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مدل آموزشی جهت ارائ آموزش ها در مدارس پیشنهاد می شود.
مقدمه
نوجوووینی ی ووی یر نی ینوویت و یم ا ی وود رنووایی ن و ی یف و ید و
خانویده ها ایسوب ای شود .ییم ا

له یر رنوایی نوا تغییو ی

اهم فیزی وی ووینوی یجتمواعی و وفتواو همو یه یسو (.)2 ,1
نوجوینوا سوییم  11-11سوا ،یو

چهواو جمعیو جهوا وی

تش ید ایدهیا ( .)1ن یساس آخ یم یزیوش ها دو یی ی

واود

آنا ری نیا اهمی دو سما جااعه ایسوب ایشوود ( .)1یر
ط فی دووی نوجوینی دو دختو ی

ری نیوا و سو آاار جهو

دهیاه ن ی دووه ها نعا رنایی آ ها نوده و تأثی اهمی نو
خانویده و کودکا آنها نجا اوییوایود .سوما دختو ی

نقوش

اهمی دو دستیانی نه یهایف توسعه هوزیوه یسو  .نوا توجوه نوه
ش ییط جسمی و ووینی ییوم دووی

 11ایلیو دینش آاور سییم ااوسه وجود دیود ( )4کوه واود

ویژیی ها نلوغ دو دخت ی

نیمی یر آ ها وی نوجوینا تش ید ایدهیا .دو ییوم دووی نییوا

و نیز نقش یساسی دخت ی دو ناووو

نسیاو یر نگ ش ها و وفتاوها یف ید که نو سوما و رنوایی

سما دخت ی نوجوی یر جایگاه ویژهی ن خوودیو یس (.)6

ای توی یدعوا نموود کوه

دووه نزویسالی اوث یس ش د اویییو د نیوان ییم سوما
آدرس نويسنده مسئول :مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامايی
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نالید نقش اهمی دخت ی دو سما جااعه سو اایهیوایو نو

نقحه نهایی وفتاو یوتقا دهیاه سما ایناشا ( .)18سوارههوا

وو ییم ی وه سیی و یوتقوا سوح سوما و کیتیو رنوایی

ییم اا ،شااد :ایافع دوک شاه اوینع دوک شاه خودکاوآاا

آ ها ی ی یر اهمت یم ویه اوها جه تیقق یهایف ساراا هوا

دوک شاه هیجاوها نویم فو د

نهایشتی ایسوب ای شود .نیوان ییم نهبوود سوما نوجوینوا

ی ساس ا تبط نا وفتاو و تعها نه ط ح عمد اویناشوا ( .)11دو

دخت و نووه ایظوووو سووما جااعووه یا و

ض و وو یس و  .دو

تاثی یایونواههوا اوواعیتی

ن خی احالعا اوث نود ن نااهها آاورشی ابتیوی نو اوا،

سا،ها یخی نا توجه نه یهمی دووه نوجووینی اتهوو کیتیو

پیاو خصوصا دو سوییم ااوسوه یوزیوش شواه یسو ( .)17دو

رنایی دینشآاوری نحوو فزآییاه ی اووود توجوه او یو ی فتوه

احالعه اه یب نی وفتاو صبیانه خوود نا آاورش ابتیوی نو

ی سواس ذهیوی و اانود

اا ،پیاو دو نیم دینشآاوری دخت نهبود یاف ( .)21دو احالعه

یس ( .)7کیتی رنایی دینوشآاووری

تغیی آنا دو اوود سماتیا تبط نوا ایویط ااوسوه یسو (.)8

دیگ

آاوورش تغایوه نو یسواس اوا ،پیواو دو تغییو وفتواو

کیتی و رنووایی ااوسووه نووه اعیووا نهزیسووتی و وضووای کلووی

دخت ی نوجوی اوث یزیوش ی دیا ( .)21یر ییم وو نا توجه نه

دینشآاوری یر جیبه تجاوب ایتی و اثبتوی یسو کوه ویشوه دو

یهمی اوضوع ییم احالعه نا هاف تعییم یث نصشی آاورش ن

فعالی هوا دوو ااوسوه دیود .کیتیو رنوایی دینوش آاووری

یساس اا ،پیاو ن ینعاد کیتیو رنوایی ااوسوه دینوشآاووری

اصد اشاوک و دویی شا آنا دو فعالی ها وورینه خود
دو ااوسه و نیانگ سح وضای دینشآاوری ایناشا (.)1

ینجا ی دیا.

روشها

نوجوینانی که یوتباط خونی نا اییط ااوسه دیونا ایزی نو ور

ییووم احالعووه نیمووه تج نووی دو سووا 1111 ،نووا اشوواوک 62

یختمال وفتاو و ووینی دو آنها کمت اشاهاه اوی شوود(.)11

دینش آاوور دختو نوجووی دووه اتوسوحه یو ،دو دو ااوسوه

سلحانی و هم اوی نشا دیدنا کوه تیهوا  %26یر دینوش آاووری

دولتی تیو پوشوش نا یوه  6آاوورش و پو ووش شه سوتا

 11-16سوواله کیتیو رنووایی احلوووب دیونووا ( .)11دو احالعووه

اشها ینجا شا .نه ایظوو ن آوود جم نمونه یر ف او ،اقایسه

دیگ

نیز اشوص

ی دیوا کوه نتوایک واکی یر دوک اتوسوط

ایوانگیم و ینیو یف اعیواو دو جااعوه و شواخ

هوا و شووویها

دینشآاوری یر کیتی رنایی ااوسه یس (.)12

پیشیم تعییم شا ( )22احالعه پس یر یخا کا یخمق یر اعاونو

کیتی نهت رنایی ااوسه نا اشاوک نیشت دینوش آاووری دو

پژوهشی دینشگاه علوو پزشو ی اشوها ینجوا شوا .ام ظوا

احالو

یخمای یر جمله یختیاو نود وی اها جه ش ک دو پژوهش

ینجا ت والی

دوسی نگ ش اثب نه ااوسه و وینحه صمیمیت دینشآاووری

یا ا خو و یر احالعوه دو هو راوا یر احالعوه و یطمییوا یر

نا اعلمیم و سای همساال ا تبط یس (.)11

ای اانه نود یطمعا اوا نظو نوود .پویش یر شو وع احالعوه

ی ی یر پیاااها پائیم کیتی رنایی ااوسه یفزییش آسی ها

کسوو وضووای آیاهانووه یر اشوواوک کییووایا یخووا ی دیووا

یجتماعی و ووینشویاختی دینوش آاووری یسو ( .)14یر ییوم وو

جمعآوو یطمعا پس یر توضی یهایف پژوهش نوه اشواوک

جه و یوتقوواف کیتی و رنووایی ااوسووه یسووتتاده یر شوویوههووا

کییایا آاار ی دیا.

آاورشی کم کییاه یسو ( .)11ی وی یر شویوههوا آاورشوی

اعیاوها ووود نه پژوهش شااد سم  11-11سوا ،عوا ینوتم

یستتاده یر اا،ها آاورشی یس که جیبهها ویژهی وی ن ی

نه ی نیماو جسمی یا ووینی نواتوی کییواه عوا شو ک دو

اووایخم

و یاووو ااوسوه ینگیوزه نواال ف یییو

آاورشووی پیشوویهاد اووی نماییووا ( .)16یثوو نصشووی

ن نااهها آاورشی اشانه دیشتم وضای کتبی دینوشآاوور و

ن نااه ها آاورشوی دو ن خوی احالعوا اووود ن وسوی او یو

ویلایم جه ش ک دو احالعه نود .اعیاوها خ و یر پژوهش

ی فته یس (.)17

شااد؛ نیش یر ی جلسه ایب دو جلسا آاورشی عا تمایود

اا ،یوتقا سما پیاو ی ی یر اا ،ها اح ح دو ن نااوههوا

دینش آاوور نوه یدیاوه هم واو دو طو ح پژوهشوی وخواید یو

آاورش نهایش ایناشا که وفتاوها نهایشتی یف ید وی نحووو

ادثووهی نووایویو یووا یسووت سری دو طووو ،اووا احالعووه ن و ی

اؤث پیشنییی ایکیا .دو اوا ،پیواو پیااوا وفتواو احلووب و

دینش آاور نود .دو ی وه اایخله  1نت نه علو ایبو نیشوت یر
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ی جلسه و دو ی وه کیت  ،نیز  1نت نه عل عا تماید نه یدیاه

یهمی و سووما و نیموواو دو نوجوینووا یشوواوه ی دیووا و نووه

هم او یر احالعه خاو شانا.

اش م و اوینع کاهیاه کیتی رنایی ااوسه پ دیختوه شوا .دو

ینووزیو اوووود یسووتتاده دو ییووم احالعووه شووااد فوو

یطمعووا

یا دو نا ذک فوییا و تاثی ی اثب کیتیو رنوایی ااوسوه و

داوی یفی اشتمد ن  8سوی( ،وضعی رنوایی ایوزی دوآاوا

نقش آ دو وضای و کیتی کلی رنایی ساره ایافع دوک شاه

خانویده سوح تیصویم ویلوایم وضوعی توجوه نوه یواوا

دو اا ،پِیاو ن جسته ی دیا .دو ییم اسم نا نیوا یثو ی اتیوا

ف یا و ) و پ سشوویااه کیتی و رنووایی دو ااوسووه یناوسووو و

کیتی رنایی ااوسه نظیو ؛ نهبوود یوتباطوا

ن وک نود .ییم پ سشیااه نه ایظوو سیجش وفواه و نهزیسوتی

یفزییش یعتماد نه نتس اید نه پیش ف سعی شا دینش آاووری

دینش آاوری دووه اتوسحه یستتاده ایشود و او  11یویوه
ایتوی ( 1سووی)،

و  7نُعا وضای عمووای ( 6سووی )،عویطو

کیتو  ،یسوت س

نه ییم یعتقاد ن سیا کوه آ هوا اوادو نوه یوتقوا کیتیو

رنوایی

ااوسووه نوووده و ینجووا ییووم وفتاوهووا آ هووا وی دو ن ین و طی و

وینحه نا اعلم ( 1سوی )،ف ص ( 6سوی )،پیشو ف ( 4سووی)،

یست ده ی یر نیماو ها و اش م

ااج یجویی ( 1سوی )،و ینسجا یجتماعی ( 8سووی )،اوی ناشوا.

نا نیا یهمی نقش هم مسیهوا اعلموا و خوانویده دو یوتقوا

نم ه دهی ییم اقیاس دو اال اقیاس لی

 4دوجوهی (کواام

اصالتم اصالتم اویفقم کاام اویفقم) یس که نوه ت تیو نو ی

اقاو ای کیا .دو یا سوو

کیتی رنایی ااوسه سواره تواثی ی نویم فو د دو اوا ،پیواو
ن جسته ی دیا .دو یا چهاو نا تشویق دینشآاووری نوه نیوا

آنهووا یاتیوواری  1یلووی  4دو نظ و ی فتووه اوویشووود .نم و ه کلووی

تج نیا فو د یر ینعواد اصتلو

پ سشیااه اصد اجمووع یاتیواری اویتوینوا نویم  11توا 116

یشت یک یایشتم ییم تج نیا نا سای یم سواره تج نوه ابلوی یر

ناشا .دو ییم ینزیو نم ه نیشت نیوانگ کیتیو رنوایی نواالت دو

وفتاو دو اا ،پیاو یج ی شا .دو یا پیجم سواره خوود کاویاوا

ااوسووه یسو  .دو احالعووه سوولحانی شووا ،و هم وواوی یعتبوواو و

یر اا ،پیاو نا آاورش و توینمیاک د دینوشآاووری دو کیتو ،

پایایی ییم پ سشیااه دو دینوشآاووری دووه اتوسوحه احلووب

هیجووا و یسووت س یوتبوواط سووالم وضووای یر ایوویط ااوسووه

یزیوش شاه یس ( .)12همچییم پایایی پ سشویااه دو پوژوهش

کاهش اوینع یفزییش فوییا ییجاد س و نگ ش اثب نسب نوه

دیگ

وفتاوهوا کیتیو رنووایی

 1/11یزیوش شاه یس (.)11

کیتیو رنوایی ااوسوه و نوه

وس خودکاوآاووا دینوشآاووور دو

دو ییم احالعه ابد یر اایخله دو ه دو ی وه پ سشویااه ت میود

خصوص ییم وفتاوها تقوی ی دیا .دو یا ششم ساره تعها نه

ی دیا .دو ی وه اایخله ن نااه آاورشی دو  7جلسوه  11دایقوه-

ن نااه یج ییی نا آاورش دینشآاووری ابیوی نو ت و یو اوویود

نه صوو ؛ سصی ینی و پ سش و پاسخ یج ی شا و دو پایا

آاوخته شاه نه اا ی ااه ییم ساره یر اا ،پیاو تقویو شوا.

ی

ه جلسه احال جه احالعه نیشت دو یختیاو دینشآاووری

یر ط ف دیگ دوی وه کیت  ،ایتو آاورشی طی  2جلسوه نوه

د اش متی نود

شیوه سصی ینی توسط پژوهشگ یویئه شوا .دو پایوا آاوورش

ا یو ی ف  .ابیا آاورش جه ی وه اایخله

که یر تیلید پ سشیااه ابتیی نو اوا ،پیواو ناسو آاواه نوود.

کلیه پمتل ها آاورشی ا نوطه دو راییه کیتی رنایی ااوسه

نیوووه یوتقووا کیتیو رنووایی ااوسووه لووزو ییجوواد تغیی یتووی

دو یختیاو ی وه کیت  ،نیز ا یو دیده شا .نمفاصله نعوا یر یتموا

دوتماای ینعاد؛ ف ص
عویطو

وضای عمووای

جلسا آاورشوی و یو اواه نعوا پ سشویااه کیتیو رنوایی

ااج یجوئی پیش ف

ایتوی یوتبواط نوا اعلوم و ینسوجا یجتمواعی ن یسوواس

یفوزیو

ااوسه توسط دو ی وه ت مید و دیده ها نا یستتاده یر ن

اایخله ن ابیا سارهها اا ،پیاو نوود .ایتووی ابا وب نو

آااو  SPSSنسصه  21تیلید ی دیا .تیلید دیدهها نا یستتاده یر

ابیا تیلید سارهها اا ،پِیاو و نه شو د ذیود یجو ی شوا؛ دو

آراو کا یس وئ آراو دایق فیش تی استقد ام -ویتیی

یا یو ،نه ذک اوینع و اش متی پ دیختوه شوا کوه ناعوب یفو

آراو ف یاام و آنالیز ویویانس نا ینوایره هوا ت و یو ینجوا

کیتی رنایی ااوسه دو دینش آاوری ایشا و ییم ُنعا دو ویاع

شا .دو ییم پژوهش سح اعییدیو  1/11دو نظ ی فته شا.

نیانگ ساره اوینوع دوک شواه دو اوا ،پِیواو یسو کوه دو ییوم

نتایج

اسم یر ط یق سصی ینی پ سش و پاسخ و نموایش یسومیا نوه
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ییم احالعوه نوا اشواوک  62دینوشآاوور دختو نوجووی دووه

آااو اعیادیو وجود نایش  .دو یو وه یر نظو کتایو سوح

اتوسحه یو ،دو دو ااوسه دولتی شه اشها ینجا شا .نیم دو

دوآاا سح تیصیم اادو و پاو و یواا ف یاو نوا ی وایگ

ی وه یر نظ وضعی رنایی دینش آاووری ( )p=1/111تتواو

اتتاو نودنا (( )p > 1/11جاو.)1 ،

جدول  .1توزیع فراوانی دانش آموزان مورد مطالعه بر حسب متغیر های دموگرافیک در دو گروه مداخله و کنترل
مداخله

کنترل

(دوصا) تعاید

(دوصا) تعاید

رنایی نا پاو و اادو

(26 )81/1

(21 )16/7

P=1/111

رنایی نا ی ویلا

(6 )18/8

(1 )1/1

دایق فیش

کم

(1 )11/6

(1 )1/1

اتوسط

(18 )16/1

(1 )11/1

کافی

(1 )28/1

(21 )66/7

نیسوید

(1 )11/6

(2 )6/7

ینتاییی

(1 )11/6

(1 )1/1

سی د

(11 )14/4

(1 )11/1

دیپلم

(11 )14/4

(11 )41/1

دینشگاهی

(1 )1/1

(12 )41/1

نیسوید

(2 )6/1

(1 )1/1

ینتاییی

(7 )21/1

(2 )6/7

سی د

(11 )14/4

(7 )21/1

دیپلم

(11 )14/4

(14 )46/7

دینشگاهی

(1 )1/1

(7 )21/1

یصم

(1 )1/4

(1 )1/1

کم

(6 )18/8

(1 )11/1

P=1/111

اتوسط

(8 )21/1

(4 )11/1

ام ویتیی

کافی

(11 )46/1

(21 )76/7

متغیر
وضعیت زندگی

کفایت درآمد

تحصیالت پدر

تحصیالت مادر

اوقات فراغت

سطح معنی داری

P=1/117

کا یس وئ دایق

P>1/111

ام ویتیی

P=1/112

ام ویتیی

ایتی کیتی رنایی دینشآاوری

ایانگیم و ینی یف اعیاو نم ی دو ی وه دو تماای ینعواد کیتیو

نود .پس یر اایخله نعا عویط

رنایی دینش آاوری (نمفاصله و ی ااه پس یر اایخله) اتتاو

نوویم دو یوو وه تتوواو آاوواو اعیووادیو نایشوو (.)p<1/11

نود ( )p>1/11و ییم تتاو دو ی وه اایخله نیش یر ی وه کیت ،

(جاو.)2،

جدول  .2میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی مدرسه دانش آموزان مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله در دو
گروه مداخله و کنترل
قبل از مداخله

بالفاصله بعد از مداخله

یک ماه بعد از مداخله

سطح معنی داری

متغیر
رضایت

ی وه اایخله

18/8 ± 1/1

21/1 ± 2/1

22/7 ± 1/6

P>0/001

عمومی

یزوه کیت ،

18/1 ± 2/8

21/1 ± 2/6

11/1 ± 2/1

P>0/001
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عواطف

پیشرفت

ماجراجویی

انسجام

*

P=1/641

P=0/010

ی وه اایخله

16/1 ± 1/1

16/8 ± 2/1

17/4 ± 2/2

یزوه کیت ،

16/6 ± 2/8

17/1 ± 2/1

16/1 ± 2/2

P=1/611

P=1/826

P=1/762

*

P=1/161

ی وه اایخله

11/1 ± 2/4

17/4 ± 1/1

18/6 ± 1/6

P>0/001

یزوه کیت ،

14/4 ± 1/1

11/1 ± 2/4

11/1 ± 2/4

P>0/001

معلم

فرصت

P>0/001

*

P=0/012

منفی

رابطه با
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P>0/001

*

P=1/141

P=0/001

*

ی وه اایخله

11/1 ± 2/4

21/1 ± 1/6

22/7 ± 1/2

P>0/001

یزوه کیت ،

18/1 ± 1/1

18/8 ± 1/1

18/7 ± 1/6

P=0/000

P=1/166

*

P>0/001

*

P>0/001

ی وه اایخله

12/1 ± 2/1

14/8 ± 1/1

11/1 ± 1/1

P>0/001

یزوه کیت ،

11/1 ± 2/1

14/1 ± 1/6

14/1 ± 1/1

P>0/001

P>0/001

*

P=1/717

P=0/020

*

ی وه اایخله

11/1 ± 1/4

17/4 ± 2/1

18/1 ± 1/1

P>0/001

یزوه کیت ،

11/8 ± 2/7

11/2 ± 2/4

11/1 ± 2/2

P>0/001

P>0/001

*

P=1/111

P=0/001

*

ی وه اایخله

24/4 ± 1/2

27/7 ± 2/1

21/1 ± 1/1

P>0/001

یزوه کیت ،

21/2 ± 1/7

21/2 ± 2/1

24/4 ± 1/1

P>0/001

اجتماعی

P>0/001

*

*

P=0/001

P=1/181

دو اقایسه دوو ی وهی آراوو ف یواام نشوا دید دو یو وه

دو احالعه اض جه تعییم ایزی تاثی اتغی هوا راییوهی

اایخل وه تتوواو ایووانگیم و ینی و یف اعیوواو ن ویم ا ی وود (ابوود

و اایخلووهیو ن و کیتیو رنووایی دو ااوسووه یر آراووو آنووالیز

نمفاصله و ی ااه نعا یر اایخله) دو تما ینعاد کیتیو رنوایی

ویویانس دو ط فه یستتاده شا؛ نو ییم یسواس تیهوا یثو اتقانود

اعییدیو یس ( .)p>1/11دو ی وه کیت  ،نیز آراو ینایرههوا

تیصیم اادو و ی وه ( )P=1/114ن نم ه کود کیتیو رنوایی

ت یو نشا دید تتاو ایانگیم و ینی یف اعیاو نویم ا ی ود

ااوسه نمفاصله نعا یر اایخله اعییدیو نوود .دو سوای اوویود

دو تماای ینعاد کیتی رنایی اعیادیو ایناشوا ( )p>1/11ولوی

یث استقد و یا اتقاند اتغی ها راییهی و اایخلهی نو نمو ه

نایا توجه ک د که ییم تتاو دو ی وه اایخله نه ا یتو نیشوت

کد کیتی رنایی دو ااوسه نمفاصله نعوا یر اایخلوه اعیویدیو

یر ی وه کیت  ،نوده یس (جاو.)2 ،

نبود (( )P>1/11جاو.)1 ،

جدول  .3نتیجه آزمون آنالیز واریانس دوطرفه اثر گروه و متغیرهای دموگرافیک بر نمره کل کیفیت زندگی در مدرسه بالفاصله بعد
از مداخله
متغیر

اثر کلی ()p

اثر گروه ()p

اثر متغیر ()p

اثر متقابل ()p

وضعیت زندگی

1/111

1/112

1/811

1/712

کفایت درآمد

1/111

1/112

1/611

1/876

تحصیالت پدر

1/112

1/111

1/611

1/174
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تحصیالت مادر

>1/111

1/181

1/111

1/114

اوقات فراغت

>1/111

>1/111

1/142

1/111

ن وسی یث اتغی ها راییهی و اایخلوهیو نو کیتیو رنوایی
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تج نووه نووار هووا اشوواوکتی دیونووا نسووب نووه آ دسووته یر
دو

ااوسه ی ااه نعا یر اایخله دو دو یو وه دو هموه اوویود یثو

دینشآاورینی که فااا چییم تج نهی هستیا یست س کمتو

کلی و یث یو وه اعیویدیو نوود ( .)P<1/11ولوی دو هوی یو یر

ااوسه دیونا .دو ییم احالعه نار هوا اشواوکتی و نوه نووعی
ایتوی

اویود یث استقد و یا اتقاند اتغی ها راییهی و اایخلهی نو

وورش و فعالی نانی ناعوب کواهش یسوت س و عویطو

نم و ه کوود کیتی و رنووایی دو ااوسووه ی و اوواه نعووا یر اایخلووه

دینش آاوری دو ااوسه ایی دد ( .)26دو احالعوه اضو نیوز

اعییدیو نبود (.)P>1/11

آاورش ن یساس سارهها اوا ،پیواو ناعوب کواهش عویطو
ایتی دینشآاوری شا .یر آنجائی که ااوسه و اییط تعاالی آ

بحث
ن یساس نتایک آاورش ابتیی ن اا ،پیواو اوجو نهبوود نُعوا

یر تعییم کییاهها یصلی کیتی رنایی ااوسه نشوماو اویوود

وضای عموای کیتی رنایی دینش آاوری ی دیا .دو مای یر

لای نقش اهمی دو تعاید و یصمح عویطو

ییم یافته ها نتیجه احالعه صواوای و هم واوی نشوا دید نویم

دیود .ه چقاو کیتی رنایی دینشآاور دو ااوسه نهتو ناشوا

مای و تیص ویلی و ن ووُعا وضووای عموووای کیتی و رنووایی دو

عویط

ایتوی دینوشآاووری

ایتی دینش آاوری کواهش یافتوه و سوما ووی آنوا

ااوسه وینحه اثب و اعییدیو وجود دیود .دو یوتباطِ نویم دو

نیشت نهبود ای یانا.

اتهووو کیتی و رنووایی ااوسووه و وضووای عموووای ن خووی یر

ن یساس احالعه اض آاوورش ابتیوی نو اوا ،پیواو کیتیو

اتغی ها همچو

مایو تیصویلی اوی توینیوا نقوش ویسوحه ی

رنایی دو ااوسه وی دو نُعا وینحه نا اعلم نوه طووو اعیویدیو

کییوا .یر ییوم وو اوایخم

یفزییش دید .دلید ی تمالی نهبود ُنعا وینحه نا اعلم ییم یسو کوه

آاورشی ای توینیا نا کاو ن وو ییوم عویاود ایوانجی کیتیو

ساره هیجاوها نیم ف د دو اا ،پیاو نا نُعا وینحوه نوا اعلوم

دیشته و نه یوتقا ییم اتاهیم کمو

رنایی ااوسه وی یوتقاف دهیا ( .)21دو احالعوه دیگو

یشوتیاق

دیشته و آاوورش ابتیوی نو ییوم سواره

همپوشانی ایاس ت

تیصیلی کیتی رنایی دو ااوسه و ی ساس تعلق نه ااوسه نا

ناعب یوتقا وینحه نا اعلم دو دینشآاووری شواه یسو  .نتوایک

وفتاوها خود ناتوی سوار تیصویلی وینحوه ایتوی و اعیوادیو

احالعه  Cetinو هم اوی نشا دید که نیم نُعا یوتباط نا اعلم نوا

اشاهاه ی دیا (.)24

ینعاد اشاوک دو کمس دینش آاووری وینحوه اعیوادیو و اثبو

ن طبق نتایک آاورش ابتیوی نو اوا ،پیواو کیتیو رنوایی دو

وجود دیود ( .)27نتایک ییم احالعه نا احالعوه اضو همصووینی

ایتوی نوه طووو اعیویدیو دو یو وه

دیود .نه یعتقاد  Eresو هم اوی دینشآاوری دوک اتوسوحی یر

ایتووی ی دیوا .نُعووا

نُعا یوتباط نا اعلوم (یر ینعواد کیتیو رنوایی ااوسوه) دیشوته و

ایتی نیانگ ی ساسا ایتی دینشآاور نظیو ؛ ی سواس

ن دیش آ ها دو اوود ییم نُعا اتتاو یس ( .)12ییم یافتوه نوا

ااوسه وی دو نُعا عویط

اایخلوه یوتقووا دیده و ناعوب کوواهش عویطو
عویط

تیهایی امگییی یضح یب نگ ینی تیهوایی و نوی او یو و دو

نتایک احالعه اض اغوای یسو  .دلیود ی تموالی ییوم اغوای

ناوه ااوسه ایناشوا ( .)8نتوایک احالعوا ایموا و هم واوی

ایتوینا یختمفا ف هیگی و یجتماعی اکم ن دو جااعه ناشا.

نشا دید دینش آاورینی که کیتی رنایی ناالت

وی دو ااوسوه

تج نه ای کییا ذهیی اثبتی نسب نه ااوسه دیشته و عویطو
وی دوک ای نماییا و دو نتیجه س رنایی ناالیی دو

ایتی کمت

آاورش ایحبق ن اا ،پیاو اوج نهبود نُعا ف ص دو یو وه
اایخله ی دیا .نُعا ف ص نیانگ ناووها دینوش آاوور دونواوه
آییوواهسووار و ن و ی رنووایی اوویناشووا ( .)8نتووایک پووژوهش

تیصید کس ای کییا (.)21

 Toramanو هم ووواوی

نتایک احالعه یی ینایا نشا دید نار ها اشاوکتی ایجو نوه

دینش آاوری و کیتی رنوایی ااوسوه وینحوه اعیوادیو و اثبو

کاهش عویط

ایتی دینشآاوری اییو دد .دینوشآاوورینی کوه

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
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رناییااوسه نُعا ف ص یس ؛ لای یافتهها ییم پژوهش نشوا

اوواج یجویی و ینسووجا یجتموواعی پوویشنییووی کییوواه اعیووادیو

دید که نُعا ف ص یر ینعاد کیتی رنایی دو ااوسه تاثی اهمی

ف سودیی تیصویلی دینوشآاووری نودنوا .یر آنجوایی کوه نُعوا

ن ایزی دلبستگی دینش آاوری دیود ( .)28پووسلیم و هم اوی

ااج یجویی یر ینعاد کیتی رنایی ااوسه یس  .ییم نُعا نیوز نوه

نشووا دیدنووا کووه کیتیو رنووایی دینووشآاوووری و ینعوواد آ نو

طوو اعیادیو پیشنییی کییاه ف سودیی تیصیلی دینشآاوری

خودش وفایی و ینگیزه تیصیلی آ هوا تواثی اثبو اوییوایود.

ایناشا ( .)12یر دالید همسو نود نتایک ییم پوژوهش نوا یافتوه

نتایک ییم احالعه نا احالعه اض همخووینی دیود .دو اایوسوی

ها پژوهش اض ایتووی ییوم یونوه نیوا کو د کوه دو ییوم

که دینشآاووری دو آ خوشویا ،هسوتیا و ی سواس یاییو و

احالعه فقط نُعا ااج یجویی یر ینعاد هتو یانوه کیتیو رنوایی

آویاش دیونا وینحه و تعااد خونی نیم اعلما و دینشآاووری

ااوسه وینحوه اعیوادیو نوا ف سوودیی تیصویلی دیشوته و یر

نیز وجود دیود اعلموا نوه اسوائد و اشو م دینوشآاووری
وسوویایی اوویکییووا یسووت س و یضووح یب کمتوو

دو نوویم

دینش آاوری وجود دیود دینشآاوری نیشت ی ساس وضوای
ایکیا و دو نتیجه ینگیزه تیصویلی نیشوت

خویهیوا دیشو و

ط فی دو احالعه اض نیز همیم نُعا نقوش اووث

دو کیتیو

رنایی ااوسه دینشآاوری دیشته کوه نوا اایخلوه

آاورشوی

ابتیی ن ساره ها پیاو ییم نُعا یوتقا یافته و ایج نوه یفوزییش
کیتی رنایی دینشآاوری شاه یس .

نهت یاد اییی نا (.)21

ن یساس نتایک احالعه اایخله اوجو نهبوود کیتیو رنوایی دو

ن یساس نتایک آاورش اوج نهبوود نُعوا پیشو ف دو یو وه

نُعا ینسجا یجتماعی ی دیا ( .)8ی تماال نه ییوم دلیود کوه سواره

اایخله ی دیا .نُعا پیش ف نیانگ ی ساس یطمییا دینوشآاوور

هیجاوها نیم ف د دو اا ،پیاو نا نُعا ینسجا یجتمواعی هوم

یر توینمیا هایش ن ی اوفق شا دو ااوسوه اویناشوا (.)11

پوشانی ایاس ت

دیود و آاورش ابتیی ن ییم ساره ناعوب

دلید ی تمالی نهبود ییم نُعا ییم یس که سواره خودکاوآاوا

یوتقا ینسجا یجتماعی دو دینشآاوری ی دیاه یس .

دو اا ،پیاو نُعوا پیشو ف وی نیشوت تیو تواثی او یو دیده و

نتایک احالعه دلقیا و هم واوی نشوا دید یشوتیاق تیصویلی و

ایج و نووه یوتقووا ییووم نُعووا دو دینووشآاوووری ی دیوواه یس و .

کیتی رنایی دو ااوسه نا وفتاوها خود ناتوی سار تیصویلی

 Sabootehو هم اوی ی احالعه نیمه تج نی نا هاف “یوریوانی

ا تبط یس  .همچییم دو ییوم احالعوه اشوص

ی دیوا کوه نُعوا

اایخلووه آاورشووی یل ت ونی ووی سووما نوو فعالیوو نووانی

ینسجا یجتماعی ی ی یر ینعاد کیتی رنوایی ااوسوه یسو کوه

دینشوجویا " کواون د یر یلگوو یوتقووا سوما پیواو ینجووا

نقش اهمی دو پیش نییی وفتاوها خوود نواتوی سوار تیصویلی

دیدنووا .نتووایک وواکی یر یفووزییش اانوود توجووه فعالیوو نووانی

دینشآاوری دیود .دو ییم پژوهش همچییم نشوا دیده شوا کوه

یفوزیو) نسوب نوه

اتغی ها کیتی رنایی دو ااوسه امجمله؛ ینسوجا یجتمواعی

دینشآاوری دو ی وهها اایخله (ی وه نو

ی وه کیت ( ،ی وه وب) نود .ییم احالعوه نشوا دید یفو ید کوه

نه کاهش وفتاوها خودناتوی سار تیصیلی دینشآاوری کم

آاورشها وی یر ط یق ن یفزیو دویاف کو ده نودنوا نسوب نوه

ایکیا ( .)24نتایک ییم احالعه نا پژوهش اض همخووینی دیود.

ی وه وب یر عمل د نانی نهت

ن خوودیو نودنا که ییم نصاط

دست سی آسا ت و س یعت ییم یف ید نه ن نااههوا آاورشوی
یر ط یق ن

یفوزیو نووده کوه نسوب نوه یو وه وب نیوار نوه

یییت ن نایشته ینا (.)11

دو ییم پژوهش شو ییط وو وی ووینوی وی واها پوژوهش نوه
عیوی ی عااد اهم اووث نو خودیزیوشوی دینوشآاووری نوه
عیوی ی ایاودی پژوهش تلقی ی دیا.

نتیجهگیري

همچییم اایخله اض نُعا ااج یجوئی وی نه طوو اعییدیو دو

نتایک احالعه اض

ی وه اایخله یفزییش دید .احالعه خاینیاهلو و هم اوی نشا دید

دینش آاوری نا یستتاده یر اا ،پیاو ای ناشا .نا توجه نوه تواثی

که نیم کیتیو رنوایی دو ااوسوه و جوو کومس نوا ف سوودیی

اثب و اووا ،پیوواو ن و نهبووود ینعوواد کیتی و رنووایی ااوسووه دو

تیصیلی دینشآاوری وینحه ایتی اعیادیو وجود دیود .یر نویم
اولته ها کیتی رنایی دو ااوسوه فقوط نُعوا عویطو
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دینشآاوری

اکی یر نهبود ینعاد کیتی رنایی ااوسوه

ییم یلگو آاورشی ایتوینا نه دینشآاوری کم

نمایا تا نا یفزییش دینش و عمل د خود کیتیو رنوایی خوود وی
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نهبود نصشیا .یر ط فی نا توجه نه یث اثب آاوورش ابتیوی نو

مشارکت نویسندگان:

اووا ،پیوواو نوو نهبووود و یوتقووا کیتیوو رنووایی ااوسووه دو

( )1اتهو پ دیر و ط ی ی احالعه یا جموع آوو دیده هوا یوا

دینش آاوری

پیشیهاد ای شود یر ییم اا ،آاورشی دو اایوس

یستتاده شود.

اسعود ریوع آاا

تشکر و قدردانی
اقاله اض

تجزیه و تیلیود و تتسوی دیده هوا :خانم رهو ی ای ریئوی آاوا

اصود پایوا نااوه کاوشیاسوی یوشوا پ سوتاو

سما جااعوه اوی ناشوا .ییوم احالعوه نوا تائیوا کمیتوه یخومق

میا وضا نهیا و آاوا

میوا وضوا رنواه

طل
) (2تهیه پیش نویس اقاله یا نوووووارنییی آ جهووووو تووووواویم
ایتووی ینایشمیاینه :خانم ره ی ای ریئوی آاوا اسوعود ریوع

دینشووووووگاه علووووووو پزشوووووو ی اشووووووها نووووووا کووووووا

آاا

( )IR.MUMS.NURSE.REC.1118,181ینجووا شووا .ام ظووا

) (1تاییا نهایی دستیوشته پیش یر یوسا ،نوه اجلوه :خانم رهو ی

یخمای یر جمله یختیاو نود وی اها جه ش ک دو پژوهش
یا ا خو و یر احالعوه دو هو راوا یر احالعوه و یطمییوا یر

میا وضا نهیا و آاا

میا وضا رناه طل

ای ریئی آاا اسوعود ریوع آاوا

میوا وضوا نهیوا و آاوا

میا وضا رناه طل

ای اانه نود یطمعا اا نظ نود.

تضاد منافع
نیان یظهاو نویسیایا ییم اقاله تعاوض ایافع نایود.
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Abstract
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Background & Aim: The quality of school life is the result of the students' participation
in the daily activities at school, and indicates the level of their satisfaction. Therefore,
the implementation of interventions is important to improve the quality of school life.
The aim of this study was to investigate the effect of education based on the Pender
model on the quality of school life in junior high school girls.
Methods: This quasi-experimental study was conducted with the participation of 22
female students of Mashhad in 2221. Students were divided into two groups of
intervention and control. In the intervention group, a training program was presented in
7 sessions of 02 minutes during one month. Data were collected using a demographic
form and the Anderson School Quality of Life Questionnaire before, immediately and
one month after the intervention. Data were analyzed using SPSS software version 22.
Results: The results showed that the mean and standard deviation of the scores of the
two groups in all aspects of the students' quality of life (immediately and one month
after the intervention) were statistically significant (p <2.22), and this difference was
higher in the intervention group compared to the control group. After the intervention,
the negative emotions of the students' life were not statistically significant between the
two groups (p <2.22).
Conclusion: The results showed an improvement in the school life quality of students
using the Pender model. It is recommended to use this educational model to provide
education in schools.
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