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مقایسه سالمت روانی و رضایت شغلی آموزگاران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدایی 

 شهرستان میبد

 2، فاطمه فالح1یاسر رضاپور میرصالح

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه سالمت روانی و رضایت شغلی آموزگاران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدایی در شهرستان 

نفر معلم مدرسه  43نفر از معلمان مقطع ابتدایی بودند که از دو مدرسه عادی و استثنایی ) 58ری این پژوهش میبد بود. نمونه آما

سوالی  28نفر معلم مدرسه استثنایی( با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه  15عادی و 

سوالی چند وجهی مینه سوتا جمع آوری شده اند. در پژوهش  20یت شغلی ( و پرسشنامه رضاGHQسالمت روانی گلدبرگ )

( مورد آزمون قرار گرفتند. . نتایج به دست آمده t-testفرضیه تدوین شدند که با استفاده از آزمون آماری تی تست ) 5حاضر 

شکایات "هار بعد سالمت روان یعنی نشان داد که بین معلمان مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدایی شهرستان میبد از لحاظ چ

تفاوت معنی داری وجود دارد و معلمان مدارس استثنایی از سالمت  "جسمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی

اظ روان کمتری برخوردارند. همچنین، نتایج نشان داد که بین معلمان مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدایی شهرستان میبد از لح

رضایت شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که معلمان مدارس استثنایی به علت 

سختی کاری که دارند ممکن است از سالمت روان پایین تری برخوردار باشند و بایستی برای افزایش سالمت روان آن ها 

 ممداخالت درمانی الزم صورت گیرد.

 معلمان، سالمت روانی، مدارس استثنایی، رضایت شغلیید واژه ها: کل

                                                           
 . استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اردکان 1
 (fallah.fatemeh74@gmail.comل: دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه اردکان )نویسنده مسئو. 2



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 95اردیبهشت  23 ] 

2 

 

 مقدمه

شغل معلمی بهترین شغلی است که شالوده ی سایرمشاغل موجود درجامعه راپی ریزی می نماید. بدون وجود معلمان دلسوز و 

ساز کشور مشغولند دستیابی به  زحمت کش که با داشتن مشکالت اقتصادی با پشتکار و جدیت به کار تعلیم و تربیت نسل اینده

پیشرفت وترقی کشورتقریباغیرممکن است به طورکلی معلمانی که در اموزش وپرورش استثنایی مشغول خدمتند در یک نگاه کلی 

جزیی ازجامعه ی وسیع معلمان کشور هستند. با این تفاوت که درگیرشدن درکاراموزش وپرورش کودکان استثنایی وبه خصوص 

نده ذهنی دارای مشکالتی است که در کار با دانش اموزان عادی یا اصال وجود ندارد یا کمتر به چشم می گروه عقب ما

خوردولذاتوجه به معلمانی که درکاراموزش وپرورش استثنایی مشغول هستندهمواره باید موردتوجه وتاکیدمسئولین مربوطه قرار 

 (.1971گیرد )هولین چارلز، 

برخوردبادانش آموزان وکنترل رفتارآنهاکاری است بسیارظریف ونیازبه دانش فوق العاده برای کارآموزش وپرورش کودکان و

اگرچه معلمان دانش اموزان استثنایی به طوراعم ومعلمان دانش اموزان عقب مانده ی ذهنی به 0ارتباط وبرخوردمفیدباانهادارد

دولی بایک نگاه نقادانه به راحتی می توان بین طوراخص جزئی ازمجموعه ی بسیار وسیع معلمان کشوربه حساب می این

آنهاومعلمان عادی ازنظرویژگیهای کاری ومهارتها وتواناییهای شخصی وآموزشی تفاوتهای زیادی رامشاهده کردچراکه ایجاد 

ین زمینه وآمادگی الزم برای یادگیری وتدوین برنامه آموزشی متناسب بامحدودیت های جسمی وفردی وایجاد وتدوین بهتر

وموثرترین شیوه های آموزشی درسطوح مختلف وهدایت دانش آموزان به سوی کفایت شخصی وشغلی وسازگاری اجتماعی 

نیازبه مربیان برجسته ای داردکه صبروشکیبایی گذشت وفداکاری سرلوحه کارشان بوده ازهیچ کوششی دریغ نداشته وهرگزضعف 

ه معلمی بویژه به معلمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی صرفآبه یک شغل وسستی وتزلزل به خود راه نمی دهند پس نمیتوان ب

نگریست بلکه این مسئله بیشتربه عنوان یک هنردرعرصه ی آموزش وپرورش مطرح است وازاین روایجادزمینه ای که باعث تآمین 

موثری درجهت تسهیل فرایند تعلیم  وارتقا سالمت روانی آنهامی شود می تواندکارایی آنها را افزایش داده وازاین رهیافت کمک

 (.1370وتربیت فراهم اورد)بنی جمالی،

درهرجامعه ای هرکس به کاروحرفه ای مشغول است اما آنچه که همواره باید مورد تاکید قرار گیردهمانا تاثیرشگرف رضایت 

 شغلی درافزایش روحیه وبازده کاری فرداست .

که در چگونگی وکیفیت کار افرادوافزایش یا کاهش راندمان کار آنها تآثیرجدی مسئله رضایت شغلی ازجمله مسائل مهمی است 

به گفته هاپاک 0برجای می گذاردوازاین رو باید موردتوجه دائمی کارفرمایان مختلف وازجمله نظام آموزش وپرورش قرارگیرد

زایش کارامدی فردوسیستم می رضایت شغلی یک نوع تعادل فیزیولوژیکی محیطی وروانی درمحیط کارمی باشدکه سبب اف

باشدونارضایتی سبب بروز مشکالتی برای فردوسیستم می گرددونارضایتی شغلی یکی ازعوامل مهم دربروزسندرم افسردگی شغلی 

درافرادمی باشدکه باعث خستگی عاطفی وجسمی شده ودرنتیجه منجربه ایجادخودپنداری منفی درخودونگرش منفی نسبت به 

 درارتباط بامراجعان هنگام انجام وظیفه می گردد.شغل وفقدان احساس 
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متغیرهایی که می تواندرضایت شغلی معلمان راتحت تأثیرقراردهد دارای گستردگی و تنوع زیادی هستند. برای مثال جنسیت،مقطع 

 (.1374تحصیلی،مدرک تحصیلی وغیره )ساعتچی،

ازمجموعه 0ن عقب مانده ذهنی نیزموردتوجه می باشدعالوه بررضایت شغلی ویژگیهای روان شناختی معلمان دانش آموزا

دراین خصوص می توان گفت که فردی 0ویژگیهای روان شناختی هرفردمی توان به میزان برخورداری اوازسالمت روانی پی برد

نون تاک0واجدسالمت روانی است که ازلحاظ تفکر،رفتار،برون ریزی عواطف وارتباطات اجتماعی به طوربهنجارعمل می نماید

تعاریف مختلفی ازسالمت روانی ارائه شده است برای مثال طبق یکی ازاین تعاریف سالمت روانی عبارت است از؛داشتن سازگاری 

کافی یااحساس خوب بودن ازدیدگاه روان شناختی وخاصه هنگامی که این نوع سازگاری یااحساس خوب بودن بامعیارهای قابل 

(. حساسیت شغل معلمی بیش ازهرحرفه ی 1374میکندهم خوانی داشته باشد)میالنی فر،قبول جامعه ای که فرددر ان زندگی 

دیگری است چراکه معلمان باافرادی سروکاردارندکه اینده سازکشورند. اهمیت این مسئله درموردمعلمان دانش اموزان عادی به 

ن دانش اموزان عقب مانده ی ذهنی بایدگفت اندازه ای روشن است که جای هیچ گونه بحثی رابازنمی گذارد اما درموردمعلما

معلمان مدارس عقب مانده به علت ماهیت ویژه کودکانی که با آنها سروکار دارند مشکالت اموزشی وپرورشی انهاوفضای ویژه 

محیطهای اموزشی وتربیتی این کودکان،توقعات وانتظارات جامعه ازاین قشروسایرمسائل دیگرمستحق عنایت وتوجه بیشتری 

ستندولذاضرورت توجه به ان دسته ازمعلمان وشرایط اشتغال ،سالمت روانی ورضایت شغلی انهاتوجه جدی تری رامی ه

 (1383طلبد.)احمدوند

اموزش وپرورش کودکان استثنایی وبه ویژه کودکان عقب مانده نیازمندذوق هنری ،انگیزه کافی،رضایت شغلی وسالمت روانی 

ژگیهای جسمانی وروانی این کودکان،چگونگی اموزش انها،استفاده مفیدازوسایل وامکانات درسطح باالیی است چون شناخت وی

مختلف کمک اموزشی جهت ارتقاءسطح آموزشی انها وباالخره ارزیابی کارآنها،نیازبه خالقیت ونوآوری خاصی داردکه 

معلمان 0یجه مطلوبی ازآن به دست نمی آیداگرباانگیزه کافی وبرخورداری ازسالمت روانی وبه کارگیری ذوق وهنرهمراه نباشدنت

دانش آموزان عقب مانده ی ذهنی عالوه برمشکالتی که سایرمعلمان باان درگیرنددارای مشکالت مضاعف دیگری درحیطه شغلی 

 (.1370خودهستند. مانندمشکالت جسمی کودکان ،پایین بودن بازدهی کارودلسردی ازپیشرفت کودکان وغیره )احدی،

ان نیازبه حمایت وهمکاری ازطرف والدین دانش آموزان می باشندواین معلمان به علت مشکالتی که باان لذااین معلم

روبروهستندمیزان رضایت شغلی آنهادرحدباالیی نمی باشدولذاعالیم وعوارض فرسودگی شغلی مانند شکایتهای جسمانی،ازبین 

این فشارهای مستمروپی درپی که معلمان دانش اموزان عقب 0رفتن حس همدردی،ناامیدی وبدبینی دربین آنها به چشم می خورد

مانده با آن روبروهستندمی توانندبه مرورزمان سالمت وبهداشت روانی آنها راتحت تأثیرقرارداده وباتوجه به مشکالت فزاینده این 

به طورکلی می 0تصورنیست گروه ازمعلمان به نظرمی رسدازنظرسالمت وبهداشت روانی نیزوضع چندان مساعدی برای آنها قابل

نشاط روانی خودباعث 0توان گفت که یکی ازثمرات مهم رضایت شغلی ایجادوتقویت نشاط روانی دربین معلمان است

ایجادوتقویت انرژی روانی درافرادمی شودوانرژی روانی به نوبه خودباعث ایجادوتقویت دوعنصرمهم اموزشی یعنی کارامدی 
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لذاشایسته است تامقوله رضایت شغلی دربین معلمان وتأثیرات سازنده ان بیش ازپیش موردتوجه 0وخالقیت دربین معلمان می شود

  .(1971متولیان امورآموزش وپرورش قرارگیرد.)هولین چارلز،

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سالمت روان و رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و مدارس عادی شهرستان میبد انجام گرفت. 

 به موضوع پژوهش، فرضیات زیر تنظیم شدند: با توجه

 بین معلمان مدارس عادی واستثنایی از لحاظ شکایات جسمانی تفاوت معنادار وجوددارد.-1

 بین معلمان مدارس عادی و استثنایی از لحاظ اضطراب تفاوت معنادار وجوددارد.            -2

 ر عملکرد اجتماعی تفاوت معنادار وجوددارد.بین معلمان مدارس عادی واستثنایی از لحاظ اختالل د-3

 بین معلمان مدارس عادی واستثنایی از لحاظ افسردگی تفاوت معنادار وجوددارد.-4

 بین معلمان مدارس عادی واستثنایی از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنادار وجوددارد.-5

 روش 

مقطع ابتدایی در شهرستان میبد بودند. این پژوهش توصیفی  جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه آموزگاران مدارس عادی و استثنایی

نفر از معلمان مدارس عادی و استثنایی  58تعداد  1از نوع علی مقایسه ای می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس

دی(. در پژوهش حاضر، تنها معلم از مدارس عا 45معلم از مدارس استثنایی و  15مقطع ابتدایی شهرستان میبد انتخاب شدند )

 ویژگی جمعیت شناختی بررسی شده، مدارس بودند که بر اساس عادی و استثنایی تفکیک شده اند. 

 به منظور جمع آوری اطالعات، از دو پرسشنامه به شرح زیر استفاده به عمل آمد:

های پرطرفدار رضایت شغلی است )وایز،  مولفه و یکی از مقیاس 20:این پرسشنامه دارای پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا 

درجه ای می باشد که  5(. این پرسشنامه دارای یک مقیاس 1387؛ به نقل از اسپکتور، 1966داویز، الفلوکیست، و انگلند، 

روش  عبارتند از: خیلی راضی ام، راضی ام، نمی دانم، ناراضی ام، و خیلی ناراضی ام. در پژوهش حاضر، پایایی این پرسشنامه به

بود. بنابراین، مقدار پایایی به دست آمده، حاکی از مطلوب بودن پرسشنامه مورد  823/0آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر 

 استفاده دارد.

اعتبار )روایی( محتوایی و صوری این مقیاس نیز توسط کارشناسان و پژوهشگران روانشناسی در سطح باالیی مورد تایید قرار گرفته 

 است. 

اختالل در عملکرد اجتماعی، "زیر مقیاس  4سوال و  28این پرسشنامه دارای (: GHQرسشنامه سالمت روانی گلدبرگ )پ

درجه ای می باشد که عبارتند از: هیچ، کمی، به  4می باشد. این پرسشنامه دارای یک مقیاس  "اضطراب، افسردگی، عالئم جسمانی

( به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد GHQپرسشنامه سالمت روانی گلدبرگ )در پژوهش حاضر، پایایی  ندرت، گاهی اوقات.

                                                           
1- Available 
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بود. بنابراین، مقدار پایایی به دست آمده، حاکی از مطلوب بودن پرسشنامه مورد استفاده دارد.اعتبار )روایی(  807/0که برابر 

 االیی مورد تایید قرار گرفته است. محتوایی و صوری این مقیاس نیز توسط کارشناسان و پژوهشگران روانشناسی در سطح ب

 تک نمونه استفاده شد  tبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، از آزمون 

 یافته ها

 نتایج پژوهش در دو قسمت الف( یافته های توصیفی و ب( یافته های استنباطی، در جدول های مربوطه ارائه می گردد.

 1افراد نمونه بر اساس جنسیت و نوع مدرسه )معلمان مدارس عادی و استثنایی( در جدول های نتایج مربوط به شاخص های فراوانی 

، مقایسه میانگین های مربوط به متغیرهای پژوهش در معلمان مدارس 3، شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول 2و 

 ارائه شده اند.  9تا 5ه( نیز در جدول های فرضی 5، و نتایج مربوط به فرضیه های پژوهش )4عادی و استثنایی در جدول 

 الف( یافته های توصیفی

در این قسمت، شاخص های فراوانی مربوط به افراد نمونه، شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش، و میانگین ها در 

 گروه های مورد نظر ارائه شده اند.

 . شاخص های مربوط به فراوانی افراد نمونه بر اساس جنسیت آنها1جدول 

 شاخصهای آماری

 جنسیت

 درصد تراکمی درصد متغیر درصد فراوانی

 7/39 7/39 7/39 23 معلمان مرد

 100 3/60 3/60 35 معلمان زن

  100 100 58 کل

 صد حجم نمونه بیشترین تعداد را در نمونه داشتند.در 3/60نشان می دهد، معلمان زن با  1همان طور که مندرجات جدول 

 . شاخص های مربوط به فراوانی افراد نمونه )معلمان( بر اساس نوع مدرسه )عادی و استثنایی(2جدول 

 شاخصهای آماری

 سن

 درصد تراکمی درصد متغیر درصد فراوانی

 1/74 1/74 1/74 43 مدارس عادی

 100 9/25 9/25 15 مدارس استثنایی

  100 100 58 لک

 

درصد حجم نمونه بیشترین تعداد را در نمونه  1/74نشان می دهد، معلمان مدارس عادی با  2همان طور که مندرجات جدول 

 داشتند.
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 . شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش3جدول 

 شاخص های توصیفی

 متغیرهای پژوهش

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه

 29/4 71/11 21 0 شکایات جسمانی

 51/4 40/11 19 0 اضطراب

 77/3 26/7 17 1 اختالل در عملکرد اجتماعی 

 14/5 95/10 21 0 افسردگی

 16/19 84/51 94 26 رضایت شغلی

مولفه سالمت روانی، بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب عبارتند از:  4نشان می دهد، از بین 3همان طور که مندرجات جدول 

نی و اختالل در عملکرد اجتماعی. همچنین، بیشترین و کمترین انحراف معیار به ترتیب عبارتند از: افسردگی، و شکایات جسما

 اختالل در عملکرد اجتماعی. 

 . مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش در دانشجویان بر اساس مدارس عادی و استثنایی4جدول 

 نوع مدرسه معلمان متغیرهای پژوهش

 کل معلمان مدارس استثنایی عادیمعلمان مدارس 

 86/11 33/14 11 شکایات جسمانی

 41/10 07/13 49/9 اضطراب

 34/8 87/11 12/7 اختالل در عملکرد اجتماعی 

 19/11 67/14 98/9 افسردگی

 84/51 51 14/52 رضایت شغلی

سمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد نشان می دهد، همه مولفه های سالمت روانی )شکایات ج4همان طور که مندرجات جدول 

 اجتماعی و افسردگی( به جز رضایت شغلی در معلمان مدارس استثنایی میانگین باالتری دارند.

 ب( یافته های استنباطی

( مورد تجزیه و t-testفرضیه پژوهش( با استفاده از روش آماری ضریب آزمون تی مستقل ) 5در این قسمت، فرضیه های پژوهش )

 ماری قرار می گیرند، و سپس، تأیید یا رد می شوند. تحلیل آ

نوع مدرسه )عادی و  . آزمون تی تست برای مقایسه میانگین متغیر شکایات جسمانی بر اساس5جدول 

 استثنایی(
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 شاخص های آماری

 متغیرهای وابسته

درجه  مقدار تساوی واریانس

 آزادی

 سطح

 معنی داری

تفاوت 

 میانگین

پیش فرض  رعایت شکایات جسمانی

 تساوی واریانس ها

44/2- 56 018/0 33/3- 

عدم رعایت پیش فرض 

 تساوی واریانس ها

06/3- 30/40 004/0 33/3- 

 . بین معلمان مدارس عادی و استثنایی از لحاظ شکایات جسمانی تفاوت معنادار وجوددارد.1فرضیه 

دی و استثنایی از لحاظ شکایات جسمانی تفاوت معنادار نشان می دهد، بین معلمان مدارس عا 5همان طور که مندرجات جدول 

تأئید می شود. با توجه به اینکه نمره باالتر در پرسشنامه سالمت روان کلدبرگ به معنای  1(. بنابراین، فرضیه >p 05/0وجوددارد )

ان مدارس عادی شکایات داشتن سالمت روان پایین تر است می توان نتیجه گرفت که معلمان مدارس استثنایی نسبت به معلم

 جسمانی باالتری دارند.

 نوع مدرسه )عادی و استثنایی( . آزمون تی تست برای مقایسه میانگین متغیر اضطراب بر اساس6جدول 

 شاخص های آماری

 متغیرهای وابسته

درجه  مقدار تساوی واریانس

 آزادی

 سطح

 معنی داری

تفاوت 

 میانگین

رعایت پیش فرض  اضطراب

 نس هاتساوی واریا

47/2- 56 016/0 57/3- 

عدم رعایت پیش فرض 

 تساوی واریانس ها

79/2- 28/31 009/0 57/3- 

 . بین معلمان مدارس عادی و استثنایی از لحاظ اضطراب تفاوت معنادار وجوددارد.            2فرضیه 

ز لحاظ اضطراب تفاوت معنادار وجوددارد نشان می دهد، بین معلمان مدارس عادی و استثنایی ا 6همان طور که مندرجات جدول 

(05/0 p< بنابراین، فرضیه .)تأئید می شود. با توجه به اینکه نمره باالتر در پرسشنامه سالمت روان کلدبرگ به معنای داشتن  2

االتری سالمت روان پایین تر است می توان نتیجه گرفت که معلمان مدارس استثنایی نسبت به معلمان مدارس عادی اضطراب ب

 دارند.
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 نوع مدرسه )عادی و استثنایی( . آزمون تی تست برای مقایسه میانگین متغیر اختالل در عملکرد اجتماعی بر اساس7جدول 

 شاخص های آماری

 

 متغیرهای وابسته

درجه  مقدار تساوی واریانس

 آزادی

 سطح

 معنی داری

تفاوت 

 میانگین

رعایت پیش فرض  اختالل در عملکرد اجتماعی 

 تساوی واریانس ها

98/3- 56 000/0 75/4- 

عدم رعایت پیش فرض 

 تساوی واریانس ها

68/3- 54/21 001/0 75/4- 

 . بین معلمان مدارس عادی واستثنایی از لحاظ اختالل در عملکرد اجتماعی تفاوت معنادار وجوددارد.3فرضیه 

دی واستثنایی از لحاظ اختالل در عملکرد اجتماعی تفاوت نشان می دهد، بین معلمان مدارس عا7همان طور که مندرجات جدول 

تأئید می شود. با توجه به اینکه نمره باالتر در پرسشنامه سالمت روان کلدبرگ به  3(. بنابراین، فرضیه >p 05/0معنادار وجوددارد )

بت به معلمان مدارس عادی اختالل معنای داشتن سالمت روان پایین تر است می توان نتیجه گرفت که معلمان مدارس استثنایی نس

 عملکرد اجتماعی باالتری دارند.

 نوع مدرسه )عادی و استثنایی( . آزمون تی تست برای مقایسه میانگین متغیر افسردگی بر اساس8جدول 

 شاخص های آماری

 

 متغیرهای وابسته

درجه  مقدار تساوی واریانس

 آزادی

 سطح

 معنی داری

تفاوت 

 میانگین

 افسردگی

 

یت پیش فرض رعا

 تساوی واریانس ها

24/3- 56 002/0 69/4- 

عدم رعایت پیش فرض 

 تساوی واریانس ها

28/4- 08/46 000/0 69/4- 

 . بین معلمان مدارس عادی واستثنایی از لحاظ افسردگی تفاوت معنادار وجوددارد.4فرضیه 

ستثنایی از لحاظ افسردگی تفاوت معنادار وجوددارد نشان می دهد، بین معلمان مدارس عادی وا 8همان طور که مندرجات جدول 

(05/0 p< بنابراین، فرضیه .)تأئید می شود. با توجه به اینکه نمره باالتر در پرسشنامه سالمت روان کلدبرگ به معنای داشتن  4

ی افسردگی باالتری سالمت روان پایین تر است می توان نتیجه گرفت که معلمان مدارس استثنایی نسبت به معلمان مدارس عاد

 دارند.

  نوع مدرسه )عادی و استثنایی( . آزمون تی تست برای مقایسه میانگین متغیر رضایت شغلی بر اساس9جدول  
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 شاخص های آماری

 

 متغیرهای وابسته

درجه  مقدار تساوی واریانس

 آزادی

 سطح

 معنی داری

تفاوت 

 میانگین

 رضایت شغلی

 

رعایت پیش فرض 

 تساوی واریانس ها

197/0 56 84/0 14/1 

عدم رعایت پیش فرض 

 تساوی واریانس ها

197/0 65/24 84/0 14/1 

 . بین معلمان مدارس عادی واستثنایی از لحاظ رضایت شغلی تفاوت معنادار وجوددارد.5فرضیه 

اوت معنادار وجود نشان می دهد، بین معلمان مدارس عادی واستثنایی از لحاظ رضایت شغلی تف 9همان طور که مندرجات جدول 

 رد می شود.  5(. بنابراین، فرضیه <p 05/0ندارد )

 بحث و نتیجه گیری

به طور کلی یافته های پژوهش حاضر نشان داد که معلمان مدارس استثنایی سالمت روان کمتری نسبت به معلمان مدارس عادی 

(، 1385نمی کند. این نتایج با پژوهش خواجه پور )دارند اما رضایت شغلی آن ها تفاوتی با رضایت شغلی معلمان مدارس عادی 

 ( همخوانی دارد.1387؛ به نقل از اسپکتور، 1991( و جکس و بیهر )1387؛ به نقل از اسپکتور، 1994کوپر و کارترایت )

ز مانند هر رفتار و این نتایج، می تواند تبیین های احتمالی مختلفی داشته باشد. به این دلیل که عالئم و اختالالت روانشناختی نی 

پدیده ی اجتماعی دارای علل و معلول هایی است. با وجود این، بررسی علل و پیدایش سالمت روانی و مولفه های چهار گانه ی 

آن یعنی شکایات جسمانی، اضطراب، اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی؛ از دیدگاه استرس و فشارزاهای زندگی قابل تأمل 

 و مقبول است.

نسان در عرصه های مختلف زندگی خود می تواند درجاتی از استرس را تجربه کند و بر اساس ماهیت فیزیولوژیکی، روانشناختی ا

و اجتماعی خود به آن پاسخ دهد. معلمان از جمله افرادی هستند که در محیط کاری خود دارای استرس و فشارزاهای متعددِ 

ر جنبه های رفتاری آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعات بسیار متعدد طی چند دهه ی متنوعی هستند که می تواند سالمت و دیگ

گذشته شواهدی فراهم کرده اند که نشان می دهند شرایط نامطلوب شغلی می تواند بر سالمت جسمی و روانی کارکنان تأثیر 

وان یک محیط شغلی می تواند نیز از این قاعده (. مدارس به عن1387؛ به نقل از اسپکتور، 1994بگذارد )کوپر و کارترایت، 

مستثنی نیستند. برای مثال، کار یک معلم در مدارسی که فاقد امکانات مطلوب آموزشی است، می تواند موجب استرس شود. 

ش و مدارس استثنایی که کار با کودکان عقب مانده ی ذهنی را شامل می شود، به عنوان یک استرسور و فشارزای شغلی، به رو

شکل های مختلف و متعدد می تواند فشارهای شغلی را به معلمان وارد سازد که در نهایت زمینه ساز بروز و ظهور اختالالت 
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( اعتقاد دارند استرس های شغلی می توانند به صدماتی نظیر 1387؛ به نقل از اسپکتور، 1991روانشناختی شود. جکس و بیهر )

 ضربان قلب منجر شوند.  خشم، اضطراب، سردرد و باال رفتن

با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که معلمان مدارس استثنایی به علت سختی کاری که دارند ممکن است از سالمت 

روان پایین تری برخوردار باشند و بایستی برای افزایش سالمت روان آن ها ممداخالت درمانی الزم صورت گیرد. با این وجود 

جامعه آماری. در تحقیق ر دارای محدویت هایی بود که بایستی در تعمیم نتایج این محدودیت ها را در نظر گرفت. پژوهش حاض

حاضر، نتایج فقط به جامعه آماری در پژوهش حاضر یعنی معلمان مقطع ابتدایی مشغول به تدریس در مدارس عادی و استثنایی قابل 

ر، روش نمونه گیری در دسترس می باشد. عدم بررسی متغیرهای بیشتر و جامع تر تعمیم است. روش نمونه گیری. در پژوهش حاض

به دلیل عدم پاسخگویی و محدودیت زمانی معلمان. یکی دیگر از محدودیت های پژوهش، اجرای آن در یک محدوده جغرافیایی 

گر باید احتیاط علمی را لحاظ کرد. مشخص )شهرستان( می باشد. در تعمیم آن به افراد مشابه در محدوده های جغرافیایی دی

همچنین پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی موارد زیر مورد لحاظ قرار گیر. پژوهشگران آینده در صورت امکان، می توانند از 

روانی  روش های نمونه گیری معتبرتری نظیر روش تصادفی ساده یا طبقه ای برای انتخاب افراد نمونه استفاده کنند. مقایسه سالمت

 و رضایت شغلی از لحاظ نوع استخدامی، نوع شغل و شایستگی های روانشناختی می تواند نتایج جالبی در پی داشته باشد.  

 منابع

 (بهداشت روانی وعقب ماندگی ذهنی،تهران،نی1370احدی،حسن)

 (روانشناسی کودکان استثنایی،تهران،پیام نور1375احمدوند،محمدعلی)

 (بهداشت روانی1382احمدوند،محمدعلی)

 (روانشناسی شخصیت ازدیدگاه اسالمی،تهران،امیرکبیر1368احمدی،علی اصغر)

 (. روان شناسی صنعتی و سازمانی. ترجمة شهناز محمدی. تهران: نشر ارسباران.1387اسپکتور، پل. )

 (مشهد،استان قدس رضوی1369استوارت ازکمپ،روانشناسی اجتماعی کاربردی،ترجمه ی فرهادماهر)

 (مقدمه ای برروانشناسی واموزش کودکان استثنایی،تهران1369روز،غالمعلی)اف

 (بهداشت روانی وعقب ماندگی ذهنی1370بنی جمالی،شکوه السادات.)

 (روانشناسی کار1385خواجه پور)

 (روانشناسی درکاروسازمان1369ساعتچی،محمود)

 (روانشناسی کاربردی برای مدیران1374ساعتچی،محمود)

 (کتاب بهره وری منابع انسانی،اصفهان1384سلطانی،ایرج)

 (اسیب شناسی روانی،تهران،رشد1368شاملو،سعید)

 (راهنمایی ومشاوره ی شغلی وحرفه ای،رشد1376شفیع ابادی،عبداله)

 (بهداشت روانی،تهران،ارسباران1376گنجی،حمزه)

 ددانشگاهی(بهداشت خانواده ی کودکان عقب مانده ذهنی ، اصفهان، جها1363ملک پور،مختار)
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