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 مقدمه - 1- 1

از . افتد شناختی و اجتماعی وسیعی اتفاق میاي از زندگی است که در آن تغییرات  ران تحصیل، دورهدو

. تحصیلی مورد توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است هاي ها و چالش زگاري با فرصتاین رو انطباق و سا

 دهایتهد بر افراد يسازگار موجب که است رندگانیادگی ياستعدادها و هاییتوانا از یکی 1یلیتحص یسرزندگ

 نیا در کهاست  یتجربه خاص روانشناخت ینوع یسرزندگ احساس شود،یم یلیتحص طهیح در فشارها و

  ). 1395صادقی و گشنیگانی، ( کنندیم هیروح و یزندگ شور حس خود در افراد تجربه

ن در مواجهه با موانع و آموزان و دانشجویا دانش معناي توانایی موفقیت آمیزسرزندگی تحصیلی به 

 یلیصتح یسرزندگ). 2015، 2کامرفورد، باتیسون و تورمی(ها است  هاي تحصیلی و فائق آمدن بر آن چالش

 یعلم يهاشرفتیپ در هاییتوانا اثبات باعث و است ثمربخش و موفق يریادگی در مهم يهاشاخص از یکی

هاي  بهزیستی ذهنی در بسیاري از نظام هاي از مولفه و به عنوان یکی )2010 ،3جتمنیش و و جیلیفر( شودیم

س خستگی و نه تنها احسادهد  کاري را به طور خودجوش انجام می وقتی فردي. پژوهشی مطرح است

به طور کلی حس درونی . کند انرژي او افزایش یافته است دهد، بلکه احساس می ناامیدي به او دست نمی

  ).2012، 4سولبرگ، هاپکینز، اویوندسن و هالواري(سرزندگی شاخص معنادار سالمت ذهنی است 

و  5کیفیت زندگی در مدرسه سرزندگی تحصیلی، تحت تاثیر عوامل مختلف فردي و اجتماعی از جمله

و سرزندگی،  ها مدرسه تاثیر زیادي بر کسب موفقیتکیفیت زندگی در . گیرد قرار می 6ادراك از محیط کالس

ي اخیر توسط سازمان بهداشت جهانی  اي است که در دهه ن دارد و سازهآموزا سالمت و شادابی دانش

جسمی و مختلف زندگی انسان به بهداشت و سالمت جایگزین سازه سالمتی شده و با در نظر گرفتن ابعاد 

) 2007( 7طبق تحقیقات ماریسون و آلن). 1395بشیري، (کنند  تري اشاره می روانی او به رویکرد جامع

ند در توا هاي عاطفی، انگیزشی و راهبردي می هاي رشد و حمایت ز طریق فراهم ساختن فرصتمحیط کالس ا

ها  حمایت(هایی مانند کالس درس  آموزان، محیط براي دانش. ان موثر باشدآموز ارتقا سرزندگی تحصیلی دانش

واده مهم تلقی ها و انتظارات خان ن، مدرسه به عنوان یک کل و حمایت، گروه همساال)و رفتارهاي معلم

  .)1394به نقل از رشیدي، امیري، مهرآور گیگلو و نودهی، (  شوند می

                                                
1  .  academic vitality 
2  .  Comerford,  Batteson & Tormey 
3. Freilich & Shechtman 
4  .  Solberg, Hopkins, Ommundsen & Halvari 
5  .  quality of life at school 
6  .  understanding the classroom 
7  . Marison & Allen 



 

٣ 
 

آموزان شده  آمیز و پیشرفت تحصیلی دانش عملکرد موفقیتندگی تحصیلی، موجب برخورداري از سرز

بنابراین با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی در مدرسه و ادراك از . است

  .آموزان انجام گرفت یط کالس با سرزندگی تحصیلی دانشمح

   بیان مسأله -2- 1

و فشارهاي خاص این دوره مواجه ها، موانع  چالش آموزان با انواع در زندگی روزانه تحصیلی، دانش

کنند، اما گروهی دیگري از  ها موفق عمل می ن در برخورد با این موانع و چالشآموزا برخی از دانش. شوند می

هاي تحصیلی باید  رو درك و چگونگی سازگاري با چالشاز این . آموزان در این زمینه ناموفق هستند انشد

هایی که در سازگاري تحصیلی  از توانمندي. و تربیت قرار بگیردشگران تعلیم مورد توجه جدي پژوه

  ). 1395اکبري بورنگ و رحیمی بورنگ، (آموزندگان مورد توجه قرار گرفته، سرزندگی تحصیلی است 

هاي پژوهشی بهزیستی ذهنی  بهزیستی ذهنی در بسیاري از نظام هاي سرزندگی به عنوان یکی از مولفه

هاي ملی  مروزه در مورد بهزیستی ذهنی شاخصن مساله تا حدي است که ااهمیت توجه به آ. شدبا مطرح می

شود و آن قدر این مساله اهمیت دارد که هر کشور یک شاخص بهزیستی ذهنی را براي جامعه خود  تهیه می

مربوط به  ي آن ی آشنا معرفی شده است که تاریخچهسرزندگی به عنوان حس). 2014، 1مارتین(ساخته است 

شود و هرگونه کنترل  شکوفایی و انگیزش درونی ایجاد میاین حس در نتیجه خود. مکاتب سالمت روانی است

ي  ان اساس نظریه خود تعیینی و پایهکاهد که هم فرد می شدید یا اجبار به انجام کاري از میزان انرژي

پذیرد و از  سمانی و روانی تاثیر میدو عامل جاحساس سرزندگی از هر . باشد تئوریک مفهوم سرزندگی می

به این معنی که شخص سرزنده یک حالت . نظر میزان فعالیت و تاثیر میزان انگیزش با شادمانی متفاوت است

خارج  همچنین نوع انگیزش بسته به این که درونی باشد یا از محیط. فعاالنه دارد و سرشار از انرژي است

  )1393غالم زاده، (گذارد  کنترل شود، بر آن تاثیر می

سرزندگی تحصیلی انرژي نشات گرفته از خود فرد است و این ) 1997( 2به اعتقاد رایان و فردریک

یرد؛ به عبارت دیگر، سرزندگی احساس گ محیط، نشات میانرژي از منابع درونی و نه تهدید اشخاص در 

دهد، نه  به طور خودجوش انجام می کاري را وقتی فرد. سرزنده بودن، نه تحریک و نه اجبار دادن آن است

ژي و نیروي او افزایش یافته کند انر دهد، بلکه احساس می س خستگی و ناامیدي به او دست نمیتنها احسا

در واقع سرزندگی .. ذهنی است تبه طور کلی حس درونی سرزندگی، شاخص معنادار براي سالم. است

  ). 2011، 3سنستیل، اسچتس، اسمانبروك و داهمندیوجن، رو(بازتاب سالمت روانشناختی و جسمی است 

                                                
1  .  Martin 
2  . Rayan & Feredrik 
3  .  Duijn, Rosenstiel, Schats, Smallenbroek & Dahmen 
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سال در محیط تحصیلی هستند، بهتر است که پیشایندها  16- 18با توجه به اینکه اکثر نوجوانان باالي 

هاي تحصیلی که موجب سرزندگی است،  آموزان در برخورد با چالش یرگذار بر روي ظرفیت دانشیا عوامل تاث

ندگی تحصیلی در سه سطح مختلف روانی، عوامل مربوط به مدرسه و پیشایندهاي سرز. شناسایی شوند

مارتین و (قرار گرفته است  همشارکت در فرایند تحصیل، و عوامل مربوط به خانواده و همساالن مورد توج

شناسی مثبت منعکس  ي روان آوري تحصیلی را در چارچوب زمینه سرزندگی تحصیلی، تاب ).2008مارش، 

هاي مهم که بر تربیت و یادگیري ثمربخش و  ، سرزندگی تحصیلی یکی از شاخصبنابراین. کند می

هاي علمی حاصل  نشیند و پیشرفت ها به بار می ها و توانایی گذارد و در آنچه لیاقت آمیز فرد تاثیر می موفقیت

شارهاي خاص ها، موانع و ف نواع چالشآموزان ممکن است با ا ي تحصیلی، دانش شود، اما در زندگی روزانه می

ي عملکرد، کاهش انگیزش  از جمله نمرات ضعیف، سطوح استرس، تهدید اعتماد به نفس در نتیجه(این دوره 

برخی از . گذارد شوند که بر سرزندگی تحصیلی آنها تاثیرات منفی بر جاي می مواجه می...) و تعامل و

آموزان در این  د، اما گروه دیگري از دانشکنن ها موفق عمل می برخورد با این موانع و چالش آموزان در دانش

آموزانی  گروهی از دانش ).1393زاده، حسین چاري، مرادي و سلیمانی خشاب،  دهقانی(زمینه ناموفق هستند 

رو شوند، سرزندگی تحصیلی کمی از خود نشان داده و به  شوند که با این موانع با موفقیت روبه که موفق نمی

  . دهند پائینی از خود نشان می... لی، فرسودگی تحصیلی وتبع آن عملکرد ضعیف تحصی

ي فردي ناخوشایندي مانند عملکرد ضعیف در دروس، فرسودگی  عدم سرزندگی تحصیلی به تجربه

اي مانند غمگینی، عصبانیت و افسردگی همراه  مشاهده شود که با مشکالت رفتاري قابل منجر می... تحصیلی و

از عالئم بارز وجود عدم سرزندگی . باشد انتظارها و آرزوها در تحصیل می است و نوعی عدم تقارن میان

تحصیلی، انجام رفتارهایی نظیر اجتناب از تماس با معلمان، دوستان، انجام ندادن تکالیف درسی، نمرات 

آموزان  ترین مشکالت تحصیلی دانش ترین و شایع جدي عدم سرزندگی یکی از .توان نام برد ضعیف را می

آموزان در بدو ورود به  دانش درصد از 40تا  20شواهد حاکی است که ). 2016، 1هاوکلی و کاسیپو( است

درصد نیز عدم سرزندگی تحصیلی  7تا  5همچنین ).2015، 2تیک(مدرسه دچار عدم سرزندگی هستند 

داشتن سرزندگی از تبعات منفی ن). 2015، 3ویکتور، اسکامبلر، بولینگ و بوند(اند  شدید یا را گزارش کرده

هاوکلی و همکاران، (تحصیلی افسردگی، خواب آشفته و بدکارکردي تحصیلی، کاهش فعالیت جسمانی 

رابطه کیفیت زندگی در مدرسه و  "در پژوهشی تحت عنوان ) 2014( 4مارتیندر همین رابطه، . است) 2013

تحصیلی و عملکرد تحصیلی و  به این نتیجه رسید که بین سرزندگی "عملکرد تحصیلی با سرزندگی تحصیلی

  .کیفیت زندگی در مدرسه رابطه مستقیم معناداري وجود دارد

                                                
1  .  Hawkley & Cacioppo 
2  .  Theeke 
3  .  Victor, Scambler, Bowling & Bond 
4  . Martin 
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کیفیت . باشد آموزان، کیفیت زندگی در مدرسه می امل موثر بر سرزندگی تحصیلی دانشیکی از عو

منفی و مثبتی که  آموزان از جنبه تجارب است از بهزیستی و رضایت کلی دانشزندگی در مدرسه عبارت 

دهنده ادراك کلی دانش  نفی که شکلاین تجارب مثبت و م. ها دارد اي آن هاي دورن مدرسه یشه در فعالیتر

مشارکت و درگیر حاصل . موز از میزان رفاه، بهزیستی و رضایت کلی وي از زندگی درون مدرسه می باشدآ

. باشد نه خود در مدرسه میآموزان روزا باشد و بیانگر سطح رضایت دانش هاي مدرسه می شدن او در فعالیت

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی درکی است که فرد از موقعیت زندگی خود در بافت 

، 1کیموا، کامادا، گیوهم و مونتیرو(آورد  کند، به دست می و سیستم ارزشی که در آن زندگی میفرهنگی 

2013(.  

  

ه رسمی و اي می دانند که از دو جنب ا سازهکیفیت زندگی در مدرسه ر) 2013( 2سین و رازك

هاي اقتدار و  مربوط به وظایف و روابط با چهره ؛ تجربه اجتماعی و تجربهدشو غیررسمی مدرسه متاثر می

ریانس کل پیشرفت درصد وا 20دهد که کیفیت زندگی در مدرسه  نشان می) 2012( 3یافته ساري. همساالن

؛ به نقل از نادري 1976(زندگی نخستین بار توسط اپستن و مک پارتلند  مفهوم کیفیت. کند فرد را تبیین می

درسه به عنوان ها، کیفیت زندگی در م در مدل اولیه آن. یشنهاد شده بودپ) 1394نویندگانی و مومنی جاوید، 

 رضایت از مدرسه به - 3تعهد به کار مدرسه،  - 2ها نسبت به معلمان،  نگرش - 1: آموز سه بعد واکنش دانش

  . طور کلی تعریف شده است

آموزان نقش داشته باشد،  زایش سرزندگی تحصیلی دانشیکی دیگر از متغیرهایی که می تواند در اف

محیط کالس، فضا یا موقعیتی است که فراگیران و معلمان در آن با یکدیگر به . ادراك از محیط کالس است

مند  هاي یادگیري بهره نی براي دنبال کردن فعالیتگوناگوتعامل پرداخته و از ابزارها و منابع اطالعاتی 

هاي معلم  هاي محیطی و اجتماعی و حمایت ء روانشناختی کالس، ویژگیجو). 1390باباخانی، (شوند  می

تاثیر معناداري بر رفتارهاي یادگیرندگان، هدف آنان، باور به خود، کاربرد راهبردها، انگیزش تحصیلی و 

  ). 1389قدیري، اسدزاده و درتاج، (ارزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی آنان دارد  اجتماعی، درگیري تکالیف،

هاي شناخی متفاوتی که دارند،  زان به دلیل تجارب، باورها و طرحآمو با توجه به شرایط کالس، دانش

از آموزان  ادراك از کالس را نوع ادراك دانش) 2011( 4مک آلیستر. ادراك آنان از محیط کالس متفاوت است

و لذت از عالقه، انتخاب، چالش : هایی چون دانند و آنان را در مولفه هاي یادگیري کالسی می کالس و فعالیت

  .اند بندي کرده هاي کالسی تقسیم فعالیت

                                                
1  .  Kimura, Kamada, Guihe, & Monteiro 
2  .  Thien & Razak 
3  . Sari 
4  .  McAllister 
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شود این است که آیا بین کیفیت زندگی در مدرسه و ادراك از  حال سؤالی که در اینجا مطرح می

توانند سرزندگی  نش آموزان رابطه وجود دارد؟ و آیا این متغیرها میمحیط کالسی با سرزندگی تحصیلی دا

  بینی کنند؟ تحصیلی دانش آموزان را پیش

   ضرورت و اهمیت پژوهش - 3- 1

زیرا رشد در خالل . اي فشارزا است ي حضور عوامل متعدد، دوره واسطه آموزي به دوره تحصیلی دانش

د، که بسیاري از این تجارب نک ت جدید و متنوع را فراهم میغییرای تجارب مختلفی از تگاین دوره از زند

باشند تا براي رشد سالم عملکردي مناسب قلمداد شوند؛ لذا شناسایی پیشایندها  و اصالح می مستلزم تنظیم

حصیلی که موجب سرزندگی ها و موانع ت آموزان در برخورد با چالش امل تاثیرگذار بر روي ظرفیت دانشو عو

). 1393زاده، حسین چاري، مرادي و سلیمانی خشاب،  دهقانی(شود، امري ضروري است  تحصیلی می

ي مداوم و  ها و موانعی که در عرصه سازنده و انطباقی به انواع چالش سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت،

  ). 2011، 1پوتراین، کونورس، سیمز، وداگالس اسبورن(شوند؛ اشاره دارد  جاري تحصیلی، تجربه می

ي  که در زمینه تصریح کردند که سواالت چالش برانگیزي وجود دارند) 2013( 2ارتین و مارشم

هاي  ها چالش هایی هستند که در آن هاي آموزشی مکان مدارس و دیگر محیط. ه توجه دارندتحصیلی نیاز ب

ی تحصیلی عالقگی، خستگی و فرسودگ بی. ت پایدار زندگی تحصیلی هستندتحصیلی، موانع، فشارها، حقیق

میکائیلی، (آموزان دارند  د تحصیلی دانشرابطه معکوسی با عملکر) به عنوان نقطه مقابل سرزندگی تحصیلی(

آموزان دیگر موجب کاهش  عدم سازگاري با محیط تحصیلی، و عدم ارتباط با دانش ).1391افروز و قلیزاده، 

آموز در مورد  ي ذهنی دانش ی تجربهنبود سرزندگی تحصیل. شود آموزان می سرزندگی تحصیلی در دانش

تحصیل و دوران تحصیلی است و نمایانگر ارزیابی وي از کیفیت نامطلوب تحصیلی بوده که ممکن است با 

  ).1388رحیم زاده، بیات و اناري، (واقعیت بیرونی منطبق نباشد 

خواهند مثل  خورند و می آموزان به دلیل اینکه در تحصیالت شکست می ممکن است برخی از دانش

توانند در واقع به سطح مطلوب برسند لذا  همساالن خودشان موفقیت کسب کنند و چون اطالع دارند که نمی

هاي یادگیري، ممکن  هاي ناشی از دشواري در واقع ناکامی. شوند از سرزندگی تحصیلی کمتري برخوردار می

عزت نفس مثبت اغلب منجر  ین فقدانا. آموزان گردد است منجر به احساس خودارزشمندي منفی در دانش

اي  ها اغلب باورهاي ناسازگارانه هاي متوالی، آن شود و به علت شکست ها می به عدم سرزندگی تحصیلی در آن

ها است که  کند که فراتر از تصور آن ي خود، مشکالتی ایجاد می کنند که به نوبه نسبت به پیشرفت پیدا می

پورعبدل، صبحی قراملکی و (شود  لی و سرزندگی تحصیلی پائین مینهایتاً منجر به فرسسودگی تحصی

                                                
1  .  Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn 
2  .  Martin & Marsh 
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لذا پرداختن به عوامل موثر در افزایش سرزندگی تحصیلی که منجر به پیشرفت تحصیلی ). 1394عباسی، 

  .شود، ضرورت دارد آموزان می دانش

ي خصوصیاتی آموزانی داراي سرزندگی تحصیلی اندك دارا اند که دانش هاي موجود نشان داده بررسی

باشند که از آن جمله رضایت، شادکامی اندکی، عزت نفس پایین تحصیلی، احساس خجالت، دوستان  می

  ).1388زاده و همکاران،  رحیم(اندك اشاره نمود 

ي  شوند، در زمینه آموزانی که دچار عدم سرزندگی تحصیلی می بسیاري از محققان معتقدند بیشتر دانش

. خصوص برقراري تماس و دریافت حمایت اجتماعی دچار ضعف هستند سه بهتعامالت اجتماعی در مدر

زاي درسی دچار تنش و  آموزان دچار عدم سرزندگی تحصیلی در هنگام مواجهه با عوامل تنش بیشتر دانش

اضطراب زیادي شده و قدورت تفکر و سازگاري را به شکل سازنده و مفید از دست داده و در نتیجه عملکرد 

به عالوه، در شرایط تحصیلی داراي ضعف ). 2005بن و همکاران، (دهند  خود در مدرسه نشان می ضعیفی از

  .شوند نفس پایین می پرتی، افکار و رفتارهاي وسواسی؛ عزت عملکرد تحصیلی، حواس

رسد کیفیت زندگی در مدرسه و ادراك از محیط کالسی، بتوانند به منظور دستیابی  بنابراین، به نظر می

ها حداکثر بهره را ببرند و با  ین مهم، یعنی پرورش افرادي توانمند، با عالقه و سرزنده که از فرصتبه ا

ي مناسب برخیزند یا به سازگاري بپردازند، همسو و مکمل یکدیگر باشند، چرا که تربیت  ها به مقابله چالش

با توجه به باشد و  ت اساسی میاي بس خطیر و ضرور سازان این مرزو بوم هستند، وظیفه فرزندان که آینده

کنند و همچنین در آینده  آموزان نسبت بسیار باالیی از زمان زندگی خود را در مدرسه صرف می اینکه دانش

هاي مختلف جامعه خواهند بود، بنابراین ارزیابی عوامل موثر در افزاش سرزندگی  دار مدیریت عرصه عهده

بر همین پایه پژوهش حاضر در پی آن است که به  .خورار استآموزان از اهمیت زیادي بر تحصیلی دانش

ي کیفیت زندگی در مدرسه و ادراك از محیط کالسی با سرزندگی تحصیل دانش آموزان  بررسی رابطه

  .بپردازد

  اهداف تحقیق - 4- 1

 هدف کلّی  -4-1- 1

  .آموزاندانش ي کیفیت زندگی در مدرسه و ادراك از محیط کالس با سرزندگی تحصیلیرابطه نییتع

  اهداف جزئی - 4-2- 1

 .آموزان هاي آن با سرزندگی تحصیلی دانشي کیفیت زندگی در مدرسه و مؤلفه تعیین رابطه -1

 .آموزان ي ادراك از محیط کالس با سرزندگی تحصیلی دانش تعیین رابطه -2

 تعیین سهم کیفیت زندگی در مدرسه و ادراك از محیط کالسی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی -3

 .آموزان دانش
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  .تعیین سهم ادراك از محیط کالسی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان -4

رضایت عمومی،عواطف مثبت، رابطه با (هاي کیفیت زندگی در مدرسه تعیین سهم مؤلفه  -5

  .آموزانبینی سرزندگی تحصیلی دانشدر پیش) معلم،فرصت،پیشرفت،ماجراجویی،انسجام اجتماعی

   ي پژوهشفرضیه ها -5- 1

  ابطه وجود داردآموزان ربا سرزندگی تحصیلی دانش هاي آنو مؤلفه بین کیفیت زندگی در مدرسه -1

  .آموزان رابطه وجود داردین ادراك از محیط کالس با سرزندگی تحصیلی دانشب -2

  سوال پژوهش- 6- 1

آموزان  حصیلی دانشبینی سرزندگی ت سهم کیفیت زندگی در مدرسه و ادراك از محیط کالس در پیش -1

 چقدر است؟

رضایت عمومی، عواطف مثبت، رابطه با معلم، فرصت، (هاي کیفیت زندگی در مدرسه  سهم مولفه -2

  آموزان چقدر است؟ بینی سرزندگی تحصیلی دانش در پیش) پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی

  تعاریف نظري وعملیاتی متغیرها - 7- 1

  تعاریف نظري متغیرها- 1- 7- 1

است از بهزیستی و رضایت کلی کیفیت زندگی در مدرسه عبارت : کیفیت زندگی در مدرسه

این تجارب . ها دارد اي آن هاي دورن مدرسه منفی و مثبتی که ریشه در فعالیت آموزان از جنبه تجارب دانش

از زندگی  ت کلی ويموز از میزان رفاه، بهزیستی و رضایآ دهنده ادراك کلی دانش نفی که شکلمثبت و م

  .)2013کیموا و همکاران، (باشد  درون مدرسه می

هاي  زان از کالس و فعالیتآموك از کالس را نوعی از ادراك دانشادرا: ادراك از محیط کالس

هاي کالسی  ه، انتخاب، چالش و لذت از فعالیتعالق: هایی چون را در مولفه آندانند و  یادگیري کالسی می

  .)2011ک آلیستر، م(اند  تقسیم بندي کرده

در برخورد با  تیموفق يبرا آموزاندانش ییبه صورت توانا یلیتحص یسرزندگ: سرزندگی تحصیلی

 ،و مارش نیمارت(شده است  فیتعر ،معمول هستند یلیتحص یزندگ ریکه در مس یلیتحص يهاموانع و چالش

2008.(   
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  تعاریف عملیاتی متغیرها- 2- 7- 1

اي است که افراد  دگی در مدرسه در این پژوهش، نمرهر از کیفیت زنمنظو: کیفیت زندگی در مدرسه

گیري این  مقیاس اندازه. کسب کرده اند) 1981( 1و باتن امزیلیوکیفیت زندگی در مدرسه  در پرسشنامه ي

   .اي هست متغیر فاصله

اد در اي است که افر از محیط کالس در این پژوهش، نمرهمنظور از ادراك : ادراك از محیط کالس

گیري این  مقیاس اندازه. کسب کرده اند) 2002( جنتري، گابل و ریزا ادراك از محیط کالس پرسشنامه ي

   .اي هست متغیر فاصله

اي است که افراد در پرسشنامه  زندگی تحصیلی در این پژوهش، نمرهمنظور از سر: سرزندگی تحصیلی

گیري این متغیر  مقیاس اندازه. ب کرده اندکس) 1391(حسین چاري و دهقانی زاده  سرزندگی تحصیلی ي

   .اي هست فاصله

  

  

  

  

  

                                                
1- Williams & Button 
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مفصل دو  

 و تجربی مبانی نظري

شپژوه
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  مقدمه -1- 2

در این فصل با توصیفی از چهارچوب نظري متغیرهاي مرتبط با پـژوهش یعنـی سـرزندگی تحصـیلی،     

سی پژوهش هاي انجام شـده  کیفیت زندگی در مدرسه و ادراك از محیط کالس آغاز می شود، سپس به برر

  .ي مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته می شود

  سرزندگی- 2- 2

و  22یکی از مسائلی که امـروزه توجـه زیـادي را بـه خـود جلـب کـرده اسـت، بحـث بهزیســتی ذهنــی           

هـاي پژوهشـی    هاي بهزیستی ذهنی در بسیاري از نظـام  سرزندگی به عنوان یکی از مؤلفه. است 23سرزندگی

هـاي ملـی    اهمیت توجه به این مسأله تا حدي است امروزه در مورد بهزیستی ذهنی شاخص. دباش مطرح می

قدر این مسأله اهمیت دارد که هر کشور یک شـاخص ملی بهزیستی ذهنی را براي جامعه  شود و آن تهیه می

  ).1393سیادتیان، عطایی، قمرانی، (خود تدوین کرده است 

در واقع ســرزندگی  . ارانه فرد از داشتن انرژي و حسن زندگی استپدیده سرزندگی به عنوان تجربه هشی

  ).1393سیادتیان و همکاران، (شناختی و جسمی است  بازتاب سالمت روان

احساس سرزندگی نوعی تجربه خاص روانشناحتی است که در این تجربه افراد در خـود احسـاس شـور و    

  )2013، 24رایان و فردریک(کنند  روحیه می

رایان و فردریک، سرزندگی انرژي نشات گرفته از خود فرد است این انرژي از منابع درونی، و نه به اعتقاد 

به عبارت دیگر سرزندگی احساس سرزنده بودن، نه تحریـک و نـه   . گیرد تهدید اشخاص در محیط، نشات می

کـار ســرکوب رهـایی    اجبار به انجام دادن آن است؛ به هر میزان که افراد کمتر دچار تعارض باشند از ساز و

وقتی فردي کـاري را  . ها بیشتر است یافته و بیشتر احساس سرزندگی، خالقیت، خودشکوفایی و انرژي در آن

دهـد، بلکـه احسـاس     ها احساس خستگی و ناامیدي به او دست نمی دهد نه تن به طـور خود جوش انجام می

دار سـالمت   سرزندگی شاخص معنی س درونـیبه طور کلی حـ. کند انرژي و نیروي او افزایش یافته است می

  ).2014، 25دویجن(ذهنی است 

  تعریف سرزندگی تحصیلی - 3- 2

 هاي چالش و موانع با برخورد در موفقیت براي آموزان توانایی دانش از  است عبارت تحصیلی سرزندگی

 تکلیـف،  در ضـعیف  عملکـرد  ماننـد  .دهـد  یمـ  روي هـا  آن جاري زندگی تحصیلی در نوعی به که تحصیلی

                                                
22 Subjective Well- being 
23 Vitality 
24 Ryan& Frederick 
25 Duijn 
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 چـارچوب  در را تحصـیلی  آوري تـاب  تحصیلی، سرزندگی به عبارتی، ...و رقابت عجوالنه و تکلیف دشواري

زیـرا   .اسـت  متمـایز  آوري تـاب  از تحصـیلی  سـرزندگی  البتـه  . کنـد  منعکس مـی  مثبت روانشناسی زمینه

 جاري و موانع عادي و تمشکال ها، چالش در که شود می گرفته نظر در توانایی عنوان به تحصیلی سرزندگی

 براي افراد ظرفیت به طور خاص به آوري تاب که حالی در کند می کمک آموزان دانش به تحصیلی زندگی

 عنـوان  بـه  .اسـت  رسـان  یاري شرایط سخت در و دارد اشاره اصلی موانع و ها چالش به سازنده دهی پاسخ

 ارتبـاط  در آوري تـاب  بـا  سـخت  صـیلی شکسـت تح  ولی است سرزنده پاسخی نیازمند پایین نمرات مثال،

 و تحصـیلی  عملکـرد  در که شدید اضطراب و سرزندگی تحصیلی با امتحان از ناشی اضطراب همچنین.است

 همه زندگی ، در تحصیلی سرزندگی اساس، این بر. است آوري نیازمند تاب کند، می ایجاد اختالل یادگیري

دوران تحصیلی خود تجربه می  در را آوري تاب ها آن از یبرخ تنها که حالی در دارد، وجود آموزان دانش ي

  .)1392حقیقی،(کنند 

سرزندگی آموزشی به پاسخی مثبت، سازنده و انطباقی اشاره می کند که شامل انواع چالش ها و موانعی 

- پـوت ویـن، کوننـورس، سـیمس و دوگـالس     (که در موقعیت هاي روزمره و عادي آموزشی اتفاق می افتـد  

مـارتین،  (سرزندگی آموزشی سازه اي اسـت کـه از درون روان شناسـی مثبـت برخاسـته      ). 2012وسبورن، 

آموزان را توانا کند تا به موفقیت آمیزي با موانـع و   و به این واقعیت اشاره دارد که آن می تواند دانش) 2014

ل تحصـیل و  چالش هاي تحصیلی هم چون نمرات ضعیف، فشار امتحان، تکالیف سخت و دشواري که در طو

از عوامـل ثمـربخش و موفقیـت آمیـز در      و) 2008مارتین و مـارش،  (دهد به مقابله بر خیزند  مدرسه رخ می

 ).1394سبزي و فوالدچنگ، (باشد  آموزان می زندگی تحصیلی دانش

همچنین سرزندگی آموزشی، سرزندگی و تحمل کردن روانشناختی روزمره در مدرسه را منعکس مـی   

سرزندگی روانشناختی به فرایند پویاي انطباق و سازگاري مثبت با تجارب تلخ ). 2008مارش،  مارتین و(کند 

 ).2006مارتین و مارش، (شود  و ناگوار در زندگی گفته می 

هـاي  سرزندگی را در محیط آموزشی به عنوان احتمال موفقیت بسیار باال در مدرسـه و سـایر موقعیـت   

آموزان داراي سـرزندگی،   در محیط آموزشی دانش. دانند ي محیطی میها زندگی به رغم مصائب و دشواري

کـابررا و پـادیال،   (شـوند   به رغم موانع و مشکالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي در سطح باالیی موفـق مـی  

2004.(  

 پاسـخ  به تحصیلی سرزندگی است ذهنی سالمت دار معنی شاخص سرزندگی درونی حس طورکلی به

 تجربـه مـی   تحصـیلی،  جاري و مداوم ي عرصه در که موانعی و ها چالش انواع به انطباقی و سازنده مثبت،

 در کـه  دارنـد  وجـود  برانگیـزي  چالش سؤاالت که کردند تصریح) 2006(مارتین و مارش. دارد اشاره شوند؛

 هـا  نآ در که هستند هایی مکان آموزشی هاي محیط دیگر و مدارس .دارند توجه به نیاز تحصیلی ي زمینه
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 بـه  شـده  انجام هاي پژوهش و هستند تحصیلی زندگی پایدار حقیقت فشارها، و موانع هاي تحصیلی، چالش

 .)2006مارتین و مارش، (کنند  می حمایت را امر این طور واضح

 معکوسی ي رابطه)تحصیلی سرزندگی مقابل نقطه عنوان به(فرسودگی تحصیلی  و خستگی عالقگی، بی

 ي روان زمینه چارچوب را در تحصیلی آوري تاب تحصیلی، سرزندگی .دارد آموزان نشتحصیلی دا عملکرد با

و  تربیـت  بـر  کـه  مهـم  هـاي  از شـاخص  یکـی  تحصـیلی  سرزندگی بنابراین، .کند می منعکس مثبت شناسی

نشـیند و   مـی  بـار  بـه  هـا  توانـایی  و هـا  لیاقت در آنجا و گذارد می تأثیر فرد آمیز موفقیت و ثمربخش یادگیري

 ها، موانع چالش انواع با آموزان دانش تحصیلی، ي زندگی روزانه در اما شود؛ می حاصل علمی هاي پیشرفت

 در نتیجـه ي  نفـس  بـه  اعتمـاد  تهدیـد  استرس، سطوح ضعیف، ازجمله نمرات(دوره  این خاص فشارهاي و

 موانـع و  ایـن  بـا  وردبرخـ  در آموزان دانش از برخی .شوند می مواجه ...)و و تعامل انگیزش کاهش عملکرد،

 تحقیقات نشان هستند ناموفق زمینه این در آموزان دانش از دیگري گروه اما کنند، عمل می موفق ها چالش

مختلـف ازجملـه    هـاي  چالش با خاص یادگیري اختالل داراي آموزان دانش بیشتر مواجهه به دلیل دهند می

 این نحوه پاسخ دهی لذا خطر، معرض در جوامع به تعلق یا تحصیلی، آمادگی فقدان فردي، آسیبزاي تجارب

 سـطح  تأثیر میگذارد، بنابراین آنها تحصیلی تالش و پشتکار انگیزش، سطح بر ها چالش این به آموزان دانش

 پـژوهش  همچنـین . ایفا کنـد  نقش مهمی واسطه اي متغیر یک عنوان به میتواند آنها سرزندگی و آوري تاب

 تحصـیلی،  مشـکالت  نـرخ بـاالتري از   خاص یادگیري مشکالت با ش آموزاندان که دادند نشان مختلف هاي

 ).2006مارتین و مارش، (باشند  می دارا عادي به کودکان نسبت را عاطفی و اجتماعی

هاي سازنده  به عنوان روش بررسی واکنش) 2009( 26مفهوم سرزندگی تحصیلی توسط مارتین و مارش

آمـوزان در دوره جـاري تحصـیلی یـا مدرسـه از قبیـل        به وسیله دانـش و مثبت براي انواع موانع تجربه شده 

پوتراین، کانورس، سمس (فشارهاي امتحانات پرمخاطره، دریافت نمرات ضعیف و امثال آن، مطرح شده است 

آوري در  سرزندگی تحصیلی سازه روانی نسبتاً جدیدي در زمینه و اساس تـاب ). 2011، 27اوسبورن و دوگالس

آوري بـه   کنند به دلیل اینکـه تـاب   استدالل می) 2009(مارتین و مارش . است) 2009(مارش کار مارتین و 

کاربرد آن «ها و موانع اصلی تحصیلی اشاره دارد  طور خاص به ظرفیت افراد براي پاسخدهی سازنده به چالش

باشد، محدود  یآموزان م هایی که مختص به زندگی تحصیلی روزمره اکثریت دانش ها و سختی در زمینه چالش

آموزان به موانع،  عالوه بر این، مفهوم سرزندگی را به عنوان پاسخ دانش) 2009(مارتین و مارش . »شده است

و ) آمـوزان  مثالً مربوط به اکثریت دانـش (آوري در تفاوت نوع  ها و فشارهاي تحصیلی که متمایز از تاب چالش

آموزي شـدید یـا    به عنوان مثال کم. پیشنهاد کردند) تر مثالً بیشتر ویژه شرایط محیطی سخت(تفاوت میزان 

                                                
26  .  Martin & Marsh 
27  .  Putwain, & Connors, Symes & Douglas-Osborn 
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آورانه باشد؛ در حالی که در مورد نمرات ضعیف منفرد یـا   نارضایتی از مدرسه ممکن است نیاز به واکنش تاب

  .کاهش در انگیزش ممکن است به پاسخدهی سرزنده نیاز باشد

. کنـد  ناسـی مثبـت مـنعکس مـی    آوري تحصیلی را در چـارچوب زمینـه روانش   سرزندگی تحصیلی، تاب

هاي تحصـیلی کـه    آموز براي موفقیت در برخورد با موانع و چالش سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی دانش

، 28اسـتوري، هـارت، استاسـون و مـاهونی    (در مسیر زندگی تحصیلی معمول قرار دارند، تعریـف شـده اسـت    

هـا و مـوانعی کـه در     انطباقی به انواع چـالش همچنین سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت، سازنده و ). 2011

سرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از مولفـه هـاي   . شوند؛ اشاره دارد عرصه مداوم و جاري تحصیلی تجربه می

به طور خودجـوش انجـام    وقتی فردي کاري را. هاي پژوهشی مطرح است بهزیستی ذهنی در بسیاري از نظام

کنـد انـرژي و نیـروي او     دهد، بلکه احسـاس مـی   یدي به او دست نمیدهد نه تنها احساس خستگی و ناام می

سولبرگ، هاپکینس، (به طور حس درونی سرزندگی شاخص معنادار سالمت ذهنی است . افزایش یافته است

  ).2012، 29اومیوندسن و هالواري

درس و  دانند و این عامل باعث بهتـر شـدن   آموزان می سرزندگی را نبود خستگی و عدم نشاط در دانش

توان، سنجش تجربی انـرژي روانـی دانسـت کـه از      سرزندگی را می. گردد آموزان می پیشرفت علمی در دانش

انـد کـه میـان سـرزندگی و بهداشـت رونـی و نیـز         هاي اخیر نشان داده پژوهش. زمان فرویدمطرح بوده است

ا یکدیگر شباهت دارند، با ایـن  اشتیاق و سرزندگی از نظر مفهومی ب. پیامدهاي رشدي دیگر رابطه وجود دارد

 عباسـی و (تفاوت که ظاهر رفتاري انرژي روانـی در شـورمندي و اشـتیاق و تظـاهر آن در سـرزندگی اسـت       

  ).1393دهقانی، 

  رویکردها و شاخص هاي سرزندگی تحصیلی -4- 2

شخص را دو رویکرد متمرکز بر متغیر و رویکرد متمرکز بر ) 1395؛ به نقل از علی زاده، 2001(ماستن 

در زمینه مفهـوم سـازي و   ) 2009(مارش  براساس اساس، مارتین. براي مطالعه سرزندگی تحصیلی بیان کرد

رویکردهـاي متمرکـز بـر    . آوري تحصلی، این دو رویکرد را در نظر گرفتند سنجدن سرزندگی تحصیلی و تاب

اي تعیـین و بررسـی    ا به گونـه هاي فردي، محیطی و تجربیات را در شرایط خطرز متغیر، ارتباط میان ویژگی

در واقع، این رویکـرد بـه دنبـال    . هاي ساگاري موثر باشد کنند تا بتوان شاهد پیامدهاي خوب در شاخص می

  . باشد هاي مختلف تطابق و سازگاري موثر می پیدا کردن عوامل حفاظتی معین براي جنبه

رد متغیرمحور برري فاحش آماري دارد بیان کرد که رویک) 1395؛ به نقل از علی زاده، 2001( 30ماستن

. هایی براي مداخله داشته باشد، مناسـب اسـت   تواند داللت ها می بین و براي بررسی ارتباط و تفاوت بین پیش

                                                
28  .  Story, Hart, Stasson & Mahoney 
29  .  Solberg, Hopkins, Ommundsen & Halvari 
30  . Masten 
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کند عالوه بـر ایـن،    آوري را براي محققان فراهم می همچنین شرایط بررسی اعتبار سرزندگی تحصیلی و تاب

شـود کـه    آموزان و محیط مرتبط است، ایـن شـرایط فـراهم مـی     امل دانشهاي زیادي با ساختار عو که سازه

  .تغییرات مورد نظر و عوامل تاثیرگذار بر این تغییرات را مشاهده کرد

هاي کلی،  ، شامل شاخص31آوري تحصیلی رویکرد متمرکز بر متغیر به مطالعه سرزندگی تحصیلی و تاب

  .اي و همزاد است هاي علی، واسطه کننده بینی چندبعدي، سلسله مراتبی، تعدیل کننده، پیش

شاید . هاي تحصیلی است ها و سختی هاي کلی، تنظیم پرسشنامه براي پاسخ به چالش منظور از شاخص

هـاي کلـی    گیـري  آوري تحصیلی آن است که انـدازه  اکثر ابزارهاي عملیاتی بررسی سرزندگی تحصیلی و تاب

مقیـاس سـرزندگی   ) 2008(گی تحصـیلی، مـارتین و مـارش    براي مثال، در ارتبـاط بـا سـرزند   . صورت گیرد

هاي تحصیلی کـه خـاص    پرسید که چگونه با سختی آموزان می تحصیلی را ایجاد کردند که مستقیماً از دانش

آوري تحصـیلی ممکـن از    گیـري کلـی از تـاب    یک اندازه. کنند دوره عادي زندگی تحصیلی است، برخورد می

ایـن  . تر و چگونگی برخـورد بـا آنهـا را بپرسـید     مالیمات تحصیلی حاد یا مزمنآموزان در مورد وجود نا دانش

مشکالت حاد و مزمن تر ممکن است توقیف مداوم یا تعلیق از مدرسه، از خود بیگـانگی در زمینـه تحصـیلی    

نی استرس بیش از حد و طاقت فرسا و ناتوا/ قدرت، فشار/ ، مشکالت مداوم با معلم)به عنوان مثال، زورگویی(

  ).2009مارتین و مارش، (مداوم در فهم و کامل کردن تکالیف مدرسه، باشد 

هـا منـتج    آوري تحصـیلی از آن  هاي چند بعدي عوامل متفاوتی را که سرزندگی تحصیلی و تاب شاخص

آوري تحصــیلی کلــی ممکــن اســت در راس  بنــابراین، ســرزندگی و تــاب. گیرنــد شــوند را در نظــر مــی مــی

هـاي شـناختی، عـاطفی و رفتـاري خـاص حمایـت        که هر کدام، توسـط بخـش  . ر گیرندهایشان قرا چارچوب

ها را خواهد  آوري تحصیلی نه تنها پیچیدگی بالقوه سازه یک شاخص چندبعدي به سرزندگی و تاب. شوند می

کنـد   آموزشی مناسب و خاص فـراهم مـی  - هاي روانی گرفت، بلکه شرایطی را براي مداخله هدفمندتر فعالیت

  ).2013، 32را، مارش، کراون و دبوساما(

فرض بر . هاي سلسله مراتبی ارزیابی شوند آوري تحصیلی از طریق شاخص ممکن است سرزندگی و تاب

به این معنا که، . آوري تحصیلی نیست این است که سرزندگی تحصیلی ضروري است اما شرط کافی براي تاب

هاي مداد کاغذي  در شاخص سلسله مراتبی از آنجا که آزمون. آور احتماالً سرزنده هم باشند آموزان تاب دانش

هـا در هـر مقیـاس     ها آیتم شود، در این آزمون آوري تحصیلی به کار برده می براي رشد موثر سرزندگی و تاب

هاي سرزندگی تحصـیلی   آوري تحصیلی دشوارتر از آیتم هاي تاب ایتم - شوند براساس دشواري آیتم تنظیم می

  ).2009مارتین و مارش، ( شوند تنظیم می
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هاي تعدیل کنندگی است که محققان زمانی که سرزندگی و تـاب آوري کلـی را    شاخص دیگر، شاخص

آوري کردند، بـه کـار بـرده     هاي تحصیلی خاص جمع ها و چالش ارزیابی کردند و نیز اطالعت در مورد سختی

هـاي تحصـیلی کلـی تاحـدي      صیلی و سـختی اي متقابل تاب آوري تح براي مثال، اثر تعدیل کننده. شوند می

مـارتین و مـارش،   (کننـد   بررسی خواهد شد که تاب آوري تحصیلی اثـرات سـختی تحصـیلی را تعـدیل مـی     

2009.(  

بینـی کننـده    شاخص دیگر رویکرد متغیرمحور به مطالعه سرزندگی و تاب آوري تحصیلی، بررسی پیش

هـایی را   اي از عامـل  آوري تحصیلی، مجموعه گسترده تابهاي  کننده بینی بررسی پیش. ها است هاي این سازه

. کنـد  ها و موانع تحصیلی کمک می آموزان در برخورد موثر با سختی کند که به ظرفیت دانش که مشخص می

از آنجا که عوامل نزدیک بـه  . بر عوامل دور و نزدیک متمرکز شده است) 2009(در پژوهش مارتین و مارش 

و همچنـین  ) 2012، 33کـاپال و وینسـتن  (شـوند   تر به مداخله در نظر گرفته مـی  تمایلطور قابل کاربردتر و م

به طور کلی، این عوامـل نزدیـک بـه    . تمرك کار بر سرزندگی تحصیلی شده است، این عوامل مدنظر هستند

  .شوند عوامل روانی، عوامل مدرسه و درگیري، و عوامل خانواده وهمساالن، تقسیم می

و نیز رسیدن به سرزندگی تحصـیلی، برخـورد بـا نامالیمـات زنـدگی و پـس از آن       براي تاب آور شدن 

این امر داللت بر یک فرایند طـولی دارد در آن فـرد بـا نامالیمـات     . رسیدن به هدف خوشایند، ضرورت دارد

این ممکـن اسـت یـک مـدل تلقیحـی را      . کند اش بعداً به طور کارکردي بروز پیدا می شود و نتیجه مواجه می

هـاي   شان دهد که در آن موفقیت در برخورد با نامالیمات کم و کنترل پذیر، براي مقابلـه مـوثرتر باسـختی   ن

آوري کننـد کـه مسـیرهاي     هـایی را جمـع   پس، محققان نیاز دارند تـا داده . طالقت فرساتر بعدي مفید است

ت طـولی را بـه همـراه    آوري اطالعـا  این، نیـاز بـه جمـع   . منتهی به موفقیت و عدم موفقیت را مشخص کنند

بنـابراین، جداسـازي   . اهمیت حاصل از اطالعات طولی فرصـت موجـود در محـیط مدرسـه هسـتند     . آورد می

هاي رفتاري، شناختی و عاطفی می تواند روشی براي پوشـش دادن کامـل پیامـدهاي     پیامدها بر حسب ویژه

پیامـدهاي سـرزندگی و تـاب آوري     رویکرد فراگیـر دیگـر بـه ارزیـابی    . سرزندگی و تاب آوري تحصیلی باشد

بندي  این تقسیم). 2013، 34گرین، مارتین و مارش(است » محصول«و » فرآیند«تحصیلی، تقسیم پیامدها به 

کرد؛ گسترش  ها، طرح طیف پیامدهایی را که ممکن است سرزندگی و تاب آوري تحصیلی را بتوان باساس آن

همچون تالش، تعامل، رشد، مهارت، مشارکت، حضور، تکمیل پیامدهاي فرایندي، مشتمل بر عواملی . دهد می

پیامدهی محصولی، مشتمل بر عواملی همچـون پیشـرفت، عملکـرد، رتبـه بنـدي و      . و لذت بردن از کار است

آموزشـی  - سازي و عملیاتی سازي پیامدهاي روانی حاصل مفهوم) 2007(گرین، مارتین و مارش . نمرات است

  .و فراگیر نشان دادندرا بر حسب روندهاي متمایز 

                                                
33  .  Cappella & Weinstein 
34  .  Green, Martin & Marsh 



 

١٧ 
 

آوري  آخرین شاخص رویکرد متغیر محور، متغیرهاي همزاد است که براي فهم بهتـر سـرزندگی و تـاب   

هاي همزاد وجود دارند که سرزندگی و تاب آوري تحصیلی را از هم جدا می  تعدادي سازه. تحصیلی مهم است

شـان بـا    شان و شـباهت  ي همزاد و مقدار تفاوتها فهم این سازه. کنند اما در تحلیل نهایی از هم جدا هستند

. کند آوري فراهم می سرزندگی و تاب آوري تحصیلی اطالعات بیشتري را در مورد پارامترهاي سرزندگی و تاب

سازه هاي همزادي که آشکارا بـا ارزیـابی مـرتبط هسـتند، شـامل مقابلـه تحصـیلی و سرسـختی تحصـیلی،          

  ).1395زاده،  علی(پذیري تحصیلی هستند  سازگاري تحصیلی، سختی تحصیلی و وفق

هاي افراد سرزنده و تاب آور بوده و به دنبال اینکـه   رویکرد متمرکز بر شخص به دنبال شناسایی ویژگی

. دهنـد  چگونه افراد سرزنده و تاب آور در برخورد با شرایط نامطلوب تحصیلی، پیامـد مطلـوبی را نشـان مـی    

آوري تحصـیلی   فرصت بهتري را براي مطالعه الگوهاي سرزندگی و تابکند تا  همچنین به محققان کمک می

هایی را بـراي مطالعـه    و فرصت) 2010، 35ماستین و پاول(کند  افتد، پیشنهاد می که به طور طبیعی اتفاق می

عالوه بر این، در این رویکرد می تاون تحقیق را هدفمندانه تا جـایی کـه ممکـن    . کند موردي عمیق مهیا می

آور در طول زمان توانایی و تغییر  آموزان سرزنده و تاب پیگیري کرده براي مثال، به دنبال پیگیري دانشاست، 

هـاي   در واقع اخیـراً مـدل  . کند در اعضاي گروه و عواملی که ممکن است در این گروه نفوذ کند را تعیین می

رزندگی و تاب آوري برحسـب خـط   اند که احتمال تعریف س هاي ترکیبی رشد ایجاد شده نیمرخ نهفته و مدل

استولمیار، (دهند  ها در طول زمان در ارتباط با متغیرهاي مالك مناسب را نشان می سیر متفاوت نمایش گروه

  ). 2005کیم و کاپالدي، 

هاي متمرکز بر شخص، در مطالعـه سـرزندگی تحصـیلی، شـامل رویـدادهاي بحرانـی، مطالعـه         شاخص

هاي رویکرد متمرکـز بـر شـخص،     از جمله شاخص. ی و مطالعه موردي استروندي، مطالعه در موقعیت واقع

گویی موثر به نامالیمات تحصیلی مستلزم سرزندگی  این شاخص، پاسخ. هاي رویدادهاي بحرانی است شاخص

ریزي سرزندگی و تاب آوري تحصـیلی   آوري تحصیلی هستند، بنابراین آنچه اهمیت دارد طرح تحصیلی و تاب

  ).1395زاده،  علی(وزان در برابر نامالیمات تحصیلی است آم براي دانش

ها به گونه مـوثر و   آموزانی که در این موقعیت به دلیل اینکه این دو عامل به طور موثر باعث تمیز دانش

هایی اسـت تـا رویـدادهاي بحرانـی را کـه       آوري داده شوند و سپس، نیاز به جمع دهند؛ می غیرموثر پاسخ می

. کننـد، روشـن کننـد    آموزان ایـن رویـدادها را تجربـه مـی     آوري تحصیلی نیاز دارند و دانش سرزندگی و تاب

آموزانی را که به طور  تواند دانش می) 2008مارتین و مارش، (براساس بحث فوق، مقیاس سرزندگی تحصیلی 

د، تشـخیص  کن موثر و غیرموثر با نامالیمات تحصیلی که خاص دوره عادي زندگی تحصیلی است، برخورد می

  ). هاي مطالعه، نمرات ضعیف گه گاه و غیره مثالً، فشار و ضرب العجل(دهد 
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آموزان درباره وجـود نامالیمـات تحصـیلی حـاد      گیري تاب آوري تحصیلی ممکن است از دانش در اندازه

مـوارد   ها بـا ایـن   و چگونگی برخورد آن) مثالً، منع مداوم، تحلیق از مدرسه، عملکرد ضعیف مزمن(تر  ومزمن

بینی کننده هایی  توانند عوامل تبیینی بالقوه از قبیل پیش آموزان، محققان می بپرسید پس از شناسایی دانش

شاخص دیگر رویکرد متمرکـز  ). 1396گروه،  پور و افضلی مبارکی، الله(که در باال شرح داده شد، کشف کنند 

در طـول  (ست یک انـدازه گیـري طـولی    این رویکرد ممکن ا. بر شخص، شاخص مطالعه روند تحصیلی است

از افت و خیزهاي تحصیلی فرد داشته باشد و خط و سیري رسـم کننـد کـه نشـان دهنـده      ) زندگی طبیعی

شاخص مطالعه در موقعیت واقعی، شاخص دیگر رویکرد متمرکز بر . سرزندگی و تاب آوري یا فقدان آن است

دهـد   هاي تحصیلی را نشان مـی  موزان به سختیآ گوي دانش این شاخص به طور همزمان پاسخ. شخص است

  ).2014مارتین، (

هاي سرزندگی تحصیلی در تک تـک   شاخص مطالعه موردي، شاخص موردي است که به بررسی ویژگی

آموزان است کـه   تک دانش هاي بسیار غنی و مفصل در مورد تک مطالعه موردي، داده. پردازد آموزان می دانش

  ).2009مارتین و مارش، (کنند  شان فراهم می رشد تحصیلی تغییرات قابل توجهی را در

 عوامل موثر بر سرزندگی تحصیلی- 2-5

 بـر  حتی آموزشـی  و اجتماعی و روانی لحاظ از که مثبتی نتایج و تحصیلی سرزندگی نقش به توجه با

  .است برخوردار بسزایی اهمیت از آن بر تأثیرگذار عوامل بررسی دارد، نوجوانان

 معرفـی مـی   مختلـف  سطح سه در را تحصیلی سرزندگی بر تأثیرگذار ، عوامل)2008(ارشم و مارتین

 .38روانی عوامل و 37مشارکت و مدرسه به مربوط عوامل ،36همساالن و خانواده به مربوط عوامل :کنند

 در مهـم  افـراد  و همسـاالن  خـانواده،  حمایت اجتماعی توان می همساالن و خانوادگی عوامل زمره در

 کـه  اسـت  اطالعاتی و ابزاري عاطفی، مساعدت اجتماعی شامل حمایت. برد نام را نوجوانان صیلیتح زندگی

 مطالعـه حمایـت   براي که است رایج شاخصی شده، ادراك اجتماعی حمایت .شود می تأمین دیگران توسط

 زندگی یرمس در. دهد می نشان را دیگران حمایت بودن دسترس در از فرد ادراك و رود می کار به اجتماعی

 پیچیـده  هـاي  شکل تدریج به و یابد می تحول نیز اجتماعی حمایت نیاز به رشدي تحوالت با همراه انسان،

 یکی شاید. دهد نمی دست از را خود اهمیت نیاز این زندگی از اي برهه در هیچ ولی گیرد، می خود به تري

 هـاي  شـبکه  گسـترش  و فـرد  رشدي مقتضیات اجتماعی، حمایت به نیاز شدن تر مهم پیچیده هاي علت از

که  است اجتماعی روابط از جنبه این وجود ضرورت است مهم چه آن تغییرات، این رغم به .او باشد اجتماعی

 ناگوار از پیامدهاي و کند حمایت فشارزا رویدادهاي و حوادث مقابل در را فرد تواند می حال همه در تقریباً

                                                
36 Family and peer 
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 و آماده مشکالت با مقابله براي را افراد حمایت اجتماعی، که باورند این بر محققان رو، همین از . دارد مصون

  ).2013مارتین و مارش، (شود  می سازگارانه و مثبت رفتارهاي تقویت باعث

 کـه حمایـت   گذارنـد  مـی  صـحه  ادعـا  این بر نیز اند گرفته انجام مشابه هاي سازه با که تحقیقاتی نتایج

 حمایـت  همچنـین . دارد افراد تحصیلی سازگاري همچنین و آوري تاب با مثبتی رابطه شده ادراك اجتماعی

 که است آن گر بیان زا، تنیدگی تجارب با رویارویی ، فرآیند در مؤثر منبع یک مثابه به شده ادراك اجتماعی

 و اجتمـاعی  حمایـت  بـین  رو، همـین  از. شد خواهد مند بهره ها آن از کمک فرد دیگران، به نیاز صورت در

 شـاه  و) 1391(چاري  حسین و زاده دهقانی راستا، ، همین در. دارد وجود ي منفی رابطه تحصیلی گیتنید

 گیري جهت خانواده، ارتباطی الگوي ابعاد میان از خود پژوهش اساس نتایج بر) 2013( پاشا و سواري مرادي،

ـ  در. کردنـد  گـزارش  تحصـیلی  سـرزندگی  بـراي  مثبت بینی کننده پیش را شنود و گفت مـرادي و   ژوهشپ

 .نیز حمایت اجتماعی ادراك شده پیش بینی کننده مستقیم سرزندگی تحصیلی بوده است) 1394(همکاران 
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کیفیت زندگی، مفهوم چند بعدي و پیچیده دارد از این منظر که هم عوامل عینی و هم عوامل ذهنی را 

استاندارد زندگی، وضعیت سالمتی، توانایی فکري و فیزیکی، درآمد، تحصـیالت،  گیرد، عواملی چون  در بر می

همچنـین کیفیـت    .دارایی، دانش و آگاهی، روابط اجتماعی و امنیت، به بعد عینی کیفیت زندگی اشاره دارند

یمی، محمدي، دوران، ربیعـی و سـل  (دهد  هاي روانی و جسمانی افراد را تحت تاثیر قرار می زندگی سایر جنبه

کیفیت زندگی ادراك فرد از موقعیت خود در زندگی، اهداف، استانداردها و اولویت هاي زندگی است ). 1396

کیفیت زندگی یک عامل ). 1396جعفري و شهابی، (باشد  که منتج از شرایط درونی و بیرونی زندگی افراد می

کزارتو، (احساسی مثل شادي است ذهنی، چندبعدي و پویاست که ترکیبی از عوامل شناختی مثل رضایت و 

  )2012ا، 40سیکیورا، دباروس، سالوادور و فریر

داري گرچه بین کیفیت زندگی باال و میزان دسترسی به منابع اجتماعی و مادي همبستگی آماري معنی

 وجود دارد، در عین حال معمایی نیز مطرح است و آن اینکه، بعضی افراد با وجود اینکـه از لحـاظ اسـتاندارد   

در شرایط مناسبی قرار ندارد اما ) عوامل عینی(زندگی ، محیط فیزیکی، منابع اجتماعی و یا وضعیت سالمتی 

پاسـخ ایـن   ). 2013 41بارکاچیا و ابوسیتو،(رسد که کیفیت زندگی باالیی داشته باشند با این حال به نظر می

آنها کیفیت زندگی را . دهد قرار داردمی از کیفیت زندگی، ارائه) 2010( 42معما احتماال، در تعریفی که برون

هاي بـاطنی شـخص از ایـن شـرایط     و برادشت) ابعاد عینی(محصول تعامل پویا میان شرایط خارجی زندگی 

                                                
39 .Qulity of Life 
40 . Cezaretto, Siqueira-Catania, de Barros ,Salvador & Ferreira 
3- Barcachia & Eposito 
4-Browne 
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-هاي افراد که به بعد ذهنی کیفیت زندگی اشاره میبدین معنا که انتظارات و قضاوت. دانندمی) ابعاد ذهنی(

، ترجمـه، محققـی   2006بانـد،  (گذارد گیرند تاثیر میی که در آن قرار میهاي مختلفکنند، بر درك موقعیت

  ).1389کمال، 

کنند؛ اختالف اندکی در همانطور که برخی پژوهشگران در تحلیل معیارهاي اجتماعی سالمت، بیان می

هـاي انسـان   ي ارزیابیاي همهمباحث طرفداران و منتقدین معیارهاي عینی و ذهنی وجود دارد، زیرا تا اندازه

ترجیح ما براي تعیین کیفیت زندگی افراد، تجارب فـردي آنهاسـت، در واقـع احسـاس افـراد از      . ذهنی است

توان کیفیت زندگی را تنها همچنین به این موضوع اعتقاد راسخی داریم که نمی. خودشان براي ما مهم است

نی و دیگر عوامل سـاختاري هسـتند کـه    بعد عی. بر اساس خود و جدا از جهان اجتماعی افراد در نظر گرفت

  .آورندمحتوا و مقدمات کیفیت زندگی افراد را فراهم می

هاي کلیدي مانند بعد اقتصادي، محیطی، اجتماعی و بهداشـتی مطـرح مـی     در کیفیت زندگی شاخص

بـر   باشند و کیفیت زندگی شرایطی را که بر زندگی و کار کردن اثر می گذارد را بررسـی مـی کنـد و تاکیـد    

  )1392میرزا حاجی بابا، (عملکرد دارد، به طریقی که سالمتی را بهبود ببخشد 

  کیفیت زندگی و تعاریف کارشناسانه - 7- 2

اي و متمرکز که به تعاریف جهانی، مولفه: سه نوع اصلی تعاریف کارشناسانه از کیفیت زندگی عبارتند از

  .باشندشرح زیر می

اي از تعـاریف کـه اصـطالح کیفیـت     دسـته : به طور مثال. هستندنسبتا عمومی و کلی  تعاریف جهانی

شـان  کنند که افـراد در ابعـاد مختلـف زنـدگی    اي از رضایت یا نارضایتی معرفی میزندگی را به عنوان درجه

. داننـد تر، کیفیت زندگی را تدارك شرایط الزم براي شادي و رضـایت مـی  کنند، یا به شکل سادهاحساس می

-برماهیت چند بعدي مفهوم تاکید کرده و ابعاد مختلف کیفیت زندگی را از هم متمایز میاي تعاریف مولفه

بعنـوان مثـال در پـژوهش    . بر یک یا دو مورد از ابعاد کیفیت زندگی تمرکـز میکنـد   تعاریف متمرکزکنند، 

اد خدمات بهداشتی، کیفیت زندگی بر معیارهـاي وضـعیت کـارکردي و سـالمتی متمرکـز اسـت و در اقتصـ       

  ).1396عزیزي و قاسمی، (بهداشت، بر ارزیابی سودمندي 

  تعریف ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهانی -8- 2

بازخوانی مفاهیم متعدد کیفیت زندگی، به ارائه تعریفی از سوي گروه کیفیت زندگی سـازمان بهداشـت   

ورات و درك افراد از وضعیت سازمان بهداشت جهانی، کیفیت زندگی را به صورت تص. جهانی منجر شده است

ها، انتظارات، معیارها و عالیق فـرد در ارتبـاط   هاي ارزشی و فرهنگی که با اهداف و آرمانخود در قالب نظام
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در واقع کیفیت زنـدگی ترکیـب دامنـه اي کـاملی از     ). 2013، 43بارکاچیا و ابوسیتو(است تعریف کرده است 

دستاوردهاي اجتماعی، هوش، آزادي عمل، عدالت اجتمـاعی و  عوامل تعیین کننده سالمت، شادي، آموزش، 

معتقد اسـت کـه کیفیـت    ) 2009(اما مولزهان ). 2015، 44سازمان بهداشت جهانی(نبودن جور و ستم است 

از طرفی معتقد اسـت  . زندگی یک مفهوم چند بعدي است که شامل ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می شود

د و زندگی خانوادگی، منابع اقتصادي در دسترس، فعالیت ها و روابط اجتمـاعی،  عالوه بر موارد رضایت از خو

متغیر روحی و روانی مانند افسردگی، اضطراب، اعتماد به نفس و خوش بینی نیز مـی توانـد بـه عنـوان یـک      

  .واسطه، بر روي کیفیت زندگی نقش داشته باشند

  هاي اصلی کیفیت زندگیحوزه - 9- 2

  :باشدارائه شد که به شرح زیر می) 1990( 45زندگی به وسیله هیوز هاي اصلی کیفیتحوزه

شـک آن  ترین حوزه کیفیت زندگی در نظر بگیریم، بیاگر یک حوزه را به عنوان مهم :46رضایت فردي

منظور از رضایت فردي، کیفیـت عمـومی زنـدگی اسـت کـه      . حوزه رضایت عمومی فرد از زندگی خواهد بود

   .شودتوسط خود فرد بیان می

نهاینه کردن ترتیبات زندگی، کنترل محیط، دسترسی به ، استاندارد مسکن: 47عوامل محیط فیزیکی

  .تسهیالت نظیر فروشگاه، حمل و نقل عمومی و اوقات فراغت

هاي تفریحـی، ارتبـاط   ها و حمایت خانواده و اجتماع، سطوح فعالیتشبکه :48عوامل محیط اجتماعی

  .بانههاي رسمی و داوطلبا سازمان

  .درآمد و ثروت، تغذیه و استاندارد عمومی زندگی :49اقتصادي-عوامل اجتماعی

  .سن، جنسیت، قومیت، پیشینه مذهبی و طبقاتی :50عوامل فرهنگی

مشخص شده است که بین سالمت جسمانی، توانایی عملکردي و سـالمت   :51عوامل وضعیت سالمتی

  .داري وجود داردروان با کیفیت زندگی رابطه معنی

توانایی تصمیم گیري، توانایی کنترل و بحث پیرامون محیطی که به ما تعلق  :52عوامل استقالل فردي

  .دارد

                                                
43 . Barcaccia & Eposito 
44 . World Health Organizatio 
1 . Hughes 
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شناختی یک فرد اغلب مستقیماً مرتبط با سـالمت روان  شخصیت و ساخت روان :53عوامل شخصیتی

-افرا تاثیر می طریق تاثیر بر سالمت روان بر کیفیت زندگی عوامل شخصیتی به صورت غیرمستقیم از. اوست

  ).1389، ترجمه، محققی کمال، 2006نقل از باند، (گذارد 

  هاي کیفیت زندگیویژگی  - 10- 2

هـاي  باوجود اینکه یک توافق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود، اما بیشتر پژوهشگران بر سر ویژگـی 

حجیـرا و  (ودن و چندبعدي بودن ذهنی بودن، پویا ب: ها عبارتند ازاین ویژگی. کیفیت زندگی اتفاق نظر دارند

  ).2013، 54عبود

ارزیابی فـرد  . کیفیت زندگی را باید بیشتر به صورت یک مفهوم ذهنی به کار برد :55ذهنی بودن) الف

قضـاوت فـرد مـورد بیمـاري و     . باشـد از سالمت و خوب بودنش عامل کلیدي در مطالعه کیفیت زنـدگی مـی  

به عنوان مثال ممکن . تري نسبت به ارزیابی عینی از سالمتی داردناتوانی، درمان و سالمتی خود، اهمیت بیش

است فردي از یک یا چند بعد بیماري مزمن رنج ببرد ولی خودش را سالم بداند در صورتی که فرد دیگري با 

عامل اصـلی تعیـین کننـده کیفیـت     . تر بیماري وجود ندارد، خود را بیمار پنداردوجود آنکه هیچ نشان عینی

بارکاچیا و ابوسیتو، (عبارت است از تفاوت ادراك شده بین آنچه هست و آنچه از دیدگاه فرد باید باشد زندگی 

2013.(  

بدین معنا که یک . کیفیت زندگی یک ماهیت پویا و سیال دارد، نه یک ماهیت ایستا :56پویا بودن) ب

). 2013بارکاچیا و ابوسیتو، (ی است فرایند وابسته به زمان بوده و متاثر از تجربه شخصی و درك فرد از زندگ

کند و به تغییرات ماهیت پویاي کیفیت زندگی حاکی از این است که کیفیت زندگی با گذشت زمان تغییر می

  .این مشخصه در یک رابطه طولی قابل مشاهده است. فرد و محیط او بستگی دارد
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Abstract: 
 The purpose of this study was to the relationship between quality of school life 

and perception of classroom learning environment with academic buoyancy 

students. The design of this study was correlational and statistical population 

comprised of all Secondary school students Bukan County in the academic year 

2016-2017, from this population, 200 students were selected using convenience 

sampling method and responses were Williams and Button quality of school life 

questionnaire, Patrick perception of classroom learning environment 

questionnaire and Hossein Chari and Dehghanizadeh academic buoyancy 

questionnaires. Data analysis was performed through Pearson’s correlation 

coefficient and regression analysis. The finding showed a positive significant 

correlation between components of quality of life in school including qeneral 

satisfaction, relationship with teacher, opportunity, advancement, adventure, 

social cohesion with academic buoyancy and negative significant correlation 

between component of negative emotions with academic buoyancy and also 

positive signific  ant perception of classroom learning environment with academic 

buoyancy. The results of regression analysis also revealed that 0/059 of total 

variance of academic buoyancy can be explanes by quality of school life and 

perception of classroom learning environment. Thus, we can conclude that quality 

of school life and perception of classroom learning environment of the variables 

associated with Academic Buoyancy students who need attention and planning. 
Keywords: Academic Buoyancy, Quality of School Life, Perception of Classroom 

Learning Environment, Students.  
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