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Background and Objectives: Quality of work life is one of the most important 
factors in promotion of teachers and having them continue their jobs. This study 
aimed at designing and evaluating a questionnaire for teachers’ work life quality. 

Methods: In this research, a sequential exploratory approach (instrument ed-
iting model) was used and in the qualitative stage, a semi-structured interview 
method was used to determine the quality of life of teachers. In the qualitative 
stage, indices of work life quality were identified using semi-structured interviews 
with 12 teachers (9 men and 3 women) of Karaj city (2014-2015 educational year) 
selected through purposive sampling method. The qualitative data was analyzed 
using Straus and Corbin method. Subsequently, a questionnaire of teachers’ work-
ing life quality was constructed based on these indices and was validiated in the 
quantitative stage.

Results: Content validity was confirmed by five experts using content validity 
index. A sample of 760 (387women) teachers selected through multistage cluster 
sampling were handed out two questionnaires including a researcher-made ques-
tionnaire of teachers quality of working life and Walton (1973) quality of work life 
questionnaire. Construct validity of the research-made questionnaire was exam-
ined using exploratory factor analysis. Eight factors were extracted and confirmed 
through confirmatory factor analysis. Fit indices of model indicate compliance. 
Convergent validity was confirmed by its correlation with the quality of work life 
questionnaire (P<0.01). Reliability was confirmed by calculating Cronbach’s alpha 
coefficient (0/74-0/88).

Conclusion: The results of the study indicated that the researcher-made ques-
tionnaire with regard to its design in the job context of Iranian teachers, with 54 
items, is an appropriate tool for assessing the quality of their working life.
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مقدمه
معلمان1 1)quality1 of1work1 life( کاری1 زندگی1 کیفیت1
به1عنوان1شاخصي1مؤثر1در1آموزش1و1پرورش1توجه1مجریان1و1
1.]1[ است1 کرده1 جلب1 خود1 به1 را1 تعلیم1و1تربیت1 پژوهشگران1
نه1تنها1 که1 است1 چندبعدی1 مفهومی1 کاری1 زندگی1 کیفیت1
شامل1عوامل1مربوط1به1شغل1مثل1رضایت1شغلی،1رضایت1از1
بلکه1عوامل1کلی1تر1مثل1 با1همکاران1است،1 پرداخت1و1روابط1
رضایت1از1زندگی،1بهزیستی1و1احساسات1عمومی1تر1را1نیز1در1

بر1می1گیرد1]2[.
تعداد1اندکی1ابزار1اندازه1گیری1کیفیت1زندگی1کاری1وجود1
دارد1و1آنهایی1هم1که1هست1شواهد1کمی1برای1اعتبار1و1روایي1
دارد.1Walton1اولین1و1مشهورترین1فردی1است1که1مؤلفه1های1
به1هشت1متغیر1 او1 را1طبقه1بندی1کرد.1 کیفیت1زندگی1کاری1
اصلی1برای1سنجش1کیفیت1زندگی1کاری1توجه1کرد:1پرداخت1
فرصت1 بهداشتی،1 و1 ایمن1 کاری1 شرایط1 کافی،1 و1 منصفانه1

مناسب1برای1توسعۀ1قابلیت1های1انسانی،1فرصت1مناسب1برای1
رشد1و1امنیت1مدام،1اهمیت1کار1در1جامعه،1قانونمندی1کار1و1
تناسب1اجتماعی1]3[.1در1مقیاس1کیفیت1زندگی1مرتبط1با1کار1
)Work1Related1Quality1Of1Life1Scale(1شش1عامل1اصلی1
برای1تبیین1کیفیت1زندگی1کاری1افراد1وجود1دارد.1این1شش1
از:1رضایت1شغلی1و1حرفه1ای،1شرایط1 خرده1مقیاس1عبارت1اند1
کاری،1بهزیستی1کلی،1تداخل1کار1ـ1خانواده،1استرس1در1کار1و1

کنترل1در1کار]4[.
عنوان1 به1 متفاوتي1 مؤلفه1هاي1 بر1 پیشین1 پژوهش1هاي1 در1
معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 سازندة1 یا1 مهم1 شاخص1های1
تأکید1شده1است.1در1پژوهش1Yong1و1Lu1بي1توازني1بین1درآمد1
مسائلی1 و1 فراغت1 اوقات1 خانواده،1 از1 مراقبت1 کار،1 ساعات1 و1
مشارکت1 و1 مدیریت1 فقیر،1 آموزشی1 ـ1 فیزیکی1 محیط1 مثل1
دموکراتیک1محدود1و1شانس1کم1در1ارتقاي1شغلي1در1کاهش1
است1 بوده1 مؤثر1 چینی1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 سطح1

مقالۀ1پژوهشی

تاریخ1وصول:1
تاریخ1پذیرش:
انتشار1آنالین:

1۳۹۷/0۷/06
1۳۹۷/12/10
1۳۹8/01/01

زمینه و هدف: کیفیت1زندگی1کاری1از1عوامل1مؤثر1ارتقا1و1حفظ1معلمان1در1شغلشان1است.1هدف1این1پژوهش1
طراحی1و1اعتبارسنجی1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1است.

با1 کیفی1 مرحلۀ1 در1 و1 استفاده1 ابزار(1 تدوین1 )مدل1 متوالی1 اکتشافی1 رویکرد1 از1 پژوهش1 این1 در1 کار:  روش 
روش1مصاحبۀ1نیمه1ساختار1شاخص1های1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1شهرستان1کرج1در1سال1تحصیلی1۹4-۹51
شناسایی1شدند.1121معلم1)1۹مرد1و1۳1زن(1به1روش1نمونه1گیری1هدفمند1در1مصاحبۀ1نیمه1ساختار1شرکت1کردند.1
داده1های1به1دست1آمده1از1مرحلۀ1کیفی1پژوهش1با1استفاده1از1فنون1اشتراوس1و1کربین11کدگذاری1شده1و1بر1اساس1این1

درون1مایه1ها1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1طراحی1و1در1مرحلۀ1کمی1رواسازی1شد.1

یافته ها:1روایی1صوری1با1استفاده1از1نظر1پنج1متخصص1و1روایی1محتوا1با1استفاده1از1شاخص1روایی1محتوا1تأیید1
نمونه1گیری1خوشه1ای1چند1مرحله1ای1 روش1 به1 کرج1 نواحی1چهارگانۀ1شهر1 در1 زن(1 1۳8۷( معلم1 شد.1سپس1۷601
انتخاب1و1به1پرسشنامه1های1محقق1ساختۀ1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1و1کیفیت1زندگی1کاری1والتون1پاسخ1دادند.1
برای1بررسی1روایی1سازة1پرسشنامه،1این1نمونه1به1دو1زیرنمونۀ1مساوی،1تقسیم1و1روی1یکی1از1این1نمونه1ها،1به1تصادف،1
تحلیل1عاملی1اکتشافی1انجام1و1هشت1عامل1استخراج1شد1که1در1تحلیل1عاملی1تأییدی1بر1نمونۀ1دوم1با1شاخص1های1
با1 با1محاسبۀ1همبستگی1آن1 تأیید1شد.1روایی1همگرای1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1 برازش1مطلوب1
پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1والتونP>0/01(1(1و1پایایی1پرسشنامه1نیز1با1محاسبۀ1ضریب1آلفای1کرونباخ1)10/۷4

تا0/881(1تأیید1شد.

نتیجه گیری:1پرسشنامۀ1ساخته1شده،1با1توجه1به1طراحی1آن1در1بافت1شغلی1معلمان1ایرانی،1با1541گویه1ابزار1
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ارزش1 نشان1مي1دهد1که1 1Liyas و1 1Arif نتایج1پژوهش1 1.]5[
از1 و1رضایت1 زندگی1 و1 کار1 توازن1 کاری،1 کار،1جو1 ادراک1شدة1
معلمان1 ادراک1 شکل1دهندة1 اصلی1 عوامل1 زندگی1 در1 روابط1
1Naderlou 1.]6[ بودند1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 از1 پاکستانی1
که1 معلماني1 از1 مصاحبه1 با1 کیفی1 پژوهشي1 در1 1Yaghmai و1
رسیدند1 نتیجه1 این1 به1 داشتند1 ویژه1 نیازهای1 با1 کودکاني1
استثنایی1 مدارس1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 مفهوم1 که1
با1 تعامل1 کار،1 محل1 در1 روابط1 درون1مایۀ1 هفت1 زنجان1 شهر1
موانع1 شغلی،1 رضایت1 شغلی،1 مشارکت1 و1 ارتقا1 دانش1آموزان،1

شغلی،1قوانین1و1جایگاه1شغلی1و1عملکرد1کاری1را1دارد1]7[.
معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 شاخص1های1 بر1 مروری1
احترام،1 کند:1 آشکارمی1 را1 مؤلفه1ها1 این1 سازمانی،1 ادبیات1 در1
و1 برانگیزاننده1 حرفه1ای1 تعامالت1 تصمیم1گیری،1 در1 مشارکت1
بردن1 باال1 در1 که1 روش1هایی1 و1 ساختارها1 همکاران،1 با1 مکرر1
دانش،1 به1کاربستن1 و1 کسب1 فرصت1 مؤثرند،1 کارآمدی1 حس1
مهارت1و1تخصص1و1هماهنگی1بین1اهداف1شخصی1و1اهداف1
مدرسه1]12-8[.1با1وجود1آن1که1مؤلفه1ها1و1شاخص1های1تجربی1
متعددی1برای1کیفیت1زندگی1کاری1در1متون1و1مقاالت1زیادی1
مشخص1شده،1ولی1مستندات1ناچیزی1در1مورد1این1که1کیفیت1
زندگی1کاری1معلمان1ایرانی1شامل1کدام1یک1از1این1شاخص1ها1

می1شود،1وجود1دارد.1
زندگی1 کیفیت1 خصوص1 در1 که1 پژوهش1هایی1 همچنین1
کاری1در1کشورمان1انجام1شده1بیشتر1از1نوع1همبستگی1بین1دو1
یا1چند1متغیر1بوده1و1مقیاس1هایی1را1به1کار1برده1اند1که1در1بافت1
فرهنگی1ـ1اجتماعی1دیگر1کشورها1طراحی1و1ساخته1شده1و1
به1بسترهای1شغلی،1تجارب1شخصی1و1دیدگاه1معلمان1ایرانی1
کاری1 زندگی1 کیفیت1 زمینۀ1 در1 پژوهش1 است.1 نشده1 توجه1
معلمان1ایرانی1با1موانعی1مثل1نداشتن1صراحت1و1شفافیت1در1
شاخص1های1 در1دسترس1نبودن1 کاری،1 زندگی1 کیفیت1 سازة1
کیفیت1زندگی1کاری1و1فقدان1مقیاسی1براي1اندازه1گیری1معتبر1
و1ساخت1 رو1به1روست.1طراحی1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1
معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 ارزیابی1 برای1 مناسب1 ابزاري1
ایرانی1باعث1مي1شود1موانع1پیش1روی1پژوهشگران1حذف1شود.1
کنند1 مشخص1 مي1توانند1 آموزش1و1پرورش1 مدیران1 همچنین1
چه1حیطه1هایی1از1زندگی1کاری1معلمان1نیاز1به1تغییر1یا1ارتقا1
دارد1و1به1آنها1در1طراحی،1اجرا1و1ارزیابی1برنامه1های1کیفیت1

زندگی1کاری1معلمان1کمک1مي1کند.1
موجود1 مقیاس1های1 این1که1 و1 ذکرشده1 موارد1 به1 توجه1 با1
در1کشورهای1غربی1به1لحاظ1تهیه1شدن1در1بافت1اجتماعی1ـ1
فرهنگی1متفاوت1براي1سنجش1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1
ابعاد1 تا1 ایرانی1کاربرد1محدود1دارد،1پژوهشگر1تصمیم1گرفت1
را1 معلمان1 دیدگاه1 از1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 شاخص1های1 و1
برای1 پرسشنامه1ای1 به1دست1آمده1 نتایج1 اساس1 بر1 و1 شناسایی1
رواسازی1کند.1 و1 آنها1طراحی1 زندگی1کاری1 سنجش1کیفیت1
کیفیت1 این1سؤال1که1شاخص1های1 پژوهش1 در1بخش1کیفی1
زندگی1کاری1معلمان1ایرانی1کدام1است1و1در1بخش1کمی1نیز1
اعتبار1پرسشنامۀ1طراحی1شده1چگونه1 و1 این1سؤال1که1روایی1

است،1مطرح1شد.

روش بررسي 
با1 1)mixed1 method1 research( ترکیبی1 پژوهش1 این1
ابزار(1است.1در1 )از1نوع1مدل1تدوین1 راهبرد1اکتشافی1متوالی1
روش1اکتشافی1متوالی1نتایج1مرحلۀ1اول1پژوهش1)کیفی(1به1
منجر1 )کمی(1 دوم1 مرحلۀ1 روش1 شدن1 روشن1 و1 شکل1گیری1
استفاده1 ابزار1 تدوین1 مدل1 از1 زمانی1 پژوهشگران1 می1شود.1
به1تدوین1و1اجرای1 یافته1های1کیفی1 به1 با1توجه1 می1کنند1که1
یک1ابزار1کمی1نیاز1دارند.1در1این1طرح1پژوهشگر1ابتدا1موضوع1
محدود1 شرکت1کنندة1 چند1 با1 کیفی1 صورت1 به1 را1 پژوهش1
براي1 راهنما1 عنوان1 به1 کیفی1 یافته1های1 از1 سپس1 و1 بررسی1
استفاده1 کمی1 پیمایش1 ابزار1 مقیاس1های1 و1 پرسش1ها1 تدوین1
می1کند.1در1مرحلۀ1دوم1جمع1آوری1داده1پژوهشگر1این1ابزارها1
طرح1 این1 در1 می1کند.1 رواسازی1 و1 اجرا1 کمی1 صورت1 به1 را1
روش1های1کمی1و1کیفی1از1طریق1تدوین1پرسش1های1ابزار1به1

هم1متصل1می1شوند1]13[.1
در1ادامه1مراحل1کیفی1و1کمی1پژوهش1به1تفکیک1توضیح1

داده1می1شود.
کیفی1 مرحلۀ1 در1 که1 است1 روشی1 نیمه1ساختار1 مصاحبۀ1
و1۳1 مرد1 معلم1 1۹( نفر1 است.1121 استفاده1شده1 پژوهش1 این1
انتخاب1شده1اند1 نمونه1گیری1هدفمند1 به1روش1 معلم1زن(1که1
تنوع1 به1 نمونه1 انتخاب1 در1 کردند.1 شرکت1 مصاحبه1ها1 در1
شرکت1کنندگان1از1نظر1متغیرهایی1مثل1سابقۀ1کار،1مقطع1و1

رشتۀ1تحصیلی1توجه1شد.
مقاطع1سه1گانۀ1 مدارس1 در1 قبلی1 هماهنگی1 با1 مصاحبه1ها1
شهرستان1کرج1در1سال1تحصیلي۹51-1،۹4در1مکانی1آرام،1با1
رضایت1کامل1مصاحبه1شوندگان1و1بدون1حضور1افراد1دیگر1انجام1
شد.1مدت1زمان1اجرای1مصاحبه1ها1بین1451دقیقه1تا1یک1ساعت1
بود.1مصاحبه1با1این1پرسش1آغاز1شد:1شما1از1زندگی1کاری1خود1
راضی1هستید؟1یا1با1توجه1به1تجارب1کاری1تان1چه1احساسی1به1
زندگی1کاری1خود1دارید؟1و1با1این1پرسش1بازپاسخ1ادامه1پیدا1
از1زندگی1 نارضایتی(1 )یا1 باعث1رضایت1شما1 کرد:1چه1چیزی1
کاری1تان1شده1است؟1در1طول1مصاحبه1از1پرسش1های1تجربی،1
احساسي،1دانشی1و1در1مواقع1الزم1از1سؤاالت1کاوشگرانه1هم1
از1قبیل:1می1توانید1بیشتر1در1 استفاده1شد.1پرسیدن1سؤاالتی1
این1زمینه1توضیح1دهید؟1یا1می1شود1منظورتان1را1واضح1تر1بیان1
کنید؟1دستیابی1به1معنای1دقیق1اظهارات1مصاحبه1شونده1ها1را1
اظهارات1 بیشتر1گاهی1 به1صحبت1 برای1تشویق1 آسان1تر1کرد.1
مصاحبه1شونده1خالصه1و1بازگو1شد.1در1پایان1مصاحبه1هم1این1
مانده1است1که1 باقی1 نکته1ای1 یا1 آیا1مسئله1 سؤال1مطرح1شد:1
بخواهید1دربارة1آن1صحبت1کنید؟1به1این1شکل1تا1جای1ممکن1

سعی1شد1مطلب1ناگفته1ای1باقی1نماند.
مصاحبه1با1اجازه1گرفتن1از1مصاحبه1شونده1ضبط11و1پس1از1
پژوهشگر1 شد.1 پیاده1 کاغذ1 روی1 صوتی1 فایل1 مصاحبه1 اتمام1
لفظ1به1لفظ1آنچه1که1در1مصاحبه1گفته1شد1را1نوشت.1تحلیل1
با1 نظریه(1 یک1 به1 دادن1 شکل1 و1 مفاهیم1 )کدگذاری1 داده1ها1
استفاده1از1فنون1ارائه1شدة1Strauss1و1Corbin1)1۹۹8(1انجام1
شد.1مالک1نمونه1گیری1در1مرحلۀ1کیفی1اشباع1نظری1مقوله1ها1
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نظری1 اشباع1 نقطۀ1 به1 رسیدن1 هنگام1 و1 بود1 )مضمون1ها(11
نمونه1گیری1پایان1یافت1]14[.1

در1 کار1 به11 مشغول1 معلمان1 همۀ1 پژوهش1 آماری1 جامعۀ1
مقاطع1سه1گانۀ1آموزش1وپرورش1شهر1کرج1در1سال1تحصیلی1
۹5-1۹4بودند.1در1مرحلۀ1کمی1پژوهش1از1نمونه1گیری1خوشه1ای1
چندمرحله1ای1استفاده1شد.1بدین1ترتیب1که1از1هریک1از1نواحی1
چهارگانۀ1آموزش1وپرورش1شهر1کرج1شش1مدرسه1در1هریک1
از1مقاطع1سه1گانۀ1تحصیلی1)سه1مدرسۀ1دخترانه1و1سه1مدرسۀ1
پسرانه(1به1شیوة1تصادفی1انتخاب1شد1و1معلمان1این1مدارس1
به1پرسشنامه1ها1پاسخ1دادند.1۷601)1۳8۷زن(1معلم1در1پژوهش1
شرکت1داده1شدند.10/۷11از1شرکت1کنندگان1در1مدارس1دولتی1
عادی1مشغول1به1کار1بوده،10/821معلم1رسمی،10/8۹1متأهل1
و1از1نظر1سطح1تحصیالت،1رشتۀ1تحصیلی1و1سابقۀ1کار1متنوع1
بودند.1الزم1به1ذکر1است1که1این1حجم1از1نمونه1بر1اساس1تعداد1
گویه1های1پرسشنامه1)حداقل1ده1برابر1تعداد1گویه1ها(1انتخاب1
کمک1 به1 پرسشنامه1ها1 اجرای1 از1 به1دست1آمده1 داده1های1 و1
نرم1افزارهای1SPSS1نسخۀ1161و1AMOS1نسخۀ1161با1استفاده1
از1روش1های1تحلیل1عاملی1اکتشافی،1تأییدی،1آلفای1کرونباخ1

و1همبستگی1تجزیه1وتحلیل1شد.1
کاری  زندگی  کیفیت  محقق ساختة  پرسشنامة 

معلمان
پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1بر1اساس1مصاحبۀ1
پرسشنامه1541 نهایی1 نسخۀ1 تدوین1شد.1 آنها1 با1 نیمه1ساختار1
سؤال1دارد1که1معلمان1در1قالب1مقیاس11لیکرت1نظرات11خود1

ابراز1می1کنند.1خصوصیات1 را1در1خصوص11شرایط11کاری11خود1
روان1سنجی1این1پرسشنامه1از1طریق1تحلیل1عاملی1اکتشافی،11
بخش1 در1 همبستگی1 و1 کرونباخ1 آلفای1 محاسبۀ1 تأییدی،1

یافته1ها1به1تفصیل1آمده1است.
پرسشنامة کیفیت زندگی کاری والتون

12۹ و1 کرده1 تهیه1 را1 پرسشنامه1 این1 1)1۹۷۳( 1Walton  
سؤال1با1طیف1پنج1گزینه1ای1لیکرت1)خیلی1کم،1کم1تا1حدی،1
زیاد،1خیلی1زیاد(1دارد1که1به1ترتیب1نمرة141،۳1،21،11و151به1
آنان1تعلق1می1گیرد1و1هشت1خرده1مقیاس1پرداخت1منصفانه1و1
ایمن1و1بهداشتی،1تأمین1فرصت1رشد1و1 کافی،1محیط1کاری1
امنیت1مدام،1قانون1گرایی1در1سازمان،1وابستگی1اجتماعی1در1
زندگی1کاری،1فضای1کلی1زندگی،1وحدت1و1انسجام1اجتماعی1
انسانی1دارد.1والتون1ضریب1 در1سازمان1و1توسعۀ1قابلیت1های1
کرده1 گزارش1 10/88 کلی1 حالت1 در1 را1 پرسشنامه1 پایایی1
است.1پایایی1این1پرسشنامه1بر1حسب1ضریب1آلفای1کرونباخ1
10/8۳ 1)2000( 1Jamshidi 1،0/85 1)2006(1Rahimi توسط1
1Hossainiو1همکاران1)200۹(10/851گزارش1شده1است1 و1

.]15، 16، 17[

یافته ها
با1 داده1های1به1دست1آمده1از1طریق1تجزیه1وتحلیل1مصاحبه1
فردی،1 شاخص1 15 شامل1 پژوهش1 کیفی1 مرحلۀ1 در1 معلمان1
زیر1 186 و1 مقوله1 114 شغلی،1 سازمانی،1 خانوادگی،1 اجتماعی،1

مقوله1بود1که1در1جدول111آمده1است.1

جدول 1. درون مایه های کیفیت زندگی کاری معلمان

مقولهشاخص

توسعۀ1حرفه1ای،1نگرش1های1شغلی،1مهارت1های1حرفه1ایفردی

حمایت1همسر،1توازن1کار1ـ1خانوادهخانوادگی

منزلت1اجتماعی،1تعامالت1بین1فردی،1محیط1اجتماعیاجتماعی1

استرس1شغلی،1حقوق1و1مزایا،1استقالل1کاریشغلی

امکانات1مدرسه،1حمایت1مدیران،1مشارکت1مؤثرسازمانی

تدوین1 طریق1 از1 داده1ها1 اتصال1 ترکیبی1 پژوهش1 این1 در1
صورت1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 پرسشنامۀ1 گویه1های1
استخراج1 و1 شناسایی1 کیفی،1 مرحلۀ1 انجام1 از1 پس1 گرفت.1
شاخص1های1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان،1پرسشنامۀ1کیفیت1
زندگی1کاری1معلمان1طراحی1شد.1برای1هر1مقولۀ1فرعی1یک1
گویه1ساخته1شد.1پرسشنامه1در1مقیاس1لیکرت1و1با1گزینه1های1
«کامال1موافقم1تا1کامال1مخالفم»1بود.1برای1هر1گویه1پنج1گزینه1
کامال1 از:1 به1ترتیب1 آن1ها1 ارزشی1 بار1 که1 شد1 گرفته1 نظر1 در1
موافقم1)5(1تا1کامال1مخالفم1)1(1و1تعداد1گویه1های1پرسشنامۀ1

اولیه1861گویه1بود.
برای1تعیین1روایی1صوری1پرسشنامه1از1پنج1استاد1دانشگاه1

خواسته1شد1که1در1مورد1امالي1کلمات،1شفاف1بودن1مفهوم1
گویه1ها1و1سادگی1کامل1کردن1ابزار1اظهارنظر1کنند1و1بر1اساس1
شد.1 اصالح1 و1 بازنگری1 گویه1ها1 نیز1 پاسخ1دهندگان1 نظرات1
روایی1 شاخص1 از1 استفاده1 با1 نیز1 پرسشنامه1 محتوایی1 روایی1
تعیین1 برای1 و1 بررسی1 1)Content1 validity1 index( محتوا1
شاخص1روایی1محتوا1گویه1ها1به1همراه1هریک1از1درون1مایه1ها1و1
مقوله1های1اصلی1و1فرعی1برای1ده1نفر1از1اعضای1هیئت1علمی1
آنها1 از1 شد.1 ارسال1 تربیتی1 علوم1 و1 روان1شناسی1 رشته1های1
خواسته1شد1در1مورد1هر1گویه1بر1اساس1سه1معیار1)سادگی،1
چهار1نقطه1ای1 لیکرت1 مقیاس1 یک1 به1 بودن(1 مربوط1 و1 وضوح1
پاسخ1دهند.1شاخص1روایی1محتوا1با1تقسیم1تعداد1متخصصان1
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که1به1یک1گویه1نمرة1۳1یا141داده1اند1بر1تعداد1کل1متخصصان1
به1دست1آمد1و1برای1هرگویه1محاسبه1شد.1در1صورتی1که1801
درصد1در1مورد1گویه1ای1توافق1حاصل1می1شد1آن1گویه1معتبر1

بود1و1در1ابزار1باقی1مي1ماند1]18[.1
از1 مذکور1 پرسشنامۀ1 سازة1 روایی1 شدن1 مشخص1 برای1
روش1های1تحلیل1عاملی1و1روایی1همگرا1استفاده1شد.1ابتدا1نمونۀ1
1۷60نفری1پژوهش1به1صورت1تصادفی1به1دو1زیرنمونۀ1مساوی1
1Explorative1factor(1تقسیم1و1سپس1تحلیل1عاملی11اکتشافی
analysis(1بر1یکی1از1نمونه1ها1شامل1۳801نفر1)11۹2زن(1که1
به1تصادف1انتخاب1شده1بودند،1انجام1گرفت1و1نتایج1حاصل1از1
آن1با1استفاده1از1تحلیل1عاملی1تأییدیConfirmatory(1(1بر1

نمونۀ1تصادفی1دوم1آزمون1شد.
تحلیل1عاملی1اکتشافی1با1روش1مؤلفۀ1اصلی1و1استفاده1از1
برای1 براي1 آن،1 انجام1 از1 قبل1 انجام1شد.1 واریماکس1 چرخش1

از1 داده1ها،1 بودن1 از1مناسب1 اطمینان1 و1 این1روش1 از1 استفاده1
بارتلت1 آزمون1 و1 1)KMO( اوکلین1 و1 مایر1 کیسر،1 آزمون1هاي1

استفاده1شد.1نتایج1این1آزمون1ها1در1جدول121آمده1است.
که1 می1دهد1 نشان1 بارتلت1 و1 1KMO آزمون1های1 نتایج1
می1توان1از1داده1ها1یک1ساختار1عاملی1مشخص1استخراج1کرد.1
هشت1عامل1از1اجرای1تحلیل1عاملی1)در1قالب15۹1سؤال(1به1
دست1آمد1که1با1توجه1به1محتوای1گویه1ها1نام1گذاری1شد1)عامل1
1:1توسعۀ1حرفه1ای؛1عامل1:21مزایای1شغلی؛1عامل1:۳1حمایت1
مدیران؛1عامل1:41استرس1های1شغلی؛1عامل1:51نگرش1شغلی؛1
عامل1:61حمایت1همسر؛1عامل1:۷1توازن1کار1ـ1خانواده1و1عامل؛1
ویژة1 ارزش1 معیارهای1 اساس1 بر1 عامل1ها1 مؤثر(.1 مشارکت1 1:8
باالتر1از1یک،1متعامد1نبودن1و1بار1عاملی1باالتر1از10/۳1مشخص1
شد.1این1هشت1عامل1حدود11441درصد1واریانس1پرسشنامه1را1

تبیین1کردند1)1جدول۳1(.

جدول 2. نتایج آزمون های KMO و بارتلت

sig df  Chi-square KMO 

0/001 ۳40۳ 11/2۷01 0/۹1

جدول 3. واریانس تبیین شده توسط هریک از عوامل هشتگانه در تحلیل عاملی اکتشافی

مقادیر استخراج شده بعد از چرخش واریماکس     مقادیر استخراج شده قبل ازچرخش واریماکس
عامل

واریانس1تراکمی1 درصد1تبیین1واریانس ارزش1ویژه واریانس1تراکمی1 درصد1تبیین1واریانس ارزش1ویژه

۹/6 ۹/6 8 1۹/۷ 1۹/۷ 16/4 توسعۀ1حرفه1ای

1۷/6 8/1 6/۷ 2۹/5 1۹/۷ 8/1 مزایای1شغلی

25 ۷ 5/8 ۳6 6/5 5/4 حمایت1مدیران

۳0/1 5/5 4/5 ۳۹ ۳/1 2/5 استرس1شغلی

۳4/6 4/5 ۳/۷ 41/6 2/6 12/2 نگرش1شغلی

۳8/2 ۳/6 ۳ 4۳/8 2/2 11/8 حمایت1همسر

41/۷ ۳/5 ۳ 46 2 1/6 1توازن1کار1ـ1خانواده

44 2/۳ 2 4۷/۷ 2 1/6 مشارکت1مؤثر

کاری1 زندگی1 کیفیت1 آیا1 که1 موضوع1 این1 بررسی1 برای1
معلمان1توسط1عوامل1توسعۀ1حرفه1ای،1مزایای1شغلی،1حمایت1
مدیران،1مشارکت1مؤثر،1استرس1شغلی،1حمایت1همسر،1توازن1
1خانواده1و1نگرش1شغلی1به1درستی1سنجیده1مي1شود1و1این1 کارـ1
یا1 به1درستی1مي1سنجند1 را1گویه1های1مربوط1 عوامل1هشتگانه1
خیر1از1تحلیل1عاملی1تأییدی1مرتبۀ1دوم1استفاده1شد.1الزم1به1
ذکر1است1که1تحلیل1عاملی1تأییدی1بر1یکی1دیگر1از1نمونه1های1
این1 داده1های1 و1 انجام1 اصلی1 نمونۀ1 از1 استخراج1شده1 تصادفی1
گروه1نمونۀ1تصادفی1۳801نفر1)11۹5زن(1از1معلمان1شهرستان1

کرج1بودند1که1با1استفاده1از1نرم1افزار1AMOS1به1روش1بیشینۀ1
درست1نمایی1تحلیل1عاملی1تأییدی1شدند1)جدول41(.

حد1 در1 هشت1عاملی1 مدل1 برای1 برازندگی1 شاخص1های1
مطلوبی1بوده1و1نشان1دهندة1تطابق1خوب1مدل1هشت1عاملی1با1
داده1هاست.1تعداد1گویه1های1پرسشنامه1که1بعد1از1مرحلۀ1کیفی1
186عدد1بود1طی1فرایند1روایی1صوری1و1محتوایی1به1۷۳1گویه،1
در1تحلیل1عاملی1اکتشافی1به1621و1در1تحلیل1عاملی1تأییدی1

به1541گویه1کاهش1یافت1)جدول51(.
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جدول 4. ضرایب مسیر متغیر مکنون کیفیت زندگی کاری معلمان به عوامل هشت گانه درتحلیل عاملی تأییدی

جدول 5. شاخص های برازش مدل برای مدل هشت عاملی در اجرای تحلیل عاملی تأییدی 

R2 ضریب استاندارد رگرسیون  وزن رگرسیون خرده مقیاس 

0/54 **0/۷۳ 0/42 توسعۀ1حرفه1ای

0/81 **0/۹0 0/65 حمایت1مدیران

0/58 **0/۷6 0/64 نگرش1شغلی

0/2 **0/44 0/26 1توازن1کار1ـ1خانواده

0/۳1 **0/55 0/4۷ حمایت1همسر

0/51 **0/۷2 0/42 1مشارکت1مؤثر

0/64 **0/80 0/60 1مزایای1شغلی

0/1 **-0/26 -0/15 1استرس1شغلی
*P<0/05،1**P<0/01

NFI RFI TLI IFI CFI RMSEA P CMIN/DF DF CMIM

0/۹4 0/۹۳ 0/۹5 0/۹6 0/۹5 0/05 000 2/0۳ 1۳6۹ 2۷۷۳

برای1تعیین1روایی1همگرا1در1نمونۀ1۷601نفري1)1۳8۷زن(1
و1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 محقق1ساخته1 پرسشنامۀ1
نتایج1 که1 شد1 اجرا1 والتون1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 پرسشنامۀ1

آزمون1همبستگی1آن1در1جدول161آمده1است.
پرسشنامۀ1 همبستگی1 که1 می1دهد1 نشان1 16 جدول1 نتایج1
کیفیت1زندگی11کاری1معلمان1و1مقیاس1کیفیت1زندگی1کاری1
والتون1مثبت1و1معنادار1است.1البته1در1مقیاس1استرس1شغلی1
این1همبستگی1منفی1است1که،1به1دلیل1ماهیت1این1متغیر1و1
شیوة1نمره1گذاری1گویه1های1آن،1پژوهشگر1انتظار1آن1را1داشت.

کاری1 زندگی1 کیفیت1 پرسشنامۀ1 پایایی1 بررسی1 برای1
بدین1منظور1در1 استفاده1و1 از1روش1همسانی1درونی1 معلمان1
نمونۀ1۷601نفری1)1۳8۷زن(1پژوهش1ضرایب1آلفای1کرونباخ1
1۷ در1جدول1 نتایج1 این1 شد.1 محاسبه1 خرده1مقیاس1 هر1 برای1

آمده1است.
ضرایب1آلفای1کرونباخ1خرده1مقیاس1ها1بین10/۷41تا10/881و1
ضریب1آلفای1کل1پرسشنامه1برابر1با10/۹11بود1که1اعتبار1خوب1

پرسشنامه1را1نشان1مي1دهد.

جدول 6. ماتریس همبستگی مقیاس کیفیت زندگی کاری معلمان و مقیاس کیفیت زندگی  کاری والتون

مشارکت حمایت  همسر
 توازن کار ـ

خانواده
نگرش شغلی

 استرس 
شغلی

مزایای شغلی
 حمایت
مدیران

 توسعة
حرفه ای

*0/1 **0/2۷ 0/04 **0/2۷ **0/21 **0/64 **0/21 0/01
1پرداخت

منصفانه1و1کافی

**0/2۹ **0/۳۷ **0/25 **0/۳۹ *-0/1 **0/44 **0/4۹ **0/28
1محیط1ایمن1و

بهداشتی

**10/۳2 **10/42 **0/22 **0/58 *-0/1 **0/52 **0/54 **0/۳5
1فرصت1رشد1و

امنیت

**0/۳5 **0/50 **0/2۷ **0/51 -0/0۷ **0/60 **0/62 1**0/۳4
1قانون1گرایی1در

سازمان
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جدول 7. ضرایب پایایی برای خرده مقیاس ها و کل ابزار

مشارکت حمایت همسر
 توازن کار ـ 

خانواده
نگرش شغلی

 استرس 
شغلی

مزایای شغلی
 حمایت
مدیران

 توسعة
حرفه ای

**0/2۷ **0/4۷ **0/1۹ **0/50 0/0۳ **0/64 **0/52 1**0/28 رابطۀ1اجتماعی

**0/۳2 **0/55 **0/20 **0/48 -0/04 **0/56 **0/65 1**0/4 انسجام1اجتماعی

**0/۳4 **0/55 **0/20 **0/52 -0/0۷ **0/62 **0/60 1**0/4
1توسعۀ

1قابلیت1های
انسانی

**0/۳0 **0/۳۳1 **0/44 **0/۳۹ **-0/15 **0/46 **0/۳8 1**0/22
1فضای1کلی
زندگی

**0/۳۷ **0/60 **0/۳1 **0/61 -0/06 **0/۷4 **0/6۹ **0/۳۷
1کیفیت1زندگی
کاری1کلی

*P<0/05،1**P<0/01

آلفای کرونباخ تعداد گویه خرده مقیاس 

0/86 ۹ توسعۀ1حرفه1ای

0/8۷ 6 حمایت1مدیران

0/۷8 4 نگرش1شغلی

0/۷4 4 1توازن1کار1ـ1خانواده

0/۷۹ 5 حمایت1همسر

0/۷۷ 4 1مشارکت1مؤثر

0/88 12 1مزایای1شغلی

0/8۳ 8 1استرس1شغلی

0/۹1 54 کل1ابزار

بحث1
یافته1های1کیفی1این1پژوهش1با1بخش1هایی1از1پژوهش1های1
کیفی1انجام1شدة1داخلی1و1خارجی1در1خصوص1کیفیت1زندگی1
1Naderlou1کاری1معلمان1هماهنگی1دارد]7-5[.1در1پژوهش
و1Yaghmai1روابط1در1محیط1کار،1تعامل1با1دانش1آموزان،1ارتقا1
و1مشارکت1شغلی1از1درون1مایه1های1به1دست1آمده1برای1کیفیت1
در1 1.]7[ بود1 ویژه1 نیازهای1 با1 معلمان1کودکان1 کاری1 زندگی1
پژوهش1Arif1و1Liyas1رضایت1از1روابط1در1زندگی،1توازن1کار1
و1زندگی1از1عوامل1مؤثر1بر1کیفیت1زندگی1کاری1ادراک1شدة1
معلمان1بود1]6[.1در1این1پژوهش1نیز1به1این1درون1مایه1ها1تحت1
1خانواده،1تعامالت1خانوادگی،1حمایت1 عناوینی1مثل:1توازن1کارـ1
همسر،1رفتار1دانش1آموزان،1مشارکت1مؤثر1و1روابط1بین1فردی1

در1محیط1کار1دست1پیدا1کرده1ایم.1Yong1و1Lu1نیز1مراقبت1از1
خانواده1و1اوقات1فراغت،1محیط1آموزشی1فقیر1و1مشارکت1کم1
و1شانس1کم1برای1ارتقاي1شغلی1را1از1عوامل1کاهش1کیفیت1
زندگی1کاری1معلمان1دانسته1اند1که1با1شاخص1های1اجتماعی1و1
سازمانی1به1دست1آمده1در1این1پژوهش1از1جمله1مقولۀ1حقوق1و1

مزایای1شغلی1هماهنگ1است1]5[.
نتیجۀ1تحلیل1عاملی1اکتشافی1نشان1مي1دهد1که1پرسشنامۀ1
شده1 اشباع1 عامل1 هشت1 از1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1
است.1تحلیل1عاملی1تأییدی1مشخص1کرد1که1ساختار1عاملی1
به1 نیز1 رواسازی1 نمونۀ1 در1 مدرج1سازی1 نمونۀ1 از1 به1دست1آمده1
کاری1 زندگی1 کیفیت1 پرسشنامۀ1 روایی1همگرای1 آمد.1 دست1
معلمان1از1طریق1محاسبۀ1ضریب1همبستگی1آن1با1پرسشنامۀ1
1.]3[ شد1 تأیید1 و1 بررسی1 1Walton کاری1 زندگی1 کیفیت1
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خرده1مقیاس1ها1با1یکدیگر1و1با1نمرة1کلی1پرسشنامه1همبستگی1
کرونباخ1 آلفای1 ضرایب1 و1 نشان1دادند1 معناداری1 و1 مثبت1
نشان1 نتایج1 این1 داشت.1 قرار1 مطلوب1 حد1 در1 محاسبه1شده1
مي1دهد1که1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1روایی1و1

اعتبار1مطلوبی1دارد.
پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1با1مقیاس1کیفیت1
زندگی1مرتبط1با1کارWRQL(1(1اشتراکاتی1دارد1که1می1توان1
به1مؤلفه1هایی1مثل:1رضایت1شغلی1و1حرفه1ای،1استرس1در1کار،1
اشاره1 مقیاس1 این1 در1 کاری1 شرایط1 و1 خانواده1 ـ1 کار1 تداخل1

کرد1]4[.11
برخی1 در1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 پرسشنامۀ1
کاری1 زندگی1 کیفیت1 مقیاس1های1 سایر1 با1 خرده1مقیاس1ها1
هماهنگی1دارد1که1به1آنها1اشاره1می1شود.1خرده1مقیاس1توسعۀ1
انسانی1در1مقیاس1 قابلیت1های1 با1خرده1مقیاس1رشد1 حرفه1ای1
کیفیت1زندگی1کاری1والتون1و1خرده1مقیاس1نگرش1شغلی1با1
خرده1مقیاس1رضایت1شغلی1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1
لیندن1هم1خوانی1دارد.1خرده1مقیاس1های1حمایت1همسر1و1توازن1
با1خرده1مقیاس1فضای1کلی1زندگی1پرسشنامه1 کار1ـ1خانواده1
کیفیت1زندگی1کاری1والتون1هم1خوان1است،1اما1در1پرسشنامۀ1
گویه1های1 دربردارندة1 بعد1 این1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1
بیشتر1و1جامع1تری1است1و1حمایت1همسر1را1هم1شامل1می1شود.1
خرده1مقیاس1استرس1شغلی1هم1با1خرده1مقیاس1های1فشار1کار1
درمعرض1خطر1بودن1 و1 شغلی1 ناامنی1 جسمی،1 فشار1 زمان،1 و1
پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1لیندن1همخوانی1دارد.1یکی1از1
مزایای1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1به1پرسشنامۀ1
استرس1 خرده1مقیاس1 داشتن1 والتون1 کاری1 زندگی1 کیفیت1
شغلی1است.1استرس1های1محیط1کاری1می1توانند1به1فشارهای1
روانی1و1افزایش1آن،1کاهش1تمرکز1فکر،1حواس1پرتی،1اختالل1
در1حافظه،1تردید1در1انجام1کارها،1کاهش1قدرت1تصمیم1گیری1
شود.1 منجر1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 آمدن1 پایین1 نهایتا1ً و1
خرده1مقیاس1مزایای1شغلی1در1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1
معلمان1با1خرده1مقیاس1پرداخت1منصفانه1و1کافی1پرسشنامۀ1
پرسشنامۀ1 ولی1 همسوست،1 والتون1 کاری1 زندگی1 کیفیت1
و1 دارد1 بیشتری1 گویه1های1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1
عالوه1بر1میزان1پرداختی1دربردارندة1سایر1مزایای1اجتماعی1ـ1
اقتصادی1نیز1می1شود1و1جامعیت1بیشتری1دارد.1خرده1مقیاس1
حمایت1مدیران1با1خرده1مقیاس1حمایت1اجتماعی1سرپرست1و1
همکاران1در1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1لیندن1هم1خوانی1
مثل1 سازمانی1 سیاست1های1 برخی1 از1 معلمان1 برداشت1 دارد.1
افزایش1مزایا1و1خدمات،1ارتقا1و1آموزش1این1است1که1مدیران1
شدن،1 حمایت1 احساس1 می1کنند.1 حمایت1 آنها1 از1 سازمان1
و1 بخشیده1 بهبود1 را1 آنها1 نگرش1های1شغلی1 و1 سازمانی1 تعهد1
انگیزش1و1بهره1وری1آنها1را1تقویت1می1کند.1این1خرده1مقیاس1
تا1حدی1 )والتون(1 کار1 محیط1 در1 قانونمندی1 با1خرده1مقیاس1
خرده1مقیاس1 با1 مؤثر1 مشارکت1 خرده1مقیاس1 دارد.1 همسویی1
انسجام1اجتماعی1در1پرسشنامۀ1کیفیت1زندگی1کاری1والتون1

همسوست.1
در1برخی1از1پژوهش1های1مربوط1به1کیفیت1زندگی1کاری1

عامل1رضایت1شغلی1یکی1از1مؤلفه1های1کیفیت1زندگی1کاری1
تأییده1شدة1پژوهشگران1است1که1در1این1پژوهش1هم1در1قالب1
توسعۀ1 ابعاد1 1.]7،  19،  20[ دارد1 وجود1 شغلی1 نگرش1 عامل1
شغلی1]19-23[،1مشارکت1]24 ،21 ،7[،11توازن1کار1ـ1زندگی1
و1 اجتماعی1 روابط1 1،]3،  25،  26[ شغلی1 مزایای1 1،]6،  25[
حمایت1گرانه1 رهبری1 و1 ساختار1 و1 1]7،  22،  23[ بین1فردی1
]27[ نیز1در1پژوهش1های1پیشین1وجود1دارد1و1در1این1پژوهش1
شده1اند.1 ذکر1 معلمان1 کاری1 زندگی1 کیفیت1 ابعاد1 عنوان1 به1
کیفیت1 نشانه1های1 پرتکرارترین1 مروری،1 پژوهش1 یک1 در1
آن1 دنبال1 به1 و1 مزایا1 و1 پرداخت1ها1 پاداش،1 را1 زندگی1کاری1
توسعۀ1حرفه1ای،1ارتباط،1سالمتی1و1امنیت1ذکر1شده1اند.1بعد1از1
آنها1مهم1ترین1نشانه1های1کیفیت1زندگی1کاری،1درگیر1شدن1
مدیریت،1هماهنگی1بین1کار1و1زندگی،1رضایت1شغلی1و1انگیزة1
کارکنان1بود1که1در1بیشتر1پژوهش1ها1دیده1شده1است1]28[.

نتیجه گیری
به1 توجه1 با1 پایا،1 و1 روا1 مقیاسي1 تهیۀ1 ضمن1 پژوهش1 این1
به1 توجه1 لزوم1 بر1 ایرانی،1 معلمان1 شغلی1 بافت1 و1 دیدگاه1
متغیرهای1پژوهش1)از1جمله:1حمایت1مدیران،1مشارکت1مؤثر،1
توازن1کار1ـ1خانواده،1حمایت1همسر،1مزایای1شغلی،1استرس1
شغلی(1و1متغیرهای1فردی1)مثل:1توسعۀ1حرفه1ای1و1نگرش1های1
شغلی(1به1عنوان1کانون1هایی1برای1برنامه1های1ارتقاي1کیفیت1

زندگی1کاری1معلمان1تأکید1مي1کند.
کیفیت1 پرسشنامۀ1 مناسب1 روایی1 و1 اعتبار1 درمجموع1
زندگی1کاری1معلمان،1توجه1به1شرایط1شغلی1و1دیدگاه1معلمان1
ایرانی1در1طراحی1و1ساخت1آن1پژوهشگران1را1قادر1می1سازد1
تا1استفادة1دقیق1و1مناسب1تری1از1این1مقیاس1در1گستره1های1

پژوهشی1داشته1باشند.
این1پرسشنامه1 نقاط1قوت1 به1ذکر1است1که1در1کنار1 الزم1
نیز1توجه1داشت.1هر1چند1در1 به1محدودیت1های1پژوهش1 باید1
این1پژوهش1سعی1شده1که1از1نمونۀ1معرف1جمعیت1معلمان1
آن1 نمونۀ1 این1که1 دلیل1 به1 ولی1 شود،1 استفاده1 کرج1 شهر1 در1
فقط1از1شهرستان1کرج1انتخاب1شده11نمی1توان1نتایج1آن1ها1را1
به1جامعۀ1معلمان1کشور1تعمیم1داد.1بنابراین1پیشنهاد1می1شود1
که1این1پرسشنامه1در1پژوهشی1فراگیر1در1سطح1کشور1اجرا1و1
بررسی1 کشور1 معلمان1کل1 برای1 آن1 روان1سنجی1 خصوصیات1

شود.
نقش1 در1نظر1نگرفتن1 پژوهش1 محدودیت1های1 دیگر1 از1
متغیرهای1جمعیت1شناختی1در1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1
و1کم1انگیز1بودن1آنها1در1زمینۀ1مشارکت1در1کار1پژوهشی1بود.1
همچنین1کمبود1منابع1پژوهشي1و1دردسترس1نبودن1پیشینۀ1
پژوهشی1در1زمینۀ1مقیاس1های1کیفیت1زندگی1کاری1معلمان1
ایرانی1سبب1شد1تا1مبنایی1برای1مقایسه1وجود1نداشته1باشد.

آینده11به1 پژوهش1های1 در1 که1 می1کند1 پیشنهاد1 پژوهشگر1
جای1استفاده1از1مقیاس1هایی1که11در1کشورهای1دیگر1طراحي1
از1 کشورهاست،1 آن1 فرهنگ1 با1 متناسب1 و1 شده،1 تنظیم1 و1

پرسشنامۀ1کیفیت11زندگی11کاری1معلمان1استفاده1شود.
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از1استادان1بزرگوار1دانشگاه1خوارزمی1تهران1دکتر1رسولی1
همراهی1 را1 ما1 پژوهش1 این1 اجرای1 در1 که1 حسنی،1 دکتر1 و1
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