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Abstract
Introduction: Teachers of exceptional students are considered an important part of the human 
resources of the education system. The aim of this study is to determine the correlation between work 
quality of life and general health in teachers of exceptional education in Hamedan city
Methods:  In the descriptive-correlational study, the statistical population included all teachers of 
exceptional students in Hamadan in the academic year of 2018-2019. Statistical sample included 67 
teachers who were selected by census method. Data were collected using; demographic questionnaire, 
"General Health Questionnaire" and "Quality of Working Life Questionnaire". Content validity and 
reliability were measured by Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed using 
SPSS. 21.
Results:  The Mean general health status was (50/5±12/5) and quality of working life (140/1±22/5). 
Components of quality of work life have a significant correlation with the average general health 
score (P> 0.05).
Conclusions: The quality of working life and general health of teachers of exceptional students in 
Hamedan is not favorable. Therefore, it is recommended that health professionals plan to improve the 
quality of working life and improve general health.
Keywords: Quality of working life, General Health, Teachers of Exceptional Students.
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چکیده
ــه                    ــرورش در نظــر گرفت ــع انســانی نظــام آمــوزش و پ ــوان بخــش مهمــی از مناب ــه عن ــوزان اســتثنایی ب ــش آم ــه: معلمــان دان مقدم
مــی شــوند. هــدف از مطالعــه حاضــر تعییــن همبســتگی کیفیــت زندگــی کاری و ســالمت عمومــی معلمــان دانــش آمــوزان اســتثنایی در 

شــهر همــدان اســت.
 روش کار: در پژوهــش توصیفــی- همبســتگی حاضــر،  جامعــه آمــاری شــامل کلیــه معلمــان دانــش آمــوزان اســتثنایی شــهر همــدان 
ــا اســتفاده از  ــا روش سرشــماری انتخــاب شــدند. داده هــا ب ــه آمــاری شــامل 67 معلــم کــه ب ــود. نمون در ســال تحصیلــی 98-1397 ب
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی، "پرسشــنامه ســالمت عمومــی" )General Health Questionnaire( و "کیفیــت زندگــی کاری"            
)Quality of Working Life( جمــع آوری شــد. روایــی محتــوا و پایایــی بــه روش محاســبه  ضریــب آلفــای کرونبــاخ  انــدازه گیــری 

شــد. داده هــای جمــع آوری شــده  بــا اســتفاده از نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 21  تحلیــل شــد.
یافتــه هــا: نتایــج مطالعه نشــان داد کــه میانگیــن وضعیــت ســالمت عمومــی )12/5 ± 50/5( و کیفیــت زندگــي کاري )22/5 140/1±( 

.)P< 0/05( بــود. مولفــه هــای کیفیــت زندگــی کاری بــا میانگین نمــره ســالمت عمومــی همبســتگی معنــا داری دارد
نتیجه گیــري: کیفیــت زندگــي کاري و ســالمت عمومــی معلمــان دانــش آمــوزان اســتثنایي همــدان مطلــوب نیســت. لــذا پیشــنهاد         

مــی شــود متخصصــان ســالمت بــرای ارتقــاء کیفیــت زندگــی کاری و بهبــود ســالمت عمومــی برنامــه ریــزی کننــد. 
کلید واژه ها: کیفیت زندگی کاری، سالمت عمومی، معلمان دانش آموزان استثنایی.

مقدمه
ــد و  ــش را دارن ــن نق ــانی مهمتری ــروی انس ــازمانی نی ــر س در ه
ــات و  ــتر از امکان ــود را بیش ــت خ ــزرگ موفقی ــای ب ــازمان ه س
تجهیــزات متاثــر از نیــروی انســانی مــی داننــد ]1[ بــا توجــه بــه 
ــر آن  ــرورش در جوامــع انســانی و تاثی اهمیــت نهــاد آمــوزش و پ
ــان  ــه؛ معلم ــر جامع ــی ه ــادی و تربیت ــی، اقتص ــد اجتماع ــر رش ب
ــت ایشــان                                                                                             ــت دارد و رضای ــم و تربی نقــش خاصــی در نظــام تعلی
ــر  ــرورش تاثی ــوزش و پ ــام آم ــداف نظ ــق اه ــد در تحق ــی توان م
بســزایی داشــته باشــد ]2[. از طرفــی، ســالمت بــه عنــوان یکــی 
از نیازهــای اساســی انســان، در توســعه پایــدار یــک جامعــه نقــش 

اساســی دارد. یکــی از محورهــای ارزیابــی ســالمت جوامــع، 
ســالمت روان اســت کــه نقــش آن در تضمیــن پویایــی و کارامدی 
هرجامعــه اســت والبتــه موضوعــی فراتــر از نبــود اختــالالت روانــی 
اســت ]3[. عوامــل مختلفــی از جملــه محیــط، خانــواده، وضعیــت 
ــه را  ــراد جامع ــی اف ــالمت روان ــت س ــال آن وضعی ــمی و امث جس
تحــت تأثیــر قــرار مــی دهنــد ]4[ و معلمــان نیــز از ایــن قاعــده 
مســتثنی نیســتند ]2[. درگذشــته چالــش اصلــی بهداشــت "زنــده 
ــر  ــت بهت ــا کیفی ــی ب ــرن حاضــر زندگ ــش ق ــود و چال ــدن" ب مان

ــت ]5[.  اس
کیفیــت زندگــی کاری در مدیریــت معاصــر بــه موضــوع اجتماعــی 
عمــده ای در سراســر دنیــا مبــدل شــده اســت ]6[. توجــه به انســان 
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ــر  ــا در نظ ــی ب ــورهای صنعت ــعه در کش ــور توس ــوان مح ــه عن ب
گرفتــن ابعــاد کیفیــت زندگــی کاری موجــب افزایــش ظرفیــت هــا 
و قابلیــت هــای انســانی اســت ]7[. عــدم رضایت از کیفیــت زندگی 
کاری مشــکلی اســت کــه تقریبــا بــه همــه کارمنــدان بــدون توجه 
ــه  ــگاه آن هــا آســیب مــی رســاند ]8[ و توجــه ب ــه مقــام و جای ب
ســالمت عمومــی در تمــام عرصــه هــای زندگــی از جملــه زندگــی 
فــردی، اجتماعــی و شــغلی حائــز اهمیــت اســت ]8[. یافتــه هــای 
مطالعــه مرزوقــی و همــکاران  ]9[ کیفیــت زندگــی کاری معلمــان 
اســتثنایی اســتان بوشــهر را مطلــوب مــی دانــد. امــا نتایــج پژوهش 
ندرلــو و همــکاران ]10[ نشــان داد کیفیــت زندگــی کاری معلمــان 

 مــدارس اســتثنایی، از ســطح مناســبی برخــوردار نمــی باشــد. 
در زمینــه مطالعــات انجــام شــده در ســالمت روان معلمــان؛ 
ــد  ــیوع 16 درص ــی از ش ــز حاک ــور ]12[ نی ــاری پ ــات بختی مطالع
اختــالل در زنــان معلــم و شــیوع 11 درصــد در مــردان معلــم بــود. 
ــر  ــا انســان هــای در حــال رشــد و تأثیرپذی ــه معلمــان ب از آنجاک
ــر کلیــت وجــودی  ــوزان تحــت تأثی ــش ام ــد و دان ســر و کار دارن
معلــم قــرار مــی گیرنــد، هرگونــه ســرمایه گــذاری بــرای شــناخت 
ــم و  ــد تعل ــود فراین ــه بهب ــی ب ــه نوع ــم ب گســترده ســالمتی معل
تربیــت نســل آتــی کمــک خواهــد کــرد ]12[. توجــه بــه شــرایط 
محیــط کاري معلمــان، جهــت ارتقــاء همــکاري و در نتیجــه نیــل 
بــه اثــر بخشــي از اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت ]1[. از ســویی 
ــش  ــت دان ــم و تربی ــه تعلی ــه ب ــی ک ــته از معلمان ــر، آن دس دیگ
ــر،  ــاف پذی ــت انعط ــل ماهی ــه دلی ــغولند ب ــتثنایی مش ــوزان اس آم
ــر  ــوزان تأثی ــش ام ــن دان ــی ای ــف جســمی و ذهن وابســتگی، ضع
ــا  ــالوه، آن ه ــد. بع ــروه دارن ــن گ ــر روی ای ــتری ب ــذاری بیش گ
ــان فعالیــت هــای آموزشــی و پرورشــی متحمــل فشــار و  در جری
تنــش بیشــتری مــی شــوند؛ بــه همیــن دلیــل بیــن آمــوزش دانش 
آمــوزان اســتثنایی و ســالمت عمومــی معلمــان این دســته از دانش 
امــوزان رابطــه دوســویه وجــود دارد ]12[. گــر چــه مطالعــه درایــن 
زمینــه در مشــاغل دیگــر از جملــه پرســتاری انجــام شــده اســت 
]13،14[، امــا بــا توجــه بــه نیازهــای آموزشــی منحصــر بــه فــرد در 
دانــش آمــوزان اســتثنایی و فشــارهای ناشــی از آن و عــدم وجــود 
ــن  ــدف تعیی ــا ه ــر ب ــش حاض ــران، پژوه ــابه در ای ــات مش مطالع
ــان  ــی معلم ــی کاری و ســالمت عموم ــت زندگ همبســتگی کیفی
ــال 1397  ــدان در س ــهر هم ــتثنایی در ش ــرورش اس ــوزش و پ آم

انجــام شــد. 

روش کار
ــاری  ــه آم ــی – همبســتگی اســت. جامع پژوهــش حاضــر توصیف

پژوهــش معلمــان دانــش آمــوزان اســتثنایی شــهر همدان در ســال 
ــم  ــاری شــامل 67 معل ــه آم ــد. نمون ــی 1398– 1397بودن تحصیل
شــاغل در آمــوزش و پــرورش اســتثنایی ) از 120 تــن تعــداد کل 
معلمــان( اســت. انــدازه نمونــه آمــاری ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از 
مرجــع ]15، 16[ بــه دســت آمــد. در ایــن محاســبه از ســطح آلفــای 
ــب  ــل ضری ــن حداق ــد و همچنی ــش 80 درص ــوان پژوه 0/05و ت
ــرای  ــدازه 85 ب همبســتگی مــورد پذیــرش 0/3 اســتفاده شــد و ان
نمونــه بــه دســت آمــد. بــرای جبــران عــدم همــکاری و بــه پایــان 
نرســاندن احتمالــی آزمایــش توســط تعــدادی از شــرکت کننــدگان 
در آزمایــش، بــه ایــن تعــداد 35 تــن دیگــر اضافــه شــد و در نهایت 
انــدازه نمونــه آمــاری برابــر بــا 120 لحــاظ شــد. در ابتــدا بــا 120 
ــرکت  ــرای ش ــد و ب ــه ش ــاس گرفت ــتثنایی تم ــان اس ــن از معلم ت
در مطالعــه دعــوت شــدند. معلمــان، پرسشــنامه هــا را را تحویــل 
ــار  ــه ب ــل س ــری پژوهشــگران و حداق ــم پیگی ــی رغ ــد. عل گرفتن
مراجعــه بــه هــر مدرســه بــا فاصلــه زمانــی یــک هفتــه، در نهایــت 
67 معلــم شــاغل در آمــوزش و پــرورش اســتثنایی پرسشــنامه هــا 
را تکمیــل کردنــد. مــالک ورود بــه مطالعــه شــامل معلــم شــاغل 
ــدر و روان  ــای مخ ــرف داروه ــدم مص ــتثنایی، ع ــدارس اس در م
گــردان، عــدم اختــالل روانپزشــکی و عــدم وقــوع رخــداد تنــش زا 
ماننــد طــالق و مــرگ عزیــزان در شــش مــاه گذشــته و معیارهــای 
خــروج از مطالعــه شــامل عــدم همــکاری وتکمیــل پرسشــنامه هــا 

بــه صــورت ناقــص بــود. 
جمع آوری داده ها با پرسشنامه های زیر انجام شد. 

ــت شــناختی، شــامل جنســیت، ســن، وضعیــت  پرسشــنامه جمعی
ــی،  ــته تحصیل ــیگار، رش ــرف س ــابقه مص ــابقه کار، س ــل، س تاه

ــود. ــتخدام ب ــوع اس ــه، ن ــد ماهان ــالت، درآم ــطح تحصی س
 General Health( عمومــی"  ســالمت  "پرسشــنامه 
 Goldberg     & در ســال 1979 توســط )Questionnaire
ــرده  ــامل 4 خ ــی ش ــد. پرسشــنامه 28 عبارت ــن ش Hillier تدوی
مقیــاس عالئــم جســمانی، اضطــراب و اختــالل خــواب، اختــالل 
در کارکــرد اجتماعــی و افســردگی اســت کــه هــر کــدام دارای 7 
عبــارت اســت. عبــارت هــای هــر خــرده مقیــاس بــه ترتیب پشــت 
ســرهم آمــده اســت؛ بــه نحــوی کــه عبــارت 1تــا 7 مربــوط بــه 
خــرده مقیــاس نشــانه هــای جســمانی، از عبــارت 8تــا14 مربــوط 
بــه خــرده مقیــاس اضطــراب و اختــالل خــواب، عبــارت 15 تــا21 
ــا28  ــه اختــالل در کارکــرد اجتماعــی و از عبــارت 22 ت ــوط ب مرب
مربــوط بــه خــرده مقیــاس افســردگی اســت. تمــام عبــارت هــای 
پرسشــنامه دارای 4 گزینــه اســت کــه براســاس ایــن شــیوه نمــره 
گــذاری؛ هریــک از عبــارت هــا 4درجــه ای بــه صــورت )صفــر،3، 
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ــا 84  ــر ت ــرد از صف ــک ف ــره کل ی ــه؛ نم ــت و در نتیج 2، 1( اس
متغیرخواهــد بــود، یعنــی حداقــل نمــره صفــر وحداکثرنمــره84 می 
باشــد. نمــره کمتــر بیانگــر ســالمت عمومــی بهتــر اســت ]17[. 
در مطالعــه Cheung &Spears ]16[ ســنجش روایی همزمان 
ــت  ــاه وضعی ــون کوت ــا "آزم ــی" ب ــالمت عموم ــنامه س "پرسش
حــال" )Short Present State Examination( توســط 
روانپزشــک انجــام شــد. نتایــج همبســتگی بیــن دو ابــزار را نشــان 
داد. تعییــن پایایــی پرسشــنامه و ســازگاری درونــی پرسشــنامه بــا 
ــاالی  ــراد ب ــن ازاف ــاخ در 223 ت ــای کرونب ــب آلف اســتفاده از ضری
18 ســال شــهر Dunedin کشــور نیوزلنــد محاســبه شــد وایــن 
ضریــب بــرای کل پرسشــنامه 0/88 و خــرده مقیــاس نشــانه هــای 
جســمانی 0/86 ، خــرده مقیــاس اضطــراب و اختالل خــواب 0/85، 
خــرده مقیــاس اختــالل در کارکــرد اجتماعــی0/66، خــرده مقیــاس 
ــری  ــدازه گی ــن ان ــد ]18[. همچنی ــزارش کردن ــردگی0/85 گ افس
ــا "برنامــه مصاحبــه بالینــی"  روایــی همزمــان ایــن پرسشــنامه ب
بیمــاردر   200 روی   ”Clinical Interview Schedule“
لنــدن کــه زیــر نظــر متخصصیــن بالینــی بودنــد انجــام شــد کــه 
بــرای خــرده مقیــاس هــای کارکــرد اجتماعــی 0/75 ، افســردگی 
ــواب را  ــالل خ ــراب و اخت ــمانی 0/79 و اضط ــم جس 0/69 ، عالئ
ــن  ــر روی 853 ت ــی ب ــری پایای ــدازه گی ــد. ان ــزارش ش 0/90 گ
ــه روش دونیمــه  ــدن ب ــب عــادی و بیمــاران ســرپایی در لن داوطل

کــردن 0/95 گــزارش شــده اســت ]17[. 
در مطالعــه تقــوی و همــکاران ]19[ در بررســی روایــی پرسشــنامه 
از ســه روش روایــی همزمــان، همبســتگی خــرده مقیــاس هــای 
ــی   اســتفاده شــد.  ــا نمــره کل و تحلیــل عامل ــن پرسشــنامه ب ای
روایــی همزمــان "پرسشــنامه ســالمت عمومــی" از طریــق اجرای 
   Middlesex("همزمــان با "پرسشــنامه بیمارســتان میدلســکس
ضریــب  کــه  شــد  انجــام   )Hospital Questionnaire
همبســتگی آن 0/55 بــود. ضرایــب همبســتگی بیــن خــرده 
مقیــاس هــای ایــن پرسشــنامه بــا نمــره کل بیــن 72/ 0 تــا 0/87 
متغیــر بــود. روایــی ســازه بــه روش تحلیــل عوامــل بــا اســتفاده از 
چرخــش واریماکــس و براســاس آزمــون اســکری، بیانگــر وجــود 
افســردگی، اضطــراب، اختــالل در کارکــرد اجتماعــی و نشــانه های 
ــش از 50  ــوع بی ــه در مجم ــود ک ــن پرسشــنامه ب جســمانی در ای
درصــد واریانــس کل را تبییــن مــی نمایــد. پایایــی ایــن پرسشــنامه 
ــردن،  ــم ک ــا روش دو نی ــه دانشــجویی ب ــن( نمون ــرروی )167 ت ب
ــه  ــه فاصل روش محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ و بازآزمایــی ب
3تــا 4 هفتــه، بــه ترتیــب 0/70، 0/93، 0/90 گــزارش شــد ]20[. 
نتیجــه یــک مطالعــه فــرا تحلیــل بــا 43 مقالــه پژوهشــی نشــان 

داد کــه "پرسشــنامه ســالمت عمومــی" متوســط حساســیت، 84 
ــت  ــوده اس ــد ب ــا 82 درص ــر ب ــی آن براب ــط ویژگ ــد ومتوس درص
]21[. نقطــه بــرش بــرای جداســازی افــراد ســالم از بیمار براســاس 
ــوان  ــه عن ــود و نمــره 6 ب ــران نمــره 23 ب ــات مشــابه در ای مطالع
نقطــه بــرش در هــر زیــر خــرده مقیــاس تعریــف شــد. بنابرایــن، 
ــر  ــالم ت ــی س ــت عموم ــده وضعی ــراز 23 نشــان دهن ــرات کمت نم
اســت و هــر چــه نمــره باالتــر باشــد میــزان ســالمت عمومــی فرد 

پاییــن تــر اســت. ]22[. 
 Quality of Working( "پرسشــنامه کیفیــت زندگــی کاری"
Life Questionnaire( توســط حمیــدی و همــکاران ]23[ در 
ــا  ــات موجــود و ب ــب و مطالع ــری از کت ــا بهــره گی ســال 2019 ب
 Walton’s "ــون ــی والت ــت زندگ ــنامه کیفی ــتفاده از "پرسش اس
 )1988(  "”Quality of Work Life Questionnaire
ــنجش  ــرای س ــارت ب ــامل 49 عب ــنامه ش ــد. پرسش ــی ش طراح
مــواردی ماننــد "میــزان مشــارکت" )participation rate( بــا 
 open( "ــات ــاز ارتباط ــام ب ــا 9(، "نظ ــارت 1ت ــارت )از عب 9 عب
communication system( بــا 8 عبــارت )از عبــارت 10 
 guardianship( مطلــوب سرپرســتی"  "شــرایط  تــا17(،  
ــا25(  ــارت 19 ت ــارت )از عب ــا 8 عب optimal conditions( ب
 optimal evaluation( ارزشــیابی"  مطلــوب  "شــرایط   ،
conditions(بــا 8 عبــارت )از عبــارت 26 تــا33( ، امنیــت 
ــا 39( ،  ــارت 34ت ــارت )از عب ــا 6 عب ــغلی )job security( ب ش
 sufficient and fair( "حقــوق و مزایــای مکفــی و عادالنــه"
ــا  ــارت 40 ت ــارت )از عب ــا 10 عب salaries and benefits( ب
ــا 5  ــره 1 ت ــارت نم ــر عب ــه ه ــت. ب ــرت اس ــاس لیک 49( در مقی
ــره 1  ــاد و نم ــی زی ــرای خیل ــره 5 ب ــه اســت . نم اختصــاص یافت
بــرای خیلــی کــم مدنظــر اســت. بنابرایــن، نمــره 49 بــرای کیفیت 
ــاال  ــی کاری ب ــت زندگ ــره 245 کیفی ــن و نم ــی کاری  پایی زندگ
اســت  ]23[. ســنجش روایــی محتــوا بــه روش کیفــی "پرسشــنامه 
ــب  ــین و صاح ــن ازمدرس ــر 7 ت ــا نظ ــی کاری" ب ــت زندگ کیفی
نظــران مدیریــت )3 تــن مدیریــت اقتصــاد بهداشــت،1تن مدیریــت 
ــتی(  ــار زیس ــن آم ــت،2 ت ــن اپیدمیولوژیس ــی، ت ــالمت و ایمن س
ــه  ــای تابع ــتان ه ــاغل دربیمارس ــتاران ش ــن پرس ــی )30 ت و پایای
ــب  ــبه ضری ــه روش محاس ــدان( ب ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل دانش
آلفــای کرونبــاخ 0/94 تاییــد شــدکه مقــدار ضریــب آلفــای کرونباخ 
ــاز  ــزان مشــارکت 0/87، عامــل دوم نظــام ب ــرای عامــل اول می ب
ــوب دسترســی 0/87،  ارتباطــات 0/89، عامــل ســوم شــرایط مطل
ــم  ــل پنج ــیابی 0/89، عام ــوب ارزش ــرایط مطل ــارم ش ــل چه عام
امنیــت شــغلی 0/71، و عامــل ششــم حقــوق و مزایــای مکفــی و 



زهرا مرتضوی و  همکاران

91

ــد ]23[.  ــت آم ــه 0/87 بدس عادالن
در مطالعــه حاضــر، روایــی پرسشــنامه هــا بــه روش روایــی 
محتــوا بــه روش کیفــی انجــام شــد. لــذا ابــزار هــا توســط 5 تــن 
از متخصصیــن و اعضــاء هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــنجی و بهداشــت  ــنوایی س ــی، ش ــا تخصــص کاردرمان ــدان ب هم
ــد شــد. ســپس محاســبه ضریــب آلفــای  عمومــی بررســی و تایی
کرونبــاخ روی آزمودنــی هــای مطالعــه حاضــر )30 تــن از معلمــان 
شــاغل در مــدارس آمــوزش و پــرورش اســتثنایی در شــهر همدان( 
ــنامه  ــی" و "پرسش ــالمت عموم ــنامه  س ــی و برای"پرسش بررس
ــه ترتیــب  ــاخ ب ــا ضریــب آلفــای کرونب کیفیــت زندگــی کاری" ب

ــد اســت. ــه دســت آمــد کــه مــورد تایی 94/9 و 0/81 ب
ــذ  ــدان واخ ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــرح دردانش ــد ط ــس از تایی پ
ــاب  ــرای انتخ ــدان ؛ ب ــرورش هم ــوزش و پ ــوز از اداره کل آم مج
ــن  ــه ای ــری در دســترس اســتفاده شــد.  ب ــه گی ــی از نمون آزمودن
ــن( از  ــتثنایی ) 120 ت ــان اس ــار معلم ــت آم ــه نخس ــورت ک ص
ــوزش  ــتثنایی و اداره کل آم ــرورش اس ــوزش و پ ــت اداره آم مدیری
ــدارس  ــه م ــپس ب ــد و س ــه ش ــدان گرفت ــتان هم ــرورش اس وپ
مراجعــه و بــا کســب رضایــت شــخصی هــر آمــوزگاری کــه تمایل 
داشــت دعــوت بــه مطالعــه مــی شــد. بــا توجــه به عــدم همــکاری 
ــی" و  ــالمت عموم ــنامه س ــا "پرسش ــان، نهایت ــی از معلم بعض
ــان  ــن از معلم ــی کاری" توســط 67 ت ــت زندگ "پرسشــنامه کیفی
دانــش آمــوزان اســتثنایی در شــهر همــدان تکمیــل شــد بــه کلیــه 
ــه شــد  ــی ارائ ــع پرسشــنامه هــا توضیحات معلمــان در زمــان توزی
و زمــان کافــی بــرای مطالعــه دقیــق پرسشــنامه و پاســخ بــه آن 
ــد  ــان داده ش ــا اطمین ــه آن ه ــن ب ــد. همچنی ــه ش ــر گرفت در نظ
کــه اطالعــات آن هــا کامــال محرمانــه خواهــد مانــد و داوطلبانــه 

بــودن مشــارکت بیمــاران درایــن پژوهــش نیــز رعایــت گردیــد. در 
زمــان پرکــردن پرسشــنامه هــا پژوهشــگر در محــل حضور داشــت 
ــدگان ســئوالی داشــتند پاســخ داده شــود.  ــر مشــارکت کنن ــا اگ ت
بــازه زمانــی انجــام ایــن پژوهــش نیمــه دوم ســال 1397 وداده هــا 

ظــرف مــدت 2 مــاه جمــع آوری شــدند.  
داده هــای جمــع آوری شــده بــا اســتفاده از شــاخص هــای 
توصیفــی )میانگیــن، انحــراف اســتاندارد( خالصــه وطبقــه بنــدی 
ــچ  ــرای هی ــمیرنوف ب ــروف – اس ــون کولموگ ــج آزم ــدند. نتای ش
یــک از متغیرهــا معنادارنبــود، لــذا فــرض نرمــال بــودن تاییــد شــد.  
بــرای ســنجش همبســتگی بیــن متغیرهــای کیفیت زندگــی کاری 
ــپیرمن  ــتگی اس ــب همبس ــان ، از ضری ــالمت روان در معلم و س
اســتفاده شــد. داده هــا در نــرم افــزار تحلیــل آمــاری اس پــی اس 

ــل شــد.  اس نســخه 21 تحلی

یافته ها 
در ایــن مطالعــه 67 معلــم )18 زن و 49 مــرد(  شــاغل در آمــوزش 
ــان  ــن معلم ــن س ــد. میانگی ــرکت کردن ــتثنایی ش ــرورش اس و پ
)SD±7/6( 40/1 ســال بــود. از نظــر وضعیــت تاهــل، 80/6 
ــد  ــل، 58/2 درص ــه متاه ــورد مطالع ــراد م ــن( اف ــد )54 ت درص
ــد و  ــی بودن ــع ابتدای ــم مقط ــی و معل ــدرک کارشناس ــن( م )39ت
میانگیــن ســال هــای ســابقه کار 46/3 درصــد )31 تــن( بیــن 21 
ــا 15  ــن 5 ت ــن( بی ــا 25 ســال ســابقه کار و 35/8 درصــد )24 ت ت
ســال ســابقه کار داشــتند. 86/6 درصــد اســتخدام رســمی، ) 43تن( 
64/2 درصــد درآمــد بــاالی دو میلیــون و دویســت هــزار تومــان در 

ــد.  ــن( 91 درصــد ســیگار مصــرف نمــی کردن ــاه، )61 ت م

جدول 1: میانگین و انحراف معیار سالمت عمومی و مولفه های آن

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمقیاس

13/217/4727عالئم جسمانی
13/063/9724عالیم اضطراب و اختالل خواب
14/43/7726عالئم اختالل کارکرد اجتماعی

9/73/7721عالئم افسردگی
50/512/52881سالمت عمومی

ــنامه  ــره کل "پرسش ــن نم ــد میانگی ــی دهن ــان م ــدول 1( نش )ج
ــنامه  ــت . در پرسش ــی"(SD±12/5) 50/5  اس ــالمت عموم س
ســالمت عمومــی، نقطــه بــرش 23 اســت و نمــرات باالتــر 

ــت ]22[.  ــی اس ــالمتی عموم ــالل در س ــال اخت ــاندهنده احتم نش
ــالمتی  ــالل در س ــال اخت ــان از احتم ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای

ــت. ــی اس عموم
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جدول 2: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کاری و مولفه های آن
حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگینمقیاس

20/15/1932میزان مشارکت
20/25/7931نظام باز ارتباطات

19/14/8932شرایط مطلوب دسترسی
21/85/31035شرایط مطلوب ارزشیابی

17/23/6825امنیت شغلی
41/46/62550حقوق و مزایای مکفی و عادالنه

140/122/590179کیفیت زندگی کاری

ــنامه  ــره کل "پرسش ــن نم ــد میانگی ــی دهن ــان م ــدول2( نش )ج
کیفیــت زندگــی کاری")SD±22/5) 140/1 اســت. کیفیــت 
ــی کاری  ــت زندگ ــه 115- 49 )کیفی ــان، دامن ــی کاری معلم زندگ
ــط(  ــی کاری متوس ــت زندگ ــه 180 – 116 )کیفی ــن( و دامن پایی

و دامنــه 245 -180 )کیفیــت زندگــی کاری بــاال( را نشــان                   
ــج پژوهــش حاضــر نشــان مــی دهــد  ــذا نتای مــی دهــد ]23[.  ل

ــد. ــی باش ــط م ــان متوس ــی کاری معلم ــت زندگ کیفی

جدول 3: همبستگی مولفه های مختلف سالمت عمومی و کیفیت زندگی کاری
11-12-13-14-121-22-23-24-25-26-2

سالمت . 1
1عمومی

عالئم . 1-1
1**0/286جسمانی

عالیم . 1-2
اضطراب و اختالل 

خواب
0/283**0/114*1

عالئم . 1-3
1**0/207*0/0650/129اختالل کارکرد اجتماعی

عالئم . 1-4
1**0/148*0/109**0/206**0/207افسردگی

کیفیت . 2
1**0/0630/252*0/106**0/157*0/115زندگی کاری

میزان . 1-1
1*0/148**0/207*0/118*0/0650/135*0/103مشارکت

نظام باز . 1-2
1*0/0650/0510/108*0/106**0/148**0/229*0/104ارتباطات

شرایط . 1-3
1*0/109*0/0040/121**0/283*0/125*0/0040/125**0/164مطلوب دسترسی

شرایط . 1-4
1**0/207*0/148*0/078**0/206**0/286*0/145**0/379*0/115*0/139مطلوب ارزشیابی

امنیت . 1-5
0/0631*0/114**0/229**0/215**0/164*0/109*0/115*0/118**0/207**0/157شغلی

حقوق و مزایای . 1-6
مکفی و 
عادالنه

0/137*0/0600/129*0/157**0/0600/134*0/104*0/164**0/164**0/139*0/0631

*: معنا داری در سطح 0/05

**: معنا داری در سطح 0.001
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نتایــج همبســتگی بیــن مولفــه هــای مختلــف ســالمت عمومــی و 
کیفیــت زندگــی کاری در )جــدول3( ارائــه شــده اســت. همانطــور 
کــه نتایــج همبســتگی هــا نشــان مــی دهــد، بیــن نمــره ســالمت 
عمومــی و نمــره کیفیــت زندگــی کاری همبســتگی مثبــت معنا دار 
مشــاهده مــی شــود )r=0/115(. همچنیــن نمــره ســالمت عمومی 
بــا تمامــی مولفــه هــای کیفیــت زندگــی کاری همبســتگی مثبــت 
معنــا دار دارد و نمــره کیفیــت زندگــی کاری بــا تمــام مولفــه هــای 
ســالمت عمومــی بــه جــز "عالئــم  اختــالل کارکــرد اجتماعــی" 

همبســتگی مثبــت معنــا دار دارد.

بحث 
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن همبســتگی ســالمت عمومــی 
و کیفیــت زندگــی کاری معلمــان اســتثنایی شــهر همــدان انجــام 
ــی  ــای ســالمت عموم ــره ه ــن نم ــج نشــان داد میانگی شــد. نتای
در وضعیــت نامطلــوب و کیفیــت زندگــی کاری معلمــان اســتثنایی 
شــهر همــدان در حــد متوســط اســت. لــذا کیفیــت زندگــی کاری 
ــی  ــت مطلوب ــدان وضعی ــتثنایی هم ــوزان اس ــش آم ــان دان معلم
ــت زندگــی  ــاوت کیفی ــدارد. در بخــش نخســت و در بررســی تف ن
کاری گــروه مــورد بررســی؛ از یافتــه هــای همســو بــا ایــن یافتــه 
Al- هــا مــی تــوان بــه نتایــج مطالعــات ندرلــو و یغمایــی ]10[ و
ــر  ــات ذک ــج مطالع ــود. نتای ــاره نم ــکاران ]11[ اش Zboon و هم
شــده نشــان داد کــه کیفیــت زندگــی کاری معلمــان اســتثنایی در 
ــو و یغمایــی ]10[  طــی  ــه طوریکــه ندرل حــد مطلــوب نیســت. ب
پژوهشــی عنــوان کردنــد کیفیــت زندگــی کاری معلمــان  مــدارس 
دانش آمــوزان اســتثنایی شــهر زنجان، از ســطح مناســبی برخــوردار 
نمــی باشــد، Al-Zboon و همــکاران ]11[  نیــز در مطالعــه ای 
ــوزش  ــم آم ــی کاری 133 معل ــت زندگ ــوان بررســی وضعی ــا عن ب
ــت  ــه  کیفی ــد ک ــرورش اســتثنایی در کشــور اردن؛ نشــان دادن وپ
زندگــی کاری معلمــان اســتثنایی در حــد وســط اســت؛ همچنیــن 
در مطالعــه کیفیــت زندگــی کاری معلمــان دانــش آمــوزان عــادی 
ــی کاری  ــت زندگ ــکاران ]24[  کیفی ــوادی و هم ــه ج ــز، مطالع نی
ــطه اول  ــی و متوس ــع ابتدای ــاغل در مقط ــل ش ــان زن متاه معلم
ــکاران ]25[   ــش اردالن و هم ــط و پژوه ــطح متوس و دوم را در س
کیفیــت زندگــی کاری معلمــان ابتدایــی ناحیــه2 شــهر شــیراز، نیــز 
در ســطح متوســط بــه بــاال عنــوان شــد. امــا یافتــه هــای پژوهــش 
ــا یافتــه هــای مطالعــه مرزوقــی و همــکاران  ]9[  کــه کیفیــت  ب
زندگــی کاری معلمــان اســتثنایی اســتان بوشــهر را در حــد مطلوب 
دانســتند؛ ناهماهنــگ اســت. در تبییــن علــت ایــن اختــالف مــی 
ــوع  ــوان گفــت تفــاوت جامعــه پژوهــش و همچنیــن زمــان و ن ت

جغرافیــای محیــط کار و تنــش هــای آن میتواندعلــت ایــن اختالف 
ــه دســتمزد و  ــوارد ازجمل باشــد چراکــه علیرغــم اینکــه برخــی م
ــا برخــی  ــع نطــام پرداخــت یکســان کشــوری اســت ام ــا تاب مزای
مــوارد دیگــر از جملــه مشــارکت در تصمیــم گیــری ممکــن اســت 
ــه  ــه طوریک ــد. ب ــاوت باش ــر متف ــه دیگ ــه مدرس ــه ای ب از مدرس
کیفیــت زندگــی کاری شــامل مجموعــه ای از شــرایط واقعــی کار 
ــات رفاهــی ؛  ــا، امکان ــزان دســتمزد و مزای ــل می ــط کار مث و محی
بهداشــتی و ایمنــی، مشــارکت در تصمیــم گیــری، رهبــری و تنــوع 

و غنــی ســازی شــغل مــی باشــد ]26[.
ــی  ــالمت عموم ــت س ــان داد، وضعی ــر نش ــش حاض ــج پژوه نتای
ــرار  ــوب ق ــت نامطل ــدان در وضعی ــهر هم ــتثنایی ش ــان اس معلم
ــا پژوهــش هــای Porto و همــکاران ]27[،  دارد.  کــه همســو ب
Kidger و همــکاران  ]28[، Meizhen و همــکاران ]29[ و 
غالمــي و همــکاران ]31[ اســت. بــه طوریکــه  Porto و همکاران 
]27[  عنــوان کردنــد کــه در 44 درصــد معلمــان مشــکالت 
ســالمت عمومــی وجــود دارد کــه تحــت تاثیــر عواملــی همچــون 
مطالبــات شــغلی و فشــار کاری اســت Kidger و همــکاران ]28[ 
در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه 19/4درصــد از معلمــان عالئــم 
ــد Meizhen و همــکاران ]29[ در  ــروز مــی دهن افســردگی را ب
ــم شــاغل در آمــوزش و  بررســی وضعیــت ســالمت روان 199معل
پــرورش اســتثنایی در شــهر پکــن در چیــن عنــوان کردنــد 25/6 
درصــد معلمــان مشــکالت خفیــف و جــدی تــر در حــوزه ســالمت 
روان داشــتند. غالمــي و همــکاران ]30[ در پژوهــش خــود دریافتند 
کــه بیــن معلمــان دانــش آمــوزان عــادي و اســتثنایي در مقیــاس 
تنهایــي تفــاوت معنــي دار وجــود دارد. امــا یافتــه هــای پژوهــش 
ــا پژوهــش حاضــر  ــی و همــکاران ]12[ هــم راســتا ب خــاری اران
نیســت و در بررســی وضعیــت ســالمت روان 35 معلــم اســتثنایی 
ــاداری  نشــان داد کــه بیــن آن هــا و معلمــان عــادی تفــاوت معن
ــی  ــه طــور کل ــوب اســت. ب ــدارد و وضعیــت آن هــا مطل وجــود ن
علــت اختــالل ســالمت عمومــی معلمــان اســتثنایی احتمــاال بــه 
ــمی  ــی وجس ــکالت ذهن ــاری و مش ــالالت رفت ــود اخت ــل وج دلی
 Harding دانــش آمــوزان اســتثنایی اســت و همــان طــور کــه
و همــکاران ]31[ در پژوهشــی اذعــان داشــتند کــه خــوب بــودن و 
ســالمت روان معلــم بــا خــوب بودن و ســالمت روان دانــش آموزان 
و وجــود مشــکالت روانشــناختی درآن هــا مرتبــط اســت. هرچــه 
ــم افســردگی  ــر باشــد عالئ ــوزان بهت ــش آم ســالمت روان در دان
در معلمــان کمتــر اســت.  Myles و همــکاران ]32[ در پژوهشــی 
در حــوزه معلمــان اســتثنایی عنــوان کردنــد بــه علــت اینکــه ایــن 
گــروه از معلمــان در برقــراری ارتبــاط بــا کــودکان اســتثنایی درگیر 
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مشــکالت زیــادی هســتند و فشــارکاری بیشــتری دارنــد؛ همیــن 
امرزمینــه بیمــاری هــای روان تنــی را در آن هــا موجــب می شــود. 
کــه البتــه تفــاوت در یافتــه هــای فــوق نشــان دهنــده تفــاوت در 
بــه کار گیــری متغیرهــای ســبک زندگــی ارتقاءدهنــده ســالمت، 
ــردی،  ــاوت ف ــغلی ]33[ تف ــت ش ــواده و رضای ــارض کار-خان تع
شــخصیتی و راهــکار هــای رفتــاری در واکنــش بــه تنــش هاســت. 
از یافتــه هــای جانبــی پژوهــش حاضــر ایــن بــود کــه بیــن کیفیت 
زندگــی کاری  بــا مقطــع آموزشــی همبســتگی معنــا داری وجــود 
ــا مقطــع آموزشــی همبســتگی  ــن ســالمت روان ب ــا بی ــدارد، ام ن
ــه در مقطــع دبیرســتان  ــرادی ک ــی اف ــا داری وجــود دارد. یعن معن
ــا افــرادی کــه در مقطــع  بودنــد ســالمت روان بهتــری داشــتند ت
ابتدایــی بودنــد. ایــن یافتــه نشــان مــی دهــد کــه معلمــان مقاطــع 
پاییــن تــر تحصیلــی در آمــوزش پــرورش اســتثنایی بــا توجــه بــه 
اینکــه دانــش آمــوزان مشــکالت و اختــالالت رفتــاری واضحتــری 
دارنــد و از طرفــی بــا اصــول و قواعــد مدرســه نیــز کمتــر ســازش 

یافتنــد ســالمت روان معلــم را متاثــر مــی کننــد ]34[.
ــت  ــن کیفی ــاداری بی ــه معن ــر رابط ــه حاض ــن در مطالع همچنی
ــالت، ســن و ســابقه  ــا جنســیت، تحصی زندگــی کاری معلمــان ب
ــه  ــه صــورت گرفت ــا مطالع ــتا ب ــم راس ــه ه کار مشــاهده نشــد ک
ــاد غــرب ]35[ پرســتاران  ــان شــبکه بهداشــت اســالم آب برکارکن
شــهر تهــران ]36[ معلمــان اســتثنایی اردن ]11[ و کارکنــان مراکــز 
ــه  ــا در مطالع ــد. ام ــی باش ــان ]37[ م ــی زنج ــی توانبخش آموزش
ــت  ــر کیفی Bozgeyikli و همــکاران ]38[ جنســیت و تاهــل ب
زندگــی کاری معلمــان اســتثنایی کنیــا تاثیرگــذار بــود. در مطالعــه 
حاضــر کیفیــت زندگــی کاری معلمــان زن و مــرد و افــراد مجــرد 
ــه  ــاال ب ــه احتم ــاداری نداشــت. ک ــاوت معن ــم تف ــا ه ــل ب و متاه
ــف و               ــرد در وظای ــان زن و م ــه معلم ــه هم ــت ک ــل اس ــن دلی ای
پرداخــت هــا در نظــام آمــوزش و پــرورش ایــران تفاوتــی بــا هــم 

ــد.  ندارن
ــی  ــالمت عموم ــط و س ــی کاری متوس ــت زندگ ــت کیفی وضعی

ــا اکثــر پژوهــش هــای  ــه معلمــان اســتثنایی همراســتا ب بیمارگون
ــج  ــت حصــول نتای ــن عل ــه پیشــین اســت، در تبیی صــورت گرفت
حاضــر بایــد بــه چندیــن مســاله توجــه کــرد: تاثیــر پذیــری نســبی 
ــمی و  ــکالت جس ــه مش ــا توج ــوز ب ــش آم ــرایط دان ــم از ش معل
ــا معلــم ]31[ و  ذهنــی و معمــوال عــدم ارتبــاط گیــری صحیــح ب
همچنیــن مطالبــات شــغلی و فشــار کاری زیــاد ]27[ بــه منظــور 
تامیــن توقعــات آموزشــی و رضایــت والدیــن و تــالش بــه منظــور 
ــدان  ــذاب وج ــاس ع ــا احس ــم و گاه ــود معل ــی خ ــت درون رضای
کــه شــاید عــدم پیشــرفت دانــش آمــوز ناشــی از ایــن باشــد کــه 

ــدارد.   ــت الزم را ن ــس کفای تدری

نتیجه گیری
بــه طــور کلــی نتایج پژوهــش حاضرنشــان داد در معلمان اســتثنایی 
شــهر همــدان وضعیــت کیفیــت زندگــی کاری و ســالمت عمومــی 
متوســط اســت لــذا پیشــنهاد مــی شــود متخصصــان ســالمت بــا 
ــالمتی  ــکالت س ــی؛ از مش ــی درمان ــای آموزش ــزی ه ــه ری برنام
ــن  ــای ای ــت ه ــه محدودی ــد. از جمل ــگیری نماین ــان پیش معلم
پژوهــش اســتفاده از ابزارهــای خودگــزارش دهــی و محــدود شــدن 
گــروه نمونــه بــه معلمــان مــدارس اســتثنایی شــهر همــدان اســت 
کــه در تعمیــم نتایــج بــه معلمــان مدارس اســتثنایی ســایر شــهرها 

و یــا ســایر معلمــان بایــد احتیــاط کــرد.
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