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استثناییمدارس شاغل در کیفیت زندگی کاري معلمان
2فریده یغمایی،1معصومه ندرلو

چکیده
در این راستا . کاري می باشدهاي حفظ کارکنان براي کسب عملکرد بهتر درمحیطروشیکی ازکاريتوجه به کیفیت زندگی: مقدمه

تبیین ادراك معلمان مدارس این مطالعه با هدف. م مطرح می باشدبه عنوان موضوع مهمدارس استثناییکاري معلمان زندگیکیفیت
.کاري خود صورت گرفتزندگیکیفیتيدربارهاستثنایی 

معلم 12. برهدف صورت گرفتگیري به صورت مبتنی نمونه. محتوا انجام شداین مطالعه کیفی با استفاده از روش تحلیل:روش
داده ها از . شرکت کردندشاغل بودند در این مطالعه دراستان زنجان91-92که در سال تحصیلی ویژهآموزان با نیازهايمدارس دانش

.قرار گرفتتجزیه و تحلیلمورداشباع پس ازهاداده. آوري گردیدیافته جمعطریق مصاحبه نیمه ساختار
تعامل باروابط در محل کار،درون مایه شامل7اي داراستثنایی، مفهوم کیفیت زندگی کاري معلمان مدارس مطالعهدر این :یافته ها

.از داده ها استخراج گردیدعملکرد کاري ، قوانین وجایگاه شغلی وموانع شغلی، ارتقاومشارکت شغلی، رضایت شغلی، آموزاندانش 
بنابراین، مسئوولین آموزش. ، از سطح مناسبی برخوردار نبوداستثناییآموزان مدارس دانشکاري معلمانکیفیت زندگی: نتیجه گیري

آموزان با نیازهاي ویژه فراهم کاري معلمان مدارس دانشزندگیبایست راهکارهاي جدیدي را براي باال بردن سطح کیفیتوپرورش می
.یدهاي این مطالعه می تواند زمینه را براي مطالعات بیشتر در این رابطه فراهم نماهمچنین یافته. نمایند 

مطالعه کیفی، تحلیل محتوا،استثناییکیفیت زندگی کاري، معلمان مدارس : هاکلید واژه 

1/04/93:تاریخ پذیرش19/08/92:تاریخ دریافت

.نزنجان، ایرا، گروه علوم تربیتی و روانشناسیزنجان،واحد علوم وتحقیقات،زاد اسالمیدانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آ- 1
)ولؤنویسنده مس(ن نجان، ایراززنجان، واحد دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشیار، گروه پرستاري- 2

farideh_y2002@yahoo.com: یپست الکترونیک
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مقدمه
تکامل کار از نظر هدف و مفهوم در طول زمانواژه

امروزه، کارتنها یک ابزار یا وسیله اي . گسترده اي یافته است
ومعاش نیست، بلکه فرایندي چند عاملی است ارساده براي امر

). 1(که انسان به عنوان مرکز ثقل ومحرك آن قرار گرفته است
پس از تکامل یافتن واژه کار، مفهوم کیفیت زندگی کاري نیز 

رد بوده و سعی در ارائه شرایط بر فآنمطرح گردید که تمرکز
مناسب کاري براي فرد دارد، به نحوي که وي بتواندوظایف خود 

). 2(را با سالمتی ورضایت انجام وتوسعه دهد 
راهکارهایی از اسازمان ها براي جذب و نگهداري کارکنان ب

-وقبیل افزایش رضایت کارکنان، بهبود شرایط محیط کاري 
گسترده وجامع، کاريدن به برنامهکارکنان براي رسیکمک به

).3(نمایندمتناسب با اهداف تعیین شده نهایت تالش را می
Quality of Work(کاري اصطالح کیفیت زندگی 

Life=QWL ( بیناولین بار درکنفرانس1972در سپتامبر -

با توجه )4(در دانشگاه کلمبیا به کار برده شدArdenالمللی
ندگی کاري یک مفهوم وسیع همراه با که کیفیت زبه این

ادراکات متفاوت در خصوص آن است، بسیاري از روان شناسان 
وکارشناسان مدیریت در تعریف واضح از واژه کیفیت زندگی 

).5(عقیده نمی باشندکاري باهم، هم
با رفاه کارکنان سروکار "کیفیت زندگی کاري"مفهوم 

ي طرز تلقی کارکنان را از به عبارتی، کیفیت زندگی کار). 6(دارد
بنابراین، کیفیت ). 7(کار خود به طور خاص بیان می نماید

زندگی کاري معلمان به عنوان یک شاخص مهم وموثر در 
به خود آموزش، توجه مجریان و پژوهشگران تعلیم وتربیت را

امل مهموعی ازرضایت شغلی معلمان یک).8(جلب کرده است
می شغلشان درمعلمانداشت و نگهحفظارتقاء براي ثر ؤمو 

-راکاريو تعهددرمسئولیتفداکاري، عالقمنديو)9(باشد

، عواملی از قبیل درمحیط کاريهمچنین . )10(می سازدممکن
رضایت کارکنان، رفتارهاي چالشی افراد در محیط کاري، 

ر تاثیتعهدات شغلی وانگیزه شغلی افراد براي عملکرد بهترشغلی 
).11(دارند 

گروه هاي مختلف در ایران مورد در کیفیت زندگی کاري 
روابط بین "تحت عنوان پژوهشی ). 12(گرفته استبررسی قرار

کیفیت زندگی کاري معلم با تعهد کاري، فشار روانی و رضایت 
نتایج پژوهش مذکور نشان . در مالزي انجام شد"شغلی معلمان

وتعهد کاري، فشار روانی داده که بین کیفیت زندگی کاري 
در واقع . ورضایت شغلی معلمان همبستگی معنا داري وجود دارد

تعهد کاري ورضایت شغلی وفشار روانی همبستگی با کیفیت 
Subburethinaمطالعه). 13(زندگی کاري معلمان دارد

Bharathiکیفیت زندگی کاري "ا عنوان بهمکارانو
کشور هند نشان داد راپالیدر شهرتریو چ"وادراك معلمان کالج

بهبود محیط کارانعطاف پذیرمی تواند در نقش اجرایی واجتماعی 
). 14(معلمان کالج موثر واقع شود

اما از جمله گروهی که کمتر بر کیفیت زندگی کاري آن ها 
کیفیت زندگی کاري معلمان دانش "توجه وکار شده است 

.است"آموزان با نیازهاي ویژه
به دلیل "معلمان دانش آموزان بانیازهاي ویژه"تعریف واژه 

: به صورت کلی می توان گفت. عدم وجود تعریف دشوار است
معلمانی هستند که با دانش آموزان با معلولیت هاي مختلف 

به همین جهت آموزش هاي الزم . جسمی وذهنی سر وکار دارند
را با استفاده از روش هاي خاص در زمینه خواندن ونوشتن 

ب کردن جهت تسهیل در برقراري ارتباط با محیط زندگی وحسا
. دانش آموزان با نیازهاي ویژه به کار می گیرند

معلمان به عنوان نیروي انسانی ومجریان برنامه هاي 
آموزش وپرورش، رکن اساسی به شمار رفته وعملکرد آنان تحت 

دراین رابطه بحث کیفیت زندگی . داردقرار تاثیر موفقیت آنان 
ري معلمان جهت انجام وظایف آموزشی وپرورشی حائز کا

به ویژه زمانی که بررسی کیفیت زندگی کاري . اهمیت است
ویژه مطرح گردد، اهمیت موضوع دو چندان استثناییمعلمان 
چرا که معلمان دانش آموزان با نیازهاي ویژه به دلیل . می شود

از قبیل ارتباط با دانش آموزان با نیازهاي ویژه که مشکالتی
آسیب هاي ذهنی، بینایی، شنوایی، حرکتی ودر مواردي ترکیبی 
از این معلولیت هارا دارا می باشند، شرایط کاري خاصی را 

آموز دانش"فرديبهاز نظر آموزشی. تجربه می نمایند
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، جسمی، هوشیاز نظر شناختیشود کهمیاطالق"استثنایی
ايمالحظهقابل، تفاوتاجتماعیو یا، عاطفی)، حرکتیحسی(

باشد کهحديبهتفاوتو اینخود داشتهبا افراد همسن
تغییراتی، مستلزمو پرورشآن ها از آموزشبرخورداري

، ها، محتوادر برنامه) آموزاندانشاینبا ویژگی هايمتناسب(
و آموزشیخدماتو ارائهعاديآموزشیروش ها، مواد و فضاي

).15(باشد آن هابهویژهتوانبخشی
در آموزش وپرورش استثنایی معلمی شغلی تخصصی 

- عواملی مانند نیازهاي متعدد دانش. ومشکل به شمار می آید

آموزان، تفاوت هاي فردي، لزوم پاسخگویی به والدین و مربیان، 
آموزش را تغییرهاي سریع عقاید وانتظارات در مورد نقش معلم،

بسیار پیچیده و مشکل ساخته است و معلمان آموزش استثنایی 
میزان و ماهیت فشار . داراي شرایط کاري پرفشاري هستند

روانی تجربه شده بر حسب ویژگی هاي جمعیت شناسی معلمان 
مانند سن، جنس، وضعیت تحصیلی، طول تجربه تدریس و 

واکنش لذا ). 16(وضعیت موجود در مدارس متفاوت است
ي افراد نیز متفاوت است وهر فرد با یک معلمان به هنگام تجربه

ي الگوي انحصاري و مخصوص به خود با مطالبی که الزمه
). 17(سازش است روبرو می شود 

منابع فشار روانی معلمی شامل مواردي مانند رابطه ضعیف 
ءشغلی، همکاران و بادانش آموزان، عدم امکان ارتقابا معلمان

، وضعیت نامطلوب اقتصادي و اجتماعی و رایط نامطلوب کارش
عالوه، نوع مدرسه کیفیت ه ب). 18(تعارض نقش می باشد

، متفاوت از کیفیت زندگی مدارس استثناییزندگی کاري معلمان 
سطح کیفیت . کاري معلمان دانش آموزان مدارس عادي است

امر زندگی کاري معلمان به عنوان تعلیم دهندگان موثردر 
آموزش و پرورش می تواند در تربیت نسل انسانی نقش حائز 

طبق بررسی هاي پژوهشگر، پژوهش هاي . اهمیتی داشته باشد
کیفیت زندگی کاري معلمان دانش معدودي در ایران در رابطه با 

آموزان با نیاز هاي ویژه انجام شده و هیچ گونه پژوهش کیفی 
کاري معلمان مدارس جامع وقابل توجهی درباره کیفیت زندگی

اغلب . دانش آموزان با نیازهاي ویژه صورت نگرفته است
مطالعات انجام شده در رابطه با کیفیت زندگی کاري معلمان 

در پژوهش کیفی، ) 1(مدارس استثنایی به صورت کمی است
تعیین تفکر فرد در ارتباط با تفسیر موقعیت با مصاحبه عمیق 

زتجارب وافکار ورفتارهاي افراد امکان پذیر شده ودرك بهتري ا
در توصیف پژوهش Neuman).  19(مشخص می گردد

. کیفی معتقد است روش پژوش کیفی از روش کمی متمایز است
. هاي کیفی، حاالت روانی شرکت کننده را مطرح می کندداده

هاي کیفی اساساً و ذاتاً با معنا براي پِژوهشگران کیفی، داده
چون بر ،هاي کیفی ارزشمند استدادهدر این روش، . هستند

توان از طریق تحلیل کیفی به استنتاج و اساس آن ها می
در این راستا، . استخراج نظریه از بستر زمینه مورد مطالعه رسید

کوشش جهت تولید و ظهور مفاهیم، قضایا، فرضیات و نظریه 
بنابراین، ).28(هاي علمی به جاي آزمون و ارزیابی نظریه است

ژوهش حاضر با هدف تبیین کیفیت زندگی کاري معلمان پ
.انجام گردیداستثنایی مدارس 

روش مطالعه
پژوهش کیفی حاضر با طراحی کیفی وبا استفاده از روش 

پژوهش کیفی، رویکردي نظامدار . تحلیل محتوا انجام شد
وذهنی است که براي توصیف تجارب ومعنی بخشیدن به این 

د وراهی براي کسب بینش وبصیریت از تجارب استفاده می شو
بصیرتی که بواسطه ادراك از کل . طریق اکتشاف معانی است

روش نمونه گیري مبتنی ). 21،20(شرایط موجود بدست می آید
در این روش، نمونه گیري براساس معیارهاي . برهدف انجام شد

ها به اشباع ورود به مطالعه وبه صورت تدریجی تا رسیدن داده
معیارهاي ورود به مطالعه شامل معلمان ). 22(یابدمیادامه

ساکن شهر زنجان، داراي مدرك کارشناسی استثنایی مدارس 
سال و تمایل به مشارکت در 4وداشتن تجربه معلمی باالي 

براي . کاري بودن ادراك خود از کیفیت زندگییمطالعه وتبی
ز اداره کل دستیابی به شرکت کنندگان ابتدا مجوزهاي الزم را ا

وپرورش کسب آموزش وپرورش استان زنجان وحراست آموزش
سپس با مراجعه به مدارس زنجان وهمکاري مدیران . شد

مدارس و توضیح اهداف مطالعه، داده ها از طریق مصاحبه هاي 
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جامعه مورد مطالعه شامل . نیمه ساختار یافته جمع آوري شد
. ه بودندمعلمان مدارس دانش آموزان با نیازهاي ویژ

محیط پژوهش، مدارس رودکی،اتحاد، طلیعه وشهید خدایی 
طبق هماهنگی . در شهر زنجان بود91- 92در سال تحصیلی 

قبلی با معاون ومدیر مدارس وآگاهی از زمان مناسب براي امر 
جلسات . مصاحبه، پژوهشگرمصاحبه با نمونه ها را انجام داد

در مدارس وجهت مصاحبه بنا به نظرشرکت کنندگان وترجیحا
ایجادمحیطی آرام وبدون دغدغه،اغلب در اتاق مشاور بصورت 

نفر 12شرکت کنندگان در پژوهش حاضر . انفرادي برگزار شد
سال 28-4با داشتن تجربه معلمی ) آقا6خانم و6(بودند، آن ها 

ابتدایی، راهنمایی، (شامل معلمان تمام مقاطع تحصیلی
هایی که در مدارس حضور ، مشاوران، توان بخش)دبیرستان

افراد شرکت . داشتند، مربیان تربیت بدنی وعوامل اجرایی بود
کننده در مصاحبه قبال سابقه ي تدریس در کالس هاي مرتبط 

سال بود 25-50سن افراد شرکت کننده بین . را داشته اند
هر شرکت . ونسبت به انجام مصاحبه تمایل شخصی داشتند

فت که ادراك خود را به راحتی و کننده این فرصت را می یا
هدف از انجام مصاحبه هاي نیمه ساختار یافته . آزادانه بیان کند

تعیین ابعاد کیفیت زندگی کاري واثرات کار با دانش آموزان با 
نیازهاي ویژه بر روي کیفیت زندگی کاري معلمان این دانش 

. آموزان بود
تعریف : فتسواالت مصاحبه با این سواالت آغاز وادامه یا

شما از زندگی چیست؟ به نظر شما چه عواملی کیفیت زندگی 
کاري را افزایش می دهد؟ چه عواملی کیفیت زندگی کاري را 
کاهش می دهد؟وجود دانش آموزان با نیازهاي ویژه چه تاثیري 
برروي کیفیت زندگی کاري شما دارد؟ درمان وهزینه هاي 

فیت زندگی کاري شما درمان این دانش آموزان چه تاثیري برکی
دارد؟ کارکردن با این دانش آموزان چه تاثیري بر معنویت 
ومذهب شما داشته یا دارد؟ کارکردن با این دانش آموزان چه 

روابط اجتماعی شما داشته است؟ رفتارهاي تاثیري بر رفتار و
این دانش آموزان چه تاثیري بر روابط عاطفی شما دارد؟

. دستگاه ضبط صوت استفاده شداز مصاحبه ها جهت ضبط 
استفاده از راهنماي مصاحبه نیمه ساختار یافته مصاحبه ها با

مدت زمان مصاحبه. طراحی شده ي توسط پژوهشگر انجام شد
مصاحبه هاي ضبط شده به . دقیقه متغیر بود40الی 20ها از 

صورت کلمه به کلمه روي کاغذآورده وبه طور همزمان با فرایند 
عبارات محتوایی حاصل از . داده هاتحلیل شدندجمع آوري 

. مصاحبه نمونه ها درقالب یک عبارت معنایی استخراج شدند
جهت به دست آوردن اعتبار داده هاي کیفی از روش به 

). 23(کارگیري افراد متخصص براي تفسیر داده ها استفاده شد
براي بررسی پایایی و عینی بودن اطالعات نیز از نظر 

ن خارج از مطالعه، بهره گرفته شد ومقبولیت داده ها پژوهشگرا
Credibility،بازنگري ناظرینCheck Peerپذیري تایید

Confirmabilityبه این صورت که ابتدا . استفاده شد
اطالعات کسب شده در اختیار پژوهشگران خارج از مطالعه قرار 

د در این راستا مطالب مرتبط از نظر متخصصین تائی. داده شد
گشته و مطالبی که نامربوط بودند، حذف ومطالب الزم را بر آن 
افزوده شد و مطالبی که مبهم بودند نیز، ویرایش شد و از این 

عالوه بر پژوهشگر، نتایج . طریق متن مصاحبه ها استخراج شد
نایی مورد بررسی قرار توسط دو نفر از معلمان مدارس استث

خی از معلمان دانش آموزان با پزوهشگر، یافته ها را با بر. گرفت
نیازهاي ویژه که در پژوهش شرکت نداشتند در میان گذاشت و 
زمانی که نظر آنان را در مورد مکالمات مصاحبه شوندگان جویا 
شدیم، معلمان خارج از مصاحبه نیز گفته هاي شرکت کنندگان 

مصاحبه با مشارکت ،بنابراین. در پژوهش را تائید نمودند
فاوت وارایه نقل وقول هاي مستقیم ومثال ها وتبیین کنندگان مت

و تناسب Transferabilityغنی داده ها، قابلیت انتقال
اطمینان یا ثبات . را امکان پذیر نمودFittingnessداده ها

با مطالعه مجدد کل داده ها از Dependabilityیافته ها
طریق ویرایش مطالب مبهم واضافه نمودن مطالب ضروري 

). 23(فراهم گردید
ها، مفاهیم آشکار وپنهان براي تحلیل متن مصاحبه 

مشخص شده، کدبندي، خالصه سازي وطبقه بندي گردیدند 
هاي کدها براساس واحد. ونهایتا مضامین اصلی استخراج شدند

هاي مشارکت کنندگان استخراج شده معنایی برگرفته از توصیف
به . طبقه بندي گردیدهاوسپس براساس اختالفات یا شباهت
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منظور تایید صحت واستحکام داده ها، از روش مرور دست 
Member checkمشارکت کنندگاناز بازنگرينوشته ها 

براي تائید صحت داده ها و کدهاي استخراج شده وتضمین 
.)24(اعتبار داده ها استفاده شد
کسب رضایت آگاهانه جهت به صورتمالحظات اخالقی 

پژوهش وضبط صدا، اطمینان دادن به مشارکت مشارکت در 
ها، حفظ بی نامی وراز کنندگان براي محرمانه نگه داشتن نام آن

صول اخالقی این اداري واطمینان دادن براي خروج از مطالعه از 
.انجام گرفتمطالعه 

هایافته
1معلم، 4، )آقا6خانم و6(مدارس استثنایی معلم 12
نفر عوامل اجرایی 4مربی تربیت بدنی و2توان بخش،1مشاور، 
سال، داراي مدرك 28تا 4سال وسابقه کار 50- 25با سن 

91-92کارشناسی، ساکن شهر زنجان، که در سال تحصیلی 
داده هاي به . مشغول به کار بودند، در مطالعه مشارکت داشتند

دست آمده از طریق تجزیه و تحلیل دست نوشته ها پیرامون 
7ظرات معلمان دانش آموزان با نیاز هاي ویژه دارايتجارب ون

).1شکل(درون مایه به شرح ذیل منجرگردید
7داراي استثنایی کیفیت زندگی کاري معلمان مدارس

، آموزاندانش تعامل باروابط در محل کار،درون مایه شامل
، قوانین موانع شغلیمشارکت شغلی، رضایت شغلی، ارتقا و

.لکرد کاري می باشدوجایگاه شغلی وعم
داده هاي به دست آمده ازطریق تحلیل مصاحبه هاي نیمه 
ساختاریافته ومروري بر ابزارهاي مرتبط، پیرامون تجارب وادراك 

درون مایه به شرح ذیل منجر 7، به استثنایی معلمان مدارس 
:گردید
روابط در محل کار-1

در ی استثناییافته ها نشان داد که اغلب معلمان مدارس 
اکثر این معلمان در صحبت . روابط محیط کاري مشکالتی دارند

هاي خود خاطر نشان کردند که زندگی کاري براي آن ها وقتی 
دچار مشکل می شود که ارتباطات انسانی در محیط کاري دچار 

.ضعف باشد

:سال سابقه این چنین گفت28ساله اي با 48معلم خانم 
داري وتقسیم کارها به شیوه حمایت مدیر وکادر اجرایی وا"

به عنوان . درست با عث انجام کارها به نحو بهتري می شود
مثال در برنامه ریزي هاي مدرسه ویا تصمیم گیري هاي مرتبط 
با کالس درسی، من به عنوان یک اجرا کننده بدون شناخت 
دقیق مجبور به رعایت آن ها می باشم ودر تصمیم گیري ها 

."مشارکت ندارم
تعامل با دانش آموزان-2

مدارس استثنایی در مصاحبه با معلمان دانش آموزان 
راهکارهاي ارتباطی آن ها با دانش آموزان با نیازهاي ویژه اشاره 

هاي خود بیان کردند که تعامل اکثریت معلمان در صحبت.شد
.ها به صورت عادت شده استآموزان  براي آنبا دانش

:سال سابقه این چنین بیان می کرد26ساله با45معلم آقا 
. گاهی کالس هاي درس خسته کننده وتکراري می شود"

مثال در بعضی مواقع که مجبورم یک مطلب را براي بارها تکرار 
کنم ودر صورتی که این کار به صورت مدام پیش برود دچار 

."تنش شغلی شده ودیگر توان الزم براي انجام وظایفم را ندارم
ومشارکت شغلیارتقا-3

در این پژوهش تعدادزیادي از شرکت کنندگان اظهار داشتند 
آموزان با نیازهاي ویژه براي که بعد از حضور در مدارس دانش

.ندرسیدن به اهداف شغلی سازمان به مشارکت شغلی پرداخت
:سال سابقه در این مورد گفت4ساله با 28معلم خانم 

سب مجبور به حضور براي رسیدن به طبقه ي شغلی منا"
وارتقا دانش خودمان در کارمان در کالس هاي ضمن خدمت 

."هستیم
رضایت شغلی-4

مدارس استثناییانجام مصاحبه با معلمان دانش آموزان 
، نشان داد که با توجه به مشکالت دانش آموزان با نیازهاي ویژه

مهارت هاي سازگاري با مشکالت را کردند تاسعی می آنان
.بیاورندبدست 

:سال سابقه این چنین  گفت9ساله با 36معلم آقا
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به دلیل مشکالت دانش آموزان محیط کاري خسته کننده "
وتکراري شده است در بعضی مواقع نیازمند تلنگري براي انگیزه 

."پیشرفت کاري الزم می باشم
موانع شغلی -5

بیشتر افراد شرکت کننده در مصاحبه اظهار داشتند که 
مدارس استثناییدانش آموزان و ارتباط باط خاص کاري شرای

. موجب تنش شغلی می شود
:سال سابقه بیان کرد22ساله با 43معلم خانم 

هنگامی که در کالسی خارج از تخصص ومدرك حرفه اي "
مرتبط با کارم حضور پیدا می کنم به علت عدم شناخت 

اسب براي مشکالت دانش آموزان، استفاده از راهبردهاي من
تدریس با نوع مشکل دانش آموزان براي من سخت و مشکل 

."عمل کردن در کار تدریس می شوديمی شود وباعث کند
قوانین وجایگاه شغلی-6

ود قوانین بیشتر معلمان دانش آموزان با نیازهاي ویژه از وج
که موجب تنش شغلی آن ها می خاص حاکم بر محیط کاري

.در جامعه سخن گفتندنامناسبی شود ونیز از جایگاه شغل
:چنین ابراز کردسال سابقه این11ساله با 39معلم خانم 

. گاهی کالس هاي درس خسته کننده وتکراري می شود"
مثال در بعضی مواقع که مجبورم یک مطلب را براي بارها تکرار 
کنم ودر صورتی که این کار به صورت مدام پیش برود دچار 

."ر توان الزم براي انجام وظایفم را ندارمتنش شغلی شده ودیگ
عملکرد کاري-7

در این پژوهش تعداد زیادي از شرکت کنندگان ابراز کردند 
که عملکرد کاري آن ها با توجه به روش هاي آموزشی 

. وپرورشی به کار گرفته شده بازخورد مناسبی داشته است
:کردسال سابقه این چنین روایت17ساله با 40معلم خانم 

اگر در بعضی مواقع از محیط کاري خسته می شویم در "
قبال لبخند یک دانش آموز مجبور به انجام تعهدات کاري 
هستیم چون با توجه به راهی که خودمان انتخاب کردیم 

."مجبوریم پایبند تعهدات سازمان باشیم

انیازهاي ویژهطبقات وزیر طبقات کیفیت زندگی کاري معلمان دانش آموزان ب-1شکل
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بحث
پژوهش حاضر با هدف تبیین ادراك معلمان دانش آموزان

. درباره کیفیت زندگی کاري خود، انجام شدمدارس استثنایی  
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم ترین عوامل 
تسهیل کننده و بازدارنده کیفیت زندگی کاري معلمان مدارس 

روابط در درون مایه شامل7ي دارااستثنایی دانش آموزان 
، ارتقا ومشارکت شغلی، رضایت آموزانتعامل بادانش محل کار،

، قوانین وجایگاه شغلی وعملکرد کاري می موانع شغلیشغلی، 
بیانات بیشتر معلمان شرکت کننده در پژوهش نشانگر این . باشد

به .موضوع بود که از زندگی کاري خود ناراضی می باشند
ر، می توان گفت زندگی کاري از دید آنان در همه عبارتی دیگ

طبق نتایج پژوهش . روبرو استي ابعاد با چالش هاي متعددي
ارتقا تعهد سازمانی، باال بودن کیفیت زندگی کاري، باعث ،ها

شودعملکرد و نیز بازدهی سازمان می ، کیفیترضایت شغلی
ویژه روحانی ومعنوي پور معتقدند مسائل اصلی آموزش ). 1(

عبارت است از گزینش معلمانی که از کیفیت باال و از آن مهمتر 
).29(اتخاذ تدابیري به منظور حفظ آن ها در شغل شان هستند 

وهش نشان داد ژصحبت هاي مشارکت کنندگان دراین پ
که اکثر آن ها در ارتباط با محیط کاري با موانع شغلی روبه رو 

عملکرد شغلی آن ها رضایت واین امر سبب کاهشکه بودند
این امر همسو با یافته هاي پژوهش جرج و کروسینک کهبوده

در برخی از پژوهش ها اشاره شده است که دریافت ،و دیگران
دانی هاي ادارات حمایتهایی از سوي مدیران و سرپرستان، قدر

ومواد آموزشی مناسب ومکفی، مرکزي از معلمان، منابع درسی
مدیران وخانواده دانش آموزان از عمده دریافت احترام از سوي 

ترین مشوقهاي تدریس در تعلیم وتربیت استثنایی به حساب می 
، تعاملبراساس صحبت هاي مشارکت کنندگان.)30(آیند

مناسب با دانش آموزان موجب ایجاد عالقه براي افزایش 
در آموزش وپرورش استثنایی امیدواري براي ماندگاري معلمان 

.می شود

ه گیري نهایینتیج
نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی کاري از 

با موانعی روبروست وبر طرف استثنایی دیدگاه معلمان مدارس 
کردن این موانع مستلزم آن است که در ابتدا معلمان، مدیران 
اجرایی ومسئوالن آموزش وپرورش دانش آموزان با نیازهاي 

ن مدارس دانش آموزان با ویژه با کیفیت زندگی کاري معلما
نیازهاي ویژه کامال آشنا بوده، با شناخت دقیق عوامل تاثیر 

وبا استفاده استثنایی گذاربر کیفیت زندگی کاري معلمان مدارس 
از یک برنامه ریزي دقیق، به اصالح ورفع موانع وتقویت عوامل 
تسهیل کننده بپردازند تا هدف بهبود کیفبت زندگی کاري 

.جامعه محقق گردداستثنایی س معلمان مدار
از آن جایی که این پژوهش در سطح شهر زنجان انجام 
شده و شرکت کنندگان آن از میان معلمان شاغل در مدارس 
دانش آموزان بانیازهاي ویژه انتخاب شده بودند، پیشنهاد می 
شود به منظور برنامه ریزي مناسب براي رفع عوامل کاهنده 

مان مدارس دانش آموزان بانیازهاي کیفیت زندگی کاري معل
شهرهاي استثنایی ویژه، پژوهشی در مدارس دانش آموزان 

مختلف کشور با تنوع شرکت کنندگان صورت پذیرد ودیدگاه 
مدیران، مسئوالن واعضاي هیات علمی دانشکده هاي کودکان 

.استثنایی نیز مورد بررسی قرار گیرد

تشکر و قدردانی
ی از پایان نامه دانشجوي کارشناسی این مقاله حاصل قسمت

واحد اسالمی،ارشد رشته روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد
معصومه 1391- 92علوم وتحقیقات زنجان در سال تحصیلی 

. ندرلو و به راهنمایی خانم دکتر فریده یغمایی می باشد
ازهمکاري مسئوالن محترم اداره کل آموزش وپرورش، خصوصا 

ش استثنایی استان زنجان، مدیران مدارس اداره آموزش وپرور
استثنایی ومعلمان عزیز دانش آموزان با نیازهاي ویژه که در 

. انجام این پژوهش همکاري نمودند، تشکر می شود
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Quality of working life of teachers of students with exceptional school
Naderlou1 M (MSc) – Yaghmaei2 F (PhD)

Abstract
Introduction: Considering quality of working life is a way for preserving employees for

better performance. In this regards, quality of working life of teachers of student exceptional

school is an important fact to study. The aim of this study was to explore quality of working

life of teachers of students exceptional school.

Methods: This study was conducted by qualitative method and content analysis methods

through considering purposive sampling, twelve teachers of student's exceptional school,
working between2012-2013, with four years' experience were participated. Through semi-

structured interviews, the data were collected and analyzed.

Results: In this study, the quality of work life of teacher of students exceptional school

were classified into the seven  main themes: communication in work place, interaction with

students, promotion and job involvement, job satisfaction,  job barriers, policy and job

position, and job performance.

Conclusion: Quality of work life of teachers of student's exceptional school was not in a

satisfactory level. Consequently, policymakers should provide new strategy to increase

quality of work life of teachers in these schools. Furthermore, findings of this study can

provide and facilitate more future studies in this field.

Keywords: Quality of work life, teacher of exceptional school, Qualitative study, Content

analysis.
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