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 مقاله پژوهشی 

 
دانشگاه علوم  انیدر دانشجو یلیتحص یسازگار اسیمق ییو روا ییایپا

 شاپور اهواز  یجند یپزشک

 
 *یجوبنه، منصور سودان یبهاروند، رضا قاسم مانیا

 

 

 چكيده

و  یلیتحص یتوانمند شیاست، موجب افزا یلیتحص یهابا چالش انیکه شامل انطباق سازنده دانشجو یلیتحص یسازگارمقدمه: 

 ییو روا ییایپا یبررس با هدفپژوهش این  ان،یدانشجو یلیتحص یدر زندگ یلیتحص یسازگار تی. با توجه به اهمشودمی یشناختروان
 انجام شد. 8931شاپور در سال  یجند یعلوم پزشک هدانشگا انیدر دانشجو یلیتحص یسازگار اسیمق

 یلیاهواز در سال تحص شاپوریجند یدانشگاه علوم پزشک یدانشجو 052ابزار، تعداد  یسنجاز نوع روان یفیپژوهش توص نیدر اها: روش

و همکاران و مقیاس اشتیاق  (Anderson) اندرسون یلیتحص یسازگار اسیداوطلبانه انتخاب شدند و به مق یریگنمونه وهیبه ش 8933-8931
 یمبستگه بیگرا با استفاده از ضرهم ییکرونباخ، روا یآلفا بیبا استفاده از ضر ییای. پادو همکاران پاسخ دادن (Fredericks) تحصیلی فردریکز

 محاسبه شد.  یدییتأ یعامل لیسازه با استفاده از تحل ییو روا رسونیپ

 ،=GFI 699/0)مدل  یبرازندگ یهااست و شاخص 89/0 ،یساختار سه عامل یبرا X2/dfنشان داد که شاخص  یدییتأ یعامل لیتحلنتايج: 

629/0 AGFI= ،696/0 CFI=، 699/0 NFI= ،696/0TLI=، 099/0RMSEA= ) بود. پایایی برحسب ضریب  بخشتیرضا
(. 07/2= یلیتحص زهی، انگ00/2= یلیتحص تی، موفق02/2= ییدانشجو یگزارش شد )سبک زندگ 12/2 یلیتحص یسازگار یکرونباخ برا یآلفا

 .شودمی تأییدگرا هم یی( و رواP<28/2مثبت و معنادار وجود دارد ) یهمبستگ یلیتحص اقیو اشت یلیتحص یسازگار نیب نیهمچن

سنجش  یبرا بولق قابل یسنجروان اتیمناسب با خصوص یابزار یلیتحص یسازگار اسیحاضر، مق قیتحق جیبر اساس نتاگيري: نتيجه

 است. یرانیا انیدر دانشجو یلیتحص یسازگار

 

 .، روايی، دانشجویپاياي اشتیاق تحصیلی، سازگاری تحصیلی،های كلیدی: واژه
 19تا  45 (:7)02؛ 9911 تير پزشكي/آموزش در علوم مجله ايراني 

 
مقدمه 

 یهارا در معرض چالش انیورود به دانشگاه دانشجو

در  یآموزش یهاتیکه فراتر از فعال دهدمی قرار یدیجد

 دیجد طیمح نیآنان با ا یسازگار ازمندنی و( 1)است مدرسه

                                                 
و  یتیدانشکده علوم ترب ،)استاد(،گروه مشاوره یدکتر منصور سوداننویسنده مسؤول:  *

 sodani_m@scu.ac.ir .رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یروانشناس

و  یتیبهاروند، کارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم ترب مانیا

(؛ im.bahar69@gmail.com. )رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یروانشناس

ود از خ یمطلوب یلی( تا بتوانند عملکرد تحص2)است یآموزش

 یمتفاوت یآموزش یفضا انی(. درواقع دانشجو3)نشان دهند

خصوص در  ( و ممکن است به4)کنندمی از مدرسه را تجربه

 ،یاجتماع یهامهارت ،یابی در دوست یسال اول با مشکالت

و  یتیمشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم ترب یدکتر دانشجویجوبنه،  یرضا قاسم

. رانیاهواز، اهواز، ا رانچم دیدانشگاه شه ،یروانشناس

(rghasemi.jobaneh@yahoo.com) 

 12/1/88، تاریخ پذیرش: 12/2/88، تاریخ اصالحیه: 12/21/89مقاله:  تاریخ دریافت
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مطالعه روبرو شوند و  یهازمان و مهارت تیریمد

از  یمانند دور یتربیش یهابا چالش یربومیغ انیدانشجو

 نیشدت ا ی(. حت6و5)شوندمی مواجه زین یتنگخانواده و دل

کارآمد  یهاو مهارت هایژگیاز و برخورداری عدم و هاچالش

از  یعالیم انیباشند که دانشجو یممکن است به حد

را تجربه  یهمچون اضطراب و افسردگ یجانیه یهایآشفتگ

را گزارش  یتربیش یلیتبع آن افت تحص( و به8و7)کنند

 (.3)کنند

در دانشگاه  لیدوران تحص یهاچالش تیرینحوه مد نیبنابرا

از عوامل مهم  یکی یلیتحص یدارد و سازگار ییباال تیاهم

مواجه سازنده با  یبرا انیدانشجو یتوانمند شیدر افزا

 کی یهاافتهی(. 6و5و3)شودمی محسوب یلیتحص یهاچالش

شامل  یلیتحص یپژوهش نشان داده است که سازگار

 و یلیتحص تیموفق ،ییدانشجو یاز سبک زندگ تیرضا

فرد با الزامات  یاست که موجب سازگار یلیتحص زهیانگ

 یخودکارآمد تواندمی ( و9)شودیم یآموزش طیمح

سالمت ( و 3)یلیتحص یآورتاب ،یلیتحص

مثبت تحت  صورت بهرا  انی( در دانشجو6و5)یشناختروان

 قرار دهد.  ریتأث

از  یکیعنوان به یلیتحص یسازگار تیتوجه به اهم با

 یبرا زین ییابزارها یتیترب یمهم در روانشناس یهاسازه

 یسازگار اسیطور مثال مقاست. بهشده  یسنجش آن طراح

( که توسط Academic Adjustment Scale) یلیتحص

در سال  (Anderson, Guan & Kocاندرسون، گوان و کاک )

 یبرا دیو جد یردکارب یاز ابزارها یکیساخته شده،  2116

. تعداد کم شودمی محسوب یلیتحص یسنجش سازگار

 انیمشارکت دانشجو شیعبارت( موجب افزا 9) هاهیگو

 یهاو مهم به نام یکاربرد یهااسی(، خرده مق9)شودمی

 ،یلیحصت زهیانگ و یلیتحص تیموفق ،ییدانشجو یسبک زندگ

 یربومیو غ یبوم انیدانشجو یبر رو اسیمق نیااین که و 

 ءجز اسیمق نیکه اشده  است، موجبشده  یابیاعتبار

 یلیتحص یسنجش سازگار یو جامع برا یکاربرد یابزارها

 یهااسیذکر است که مق انیشا (.11)در نظر گرفته شود

 ژهیو ای یرانیموجود در مطالعات ا یلیتحص یسازگار

 یمیقداین که  ای(، 11)هستند یآموزدانش یهاتیجمع

با  ابزار معتبر و کوتاه کی( که نشانگر خأل 12)هستند

در مطالعات  انیدانشجو یمناسب برا یسنجروان یهایژگیو

( قبالً AAS) یلیتحص یسازگار اسیمق نیاست. همچن یرانیا

خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته و  یهادر پژوهش

(، 16تا13)استشده  گزارش زیآن ن یسنجروان یهایژگیو

در داخل کشور مورد استفاده قرار  یدر پژوهش اکنوناما ت

 ییایاو پ ییروا نییتع این مطالعه هدف نینگرفته است. بنابرا

 انیدر دانشجو یلیتحص یسازگار اسیمق ینسخه فارس

 است. 1398شاپور در سال  یجند یدانشگاه علوم پزشک

 

 هاروش

ابزار  یسنجو روان یفیروش پژوهش حاضر از نوع توص

 انیپژوهش حاضر شامل دانشجو یاست. جامعه آمار

 یلیاهواز در سال تحص شاپور یجند یدانشگاه علوم پزشک

در  «یمعمول»حجم نمونه این که است. با توجه به  1398 -99

 استفاده یمعادالت ساختار یسازکه از مدل یمطالعات

مورد  211مورد است و باالتر از  211حدود  شود،می

(، در پژوهش 17)شودمی عنوان نمونه باال در نظر گرفتهبه

 یهادر رشته لیدانشجو که مشغول به تحص 251حاضر 

و  یبهداشت، پرستار ،یداروساز ،یراپزشکیپ ،یپزشک

داوطلبانه انتخاب شدند و  یریگنمونه وهید، به شبودن ییماما

 اقی( و پرسشنامه اشتAAS) یلیتحص یسازگار اسیبه مق

ز ا یداوطلبانه نوع یرگی پاسخ دادند. روش نمونه یلیتحص

 شودمی است که موجب مندهدفو  یراحتماالتیغ یرگی نمونه

 انکنندگواقع شرکت افراد موافق شرکت در پژوهش باشند. در

 چیکه در پژوهش مشارکت داشته باشند و ه کنندمی انتخاب

 (.18)ستیدر کار ن یاجبار

 هیگو 9 یدارا اسیمق نی(: اAAS) یلیتحص یسازگار اسیمق

و همکاران در سال  (Anderson) است که توسط اندرسون

که  شودمی خواسته انیاست. از دانشجوشده  ساخته 2116

 یلیتا خ 1کم= یلی)خای درجه 5 کرتیل اسیمق کی یبر رو
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 یهاهی( به سؤاالت پاسخ دهند. الزم به ذکر است که گو5=ادیز

. حداقل نمره شوندمی یگذارمعکوس نمره صورت به، 3و  2

نشانگر  تربیشاست. نمره  45و حداکثر  9پرسشنامه  نیدر ا

 لیتحل جیباالتر است. نتاشده  ادراک یلیتحص یسازگار

 یدر پژوهش اندرسون و همکاران بر رو یاکتشاف یعامل

 یسازگار اسیمق آن بود که انگریب ان،یدانشجو ینمونه آمار

 یسبک زندگ یهابه نام یاز ساختار سه عامل یلیتحص

تا  4 یهاهی)گو یلیتحص تی(، موفق3تا  1 یهاهی)گو یلیتحص

 جی( برخوردار است. نتا9تا  7 یهاهی)گو یلیتحص زهی( و انگ6

 یساختار سه عامل نینشان داد که ا زین یدییتأ یعامل لیتحل

 اسیسازه مق ییمطلوب برخوردار است و روا یاز برازندگ

 یتگهمبس نیقرار گرفت. همچن تأییدمورد  یلیتحص یازگارس

 یو همبستگ اسیمق یو نمره کل هااسیخرده مق نیب یقو

 ییایبه دست آمد و پا هااسیخرده مق نیب یمتوسط تا قو

 یشامل سبک زندگ یلیتحص یسازگار یهااسیخرده مق

با  یلو نمره ک یلیتحص زهیانگ ،یلیتحص تیموفق ،یلیتحص

، 81/1برابر با  بیکرونباخ به ترت یآلفا بیضر زاستفاده ا

ه با استفاد ینمره کل ییایپا به دست آمد و 86/1و  79/1، 83/1

نشان  جینتا نیمحاسبه شد. همچن 84/1 ییاز روش بازآزما

 نیب 11/1مثبت و معنادار در سطح  یداد که همبستگ

 زشیدر دانشگاه و انگ یبا سازگار یلیتحص یسازگار

 یلیتحص یسازگار اسیگرا مقهم ییدارد و روا دوجو یدرون

 (.9)شد تأیید زین

توسط فردریکز،  اسیمق نیاشتیاق تحصیلی: ا مقیاس

 & Fredericks, Blumenfeldبلومنفیلد و پاریس )

Parisگویه است که سه خرده  14که دارای شده  ( ساخته

 4( و شناختی )هیگو 4(، عاطفی )هیگو 4مقیاس رفتاری )

خواسته  انی. از دانشجوکندمی یریگ( را اندازههیگو

 یادرجه 5 کرتیل اسیمق کی یکه بر رو شودیم

به سؤاالت پاسخ دهد. نمرات  (5تا تمام اوقات= 1)هرگز=

و  باالتر است. فردریکز یلیتحص اقیاشتنشانگر  تربیش

(. 19)گزارش کردند 86/1را  اسیمق نیا ییایهمکاران پا

 اسیمق ،یادیو بن یرانیپ ،یدرگاه ،یدر پژوهش عباس

 ترجمه شد و پرسشنامه یابتدا به فارس یلیتحص اقیاشت

فارسی مجدداً در اختیار یک مترجم دیگر قرار داده شد و 

به زبان انگلیسی برگردانده شد و با متن اصلی مقایسه 

و اصلی وجود شده  شد که تناقضی بین متن ترجمه

نفر از اساتید  5 قینداشت. روایی صوری از طر

 211 یبر رو اسیمق نیشد، سپس ا تأیید روانشناسی

با  اسیمق ییایاجرا شد و پا یپزشک علوم یشجودان

گزارش  66/1کرونباخ  یآلفا بیاستفاده از روش ضر

 (.21)شد

 یهاهیبود که ابتدا گو بیترت نیپژوهش بد یاجرا روش

ترجمه، سپس  یپرسشنامه توسط پژوهشگران به فارس

توسط  یاز فن ترجمه معکوس، متن فارس یریگبا بهره

دانده برگر یسیمجدداً به انگل یسیمتخصص زبان انگل کی

دو متن پرسشنامه، اصالحات الزم  سهیشد. سپس با مقا

ر ب لوتیبه صورت پا و دیگرد میتنظ ییانجام و فرم نها

ی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور دانشجو 31 یرو

 یاجرا شد تا مشکالت احتمال)غیر از نمونه نهایی پژوهش( 

برطرف شود  هاهیو قابل فهم نبودن گو یدرباره دشوار

 یآماده برا یاصالح چیبدون ه اسیو مشخص شد که مق

 یصور ییروا جهیپژوهش است؛ در نت یمراحل بعد

 شد.  دییتأ زین اسیمق

گرا از پرسشنامه هم ییروا یمنظور بررسبه نیهمچن

 اهدافاین که  از استفاده شد. پس زین یلیتحص اقیاشت

ه داد حیکنندگان توضکامل به شرکت صورت بهپژوهش 

 یها، پرسشنامهو رضایت شفاهی آنان جلب گردید شد

ها قرار گرفت. آن اریدر اخت ییگوپاسخ منظوربه پژوهش

و با صرف وقت حدوداً  یانفراد صورت بهکنندگان شرکت

پژوهش پاسخ دادند. در  یهابه پرسشنامه قهیدق 11

 یآلفا بیاز ضر ییایمحاسبه پا یپژوهش حاضر برا

 یعامل لیسازه از تحل ییمحاسبه روا یکرونباخ، برا

 یهمبستگ بیهمگرا از ضر ییمحاسبه روا یو برا یدییتأ

با شده  یآورجمع یها. دادهدیاستفاده گرد رسونیپ

 ,.SPSS.18 IBM Corp) یافزارهااستفاده از نرم
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Armonk, NY, USA)  ای لیل ساختارهای لحظهتحو

(AMOS ) شد. لیتحل 11/1سطح در 

 

 نتايج

 64دختر ) 161دانشجو که شامل  251در پژوهش حاضر 

 یسن نیانگیدرصد( بودند با م 36پسر ) 91درصد( و 

 27تا  18 یو با دامنه سن 81/1 اریو انحراف مع 79/21

 ،یفی، اطالعات توص1جدول  یهاافتهیسال شرکت کردند. 

شان را ن یلیتحص یسازگار ییایبا نمره کل و پا یهمبستگ

 . دهدیم

 

 یلیتحص یکرونباخ سازگار یآلفا بیبا نمره کل و ضر یهمبستگ ،یفیطالعات توص: ا1 جدول

 ضریب آلفای کرونباخ همبستگی با نمره کل کشیدگی کجی M±SD شماره گویه
1 12/1± 58/3 21/1- 61/1- **58/1 - 
2 14/1± 89/3 71/1- 17/1- **67/1 - 
3 18/1± 54/3 45/1- 36/1- **56/1 - 
4 16/1± 27/3 12/1- 57/1- **65/1 - 
5 99/1± 78/3 53/1- 12/1- **72/1 - 
6 98/1± 62/3 45/1- 22/1- **73/1 - 
7 92/1± 11/4 98/1- 61/1 **65/1 - 
8 93/1± 15/4 98/1- 51/1 **61/1 - 

 71/1 77/1** -41/1 -32/1 13/11 ±46/2 سبک زندگی تحصیلی
 77/1 85/1** -43/1 -24/1 67/11 ±52/2 موفقیت تحصیلی

 76/1 71/1** 62/1 -96/1 26/8 ±67/1 انگیزه تحصیلی
 81/1 - 18/1 -47/1 95/29 ±25/5 نمره کل سازگاری تحصیلی

 

کرونباخ نشان داد که  یآلفا بیمربوط به ضر یهاافتهی

اگر درس خواندنم منجر به کسب شغلی که » :«9 ـهیگو»

موجب کاهش « خواهم نشود، دلسرد خواهم شدمی

 یکل ییایو پا یلیتحص زهیانگ اسیخرده مق ییایتوجه پاقابل

 توجهقابل شیموجب افزا هیگو نیحذف ا کهیطوربه شود،می

 نی(. بنابرا76/1به  46/1شد )از  یلیتحص زهیانگ اسیخرده مق

نشان  1. جدول دیحذف گرد یمارآ لیاز روند تحل 9هیگو

و  یلیتحص یسازگار یدگیو کش یکج زانیکه م دهدیم

+ قرار دارد و نشانگر 1و  -1آن در دامنه  یهااسیخرده مق

 ییاینرمال برخوردار هستند. پا عیها از توزآن است که داده

ی سبک زندگی یعن یلیتحص یارسازگ یهااسیخرده مق

فاده از با استتحصیلی، موفقیت تحصیلی و انگیزه تحصیلی 

 گزارش 76/1و  77/1، 71/1به ترتیب ونباخ کر یآلفا بیضر

 ییایاست که نشانگر پا 81/1 زینمره کل ن ییایاست و پاشده 

 و هاهیگو یاست. همبستگ یلیتحص یسازگار اسیخوب مق

 نیمثبت )ب یلیتحص یبا نمره کل سازگار هااسیخرده مق

منظور (. بهP<11/1است )شده  ( و معنادار85/1و  56/1

از روش  یلیتحص یسازگار اسیسازه مق ییروا یبررس

 یعامل لیتحل جی، نتا1استفاده شد. شکل  یدییتأ یعامل لیتحل

 ییمرحله اول با استفاده از برآورد حداکثر درست نما یدییتأ

(MLEرا نشا )دهدمی ن. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5021-en.html


 و همکاران بهاروند مانیا انیدر دانشجو یلیتحص یسازگار اسیمق ییو روا ییایپا
 

 http://ijme.mui.ac.ir (7)02: 9911/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / تیر  45

 
 

 یلیتحص یسازگار اسیمق یدییتأ یعامل لیتحل :1شکل 

 یهاهیگو یعامل یبارها زانیکه م دهدی، نشان م1 شکل

است  84/1و  57/1 نیب یلیتحص یسازگار اسیمق

(11/1>P جدول .)برازش ساختار سه یها، شاخص2 

 . دهدیرا نشان م یلیتحص یسازگار اسیمق عاملی

 

 برازش مدل یهاشاخص :2 جدول
2X Df P-Value /df2X GFI AGFI CFI NFI TLI RMSEA 

00/09 71 009/0 70/2 699/0 629/0 696/0  699/0 696/0 099/0 

 

( برابر با 2X) یکه مقدار مجذور خ دهدی، نشان م2جدول 

که  یاست، اما زمانشده  معنادار 114/1در سطح  31/36

و شاخص  شودمی معنادار 2Xحجم نمونه باال است، 

مواقع از شاخص  نیدر ا .ستیبرازش مدل ن یبرا یمناسب

/df2X است،  یبر درجه آزاد یاز مجذور خ یکه نسبت

 به 13/2در پژوهش حاضر مقدار آن  که شودمی استفاده

قرار دارد،  5تا  1در دامنه این که و با توجه به  آمده دست

جدول فوق  نیمطلوب مدل است. همچن ینشانگر برازندگ

(، شاخص GFIبرازش ) ییکویکه شاخص ن دهدمی نشان

(، شاخص برازش AGFI)شده  برازش اصالح ییکوین

( و NFI)شده  (، شاخص برازش هنجارCFI) یقیتطب

 بر که اندشده 91/1( باالتر از TLI) سیلو-شاخص تاکر

 نیانگیدوم م شهیر نهمچنی. دارند داللت مدل مطلوب برازش

است شده  18/1از  ترکم (RMSEAبرآورد ) یمربعات خطا

 ساختار سه نیبرازش مناسب مدل است. بنابرا انگریو ب

. ردگیمی قرار تأییدمورد  یلیتحص یسازگار اسیمق عاملی

از  یلیتحص یهمگرا سازگار ییروا یمنظور بررس به

، 3در جدول  جیاستفاده شد و نتا یلیتحص اقیاشت اسیمق

 است.شده  گزارش

 

 یلیتحص اقیو اشت یلیتحص یسازگار نیب یهمبستگ :3 جدول

 اشتیاق شناختی اشتیاق هیجانی اشتیاق رفتاری اشتیاق تحصیلی 

 35/1** 57/1** 52/1** 55/1** سازگاری تحصیلی

 26/1** 61/1** 48/1** 51/1** سبک زندگی تحصیلی

 32/1** 31/1** 34/1** 37/1** موفقیت تحصیلی

 26/1** 43/1** 41/1** 44/1** انگیزه تحصیلی
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**11/1>P 

 

 یسازگار نیکه ب شودمی ، مشاهده3بر اساس جدول 

و  یلیتحص اقیآن با اشت یهااسیو خرده مق یلیتحص

 یجانیه اقیاشت ،یرفتار اقیاشت یعنیآن  یهااسیخرده مق

مثبت و معنادار وجود دارد  یهمبستگ یشناخت اقیو اشت

(11/1>Pبنابرا .)یسازگار اسیگرا مقهم ییروا نی 

 .شودمی تأیید زین یلیتحص

 

 بحث

 اسیمق ییو روا ییایپا یهدف پژوهش حاضر بررس

 یدانشگاه علوم پزشک انیدر دانشجو یلیتحص یسازگار

پژوهش حاضر نشان داد که پایایی برحسب  یهاافتهیبود. 

و  81/1 یلیتحص یسازگار یکرونباخ برا یضریب آلفا

، 71/1 ییدانشجو یسبک زندگ یهااسیخرده مق یبرا

 است. 76/1 یلیزه تحصیو انگ 77/1 یلیتحص تیموفق

 هزیانگ اسیخرده مق یهاهیاز گو یکیذکر است که  انیشا

برخوردار بود، حذف  ینییپا یدرون یاز همسان یلیتحص

 شیافزا اسیخرده مق نیا ییایپا زانیم جهیو درنت دیگرد

کشور  انیدانشجو یمشابه که بر رو یکرد. پژوهش دایپ

خرده  ییایصورت گرفت، نشان داد که پا یتوانیل

با  یلیتحص زهیو انگ 85/1 یلیتحص تیموفق یهااسیمق

 دایپ شیافزا 63/1به  فیضع یهاهیاز گو یکیحذف 

 انیدانشجو یکه بر رو گریپژوهش د یهاافتهی(. 13)کندمی

 اسینمره کل مق ییایپا زانیآن است که م انگریانجام شد، ب

 یپژوهش یهاافتهی(. 15)است 78/1 یلیتحص یسازگار

 انجام ایساکن استرال ینیچ انیدانشجو یگر که بر روید

 اسیمقشده  محاسبه ییایاز آن است که پا یشد، حاک

 کرونباخ یآلفا بیبا استفاده از ضر یلیتحص یسازگار

 یلیتحص تی، موفق71/1 ییدانشجو یسبک زندگ یبرا

(. اندرسون و 14)است 84/1 یلیتحص زهیو انگ 84/1

هستند،  یلیتحص یسازگار اسی( که سازنده مق9)همکاران

 یکرونباخ برا یآلفا بیرا با استفاده از ضر ییایپا زانیم

 یلیحصت زهیانگ ،یلیتحص تیموفق ،یلیتحص یسبک زندگ

به  86/1و  79/1، 83/1، 81/1رابر با ب بیبه ترت یو نمره کل

پژوهش اندرسون و  یهاافتهی نیدست آوردند. همچن

خرده  نیب یقو یآن است که همبستگ انگری( ب9)همکاران

 یمتوسط تا قو یو همبستگ اسیمق یو نمره کل هااسیمق

 یهاافتهینظر با  نیوجود دارد که از ا هااسیخرده مق نیب

و  هاهیگو یپژوهش حاضر که نشان داده است همبستگ

 نیمثبت )ب یلیتحص یبا نمره کل سازگار هااسیخرده مق

است، مطابقت شده  معنادار 11/1( و در سطح 85/1و  56/1

 دارد. 

 ینشان داد که تمام یدییتأ یعامل لیتحل جینتا نیهمچن

سو بودند و هم بخشتیمدل رضا یبرازندگ یهاشاخص

 ی( ساختار سه عامل9پژوهش اندرسون و همکاران)با 

قرار گرفت.  تأییدمورد  یلیتحص یسازگار اسیمق

با  یلیتحص ینشان داد که سازگار گریپژوهش د یهاافتهی

دوم  شهیو ر یقیتطب برازش یهااستفاده از شاخص

 یعال یبرآورد از برازندگ یمربعات خطا نیانگیم

 (. 15)برخوردار است

 یسازگار نیپژوهش حاضر ب یهاافتهیبر اساس  نیهمچن

مثبت و معنادار  یهمبستگ یلیتحص اقیو اشت یلیتحص

نا مع نیبد نی. اشودیم تأیید زیگرا نهم ییدارد و رواوجود 

 یلیتحص اقیاشت ،یلیتحص یسازگار شیاست که با افزا

از  پژوهش با استفاده کی یهاافتهی. کندمی دایپ شیافزا زین

(، نشان 9)اندرسون و همکاران یلیتحص یسازگار اسیمق

صورت مثبت و  به یرپذیو انعطاف ینبیداد که خوش

کار و پشت یلیتحص تیموفق نبی شیتوان پ یمعنادار دارا

 زهیانگ نبی شیتوان پ یصورت مثبت و معنادار دارا به

 یپژوهش یهاافتهی(. 13)است انیدر دانشجو یلیتحص

 یسازگار اسیاز مق یقبل هشکه همچون پژو گرید

با  یتسیبهز نیاستفاده کرده بود، نشان داد که ب یلیتحص

مثبت و  یهمبستگ 33/1 بیبا ضر یلیتحص یسازگار

ا ب یشناختروان عالیمو  یلیتحص یسازگار نیمعنادار و ب

(. 15)و معنادار وجود دارد یمنف یهمبستگ -38/1 بیضر
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با پژوهش  سوهم زی( ن9)پژوهش اندرسون و همکاران

 نیمثبت و معنادار ب یحاضر نشان داد که همبستگ

 وجود دارد. یدرون زهیو انگ اقیو اشت یلیتحص یسازگار

 یلیتحص یسازگار اسیحاضر، مق قیتحق جیاساس نتا بر

 اتیبا خصوص یو کاربرد دیجد یعنوان ابزاربه

 یلیتحص یسنجش سازگار یبرا قبول قابل یسنجروان

تعداد کم  اسیمق نیاز نقاط قوت ا یکی. شودمی محسوب

با اهداف  ییهاتیاست که آن را مناسب موقع هاهیگو

 در گروهن پژوهش یا نی. همچنسازدمی یپژوهش

 ادشنهیاست. پشده  اجرا یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو

 نیا یسنجروان اتیکه در ارتباط با خصوص شودمی

 امیآزاد و پ ،یسراسر یهادانشگاه انیدر دانشجو اسیمق

از تری شود تا اطالعات جامع انجام ییهاپژوهش زینور ن

 حاصل گردد. اسیمق نیا یسنجروان یهایژگیو

 

 گيرينتيجه

 یلیتحص یسازگار اسیحاضر، مق قیتحق جیبر اساس نتا

 دتوانمی است و یبا اهداف پژوهش ییهاتیمناسب موقع

دار برخور ترینییپا یلیتحص یکه از سازگار یانیدانشجو

 یتیو ترب یو اقدامات روانشناخت هدد صیهستند را تشخ

و به  یلیتحص سازگاری تا شود اتخاذ هاآن یمناسب برا

 کند. دایبهبود پ انیدانشجو یلیتحص یزندگ تیفیتبع آن ک

 

 قدرداني

کننده در پژوهش حاضر تشکر و مشارکت انیاز دانشجو

 .شودیم یقدران

 عبمنا
1. Crede M, Niehorster S. Adjustment to college as measured by the student adaptation to college 

questionnaire: A quantitative review of its structure and relationships with correlates and consequences. 

Educational Psychology Review. 2012; 24(1): 133-165. 

2. Aderi M, Jdaitawi M, Ishak N, Jdaitawi F. The Influence of Demographic Variables on University 

Students' Adjustment in North Jordan. International Education Studies. 2013; 6(2): 172-178. 

3. Sadoughi M. [The Relationship between Academic Self-Efficacy, Academic Resilience, Academic 

Adjustment, and Academic Performance among Medical Students]. Iranian Bimonthly of Education 

Strategies In Medical Sciences. 2018; 11 (2): 7-14. [Persian]. 

4. Salami SO. Psychosocial Predictors of Adjustment among First Year College of Education Students. 

Online Submission. 2011; 8(2): 239-248. 

5. Azizi S. Relationship between Homesickness and Test Anxiety in Non-Native Students of Shiraz 

University of Medical Sciences International Branch in the Clinical and Physiopathology Course In 2013. 

Glob J Health Sci. 2016; 8(7): 293-300.  

6. Ababu G, Belete Yigzaw A, Dinku Besene Y, Getinet Alemu W. Prevalence of Adjustment Problem and 

Its Predictors among First-Year Undergraduate Students in Ethiopian University: A Cross-Sectional 

Institution Based Study. Psychiatry J. 2018; 5919743.  

7. Iorga M, Dondas C, Zugun-Eloae C. Depressed as Freshmen, Stressed as Seniors: The Relationship 

between Depression, Perceived Stress and Academic Results among Medical Students. Behav Sci 

(Basel). 2018; 8(8): 70. 

8. Dalky HF, Gharaibeh A. Depression, anxiety, and stress among college students in Jordan and their need 

for mental health services. Nurs Forum. 2019; 54(2): 205-212. 

9. Anderson JR, Guan Y, Koc Y. The academic adjustment scale: Measuring the adjustment of permanent 

resident or sojourner students. International Journal of Intercultural Relations. 2016; 54: 68-76. 

10- Sahlqvist SH, Song Y, Bull F, Adams E, Preston J, Ogilvie D. Effect of questionnaire length, 

personalisation and reminder type on response rate to a complex postal survey: randomized controlled 

trial. BMC Med Res Methodol. 2011; 11(1): 62.  

11. Mohammadi Baghmolaee H, Yousefi F. [The Structural Relationship among Teacher-Student 

Interaction, Academic Engagement, and Students' Adjustment to School]. Studies in Learning & 

Instruction. 2019; 10(2): 75-99. [Persian]. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               7 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26925920
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belay%20Ababu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30356355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Belete%20Yigzaw%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30356355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dinku%20Besene%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30356355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6176292/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iorga%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30081444
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dondas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30081444
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30081444
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30081444
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalky%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30554406
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30554406
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sahlqvist%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21548947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Song%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21548947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bull%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21548947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adams%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21548947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Preston%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21548947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3110121/
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5021-en.html


 انیدر دانشجو یلیتحص یسازگار اسیمق ییو روا ییایپا  و همکاران بهاروند مانیا
 

mui.ac.irijme.http://  59/  (7) 02: 9911مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / تیر 

12. Khanjarkhani M, Abbasi M. [The Moderating Role of Mindfulness on the Relationship between Stress 

and Academic Adjustment in College Student]. Journal of educational psychology studies. 2018; 14(28): 

83-104. [Persian]. 

13. Valickas A, Raisienė AG, Rapuano V. Planned Happenstance Skills as Personal Resources for Students’ 

Psychological Wellbeing and Academic Adjustment. Sustainability. 2019; 11(12), 3401. 

14. Anderson JR, Guan Y. Implicit acculturation and the academic adjustment of Chinese student sojourners 

in Australia. Australian Psychologist. 2018; 53(5): 444-453. 

15. Iglesia G, Solano A. Academic achievement of college students: the role of the positive personality 

model. Problems of Education in the 21st Century. 2019; 77(5): 572-583. 

16. Jain D, Kumar Tiwari G, Awasthi I. Impact of Metacognitive Awareness on Academic Adjustment and 

Academic Outcome of the Students. The International Journal of Indian Psychology. 2017; 5(1): 123-128. 

17. Kline RB. Principles and practice of structural equation modeling. New York: The Guilford Press; 2011. 

18- Jupp V. The Sage Dictionary Of Social Research Methods. New York: Sage Publications; 2006. 

19. Fredericks JA, Blumenfeld PC, Paris AH.School engagement: Potential of the concept, state of the 

evidence. Review of Educational Research. 2004; 74(1): 59–109. 

20. Abbasi M, Dargahi S, Pirani Z, Bonyadi F. [Role of Procrastination and Motivational Self-Regulation in 

Predicting Students’ Academic Engagement]. Iranian Journal of Medical Education. 2015; 15: 160-169. 

[Persian]. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               8 / 9

http://ijme.mui.ac.ir/
javascript:void\(0\)
javascript:void\(0\)
javascript:void\(0\);
https://methods.sagepub.com/Reference/the-sage-dictionary-of-social-research-methods
https://ijme.mui.ac.ir/article-1-5021-en.html


 

61 / 2020: 20(7) Iranian Journal of Medical Education   http://ijme.mui.ac.ir 

Reliability and Validity of the Academic Adjustment Scale: Students 
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Iman Baharvand1, Reza Ghasemi Jobaneh2, Mansour Sodani3 

 

Abstract 

 
Introduction: Academic adjustment which involves constructive adaptation of students to academic 

challenges, can improve academic and psychological empowerment. Given the importance of academic 

adjustment in students' academic life; this study endeavors to examine the reliability and validity of the 

academic adjustment scale in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in the academic year 2019. 

Methods: in this descriptive psychometric study, 250 students from Ahvaz Jundishapur University of Medical 

Sciences were selected using Voluntary sampling method. The selected students were solicited through the 

Anderson et al. Academic Adjustment Scale and Fredericks et al. Academic Engagement Scale. While the 

reliability of the scales was computed through Cronbach's alpha, their convergent validity and construct 

validity were computed through Pearson correlation coefficient, and confirmatory factor analysis, 

respectively.  

Results: Confirmatory factor analysis demonstrated that the ratio χ2/df is 2.13 for three factor structure and 

fit indexes of model (RMSEA= 0.068, TLI=0.949, NFI=0.944, CFI=0.969, AGFI= 0.928, GFI=0.966). 

Internal consistency of MFQ-9 were satisfactory. Reliability according to Cronbach's alpha coefficient for 

Academic Adjustment Scale was reported 0.80 (Academic lifestyle= 0.70, Academic Achievement= 0.77, 

Academic motivation= 0.76). There was also a positive and significant correlation between academic 

adjustment and academic engagement (P>0.01) and concurrent validity is confirmed. 

Conclusion: According to the results, the Academic Adjustment Scale is a reliable instrument with valid 

psychometric properties to measure academic adjustment in Iranian higher education contexts. 

 

Keywords: Academic Adjustment, Reliability, Validity, Student. 
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