

ها روانی انسان -های اخیر توجه بسیاری به عوامل اجتماعیدرسال 

صنعتی بیش از هر چیز به محیط کار و افراد  یشده است و کشورها

شاغل نگاه ویژه دارند. زیرا شغل ارتباط مستقیم با جسم و روان 

. در (۱)اشکار دارد  ریدارد، لذا در ابعاد گوناکون زندگی افراد تأث

خاص آن مثل شرایط سخت  یهایژگیبرخی از مشاغل به دلیل و

کاری و یا لزوم بهره گیری از توان جسمی و شخصیتی فرد در انجام 

در در این رابطه  .کندیشغل، فرسودگی اهمیتی بسیاری پیدا م

به مشاغل حوزه درمان ازجمله مددکاری اجتماعی،  توانیم

پرستاری، وکارکنان مراکز توان بخشی اشاره کرد، زیرا حوزه درمان 

و توانمندسازی به عنوان عامل مهم در قرن حاضر یکی از مهمترین 

کیفیت زندگی کاری در معنای کلی  .(7)مباحث مهم روز است 

ز تمامی ووسیع آن به معنای تصور ذهنی وبرداشت کارکنان ا

 چکیده

 یکار یزندگ تیفیک یهمبستگ نییپژوهش با هدف تع نی. اباشدیها مکارکنان از عوامل مهم در سازمان یکار یزندگ تیفیک :مقدمه

 درشهر زنجان شد. یکارکنان مراکز آموزش توانبخش یشناخت تیجمع یهایژگیبا و

متشکل از کارکنان مراکز آموزش  یاست. در پژوهش حاضر، جامعه آمار یهمبستگ-یفیمطالعه توص کیپژوهش حاضر  :روش کار

در منزل  تیزیگروه و ۴و  یتخصص نکیمرکز کل ۱۱و روزانه،  یمرکز شبانه روز ۱3نفر از  ۱11در شهر زنجان بود. تعداد  یتوانبخش

 معلمان مدارس یکاریزندگ تیفیک اسیمق"ها با بود. داده یصورت سر شمار به زیپژوهش حاضر ن یریانتخاب شدند. روش نمونه گ

 1۱با  " Quality of Work Life Scale for Teacher of Student with Special Needs " "ژهیو ازهایآموزان با ندانش

اس اس  یها با نرم افزار اس پشد. داده یریکرونباخ اندازه گ یآلفا یهابه روش ییایمحتوا و پا ییشد. شاخص روا یعبارت جمع آور

 انجام شد. ۱1نسخه 

 یزندگ تیفینمره ک نیانگینمره را بدست آمد. م نیکمتر ی( و بعد موانع شغل۱2/3نمره ) نیآموزان باالتربعد تعامل با دانش ها:افتهی

 یزندگ تیفی(. کP < 10/1کسب کرده بودند ) یترنینمره پائ شغلی مشارکت و ارتقاء بعد در متأهل افراد. آمد دست به 1۱/3 ± 72/1

 (.P > 10/1الت، سن و سابقه کار مرتبط نبود )یتحص ت،یو ابعاد آن با جنس

 یمبستگه یستیبهز یکارکنان مراکز آموزش یشناس تیجمع یهایژگیاز و یبا برخ یکار یزندگ تیفیابعاد ک نیب :یریجه گینت

مدارس  در معلمان یزندگ تیفیبعد از ک نینمره را بدست آمد، توجه به ا نیکمتر یکه بعد موانع شغل افتهیوجود دارد. لذا با توجه به 

 با ارزش است. اریبس ییاستثنا

آموزان با معلمان مدارس دانش یکاریزندگ تیفیک اسیمق ،یکارکنان مراکز آموزش توانبخش ،یکار یزندگ تیفیک واژگان کلیدی:

 کارکنان یشناخت تیجمع یهایژگیو ژه،یو ازهاین
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ها وفعالیت هایی است که از طرف سازمان در جهت بهبود برنامه

 .(3) ردیگیانسانی آنان صورت م یازهایکیفیت محیط کار وارضاء ن

کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، 

الت شود. یکی از مشکغیبت کم و انگیزه باال در کارکنان تعیین می

مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان 

رایی سازمان را به شدت کاهش . بی توجهی، اثر بخشی و کاباشدیم

. کیفیت زندگی کاری یکی از موضوعات اساسی نیروی دهدیم

. امروزه (0, ۴) شوندیها محسوب مانسانی و رشد و توسعه سازمان

خصوصاً در آموزش وپرورش استثنایی، معلمی شغلی تخصصی 

فردی  یهاقبیل تفاوتعوامل متعددی از  .دیآیومشکل به شمار م

ها، تعهدها، لزوم دانش آموزان ونیازهای متعدد یادگیری آن

پاسخگویی به والدین ومدیران وتغییرات سریع عقاید در مورد نقش 

معلم، امر آموزش را بسیارپرتنش ساخته است. لذا شناسایی این 

عوامل وآگاهی از عوامل بهبود کیفیت زندگی کاری، برای بسیاری 

با توجه به سختی کار  .(1)ین این حرفه سودمند خواهد بود از شاغل

آموزان و وجود دانش یاکارکنان مراکز آموزش توانبخشی حرفه

پذیر جامعه هستند، باید استثنایی که به طور عمده از اقشار آسیب

 ها بررسیتوجه ویژه به این گروه داشت و کیفیت زندگی کاری آن

د. در همین رابطه نتایج ها مطرح و رفع گردگردد تا مشکالت آن

نشان داد که  (1)زرگر و همکاران  (2)مطالعات ندرلو و یغمایی 

شرایط شغلی معلمان مدارس استثنایی پر تنش بوده و کیفیت 

زندگی کاری معلمان این گونه مدارس در شهر زنجان نا مطلوب 

. مطالعه دیگری نشان داد که اکثریت معلمان مدارس دارای باشدیم

. از طرف دیگر، در مطالعه (3)دارند کیفیت زندگی کاری متوسط 

در بوشهر نشان داد که معلمان مدارس  (۱1)مرزوقی و همکاران 

استثنایی از کیفیت زندگی کاری مطلوب برخودار هستند. کیفیت 

 .(۱7, ۱۱) شودیسبب کاهش رضایت شغلی مزندگی کاری پایین 

در پرستاران عربستان  (۱3)و همکاران  Almalkiکه  یادر مطالعه

ری تحت سعودی انجام دادند، نشان دادند که کیفیت زندگی کا

عوامل مختلفی از قبیل ساعات کاری، کمبود تسهیالت،  ریتأث

 مدیریتی، نبود فرصت کافی برای یهاوهیساعات تعطیلی ناکافی، ش

پیشرفت، شرایط کاری نامساعد، کمبود تعداد کارکنان وسطح 

درآمد، عدم تعادل بین زندگی کاری و خانوادگی موقعیت شغلی و 

نتایج مطالعات نشان داد که از عوامل . بعالو، باشدیسابقه کار م

 سن و توانیجمعیت شناختی مرتبط با کیفیت زندگی کاری م

و سطح  (۱0)، تنها زندگی کردن، درآمد (۱۴)جنس، شرایط تأهل 

در  Manju (3)را نام برد. بعالوه، نتایج مطالعه  (۱1)تحصیالت 

ه کیفیت زندگی کاری معلمان رابطه با جنسیت وتجربه نشان داد ک

بین کیفیت  یازن باالتر از کیفیت زندگی مردان است و رابطه

سال و کمتر وجود  ۱1زندگی کاری معلمان زن با تجربه بیش از 

ندارد. از طرف دیگر، در مطالعات دیگری رابطه بین سن، جنس و 

امروزه  .(۱2, ۱1)تجربه کاری با کیفیت زندگی کاری یافت نشد 

ک ، زیرا اهمیت به هریشودیتوجه بسیاری به کیفیت زندگی کاری م

 زدسایاز ابعاد کیفیت زندگی کاری در سازمان اطالعاتی را فراهم م

ب، درجهت که براساس آن سازمان قادر خواهد بود راهکارهای مطلو

باتوجه به  .(۱1, 2)بهبود عملکرد افراد در سازمان فراهم آورد 

تاریخچه کیفیت زندگی کاری وتعلیم وتربیت دراین راستا توجه 

 که با دانش یابیشتر به کارکنان مراکز آموزش توانبخشی حرفه

، بیش از گذشته مورد توجه قرار کنندیآموزان با نیازهای ویژه کار م

ه این کارکنان به عنوان تعلیم دهندگان اصلی ، چرا کردیگیم

ها توجه نشود، موجب و چنان چه به کیفیت زگی کاری آن باشندیم

دلسردی وبی عالقگی به شرایط محیط کاری شده وتوانایی کار با 

هدف از این پژوهش  دانش آموزان استثنایی را نخواهند داشت.

 جمعیت یهایژگیتعیین همبستگی کیفیت زندگی کاری با و

 ۱333شناختی درکارکنان مراکز آموزش توانبخشی زنجان در سال 

 .باشدیم

 روش کار

همبستگی است. در پژوهش -پژوهش حاضر یک روش توصیفی

حاضر، جامعه آماری شامل کارکنان مراکز آموزش توانبخشی شهر 

مرکز  ۱3نفر شاغل در  ۱11بود. تعداد  "۱333زنجان در سال 

گروه ویزیت  ۴مرکز کلینیک تخصصی و  ۱۱روزانه، شبانه روزی و 

در منزل به روش سر شماری انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از 

آموزان با نیازها معلمان مدارس دانش یکاریمقیاس کیفیت زندگ"

 Quality of Work Life Scale for Teacher of" "ویژه

Student with Special Needs" طراحی شده توسط ندرلو و 

عبارت استفاده شد. نحوه پاسخ دهی از لبکرت  03با  (۱3)همکاران 

مالً مخالفم بود. نمره نمره بصورت کامالً موافقم تا کا ۱نمره تا  0

حداقل  700باال به معنی باالترین کیفیت زندگی است. حداکثر نمره 

 ۱0بود. روایی محتوا وصوری مقیاس با بهره گیری از نظرات  0۱

شد. روایی سازه مقیاس از طریق انجام تحلیل  دیینفر انجام و تأ

ر عامل( ابزا 2عاملی انجام شد که نشان دهنده چند عاملی بودن )

مقیاس "طراحی شده بود. جهت بررسی روایی مالکی، همبستگی 

، با "کیفیت زندگی کاری معلمان دانش آموزان با نیازهای ویژه

بدست آمد. آلفای  r =  77/1 "31پرسشنامه کوتاه شده اس اف "

نفر معلمان مدارس دانش اموزان  71کرونباخ مقیاس طراحی شده با 

(. 13/1شد ) دییپایایی مقیاس را تأ ویژه اندازه گیری و یازهایبا ن

هفته حاکی  7پایایی مقیاس به شیوه آزمون مجدد به فاصله زمانی 

تا  17/1 نیاز ثبات باالی مقیاس طراحی شده در ابعاد مختلف ب

 ۱7. در مطالعه حاضر، روایی محتوا با نظر خواهی از (۱3)بود  37/1

علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد.  یهانفر ازمدرسین دانشگاه

رسید. در  0۱به  03پس از بررسی دو عبارت حذف و تعداد عبارات 

برای ابعاد به ترتیب  1۱/1ابزار  مطالعه حاضرآلفای کرونباخ برای کل

، ارتقاء و 11/1آموزان ، تعامل با دانش22/1روابط در محل کار 

، 13/1، موانع شغلی 11/1، رضایت شغلی 11/1مشارکت شغلی 

حاصل شد.  10/1و عملکرد شغلی  03/1قوانین و جایگاه شغلی 

پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی شامل سن، جنس، سابقه 

ها ت و وضعیت تأهل بود. برای جمع آوری دادهکار، تحصیال

پژوهشگر مجوزهای الزم را از اداره کل بهزیستی کسب نموده و به 

حراست بهزیستی استان زنجان نیز پرسشنامه مورد نظر ارائه گردید. 

ها، پژوهشگر خود را به واحدهای مورد هنگام جمع آوری داده

ها بطور را برای آنپژوهش معرفی نمود و هدف از انجام پژوهش 

ها در مورد محرمانه ماندن اطالعات اطمینان واضح شرح داده و با آن

ها اختیاری بوده و امکان داده شد. شرکت در پژوهش برای نمونه



و همکاران یغمایی   
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ها میسر بود. برای تحلیل خروج از مطالعه در هر زمان برای آن

ها، ابعاد کیفیت زندگی با استفاده از آزمون کولموگروف داده

سمیرنوف بررسی شد و بعد از مشخص شدن نرمال نبودن توزیع از ا

آزمون من ویتنی یو، کروسکال والیس، پست هاک بونفرونی و 

ها با نرم افزار اس پی اس اس همبستگی اسپیرمن استفاده شد. داده

 انجام شد. ۱1نسخه 

 هاافتهی

سال  11سال و حداکثر آن  73حداقل سن واحدهای مورد پژوهش 

سال بود. میانگین و  11/2 ± 32/30 انگین و انحراف معیاربا می

و حداکثر  ۱سال با حداقل  72/2 ± 23/۱7 انحراف معیار سابقه کار

 سال بود. 3۴

 ۱/10بیشتر واحدهای مورد پژوهش زن ) ۱بر اساس نتایج جدول 

درصد(  7/2۴درصد( و متأهل ) ۴/00درصد(، با تحصیالت کارشناسی )

 بودند.

آموزان باالترین نمره و موانع بعد تعامل با دانش 7نتایج جدول بر اساس 

 شغلی کمترین نمره را به خود اختصاص داده بودند.

، کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جنسیت، 3بر اساس نتایج جدول 

ر . افراد متأهل د(P > 10/1) تحصیالت، سن و سابقه کار مرتبط نبود

 < 10/1) تری کسب کرده بودندبعد ارتقاء و مشارکت شغلی نمره پائین

P) آزمون بونفرونی نشان داد که در بعد ارتقاء و مشارکت شغلی افراد .

. با وجود (P=  1۱1/1) مجرد نمره باالتری نسبت به افراد متأهل داشتند

 هتفاوت نمره کیفیت زندگی کاری افراد متأهل با افراد مطلقه و بیو

دار نبود.تالف این دو گروه معنیاخ

 

 

 

 مشخصات جمعیت شناختی واحدهای مورد پژوهش :1جدول 

 درصد تعداد هادسته

   جنسیت

 ۱/10 11 زن

 3/۱۴ ۱0 مرد

   تحصیالت

 2/73 31 فوق دیپلم

 ۴/00 01 کارشناسی

 3/۱۱ ۱7 کارشناسی ارشد

 3/۱۱ 3 دکتری

   وضعیت تأهل

 1/۱1 ۱3 مجرد

 7/2۴ 20 متأهل

 ۴ ۴ مطلقه

 3 3 بیوه

 

 

 

 

 

 : میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی7جدول 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل ابعاد کیفیت زندگی

 03/1 ۱/۴ 0 3 روابط در محل کار

 0/1 3/۴ 0 ۱2/3 آموزاندانشتعامل با 

 ۴1۴/1 73/۴ 0 ۱1/3 ارتقاء و مشارکت شغلی

 1۴/1 13/3 0 77/7 رضایت شغلی

 17/1 10/7 12/۴ ۱ موانع شغلی

 07/1 33/3 13/۴ 11/۱ قوانین و جایگاه شغلی

 00/1 ۴1/۴ 0 3 عملکرد کاری

 72/1 1۱/3 0۱/۴ ۱1/3 نمره کل
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 همبستگی بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با متغیرهای جمعیت شناختی :3جدول 

 هادسته
روابط در 

 محل کار

تعامل با 

 آموزاندانش

ارتقاء و 

مشارکت 

 شغلی

رضایت 

 شغلی

موانع 

 شغلی

قوانین و 

جایگاه 

 شغلی

عملکرد 

 کاری
 نمره کل

         جنسیت

 ± 07/1 مرد

11/۴ 
0۱/1 ± 71/۴ ۴1/1 ± 71/۴ 

17/1 ± 

17/3 

17/1 ± 

10/7 

07/1 ± 

3۴/3 

00/1 ± 

17/۴ 

72/1 ± 

23/3 

 ± 13/1 زن

77/۴ 
۴0/1 ± ۴0/۴ ۴0/1 ± 31/۴ 

23/1 ± 

31/3 

13/1 ± 

13/7 

01/1 ± 

71/3 

00/1 ± 

۱1/۴ 

73/1 ± 

11/3 

آزمون آماری 

 یوویتنیمن

727/1  =

P 
7۴1/1  =P 317/1  =P 010/1  =P 

323/1  =

P 
217/1  =P ۴3۴/1  =P 3۱۱/1  =P 

         تحصیالت

 فوق دیپلم
۴1/1 ± 

۱2/۴ 
0۱/1 ± 31/۴ ۴0/1 ± 7۱/۴ 

17/1 ± 

20/3 

22/1 ± 

11/7 

۴3/1 ± 

71/3 

07/1 ± 

11/۴ 

70/1 ± 

11/3 

 ± 01/1 کاشناسی

17/۴ 
0۱/1 ± 31/۴ 0۱/1 ± 7۴/۴ 

11/1 ± 

11/3 

13/1 ± 

03/7 

00/1 ± 

۴1/3 

02/1 ± 

11/۴ 

31/1 ± 

17/3 

 کارشناسی ارشد
۴3/1 ± 

31/۴ 
۴3/1 ± 31/۴ ۴1/1 ± ۱2/۴ 

01/1 ± 

2۱/3 

01/1 ± 

03/7 

0۱/1 ± 

۱۴/3 

01/1 ± 

30/3 

70/1 ± 

22/3 

 ± ۴7/1 دکتری

۱۴/۴ 
۴1/1 ± ۱۱/۴ ۱3/1 ± ۴7/۴ 

73/1 ± 

۱۱/۴ 

21/1 ± 

۴۴/7 

11/1 ± 

01/3 

۴3/1 ± 

20/3 

۱1/1 ± 

11/3 

آزمون آماری 

 کروسکالوالیس
773/1  =

P 
1۴1/1  =P 331/1  =P 222/1  =P 

311/1  =

P 
712/1  =P 2۴۱/1  =P 337/1  =P 

         وضعیت تأهل

 ± ۴1/1 مجرد

3۴/۴ 
۴7/1 ± ۴1/۴ ۴1/1 ± ۴۴/۴ 

11/1 ± 

12/۴ 

12/1 ± 

۴1/7 

37/1 ± 

۴7/3 

۴3/1 ± 

۱3/۴ 

71/1 ± 

30/3 * 

 ± 03/1 متأهل

1۴/۴ 
07/1 ± 7۴/۴ ۴2/1 ± ۱0/۴ 

17/1 ± 

21/3 

1۴/1 ± 

2۴/7 

0۴/1 ± 

30/3 

01/1 ± 

33/3 

71/1 ± 

22/3 

 مطلقه و بیوه
10/1 ± 

۱۴/۴ 
71/1 ± 03/۴ 33/1 ± ۴1/۴ 

11/1 ± 

31/3 

21/1 ± 

7۱/7 

11/1 ± 

3۱/7 

00/1 ± 

30/۴ 

31/1 ± 

17/3 

آزمون آماری کروسکا 

 والیس
11۴/1  =

P 
137/1  =P 171/1  =P ۱33/1  =P 

۱77/1  =

P 
117/1  =P ۱۴3/1  =P 100/1  =P 

سن )همبستگی 

 اسپیرمن(

13/1  =

rho ،

23/1  =P 

17/1  =rho ،

13/1  =P 

۱3/1  =rho ،

77/1  =P 

1۴/1  =

rho ،11/1 

 =P 

10/1  =

rho ،

01/1  =P 

111/1-  =

rho ،12/1 

 =P 

10/1  =

rho ،01/1 

 =P 

10/1  =

rho ،

01111  =

P 

سابقه کار )همبستگی 

 اسپیرمن(

11/1  =

rho ،

۴7/1  =P 

10/1  =rho ،

00/1  =P 

۱17/1  =

rho ،۱11/1 

 =P 

17/1  =

rho ،1۱/1 

 =P 

12/1-  =

rho ،

03/1  =P 

۱1/1-  =

rho ،

733/1  =P 

۱۱/1  =

rho ،7۴1/1 

 =P 

12/1  =

rho ،۴0/1 

 =P 

 

 بحث

پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی کیفیت زندگی کاری با 

جمعیت شناختی کارکنان مراکز آموزش توانبخشی درشهر  یهایژگیو

پژوهشی بیانگر تفاوت معناداری بین  یهاافتهیزنجان انجام شد. بررسی 

میانگین هفت بعد از کیفیت زندگی کاری )شامل روابط در محل کار، 

تعامل با دانش آموزان، ارتقا ومشارکت شغلی، رضایت شغلی، موانع 

غلی وعملکرد کاری( با نمره کل دارند وتنها شغلی، قوانین وجایگاه ش

( در بین این هفت بعد ۱2/3آموزان باالترین نمره )بعد تعامل با دانش

نشان داد  Gowrie کسب کرده است. در همین رابطه، نتایج مطالعه

. (71)که تعامل اجتماعی معلمان با کیفیت زندگی کاری رابطه دارد 

تعامل با دانش آموزان نوعی تعامل اجتماعی برای معلمان مدارس 

و ارتباط بیشتر با دانش آموزان کیفیت زندگی را باالتر  شودیمحسوب م

ت ترین نمره کیفی. بعالوه، یافته مطالعه حاضر نشان داد که کمبردیم

زندگی مربوط به موانع شغلی است. در همین راستا، یافته مطالعه 

در رابطه با کیفیت زندگی معلمان مدارس  (۱1)مرزوقی و همکاران 

دم دگی کاری، بعلت عاستثنایی نشان داد که پایین بودن کیفیت زن

سانی نیروی ان یهاتیفرصت توسعه و عدم بکارگیری توان و قابل نیتأم

ها بعنوان مواردی فرصت پیشرفت و عدم توان انسان نیاست. عدم تأم

بر اساس نتایج  بعنوان موانع شغلی محسوب شود. تواندیاست که م

یت، با جنسبین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن  یامطالعه حاضر، رابطه



و همکاران یغمایی   
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تحصیالت، سن و سابقه کار بدست نیامد. در همیت راستا، در مطالعه 

دیگری رابطه بین جنسیت، سن، و تجربه کاری با کیفیت زندگی یافت 

نشان داد که  Manju (3)العه . از طرف دیگر، نتایج مط(۱2, ۱1)نشد 

کیفیت زندگی کاری معلمان زن باالتر از کیفیت زندگی مردان است و 

بین کیفیت زندگی کاری معلمان و تجربه کاری نشان نداد.  یارابطه

نیز نشان دادکه بین کیفیت  (۱1)نتایج پژوهش بخشی و کالنتری 

زندگی کاری با سطح تحصیالت رابطه معناداری وجود دارد. تفاوت در 

مطالعات فوق نشان دهنده تفاوت فرهنگی، نژادی، شرایط  یهاافتهی

. پژوهش حاضر نشان باشدیکار، اقتصادی و جغرافیایی و سایر موارد م

داد که در بعد ارتقاء و مشارکت شغلی، کیفیت زندگی کاری افراد مجرد 

دلیل ب تواندینمره باالتری نسبت به افراد متأهل داشته است. این امر م

این باشد که افراد مجرد وقت و توجه بیشتری را صرف مشاغل خود 

. در حالی که نتایج سایر مطالعات نشان دادند که کیفیت کنندیم

. این (71, ۱۱)باشد یاز افراد متأهل م ترنییری افراد مجرد پازندگی کا

بدلیل توجه بیشتر افراد مجرد به والدین باشد که سبب  تواندیامر م

تا کیفیت زندگی کاری پایین داشته باشند. در مطالعه حاضر با  شودیم

وجود تفاوت نمره کیفیت زندگی کاری افراد متأهل با افراد مطلقه و 

مر دار نبود که این ابیوه اختالف کفیت زندگی کاری این دو گروه معنی

. نتایج یافته آن باشدیدر یک راستا م (7۱)با یافته سحربین و پهلوان 

 هانشان داد که تأهل و جنسیت در کیفیت کاری نقش ندارد.

 نتیجه گیری

 یهایژگینتایج مطالعه نشان داد که وجود همبستگی بین برخی از و

آموزشی بهزیستی با ابعاد کیفیت  جمعیت شناسی کارکنان مراکز

 یهایژگیبرخی و توانیم رسدیها بود. لذا به نظر مزندگی کاری آن

جمعیت شناسی را در شکل گیری یا تغییر کیفیت زندگی کاری 

کارکنان مراکز توانبخشی دخیل دانست. لذا با توجه به یافته که بعد 

ت این بعد از کیفی موانع شغلی کمترین نمره را بدست آمد، توجه و رفع

زندگی در معلمان مدارس استثنایی بسیار با ارزش است. از محدودیت 

خودگزارشی پرسشنامه را نام برد که در شرایط  توانیاین مطالعه م

 گذار باشد. ریها تأثبر پاسخ تواندیروحی روانی پاسخ دهندگان م

 سپاسگزاری

طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان به این مقاله حاصل 

. از تمامی مراکز شرکت باشدید م 711/3۴و شماره  3۱/۱/3۴تاریخ 

.شودیکننده و نیز شرکت کنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی م
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