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 اموا در بعود عاهفوه، ماجراجویی و انسجام اجتمواعی را مطلووا ارزیوابی کوردهانود، پیشرفت، فرصت،رابطه با معلم
 همچنین رتبهبندی ابعاد کیفیت زندگی حواکی از. میانگین نمونه پژوهشی برابر با میانگین فرضی جامعه است،منفی
 بنوابراین مویتووان.این است که بعد «انسجام اجتماعی» در اولویت اول و بعد «پیشرفت» در اولویت آخور قورار دارد
.نتیجه گرفت که کیفیت زندگی دانشآموزان پایه ششم در مدارس شهرستان بابل در وضعیت مناسبی قرار دارد
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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
یکی از مهمترین مولفههای بهداشت و ارتقای سطح سالمت افراد در جامعه ،کیفیت زندگی است .کیفیت زندگی،ساختاری
چند بعدی است که مشتمل بر اجزای فیزیکی ،عاهفی ،ذهنی ،اجتماعی و رفتاری است از سوی پژوهشگران به عنوان ی

مفهوم

چند بعدی هم از نظر ابعاد عینی و هم از نظر ابعاد ذهنی بررسی شده است ( .)Kraemer, McIntyre & Blacher, 2223چالش
اصلی بهداشت در قرن بیستم «زنده ماندن» بود ،ولی «زندگی با کیفیت بهتر» چالش اصلی در قرن حاضر است.کیفیت زندگی،
مفهومی فردی است و در برگیرندهء مفاهیم مختلفی از جمله وضعیت بدنی ،انسجام اجتماعی ،وضعیت روحی-روانی و درك
سالمتی است ( .)Von Mackensen, 2222تعاریف مختلفی برای کیفیت زندگی ارائه شدهاست؛سازمان جهانی بهداشت1در
تعریف کیفیت زندگی بیان میکند که ادراکات و سنجش افراد از وضعیت زندگیخود ،تحت تأثیر نظام فرهنگی و ارزشیِ
موقعیتیاست که در آن زندگی میکنند ( .)Massam, 2222کیفیت زندگی ،درك فرد از جایگاهش در زندگی است که در
بافت نظام فرهنگ و ارزشهایی که در آنها زندگی میکند ،معلوم میشود و در ارتباط با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و
نگرانیهای اوست ( .)Shah and et all, 2266بنابر دیدگاه دونالد ( )Donald, 2226کیفیت زندگی ی

اصطالح توصیفی

است که اشاره به سالمت و ارتقای عاهفی ،اجتماعی و جسمی افراد و توانایی آنها برای انجام مسئولیتهای روزمره دارد.
( )Cokluk & Yilmaz, 2222کیفیت زندگی مدرسه 2را به عنوان ترکیب تجربیات مثبت و منفی در مورد مدرسه و دیگر
احساسات مربوط به حوزه خاص زندگی در مدرسه و نتایج آن تعریف میکنند .تمامی پژوهشگران در مورد مفهوم کیفیت
زندگی در سه اصل توافق دارند :اول آنکه کیفیت زندگی حاصل ی

ارزشیابی ذهنی است و خود فرد بهتر از هرکس دیگری

میتواند درباره کیفیت زندگی خود قضاوت کند .دوم اینکه کیفیت زندگی ی

ماهیت پویا است نه ی

معنا که در هول زمان همگام با تغییرات درونی و بیرونی تغییرمیکند .اصل سوم اینکه کیفیت زندگی ی

ماهیت ایستا ،بدین
مفهوم چندبعدی است

و باید زوایا و ابعاد مختلفی سنجیده شود که این ابعاد ،محور اصلی چهارچوا پنداشتی تحقیقات کیفیت زندگی را تشکیل می-
دهد ( .)Kazemi & MomeniMehravar, 2222از سوی دیگر ،کیفیت زندگی با مفاهیمی چون بهزیستی،خرسندی ،رضایت از
زندگی و زندگی خوا مترادف در نظر گرفته شده و معیاری برای ارزیابی میزان محقق شدن نیازهای روحی ،روانی و مادی
جامعه و خانوادهاست (.)Pal & Kumar, 2222کیفیت زندگی ضعیف میتواند بر روی ارتباهات خانوادگی نیز اثر گذارد و
موجب بهکارگیری سازوکارهای مقابله و سازگاری نامؤثر در افراد شود و در نهایت موجب افزایش تنش در آنان گردد ( Ebadi,

.)2222
بسیاری از پژوهشگران ،کیفیت زندگی مدرسه را ی

جنبه مهم آموزش در مدرسه میدانند ( ;Thien & Razak, 2222

 .)Anderson & Bourke, 2263بررسی ادبیات نشان میدهد که مطالعاتکیفیت زندگی مدرسه برای تمامی مقاهع تحصیلی،
مدارس ابتدایی( ،)Yoon & Jarvinen, 2261مدارس متوسطه ( & Ereş & Bilasa, 2262; Kang, Moon, Jang, Lim,

)6. World Health Organization (WHO
2
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 )Kim, 2261و آموزش عالی ( )Ozdemir, 2262 ;Cokluk & Yilmaz, 2222انجام گرفته است .نتایج کلی مطالعات نشان
میدهد درك دانش آموزان از کیفیت زندگی مدرسه به متغیرهای مختلفی از جمله انتظارات آنها از مدرسه ،فعالیت در کالس
درس ،نگرش آنها نسبت به معلمان ( ،)Yoon & Jarvinen, 2261نظم و انضباط در کالس و متغیرهای جمعیت شناختی از جمله
وضعیت اقتصادی اجتماعی و جنسیت بستگی دارد.
بس ویاری از معلمووان هنگووامی کووه توودریس را شووروع م ویکننوود ،تصووور روشوونی از واقعی وتهووای کووار در مدرسووه و وضووعیت
کووالسهووا و دانووشآموووزان ندارنوود .دنی وای شوواگردان بس ویار متفوواوت ب وا دنی وای بزرگسووا ن اسووت و ایجوواد رابطووه بووا دانووش-
آموووزان و بوور انگیخووتن آنووان بوورای ی وادگیری ،کووار آسووانی نیسووت .مووا در شوورایطی زنوودگی م ویکن ویم کووه بس ویاری از دانووش-
آموووزان نوجوووان ،فاقوود انگی وزههووای کووافی بوورای پیشوورفت هسووتند .ای ون مشووکل د ی ول گونوواگونی دارد .نظووام تعل ویم وتربی وت
نتوانسووته اسووت بووه انگی وزههووای هبیع وی و خوودادادی کودکووان و نوجوانووان و جوانووان بووه درسووتی پاسوود ده ود ( Lotfabadi,
 .)2262کیفیووت زنوودگی مدرسووه نیووز بوورای اجتموواعی شوودن دانووشآموووزان بسوویار مهووم اسووت .عووالوه بوور یووادگیری در
مدرسوه ،دانوشآمووزان نیوز زبوان و رفتارهوایی را مویپذیرنود کوه در جامعوهء انسوانی و موردمسوا ر قابول قبوول هسوتند ( Mok
 .)& Flynn, 2222بووه هوور حووال ،همووراه بارشوودکودکان ،ماهیووت ارتباهووات اجتموواعی ،مفهوووم خووود ،هویووت جنسووی و
خودآگووواهی درکودکوووان رشووود فزاینوووده ای موووییابووود کوووه همگوووی مقولوووههوووایی مووورتب بوووا رشووود عووواهفی و اجتمووواعی
هسووتند.کودکووان مدرسووه ،بووا تعووداد زیووادی از افووراد شووامل اعضووای خووانواده ،معلمووان و دوسووتان و هوومکالسوویهووا رابطووه دارنوود
و بیشووترین سوواعات روز را در مدرسووه و کنووار دیگوور همکالسوویهووای خووود موویگذراننوود بووا بزرگتوور شوودن ایوون کودکووان شووکل
انضووباط تاحوودود زیووادی تغییوور موویکنوود و مسووائل جدیوودی در رواب و بووا هوومسووا ن و معلمووان بووه وجووود موویآیوود .احسوواس
توانایی و شایستگی ،برقراری رابطه بر اساس همکاری است (.)Carbaci, 2262
در ایوون زمینووه مطالعووات متعووددی بووه سوونجش کیفیووت زنوودگی دانووشآموووزان در مدرسووه پرداختووهانوودSoltani, (.

 )Karshki, Aghamohammadian, Abdekhodaee,2262روایوووی و پایوووایی پرسشووونامه کیفیوووت زنووودگی در مدرسوووه را
بررسووی کردنووود .نتووایج نشوووان داد  1/3درصوود از دانوووشآمووووزان دارای کیفیووت زنووودگی در مدرسووه خیلوووی مطلووووا 21،
درصوود مطلوووا 41/2،درصوود متوسوو و  11/1درصوود نووامطلوا و  2/1درصوود نیووز کیفیووت زنوودگی در مدرسووه را خیلووی
نوووامطلوا دانسوووتند .همچنوووین در ابعووواد فرصوووت ،مووواجراجویی و پیشووورفت و رضوووایت عموووومی و عواهوووف منفوووی در بوووین
دانووشآموووزان دختوور و پسوور تفوواوت معنوواداری مشوواهده نگردیوود .پووژوهش( & Karshaky, MomeniMahmouei,

 )Qureishi,2262بووا هوودف مقایسووه انگیووزش تحصوویلی و کیفیووت زنوودگی دانووشآموووزان پسوور مشوومول ارزشوویابی توصوویفی
بوا ارزشویابی سونتی پایوه چهووارم ابتودایی نشوان داد کوه بووین کیفیوت زنودگی در مدرسوه دانوشآموووزانی کوه بوا ارزشویابی کیفووی
و و توصوویفی سوونجش موویشوووند بووا دانووشآموووزانی کووه تحووت سوونجش بووا ارزشوویابی سوونتی بودنوود ،تفوواوت معنوواداری مشوواهده
نشد.
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بووه عووالوه ،نتووایج مطالعووه( )Eftekhar, Nejomi, & Kohpayehai, 2223کووه بووه مقایسووه کیفیووت زنوودگی دانووشآموووزان
نابینا با همتایوان بینوای آنهوا در شوهر تهوران پرداختوهانود ،حواکی از آن اسوت کوه بوین کیفیوت زنودگی دو گوروه موورد بررسوی
تفووواوت معنووویداری وجوووود نووودارد؛ تنهوووا در حووووزه تحووورك کیفیوووت زنووودگی تفووواوتی معنووویدار دیوووده شوووده اسوووت.
همچنووین( )FirouzJah & Sohrabi, 2263در پووژوهش خووود سووه نوووع کیفیووت زنوودگی مطلوووا ،متوسوو و پووایین را
مشووخ

نمودنوود .همچنووین نشووان دادنوود کووه افووراد بووا کیفیوت زنوودگی متوسو  ،بیشووترین امتیواز را در زمینووهء متغیرهووای اعتموواد

اجتموواعی ،مشووارکت اجتموواعی و سوورمایهء اجتموواعی بووه خووود اختصوواص دادهانوود و میووزان ایوون سووه متغیوور در انووواع کیفیووت
زنوودگی نیووز متفوواوت بووه دسووت آموود )Eres & Bilasa, 2261( .ادراکووات دانووشآموووزان دبیرسووتانی از کیفیووت زنوودگی
مدرسووه در آنکووارا را بررسووی کردنوود .نتووایج نشووان داد دانووشآموووزان درك کووافی نسووبت بووه کیفیووت زنوودگی مدرسووه دارنوود
امووا ادراك آنهووا از ابعوواد کیفیووت زنوودگی مدرسووه ،متفوواوت اسووت ،ادراك آنهووا از مولفووه «وضووعیت» بووا تر از حوود متوس و ،
ادراك آنهووا از مولفووه «موودیریت مدرسووه» پووایینتوور از حوود متوسو و ادراك آنهووا از مولفووه « دانووش آموووز » کووه شووامل رواب و
متقابوول بووین دانووشآموووزان اسووت ،در حوود متوس و بووود .بووا ایوون حووال )AzimiHashemi, 2222( ،در مطالعووه خووود بووا عنوووان
«رضووایت از زن ودگی و دینووداری در بووین دانووشآموووزان دوره متوسووطه» دریافتنوود کووه کمتوور از نیمووی از دانووشآموووزان نمونووه
تحقیووق ( 42/5درصوود) از زنوودگی رضووایت زیوواد دارنوود و بوویش از نیمووی از آنووان در حوود متوس و از زنوودگی راضووی هس وتند.
بیشووترین نسووبت نارضووایتی دانووشآموووزان از محووی زنوودگی اسووت .رضووایت از شووبکه دوسووتی و مدرسووه در مجموووع بووه
یکدیگر نزدی

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

امووروزه بیشووتر روانشناسووان تربیتووی و برنامووهریووزان درسووی معتقدنوود کارکنووان مدرسووه در سووالمت روان دانووشآموووزان،
نقوشهووای حرفوه ای دارنوود .مسوئولیت اولیووای مدرسوه فقو در پورورش نیووروی عقلوی و آشوونا کوردن دانووشآمووزان بووه مسووائل
عوواهفی و اخالقووی خالصووه نموویشووود .مدرسووه مسووئول تغییوور و اصووالح رفتارهووای ناسووازگارانه و تووامین بلوووع عوواهفی و
سووالمت روانووی دانووشآموووزان اسووت .در مدرسووه دانووشآموووزان دوسووتداشووتن و دوسووت داشووتهشوودن را تجربووه موویکننوود.
معلووم بووا محبووت و توجوه ،آنووان را در مسوویر صووحیح هوودایت موویکنوود .چگووونگی برقووراری روابو درسووت عوواهفی ،سووازگاری
بووا دیگووران ،مسووئولیتپووذیری،راههووای مبووارزه بووا کینووهتوووزی ،دیگوور آزاری و حسووادت را دانووشآموووز در مدرسووه موویآموووزد.
براسوواس یافتووههووای نظووری و پژوهشووی و اهمیووت کیفیووت زنوودگی در هووول مراحوول زنوودگی در ایوون پووژوهش سووعی بوور آن
است تا کیفیت زندگی دانشآموزان دخترپایه ششم ابتدایی در مدرسه بررسی شود.

روششناسی
روش پووژوهش حاضوور توصوویفی و از نوووع پیمایشووی بووود .جامعووهء آموواری پووژوهش ،شووامل تمووامی دختووران پایووه ششووم
دبسووتان شهرسووتان بابوول بووود کووه در سووال تحصوویلی  1931-31مشووغول بووه تحصوویل بودنوود943 .نفوورازدانشآموزانوودختربا
اسووتفاده از جوودول مورگووان و نمونووهگیووری خوشووهای انتخوواا شوودند .پووس از کسووب مجوووز از اداره آموووزشوپوورورش ،ابتوودا
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از بووین منوواهق چهارگانووه شهرسووتان بابوول ،بووه تصووادف سهمدرسووه انتخوواا گردیوود وس و س از هوور مدرسووه ی و

کووالس پایووه

ششم به صورت تصادفی انتخاا شد .در نهایت  12کالس پایه ششم در پژوهش شرکت کردند.
بوورای گووردآوری دادههووا ،از پرسشوونامه کیفیووت زنوودگی در مدرسووه )Ajnely & Bourke, 6222(1اسووتفاده شوود .ایوون
پرسشوونامه دارای  93سوووال اسووت .پرسووش هووای منوودر در پرسشوونامه شووامل هفووت مقیوواس اسووت کووه دو مقیوواس کلووی
(رضووایت کلووی و عاهفووه منفووی) و پوونج مقیوواس دیگوور اختصاصووی انوود (همبسووتگی اجتموواعی ،فرصووت ،معلووم ،موواجرا و
پیشوورفت یووا موفقیووت) .سوووالهووای پرسشوونامه کیفیووت زنوودگی در مدرسووه دارای چهارگزینووه «کووامالم موافووق»« ،موافووق»،
«مخالف»و «کوامالم مخوالف» بوود کوه بوه ترتیوب نموره  4،9،2،1بورای نمورهگوذاری بوه آنهوا تعلوق گرفوت .روایوی و پایوایی ایون
پرسشوونامه را ( )Mok & Flynn, 2222تاییوود نموووده و در پووژوهش( )Soltani and et all, 2262پایووایی پرسشوونامه نیووز
معووادل  3/15محاسووبه شووده اسووت .در پووژوهش حاضوور ضووریب پایووایی بووه دسووت آمووده بووه روش آلفووای کرونبوواخ برابوور
( )3/19بوود کووه نشووان موویدهوود ابوزار پووژوهش بوورای جامعووه دانووشآموووزان ایرانوی مناسووب بوووده اسووت .در مرحلووه آخوور ،داده-
هووای اسووتخرا شووده بووا کموو

نوورمافووزار آموواری  spssنسووخه  ،21در بخووش آمووار توصوویفی بووا اسووتفاده از میووانگین و

انحووراف معیووار و در بخووش آمووار اسووتنباهی بووا اسووتفاده از روش آموواری آزمووون تووی ت و

نمونووهای و آزمووون رتبووهای فریوودمن

در سطح معناداری  p˂3/35تحلیل شدند.
یافتهها
داده هووا در دو سووطح توصوویفی و اسووتنباهی مووورد تجزیووه و تحلیوول قوورار گرفتنوود .در بخووش آمووار توصوویفی میووانگین و
انحراف اسوتاندارد مربووط بوه متغیورو زیور مقیواسهوای آن مشوخ

شود .هموان گونوه کوه نتوایج نشوان مویدهود خورده مقیواس

انسووووجام اجتموووواعی دارای بیشووووترین میووووانگین ( )25/13و خوووورده مقیوووواس پیشوووورفت دارای کمتوووورین میووووانگین ()12/31
است(جدول .)1
جدول . 1میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس های کیفیت زندگی

زیر مقیاس ها

میانگین

انحراف استاندارد

متغیر

رضایت عمومی

13/22

2/93

عواهف منفی

15/21

2/11

کیفیت زندگی

رابطه با معلم

11/93

2/33

در مدرسه

فرصت

13/13

2/21

پیشرفت

12/31

1/11

ماجراجویی

11/33

1/33

انسجام اجتماعی

25/13

2/41

)6. The Quality of school life Questionnaire (QSL
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جهووت بررسووی وضووعیت کیفیووت زنوودگی دانووش آموووزان از آزمووون  tتوو
بدسووت آمووده از نمونووه و انجووام آزمووون  tتوو

نمونووه ای اسووتفاده شوود .بووه اسووتناد نموورات
شوود .در ابعوواد رضووایت عمووومی ،رابطووه

نمونووه ای نتووایج تحلیوول مشووخ

بووامعلم ،فرصووت ،پیشوورفت ،موواجراجویی و انسووجام اجتموواعی مقوودار tدرسووطح  α= 3/35در درجووه آزادی  993معنووادار
اسووت .بوودین معنووا تفوواوت معنوواداری بووین میووانگین نظووری و میووانگین تجربووی وجووود دارد و بووا توجووه بووه اینکووه میووانگین تجربووی
بووزرگ توور از میووانگین نظووری اسووت .لووذا موویتوووان بیووان کوورد کووه وضووعیت رضووایت عمومی،رابطووه بووامعلم ،فرصووت ،پیشوورفت،
موواجراجویی و انسووجام اجتموواعی دانووش آموووزان در حوود مطلوووا اسووت .امووا در بعوود عاهفووه منفووی مقوودار tدرسووطح = 3/35
αدر درجه آزادی  993معنادار نیست (جدول .)2
جدول .2آزمون  tت

T

نمونهای برای مقایسه میانگینها

درجه

سطح معناداری

آزادی

(دو دامنه)

رضایت عمومی

3/41

993

3/3331

3/23

عواهف منفی

1/91

993

3/111

3/34

رابطه با معلم

11/45

993

3/3331

3/21

فرصت

15/33

993

3/3331

3/93

پیشرفت

13/11

993

3/3331

3/24

ماجراجویی

3/11

993

3/3331

3/23

انسجام اجتماعی

11/31

993

3/3331

3/23

ابعاد

اختالف میانگینها

برای اولویتبندی و رتبهبندی ابعاد کیفیت زندگی از آزمون رتبهای فریدمن استفاده شد.نتیجه این آزمون با مقدار خی دو
 1551/15و در سطح  %33اهمینان معنیدار است (جدول.)9
جدول  .9آزمون معنیداری فریدمن برای اولویتبندی ابعاد کیفیت زندگی

ابعاد

داده ها

فراوانی نمونه

943

خی دو

1551/15

درجه آزادی

1

سطح معناداری

3/333
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نتووایج میووانگین رتبووههووا نشووان داد کووه بعوود «انسووجام اجتموواعی» بووا ضووریب  1/39در اولویووت اول قوورار دارد.بعوود «فرصووت»
بووا ضووریب  5/91در اولویووت دوم ،بعوود «رضووایت عمووومی» بووا ضووریب  5/13در اولویووت سوووم ،بعوود «رابطووه بووا معلمووان» بووا
ضووریب  9/92در اولویووت چهووارم ،بعوود «موواجراجویی» بووا ضووریب  9/34در اولویووت پوونجم ،بعوود «عاهفووه منفووی» بووا ضووریب
 2/15در اولویت ششم و بعد «پیشرفت» با ضریب  1/93در اولویت هفتم قرار دارد (جدول.)4
جدول  .4رتبهبندی ابعاد کیفیت زندگی

ابعاد

میانگین رتبهها

رتبه

رضایت عمومی

5/13

9

عاهفه منفی

2/15

1

رابطه با معلمان

9/92

4

انسجام اجتماعی

1/39

1

پیشرفت

1/93

1

ماجراجویی

9/34

5

فرصت

5/91

2

بحث و نتیجهگیری
پووژوهش حاضوور بووا هوودف سوونجش کیفیووت زنوودگی دانووشآموووزان در مدرسووه انجووام شوود .بوودین منظووور 943 ،نفوور از
دانش آمووزان دختور پایوه ششوم شهرسوتان بابول موورد مطالعوه قورار گرفتنود .بررسوی کیفیوت زنودگی دانوشآمووزان پایوه ششوم
ابتوودایی نشووان داد کووه در میووان  1بعوود کیفیووت زنوودگی افووراد مووورد مطالعووه ،بعوود «انسووجام اجتموواعی» بووا میووانگین ()25/13
بیشووترین نمووره و بعوود «پیشوورفت» بووا میووانگین ( )12/31کمتوورین نمووره را داشووتهانوود .نتووایج آزمووون tتوو
بررسووی وضووعیت کیفیووت زنوودگی دانووشآموووزان پایووه ششووم ابتوودایی نیزمشووخ

نمونووهای جهووت

سوواخت کووه دانووشآموووزان در تمووامی زمینووه-

هووا بووه جووز بعوود عواهووف منفووی ،از اینکووه در مدرسووه حضووور دارنوود ،رضووایت کاموول دارنوود و بوور اسوواس پاسوود هووایی کووه
دانووشآموووزان بووه سوووالهووای پرسووشنامووه دادهانوود آنووان اعتقوواد و ایمووان دارنوود کووه مدرسووه جووایی اسووت بوورای دوسووت داشووته
شوودن ،دوسووت داشووتن و لووذت بووردن از اینکووه در کنووار معلمووان و دیگوور همکالسووان خووود سوواعاتی از روز را بگذراننوود و
تکووالیف خووود را بووه بهتوورین نحووو انجووام دهنوود چووون اکثوور دانووشآموووزان اهمینووان دارنوود کووه مدرسووه جووایی اسووت کووه بوورای
آینووده آموواده موویشوووند .بووا توجووه بووه اینکووه پژوهشووی کووه بووههووور مسووتقیم بووه سوونجش کیفیووت زنوودگی دانووشآموووزان دوره
ابتدایی پرداخته باشد یافت نشود نموی تووان در موورد تطوابق یوا عودم تطوابق ایون یافتوه بوا یافتوههوای سوایر پوژوهشهوا اههوارنظر
نمووود ،امووا نتووایج بررسووی کیفیووت زنوودگی  933نفوور از دانووشآموووزان دختوور دبیرسووتانی نشووان داد بیشووترین و کمتوورین نمووره
کیفیووت زنوودگی دانووشآموووزان بووه ترتیووب مربوووط بووه عملکوورد فیزیکووی بووا میووانگین ( )19/91و درد بوودنی ( )94/11اسووت
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(2262

&HasanBaigi,

Mirzaei-Alavijeh,

29

Zolghadr,

 .)MazlomiMahmodAbad,در پووووژوهش سوووولطانی و

همکوواران ( )Soltani.et all,2262نیووز  1/3درصوود از دانووشآموووزان دارای کیفیووت زنوودگی در مدرسووه خیلووی مطلوووا
 21،درصووود مطلووووا 41/2،درصووود متوسوو و  11/1درصووود نوووامطلوا و  2/1درصووود نیووز کیفیووت زنووودگی در مدرسوووه را
خیلووی نووامطلوا دانسووتهانوود .همچنووین نتووایج پووژوهش( ،)FirouzJah & Sohrabi, 2263نشووان دادکووه  11درصوود افووراد
جامعووهء آموواریمورد پووژوهش،دارای کیفیووت زنوودگی مطلوووا 53 ،درصوود دارای کیفیووت زنوودگی متوسوو و  93درصوود
دارای کیفیت زندگی پایین بودند.
در تبیووین نتووایج موویتوووان گفووت کووه وجووود مولفووههووای (رضووایت کلووی ،همبسووتگی اجتموواعی ،داشووتن فرصووت مربوووط بووه
آینووده ،احسوواس موفقیووت و توانووایی در انجووام کارهووا ،رابطووه متقابوول دانووشآموووز و معلووم و احسوواس خووودانگیختگی در
یووادگیری و  )...در موودارس امووروزی ،امووری زم و ضووروری اسووت و از هرفووی معلمووان و کارکنووان موودارس ،نقووش اصوولی
را در پدیوود آوردن ایوون محووی دارنوود ،بنووابراین مهوومتوورین و تنهووا راه توسووعه ،از دیوودگاه عوواهفی و اجتموواعی در موودارس،
آموووزش معلمووان و مربیووان در بووا ترین سووطح تحصوویلی مربوووط بووه ایوون حوووزه و برگووزاری آزمووونهووای اسووتاندارد شووده بووه
منظووور مح و

زدن توانوواییهووای آنووان در ایوون زمینووه اسووت و بووا توجووه بووه اینکووه پیشوورفت هوور کشوووری ،در گوورو پیشوورفت

آموووزشوپوورورش آن کشووور اسووت ،زم اسووت در کشووور مووا هووم بووه ایوون نکتووه توجهشووود و منووابع مووادی و معنوووی خاصووی
بوورای ایوون سووازمان در نظوور گرفتووه شووود  .موودارس بوورای بهبووود زنوودگی بسوویاری از کودکووان و نوجوانووان و جوانووان فرصووت-
هووای بسوویار مناسووبی فووراهم موویکننوود و بووه موووازات حرکووت در جهووت آموووزش همگووانی نقووش موودارس در ارائووه خوودماتی
ماننوود :خوودمات بهداشووت روانووی در امووور تحصوویل اهمیووت روز افووزون یافتووه اسووت .در حووال حاضوور ،در موودارس بووا حمایووت
کاموول اجتموواع بهتوورین محوول بوورای بوور نامووه هووای جووامع بهداشووت روانووی بووه شوومار موویرود .بووا توجووه بووه پووایین بووودن کیفیووت
زندگی دانوشآمووزان در بعود پیشورفت و موفقیوت ،در برناموههوای مودارس ایون مسوئله بایود موورد توجوه قورار گیورد .بوا توجوه
بووه نتووایج بووه دس وت آمووده در ایوون پووژوهش ،پیشوونهاد موویشووود کووه کارگوواههووای آموزشووی و دورههووای ضوومن خوودمت جهووت
افووزایش شووناخت و آگوواهی معلمووان در برخووود بووا دانووشآموووزان دارای مشووکالت رفتوواری و تووالش بوورای رفووع مسووائل
عوواهفی و رفتوواری آنهووا برگووزار شووود .همچنووین ،از هریووق فرهنووگ سووازی در جامعووه بووه هبقووهبنوودی عوواهفی همچووون دیوودگاه
شووناختی و حرکتووی توجووه شووود و معلمووان بعوود عوواهفی زیسووتن کودکووان در مدرسووه را ،بووه همووان انوودازه بعوود شووناختی ،مووورد
تأکیوود قوورار دهنوود و از آن وفلووت نورزنوود .از جملووه محوودودیت هووای پووژوهش حاضوور محوودود بووودن نمونووه آموواری بووه دانووش
آموووزان دختوور اسووت .بنووابراین پیشوونهاد مووی شووود در پووژوهش هووای آتووی از هوور دوجوونس دختووران و پسووران در نمونووه آموواری
اسووتفاده شووود .محوودودیت دیگوور پووژوهش آن بودکووه برخووی از پاسوود دهنوودگان در پاسوودگووویی بووه برخووی از سوووال هوواهفره
میرفتند؛ از این رو ممکن است بعضی از پاسدها توام با نوعی محافظه کاری و مالحظات بوده باشد.
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