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ABSTRACT 

Background and Aims: Achievement motivation, psychological capital, and physical activity are 

among the important structures in all areas of life, especially the quality of work life of employees, for 

better performance in the work environment. In this regard, quality of working life of teachers of 

students in exceptional schools is an important fact to study. The aim of the present study was to 

investigate the role of predictability of achievement motivation, psychological capital, and physical 

activity on the quality of work life of teachers of exceptional schools in Markazi province in 2018. 

Materials and Methods: A descriptive and correlational study was carried out on the statistical 

population of all employed teachers (no=400) in exceptional schools in Markazi Province between 

2018-2019. For this purpose, 196 teachers were selected using simple random sampling method. Data 

collection tools included Hemans Achievement Motivation, Luthans psychological capital, Beck's 

Physical Activity, and Watton's Quality of Work Life. To analyze the data, Pearson correlation 

coefficient and multiple linear regression analysis were used in SPSS, version 19. 

Results: There was a significant correlation between psychological capital (r=0.79, p=0.001), 

achievement motivation (r=0.63, p=0.001), physical activity (r=0.51, p=0.001), and quality of work 

life. Also, the results showed that psychological capital (B=0/79), achievement motivation (B=0/27), 

and physical activity (B=0/20), respectively can significantly predict the change in the quality of work 

life in teachers of exceptional schools and these variables account for 71% of the quality of work life 

variance  
Conclusion: It can be concluded that psychological capital, achievement motivation, and physical 

activity play major roles on the quality of work life in teachers of exceptional schools. 
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 در  یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ -زشیانگ یكنندگینیبشینقش پ

 1397 در سال یاستان مركز ییمعلمان مدارس استثنا یكار یزندگ تیفیك
 

 4*فریبا ستارپور ایرانقی ،3، یاور جمالی قراخانلو2ی، فاطمه طاهر1ب عادلیحب

 

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،دانشکده علوم انسانی و تربیتی ،گروه روانشناسی ،کارشناس ارشد بالینی .1

 ، ایراندانشگاه تهران ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ،کارشناسی ارشد .2

 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،دانشکده علوم انسانی و تربیتی ،وه علوم اجتماعیگر ،دانشجوی دکتری .3

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،دانشکده علوم انسانی و تربیتی ،گروه روانشناسی ،کارشناس ارشد .4

 

 

 * 24/03/1398پذیرش مقاله                  21/03/1398بازنگری مقاله                  12/10/1397* دریافت مقاله 

 

 چکیده

 مقدمه و اهداف 
 یکارکنان برا یکار زندگی کیفیتخصوص بههای زندگی های مهم در تمامی عرصهاز جمله سازه یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیانگ

باشد. هدف از معلمان مدارس استثنایی به عنوان موضوع مهم مطرح می یکار زندگی است. در این راستا کیفیت یکار کسب عملکرد بهتر در محیط
معلمان مدارس  یکار یزندگ تیفیدر ک یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیانگ یکنندگینیبشیبررسی نقش پ حاضر، پژوهش یاجرا

 بود. 1397در سال  یاستان مرکز ییاستثنا

 هاروشواد و م
در  ینفر( در مدارس استثنایی استان مرکز 400) تمامی معلمان شاغل آن یآماراست که جامعه یاز نوع همبستگ یك مطالعه توصیفی اضرح پژوهش

نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزارهای گردآوری اطالعات  196تصادفی ساده، تعداد  یگیربود که با استفاده از روش نمونه 1397-98 یلیتحص سال
وتحلیل والتون. برای تجزیه یکار یزندگ تیفیبك و ک یبدن تیلوتانز، فعال یروانشناخت هیشرفت هرمانز، سرمایپ-زشیانگ یهانامهبارت بودند از پرسشع

 استفاده شد. 19نسخه  SPSSافزار چندگانه با استفاده از نرم یون خطیل رگرسیرسون و تحلیپ یب همبستگیها از ضرداده

 اهیافته
 یبدن تی( و فعالp ،63/0=r=001/0شرفت )یپ-زشی(، انگp ،79/0=r=001/0) یروانشناخت هینتایج همبستگی پیرسون نشان داد که سرما

(001/0=p ،51/0=rبا ک )یروانشناخت هین سرمایدار دارد. همچنارابطه مثبت معن ییمعلمان مدارس استثنا یکار یزندگ تیفی (56/0=Bانگ ،)زشی-
به صورت  ییرا در معلمان مدارس استثنا یکار یزندگ تیفیتواند تغییرات مربوط به ک=( به ترتیب می20/0B) یت بدنی( و فعالB=27/0فت )شریپ

 شود.یها تبیین متوسط این متغیر یکار یزندگ تیفیدرصد از واریانس ک 71بینی کند و پیشداری امعن

 گیرینتیجه
 ییمعلمان مدارس استثنا یکار یزندگ تیفیای در ککنندهنقش تعیین یبدن تیشرفت و فعالیپ-زشی، انگیروانشناخت هیماگیری کرد سرتوان نتیجهمی

 دارند.

 های كلیدیواژه

 ییمعلمان مدارس استثنا ؛یکار یزندگ تیفیک ؛یبدن تیفعال ؛یروانشناخت هیسرما ؛شرفتیپ-زشیانگ
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 و اهدافمقدمه 

وپرورش از عناصر مختلفی تشکیل شده است که آموزشنظام  [1].شودترین منابع استراتژیك هر سازمانی محسوب میمنابع انسانی از اساسی

تربیت دارد و  عنوان یکی از این عناصر، اهمیت خاصی در نظام تعلیم و. معلم، بهاست موثریك از این عناصر در پیشبرد اهداف سازمان  هر

به ویژه زمانی که بررسی کیفیت  [2].ثیر بسزایی داشته باشدوپرورش تأآموزشتواند در تحقق اهداف نظام کاری معلمان می کیفیت زندگی

ارتباط با  استثنایی به دلیلچرا که معلمان مدارس  ،شودچندان میاهمیت موضوع دو ،معلمان مدارس استثنایی مطرح گردد یکار زندگی

ها را ترکیبی از این معلولیت یموارد ذهنی، بینایی، شنوایی، حرکتی و در یهااز قبیل آسیب ویژه که مشکالتی ینیازها یآموزان دارادانش

ژه یالعمل کارکنان در برابر کار، به ورا عکس یکار یت زندگیفیک Watton[4] [3].نمایندخاصی را تجربه می یکار باشند، شرایطدارا می

 یامدهایبر پ یکار یت زندگیفیف  کین تعریکند؛ با استفاده از ایف میتعر یو سالمت روح یشغل یازهاین یآن در ارضا یضرور یامدهایپ

 گیکیفیت زند یبه بررس یدر پژوهش [5]ییغماید دارد. ندرلو و یفرد تاک یازهایرفع ن بهبود کار به منظور یو چگونگ یکار ی، تجربهیخصش

 دند که کیفیت زندگییجه رسین نتیپرداختند و به ا ،استان زنجان شاغل بودند در که ویژه یآموزان با نیازهامعلم مدارس دانش 12 یکار

 . یستنآموزان استثنایی، از سطح مناسبی برخوردار مدارس دانش معلمان یکار

Spector[6]  توانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی و انگیزش الزم برای داشتن عملکرد کند که مردم زمانی میمیبیان

-به طور کلی انگیزش ؛شودشغلی مناسب می دنایی و انگیزش منجر به عملکردر واقع وی معتقد است که توا مند باشند.مناسب بهره

فائق آمدن بر موانع و مشکالت، افزایش میزان کار،  پیشرفت، بیانگر میل و عالقه فرد نسبت به انجام دادن کارها، تنظیم محیط کار پرثمر،

میل و عالقه به انجام کار بهتر و  ،به عبارت دیگر است؛ن از دیگران پیشی گرفت بیشتر از طریق افزایش تالش و م کار بهتر ورقابت در انجا

 [7].ران استیدب یکار یت زندگیفیشرفت و کیپ-زشین انگیاز ارتباط موثر ب یها حاکپژوهش یبرخ است. کارآمدتر از آنچه قبال انجام شده

به این  "پرورشووری کارکنان اداره آموزشکاری و رابطه آن با بهره بررسی تأثیر کیفیت زندگی"در تحقیق خود با عنوان  زین [8]محمدی

های وزش و فرصتوری کارکنان رابطه بین آمنتیجه رسید که بین حقوق و مزایا، خدمات و امکانات رفاهی و درمانی در سازمان با بهره

وری کارکنان رابطه وجود های اساسی در سازمان با بهرهگیریپرورش تصمیموتحصیلی، مساوات و عدالت، مشارکت کارکنان اداره آموزش

 تحقیقر سزایی دارد. دبه ها نقشات و تداوم زندگی سازمانیشرفت باال در حیزه پیروی انسانی با انگیوری نت بهرهین اساس، اهمیا بر .دارد

آباد رابطه خرممارستان عشایر شهر یب درمان شرفت کادریپ-زشیکاری و انگ ت زندگییفین کیکه ب ه شددادنشان  [9]یو هاشم یغضنفر

ها یا در فعالیتی خاص و برتری به معنای شوق و عالقه به موفقیت در همه زمینه شرفتیپ-ن انگیزشیبنابرا ؛وجود داردداری امعنم و یمستق

  [10].جستن در کارها است

 یاز روانشناس یعنوان جزئافراد به یروانشناخت هیزان سرمایافراد دارد، م یسازمان یدر رفتارها یکه نقش مهم یگر از عواملید یکی

ه بر یگرا با تکمثبت یکرد معتقد است که روانشناسین رویقرار گرفته است. ا یر مورد توجه و بررسیاخ یهاکه در سال است ییگرامثبت

ای مثبت از آمادگی و ظرفیت نهفته برای سازه روانشناختی سرمایه [11].کندیآنها کمك م یو سازمان ید به بهبود عملکرد فردنقاط قوت افرا

دن به هدف ی)داشتن پشتکار و ثابت قدم بودن در راه رس د به نفس(، امیدواری)داشتن اعتما تحول فردی است که چهار سازه خودکارآمدی

حال و  یهاتیك اسناد مثبت در مورد موفقیجاد ی)ا بینیت(، خوشیری دوباره به سمت اهداف به منظور موفقیگاز جهتیو در صورت ن

ت( را تحت پوشش یابی به موفقیمات برای دستیل و نامالئمسابرگشتن در برخورد با  یت عادی)تحمل کردن و به وضع آورینده( و تابیآ

 روانشناختی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی است.  نیز نشان دادند که سرمایه [13]یطالبو شاه یفیشر [12].خود دارد

با قصد ترک شغل رابطه منفی و با رفتارهای روانشناختی  سرمایهن است که یانگر ایب [15]ده و همکارانیو بشل [14]و همکاران Aveyج ینتا

 &  Nguyenو [17]نژادیپور و اوجیعل ،[16]بلخکانلو و باعزت یعیپژوهش شف یهاافتهیمثبتی مثل رفتارهای نوآورانه رابطه مثبت دارد. 

Nguyen[18] ن یو همچن وجود دارد یم و معناداریرابطه مستق یکار یت زندگیفیو ک یروانشناخت هیسرما یهان مولفهینشان داد که ب زین

، مولفه یروانشناخت هیسرما یهان مولفهیکرد. در ب ینیبشیکارکنان را پ یکار یت زندگیفیدرصد از ک 23، یروانشناخت هیسرما یهامولفه

 کارکنان دانشگاه بود. یکار یت زندگیفیکننده کینیبشیپ نیبهتر یخودکارآمد

عبارت است از انجام  یت بدنیاست. فعال یت بدنی، ورزش و فعالییمعلمان مدارس استثنا یکار یت زندگیفیک گر از عوامل موثر برید یکی

 یله انقباض عضالت اسکلتیکه به وس یورزش یاهتیحات و فعالیآمد، تفرول کار، رفتیاز قب یدر زندگ یا حرکت جسمانیت یفعال ههرگون

ن یب یداراالعات خود ارتباط معندر مط [19]زاده و همکارانیکه خسرو یدر حال ،گرددیم یش مصرف انرژیشود و موجب افزایجاد میا

 یو خستگ یبدنت ین فعالیافتند که بیز در پژوهش خود درین [20]و همکاران De Vriesافتند. ین یکار یت زندگیفیو ک یجسمان تیفعال
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د هرچه یعه سالم فقط منحصر به تولك جامیها را در ت سازمانیمسئول Shephard[21]وجود دارد.  یداراار ارتباط معکوس معناز ک یناش

کارکنان خود را الزمه  یو روح ید توجه به سالمت جسمیها بابلکه معتقد است سازمان ،داندیا ارائه خدمات سودآور نمیکاال و  شتریب

در  یبدن تینقش فعال یادید قرار دهند. در مطالعات زیمورد تاک یورد و بهرهیسنگ تولدانسته و آن را هم یبه اهداف سازمان یابیدست

 ش سالمتی، افزا[22]استخوان ینه و شکستگی، سرطان روده و س2ابت نوع ی، دیقلب یهایماریر بینظ یجسمان یهایماریکاهش انواع ب

 یت شغلیت و عدم کفایمانند کنترل وزن و کاهش مسخ شخص یکیزیف-یو عملکرد جسمان یزندگ تیفینفس، کبه، اعتمادیروان و شادکام

ت ین فعالیه بنشان داد ک [25]یگ محمدیو ب [24]نژاد و همکارانمطالعات رمضان ن راستا،ید قرار گرفته است. در ایمورد تاک [23]در کارمندان

 ینیبشیا پی یرگذارین توان تاثیشتریو مولفه اوقات فراغت ب وجود داشت یداراکارکنان ارتباط مثبت و معن یکار یت زندگیفیکو  یبدن

جاد ی، ایورزش یهاتیج فعالی، ترویکار یبدن تیش فعالیق افزایاز طر یت بدنیسطح فعال ین ارتقایبنابرا ؛را دارا بود یکار یت زندگیفیک

 یت زندگیفیسطح ک ید و موثر در ارتقایوه مفیك شیله ورزش یز پر کردن اوقات فراغت کارکنان به وسیو ن یات ورزشط و امکانیشرا

، یکارر کمینظ یبا مشکالت ،کنندیم یکوتاه یحات ورزشیکه در ارائه خدمات و تفر ییهان سازمانیباشد. همچنیکارکنان م یکار

 شوند.یمکارکنان خود مواجه  ینجام کار و خستگدر ا یحوصلگین، بیی، تعهد پایبداخالق

ستثنایی، جا آموزان اپرورش دانشوتعلیم و تربیت در جامعه و نیاز به وجود معلمان توانا و باانگیزه در امر آموزش یبا توجه به جایگاه واال

ثنایی مطلّع گردیده و متناسب با آن، از کیفیت زندگی شغلی معلمان مدارس است در تمام سطوح پرورش کشورودارد مسئولین آموزش

م الزم را جهت اصالح نواقص و تقویت موارد مثبت صورت داده تا با افزایش کیفیت زندگی شغلی آنها که به شکل مستقی یهایریزبرنامه

نکه تاکنون یت به ایعنا آموزان استثنایی را فراهم آورند. بابر عملکرد شغلی آنان تأثیرگذار است، مقدمات افزایش کیفیت زندگی دانش

ارس معلمان مد یکار یت زندگیفی( بر کیبدن تیعالو ف یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشی)انگ مذکور یرهایدر حوزه نقش متغ یپژوهش

موثر بر همچنین با مطالعه و شناخت عوامل  توسعه دهد.تواند مبانی دانش را در این زمینه صورت نگرفته و بررسی حاضر می ییاسشتثنا

و  هاو باال بردن توانمندی یمناسبی جهت بهبود عملکرد کار یژه، راهکارهایو یازهایآموزان با نمعلمان مدارس دانش یکیفیت زندگی کار

-زشیانگ یکنندگینیبشیبررسی نقش پ ارائه داد. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر ییپرورش استثناوآموزشکارایی کارکنان سازمان 

 بوده است. یاستان مرکز ییمعلمان مدارس استثنا یکار یت زندگیفیدر ک یبدن تیو فعال یروانشناخت هی، سرماشرفتیپ

 هاروشمواد و 
و  یفیروش مورد استفاده روش توص ،ل آنهایها و تحلداده یآورجمع وهیو از لحاظ ش یادیبا توجه به هدف از نوع مطالعات بنحاضر پژوهش 

در  یاستثنایی استان مرکز ق، تمامی معلمان شاغل در مدارسین تحقیمورد مطالعه در ا یآمار است. جامعۀ یبستگهم یهااز نوع طرح

وپرورش استثنایی استان مرکزی(. حجم نمونه مورد مطالعه  بر اساس نفر بر طبق آمار ادارۀ آموزش 400)ند بود 1397-98 یلیتحص سال

 ساده انتخاب  شدند. یتصادف یریگوه نمونهیها به شد و نمونهیبرآورد گردنفر  196ت( یك جنسیحسب تفک)بر فرمول کوکران

 :فرمول کوکران به صورت زیر محاسبه شد

Nz pq / / /
n

Nd z pq / / / /

  
  

    

2 2

2 2 2 2
400 1 96 0 5 0 5 196

400 0 05 1 96 0 5 0 5 
 95سطح احتمال  ینرمال استاندارد به ازا یر منحنیسطح ز Z؛ یت آماریحجم جمع N ؛دهنده حجم نمونهنشان n ،در فرمول کوکران

 است. یریگنمونه یشده براگرفتهدر نظر  یخطا dن؛ و یت فاقد صفت معیاز جمع ینسبت qن؛ یت واجد صفت معیاز جمع ینسبت pدرصد؛ 

 ؛مشغول به تدریس باشد ییمدارس استثنا باالتر از آن که در با سطح تحصیالت حداقل دیپلم و یمعلمحاضر،  ورود به پژوهش یارهایمع

جهت شرکت در پژوهش، رضایت کامل  و را داشته باشد ییل سابقه تدریس در مدارس استثناقل یك ساحدا ؛باشد یساکن استان مرکز

انجام پژوهش بود. بعد از دریافت مجوز  یط یا بروز مشکل خاصینامه ل پرسشیعدم تکم حاضر، خروج از پژوهش یارهایمع د.داشته باش

هایی نامهنفر( با صدور دعوت 196هنگی با مسئولین، از معلمان منتخب )رکزی و هماپرورش استثنایی استان مواز سوی ادارۀ آموزش

و  ییپس از حضور معلمان استثنا .درخواست شد که در زمان مقرر در سالن اجتماعات مدرسه استثنایی نور در شهر اراک حضور یابند

و  ینامه پرداخت و پس از جلب همکارمیل پرسشارتباط پژوهشگر با آنها، پژوهشگر به توضیح در مورد هدف پژوهش، روش تک یبرقرار

 یها بدون نام طراحنامههم به معلمان ارائه شد تا آن را تکمیل نمایند. پرسشنامه به صورت پیوسته و بات آگاهانه، پنج پرسشیکسب رضا

 شد. یآورجمع یل توسط آزمودنیو پس از تکم شده
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کننده مورد استفاده قرار گرفت و شامل شرکت ییمعلمان استثنا یالعات فردنامه جهت کسب اطاین پرسش نامه دموگرافیگ:پرسش

 ت تاهل بود.یوضع و سابقه کار، التیسطح تحص ،جنس ،سن متغیرهایی چون

 Hermans[26]نامه توسط این پرسش  uestionnaireQotivation M:(Achievement( شرفتیپ-زشینامه انگپرسش

گزینه دارد. هر گویه با استفاده از مقیاس  4تمام است و هر گویه صورت جمالت نیمهگویه دارد که به 29ساخته شد. فرم نهایی این ابزار 

آید. هرچه نمره آزمودنی بیشتر ها به دست مییهشود و نمره این ابزار با مجموع نمره گوگذاری میای لیکرت از یك تا چهار نمرهچهار درجه

برای به دست آوردن روایی ابزار از روش اعتبار سازه و اعتباریابی  Hermans[26]پیشرفت است. -انگیزشباشد، به میزان بیشتری دارای 

روایی این آزمون را به  Bergold  & Steinmayr[27].معنادار بود 05/0آمده در سطح دستهای بهو همبستگی شدافتراقی استفاده 

 گزارش شده است. 86/0. پایایی آزمون نیز به کمك آزمون آلفای کرونباخ ندانمودهو تأیید  ندعاملی مورد بررسی قرار داد کمك تحلیل

به  83/0نامه در مطالعه حاضر، پایایی پرسش گزارش کردند. 87/0کرونباخ  پایایی آن را به روش آلفای [28]یو معصوم یزارعن یهمچن

 دست آمد.

توسط  ناختیروانش سرمایهنامه پرسش ):uestionnaireQapital Csychological P) یروانشناخت هینامه سرماپرسش

Luthans[29]  هر  ؛آوری استبینی و تابخودکارآمدی، امیدواری، خوشمقیاس خرده 4سؤال و  24طراحی شده و شامل  2007در سال

، روانشناختی سرمایهدهد. برای به دست آوردن نمره ای پاسخ میدرجه 6گویه است و آزمودنی به هر گویه در مقیاس  6مقیاس شامل خرده

شود. محسوب می روانشناختی سرمایهعنوان نمره کل ت جداگانه به دست آمده، سپس مجموع آنها بهمقیاس به صورابتدا نمره هر خرده

ترتیب برابر  بینی بهآوری و خوشمحاسبه شد که ضریب پایایی خودکارآمدی، امید، تاب 82/0نامه معادل ضریب آلفای کرونباخ این پرسش

ضریب آلفای کرونباخ برای  [30]یان و سجادیمحمدکند. در پژوهش گلتایید میاست که پایایی آنها را  80/0و  79/0، 72/0، 75/0

نامه با در تحقیق حاضر، پایایی پرسش به دست آمد. 46/0و  51/0، 82/0، 77/0 بینی به ترتیبآوری و خوشخودکارآمدی، امیدواری، تاب

 به دست آمد. 76/0 استفاده از آلفای کرونباخ

: (a Short Questionnaire for the Measurement of Habitual Physical Activity) یبدن تینامه فعالپرسش

 تیفعال اسیمقخردهسوال در سه  25 ینامه داران پرسشیساخته شده است. ا [31]و همکاران Baeckeتوسط  یت بدنینامه فعالپرسش

را  یبدن تینامه سطوح فعالن پرسشیسوال( است. ا 4) اوقات فراغت یبدن تیسوال( و فعال 14) یورزش یبدن تیسوال(، فعال 7) یکار یبدن

ت یرید متخصص در حوزه مدیاز اسات نفر 10نامه توسط پرسش ییروا دهد.یقرار م یبررس ددر سه شاخص کار، ورزش و اوقات فراغت مور

در تحقیق  اند.گزارش کرده 73/0کرونباخ  ینامه را به روش آلفان پرسشیا ییایپا [31]و همکاران Baeckeد قرار گرفت. ییمورد تا یورزش

 به دست آمد. 78/0نامه حاضر، پایایی پرسش

ه شده یته Watton[4]نامه توسط ن پرسشیا : ifeLork W(Questionnaire Quality of( یکار یت زندگیفینامه کپرسش

(، 10ا ت 5)سوال  یمن و بهداشتیا یط کاریمح (،4تا  1)سوال  یهشت بعد پرداخت منصفانه و کاف هرندیسؤال و دربرگ 35 یو دارااست 

(، 23تا  20)سوال  یو انسجام اجتماع یکپارچگی(، 19تا  16)سوال  ت مداومی(، فرصت رشد و امن15تا  11)سوال  های انسانیتوسعه قابلیت

نامه ( است. پرسش35تا  31)سوال  یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ و (30تا  28)سوال  یزندگ یکل ی(، فضا27تا  24)سوال  ییگراقانون

گیرد. نمره نمره می 5 "کامال راضی"نمره و گزینه  1 "کامال ناراضی"طوری که گزینه  ؛کرت تنظیم شده استیل یاس پنج ارزشیمق در

د تقسیم شده و نمره تمام ابعاد دهنده کیفیت زندگی کاری بهتر است و برعکس. مجموع سواالت هر بعد بر تعداد سواالت آن بعباالتر نشان

گزارش نموده است. روایی  ابزار از  88/0 یحالت کل نامه را درپرسش ییایب پایضر Watton[4]قرار دارند.  5تا  1 نامه در محدودهپرسش

 یمحاسبه گردید. طی این محاسبۀ ضریب آلفا« کرونباخ یضریب آلفا»و پایایی آن از طریق « نامههمبستگی سؤال با کل پرسش» طریق

در نوسان  85/0تا  50/0ها بینمقیاسو همچنین روایی خرده 83/0تا  75/0ها بین سمقیاخرده یبرا و 75/0نامه کل پرسش یکرونباخ برا

و پایایی  86/0نامه در مطالعه حاضر، پایایی کل پرسش [3].دست آمده مثبت و معنادار ب 76/0تا  45/0نامه نیز بین کل پرسش ییبود. روا

 به دست آمد. 88/0تا  74/0ها بین مولفه

گرفت. جهت بررسی توزیع متغیرها از آزمون  تحلیل قرارومورد تجزیه SPSS 19افزار نرمآمده با استفاده از دستهای بهدر نهایت داده

متغیرها از  یکنندگینیبشینقش پ یپیرسون و جهت بررس ییرها از آزمون همبستگبرای بررسی رابطه بین متغ اسمیرنوف-کولموگروف

-های عدم وجود خودهمبستگی با استفاده از آزمون دوربینزمان استفاده شد. همچنین مفروضهچندگانه به روش هم یل رگرسیون خطیتحل
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( کنترل گردید. در تمام VIF) س و شاخص تورم واریانسریق مقادیر تولرانبین از طواتسون و عدم وجود همخطی بین متغیرهای پیش

 در نظر گرفته شد. 05/0مورد قبول برابر داری امعنها سطح آزمون

 هایافته
 3/13تحصیالت  ؛درصد متاهل هستند 9/71درصد مجرد و  1/28 ؛درصد زن هستند 5/51درصد مرد و  5/48از کل نمونه مورد مطالعه 

 .(1)جدول  درصد فوق لیسانس بود 3/14د لیسانس و درص 4/72درصد فوق دیپلم، 

 
 (n=196الت )یت تاهل و تحصیت، وضعیتوزیع فراوانی جنس :1جدول 

 درصد یفراوان التیتحص درصد یفراوان ت تاهلیوضع درصد یفراوان تیجنس

 3/13 26 پلمیفوق د 1/28 55 مجرد 5/48 95 مرد

 4/72 142 سانسیل 9/71 141 متاهل 5/51 101 زن

 3/14 28 سانسیفوق ل      

 

سال و در  27/12 سابقه کار معلمان. همچنین میانگین ندسال قرار داشت 47تا  24سال و در محدوده  05/35پاسخگویان میانگین سنی 

 .(2)جدول  ندسال قرار داشت 24تا  1محدوده 

 یبدن تیفعالو  38/4( ±72/0) یروانشناخت هیسرما، 31/80( ±72/10)شرفت یپ-زشیانگ، 49/3( ±57/0) یکار یزندگ تیفیکمیانگین 

 .(2است )جدول  26/3( 45/0±)

 
 (n=196های توصیفی متغیرها )آماره : 2جدول 

 ممیماکز ممینیم کشیدگی چولگی اریانحراف مع نیانگیم متغیرها

 47 24 -82/0 06/0 87/5 05/35 سن

 24 1 -72/0 05/0 03/7 27/12 سابقه کار

 37/4 80/1 71/0 -37/0 57/0 49/3 یکار یگت زندیفیک

 00/5 00/2 13/0 -36/0 66/0 88/3 یپرداخت منصفانه و کاف

 00/5 67/1 33/0 -34/0 64/0 90/3 یمن و بهداشتیا یط کاریمح

 60/4 80/1 55/0 06/0 43/0 44/3 یانانس یهاتیتوسعه قابل

 00/5 00/2 -02/0 -10/0 61/0 92/3 ت مداومیفرصت رشد و امن

 50/4 75/1 43/0 -45/0 46/0 47/3 یو انسجام اجتماع یکپارچگی

 25/4 50/1 27/0 20/0 50/0 75/2 ییقانونگرا

 00/5 20/2 -70/0 -04/0 72/0 74/3 یزندگ یکل یفضا

 00/5 20/2 -44/0 -07/0 65/0 79/3 یکار یزندگ یاجتماع یوابستگ

 103 54 -19/0 -30/0 72/10 31/80 شرفتیپ-زشیانگ

 63/5 88/2 -89/0 -31/0 72/0 38/4 یه روانشناختیسرما

 67/5 33/1 41/0 -86/0 88/0 49/4 یخودکارآمد
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 83/5 67/1 67/0 -96/0 89/0 51/4 یدواریام

 83/5 67/1 -50/0 -14/0 95/0 97/3 یرآوتاب

 67/5 67/2 13/0 -61/0 67/0 45/4 ینیخوشب

 36/4 04/2 -12/0 -19/0 45/0 26/3 یت بدنیفعال

 00/5 29/1 57/0 39/0 62/0 02/3 یکار یت بدنیفعال

 93/4 21/2 -36/0 -18/0 59/0 62/3 یورزش یت بدنیفعال

 75/4 00/1 06/0 41/0 72/0 43/2 اوقات فراغت یت بدنیفعال

 

رنوف )جدول یاسم–ن کولموگروفرنوف استفاده شده است. نتایج آزمویاسم–ع متغیرها از آزمون کولموگروفینرمال بودن توز یبررس یبرا

 (.p>05/0باشد )یع نرمال میتوز یکه تمام متغیرها دارا دهدنشان می( 3
 

 (n=196ع متغیرها )ینرمال بودن توز یبررس یرنوف برایاسم–ن کولموگروفنتایج آزمو :3جدول 

 یداراسطح معن رنوفیاسم-کولموگروف Zآماره  

 086/0 254/1 یکار یت زندگیفیک

 081/0 268/1 شرفتیپ-زشیانگ

 115/0 195/1 یه روانشناختیسرما

 072/0 298/1 یخودکارآمد

 069/0 306/1 یدواریام

 104/0 216/1 یآورتاب

 087/0 252/1 ینیخوشب

 849/0 612/0 یت بدنیفعال

 086/0 253/1 یکار یت بدنیفعال

 201/0 072/1 یورزش یت بدنیفعال

 089/0 249/1 اوقات فراغت یت بدنیفعال

 

؛ آورده شده است 4رسون در جدول شماره یپ یرسون استفاده شد. نتایج آزمون همبستگیپ یجهت بررسی ارتباط بین متغیرها از همبستگ

وجود دارد داری امعنمعلمان رابطه مثبت  یکار یزندگ تیفیشرفت با کیپ-زشیدهد که بین انگرسون نشان مییپ ینتایج آزمون همبستگ

(05/0>p ،63/0=r .) 

، p<05/0) یآور(، تابp ،55/0=r<05/0) یدواری(، امp ،60/0=r<05/0) ی(، خودکارآمدp ،79/0=r<05/0) یروانشناخت هیبین سرما

59/0=rینیب( و خوش (05/0>p ،46/0=rبا ک )وجود دارد.داری امعنرابطه مثبت  یکار یزندگ تیفی 

 یبدن تی( و فعالp ،50/0=r<05/0)یورزش یبدن تی(، فعالp ،32/0=r<05/0) یکار یبدن تی(، فعالp ،51/0=r<05/0) یبدن تیبین فعال

  وجود دارد.داری امعنرابطه مثبت  یکار یزندگ تیفی( با کp ،52/0=r<05/0) اوقات فراغت
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 (n=196روابط متغیرها ) یرسون برایپ ینتایج آزمون همبستگ: 4دول ج

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           1 یکار یت زندگیفیک-1

          1 63/0** شرفتیپ-زشیانگ-2

         1 55/0** 79/0** یه روانشناختیسرما-3

        1 70/0** 56/0** 60/0** یخودکارآمد-4

       1 47/0** 75/0** 38/0** 55/0** یدواریام-5

      1 46/0** 48/0** 74/0** 38/0** 59/0** یآورتاب-6

     1 40/0** 39/0** 41/0** 64/0** 26/0** 46/0** ینیخوشب-7

    1 34/0** 32/0** 32/0** 28/0** 42/0** 28/0** 51/0** یت بدنیفعال-8

   1 69/0** 17/0* 19/0** 22/0** 16/0* 24/0** 22/0** 32/0** یکار یت بدنیفعال-9

  1 34/0** 88/0** 35/0** 33/0** 30/0** 27/0** 43/0** 27/0** 50/0** یورزش یت بدنیفعال-10

 1 33/0** 20/0** 87/0** 44/0** 31/0** 36/0** 38/0** 45/0** 29/0** 52/0** اوقات فراغت یت بدنیفعال-11

*05/0>p** ،01/0>p  

 

معلمان، از رگرسیون  یکار یگزند تیفیدر ک یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیانگ یکنندگینیبشینقش پ یجهت بررس

 زمان استفاده شده است. خطی چندگانه هم

معلمان توسط  یکار یزندگ تیفیدرصد از واریانس ک 71در واقع  ؛است 71/0ن برابر ییب تعیو ضر 84/0ضریب همبستگی چندگانه برابر 

 .شودتبیین می یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیمتغیرهای انگ

 یخودهمبستگ یر مالک دارایشود که متغجه گرفته میینت ،قرار دارد 5/2و  5/1ن ین مقدار بیاست. چون ا 0/2واتسن برابر -نیمقدار دورب

 باشد. ینبوده و خطاها مستقل از هم م

ن یدهد که بینشان م ،است 05/0کمتر از  Fآزمون  یدارانکه سطح معنیاست. با توجه به ا 001/0برابر  Fآزمون  یداراهمچنین سطح معن

 .(5وجود دارد )جدول  یدارامعن ین رابطه خطیبشیپ یرهایر مالک و متغیمتغ
 

 یکار یزندگ تیفیبر ک یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیبرای تاثیر انگ F وواتسن -نیجدول همبستگی، دورب :5جدول 

 یداراسطح معن F تسنوا-نیدورب نییب تعیضر چندگانه یب همبستگیضر

84/0 71/0 00/2 88/156 001/0 

 

 

استفاده شد. با توجه به اینکه شاخص تولرانس  VIFبین از شاخص تولرانس و برای بررسی شرط عدم وجود همخطی بین متغیرهای پیش

 .(6بین فاقد همخطی هستند )جدول شود متغیرهای پیشنتیجه گرفته می است، 1نزدیك به  VIFو 

(، p، 84/5=t=001/0) شرفتیپ-زشیشود که انگجه گرفته مییارائه شده است. با توجه به جدول نت 6نهایی رگرسیون در جدول  نتایج

 یداراتاثیر مثبت معن یمعلمان دارا یکار یزندگ تیفی( بر کp، 64/4=t=001/0) یبدن تی( و فعالp، 26/11=t=001/0) یروانشناخت هیسرما

 بینی کنند.معلمان را پیش یکار یزندگ تیفیتوانند کمی یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیمتغیرهای انگ بنابراین ؛باشدیم
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-زشیدارد. پس از آن متغیر انگ یکار یزندگ تیفیبینی کن تاثیر را در پیشیشتریب 56/0)بتا(  ب استانداردشدهیبا ضر یروانشناخت هیسرما
 .است 20/0با بتای  یبدن تیقرار دارد و در نهایت کمترین تاثیر مربوط به متغیر فعال 27/0 شرفت با بتاییپ

 

 یکار یزندگ تیفیبر ک یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیون تاثیر انگیب رگرسیجدول ضرا :6جدول 

 

 شدهب استانداردیضرا نشدهب استانداردیضرا

t تولرانس یداراسطح معن VIF 
B بتا(  اریمع یخطا(Beta 

   03/0 -17/2  21/0 -45/0 مقدار ثابت

 43/1 70/0 001/0 84/5 27/0 01/0 02/0 شرفتیپ-زشیانگ

 61/1 62/0 001/0 26/11 56/0 04/0 44/0 یه روانشناختیسرما

 22/1 82/0 001/0 64/4 20/0 06/0 26/0 یت بدنیفعال

 

 بحث
معلمان مدارس  یکار یزندگ تیفیدر ک یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشینگبا هدف بررسی نقش احاضر پژوهش 

معلمان   یکار یزندگ تیفیو ک یروانشناخت هیسرما نیانجام شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ب یاستان مرکز ییاستثنا

 یزندگ تیفیتواند کیم یروانشناخت هیچندگانه نشان داد که سرما یون خطیگرسل ریج تحلیدارد و نتارابطه مثبت وجود  ییمدارس استثنا

 دارد. یکار یزندگ تیفیبینی کن تاثیر را در پیشیشتریب 56/0)بتا(  شدهب استانداردیبا ضر یروانشناختهیبینی کند. سرماآنان را پیش یکار

چنین و هم یآورو تاب یخودکارآمد بینی،نظیر امید، خوش یبا داشتن ابعاد اختیروانشن سرمایه حاکی از این است که کنونی هشیافته پژو

ها، آنان شود. توجه به این مؤلفه یکار زندگی نهایت افزایش عملکرد و کیفیت تواند باعث بهبود شرایط معلمان و درانگیزش شغلی می

دور، از زمانی که مفهوم سازمان  که این هدف از گذشته بسیار کندفراهم می تررا بیش یورتوانمندتر کرده و شرایط بهبود بهره ها راسازمان

 [14]و همکاران Aveyج پژوهش ینتا افته باین یا اند.چالش همراه بوده ست که همواره در رسیدن به آن باا هابنا شده، مطلوب سازمان

همسو  ،ابطه منفی و با رفتارهای مثبتی مثل رفتارهای نوآورانه رابطه مثبت داردبا قصد ترک شغل رروانشناختی  سرمایهن ینکه بیبر ا یمبن

 سرمایهنکه بین یبر ا یمبن [32]و همکاران Aveyو  [17]نژادیپور و اوجی، عل[16]بلخکانلو و باعزت یعیشف یهاج پژوهشیاست و با نتا

ان ید بیافته باین ین اییهماهنگ است. در تب ،مستقیم و معنادار وجود دارد یارابطه و عملکرد کارکنان یکار زندگی با کیفیت روانشناختی

ت یمواجعه با موانع، ظرف استقامت در یینده، توانایبه آ ینیباز خوش ییل سطح باالیباال، به دل یروانشناخت هینمود که معلمان با سرما

دارد که  یها احتمال کمترشان در برگشتن به عقب در مواجهه با موانع و شکستییت و توانایمتعدد به سمت موفق یرهایاستخراج مس

رد ت و عملکیش رضایدر افزا ین سازه مثبت نقش مهمیجه ایاز دست دادن منابع ادراک کنند و در نت یبرا یدیاسترس را به عنوان تهد

 کارکنان دارد. یکار یزندگ تیفیو ک یشغل

ل یج تحلیرابطه مثبت وجود دارد و نتا ییمعلمان مدارس استثنا یکار یزندگ تیفیشرفت و کیپ-زشین انگین نتایج نشان داد که بیهمچن

بینی آنان را پیش یکار یزندگ تیفیتواند کیم )27/0 )بتا شدهب استانداردیبا ضر( شرفتیپ-زشیچندگانه نشان داد که انگ یون خطیرگرس

ج یافته با نتاین یبا کار معلمان دارد. ا یااجتماعی بااهمیت است که ارتباط ویژه یهاپیشرفت، از انگیزه-که انگیزش ییکند. از آنجا

 زندگی نکه بین ابعاد مختلف کیفیتیبر ا یمبن Baleghizadeh & Gordani[33] و [9]یو هاشم ی، غضنفر[7]یقربان یهاپژوهش

کاری، فضای  کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی )پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری

هنگ است. در تبیین این یافته هما ،و مستقیمی وجود دارددار امعنپیشرفت رابطه -های انسانی( و انگیزشکلی زندگی، توسعه قابلیت

-زشیاما انگ، توان چنین اظهار داشت به دلیل عدم پیشرفت و موفقیت در آینده کودکان استثنائی معلمین انگیزه کافی ندارندیم یپژوهش

واقع افرادی که  کند. دریجاد میا کمتری( را ای) شترییب ییایت و پویرا هدا یت شخصیهای بشر است که فعالیژگیو یشرفت عنصر اصلیپ

زی به اتمام برسانند یآمتیروی آنها اثر بگذارند و به طور موفق را که بتوانند بر یهایتیف و موقعیتکال ،شرفت باال هستندیپ-زشیدارای انگ

 ؛کنندیهم منه شکست خود را فرایستند و زمیمطمئن نبه خود  ،ن هستندییشرفت پایپ-زشیاما افرادی که دارای انگ ،دهندیح میرا ترج
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هر گونه غفلت از آن موجب اتالف منابع و در نتیجه  ،دارد ییاستثنا با توجه به نقش اساسی که انگیزش در عملکرد معلمان مدارس نیبنابرا

  [34].پرورش خواهد شدوآموزشسازمان ل باعث ارتقاء در وری مورد انتظار سازمان خواهد شد. توجه به این عامکاهش اثربخشی، سود و بهره

ج یرابطه مثبت وجود دارد و نتا ییمعلمان مدارس استثنا یکار یزندگ تیفیو ک یبدن تین فعالییافته دیگر این پژوهش نشان داد که ب

بینی کند. کمترین تاثیر مربوط به متغیر آنان را پیش یکار یزندگ تیفیتواند کیم یبدن تیچندگانه نشان داد که فعال یون خطیل رگرسیتحل

 یهاطیبر مح یبدن تیفعال یکه اظهار داشتند اجرا [20]و همکاران Vriese Dافته با مطالعات ین یااست.  20/0با بتای  یبدن تیفعال

 [25]یگ محمدیو ب [24]نژاد و همکارانز با مطالعات رمضانیهمخوان و ن ،گذار استریا تاثاز کار آنه یناش یکارکنان و احساس خستگ یکار

ن توان یشتریوجود دارد و مولفه اوقات فراغت ب یداراکارکنان ارتباط مثبت و معن یکار یزندگ تیفیک و یبدن تین فعالیکه نشان داد ب

 McAuleyو  [19]زاده و همکارانیج مطالعات خسروین با نتایهمسو است. همچن ،را دارا بود یکار یزندگ تیفیک ینیبشیا پی یرگذاریتاث

ت، نژاد، یتوان به نوع شغل افراد، قومیها را مگر پژوهشیبا دحاضر پژوهش ج ین تناقض نتایناهمخوان است. البته علت ا [35]و همکاران

که معلمان مدارس  ین در صورتیبنابرا ؛هر منطقه و کشور ارتباط داد یو اقتصاد یزان توسعه فرهنگیز میو ن یفرهنگ جامعه، طبقه اجتماع

ت بپردازند. یبه فعال یشتریموجب خواهد شد که تا آنان با تمرکز ب ،ش دهندیو اوقات فراغت خود را افزا یورزش یبدن تیفعال ییاستثنا

خود در جهت  یفکر یقوا یها و استفاده از تمامتیانجام فعال یه شاد و بانشاط برایا همکاران، روحارتباط موثر ب ین موجب برقراریهمچن

 شود.یسازمان م یبرا یخدمات بهتر و نوآور

درصد از واریانس  71 یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیانگ چندگانه نشان داد که یون خطیرگرس لیج تحلین نتایهمچن

ب یبا ضر یروانشناخت هیبینی معناداری بودند و سرمارا تبیین کرده و دارای توان پیش ییمعلمان مدارس استثنا یکار یزندگ تیفیک

قرار دارد  27/0شرفت با بتای یپ-زشیدارد. پس از آن متغیر انگ یکار یزندگ تیفیبینی کن تاثیر را در پیشیشتریب 56/0)بتا(  شدهاستاندارد

 هیق سرماین تحقین در ایبشیر پین متغیترن مهمیبنابرا ؛است 20/0با بتای  یبدن تییت کمترین تاثیر مربوط به متغیر فعالو در نها

معلمان  یکار یزندگ تیفیدر ک یبدن تیو فعال یروانشناخت هیشرفت، سرمایپ-زشیکنندگی انگبینیاست. در مورد نقش پیش یروانشناخت

 [16]آمده با نتایج بلخکانلو و باعزتدستهباما نتیجه  ،اراک تاکنون گزارشی در ادبیات پژوهشی مشاهده نگردیده استشهر  ییمدارس استثنا

همسو است. در واقع  ،رابطه وجود دارد یکار یزندگ تیفیو ک یروانشناخت هیسرما یهان مولفهینکه بیبر ا یمبن [36]و همکاران یو مرتضو

ژه، یکنواخت بودن بیش از حد کار و استرس و یو یازهایداشتن با کودکان با ن کاروبا وجود سر ییمعلمان مدارس استثنا توان گفت کهیم

ویژه در آموزان با نیازهای زیرا آنها نسبت به وضعیت کاری خود و دانش ،طلبندرا می یباالتر نشناختیروا سرمایهشتر، یب یشغل یفرسودگ

صورت مداوم، خودکارآمدی آنان در انجام وظایف باال رفته و بر این هدلیل انجام کارها به دهند. بشرایط سخت اسناد مثبت و سازگارتری می

یت، آنان دلیل تکراری بودن فعالبهدیگر، توانند کار خود را به درستی انجام دهند. از طرفی مهارت می ند که با استفاده از دانش وهست باور

کار داشتن با کودکان با نیازهای ویژه آور باشند تا بتوانند در حین کار توانایی ادامه وظایف شغلی را حفظ کنند. معلمان به دلیل سروباید تاب

های با توجه به مؤلفه روانشناختی سرمایهشخصی در عملکرد آنان کاسته نشود. بدیهی  د تا از کفایتو شغل پرمشقت سعی بر آن دارن

کند. از چه بهتر وظایف شغلی خود ترغیب میبینی معلمان را در جهت انجام هرآوری، امید، خودکارآمدی و خوشارزشمندی از جمله تاب

پذیری نتایج را ه تعمیماست ک یاستان مرکز ییصرفاً از میان معلمان مدارس استثناانتخاب نمونه کنونی،  پژوهشهای جمله محدودیت

 یکه باعث طوالن ها بودنامهمونه جهت تکمیل پرسشمحدودیت دیگر این پژوهش، عدم همکاری و مقاومت اعضای نکند. محدود می

 گردید.حاضر شدن زمان اجرای پژوهش 

 گیرینتیجه
 یت زندگیفیتواند تغییرات مربوط به کترتیب میبه یت بدنیرفت و فعالشیزش پی، انگیه روانشناختینتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرما

ه ینه سرمایدر زم یآموزش یهادورهها و کارگاه یبا برگزار شودبنابراین پیشنهاد می ؛ندبینی کپیش ییرا در معلمان مدارس استثنا یکار

د و یکوش ییمعلمان مدارس استثنا یکار یت زندگیفیسطح ک یدرصدد ارتقا یت بدنیشرفت و فعالیپ-زشیانگ ی، راهبردهایاختروانشن

 د.های الزم را برای آنها در نظر گیرحمایت ییپرورش استثناوسازمان آموزش

ت یران در جهت بهبود وضعیوسط همکاران و مدتت از معلمان یحما ،انجام کار فراهم گردد یشود امکانات الزم برایشنهاد مین پیهمچن

میزان دستمزد  ،ردیصورت گ یشتریکارکنان توجه ب یو جسمان یبه سالمت روان ،ردیدر سازمان کار صورت گ یو انسجام اجتماع یکپارچگی

 یغت آنان از طریق برگزارافزایش امکانات تفریحی، رفاهی، ورزشی و همچنین با توجه به اوقات فرا باو  با ساعات تدریس برابر گردد
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 یکار یزندگ تیفیگر و توجه به روابط غیررسمی موجب شود کیکدیبیشتر آنان با  یهاتفریحی و خانوادگی و ایجاد زمینه آشنایی یاردوها

 ابد. یآنان ارتقا 

توصیه  لذا ؛یا کشور متفاوت خواهد بودگر ید یهارفته و نتایج آن با استان)شهر اراک( انجام گ یدر استان مرکز کنونی تحقیقاز آنجا که 
از  یکار یزندگ تیفیچون کو  تا نتایج قابل تعمیم به جامعه باشد ندگردد تحقیقات بعدی به سوی سطوح سنجش کالنتر حرکت کمی

ردد در تحقیقات آتی گت و مطالعه همه آنها در یك تحقیق مشکل است، لذا به محققان توصیه میعوامل متعدد و متنوع زیادی تاثیرپذیر اس
 نیز بپردازند. یکار یزندگ تیفیبه سایر عوامل مرتبط با ک

 تشکر و قدردانی
 کنیم.ردند، صمیمانه تقدیر و تشکر مییاری کحاضر پژوهش  که ما را در انجام یاستان مرکز ییه معلمان مدارس استثنایوسیله از کلبدین
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