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 يسازگاربا  اجتماعی کالس- کیفیت زندگی در مدرسه و جوّ روانیبین  يپژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه

آموزان دانش يآماري پژوهش را کلیهجامعه آموزان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. دانش

ها با که از میان آن نفر) 800( دادندتشکیل می 1393-94شهر مرند در سال تحصیلی  يپسر مقطع اول متوسطه

ان نمونه انتخاب نفر به عنو 240اي گیري تصادفی خوشهنمونه و با استفاده از روش جدول کرجسی مورگان توجه به

ر دکیفیت زندگی  يها از پرسشنامهآوري دادهرسشنامه قابل تحلیل بود. به منظور جمعپ 200شدند که در نهایت 

ها ده شد. دادهاستفا سینگ و سینهاسازگاري  يپرسشنامه و کالس من فرایزر، يپرسشنامهمدرسه اندرسون و بروك، 

ند. قرار گرفت تجزیه و تحلیلمورد چندگانه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هاي با استفاده از آزمون

 بجز اي آنمولفه ه و کالساجتماعی - روانی و جوّ  هاي آنکیفیت زندگی در مدرسه و مولفهها نشان داد که بین یافته

سیون حلیل رگرت. همچنین نتایج ي وجود داردمعنادار مثبتآموزان ارتباط دانش سازگاريبا  ي نبود رقابتمولفه

- سه و جوّ روانییفیت زندگی در مدرآموزان بر اساس کدانش سازگاريدرصد از واریانس  37 آشکار کرد که تقریباً 

 و انسجام هاي کیفیت زندگی در مدرسه عواطف مثبتمولفه میانباشد و از بینی میاجتماعی کالس قابل پیش

ادار بین معنیشجتماعی کالس نبود اصطکاك، همبستگی و انضباط پا-هاي جوّ روانیاجتماعی و از میان مولفه

 اجتماعی کالس- وانیرتوان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی در مدرسه و جوّ می ،آموزان بودند. بنابرایندانش سازگاري

  باشند. آموزان میدانش سازگارياز متغیرهاي مهم و مرتبط با 

  سازگاري ،اجتماعی کالس-جوّ روانی ،کیفیت زندگی در مدرسه :هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

رویارویی با  هاي زندگی، بسیاري از افراد دررغم تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوهامروزه علی

-ها را در برخورد با مسائل و دشواريتوانایی الزم و اساسی هستند و همین امر آن هاي زندگی فاقدچالش

پذیر کرده است (ساپرپ، بونیاتان، کیتی پیچاي و هاي زندگی روزمره و سازگاري با مقتضیات آن، آسیب

  ).2010، 1چامرون ساواسدي

-می تشکیل جوانان و نوجوانان را ایران جمعیت از ظیمیع حجم است. جوانی کشور ایران کشور

 دیگر سویی از است. کشور جوانان و نوجوانان مسأله به توجه لزوم و اهمیت يدهندهنشان این دهند،

 بر مؤثر عوامل بیشتر شناخت لذا دهند.می تشکیل آموزاندانش را کشور جمعیت از بزرگی بخش

-برنامه امر در را مسئوالن تحصیلی، سازگاري و هویت يدهندهلشک عوامل اجتماعی،- عاطفی سازگاري

ي پایدار شناخته امروزه آموزش و پرورش همگانی، به عنوان یکی از ارکان توسعه .داد خواهد یاري ریزي

ی خود را براي گسترش، بهبود و کارآیی آن اختصاص کشوري بخش بزرگی از درآمد ملّشده است و هر 

موزش و پرورش، رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و دهد. در واقع آمی

 براي خود پیرامون محیط و خود با شدن هماهنگ و سازگاريآموزش کودکان و نوجوانان سازگار است. 

 هر زند.می دور سازگاري حول بر جملگی آدمیان روزمره تالش است، حیاتی ضرورتی ايزنده موجود هر

 آن در که محیطی در را خود متعارض گاه و متنوع نیازهاي کوشد،می ناهوشیارانه یا هوشیارانه انسان

 خود، با آمدن وکنار همکاري مصالحه، انطباق، آمیزش، توانایی سازگاريسازد.  برآورده کند،می زندگی

 در خصوصاً جامعه در رایج مسائل از یکی .)1387، ی و رجایی(ساق است شده تعریف دیگران و محیط

- می ما کشور آموزشی نظام متوسطه مقطع با مقارن که سالگی 18 تا 14 بین سنین یعنی نوجوانی سنین

 تغییرات. است آموزشی و عاطفی اجتماعی، ابعاد در آموزاندانش سازگاري عدم یا سازگاري موضوع باشد؛

                                                
1 Suparp, Boonyathan, Kittipichai & Chamroonsawasdi 
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- موفقیت گذر از نوجوان که میهنگا، شود خاصی مشکالت آمدن بوجود زمینه توانندمی رشد از دوره این

 چیرگی توان رفتاري، و شخصی نامساعد عوامل و شود عاجز تحوّلی هايچالش بر غلبه و هابحران از آمیز

 اختالل و کرد خواهد تجربه را شناختیروان هايپریشانی بر غلبه وي گاهآن کند، سلب او از را هابحران بر

 خواهد بروز شناختی و اجتماعی عاطفی، هايجنبه و روزمره یزندگ بهنجار جریان در ايمالحظه قابل

  ).2002 ،2مارتین و کیلی (گاربر، شد خواهد اغتشاش دچار نوجوان شخصیت آن دنبال به که کرد

نوجوانی دوره گذار از کودکی به بزرگسالی و سرشار از تغییرات گسترده و ناگهانی در تمامی ابعاد 

؛ فورستنبرگ، کوك، 1997، 4؛ بندورا1989، 3اعی است (اکلز و میجلیشناختی و اجتمجسمانی، روان

؛ به نقل از محمودي، باقریان و حیدري، 1996، 6گان- ؛ گرابر و بروکس1999، 5اکلز، الدر و سامروف

تنها خود نوجوان بلکه والدین و اطرافیان او را دچار  ). سرعت این تغییرات آنقدر زیاد است که نه1393

در این سنین (اوانز،  سازگاريبا توجه به برجستگی  ).2004، 7کند (پاپ ورثرفتاري میآشفتگی و گ

)، اکثر نوجوانان در تشخیص رفتارهاي اجتماعی مطلوب و نیز در ایجاد 2005، 8مولت، ویست و فرانز

  ).2003، 9درانده و ورهاستهاي سازگار با دیگران ناتوانند (بانگرس، کوت، ونتعامل

 آموزاندانش برخی چرا که است داشته وجود تأمل جاي همیشه تربیت و تعلیم ندرکارانادست براي

 از برخی چرا کنند؟ سازگار آموزشی محیط از ناشی انتظارات سطح و آموزشی محیط با را خود توانندنمی

 ادامه دخو تحصیل به آموزاندانش از برخی چرا ناسازگار؟ برخی و سازگارند تحصیل امر در آموزاندانش

 شوند؟می فردي بین و آموزشی رفتاري، مشکالت دچار آموزاندانش از برخی چرا نه؟ برخی و دهندمی

 بروز و هیجانی و عاطفی فشارهاي افزایش با یمستقیم يرابطه و بوده روز موضوع ناسازگاري مشکالت

ی بعد از خانواده، نقش مدرسه به عنوان دومین نهاد اجتماع ).1392فر، (میالنی دارد جدید مشکالت

مهمی در فرآیند اجتماعی نمودن نسل آینده یک جامعه دارد. نهاد مدرسه به عنوان فرآیندي است که در 

                                                
2 Garber & Keily 
3  Eccles & Midgley 
4  Bandura 
5  Furstenberg, Cook, Eccles, Elder & Sameroff 
6  Graber & Brooks-Gunn 
7  Popworth 
8  Evans, Mullett, Weist & Franz  
9  Bongers, Koot, Van der Ende & Verhulst 
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گیرد. عالوه بر این ورود ها، جامعه عمل به خود میها یا شکستها و موفقیتآن تجارب آموزشی، نگرش

فرآیند تحصیل به دلیل  شرایط جدیدي است. اده و مواجهه بابه مدرسه مستلزم جدایی از محیط خانو

آموزان برانگیز براي دانشها، تکالیف تحصیلی و نظایر آن، فضایی چالشنوسانات متعدد و متفاوت، رقابت

 هفت تا پنج بین سال دوازده حدود براي فرد هرطلبد. که کند که سازگاري خاص خود را میفراهم می

 که است بنیادي هايپایه مهمترین از یکی مدرسه ،بنابراین کن.می سپري مدرسه در را روز از ساعت

 اجتماعی، ارتباطات یادگیري، فرایند مثل مختلفی هايتوانایی کودکان .دهدمی رشد را فرد شخصیت

، 1(راجو و راهامتوال گیرندمی یاد را مدرسه و خانه در تعامالت روز به روز مدیریت و احساسات کنترل

 در نتیجه، .باشندمی عامل چند تابع انسان رفتارهاي اکثر که معتقدند )2004( 2کر و کیسنر). 2007

 هايبافت و خانواده، همساالن از هاآن .نیست مستثنی قاعده این نیز از جوانان و نوجوانان رفتاري مشکل

 جوانان و نوجوانان دار مشکل رفتار کننده تعیین اصلی چندگانه عوامل عنوان مدرسه) به (مثل فرهنگی

  .برندنام می

 تبلور و فرد بالندگی در تواندمی که است اجتماعی نهادي نیز پرورش و آموزش خانواده، بر عالوه

 دارد حیاتی نقش فرد شخصیت رشد در دلیل بدان مدرسه .کند ایفا را مهمی بسیار نقش وي شخصیت

 سهولت به يیرگیاد که شودمی عمل وارد ) خانواده از بعد (چندي فرد تکامل از دورانی در نخست که

   .شودمی انجام

سازگاري، به عنوان مسئله اصلی این دوره، زیربناي عملکرد خوب، تسهیل کننده نقش اجتماعی و  

عالوه بر ایجاد مشکل در عوامل فوق باعث  سازگاريرضایت بیشتر از زندگی است. از سوي دیگر، وجود 

هاي فرهنگی در هاي اجتماعی و اخالقی و افول ارزشبه انحرافبروز مشکل در روابط اجتماعی، گرایش 

؛ 1990، 4؛ سینها و مکرچی2003، 3شود (بندورا، کاپرارا، باربارانلی، گربینو و پاستورلیفرد می

                                                
1 Raju & Rahamtulla 
2 Kiesner & kerr 
3 Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino & Pastorelli 
4 Sinha & Mukerjec 
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 از سال 12 حدود فرد هر دیگر، طرفی از ).1393؛ به نقل از محمودي، باقریان و حیدري، 1994، 1گاتمن

 جسمی، رشد مهم هايسال این در، گذراندمی همساالن با ارتباط در و مدرسه محیط در را خود عمر

 و امکانات حتی و مدرسه بر حاکم روابط و آموزاندانش و معلمان هاينگرش و رفتارها اجتماعی، و روانی

 سالمت تحصیلی، پیشرفت استعدادها، شکوفایی یابی،هویت بر انکارناپذیري تاثیر مدرسه فیزیکی فضاي

- جوّ روانیکیفیت زندگی در مدرسه و  که نیست نکته شکی این بیان در پس ،دارد افراد روانی و جسمی

 نوجوانی دوران اهمیت به توجه با کنند.آموزان ایفا مینقشی بی بدیل در سازگاري دانش اجتماعی کالس

ابطه بین کیفیت بررسی ر پژوهش این فشارزا، هدف ما از حوادث مقابل در نوجوانان پذیري آسیب و

 آموزان دبیرستانی بود.اجتماعی کالس با سازگاري دانشـ زندگی در مدرسه و جوَ روانی 

  بیان مسئله  -1-2

 که گیسال 18 تا 14 بین سنین یعنی نوجوانی سنین در خصوصاً جامعه در رایج مسائل از یکی

 آموزان انشد سازگاري عدم یا يسازگار موضوع باشد؛می ما کشور آموزشی نظام متوسطه مقطع با مقارن

  .است آموزشی و عاطفی اجتماعی، ابعاد در

 مهارت با را مترادف سازگاري نظرانصاحب از برخی. است شدن ابعاد اجتماعی از یکی 2سازگاري

 قادر را فرد که داندمی فرایندي را اجتماعی و مهارت سازگاري) 1996( اسالموسکی. دانندمی 3اجتماعی

 به را خود اجتماعی اینکه تعامالت ضمن کند،می خود رفتار کنترل و دیگران رفتار بینیپیش درك و به

 رفتار هرگز آموزاناز دانش ). بسیاري2003، 4گورا و سالبی(به نقل از  کندمی تنظیم ايیافته سازش نحو

 هايمهارت رشد استبدیهی  .اندنگرفته یاد دیگران با تعامل در هاي اجتماعیموقعیت براي را مناسب

 هیجانی هوشمندي و روانی- عاطفی سالمت نیازمند فردي بین روابط در سازگاري منظور به اجتماعی

 شود،می اطالق جامعه و مقبول شده آموخته رفتارهاي به اجتماعی هايترتیب، مهارت بدین. است

                                                
1 Gottman 
2  social adjustment 
3  social skills 
4  Slaby &  Gaura 
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 مثبت هايپاسخ بروز به کند که اربرقر متقابل ارتباط ايگونه به دیگران با تواندشخص می که رفتارهایی

  .)1388(نادري،  شودمی سازگاري فرد موجب و انجامدمنفی می هايپاسخ از پرهیز و

 زیرا بروز است، مدارس اولیاء و معلمان ذهنی هايدرگیري تریناصلی از آموزاندانش ناسازگار رفتار

آموزشی  فرایند در مشکالتی بروز ند موجبتوامی آموزان،دانش سوي از و ناسازگار نامطلوب رفتارهاي

 دارند نقش آموزاندانش سازگاري متعددي در عوامل .)2006، 1اولیورس و کالین مک کینی، (رنک، شود

از  .اندکرده تأکید هاآن بر شناختی جامعه و شناختیروان تربیتی، مختلفهاي دیدگاه و ها نظریه که

 .اشاره کرد 3اجتماعی کالس- و جّو روانی2زندگی در مدرسهکیفیت توان به میان این عوامل می

نوجوانان در مدرسه، اخیرًا نیاز  به دلیل  اهمیت کیفیت زندگی کودکان و سازمان بهداشت جهانی

آموزان را در قالب کیفیت زندگی در مدرسه و افزایش بهداشت دانش در بهبود رفتار کشورها به ارتقاء و

و بافنده،  به نقل ازسلطانی شال، کارشکی، آقامحمدیان شعرباف، عبدخدایی( مدرسه مطرح ساخته است

آموزان از جهات تجارب منفی ضایت دانشاست از بهزیستی و ر ت زندگی در مدرسه عبارتیکیف) 1390

این تجارب مثبت  ).2001، 4لیناکال و (مالین ها دارداي آنهاي درون مدرسهمثبت که ریشه در فعالیت و

آموز از میزان رفاه، بهزیستی و رضایت کلی وي از زندگی درون ی دانشکه شکل دهنده ادراك کلّ منفی و

آموزان و بیانگر سطح رضایت دانش باشدهاي زندگی میباشد که نتیجه مشارکت در فعالیتاي میمدرسه

گی دت زنها نشان داده است که همبستگی معناداري بین کیفی. بررسیاستاز زندگی خود در مدرسه 

یشرفت تحصیلی وجود پ مان ومعلّ  آموزان با رضایت و سازگاري در روابط با همساالن وادراك شده دانش

  ). 1991، 5(آینلی دارد

- جوّ روانیآموزان در مدارس اثر بگذارد تواند بر سازگاري دانشیکی دیگر از متغیرهایی که می

 اشاره نظیريبی کالسی محیط به کالس جوَ  ).1386 ،عطاري و چهاردوالیرجبی، ( است اجتماعی کالس

 ايزمینه درس کالس جوَ. شودمی تجربه خاصی کالس در آموزاندانش یا افراد همه وسیله به که دارد

                                                
1  Renk, Mckinney, Klein & Oliveros 
2 quality of School life 
3 classroom social mental atmosphere 
4  Malin & Linnakyla 
5  Ainley 
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 تاثیربسیار و  دهد می رخ آن در نوجوان و کودك هر براي اجتماعی و تحصیلی یادگیري بیشتر که است

 .) 1،2010راندي و آرتور، جین، سانگون، الن( دارد آموزاندانش انگیزش بر زیادي

 و الن از نقل به؛ 1989، 2(فراسردارد  طوالنی تاریخچه درس کالس جوَ درباره پژوهش چند هر

 سینکو( ندارد وجود توافقی آن ابعاد روي و دارد وجود سازه این براي متنوعی تعاریف) 2010 همکاران،

 )2010 ان،همکار و الن از نقل به ، 2005 ،3اسپنسر

 که هاییالیتفع و هادر کالس آموزاندانش که داد نشان )1985کارپنتر( و هوستون تجربی مطالعه 

 هاياهنماییربه  کنند،می دقت خوب و یادگیري تکالیف انجام در هستند، یافته ي سازمانجدّ صورت به

 را زیادي مدت آموزانن، دانشضم در .کنندمی پیروي کالس روش و و راه قواعد از و دارند توجه ممعلّ

و  انضباط راگ عکس، بر . هستند در ارتباط همساالن با ترکم و کنندمی معلم با کنش متقابل صرف

 ده، وش بیشتر همساالن با و ترکم معلم با کنش متقابل باشد، پایین سطح در کالس سازماندهی

 و کالس رب حاکم جّو روانی ـ اجتماعی بین که است آن از حاکی هاپژوهش .شودمی تقویت پرخاشگري

 گاهی .دارد وجود رابطه آموزاندانش (سازگاري) و اجتماعی شناختی ،عاطفی ،تحصیلی عملکردهاي

 با ابلهمق در .شوند چالش و تنش دچار آموزاندانش شود باعث درس کالس در موجود جوّ است ممکن

 هاچالش شدن با ارسازگ و همواجه قابلیت و توانایی هک کنندعمل می موفق آموزانیدانش تنها مسائل، این

 تطبیق هستند مواجه آن با دبیرستان دوره در نوجوانان که مشکالتی و مسائل جمله از .هستند دارا را

 وضع درسه،م یا و کالس جمعیت میزان .باشندمی معلمین و دروس قوانین، دبیرستان، محیط با هاآن

 اتخاذ خشک، ضوابط و قوانین ناباب، دوستان توجه، کم معلمان و مدیران خانواده، اجتماعی اقتصادي،

 کردار و رفتار در تواندمی یک هر دبیرستان، از بعد کار به اشتغال یا و تحصیل ادامه مورد در تصمیم

 .)1392خواجه،  و (سعیدي، عارفی .کند ایجاد را مشکالتی و باشد مؤثر نوجوانان

                                                
1 Ellen, Sangwon, Jean, Randy &  Arthur 
2 Fraser 
3  Sink & Spencer 
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 اهداف تحقق پرورش،و  آموزش صریح اهداف از و کارکردها از ینکه یکیبا توجه به ابنابراین، 

 سازگاري با به خود مفید حیات ادامۀ براي زنده موجود طور کلی به است و آموزاندانش در اجتماعی

 و مسئله جدي آموزان یکدانش سازگاري مورد عامل در پژوهشو  است نیازمند خویش پیرامون محیط

گی در دکیفیت زن بین است که آیا سوالپی بررسی این  پژوهش حاضر درلذا  .آیدمی به شمار ملتأ قابل

  آموران رابطه دارد؟دانش ياجتماعی کالس با سازگار - روانی مدرسه و جوَ 

  پژوهشاهمیت و ضرورت  -1-3

دهند که در آینده آموزان تشکیل میاز آنجا که بخش قابل توجهی از جمعیت کشورمان را دانش

هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بر عهده خواهند گرفت؛ بایستی توجه داشت که یتمسئول

آیند؛ لذا ضرورت دارد که از سازگاري باالیی برخوردار باشند ترین اقشار جامعه به شمار میایشان از مهم

به این دلیل که  خوبی برآیند.هاي زندگی بهتا بتوانند از پس تکالیف تحصیلی خود و از پس چالش

دار تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان آموزش و پرورش تنها نهاد رسمی است که در کنار خانواده عهده

- ها را براي روبرو شدن با مسئولیتآموزان، آنهاي شناختی به دانشاست، بایستی در کنار آموزش مهارت

  ي را به ایشان آموزش دهد.هاي سازگارها و تجارب زندگی بزرگسالی آماده کند و مهارت

هاي جدید و متنوع در دورانی که عصر تنیدگی و تغییرات سریع اجتماعی و سازگاري با موقعیت

ها نشان سازد آن است که پژوهشتر میفنی است، کار آسانی نیست. آنچه اهمیت سازگاري را برجسته

ناخوشایند مستلزم نوعی سازگاري مجدد  اند هرگونه دگرگونی در زندگی آدمی، خواه خوشایند و خواهداده

 جمله از ناسازگاري از ناشی مشکالت ؛است بلوغ با مقارن متوسطه دوره که جاییآن ازاست (اتکینسون). 

 و پرخاشگري خلقی، کج کاري، فزون خواب، اختالل احتمالی، تحصیلی سقوط ذهنی، سردرگمی

زمانی که نوجوانان با تغییرات . کندمی پیدا تريبیش اهمیت نوجوانان بین درو...  مایه فزون حساسیت

اند و در عین حال باید خود را با انتظارات والدین، گروه همساالن و بیولوژیکی، شناختی و جسمانی مواجه

اولیاء مدرسه سازگار نمایند، به دلیل همین تغییرات فشرده و سریع، معموالً قابلیت سازگاري فرد بطور 
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ناپذیر است د و در نتیجه تضاد، تعارض، استرس و سردرگمی در این دوره اجتنابروجدي زیر سوال می

   ). 1388(رسولی، یغمایی، علوي مجد و سعیدالزاکرین، 

 را سانان که است محیطی ازخانواده پس مدرسه .است مدرسه جامعه هر گیريشکل عناصر از یکی

 جمله از ن،آ در موجود عناصر تمامی با رههموا مدرسه دهد.می قرار خود مناسبات و فضا تأثیر تحت

 یکی همچنیند. دارن سزایی به نقش آنان تحصیلی پیشرفت در آموزاندانش با هاآن روابط و معلم مدیر،

 ملکردع سطح بودن پایین و تحصیلی افت مسأله کشور هر آموزشی نظام اساسی مشکالت و مسائل از

-آن از یکی اندتومی سازگاري که دارد تأثیر تحصیلی افت رد مختلفی عوامل است. کشور آن آموزاندانش

  است. اهمیت حائز بسیار موفق سازگاري در مؤثر يپیچیده عوامل شناخت باشد. ها

 سالمت و تحصیلی سازگاري بین رابطه به توانمی سازگاري حوزه در پژوهش ضرورت دالیل دیگر از

 برخوردار تحصیلی سازگاري از آموزاندانش چهنانچ که معنی بدین کرد، اشاره آموزاندانش عمومی

 نظایر و شغلی تحصیلی، هايموفقیت آن، بدنبال و شد خواهند برخوردار خوبی عمومی سالمت از باشند،

، 1کند (سازمان بهداشت جهانیبین میپیش را سالم ايجامعه جریان، این و کرد خواهند تجربه را آن

 دولت افکار که است مسائلی از یکی تحصیلی، شکست و موفقیت مسأله و تحصیلی عملکرد). 2001

 و تحصیلی افت موضوع بنابراین است، کرده معطوف خود به را پرورش و آموزش اندرکاران دست و مردان

 آن به پرداختن به مند عالقه پرورش، و آموزش متخصصان و مسئولین که است موضوعی سازگاري عدم

 کرد، ذکر آموزاندانش تحصیلی سازگاري عدم توانمی را تحصیلی افت رد مهم عوامل از یکی هستند،

 تقسیم دسته سه به توانمی را افراد تحصیلی عملکرد درم گذار تأثیر عوامل و ). علل1388گرد، (بیابان

اي عاطفی) ج) علل مدرسه (سازگاري خانوادگی اجتماعی) ب) علل فردي (سازگاري الف) علل :کرد

آموزانی که در ) بیان نمودند دانش1998( 2روسر، اکسل و استروبل ).1388یلی) (اکبري، (سازگاري تحص

                                                
1 Worth Health Organization 
2  Roeser, Eccles & Strobel 
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هاي سازگاري تحصیلی از شوند، این مشکل غالبًا در سایر مؤلفهامر سازگاري تحصیلی با اشکال روبرو می

  کند. ی تظاهر میجمله انگیزه براي یادگیري، انجام اعمالی براي برآورده ساختن الزامات و نیازهاي تحصیل

 باشند، قادر بخوبی است که شده ریزيطرح ايگونه به ما جسمانی و عملکردهاي روانی سازمان

  ). 1390 موسوي، و (آذین بیاورند ارمغان به ما براي صحیح سایۀ تفکري در را سازگاري و انطباق

 مورد کودکان و رد خود اتپژوهش در) 1380،نژاد نوابی از نقلبه  ؛1990، 3لندزدان و ریچمن

 و مسئله جدي یک و نوجوانان کودکان در سازگاري رفتاري عامل عوامل بین در که دادند نشان نوجوانان

 همه که دانندمی عامی مفهوم را یک سازگاري) 2003( 4سادوك و آید. سادوكبه شمار می تامل قابل

- می شامل را غیرواقعی و واقعی دیداتته از اعم زاي زندگی،استرس هايموقعیت کردن اداره هايراهبرد

کیفیت  اجتماعی، روابط گیريشکل اجتماعی، رشد اصلی محور اجتماعی، هاياب مهارتاکتس .گردد

تئودورو، کاپلیر، ( آیدمی شمار به فرد روانسالمت حتی و اجتماعی سازگاري اجتماعی، هاي-  تعامل

 هاي اجتماعی وبررسی استرس با) 1985(المسین  آرچین و. )2005، 5هاسو  رودریگویس، فریتس

زا که موجب که بیشترین عوامل استرساین نتیجه رسیده اند آموزان به تحصیلی گروهی از دانش

و  ها، ارتباط باهمکالسیوقت کمبودکالسی، در امکانات، رقابت باهم شودآموز میدر دانش سازگاري

  .)1385نژاد ،  رحیمی و ي فردخدایار(به نقل از  محیط فیزیکی کالس نهفته است

 رحیمی و (خدایاري فرد ترین فاکتورهاي سالمت روان فرد مسئله سازگاري فرد استیکی از مهم

 و رشد بستنآ که ایران جوان کشور آموزان درمسایل سازگاري دانش به توجه بنابراین .)1385نژاد ، 

مربوط  مسایل ربیشت بررسی لذا کرد؛ غفلت نآ از نباید باشد کهمی برخوردار خاصی اهمیت از است ترقی

ن اثر یلی آناتواند بر کیفیت تحصآموزان و شناسایی عواملی که در محیط مدرسه میبه سازگاري دانش

مربیان  مدیران، ه،، مشاوران مدرسمعلمانتواند براي می پژوهشنتایج این  .درسنظر می به بگذارد ضروري

  ند باشد.سودم پژوهشگران مفید وآموزش و 

                                                
3 Richmen & Lendezdan 
4  Sadock   & Sadock 
5 Teodoro, Kappler, Rodrigues, Freitas & Haase 
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  (هدف کلی و اهداف اختصاصی) اهداف پژوهش -1-4

  کلی  اهداف - 1-4-1

  آموزان.نشدا سازگارياجتماعی کالس با _ روانی مدرسه و جوَ کیفیت زندگی در يرابطهتعیین 

- دانش سازگاريبینی اجتماعی کالس در پیش- تعیین سهم کیفیت زندگی در مدرسه و جّو روانی

  آموزان.

  اف اختصاصیاهد - 1-4-2

 آموزان.دانش سازگاريبا هاي آن ي کیفیت زندگی در مدرسه و مولفهتعیین رابطه .1

 آموزان.دانش سازگاريهاي آن با اجتماعی کالس و مولفه- نیي جوّ رواتعیین رابطه .2

 آموزان.دانش سازگاريبینی تعیین سهم کیفیت زندگی در مدرسه در پیش .3

 آموزان.دانش سازگاريبینی در پیش ساجتماعی کال- تعیین سهم جوّ روانی .4

 آموزان.بینی سازگاري دانشهاي کیفیت زندگی در مدرسه در پیشتعیین سهم مولفه .5

  آموزان.بینی سازگاري دانشاجتماعی کالس در پیش- هاي جّو روانیتعیین سهم مولفه .6

  هاي پژوهشسوال -1-5

 دارد؟وجود رابطه  آموزاننشدا گاريسازبا هاي آن و مولفهمدرسه  کیفیت زندگی دربین  آیا .1

 دارد؟ وجود آموزان رابطهنشدا سازگاريبا  هاي آنو مولفه اجتماعی کالس- جوّ روانیبین  آیا .2

آموزان دانش سازگاري بینیدر پیش اجتماعی کالس- و جوّ روانی کیفیت زندگی در مدرسهسهم  .3

 ؟چقدر است

 ؟ چقدر استآموزان دانش سازگاري بینیدر پیشهاي کیفیت زندگی در مدرسه مولفهسهم  .4

 ؟چقدر استآموزان دانش سازگاري بینیدر پیشاجتماعی کالس - هاي جّو روانیمولفهسهم  .5
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  پژوهشتعاریف مفاهیم  -1-6

  تعاریف مفهومی - 1-6-1

-ف میحیط تعریبه رابطه موزون با میند تغییر رفتار براي رسیدن سازگاري به عنوان فرآ :سازگاري

 آن اثیر منفیزا به طوري که تاز پاسخ ذهنی فرد به عوامل استرسسازگاري عبارت است واقع  درشود. 

   ).2013، مریکا(انجمن روانپزشکی آ عوامل به حداقل رسانده شود

-نشضایت دار ت زندگی در مدرسه عبارت است از بهزیستی ویکیف  :مدرسه کیفیت زندگی در

و  (مالین ها دارداي آنهاي درون مدرسهکه ریشه در فعالیتمثبت  آموزان از جهات تجارب منفی و

  ).2001، 6لیناکال

 یا افراد همه وسیله به که دارد اشاره نظیريبی کالس محیط به :اجتماعی کالس- جّو روانی

 7بریکلمنز و ویوبلز ،مینهارد ).2010 ،و همکاران (الن شودمی تجربه خاصی کالس در آموزاندانش

آموزان از همساالن و نوع روابط موجود در یک کالس را به عنوان جنبه اجتماعی ات دانش) ادراک2010(

و آن را جّو اجتماعی تعریف  شودکه به کیفیت روابط در کالس اطالق می اندمحیط کالس در نظر گرفته

   اند.کرده

  تعاریف عملیاتی - 1-6-2

 ريسازگا مهپرسشنادر  انآموزکه دانش اي استنمره ،در این پژوهش منظور از سازگاري سازگاري:

  ست.ااي گیري این پرسشنامه فاصلهمقیاس اندازه .اندآوردهدست ه) ب1993 ( سینگ و اهسین

 انموزآاي است که دانشنمره ،در این پژوهش منظور ازکیفیت زندگی :کیفیت زندگی درمدرسه

گیري این ازهمقیاس اند .اندآوردهدست  ) به2000( بروك در مقیاس کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و

  اي است.پرسشنامه فاصله

 

                                                
6  Malin   & Linnakyla 
7  Mainhard, Brekelmans   & Wubbels 
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Abstract: 

     The present study aims the determination of the relationship among quality of life in 

school, psychological-social atmosphere of class and compatibility of students. The method of 

the study is descriptive of the kind of correlation. Population of the research included all the 

male students of first grade of secondary school of Marand city in the school year of 1393-94 

that among them 240 persons were selected as a sample using the sample table of Modgan as 

the cluster random sampling that finally 200 questionnaires were analyzable. For collecting 

data, Anderson and Bruke’s questionnaire of quality of life in school, my class questionnaire 

of Freezer, Anderson and Valberg, and compatibility questionnaire of Sinhavsing were used. 

The data was analyzed by using the tests of Pearson’s Correlation Coefficient and Regression 

Analysis. Findings showed that there is a negative, meaningful relationship among quality of 

life in school, its components and compatibility of students and there is a negative, meaningful 

relationship among psychological-social atmosphere of class, the components of friction, 

correlation and discipline and compatibility of students, and there is a positive, meaningful 

relationship between the component of competition and compatibility of students. Also, the 

results of regression analysis showed that about 37 per cent of the variance of compatibility of 

students is predictable according to quality of life in school and psychological-social 

atmosphere of class. And among the components of quality of life in school, positive emotions 

and social cohesion and among the components of psychological-social components of class, 

absence of friction, correlation and discipline were the meaningful predictors of compatibility 

of students. Therefore, it could be concluded that quality of life in school and psychological-

social atmosphere of the class are of the important variables related to compatibility of 

students.  
Keywords:Quality of life at School, Psychological atmosphere – social class, compatibility  
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