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Abstract 
Introduction: One of the factors that cause academic achievement is vi-
tality in education. The objective of this study was to investigate the role 
of family communication patterns and academic optimism in predicting 
vitality in the education of Ahwaz high school students. 
Methods: The population of this descriptive and correlational study; 
included all first high school female students in Ahvaz, of which three 
hundred students were selected as the sample; through multi-step cluster 
random sampling. The academic optimism questionnaire of Shannon 
Moran et al 2011, the academic vitality questionnaire by Hussein Chari 
and Dehghani Zadeh 2012 and the revised questionnaire of the commu-
nicative model of the family by Ritchie and Fitzpatrick 1994 employed 
to gather data. Data were analyzed through descriptive frequency tables 
such as mean and standard deviation, and inferential statistics such as 
Pearson's correlation coefficient and multivariate regression analysis by 
SPSS. 
Results: The results showed that there was a significant relationship be-
tween family communicative patterns of dialogue and conformity with 
vitality in education.(P<0.01) Also there was a positive significant rela-
tionship between all sub-scales of academic optimism and educational 
optimism.(P<0.01) Analyzing the data using multivariate regression also 
shows that family communication patterns and academic optimism are 
playing part in the illustration and prediction of variance of vitality in 
education.  
Conclusions: The results showed the variables of family communica-
tion patterns and academic optimism play an significant role in explain-
ing and predicting the variance of vitality in education.
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چکیده

مقدمه: یکی از عواملی که باعث پیشرفت تحصیلی می شود سرزندگی تحصیلی است. 
در  تحصیلی  خوشبینی  و  خانواده  ارتباطی  الگوهای  نقش  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 

پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز بود. 
روش: جامعه آماری این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی را کلیه دانش آموزان دختر 
با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  دوره اول متوسطه شهر اهواز تشکیل داده اند، که 
پژوهش  این  در  شدند.  انتخاب  نفر  صد  سی  حجم  به  نمونه ای  مرحله ای  چند  خوشه ای 
سرزندگی  همکاران2013،  و  موران  شانن  دانش آموز  تحصیلی  خوشبینی  پرسشنامه های  از 
ارتباطی  الگوی  تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری1391 و پرسشنامه تجدید نظر شده 
از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  به منظور  شد.  استفاده  ریتچی1994  و  فیتزپاتریک  خانواده 
مانند  استنباطی  آمار  روش های  و  معیار  انحراف  و  میانگین  نظیر  توصیفی  آمار  روش های 

ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه تحلیل رگرسیون چندمتغیری بهره گرفته شد. 
نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده گفت و شنود 
و همنوایی رابطه معناداری با سرزندگی تحصیلی دارد. تمامی خرده مقیاس های خوشبینی 
با سرزندگی تحصیلی دارد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها  تحصیلی رابطه مثبت معنادار 
و  خانواده  ارتباطی  الگوهای  متغیرهای  که  داد  نشان  چندمتغیری  رگرسیون  از  استفاده  با 

خوشبینی تحصیلی در تبیین و پیش بینی واریانس سرزندگی تحصیلی نقش دارد.
الگوهای  متغیرهای  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  مجموع،  در  نتیجهگیری:  و بحث
ارتباطی خانواده و خوشبینی تحصیلی نقش مهمی در تبیین و پیش بینی واریانس سرزندگی 

تحصیلی دارد.

نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خوشبینی تحصیلی در 
پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز
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بینی سرزندگی تحصیلی. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 1401؛ 11 )1(: 62-68
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فصلنامه مددکاری اجتماعی64

یلخ ات حگای ارلیایی صایحاد  ل صحت یشنی لاصشلی در نشخ یشنی را یدهی لاصشلی

مقدمه

دوران تحصیل، دوره ای از زندگی اســت که در آن تغییرات شناختی و اجتماعی وسیعی اتفاق می افتد.]1[ از این رو، انطباق 
و ســازگاری با فرصت ها و چالش های تحصیلی مورد توجه پژوهشــگران تعلیم و تربیت بوده است. موفقیت در محیط های 
آموزشی مستلزم احساس انرژی و سرزندگی است.]2[ طرح مفهوم سرزندگی به روانشناسی مثبت نگر و اقدامات سلیگمن]3[ 
بــاز می گردد. در حیطه تحصیلی، اولین بار مارتین ومارش]4[ مفهوم ســرزندگی تحصیلی را مطــرح و آن را توانایی برخورد 
موفقیت آمیز دانش آموزان در عرضه واکنش ســازنده و مثبت برای انواع چالش ها و موانع زندگی تحصیلی یا مدرسه تعریف 
کردند. از نظر مارتین و مارش سرزندگی تحصیلی الزمه زندگی موفق و پیامدهای مثبت تحصیلی است و تاب آوری تحصیلی 
در چهارچوب روانشناســی مثبت منعکس می شــود. سرزندگی تحصیلی یکی از شــاخص های مهمی است که بر تربیت و 
یادگیری ثمربخش وموفقیت آمیز اثر دارد.]5و6[ مارتین و مارش]7[ معتقدند سرزندگی تحصیلی تحت تاثیر عوامل فردی و 
محیطی اســت. یکی از عوامل موثر بر ســرزندگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی هر دانش آموز باور وی مبنی بر این است که 
می تواند عملکرد خوبی داشته باشد. این نوع نگرش نسبت به نتایج تحصیلی، خوشبینی تحصیلی نامیده می شود.]8[ خوشبینی 
تحصیلی هم سازه ای جمعی است و هم فردی و شامل ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری است که از تعامل بین حس کارآمدی 
جمعی، اعتماد و تاکید تحصیلی به عنوان بخشی از سالمت سازمانی مدارس ایجاد شده است. این سه مولفه به صورت پایه ای 
به هم وابســته اند. خوشبینی تحصیلی دانش آموز یک باور فردی متاثر از عوامل محیطی است که در فرد شکل می گیرد. این 
باور اشــاره دارد به این که در صورت برقراری روابط اعتمادآمیز بین دانش آموزان و کادر آموزشی، وجود ویژگی های تاکید 
تحصیلی در محیط و به دنبال آن شــکلگیری احســاس یگانگی با محیط آموزشی، موجب می شــود، فرد در مسیر پیشرفت، 
انگیزه باالیی کسب کرده و به موفقیت دست یابد. سازه خوشبینی تحصیلی باوری مثبت در دانش آموزان است که آن ها را 
قادر می کند تا با تاکید بر یادگیری خود، اعتماد معلمان و احســاس هویت نســبت به مدرسه، زمینه پیشرفت تحصیلی خود را 
فراهم آورند. خوشــبینی تحصیلی تصویر غنی از عاملیت انســانی را به تصویر می کشد، که رفتار دانش آموزان را از نظر ابعاد 
شناختی، عاطفی و رفتاری تبیین می کند.]9[ سرزندگی تحصیلی مانند سایر سازه های روان شناختی، تحت تاثیر عوامل محیطی 
نیز قرار دارد اما به دلیل نو بودن، پیشــایندهای محیطی آن به طور محدود بررسی شده است. یکی از پیشایندهای محیطی که 
کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده، الگوهای ارتباطی خانواده است. منظور از الگوهای ارتباطی خانوادگی چگونگی تعامل 
بین اعضای خانواده برای رســیدن به عقاید مشــترک و نحوه اتخاذ تصمیمات توســط خانواده می باشد. الگوهای ارتباطات 
خانوادگی، دارای دو بعد زیربنایی، جهتگیری گفت و شــنود و جهتگیری همنوایی است. آن ها جهتگیری گفت و شنود را به 
میزانی که خانواده ها شرایطی را فراهم می آورند که در آن همه اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل، 
بحث و تبادل نظر درباره گستره وسیعی از موضوعات بدون محدودیت زمانی شوند، تعریف کرده اند و جهتگیری همنوایی 
را به میزانی که خانواده ها شــرایط همســان بودن نگرش ها، ارزش ها، اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل اعضای خانواده 
را مورد تاکید قرار می دهند در نظر گرفته اند.]10[ مطالعات نشــان می دهند، جهتگیری گفت و شــنود با اضطراب، افسردگی 
و هــراس از ارتباطــات رابطه منفی معنادار]11[ و با عزت نفس، هوش هیجانی و ســالمت روان رابطه مثبت و معنادار دارد.

]12[ نتایج برخی پژوهش ها حاکی از وجود رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با ســرزندگی تحصیلی است]13تا15[ به گونه ای 
که جهتگیری گفت و شــنود پیش بینی کننده مثبت و بعد همنوایی پیش بینی کننده منفی ســرزندگی تحصیلی است. مرادی 
و چراغــی]16[ در پژوهش خود دریافتند که بین خوشــبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیســتی مدرســه با عملکرد 
تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. آنان دریافتند که الگوی ارتباطی گفت و شنود، جذابیت تکلیف و مرجعیت 
به صورت مســتقیم، قدرت پیش بینی ســرزندگی تحصیلی را دارند. در پژوهش کوهن و همکاران]17[ نتایج نشــان داد که 
هیجان هــای مثبت، افزایش ســرزندگی و رضایــت از زندگی را پیش بینی و تبیین می کند. زاهد بابــالن و کریمیان پور،]18[ 
عارفیــان و قاجــاری]19[ و مومنی مهموئی و جاللی بازاری]20[ در پژوهش خود نشــان دادند که بین خوشــبینی تحصیلی 
و ســرزندگی تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. امروزه، دانش آموزان از ارکان اصلی نیروی انســانی کشــور محســوب 
می شــوند و نقشــی مهمی در تحول، پیشرفت و تعالی کشــور دارند. از این رو، توجه به سالمت و سرزندگی روانی تحصیلی 
آنان اهمیت ویژه دارد. از متغیرهای مهم در ســالمت بافت تحصیلی مدرسه، سرزندگی تحصیلی است که محققان مختلف 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
54

51
.1

40
1.

11
.1

.6
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

oc
ia

lw
or

km
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735451.1401.11.1.6.3
https://socialworkmag.ir/article-1-586-fa.html


یاار 1401، دلر  11، شمار  1، نشانی 6539

کیای کایمشان ملدک ل گمکاران

آن را راهی مفید و ســاده بــرای درک مفهوم 
بهزیســتی دانش آمــوزان در بافــت تحصیلی 
عنوان کرده اند. بنابراین، شناسایی عوامل موثر 
بر سرزندگی دانش آموزان از اهمیت برخوردار 
است. همچنین مرور ادبیات و تحقیقات فوق 
نشــان داد الگوهای ارتباطــی خانواده، نحوه 
روابــط و تعامــل اعضــا در درون خانواده و 
به طور کلی عملکرد خانواده در ابعاد مختلف 
بر عملکرد اعضای آن در حیطه های مختلف 

شــناختی و هیجانی و ســرزندگی تحصیلی فرزندان تاثیرگذار است. از 
ســوی دیگر اگرچه پژوهش های مختلفــی در خصوص رابطه الگوهای 
ارتباطی خانواده و خوشبینی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی انجام شده 
اســت؛ اما تاکنون مطالعه جامعی که این متغیرها را در کنار هم بررسی 
نموده و ســهم هر کدام را در تبیین سرزندگی تحصیلی مشخص نموده 
باشد، انجام نشده است. بنابراین مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش 
الگوهای ارتباطی خانواده و خوشــبینی تحصیلی در پیش بینی سرزندگی 

تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز می باشد.

روش

پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و مبتنی بر روش همبســتگی اســت. جامعه آمــاری پژوهش کلیه دانش آموزان 
دختر مدارس متوسطه دوره اول شهر اهواز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب 
شــدند. از بین نواحی آموزش و پرورش شــهر اهواز یک ناحیه به صورت تصادفی انتخاب و از آن ناحیه پنج مدرسه و از هر 
مدرســه، دو کالس به صورت تصادفی انتخاب شــدند. از بین دانش آموزان دختر کالس های مذکور نمونه ای به حجم سی 
صد نفر به روش تصادفی انتخاب گردید. نحوه تکمیل پرسشنامه ها برای دانش آموزان توضیح داده شد و به آنان اطمینان داده 
شد که پاسخ های آن ها صرفا جهت پژوهش است و بدون نام و نام خانوادگی و محرمانه حفظ خواهد شد و در صورت مایل 

نبودن، می توانند به همکاری خاتمه دهند.
مالکهایورودوخروج

ورود: دانش آموز، دختر، مقطع متوســطه دوره اول، موافق با مشــارکت در پژوهش، زندگی با پدر و مادر، فقدان مشــکل 
جسمانی و روان شناختی شدید. خروج: مایل نبودن روان شناختی به مشارکت، مشکل جسمانی و روان شناختی.

ابزارهایپژوهش
پرسشنامهخوشبینیتحصیلی: این پرسشنامه توسط شانن موران و همکاران در سال 2013 طراحی شده است.]9[ شامل 
بیست و هشت پرسش در سه بعد اعتماد پرسش های یک تا ده، تاکید تحصیلی پرسش های یازده تا هجده و یگانگی با محیط 
مدرســه پرسش های نوزده تا بیست و هشت می باشد.]9[ پرسشــنامه براساس طیف پنج درجه ای لیکرت کامال مخالفم برابر 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی66

یلخ ات حگای ارلیایی صایحاد  ل صحت یشنی لاصشلی در نشخ یشنی را یدهی لاصشلی

)محتوایی و ســازه( و پایایی )آلفای کرونبــاخ و بازآزمایی( این مقیاس 
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آورده اند. پایایی الگوی ارتباطی گفت و شنود و همنوایی در این پژوهش 
با اســتفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب هشتاد و هفت صدم، هشتاد 

و نه صدم و پایایی کلی این پرسشنامه هفتاد و 
شش صدم گزارش شد.
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صدم، تاکید تحصیلی برابر با نوزده و شــصت و چهار صدم  و چهار و بیســت صدم، یگانگی با محیط مدرسه برابر با بیست 
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تحصیلی مشاهده نشد. نتایج جدول چهار نشان می دهد که همنوایی گفت وشنود، و خوشبینی تحصیلی توانستند سرزندگی 
تحصیلــی را پیش بینی کنند. بنابراین بین متغیرهای الگوهای ارتباطی خانواده و خوشــبینی تحصیلی با ســرزندگی تحصیلی 
رابطه چندگانه وجود دارد. نتایج جدول شــماره پنج نشان می دهد که گفت و شنود و خوشبینی تحصیلی توانستند سرزندگی 
تحصیلی را پیش بینی کنند. بنابراین در این نتایج، قوی ترین پیش بینی کننده سرزندگی تحصیلی، گفت وشنود و خوشبینی تحصیلی بود. 

1 
 

های توصیفی متغیرهای شاخص ( 1)جدول
 شناختی گروه نمونه جمعیت 

متغیرهای  
انحراف   میانگین  حداکثر  حداقل  شناختی جمعیت 

 معیار 
 56/2 03/15 00/16 00/14 آموزان سن دانش 

 41/9 82/16 84/19 67/13 معدل درسی 
 

( میانگین ابعاد الگوهای ارتباطی و ابعاد خوشبینی  2جدول)
 تحصیلی 

 میانگین  ها آماره
انحراف  

 معیار 
الگوهای ارتباطی 

 خانواده 
 75/5 31/29 وشنود گفت
 49/7 55/24 نوایی هم

بینی  خوش
 تحصیلی 

 22/4 91/19 اعتماد به کادر آموزشی 
 20/4 64/19 کید تحصیلی تا

 55/4 86/21 یگانگی با محیط مدرسه 
 01/7 71/62 لنمره ک

 86/3 90/19 سرزندگی تحصیلی 
 
 

بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و  ( همبستگی3جدول)
 بینی تحصیلی با سرزندگی تحصیلیابعاد خوش 

 6 5 4 3 2 1 ها آماره
      1 وشنود گفت
     1 - 55/0** نوایی هم

اعتماد به کادر 
 آموزشی 

**57/0 **61/0 - 1    

   1 73/0** - 49/0** 56/0** تاکید تحصیلی 
یگانگی با  

 محیط مدرسه 
**57/0 **53/0 - **80/0 **83/0 1  

سرزندگی  
 تحصیلی 

**61/0 **50/0 - **82/0 **67/0 **71/0 1 

**01/0P< 
                                                                                                                                                      

( رگرسیون سرزندگی تحصیلی از روی الگوهای 4جدول)
 بینی تحصیلیارتباطی خانواده و خوش 

 R 2R 2R متغیر 

 F Beta t P اصالح شده 
 مقدار ثبات 

69/0 47/0 47/0 58/90 

- 14/3 002/0 
 0001/0 -05/5 -25/0 همنوایی 

 0001/0 94/7 41/0 وشنود گفت
 0001/0 03/6 26/0 بینی خوش

      
 

 
گام برای بههای تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام( شاخص 5جدول)

 بین متغیرهای پیشپیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس 
متغیر  
 مالک 

متغیرهای  
 R 2R 2R بین پیش

 F Beta t P اصالح شده 

سرزندگی  
 تحصیلی 

 وشنود گفت
65/0 43/0 43/0 71/113 

55/0 34/12 0001/0 
بینی  خوش

 تحصیلی 
25/0 64/5 0001/0 

 
 1 
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( رگرسیون سرزندگی تحصیلی از روی الگوهای 4جدول)
 بینی تحصیلیارتباطی خانواده و خوش 

 R 2R 2R متغیر 

 F Beta t P اصالح شده 
 مقدار ثبات 

69/0 47/0 47/0 58/90 

- 14/3 002/0 
 0001/0 -05/5 -25/0 همنوایی 

 0001/0 94/7 41/0 وشنود گفت
 0001/0 03/6 26/0 بینی خوش

      
 

 
گام برای بههای تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام( شاخص 5جدول)

 بین متغیرهای پیشپیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس 
متغیر  
 مالک 

متغیرهای  
 R 2R 2R بین پیش

 F Beta t P اصالح شده 

سرزندگی  
 تحصیلی 

 وشنود گفت
65/0 43/0 43/0 71/113 

55/0 34/12 0001/0 
بینی  خوش

 تحصیلی 
25/0 64/5 0001/0 

 
 

بحث و نتیجه گیری

هــدف از این پژوهش بررســی نقش الگوهــای ارتباطی خانواده و خوشــبینی تحصیلی در پیش بینی ســرزندگی تحصیلی 
دانش آموزان دختر دوره اول متوســطه شهر اهواز بود. یافته های پژوهش نشان داد که خرده مقیاس گفت وشنود دارای رابطه 
مثبت معنی دار و همنوایی دارای همبستگی منفی معنی داری با سرزندگی تحصیلی است. این یافته با پژوهش های انجام شده 
توسط چنگ  همکاران، فرهمند و همکاران، نوح و همکاران ]14،13و15[ همسو و هماهنگ است و یافته های پژوهشی آن ها 
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یاار 1401، دلر  11، شمار  1، نشانی 6739

کیای کایمشان ملدک ل گمکاران

را مــورد تایید قرار می دهد. در تبیین این یافته 
استنباط می شــود بین ابعاد الگوهای ارتباطی 
خانــواده جهتگیــری گفتوشــنود خانــواده، 
پیش بینی کننــده مثبــت و معنادارســرزندگی 
تحصیلــی دانش آموزان اســت. مطابق مبانی 
در  خانــواده،  ارتباطــی  الگوهــای  نظــری 
خانواده های دارای جهتگیری گفت وشــنود، 
فرزنــدان در بحث هــای خانوادگی شــرکت 
کــرده و یــاد می گیرند چگونه با مســاله های 
مختلــف روبــرو شــوند و در مواقــع بــروز 
مشــکل دستخوش احساســات منفی نشوند. 
این وضعیــت در نهایت منجر به حل مســاله 
شــده و از بروز احساسات ناخوشــایند، غم 
و اندوه، افســردگی، اضطــراب یا تنیدگی در 
فرزندان جلوگیری می کند. در نتیجه فرزندان 
تــاب آوری باالتــری را نشــان می دهند. در 
چنیــن خانواده هایــی ارتباطــات بین اعضای 
خانــواده باز اســت و بین آن هــا بحث هایی 
گســترده در رابطــه با موضوع هــای مختلف 
افکار، احساسات،  صورت می گیرد. آرزوها، 
عواطــف و هیجان های فرزنــدان مورد توجه 
قرار می گیرد که در نتیجــه آن فرزندان تمایل 
بیشــتری برای ابراز هیجان هــای مثبت دارند 
و هیجان هــای مثبت بیشــتری را در برقراری 
می کننــد.]15[  ابــراز  اجتماعــی  ارتباطــات 
ویژگی بارز خانواده هایی با گفت وشنود باال، 
داشتن روابط گرم، صمیمی و آزادی در بیان 
احساســات و صحبت با محوریت مشــورت 
مســتمر است، فرزندان احساس می کنند مورد 
پذیرش خانواده اند و در مواجه با مســاله ها و 
چالش  های مختلف، نظر و ایده آن ها از ارکان 
تصمیمگیــری در خانواده اســت و از مواجه 
با مســاله ها چالــش برانگیز واهمــه ندارند. 
آنان توانایی انطباق، ســازگاری، تاب آوری و 
عملکرد مناســبتری دارند. برعکس، والدینی 
که دارای جهتگیری همنوایی هستند معتقدند 
که تبادل مکرر، باز و راحت عقاید و ارزش ها 
به طور کلی برای خانواده و به ویژه برای تربیت 
و اجتماعی کردن فرزندان ضرورتی ندارد. از 

فرزندان انتظار دارند حرف شــنوی داشته باشند و مطابق میل آنان عمل 
کننــد و عالیــق خود را در درجــه دوم اهمیت قرار دهنــد. جهتگیری 
ارتباطی همنوایی به این معنا است که ارتباطات خانواده بر همسان بودن 
نگرش هــا، عقاید، اجتناب از تعارض و وابســتگی اعضــای خانواده به 
یکدیگر تاکید دارد که نپذیرفتن استقالل طلبی نوجوانان را در پی دارد.

 ]10[
همچنیــن نتایج پژوهــش حاکی از وجود رابطه مثبــت و معنی دار بین 
خوشــبینی تحصیلی و مولفه های آن با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان 
اســت. این یافته با پژوهش های انجام شده توسط فیتزپاتریک، باباییان و 
همکاران، عارفی و همکاران و مومنی و همکاران ]10و18تا20[ همسو و 
هماهنگ است . در تبیین این یافته می توان گفت که خوشبینی تحصیلی 
شــامل ابعاد شــناختی، کارایی و رفتاری است و بر این پایه استوار است 
که فرد در محیط آموزشی باور دارد می تواند با تاکید تحصیلی و اعتماد 
به والدین تاثیر مثبتی بر عملکرد تحصیلی خود داشــته باشــند. این باور 
می تواند آنان را در مقابله با چالش ها و دشــواری های تحصیلی قوی تر و 
میزان ســرزندگی آن ها را افزایش دهد. خوشــبینی تحصیلی باور جمعی 
و مشــترک کادر آموزشی اســت مبنی بر این که می توانند وضع موجود 
را تغییــر دهند، دانش آمــوزان قادرند یاد بگیرنــد و می توانند به عملکرد 
تحصیلی و علمی باال دســت یابند. این نوع باور به دانش آموزان کمک 
می کند بــا ایمان به ظرفیت خود و با تالش بر مشــکالت و چالش های 
تحصیلی خود غلبه کرده و احســاس ســرزندگی بیشــتری را در حوزه 
تحصیلی تجربه کنند. خوشــبینی تحصیلی اطمینان فرد به این باور است 
که از نظر تحصیلی موفق خواهد شــد. این باور موجب می شــود انتظار 
موفقیــت در دانش آمــوزان افزایش یابد و به مرور انگیــزه آن ها را برای 
موفقیت باال ببرد. این باور متاثر از عوامل محیطی اســت که به برقراری 
رابطه اعتمادآمیز بین دانش آموز و کادر آموزشــی و احســاس یگانگی 
دانش آموزان با کادر آموزشــی منجر می شــود و زمینــه افزایش انگیزه 
دانش آموزان در مســیر پیشــرفت را فراهم کرده و کســب موفقیت ها را 
برای آن ها تســهیل می کند که خود زمینه ســاز ایجاد سرزندگی تحصیلی 
اســت. در محیط هایی با خوشــبینی تحصیلی باال، همه عوامل آموزشی 
به یکدیگر اعتمــاد دارند و این اعتماد باعث ایجــاد همدلی میان آن ها 
می شــود. همدلی به دانش آموزان کمک می کند در مواجهه با تکالیف 

تحصیلی احساس نشاط و سرزندگی بیشتری تجربه کنند. 
محدودیتهــا: از جملــه محدودیت هــای پژوهــش می تــوان به 
محدودیت دامنه ســنی دانش آموزان به دوره متوســطه اول، اســتفاده از 

جنسیت دختر و قابلیت تعمیم اشاره کرد. 
پیشــنهادها: با توجه به نتایج مطالعــه، می توان بر لزوم بازنگری در 
استراتژی های آموزشی فعلی جهت بهبود وضعیت سرزندگی و خوشبینی 
تحصیلی تاکید کرد و دانش آموزان را آماده نمود تا مهارت اندیشــیدن، 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی68

یلخ ات حگای ارلیایی صایحاد  ل صحت یشنی لاصشلی در نشخ یشنی را یدهی لاصشلی

قضاوت و در نتیجه تفسیر و تجزیه و تحلیل و استنباط را یاد بگیرند. کادر 
آموزشــی می تواند اعتماد، احســاس تعلق و یگانگی را در دانش آموزان 
 ایجــاد کننــد تا زمینه ســاز افزایــش ســرزندگی تحصیلی آنان شــود. 
سپاسگزاری:این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. 

از شرکت کنندگان در این پژوهش و افرادی که 
در انجــام این مطالعه یاری نمودند، تشــکر و 

قدردانی می شود.
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