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 :تشکر و قدردانی

ی او هاو شمارندگان، شمردن نعمت سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند

و، ن پاك اانداخکوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند و سالم و درود بر محمّد و  ندانند و

ر دشمنان بوجودشان است؛ و نفرين پيوسته  طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار

 ايشان تا روز رستاخيز.

شرکت  آموزاندانشو  آموزش و پرورش شهر اردبيلی مسئوالن وسيله از کلّيهبدين

 وشکر ر اين پژوهش که بدون همکاری آنها انجام اين پژوهش مقدور نبود، تکننده د

 .مينمايقدردانی می

 

 

 

 

 



 

 

 

 چکیده:

نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنطیمی تحصیلی در پیش بینی  بررسی حاضر با هدف پژوهش

را  ی پژوهشی آمارجامعه بود. یاز نوع همبستگ یفیانجام گرفت. روش پژوهش توصسرزندگی تحصیلی 

دادند که از تشکیل می 1395-96تحصیلی ی اول شهر اردبیل در سالی متوسطهآموزان دورهی دانشکلّیه

به عنوان نمونه انتخاب شدند آموز دانش 230ای تعداد گیری تصادفی خوشهمیان آنها با استفاده از روش نمونه

درسه، کیفیت زندگی در م یاز پرسشنامه ود.آموز قابل تحلیل بدانش 223ی که در نهایت پرسشنامه

 یراشد. ب ها استفادهدهدا یآورجمع یبرا ی خودتنظیمی تحصیلی و پرسشنامه سرزندگی تحصیلیپرسشنامه

نشان  هاافتهیاستفاده شد.  ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یهمبستگ بیضر یهاها از آزمونداده لیو تحل هیتجز

 سرزندگیبا های آن( )و مولفه تنظیمی تحصیلیخود وهای آن( )و مولفه مدرسهکیفیت زندگی در  نیداد که ب

که  کرد آشکار ونیرگرس لیتحل جینتا نیوجود دارد. همچن یمثبت معنادار یآموزان رابطهدانش یلیتحص

یمی تنظخود و کیفیت زندگی در مدرسهبراساس  یلیتحص سرزندگی انسیدرصد از کل وار 57 باًیتقر

 توانیم ن،یداشت. بنابرا یشتریسهم ب کیفیت زندگی در مدرسه ریاست که متغ ینیب شیقابل پ تحصیلی

 یلیحصت یسرزندگمرتبط با  یرهایاز متغ تنظیمی تحصیلیخود و کیفیت زندگی در مدرسهگرفت که  جهینت

 .باشندیآموزان مدانش

 آموزدگی تحصیلی، دانشتنظیمی تحصیلی ، سرزنها: کیفیت زندگی در مدرسه، خودکلید واژه
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 مقدمه-1-1

 ودکان آموزش و پرورش، رکن اساسی جامعه انسانی است و یکی از اهداف عمده آن پرورش و آموزش کو

 ایندهز موجود هر برای خود محیط پیرامون و خود با شدن هماهنگ و انان سازگار است. سازگارینوجو

 یا یارانههوش انسان هر زند.می سازگاری دور حول بر جملگی آدمیان روزمره تالش حیاتی است، ضرورتی

 برآورده ند،کمی زندگی در آن که محیطی در را خود متعارض گاه و متنوع کوشد، نیازهایمی ناهوشیارانه

 شده تعریف اندیگر و محیط خود، با آمدن وکنار همکاری مصالحه، آمیزش، انطباق، توانایی سازد. سازگاری

  (.1387است )ساقی و رجایی، 

می ن انآموزدانش یجای تأمل وجود داشته است که چرا برخ شهیهم تیو ترب متعلی اندرکاران برای دست

-ز دانشا یرخبسازگار کنند؟ چرا  یآموزش طیاز مح یو سطح انتظارات ناش یشآموز طیتوانند خود را با مح

و  دهندیمدامه اخود  لیتحص هب انآموزاز دانش یناسازگار؟ چرا برخ یسازگارند و برخ لیآموزان در امر تحص

مشکالت  شوند؟فردی می نیو ب آموزشی رفتاری، مشکالت دچار انآموزاز دانش ینه؟ چرا برخ یبرخ

 دیت جدشکالمو بروز  یجانیو ه یفشارهای عاطف شیبا افزا یمیمستق یسازگاری موضوع روز بوده و رابطهنا

 (.1392 ی فر،النیدارد )م

ست و در هاو فرصت هاکند که سرشار از چالشی زندگی مسیر پر فراز و نشیبی را طی میانسان در گستره

و تهدیدهای ناشی از  هاهای مختلف و چالشگیرید تا با موقعیتمییش بهره هااز توانمندی هابرخورد با چالش

ی زندگی هابخش قابل توجهی از چالش(. 1395آن سازگار شود )فرامرزی، حاجی یخچالی، شهنی ییالق، 

ی تحصیلی در دوران تحصیل )نمرات ضعیف، استرس، تهدید اعتماد به نفس، کاهش هامربوط به چالش

آموزان با این فشارها و چالش در بهینه کردن باشد. از این رو سازگاری و انطباق دانشیانگیزش، و ...( م

(. سرزندگی 1394آموزان اهمیت ویژه ای دارد)پورعبدل صبحی قراملکی، عباسی، عملکرد تحصیلی دانش

مواره مورد ی تحصیلی ههاآموزان با فشارها و چالشی سازگاری دانشهابه عنوان یکی از جنبه 1تحصیلی

سرزندگی تحصیلی به صورت توانایی افراد در برخورد با موانع و  توجه روانشناسان تربیتی قرار گرفته است

بنابراین شناسایی عوامل . (2015، 2ی تحصیلی تعریف شده است)مارتین، مالمبرگ، هال، گینسهاچالش

مرور پژوهشهای انجام شده در مورد  کند.آموزان اهمیت پیدا میتاثیر گذار بر سرزندگی تحصیلی دانش

دهد که کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی مورد غفلت قرار گرفته سرزندگی تحصیلی نشان می

                                                 
1. academic buoyancy 

2. Collie, Martin, Malmberg, Hall & Ginns 



 

نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی در پیش بینی سرزندگی بنابراین هدف از این پژوهش  است. 

 باشد. می آموزانتحصیلی دانش

 بیان مسئله-2-1

دانش آموزان در طول دوره تحصیلی خود با چالش ها و فرصت های زیادی روبرو می شوند و تالش می کنند 

و تهدیدهای  هاهای مختلف و چالشگیرید تا با موقعیتیش بهره میهااز توانمندی هادر برخورد با چالش

(. بخش قابل توجهی از 1385زند، ی شریفی و نجفی(، ترجمه1934ناشی از آن سازگار شود )کار )

ی تحصیلی در دوران تحصیل )نمرات ضعیف، استرس، تهدید اعتماد به های زندگی مربوط به چالشهاچالش

یی هستند که دانش آموزان با های آموزشی مکانهاباشد. مدارس و محیطنفس، کاهش انگیزش، و ...( می

آموزان، معلّمان ضعیف و انعطاف سنگین بین دانش چالشهایی همچون دشواری و پیچیدگی دروس، جو رقابتی

عوامل این فشارها هستند.  یی کالس از جملهناپذیر، معیارهای نامتعارف ارزیابی و محیط سرد و غیرهمدالنه

افتد همراه با تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی که در این دوره اتفاق می هاوجود این فشارها و چالش

آورد که ممکن است به شکست و یا انصراف آنها از تحصیل منجر ا برای نوجوانان به وجود میوضعیتی دشوار ر

ی تحصیلی مورد توجه پژوهشگران هاو چالش ها(. از این رو انطباق و سازگاری با فرصت2000، 1شود )اسپیر

شود به صیلی یاد میی آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحهاقرار گرفته است. سازگاری در موقعیت

یی که مدرسه به عنوان یک نهاد هاآموزان در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشتوانمندی دانش

ی های مختلف مجموعهدیدگاه (. در2006، 2شود )پیتوسدهد تعریف میاجتماعی فراروی آنها قرار می

ری دخالت دارند مورد توجه قرار گرفته است. از ی این سازگاو استعدادهای درونی که در نحوه هاتوانایی

ی تحصیلی و استعدادها که موجب سازگاری افراد در برابر تهدیدها و فشارها در حیطه های این تواناییجمله

 (.1393است )مرادی و اعظمی،  3شود، سرزندگی تحصیلیمی

دار سالمت ذهنی در بسیاری از ی بهزیستی و شاخص معنیهاسرزندگی تحصیلی به عنوان یکی از مولفه

؛ سولبرگ، 2011، 4باشد )دویجن، روزنتال، اسکات، اسمالنبروک، داهمن،ی پژوهشی مطرح میهانظام

ی هاان در برخورد با چالشآموزآمیز دانش( و به عنوان توانایی موفقیت2012، 5هوپکینز، اوماندن، هالواری

(. در واقع، 2008هستند، تعریف شده است )مارتین و مارش، تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول 

ها و موانعی که در عرصه مداوم و جاری تحصیلی سرزندگی تحصیلی به پاسخ مثبت و انطباقی با انواع چالش

 (.2011، 6شوند اشاره دارد )پوتواین، کانر، سیمز، اشبورنتجربه می
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زم است کنند، الی تحصیلی سپری میهادر محیطی خود را انهان بیشتر اوقات روزآموزبا توجه به اینکه دانش

ی تحصیلی که موجب هاان در برخورد با چالشآموزتا پیشایندها و عوامل تاثیر گذار بر روی ظرفیت دانش

عوامل  سرزندگی تحصیلی است شناسایی شوند. پیشایندهای سرزندگی تحصیلی در سه سطح مختلف روانی،

 ار گرفتهوجه قرو مشارکت در فرایند تحصیل و عوامل مربوط به خانواده و همساالن مورد تمربوط به مدرسه 

 (.2008است )مارتین و مارش، 

از جمله متغیرهای که در سطح مدرسه می تواند بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تاثیر داشته باشد 

کیفیت زندگی در مدرسه می باشد)روک، ادراکات و تجارب شخصی افراد از زندگی در محیطه مدرسه یا همان 

(. کیفیت زندگی در مدرسه متغیری است که در دهه اخیر به دلیل اهمیتی که در زندگی دانش 1،1998فین

(. از آنجا که درک فردی از زندگی یکی از 2000آموزان داشته است مورد توجه قرار گرفته است )پارک، 

وجود یک محیط با کیفیت و مطلوب و مورد عالقه  مفاهیم مهم کیفیت زندگی است تنها در صورت

آموزان از زندگی در مدرسه لذت برده و میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف آموزان است که دانشدانش

(. مفهوم کیفیت زندگی قرن های 1385، ترجمه عباسی، 1995شود )بولند، خود در مدرسه بیشتر می

گیز بوده است. و عبارت است از ارزیابی و ادراک افراد از وضعیت  متمادی همواره موضوعی چالش بران

زندگیشان بر اساس بافت فرهنگی و نظام ارزشی موقعیتی که در آن زندگی می کنند و ارتباطی که این عوامل 

(. یکی از جامع 1393با انتظارات، اهداف، معیارها و عالیق شخصی آنها دارند )کارشکی، مومنی ، قریشی، 

تعاریف در این حوزه، تعریف سازمان جهانی بهداشت است که کیفیت زندگی را درک افراد از موقعیت  ترین

خود از زندگی در حیطه فرهنگی و ارزشی سیستمی که در آن زندگی می کنند و رابطه شان با اهداف، آرزوها 

ارت است از بهزیستی و (. کیفیت زندگی در مدرسه عب1391کند )بیات و بیات، و دغدغه هایشان عنوان می

رضایت کلی دانش آموزان از جنبه تجارب مثبت و منفی که ریشه در فعالیتهای درون مدرسه ای دارد 

(. این تجارب مثبت و منفی که شکل دهنده ادراک کلی دانش آموز از 1393)کارشکی، مومنی ، قریشی، 

می باشد بیانگر سطح رضایت دانش میزان رفاه، بهزیستی و رضایت کلی وی از زندگی درون مدرسه ای 

(. بررسی ها نشان می دهد که 2،1992آموزان از زندگی روزانه خود در مدرسه می باشد )آینلی و بورک

همبستگی معناداری بین کیفیت زندگی ادارک شده و دانش آموزان در مدرسه با رضایت و نگرش شان نسبت 

وجود دارد.  همچنین پژوهشگران دریافته اند که کیفیت  به مدرسه، روابطشان با معلم و همساالن و پیشرفت

زندگی دانش آموزان در مدرسه در ماندگاری آنها در مدرسه، نگرش آنها درباره مدرسه رفتن، موفقیت 

تحصیلی، سطوح پیشرفت تحصیلی، پذیرش مسئولیت و تعهد در قبال تکالیف مدرسه و بروز نابهنجاری در 

(. سایر پژوهشگران نیز به رابطه کیفیت زندگی در مدرسه با 1992و بورک،   مدرسه ارتباط دارد )آینلی

احساس تعلق به مدرسه، مشارکت بیشتر در تکالیف و امور مدرسه، انگیزه باالی فراگیری مطالب درسی ، 

                                                 
1 - Finn,  Rock 
2 - bourke,  Ainley  



 

نگرش مثبت نسبت به مدرسه و رابطه صمیمی تر  و بهتر دانش آموزان با معلم و سایر همساالن و سالمت 

 (.1،1998و روانی بهینه اشاره کرده اند )روک، فین جسمی

یکی دیگر از عواملی که در سطح فرد و دانش آموز می تواند بر میزان سرزندگی تحصیلی دانش آموزان تاثیر 

تحصیلی دانش آموزان است. خودتنطیمی تحصیلی از جمله مفاهیم مطرح در  2داشته باشد خودتنظیمی

امروزه از آن به عنوان یک کانون مهم و یکی از محورهای اساسی تعلیم و  آموزشهای جهان معاصر است که

( مورد توجه سیاست گذاران، معلمان، مربیان و والدین قرار گرفته است. به 1392تربیت )سواری و عرب زاده، 

آن ( 2001( و زیمرمن و شانک )2000) 3طوری که در سالهای اخیر صاحب نظرانی بوکارتز، پنتریچ و زایندر

( معتقد است که خودتنطیمی 2000را در زمینه یادگیری مورد استفاده قرار داده اند. در این زمینه زیمرمن )

به معنی فرایند فعال نگه داشتن افکار، رفتارها و هیجان ها برای دست یابی به اهداف است. از نظر وی افراد 

؛ راهبردهای مناسب یادگیری را گزینش، خودتنظیم یافته کسانی هستند که اهدافی را برای خود انتخاب

، به نقل از زاهد، 1990، 4انگیزش خود را حفظ کرده و عملکرد خود را نظارت و ارزیابی می کنند. زیمرمن

( خودتنظیمی در یادگیری را به مشارکت فعال یادگیرنده در فرآیند یادگیری اطالق 1391رجبی و امیری )

( افراد خودتنطیم یافته آنهایی هستند که نیازمندیهای مربوط به 1995) 5نموده است. از دید باتلر و واین

تکالیف را تحلیل، اجزآء عملکرد و اهداف یادگیری را تعریف، از راهبردهای استراتژیک استفاده، به پیامدها 

( 1990) 6پنتریچ و دگروت .توجه کرده و برای وصول به اهداف رویکردهای یادگیری را تنطیم می کنند

تقدند یادگیری خودتنظیمی به تنظیم شناخت و رفتار می پردازد و از مهم ترین مولفه های یادگیری و مع

( معتقدند که فرآیندهای 1997) 7عملکرد تحصیلی دانش آموزان به شمار می رود. شانک و زیمرمن

س، خودتنطیمی تحصیلی شامل فعالیتهایی همچون برنامه ریزی و تنظیم وقت، حضور و تمرکز حوا

سازماندهی، مرور و رمز گذای اطالعات به صورت راهبردی، ساختن یک محیط کاری مولد و استفاده ار منابع 

اجتماعی موثر است. پژوهشها نشان می دهد که دانشجویانی که در فرآیند یادگیری خود از خودتنطیمی 

یف احساس شایستگی و توانایی استفاده می کنند تمرکز بیشتری بر روی عملکرد خود دارند و در انجام تکال

دارند آنها سطح انگیزشی باالیی داشته رفتارهای خودکنترلی آنها در امر آموزش افزایش می یابد )شیرازی 

( نشان می دهد که یادگیری 2006یافته های پژوهش زیمرمن ) (.1394تهرانی، غضنفری، جاودانی، 

گیرندگان برای دست یابی به موفقیت تحصیلی خودتنطیمی پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است و یاد

باید یاد بگیرند که جگونه عملکرد خود را تنظیم و اهداف خود را به رغم مشکل بودن تکالیف درسی حفظ 

                                                 
1 - Finn,  Rock 
2 -Academic self regulation 

3 - Boekaert,  Pintrich.,. Zeidner 

4 - Zimmerman 
5 - Butler, Winne 

6 - Pintrich , Degroot 

7 - Schunk, Zimmeman 



 

( که انگیزش درونی، خودباوری، خودرضایتی، استفاده از راهبردهای 2010) 1کنند. تحقیق نینگ و داونینگ

توانایی های خود، استفاده از منابع بیشتر و برخورداری از کارایی بهتر از  شناختی و فراشناختی، اعتماد به

( نیز نشان داد که 2000جمله ویژگیهای دانش آموزان موفق و خودتنظیم یافته است. نتایج مطالعه پنتریچ )

خود انگیختگی و یادگیری بهتر از دیگر ویژگیهای دانش آموزان دارای خودتنطیمی است. خودتنظیمی 

ازوکاری است عمیق و درونی که بر پایه رفتارهای آگاهانه، عمدی و متفکرانه فرد شکل می گیرد)بادروا، س

( که بر اساس آن توانایی فرد در توسعه دانش، مهارتها و رفتارهایی که می توانند از یک زمنیه 2005، 2لیونگ

ر و اوقات فراغت منتقل شوند)یاسمی نژاد، یادگیری به زمینه دیگر و نیز از موقیعیت های یادگیری به زمینه کا

 (. 1388طاهری، گل محمدیان، 

 آن مثبت مدهایبنابراین، با توجه به مطالب پیش گفته و با در نظر گرفتن اهمیّت سرزندگی تحصیلی و پیا

آموزان؛  از طرف دیگر دوره حساس متوسطه اول و اهمیت آن در آینده تحصیلی دانش ان،آموزبرای دانش

 حصیلیتشود این است که آیا بین کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی لی که در اینجا مطرح میسوا

بینی پیش توان آموزان شهر اردبیل رابطه وجود دارد؟ و آیا این متغیرهاتحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانش

 آموزان شهر اردبیل را دارند؟سرزندگی تحصیلی دانش

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3-1

ان بر آموزسازان کشور هستند آموزش و پرورش نقش اصلی را در پرورش این دانشان امروز، آیندهآموزدانش

عهده دارد. پروسه آموزش و پرورش این دانش آموزان تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. از جمله 

تواند نقش باشد که میتحصیلی میان، سرزندگی آموزعوامل موثر بر میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش

ان ایفاء کند. بنابراین، بررسی وضعیت سرزندگی تحصیلی آموزکلیدی در ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانش

ی کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی با سرزندگی ان شهر اردبیل، تعیین رابطهآموزدانش

بینی زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی، در پیشآموزان و مشخص نمودن سهم کیفیت تحصیلی دانش

ای برخوردار خواهد بود. از طرف دیگر نبود آموزان، از اهمیت و ضرورت فوق العادهسرزندگی تحصیلی دانش

ان شهر اردبیل مورد بررسی قرار داده باشد، آموزپژوهشی که این متغیرها و ارتباط بین آنها را در دانش

 سازد.پژوهشی را موجه می ضرورت انجام چنین

                                                 
1 - Ning,  Downing 

2 - Bodrova, Leong 



 

 اهداف پژوهش-4-1

 هداف کلّی ا

سهم هر یک از  وسرزندگی تحصیلی با تحصیلی  خودتنظیمیو  کیفیت زندگی در مدرسهی تعیین رابطه -

 .آموزاندانشتحصیلی  سرزندگیبینی این متغیرها در پیش

 اهداف جزئی

 .آموزانحصیلی دانشبا سرزندگی ت کیفیت زندگی در مدرسهی تعیین رابطه -1

 .آموزانتحصیلی با سرزندگی تحصیلی دانش خودتنظیمیی تعیین رابطه -2

سرزندگی تحصیلی بینی در پیش تحصیلی خودتنظیمیو  کیفیت زندگی در مدرسهتعیین سهم  -3

 .آموزاندانش

معلم، فرصت، رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با ) کیفیت زندگی در مدرسههای مولفهتعیین سهم  -4

 .آموزانبینی سرزندگی تحصیلی دانش( در پیشپیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی

راهبرد حافظه، هدف گزینی، خودارزیابی، کمک خواهی، تحصیلی ) خودتنظیمیهای مولفهتعیین سهم  -5

 .آموزانبینی سرزندگی تحصیلی دانش( در پیشمسئولیت پذیری و سازماندهی

 ی پژوهشهافرضیه -1-5

 رابطه وجود دارد.آموزان ی آن با سرزندگی تحصیلی دانشهاو مولفهکیفیت زندگی در مدرسه بین  -1

 رابطه وجود دارد. آموزانی آن با سرزندگی تحصیلی دانشهاتحصیلی و مولفه خودتنظیمیبین  -2

 های پژوهشسوال -6-1

 آموزانبینی سرزندگی تحصیلی دانشر پیش، دتحصیلی  خودتنظیمیو  کیفیت زندگی در مدرسهسهم  -1

 چقدر است؟

رضایت عمومی، عواطف منفی، رابطه با معلم، ) کیفیت زندگی در مدرسههای مولفههای مولفهسهم  -2

 است؟آموزان بینی سرزندگی تحصیلی دانشدر پیش( فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی

راهبرد حافظه، هدف گزینی، خودارزیابی، کمک خواهی، یلی )تحص خودتنظیمیهای سهم مولفهسهم  -3

 چقدر است. آموزانبینی سرزندگی تحصیلی دانشدر پیش( مسئولیت پذیری و سازماندهی



 

 تعاریف مفاهیم پژوهش-7-1

 تعاریف مفهومی 

-نشکیفیت زندگی در مدرسه عبارت است از بهزیستی و رضایت دا: کیفیت زندگی در مدرسه -

، 1ها دارد )مالین و لیناکالای آنهای درون مدرسهز جهات تجارب منفی و مثبت که ریشه در فعالیتآموزان ا

2001.) 

ای جان ها برخودتنطیمی به معنی فرایند فعال نگه داشتن افکار، رفتارها و هیی تحصیلی: خودتنطیم -

 (.2000دست یابی به اهداف است )زیمرمن، 

ی هاان در برخورد با چالشآموزآمیز دانشیلی به توانایی موفقیتسرزندگی تحصسرزندگی تحصیلی:  -

تحصیلی که در مسیر زندگی تحصیلی معمول هستند، تعریف شده است )پوتواین، دالی، چمبرلین، 

 (.2015صدرالدینی، 

 تعاریف عملیاتی

ست که ای امنظور از کیفیت زندگی در مدرسه در این پژوهش، نمره: کیفیت زندگی در مدرسه -

 .اند( کسب کرده1992ی کیفیت زندگی در مدرسه اینلی و بورک )آموزان در پرسشنامهدانش

آموزان در ای است که دانشمنظور از خودتنظیمی تحصیلی در این پژوهش، نمرهی تحصیلی: خودتنطیم -

 اند.( کسب کرده1392زاده )ی خودتنظیمی تحصیلی سواری و کریمپرسشنامه

آموزان در ای است که دانشسرزندگی تحصیلی در این پژوهش، نمرهمنظور از  :صیلیسرزندگی تح -

  اند.( کسب کرده1391چاری )زاده و حسینی سرزندگی تحصیلی دهقانیپرسشنامه

 سازگاری-8-1

نامه دهخدا، در مقابل واژه سازگاری معانی موفقیت در کار، حسن سلوک و... آمده است. مفهوم در لغت

را  2ی تکامل داروینهای نظریهشناختی گرفته شده است که یکی از پایهی انطباق در زیستی از واژهسازگار

کند اشاره دهد و به ساختارهای بیولوژیک و فرآیندهایی که بقای انواع موجودات را تسهیل میتشکیل می

مفهوم از اصطالح  نیاتوارث است. آید و قابل انتقال از راه دارد. سازگاری از راه انتخاب طبیعی به وجود می

موجودات زنده  ینیو تکو یزیغر یهاکه سازش به مجموعه کوشش یسازش الگو گرفته شده است. در حال

 یمسائل اجتماع ژهیو به و هاانسان رد ندیفرآ نیشود. اکنند اطالق میاعمال می طیسازگار شدن با مح یبرا

                                                 
1  Malin & Linnakyla 
2. Darwin 



 

است که  یتهایموقع تیبا ماه یتیو شخص یفرد یهایژگیمناسب وحاصل تالش آگاهانه در انطباق و تعامل 

شو  کیو بدون انقطاع است چرا که از  ایپو یانیجر هادر انسان یشود. مفهوم سازگارن مواجه میآفرد با 

 یازهایکه در ان ن یطیاوضاع و احوال مح گرید یاست و از سو رییتغ لمتنوع و دائما در حا یانسان یازهاین

سازگاری در  (.1389 ،یطهماسب ،یحسن ،یوسفی) و متفاوت است ریبرآورده شوند متغ یستیبا شده ادی

کند. این اصطالح به ای است که هر ارگانیسمی با توجه به شرایط با محیط برقرار میشناسی رابطهقاموس روان

مایه برای ابراز استعدادهای شناختی اشاره دارد، به این معنا که فرد در یک فرآیند مستمر و پرسازگاری روان

ای مؤثر و سالم درگیر است )غفوری، خود و واکنش نسبت به محیط و تالش در جهت تغییر آن به گونه

1391 .) 

شود. سازگاری عبارت سازگاری به عنوان فرایند تغییر رفتار برای رسیدن به رابطه موزون با محیط تعریف می

 .زا به طوری که تاثیر منفی آن عوامل به حداقل رسانده شودساست از پاسخ ذهنی فرد به عوامل استر

دهد که فرد قادر به کنار آمدن با یک عامل فشارزا نباشد، افرادی مشکالت و اختالل سازگاری زمانی رخ می

های افسردگی، اضطراب، استرس پس از سانحه، یا ترکیبی شوند معموال نشانهکه دچار مشکالت سازگاری می

های عاطفی به صورت دهند. در کودکان و نوجوانان مشکالت سازگاری عالوه بر نشانهه را نشان میاز این س

شوند )انجمن روانپزشکی فعالی، نقص توجه و مشکالت با هم سن و ساالن ظاهر میمشکالت سلوک، بیش

عالقه به تحصیل و سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز (. 2013آمریکا، 

 و شود )سینهامدرسه در فرد، که به صورت سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی دیده می

 و خانوادگی فردی، عوامل تأثیر برآیند که است فرایندی (. سازگاری1385 ، ترجمه کرمی، 1993سینگ، 

 است ایرابطه سازگاری، از (. منظور1389 ی،گردد )زکنمی محسوب علّیتی ای تکپدیده و باشدمی محیطی

 خود هایانگیزه و نیازها تا دهدمی او امکان به و دارد وجود اجتماعی محیط ویژه به او، و محیط فرد میان که

 سالم ایرابطه اشاجتماعی محیط و خود بتواند میان که است مندبهره سازگاری از زمانی فرد پاسخ گوید. را

با  سازگاری واقع در کنیم.می قلمداد ناسازگار او را صورت این غیر در کند، ارضا را خود هایهانگیز برقرار و

فرد  کوشش و عالقه میزان به هاآموخته سایر آن مانند کیفیت و شود آموخته باید که است مهارتی محیط،

 (.1373 نسب، )اسالمی دارد بستگی یادگیری برای

ی استرس زای زندگی اعم از تهدیدات هاراهبردهای اداره کردن موقعیت سازگاری مفهومی عام است که همه

شود. هر گاه تعادل جسمی روانی فرد به گونه ای دچار اختالل شود که واقعی و غیر واقعی را شامل می

ناخوشایندی به وی دست دهد، برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت خارجی است 

ن صورت اگر در به کارگیری سازوکارهای جدید موفق شود و مسئله را به نفع خود حل کند فرایند در ای

(. سازگاری برآیند تاثیر عوامل متعدد از جمله عوامل 1385سازگاری ایجاد شده است)رحیم نیا، رسولیان، 

خصیتی )،شار و جمعیتی )سن، جنس، تمایزات فرهنگی، قومیتی و نژادی تونایی هوش(، عوامل ش –فردی 



 

استرس، افسردگی، عزت نفس، ابراز وجود، خوش بینی، احساس برجستگی و بزرگی، خودارزشمندی، سبک 

ی یادگیری، ثبات عاطفی و هوش هیجانی های ارزشی و رهیافت و شیوههااسنادی و نوع کنترل، جهت گیری

های رتی مقابله ای، مهاهاعی، سبکو خودکارآمدی( و عوامل و متغیرهای موقعیتی محیطی )مطلوبیت اجتما

 (. 1389حل مشکل اجتماعی، نقش مشاوران، نقش عوامل خانوادگی؛ معلمان و حمایت آنهاست )زکی، 

 اصالح ستلزمم غالباً  که است محیطی نیازهای ساختن برآورده منظور به رفتارها ساختن هماهنگ سازگاری،

 از فرد آن رد که است ناخوشایندی موقعیت ناسازگاری مقابل، نقطه در .است هانگرش یا هیجانات ،هاتکانه

 دیگران و ودخ برای اضافی مشکالت آمدن وجود به باعث و نبوده برخوردار مناسب هایتوانایی و هامهارت

 (.1388الهی، عطاری و خجسته مهر،  )امان شودمی

یبی کارتباطی، تر -یدهند. رویکرد رفتارمیرویکردهای مختلف، سازگاری را از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار 

ی های رفتاری اولیه بر نظریهفتاری است. در مداخلهر -تیگیریهای شناخها و جهتعملی از سیستم -نظری 

امل شف آنها اند و هدای گسترده شدهشد. اخیراً نگرشهای مداخلهتبادل اجتماعی و قراردادی تاکید می

تفکر  الگوهای یر درایند، بهبود ارتباط، ایجاد مهارتهای حل مسئله و ایجاد تغیافزایش رفتارهای مثبت و خوش

در  انستند ودین میشود. رویکردهای اولیه، رضایت زناشویی را افزایش در تعامالت مثبت بین زوجناکارآمد می

کار از  ود. اینششد، بجای تعاملهای منفی، تعاملهای مثبت جایگزین های رفتاری سعی مینتیجه، در مداخله

-ریهبر نظ پذیرفت. در نگرش رفتاری که عمدتٌا مبتنیطریق تشخیص و افزایش رفتارهای مطلوب صورت می

عنی این شد. یدار، تحت کنترل منفی تلقی میزوجین مشکل های متقابل بینباشد، کنشییادگیری می

  (.1387زاده، ند )قاسمشوی تنبیه یا ترس از پیامدهای منفی کنترل میتعاملها به وسیله

 آموزان و سازگاریدانش-9-1

 های( سازگاری2002) 1است. تانی مناسب آموزش و یادگیری فرآیند نیازمند آموزاندانش جانبه همه رشد

 آمدن کنار برای فرد توانایی تحصیلی کند. سازگاریمی تقسیم هیجانی و تحصیلی دسته دو به را آموزاندانش

 عواطف و احساسات با فرد سازگاری فرآیند هیجانی سازگاری و مدرسه هایفعالیت و لیتحصی تقاضاهای با

 که است محیطی نیازهای ساختن برآورده منظور به رفتارها ساختن هماهنگ مستلزم سازگاری است. خود

 و سینها پژوهش در که دارد مختلفی ابعاد هاست. سازگارینگرش یا هیجانات ها،تکانه اصالح مستلزم غالباً

-عاطفی سازگاری تحصیلی، سازگاری است: شده اشاره آن بعد سه ( به1385 ، ترجمه کرمی، 1993سینگ )

 اجتماعی. سازگاری و عاطفی

 

                                                 
1. Tanyi 



 

 سازگاری تحصیلی-10-1

آموزان هنگام ورود به محیط آموزشی پیش روی دارند تفکرات آنها در ارتباط با یی که دانشهااز جمله چالش

گذارد. دوران تحصیل دوره ای از زندگی است آمدن با استلزاماتی است که بر سازگاریشان تاثیر میتوانای کنار 

افتد. کنار آمدن با چنین تغییراتی مستلزم آن است که در ان تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می

مفهوم  ،یخاص مطالعات یهانهیزم(. 2000که فرد از توانایی سازگاری مناسبی برخوردار باشد)اسپیر، 

 طهیح یلیحصت یسازگار نیدهند. بنابراقرار می یمورد نظر مورد بررس یدر قلمروها ژهیرا به طور و یسازگار

و  یآموزش طیمح ،یلیاست که که موضوع سازگار شدن فرد با دوره و رشته تحص یخاص از مفهوم سازگار یا

 (. 1984 ،1یرکیس )باکر و دهد یالزامات آن را مورد مطالعه قرا رم

بحث سازگاری روانی اجتماعی نظر محققان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. اجماع نظر این 

ی هاصاحبنظران این است که که سازگاری فرآیندی است که از زمان تولد همراه انسان است و در دوره

ق دادن خود با فشارهای درونی و شود و در آن فرد برای وفمختلف زندگی به گونه ای خاص محقق می

دهد. از این ی فرد رخ میهاکند و این تالش به منظور پاسخگویی به نیازها و خواستهملزمات بیرونی تالش می

یی که هاآموز در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقشرو سازگاری تحصیلی مشتمل بر توانمندی دانش

آموز در این امر باشد. و چنانچه دانشدهد میی پیش روی آنها قرار میمدرسه به عنوان یک نهاد اجتماع

تواند به ترک و افت تحصیل ختم شود بنابراین برای شود. فقدان سازگاری میناتوان باشد ناسازگار نامیده می

ی نیل به پیشرفت تحصیلی و عملکرد مناسب و پیشگیری از افت و ترک تحصیلی، بررسی و تمرکز بر سازگار

 (.2016، 2)کاسکین، کاسکین، کارتل، آیسگول، حائز اهمیت است

 تواندمی که باشدمی آنان اعیاجتم-عاطفی سازگاری از قسمتی مدرسه در آموزاندانش تحصیلی سازگاری

 به موزون خیپاس برای را خود رفتاری ساختار آموزدانش یک آن، توسط که باشد هاییواکنش مجموعه شامل

 ضوابط بنابراین، .دهدمی تغییر خواهد،می آموزدانش از محیط آن که هاییفعالیت به مدرسه( وجدید ) شرایط

 که آموزیشدان شود. جستجو آن در مطرح هایفعالیت و محیط این در باید آموزاندانش تحصیلی سازگاری

 روابط در رحمط واعدق رعایت خاص، انضباطی قواعد قبول مشخص، هایبرنامه )اجرای ضوابط این به بتواند

 (. 1388است )اکبری، « سازگار»یا « طبیعی»دهد  مثبت ...( پاسخ و ایمدرسه و انسانی

 تولیدی، سیستم چارچوب در معین اجتماعی محیط در را یشهاخواسته و حوائج باید ناچار به انسان

 ها،نهی و امر بندها، و قید زا که کند تأمین خاصی فرهنگ و رسوم انتظارات، انتظامات، مقررات، اقتصادی،

 که اجتماعی هایمحیط این از یکی .است شده انباشته مصنوعی و طبیعی هایمحدودیت و مشکالت و موانع

                                                 
1. Baker & Sirky 

2. Keskin, Keskin, Kirtel & Aysegul 



 

 سازگاری مستلزم واقع در که است تحصیلی محیط گذراند،می آن در را خود عمر از اعظمی بخش انسان

 تحصیل شرایط تحصیلی، تکالیف انجام در معلم انتظارات سطح با را خود بتواند آموزدانش اگر .است تحصیلی

 دهد، وفق بیرونی ملزومات و درونی فشارهای کلی طور به دارد وی از همساالن گروه که توقعاتی مدرسه، در

 تحصیلی پیشرفت و رشد برای آموزدانش این که ایگونه به .داشت خواهد پیش در مطلوبی تحصیلی سازگاری

 برای بهتری شرایط خویش سالمت سطح بردن باال همچنین و اجتماع جسمی و روانی سازی سالم خود،

 .کندمی فراهم فعالیت و زندگی برای معقول و کارآمد هایروش انتخاب و هامحدودیت درک و بینیواقع

 ربیتت و تعلیم پژوهشگران توجه مورد اجتماعی-روانی سازگاری کلی ابعاد از یکی عنوان به تحصیلی سازگاری

 کلی طور به و شخصی بین و شخصی اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی، عوامل نظیر متعددی عوامل که باشدمی

روسر، اکسل و  (.1983، 1)کوپر، هولمن و برایتوایت هستند دخیل آن در بیرونی و درونی عوامل از ایمجموعه

شوند، این صیلی با اشکال روبرو میآموزانی که در امر سازگاری تح( بیان نمودند دانش1998) 2استروبل

های سازگاری تحصیلی از جمله انگیزه برای یادگیری، انجام اعمالی برای برآورده مشکل غالبًا در سایر مؤلفه

 کند. ساختن الزامات و نیازهای تحصیلی تظاهر می

 دست و ردانم دولت افکار که است مسائلی از یکی تحصیلی، شکست و موفقیت مسأله و تحصیلی عملکرد

 ازگاریس عدم و تحصیلی افت موضوع بنابراین است، کرده معطوف خود به را پرورش و آموزش اندرکاران

 از کیی هستند، آن به پرداختن به مند عالقه پرورش، و آموزش متخصصان و مسئولین که است موضوعی

 عدم از منظور نبنابرای کرد، کرذ آموزاندانش تحصیلی سازگاری عدم توانمی را تحصیلی افت در مهم عوامل

گرد، ان)بیاب است نامطلوب سطحی به بخش رضایت سطحی از آموزاندانش عملکرد کاهش تحصیلی سازگاری

 الف( علل :ردک تقسیم دسته سه به توانمی را افراد تحصیلی عملکرد در گذار تأثیر عوامل و (. علل1388

حصیلی( ای )سازگاری تعاطفی( ج( علل مدرسه ازگاری)س خانوادگی اجتماعی( ب( علل فردی )سازگاری

 (.1388)اکبری، 

هایی است که سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش

ای از (. دوران تحصیل، دوره2006، 3دهد )پیتوسمدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار می

(. از این رو، 2000، 4افتد )اسپیراست که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی سریعی اتفاق می زندگی

اجتماعی، مورد توجه پژوهشگران تعلیم و  -سازگاری تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد کلی سازگاری روانی

ن به عمل آمده است. های زیادی در راستای تعیین عوامل مؤثر بر آن از سوی محققاتربیت بوده است و تالش

                                                 
1. Cooper, Holman & Braitwaite 
2. Roeser, Eccles & Strobel 
3. Pettus 
4. Spear 



 

ی ( مفهوم وسیع سازگاری تحصیلی را مشتمل بر چیزی غیر از صرف توان بالقوه1994) 1مثال هیالری و برنت

آموزانی که در امر نش( بیان کردند دا1998) 2اند. روسر، اکلز و استروبلآموزان تلقی کردهتحصیلی دانش

 3کند. باکر و سیریکشکل غالباً در سایر ابعاد نیز تظاهر میشوند، این مسازگاری تحصیلی با اشکال روبرو می

الزامات و نیازهای تحصیلی، داشتن درک ( انگیزه برای یادگیری، انجام اعمالی برای برآورده ساختن 1984)

های سازگاری تحصیلی واضحی از اهداف تحصیلی و رضایت کلی از محیط تحصیلی را به عنوان برخی از مؤلفه

اند. معلوم شده است که ارتباط خوب و موفق بین معلم و شاگرد سبب بهبود و افزایش سازگاری دهمعرفی کر

، 6(. )بالتر2006، 5؛ هریسون، کالرک و انجر1997، 4گردد )کنگر و پیترسونآموزان میتحصیلی در دانش

ع شده، کامل های مثبت نسبت به اهداف تحصیلی وض( سازگاری تحصیلی را به عنوان داشتن نگرش2002

کردن شروط تحصیلی، موثر بودن تالش برای رسیدن به این شروط و نگرش مثبت به محیط تحصیلی تعریف 

 و مدرسه فعالیتهای و تحصیلی تقاضاهای با آمدن کنار برای فرد توانایی به تحصیلی سازگاریکرده است. 

(. 2002، 7ی)تان کنندمی عریفت خود عواطف و احساسات فرد با سازگاری فرآیند را عاطفی سازگاری

 موزون پاسخی تا شودمی آماده فرد آن وسیله به که شودمی گفته هاییواکنش مجموعه به تحصیلی سازگاری

 تحصیلی سازگاری .نماید ارائه خواهد،می وی از محیط آن که هاییفعالیت و مدرسه شرایط با هماهنگ و

 مسئولین نظر آموزان،دانش سایر با ارتباط بودن، معلم عالقه مورد تحصیلی، پیشرفت مدرسه، از رضایت شامل

 پالوک و اعتقاد به(. 1989، 8اسکات و روت شود )اسکات،می غیره و آموزعملکرد دانش به نسبت مدرسه

 به نسبت آموزاندانش نگرش معلم، آمیزمحبت و گرم روابط شامل تحصیلی ( سازگاری2006) 9لمبورن

 و تکالیف آمیز موفقیت انجام از غرور احساس آینده، موفقیت در مدرسه اهمیت به نسبت آنان عقاید مدرسه،

 تأثیر کننده تعیین عوامل از هیجانی و اجتماعی هایشایستگی و هاباشد. توانمندیمی درسی نمرات معدل

یلی را (. سازگاری تحص1389 صفوی، و اکبری لطفی، -)موسوی شوندمی محسوب تحصیلی سازگاری بر گذار

های مثبت به اهداف تحصیلی وضع شده، کامل کردن نیازهای تحصیلی، مؤثر توان به عنوان داشتن نگرشمی

های فراگیران برای رسیدن به این باور و نگرش مثبت به محیط تحصیلی بیان کرد )پوردهقان، بودن تالش

1383.) 

محیط یا موقعیت جدید، سازگاری در روابط  ی مختلفی است: سازگاری در انتقال بههاسازگاری دارای عرصه

شود. در واقع ی آموزشی که از آن نظر به سازگاری تحصیلی یاد میهابین فردی و سازگاری در موقعیت

                                                 
1. Hillary & Brent 
2. Roeser, Eccles & Strobel 
3. Baker & Siryk 
4. Conger & Peterson 
5. Harrison, Clarke & Ungerer 
6. Bulter 
7. Tanyi 
8. Scott, Rutt & Scott 
9. Pallock & Lamborn 



 

ی است که هاسازگاری تحصیلی تحت عنوان توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش

(. روسر، اکلس و سامروف 2006دهد)پیتوس، ی فراروی آنها قرار میمدرسه به عنوان یک نهاد اجتماع

شوند به احتمال در سایر آموزانی که در امر سازگاری تحصیلی با اشکال روبرو می( معتقدند که دانش1988)

متوسطه اهمیت بیشتری  یشوند. سازگاری تحصیلی با ورود نوجوان به دورهابعاد زندگی نیز دچار مشکل می

کند. از نظر ساراسون ادراک فرد از اینکه مورد محبت و عالقه بوده و برای دیگران ارزشمند است و این ا میپید

 مفهوم به حضور افرادی که آمادگی همیاری و مساعدت فرد را در موقعیتهای ضروی دارند.

را بودن نگرش آموزان در مقاطع مختلف رشد جسمی، روانی و اجتماعی نیازمند داسازگاری تحصیلی دانش

آموزان به عنوان ی قوی است. امروزه سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانشهامثبت به رشته تحصیلی و انگیزه

ی آموزشی مورد توجه قرار گرفته است و همواره برای معلمان، هایک شاخص مهم برای ارزیابی نظام

اهمیت است )محمدزاده، هواسی، کاظمی،  آموزان، والدین، نظریه پردازان و محققان تربیتی نیز حائزدانش

1395.) 

ی است هادر واقع سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش

از جمله متغیرهای کلیدی  (. 2006دهد )پیتوس، که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فراروی آنها قرار می

 صیلی مورد توجه قرار گرفته است مفهوم سرزندگی تحصیلی است. که در سازگاری تح

 سرزندگی تحصیلی-11-1

سرزندگی تحصیلی مفهومی جدید در حوزه روانشناسی است که در ادبیات مربوط به تاب آوری تحصیلی 

گردد. سرزندگی تحصیلی به ( بر می2009، 2008، 2006مطرح و ریشه آن به کارهای مارش و مارتین )

گیرد ریشه دارد )مارتین و مارش، ن یک سازه از دیدگاه هدف محور که از روانشناسی مثبت نشات میعنوا

ی تحصیلی که بیشتر هاآموزان در مواجهه با چالشبر توانایی دانش(. و به موقعیتهای اشاره دارد که 2006

(. 2008رتین و مارش، شوند متمرکز است )ماآموزان در طول دوره تحصیل خود با آن روبرو میدانش

آموز در مواجه و سازگاری با همه تکالیفی که هر فردی در طول تحصیل سرزندگی تحصیلی به توانایی دانش

سرزندگی تحصیلی به عنوان توانایی (. 2009شود اشاره دارد ) مارش و مارتین، خود با آن روبرو می

کنند تعریف شده است )مارتین و ان تحصیلی تجربه میآموزان در مقابله با موانع و چالشهایی که در دوردانش

که در  یقاتیکه خود از تحق یکه در مورد تاب آور یقاتیاز تحق یلیتحص یمفهوم سرزندگ(. 2008مارش، 

 .گرفتمی شهیگرفت رنشات می یشناخت یریپذ سکیمورد ر

یدادها و تجربیات دردناک و فالکت بار از انجا که تاب آوری تحصیلی به توانایی افراد در مقابله و مواجه با رو

( مفهوم سرزندگی تحصیلی را مطرح کردند و آن را واکنش و پاسخگویی 2009اشاره داشت مارش و مارتین )

آموز به موانع، فشارها و چالشهایی که هم ار لحاظ درجه و هم از لحاظ نوع با تاب آوری تحصیلی تفاوت دانش



 

وم به طور مثبتی با پیامدهای تحصیلی همچون اعتماد به نفس در تحصیل، دارند تعریف کرده اند. این مفه

 یو سرزندگ(. 2010، 1برنامه ریزی، اضطراب پایین و کنترل باال ارتباط دارد )مارتین، کولمار، داوی، مارش

 شد. فیبا تجارب و مشکالت سخت تعر یآموز در سازگاردانش زیآم تیموفق ییبه عنوان توانارا  یلیتحص

، 2002، 2001چهارچوب نظری سرزندگی تحصیلی به متغیرهای همچون انگیزش و اشتیاق )مارتین، 

 چند بعدی دهد. این مفهومآموزان را تحت تاثیر قرار میگردد که رفتار، شناخت و عواطف دانش( بر می2003

کارآمدی، زشی، خودکه خود شامل متغیرهای انگی بعد است الف( بعد سازگاری شناختی:  4بوده و دارای 

یندهای ل فرآهدف محوری و ارزش اهداف )از درجه پایین تا باال( است. ب( بعد سازگاری رفتاری: که شام

عد باشد. ج( بمی خودتنظیمی همچون برنامه ریزی، تداوم برنامه و مدیریت تکالیف )از درجه پایین تا باال(

 راه است.رل هماب، اجتناب از شکست و ابهام در کنتناسازگاری شناختی: که شاما خودکارآمدی پایین، اضطر

 د: بعد ناسازگاری رفتاری: که شاما شکست در خودتنطیمی و عدم اشتیاق است. 

اری برای ( مفهوم سرزندگی تحصیلی را با مفهوم سازگاری مترادف دانسته و ابز2009مارتین و مارش )

گاری با ر سازپرسشنامه سازگاری و شکلهای موفق د آموزان طراحی کرده اند. اینسنجش این متغیر در دانش

الیف و با تک آنها معتقد بودند که سرزندگی تحصیلی الف: در مواجههدهد. مشکالت را مورد سنجش قرار می

 آوری آموزان و نتایج منفی نسبت به تابکاربردی تر است. ب( در زمان کاهش عملکرد دانش هاچالش

ایجاد  آموزان( نسبت به تاب آوری تحصیلی انگیزش و اشتیاق بیشتری در دانشتحصیلی کاربردی تر است. ج

تری در  مثبت شوند کاربردی تر است و نتایجآموزانی که با بازخورد منفی مواجهه میکند د( برای دانشمی

 رهایی از آن وضعیت به همراه دارد. 

ینی کننده اشتیاق به مدرسه، عالقه به ( نشان دادند که سرزندگی تحصیلی پیش ب2006مارتین و مارش )

انجام  2008مدرسه، مشارکت در کالس و عزت نفس به صورت کلی است. همچینین در پژوهشی که در سال 

دادند به این نتیجه رسیدند که پیامدهای همچون کاهش غیبت، انجام تکالیف دشوار، هدفمندی در تحصیل 

 به همراه دارد. 
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Abstract: 
The purpose of this study was the role of quality of school life and Academic self 

regulation in prediction of academic buoyancy in student. The method of this study is 

correlational. Statistical population of this study comprised all of Ardebil high school 

student in 2016-2017 academic year, That among them by using cluster random 

sampling, 230 samples were selected and finally 223 questionnaires were analyzed. For 

data collection quality of school life questionnaire, Academic self regulation 

questionnaire and academic buoyancy questionnaire were used. Data were analyzed by 

using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis. Result showed that, 

there exist significant positive relationship between quality of school life and its 

components and Academic self regulation and its components with Academic 

buoyancy. Also regression analysis revealed that %57 of the total variance of Academic 

buoyancy can be explained by quality of school life and Academic self regulation. 

Therefore, it can be concluded that the quality of school life and Academic self 

regulation may be taken into account as one of the important factors leading Academic 

buoyancy. 

Key word: quality of school life, Academic self regulation, Academic buoyancy. 
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