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 چکیده 

پوژوهش   آموزان پایه ششم ابتدایی بوود. روش کیفیت زندگی در مدرسه برای دانش پژوهش حاضر، سنجش هدف

آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهر بابل آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش ءتوصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه

ای بود. حجم ای چند مرحلهگیری، خوشهل بودند، تشکیل دادند. روش نمونهبه تحص مشغول  1931-31که در سال

)اینلوی و   کیفیوت زنودگی در مدرسوه    ءنفر برآورد شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه 943نمونه بر اساس جدول مورگان 

تو    tهوای  ده از آزموون ها با اسوتفا . دادهکه روایی و پایایی آن در جامعه ایران تأیید شده است ( بود1332بورگ، 

آمووزان ابعواد رضوایت عموومی،     ها نشان داد دانوش دمن مورد تحلیل قرار گرفت. یافتهای فریای و آزمون رتبهنمونه

اموا در بعود عاهفوه     انود، م اجتمواعی را مطلووا ارزیوابی کورده    رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی و انسجا

ت زندگی حواکی از  بندی ابعاد کیفیین فرضی جامعه  است. همچنین رتبهبا میانگ میانگین نمونه پژوهشی برابر ،منفی

 تووان خور قورار دارد. بنوابراین موی    در اولویت آ «پیشرفت»در اولویت اول و بعد « انسجام اجتماعی»این است که بعد 

 سبی قرار دارد.آموزان پایه ششم در مدارس شهرستان بابل در وضعیت منانتیجه گرفت که کیفیت زندگی دانش
 

 

Journal of Research in Elementary Education 
Volume 2, Issue 3, Spring and Summer 2222. Pages: 61-22. 

 

Quality Assessment of Female SixthGrade Students' Life in Elementary Schools 

 

Marjan Kian1, Sedighe Yasemi2 

 

9.Assistant Professor of Curriculum Studies, Faculty of Psychology and Educational Science, Kharazmi University, Tehran, Iran. 
4.Ph.D. Candidate in Curriculum Studies at Kharazmi University, Teacher of Tehran Department of Education. 

 

 

ARTICLE INFORMATION 
Received:1 October 4191 

Accepted:42 May 4141 

Keywords: 
Quality of  Life, Students, Elementary 

period 

 ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluatethe life quality of sixth gradestudents ofelementary 

schools. The study was a descriptive survey.The statistical population includesall female 

sixth gradestudents ofelementary schools in Babol who were educatingin academic year 

4191-4192. The sampling method was of a clusteringmultistage type. The sample size 

was estimated 321 according to Morgan's table. The research instrument was the life 

quality questionnairein school (Aynly and Borg, 9114) whosevalidity and reliability have 

been confirmed for Iranian society. Friedman and single-sample t-testswere used to 

analyze the data. Results showed that students' evaluation of public satisfaction, 

relationship with the teacher, opportunity, progress, adventure and social cohesion 

wasadequate. But in regarding thenegative affectfactor, the sample mean wasequal to the 

average of the hypothetical population. The rating of life qualityshowed thatthe social 

cohesion wasthe first priority and the progress wasthe last one. Based on the results, it 

can be concluded that sixth grade students' life in schoolsof Babol is in a good condition. 
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 مقدمه

ساختاری ،کیفیت زندگیکیفیت زندگی است.  ،های بهداشت و ارتقای سطح سالمت افراد در جامعه مولفهترین  ز مهمایکی 

ژوهشگران به عنوان ی  مفهوم ، اجتماعی و رفتاری است از سوی پچند بعدی است که مشتمل بر اجزای فیزیکی، عاهفی، ذهنی

چالش . (Kraemer, McIntyre & Blacher, 2223ت )اس شدهبررسی  نظر ابعاد ذهنی عینی و هم ازچند بعدی هم از نظر ابعاد 

 ،در قرن حاضر است.کیفیت زندگی یچالش اصل «بهتر تیفیبا ک یزندگ» یبود، ول« زنده ماندن» ستمیاصلی بهداشت در قرن ب

درك  روانی و-وضعیت روحیاعی، از جمله وضعیت بدنی، انسجام اجتم یمفاهیم مختلف ءفهومی فردی است و در برگیرندهم

در 1بهداشت یسازمان جهان؛استشدهارائه ی زندگ تیفیک یبرا یمختلف فیتعار(. Von Mackensen, 2222ت )سالمتی اس

 یِو ارزش ینظام فرهنگ ریتحت تأث ،یخودزندگ تیافراد از وضع کند که ادراکات و سنجشی بیان میزندگ تیفیکتعریف 

در است که  یدر زندگ گاهشیدرك فرد از جا ،یزندگ تیفیک(. Massam, 2222) کنندیم یدگکه در آن زنیاست تیموقع

، انتظارات، استانداردها و اهدافدر ارتباط با  شود ومی ، معلومکندیم یدر آنها زندگیی که هافرهنگ و ارزش نظامبافت 

اصطالح توصیفی  ی  یفیت زندگیک( Donald, 2226)دونالد  بنابر دیدگاه. (Shah and et all, 2266) اوست یها ینگران

 .روزمره دارد هایمسئولیتعاهفی، اجتماعی و جسمی افراد و توانایی آنها برای انجام  یبه سالمت و ارتقا اشاره که است

(Cokluk & Yilmaz, 2222 )دیگر را به عنوان ترکیب تجربیات مثبت و منفی در مورد مدرسه و  2کیفیت زندگی مدرسه

 تیفیپژوهشگران در مورد مفهوم ک یتمام کنند.و نتایج آن تعریف میزندگی در مدرسه  سات مربوط به حوزه خاصاحسا

 یگریبهتر از هرکس د فرداست و خود  یذهن یابیارزش  یحاصل  یزندگ تیفیک نکهاول آدر سه اصل توافق دارند:  یزندگ

 نیبد ستا،یا تیماه  یاست نه  ایپو تیماه  ی یزندگ تیفیک م اینکهدو. خود قضاوت کند یزندگ تیفیک دربارهتواند یم

است  یمفهوم چندبعد  ی یزندگ تیفیکاصل سوم اینکه کند. یرمییتغ یرونیو ب یدرون راتییمعنا که در هول زمان همگام با تغ

-یم لیرا تشک یزندگ تیفیک قاتیتحق یچهارچوا پنداشت یمحور اصل ،ابعاد نیشود که ا دهیسنج یو ابعاد مختلف ایزوا دیو با

از  تی، رضاخرسندی،یستیزچون به یمیبا مفاه یزندگ تیفیکسوی دیگر،  از(. Kazemi & MomeniMehravar, 2222) دهد

و مادی  یروان ،یروح ازهاییشدن نمحقق  زانیم ارزیابیبرای  ارییمعدر نظر گرفته شده و  مترادف خوا یو زندگ یزندگ

 و اثر گذارد تواند بر روی ارتباهات خانوادگی نیزکیفیت زندگی ضعیف می.(Pal & Kumar, 2222است )جامعه و خانواده

 ,Ebadiدد )موجب افزایش تنش در آنان گر در نهایتو  ودنامؤثر در افراد ش های مقابله و سازگاریسازوکارکارگیری هموجب ب

2222.) 

 ;Thien & Razak, 2222) دانندیآموزش در مدرسه مجنبه مهم   یمدرسه را  یزندگ تیفی، کپژوهشگران از یاریبس 

Anderson & Bourke, 2263.)  تحصیلیکه مطالعاتکیفیت زندگی مدرسه برای تمامی مقاهع  دهدمیبررسی ادبیات نشان ،

 & ,Ereş & Bilasa, 2262; Kang, Moon, Jang,  Lim، مدارس متوسطه )(Yoon & Jarvinen, 2261)مدارس ابتدایی

                                                           
6. World Health Organization (WHO) 
2
. Qualities of School Life 
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Kim,  2261) ( و آموزش عالیOzdemir, 2262 ;Cokluk & Yilmaz, 2222 ) یج کلی مطالعات نشان نتاگرفته است. انجام

آموزان از کیفیت زندگی مدرسه به متغیرهای مختلفی از جمله انتظارات آنها از مدرسه، فعالیت در کالس درك دانش دهدمی

(، نظم و انضباط در کالس و متغیرهای جمعیت شناختی از جمله Yoon & Jarvinen, 2261) درس، نگرش آنها نسبت به معلمان

 بستگی دارد.  وضعیت اقتصادی اجتماعی و جنسیت

 تیکووار در مدرسووه و وضووع یهوواتیوواز واقع یکننوود، تصووور روشوونیرا شووروع موو سیکووه توودر هنگووامیاز معلمووان  یاریبسوو

-رابطووه بووا دانووش  جووادیبزرگسووا ن اسووت و ا یایوودن ابوومتفوواوت  اریشوواگردان بسوو یایووآموووزان ندارنوود. دنهووا و دانووشکووالس

-از دانووش یاریکووه بسوو میکنوویموو یزنوودگ یطی. مووا در شووراسووتین یکووار آسووان ،یریادگیوو یآنووان بوورا خووتنیآموووزان و بوور انگ

 تیوووترب میدارد. نظووام تعلوو یگونوواگون لیوومشووکل د  نیووهسووتند. ا شوورفتیپ یبوورا یکوواف یهووازهیووفاقوود انگ  ،آموووزان نوجوووان

 ,Lotfabadiد )پاسوود دهوو یکودکووان و نوجوانووان و جوانووان بووه درسووت  یو خووداداد یعوویهب یهووازهیوواسووت بووه انگ نتوانسووته

یووادگیری در مهووم اسووت. عووالوه بوور     اریآموووزان بسوو شوودن دانووش  یاجتموواع یبوورا زیوومدرسووه ن یزنوودگ تیووفیک(. 2262

 Mok) قابول قبوول هسوتند    سوا ر موردم و  یانسوان  ءکوه در جامعوه   رنود یپذیرا مو  ییزبوان و رفتارهوا   زیو آمووزان ن مدرسوه، دانوش  

& Flynn, 2222 .)و جنسووی خووود، هویووت اجتموواعی، مفهوووم ارتباهووات بارشوودکودکان، ماهیووت حووال، همووراه بووه هوور 

 اجتمووواعی و عووواهفی رشووود بوووا مووورتب  هووواییمقولوووه همگوووی کوووه یابووودموووی ای فزاینوووده رشووود درکودکوووان خودآگووواهی

 دارنوود رابطووه هوواکالسوویو هووم و دوسووتان خووانواده، معلمووان اعضووای شووامل افووراد از زیووادی تعووداد بووا ،مدرسووه کودکووان.هسووتند

 شووکل کودکووان ایوون شوودن بزرگتوور بووا گذراننوودمووی خووود هووایهمکالسووی دیگوور کنووار و مدرسووه در را روز سوواعات بیشووترین و

 احسوواس. آیوودمووی وجووود بووه معلمووان و سووا نهووم بووا روابوو  در جدیوودی مسووائل و کنوودمووی تغییوور زیووادی تاحوودود انضووباط

  (.Carbaci, 2262است ) همکاری اساس بر رابطه شایستگی، برقراری و توانایی

 ,Soltani )انوود.آموووزان در مدرسووه پرداختووه  متعووددی بووه سوونجش کیفیووت زنوودگی دانووش     در ایوون زمینووه مطالعووات   

Karshki, Aghamohammadian, Abdekhodaee,2262 )مدرسوووه را رسشووونامه کیفیوووت زنووودگی در روایوووی و پایوووایی پ 

 21آمووووزان دارای کیفیووت زنووودگی در مدرسووه خیلوووی مطلووووا ،  درصوود از دانوووش  3/1نتووایج نشوووان داد  .  کردنووودبررسووی  

درصوود نیووز کیفیووت زنوودگی در مدرسووه را خیلووی      1/2درصوود نووامطلوا و   1/11درصوود متوسوو  و   2/41درصوود مطلوووا، 

عموووومی و عواهوووف منفوووی در بوووین  رضوووایت نوووامطلوا دانسوووتند.  همچنوووین در ابعووواد فرصوووت، مووواجراجویی و پیشووورفت و

 & ,Karshaky, MomeniMahmouei)پووژوهش آموووزان  دختوور و پسوور  تفوواوت معنوواداری مشوواهده نگردیوود.      دانووش

Qureishi,2262 ) آموووزان پسوور مشوومول ارزشوویابی توصوویفی   نگیووزش تحصوویلی و کیفیووت زنوودگی دانووش  هوودف مقایسووه ابووا

ارزشویابی کیفووی   آموووزانی کوه بوا  بووین کیفیوت زنودگی در مدرسوه دانوش    ن داد کوه  نشوا  بوا ارزشویابی سونتی پایوه چهووارم ابتودایی     

آموووزانی کووه تحووت سوونجش بووا ارزشوویابی سوونتی بودنوود، تفوواوت معنوواداری مشوواهده   شوووند بووا دانووشووو توصوویفی سوونجش مووی 

 . نشد
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آموووزان نووشامقایسووه کیفیووت زنوودگی دکووه بووه  (Eftekhar, Nejomi, & Kohpayehai, 2223)بووه عووالوه، نتووایج مطالعووه

کوه بوین کیفیوت زنودگی دو گوروه موورد بررسوی        انود، حواکی از آن اسوت    پرداختوه  نابینا با همتایوان بینوای آنهوا در شوهر تهوران     

ه اسوووت. دار دیوووده شووود معنوووی یك کیفیوووت زنووودگی تفووواوت تنهوووا در حووووزه تحووور   ؛وجوووود نووودارد یدار تفووواوت معنوووی

ی مطلوووا، متوسوو  و پووایین را   زنوودگ تیووفیکه نوووع خووود سوو در پووژوهش ( FirouzJah & Sohrabi, 2263)همچنووین

اعتموواد  یرهووایمتغ ءنووهیرا در زم ازیووامت نیشووتریب ،متوسوو  یزنوودگ تیووفیافووراد بووا کنمودنوود. همچنووین نشووان دادنوود کووه مشووخ  

 تیووفیک نووواعدر ا ریووسووه متغ نیووا زانیووانوود و مبووه خووود اختصوواص داده  یاجتموواع ءهیو سوورما یمشووارکت اجتموواع ،یاجتموواع

آموووزان دبیرسووتانی از کیفیووت زنوودگی   ادراکووات دانووش ( Eres & Bilasa, 2261) متفوواوت بووه دسووت آموود.   زیوون یزنوودگ

زنوودگی مدرسووه دارنوود  آموووزان درك کووافی نسووبت بووه کیفیووت . نتووایج نشووان داد دانووشکردنوودمدرسووه در آنکووارا را بررسووی 

بووا تر از حوود متوسوو ،  « وضووعیت»ز مولفووه اسووت، ادراك آنهووا ا متفوواوت ،هووا از ابعوواد کیفیووت زنوودگی مدرسووه امووا ادراك آن

کووه شووامل روابوو  «  دانووش آموووز »توور از حوود متوسوو  و ادراك آنهووا از مولفووه  پووایین «موودیریت مدرسووه»ادراك آنهووا از مولفووه 

عنوووان   در مطالعووه خووود بووا( AzimiHashemi, 2222، )آموووزان اسووت، در حوود متوسوو  بووود. بووا ایوون حووال متقابوول بووین دانووش

آموووزان نمونووه کمتوور از نیمووی از دانووش دریافتنوود کووه « آموووزان دوره متوسووطهدگی و دینووداری در بووین دانووش از زنوو رضووایت»

تند. درصوود( از زنوودگی رضووایت زیوواد دارنوود و بوویش از نیمووی از آنووان در حوود متوسوو  از زنوودگی راضووی هسوو     5/42تحقیووق )

ه دوسووتی و مدرسووه در مجموووع بووه    آموووزان از محووی  زنوودگی اسووت. رضووایت از شووبک    بیشووترین نسووبت نارضووایتی دانووش   

 یکدیگر نزدی  است و در حد وس  رضایت از محی  زندگی و خانواده قرار دارد. 

  ،آموووزانارکنووان مدرسووه در سووالمت روان دانووش  ریووزان درسووی معتقدنوود ک شناسووان تربیتووی و برنامووه امووروزه بیشووتر روان 

مسووائل  آمووزان بووه ش نیووروی عقلوی و آشوونا کوردن دانووش  ور. مسوئولیت اولیووای مدرسوه فقوو  در پور   دارنوودهووای حرفوه ای  نقوش 

ن بلوووع عوواهفی و  هووای ناسووازگارانه و تووامی  مدرسووه مسووئول تغییوور و اصووالح رفتار   شووود. عوواهفی و اخالقووی خالصووه نمووی   

کننوود. شوودن را تجربووه مووی داشووته داشووتن و دوسووتآموووزان دوسووتآموووزان اسووت. در مدرسووه دانووش سووالمت روانووی دانووش 

، سووازگاری  چگووونگی  برقووراری روابوو  درسووت عوواهفی کنوود.آنووان را در مسوویر صووحیح هوودایت مووی ،هوجوومعلووم بووا محبووت و ت

آموووزد. مووی آموووز در مدرسووهدانووشرا توووزی، دیگوور آزاری و حسووادت هووای مبووارزه بووا کینووهراه،پووذیریمسووئولیت بووا دیگووران،

بوور آن  یپووژوهش سووع نیوودر ا یدر هووول مراحوول زنوودگ  یزنوودگ تیووفیک تیووو اهم یو پژوهشوو ینظوور یهوواافتووهیبراسوواس 

 .  ایه ششم ابتدایی در مدرسه بررسی شودآموزان دخترپکیفیت زندگی دانش است تا

 

 شناسیروش

 ششووم پایووه آموواری پووژوهش، شووامل تمووامی دختووران    ءروش پووژوهش حاضوور توصوویفی و از نوووع پیمایشووی بووود. جامعووه    

 آموزانوودختربانفوورازدانش943ه تحصوویل بودنوود.  مشووغول بوو  1931-31بابوول بووود کووه در سووال تحصوویلی      شهرسووتان دبسووتان

پوورورش، ابتوودا و. پووس از کسووب مجوووز از اداره آموووزشای انتخوواا شوودندگیووری خوشووهاسووتفاده از جوودول مورگووان و نمونووه
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پایووه  کووالس یوو  مدرسووه هوور از بووین منوواهق چهارگانووه شهرسووتان بابوول، بووه تصووادف سهمدرسووه انتخوواا گردیوود وسوو س از   

 کالس پایه ششم در پژوهش شرکت کردند.  12. در نهایت شد انتخاا تصادفی صورت به ششم

سووتفاده شوود. ایوون   ( اAjnely & Bourke, 6222)1از پرسشوونامه کیفیووت زنوودگی در مدرسووه   ،هووابوورای گووردآوری داده 

هووای منوودر  در پرسشوونامه شووامل هفووت مقیوواس اسووت کووه دو مقیوواس کلووی         سوووال اسووت. پرسووش   93پرسشوونامه دارای 

موواجرا و و عاهفووه منفووی( و پوونج مقیوواس دیگوور اختصاصووی انوود )همبسووتگی اجتموواعی، فرصووت، معلووم،          )رضووایت کلووی  

، «موافووق»، «کووامالم موافووق »هووای پرسشوونامه کیفیووت زنوودگی در مدرسووه دارای چهارگزینووه      پیشوورفت یووا موفقیووت(. سوووال   

تعلوق گرفوت. روایوی و پایوایی ایون       هوا بوه آن گوذاری  بورای نموره   4،9،2،1بوه ترتیوب نموره    بوود کوه   « کوامالم مخوالف  »و «مخالف»

پایووایی پرسشوونامه نیووز  ( Soltani and et all, 2262)و در پووژوهش تاییوود نموووده( Mok & Flynn, 2222) را پرسشوونامه

خ برابوور محاسووبه شووده اسووت. در پووژوهش حاضوور ضووریب پایووایی بووه دسووت آمووده بووه روش آلفووای کرونبووا          15/3معووادل 

-اسووت. در مرحلووه آخوور، دادهمناسووب بوووده ایرانوی  آموووزان پووژوهش بوورای جامعووه دانووشابوزار   دهوود( بوود کووه نشووان مووی 19/3)

، در بخووش آمووار توصوویفی بووا اسووتفاده از میووانگین و     21نسووخه  spssافووزار آموواری  هووای اسووتخرا  شووده بووا کموو  نوورم    

ای فریوودمن رتبووهای و آزمووون از روش آموواری آزمووون تووی توو  نمونووه انحووراف معیووار و در بخووش آمووار اسووتنباهی بووا اسووتفاده 

 تحلیل شدند. ˂p 35/3در سطح معناداری 

 

هایافته  

هووا در دو سووطح توصوویفی و اسووتنباهی مووورد تجزیووه و تحلیوول قوورار گرفتنوود. در بخووش آمووار توصوویفی میووانگین و           داده

دهود خورده مقیواس    شود. هموان گونوه کوه نتوایج نشوان موی        هوای آن مشوخ   مقیواس  انحراف اسوتاندارد مربووط بوه متغیورو زیور     

( 31/12(  و خوووورده مقیوووواس پیشوووورفت دارای کمتوووورین میووووانگین )13/25انسووووجام اجتموووواعی دارای بیشووووترین میووووانگین )

 (.1است)جدول 

. میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس های کیفیت زندگی1جدول  

 متغیر زیر مقیاس ها میانگین انحراف استاندارد

93/2  22/13   رضایت عمومی 

 

فیت زندگی کی

 در مدرسه

11/2  21/15  عواهف منفی 

33/2  93/11  رابطه با معلم 

21/2  13/13  فرصت 

11/1  31/12  پیشرفت 

33/1  33/11  ماجراجویی 

41/2  13/25  انسجام اجتماعی 

                                                           
6. The Quality of school  life Questionnaire (QSL) 
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توو  نمونووه ای اسووتفاده شوود. بووه اسووتناد نموورات      tجهووت بررسووی وضووعیت کیفیووت زنوودگی دانووش آموووزان از آزمووون      

 رابطووه عمووومی، توو  نمونووه ای نتووایج تحلیوول مشووخ  شوود. در ابعوواد رضووایت     tآمووده از نمونووه و انجووام آزمووون    بدسووت

معنووادار  993در درجووه آزادی α = 35/3درسووطح  tاجتموواعی مقوودار  انسووجام و موواجراجویی پیشوورفت، فرصووت، بووامعلم،

دارد و بووا توجووه بووه اینکووه میووانگین تجربووی اسووت. بوودین معنووا تفوواوت معنوواداری بووین میووانگین نظووری و میووانگین تجربووی وجووود 

 پیشوورفت، فرصووت، بووامعلم، عمومی،رابطووه کوورد کووه وضووعیت رضووایت بیووان توووان مووی بووزرگ توور از میووانگین نظووری اسووت. لووذا

 = 35/3درسووطح  tاجتموواعی دانووش آموووزان در حوود مطلوووا اسووت. امووا در بعوود عاهفووه منفووی مقوودار   انسووجام و موواجراجویی

α (.2نادار نیست )جدول مع 993در درجه آزادی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای فریدمن استفاده شد.نتیجه این آزمون با مقدار خی دو بعاد کیفیت زندگی  از آزمون رتبهبندی ابندی و رتبهبرای اولویت

 (.9دار است )جدول% اهمینان معنی33 و در سطح 15/1551

 
 بندی ابعاد کیفیت زندگیداری فریدمن برای اولویت. آزمون معنی9جدول 

 داده ها ابعاد    

 943 فراوانی نمونه 

 15/1551 خی دو

 1 درجه آزادی

 333/3 سطح معناداری

 

 هاای برای مقایسه میانگینت  نمونه t. آزمون 2جدول

 

 

 ابعاد

 

 

T  درجه

 آزادی

داری سطح معنا

 )دو دامنه(

 هااختالف میانگین

 رضایت عمومی

 عواهف منفی

 رابطه با معلم

 فرصت

 پیشرفت

 ماجراجویی

 انسجام اجتماعی

41/3 

91/1 

45/11 

33/15 

11/13 

11/3 

31/11 

993 

993 

993 

993 

993 

993 

993 

3331/3 

111/3 

3331/3 

3331/3 

3331/3 

3331/3 

3331/3 

23/3 

34/3 

21/3 

93/3 

24/3 

23/3 

23/3 
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 «فرصووت»در اولویووت اول قوورار دارد.بعوود   39/1بووا ضووریب  «انسووجام اجتموواعی»هووا نشووان داد کووه بعوود  نتووایج میووانگین رتبووه 

بووا  «رابطووه بووا معلمووان »در اولویووت سوووم، بعوود   13/5بووا ضووریب   «رضووایت عمووومی »در اولویووت دوم، بعوود   91/5بووا ضووریب  

بووا ضووریب   «عاهفووه منفووی »در اولویووت پوونجم، بعوود   34/9بووا ضووریب   «موواجراجویی»در اولویووت چهووارم، بعوود   92/9ضووریب 

 (.4در اولویت هفتم قرار دارد )جدول 93/1با ضریب  «پیشرفت»عد در اولویت ششم و ب 15/2

 

 بندی ابعاد کیفیت زندگی. رتبه4جدول 

 رتبه هامیانگین رتبه ابعاد

 9 13/5 رضایت عمومی

 1 15/2 عاهفه منفی

 4 92/9 رابطه با معلمان

 1 39/1 انسجام اجتماعی

 1 93/1 پیشرفت

 5 34/9 ماجراجویی

 2 91/5 فرصت

 

 گیریبحث و نتیجه

نفوور از  943شوود. بوودین منظووور،   آموووزان در مدرسووه انجووام   ضوور بووا هوودف سوونجش کیفیووت زنوودگی دانووش    پووژوهش حا

آمووزان پایوه ششوم    گرفتنود. بررسوی کیفیوت زنودگی دانوش      آمووزان دختور پایوه ششوم شهرسوتان بابول موورد مطالعوه قورار         دانش

( 13/25بووا میووانگین ) « انسووجام اجتموواعی »فووراد مووورد مطالعووه، بعوود   بعوود کیفیووت زنوودگی ا  1ابتوودایی نشووان داد کووه در میووان   

هووت ای جتوو  نمونووه tنتووایج آزمووون   انوود.( کمتوورین نمووره را داشووته  31/12ین )بووا میووانگ « پیشوورفت»بیشووترین نمووره و بعوود   

-آموووزان در تمووامی زمینووهکووه دانووش شووم ابتوودایی نیزمشووخ  سوواختآموووزان پایووه شبررسووی وضووعیت کیفیووت زنوودگی دانووش

پاسوود هووایی کووه   ضووور دارنوود، رضووایت کاموول دارنوود و بوور اسوواس   ر مدرسووه حاز اینکووه د ،هووا بووه جووز بعوود عواهووف منفووی  

انوود آنووان اعتقوواد و ایمووان دارنوود کووه مدرسووه جووایی اسووت بوورای دوسووت داشووته  نامووه دادههووای پرسووشآموووزان بووه سوووالدانووش

همکالسووان خووود سوواعاتی از روز را بگذراننوود و    شوودن، دوسووت داشووتن و لووذت بووردن از اینکووه در کنووار معلمووان و دیگوور      

جووایی اسووت کووه بوورای آموووزان اهمینووان دارنوود کووه مدرسووه ین نحووو انجووام دهنوود چووون اکثوور دانووش تکووالیف خووود را بووه بهتوور

آموووزان دوره مسووتقیم بووه سوونجش کیفیووت زنوودگی دانووش هووور شوووند. بووا توجووه بووه اینکووه پژوهشووی کووه بووه  آینووده آموواده مووی

هوا اههوارنظر   هوای سوایر پوژوهش   بوا یافتوه   تووان در موورد تطوابق یوا عودم تطوابق ایون یافتوه        باشد یافت نشود نموی   پرداخته یابتدای

و کمتوورین نمووره  نشووان داد بیشووترینآموووزان دختوور دبیرسووتانی  دانووشنفوور از  933بررسووی کیفیووت زنوودگی  نمووود، امووا نتووایج  

اسووت  (11/94) بوودنی درد و (91/19) بووا میووانگین  عملکوورد فیزیکووی آموووزان بووه ترتیووب مربوووط بووه   کیفیووت زنوودگی دانووش 
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(MazlomiMahmodAbad, Zolghadr, Mirzaei-Alavijeh, &HasanBaigi, 2262.)  سوووولطانی و  پووووژوهشدر

مطلوووا   یلوو یدر مدرسووه خ یزنوودگ  تیووفیک یآموووزان دارا درصوود از دانووش  3/1 نیووز( Soltani.et all,2262) همکوواران

در مدرسوووه را  یزنووودگ تیوووفیک زیووودرصووود ن 1/2درصووود نوووامطلوا و  1/11و درصووود متوسووو   2/41درصووود مطلووووا، 21،

درصوود افووراد   11کووه نشووان داد(، FirouzJah & Sohrabi, 2263)همچنووین نتووایج پووژوهش  .انووددانسووتهنووامطلوا  یلوویخ

درصوود   93متوسوو  و   یزنوودگ  تیووفیک یدرصوود دارا  53مطلوووا،   یزنوودگ  تیووفیک یدارا،یمورد پووژوهش آمووار  ءجامعووه

 بودند.  نییپا یزندگ تیفیک یدارا

هووای )رضووایت کلووی، همبسووتگی اجتموواعی، داشووتن فرصووت مربوووط بووه  توووان گفووت کووه وجووود مولفووه در تبیووین نتووایج مووی 

انگیختگی در آموووز و معلووم و احسوواس خووود   انجووام کارهووا، رابطووه متقابوول دانووش     آینووده، احسوواس موفقیووت و توانووایی در   

نقووش اصوولی   ،و ضووروری اسووت و از هرفووی معلمووان و کارکنووان موودارس   م امووری  ز ،یووادگیری و ...( در موودارس امووروزی 

، از دیوودگاه عوواهفی و اجتموواعی در موودارس   ،توورین و تنهووا راه توسووعه دن ایوون محووی  دارنوود، بنووابراین مهووم   را در پدیوود آور

شووده بووه رد هووای اسووتانداربوووط بووه ایوون حوووزه  و برگووزاری آزمووون معلمووان و مربیووان در بووا ترین سووطح تحصوویلی م  آموووزش

در گوورو پیشوورفت  ،هووای آنووان در ایوون زمینووه اسووت و بووا توجووه بووه اینکووه پیشوورفت هوور کشوووری    منظووور محوو  زدن توانووایی 

و منووابع مووادی و معنوووی خاصووی   ر مووا هووم بووه ایوون نکتووه توجهشووود  زم اسووت در کشووو وپوورورش آن کشووور اسووت،آموووزش

-فرصووت ی بسوویاری از کودکووان و نوجوانووان و جوانووان بوورای ایوون سووازمان در نظوور گرفتووه شووود . موودارس بوورای بهبووود زنوودگ  

کننوود و بووه موووازات حرکووت در جهووت آموووزش همگووانی نقووش موودارس در ارائووه خوودماتی     هووای بسوویار مناسووبی فووراهم مووی 

ماننوود: خوودمات بهداشووت روانووی در امووور تحصوویل اهمیووت روز افووزون یافتووه اسووت. در حووال حاضوور، در موودارس بووا حمایووت     

بووه پووایین بووودن کیفیووت  رود. بووا توجووهحوول  بوورای بوور نامووه هووای جووامع بهداشووت روانووی بووه شوومار مووی کاموول اجتموواع بهتوورین م

موورد توجوه قورار گیورد. بوا توجوه        هوای مودارس ایون مسوئله بایود     بعود پیشورفت و موفقیوت، در برناموه     آمووزان در زندگی دانوش 

هووای ضوومن خوودمت جهووت زشووی و دورههووای آموشووود کووه کارگوواهت آمووده در ایوون پووژوهش، پیشوونهاد موویبووه نتووایج بووه دسوو

آموووزان دارای مشووکالت رفتوواری و تووالش بوورای رفووع مسووائل      و آگوواهی معلمووان در برخووود بووا دانووش    افووزایش شووناخت  

بنوودی عوواهفی همچووون دیوودگاه ریووق فرهنووگ سووازی در جامعووه بووه هبقووهعوواهفی و رفتوواری آنهووا برگووزار شووود. همچنووین، از ه

مووورد  ،بووه همووان انوودازه بعوود شووناختی ،عوود عوواهفی زیسووتن کودکووان در مدرسووه راشووناختی و حرکتووی توجووه شووود و معلمووان ب

تأکیوود قوورار دهنوود و از آن وفلووت نورزنوود. از جملووه محوودودیت هووای پووژوهش حاضوور محوودود بووودن نمونووه آموواری بووه دانووش  

ونووه آموواری نم آموووزان دختوور اسووت. بنووابراین پیشوونهاد مووی شووود در پووژوهش هووای آتووی از هوور دوجوونس دختووران و پسووران در  

هفره برخووی از سوووال هووا بووه گوووییپاسوود از پاسوود دهنوودگان در برخوویآن بودکووه  محوودودیت دیگوور پووژوهش اسووتفاده شووود.

 توام با نوعی محافظه کاری و مالحظات بوده باشد. ها بعضی از پاسدممکن است  ؛ از این رورفتندمی
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