
 

 

 (QOSLپرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه )

 
: بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه از ابعاد مختلف )رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، فرصت، هدف

 پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی(

دانش آموز عزیز می خواهیم به کمک جمالتی که در زیر آمده، احساس شما را درباره مدرسه تان بدانیم. پس سعی کنید 

نظر خودتان درباره مدرسه تان را با عالمت زدن هر یک از عبارات )کامال مخالفم، مخالفم، موافقم، کامال موافقم( به ما 

 نمی باشد. بنابراین پاسخ درست یا غلط وجود ندارد.  نشان دهید. در ضمن این پرسشنامه یک امتحان
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 روش نمره گذاری و تفسیر

سوال بوده و هدف آن ارزیابی خودگزارشی کودک آزاری از ابعاد مختلف )کودک آزاری  25این پرسشنامه دارای 

 کودک آزاری عاطفی( است. جسمی، کودک آزاری جنسی، غفلت یا بی توجهی، سوء تغذیه و

 طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: 

 
 کامال موافقم موافقم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 4 3 2 1 امتیاز

 

 
 

 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد: 37و  28، 18، 14، 5اما این شیوه نمره گذاری در سواالت شماره 

 
 کامال موافقم موافقم مخالفم کامال مخالفم گزینه

 1 2 3 4 امتیاز

 

 پرسشنامه فوق دارای هفت بعد بوده که سواالت مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

 
 

 سواالت مربوطه بعد

 33، 21، 17، 11، 8، 1 رضایت عمومی

 37، 28، 18، 14، 5 عواطف منفی



 

 

 38، 34، 22، 19، 2 رابطه با معلم

 39، 31، 25، 15، 12، 9 فرصت

 26، 16، 7، 4 پیشرفت

 32، 27، 23، 13، 10 ماجراجویی

 36، 35، 30، 29، 24، 20، 6، 3 انسجام اجتماعی
 
 

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سواالت مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای 

امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سواالت را با هم جمع کنید. نمرات باالتر نشان دهنده  بدست آوردن

 کیفیت زندگی باالتر دانش آموز در مدرسه خواهد بود و بالعکس.

 
 

 روایی و پایایی

( روایی همگرای پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه با بررسی 1390در پژوهش سلطانی شال و همکاران )

همبستگی آن با پرسشنامه های خودکار آمدی عمومی و مقیاس سازگاری نوجوانان محاسبه و تایید گردید. 

 شد. معموالً کرونباخ محاسبه آلفای گیریاندازه روش از استفاده با آن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا یداری،پا عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ آلفای اعتماد ضریب دامنه

شود. می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به آمده بدست مقدار چه هر و گیردمی قرار

 در جدول زیر ارائه شده است:(QOSL) مدرسه در زندگی کیفیتآلفای کرونباخ برای پرسشنامه 
 
 

 (QOSL) مدرسه در زندگی کیفیت پرسشنامهمقدار آلفای کرونباخ در 

 آلفای کرونباخ بعد

 70/0 رضایت عمومی

 71/0 عواطف منفی

 70/0 رابطه با معلم

 70/0 فرصت

 76/0 پیشرفت

 76/0 ماجراجویی

 72/0 انسجام اجتماعی

 85/0 کل
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