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Abstract 

Introduction: School is one of the contributing environmental factors to the psychological 

development of adolescents. School is the most important place to promote health among 

children and adolescents. In this regard, those in charge of education, seek to improve the 

welfare of students by providing appropriate conditions in schools. 

Purpose: The purpose of this study is to predict school well-being based on educational 

optimism and education resilience orientation.  

Methodology: The statistical population of this research was made up of 821 high school 

female students of secondary grade in Baneh. Due to the covid-19 pandemic and the absence 

of students in school, school welfare questionnaires, academic resilience (ARI) and 

educational optimism were provided to students as an internet link. After completing the 

questionnaire, their data were collected and entered into EXCEL and SPSS software for 

analysis. 

Findings: The results of school welfare skewness with academic resilience and educational 

optimism showed that the distributions of variables in this study were normal.  

Result: The results showed that the values of Pearson correlation coefficient for school well-

being with educational optimism at level of 1% had a negative significant relationship and for 

school well-being with educational resilience at level of 1% had a significant positive 

relationship. 
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 چکیده

مدرسه از عوامل محیطی کمک کننده در تحول روانی نوجوانان است. مهمترین مکان برای بهبود سالمت در بین کودکان و  :مقدمه
با ایجاد شرایط مناسب در مدارس زمینه نوجوانان مدرسه می باشد و به همین منظور متولیان امر تعلیم و تربیت در تالش هستند که 

  د.بهزیستی دانش آموزان را افزایش دهن
 .هدف: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی بهزیستی مدرسه بر اساس خوشبینی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی می باشد

تشکیل دادند. با توجه به پاندمی نفر از دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه شهرستان بانه  312روش: جامعه آماری این پژوهش را 
بینی تحصیلی و خوش( ARI)و عدم حضور دانش آموزان در مدرسه، پرسشنامه های بهزیستی مدرسه، تاب آوری تحصیلی 21-کووید

نرم بصورت یک لینک اینترنتی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه، دیتای آنها جمع آوری و برای تحلیل وارد 
 .شد  SPSSو  EXEL افزارهای

آوری تحصیلی نشان از نرمال بودن توزیع  یافته ها: نتایج حاصل از مقدار چولگی و کشیدگی بهزیستی مدرسه با خوشبینی تحصیلی و تاب
 .دهند متغیرها در این پژوهش می

بینی تحصیلی در  درسه با خوشی بهزیستی منتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند که مقادیر ضریب همبستگی پیرسون برا
 .دار مثبت می باشد دارای ارتباط معنی %2آوری تحصیلی در سطح  درسه با تابدارای ارتباط از نوع منفی و برای بهزیستی م %2سطح

 
 

 یلیآوری تحص تاببهزیستی مدرسه، خوشبینی تحصیلی و  واژگان کلیدی:

 نو در علوم تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی 

 

 مقدمه 

می  جامعه یک اساس و بنیاد تشکیل دهنده پرورش و آموزش
به  توانسته است ساننا دانش و یادگیری باشد. بوسیله
 ،دستاوردها این انتقال و شدن انباشته از برسد و دستاوردهایی

 و سازگاری موجب و تشکیل شده جوامع قالب در فرهنگ

 .[2]است دیدهگر افراد سلوک

از دغدغه های اصلی پژوهشگران نظام تعلیم و تربیت، بررسی 
عوامل تاثیر گزار بر موفقیت تحصیلی، همواره مد نظر آنها قرار 
داشته و در مطالعات متعدد این عوامل به تناسب اهمیت و 
تاثیری که بر موفقیت تحصیلی داشته اند، شناسایی شده اند. 

عوامل مهمی است که بر نتایج یکی از  2بهزیستی تحصیلی
تحصیلی اثر بسزایی دارد. بهزیستی تحصیلی شبیه حالت ذهنی 
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 ،مثبت و رضایت بخش است که در بردارنده انرژی یا شور
 .[1]دمی باش احساس تعهد و شیفتگی یا دلبستگی

مدرسه از عوامل محیطی کمک کننده در تحول روانی نوجوانان 
باال بردن سطح سالمت در  است. مدرسه مهمترین مکان برای

بین کودکان و نوجوانان می باشد. به همین منظور متولیان امر 
تعلیم و تربیت در تالش هستند که با ایجاد شرایط مناسب در 

طبق نظر مدارس زمینه بهزیستی دانش آموزان را افزایش دهند. 
آموزان  بهزیستی دانش [8](1420) 1بورستو، لفرنکویس و دیاموند

ای مداخله زودهنگام با مهیا کردن حمایت قابل دسترس به معن
بوده و برای دانش آموزان، بهترین فرصت بمنظور غلبه بر 
مشکالت و مسائلی که در حال حاضر زندگی آنها را تحت تاثیر 

 قرار داده است، می باشد.

بهزیستی یک حوزه در حال رشد پژوهشی است. در سال های 
بعنوان یک عامل مهم بافتی در اخیر، بررسی بهزیستی مدرسه 

ایجاد تجارب مثبت مدرسه و همچنین یک عامل اثربخش در 
تحول روانی نوجوانان مورد توجه پژوهشگران در حوزه 
روانشناسی تربیتی قرار گرفته است. در واقع، در سال های اخیر 
بکارگیری اصطالح بهزیستی بعنوان یک هدف آشکار آموزشی، 

 [8](1420لفرنکویس و دیاموند )، ورستوبمتداول تر شده است. 
این اعتقادند که با ایجاد بهزیستی مدرسه، از طریق مداخله  بر

زود هنگام و فراهم کردن حمایت های قابل دسترس برای 
دانش آموزان، می توان بهترین فرصت را برای غلبه بر مشکالت 

م و مسائلی که زندگی نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد، فراه
نمود. پژوهشگرانی که به مطالعه بهزیستی مدرسه پرداخته اند به 
دنبال شرایطی می باشند که بتوانند زمینه بهزیستی را در محیط 
های آموزشگاهی فراهم آورند. برنامه های اخیر سالمت مدرسه 
نیز بر چگونگی ارتقای سالمت از طریق برقراری بهزیستی در 

  .[0]ندسه متمرکز شده امدارس و ایجاد تجارب مثبت مدر
بهزیستی مدرسه سازه ای چند بُعدی است و مجموعه ای از 
ویژگی های مثبت از قبیل پیشرفت تحصیلی، توانایی مقابله و 
انعطاف پذیری موثرتر در مواجه با سختی ها، سالمت جسمانی و 

 .[5]روانی و روابط بین فردی رضایت بخش را به دنبال دارد 
 مدارس در بهزیستی مطالعه به که انیبنابراین پژوهشگر

 ابعاد بتوانند که هستند شرایطی دنبال به همچنین پرداخته اند

 تا کنند فراهم آموزشگاهی محیط های در را بهزیستی مختلف

 بهبودبتوانند به  و عوامل تاثیر گذار بر آن را پیشبینی کرده

 از یکی مدرسه شک بی .یابند دست دانش آموزان عملکرد
بینی  پیش خصوص این در و بوده آموزش ارکان رینمهمت

بهزیستی مدرسه بر اساس تاب آوری تحصیلی دانش آموزان 
 .[0]ت انداس ضروری و مهم

که  می باشد جدیدی حیطهخوش بینی تحصیلی دانش آموزان 
 شده تشکیل [7](1428) 8و همکاران موران-اسچننتوسط 

 ،ی دانش آموزاناین مفهوم که از سه مولفه تاکید تحصیل .است
اعتماد دانش آموزان به معلمان و احساس هویت دانش آموزان 

یک باور مثبت در دانش  شکل می گیرد،نسبت به مدرسه 
با توانایی این را دارند تا مبنی بر اینکه آنها می باشد آموزان 

نسبت اعتماد معلمان و احساس هویت  ،تاکید به یادگیری خود
 بوجود آورند.حصیلی خود را زمینه پیشرفت ت ،مدرسه به

که  بوده ر فردیوآموز یک با خوشبینی تحصیلی دانش حقیقتدر 
امر این  تشکیل می شود و بهعوامل محیطی در فرد  تحت تاثیر
در صورت برقراری روابط اعتماد آمیز بین دانش  که معتقد است

 تاکیدهای  وجود ویژگی در مدرسه، آموزان و کادر آموزشی
احساس یگانگی با  تشکیلیط و به دنبال آن تحصیلی در مح
بدست فرد در مسیر پیشرفت انگیزه باالیی  ،محیط آموزشی

در تایید تاثیر این سازه بر . [7]نایل می شودو به موفقیت  آورده
صورت  پژوهش های فراوانیعملکرد دانش آموزان دختر و پسر 

 (1428)موران و همکاران  پژوهشکه مهمترین آنها پذیرفته 
ی مشابه با نتایج می باشد. [3](1422) 0سایتو فورآدامز  و[ 7]

دست  به [24](2818) عارفی و [1](1428) 5شهیدتوسط  این
ه است. لزوم توجه به این سازه زمانی بهتر درک می گردد که آمد

در سالهای اخیر با گستره ای از نگرش منفی نسبت به مسائل 
آموزان  صیل در بین دانشروزمره به ویژه در ارتباط با امر تح

 روبه رو بوده ایم.

 آینده وقایع در مورد را مطلوب افراد انتظارات بینی، خوش
 مقاوم و انگیزش مهمی برای بسیار منبع و سازد می منعکس

 سطح و تعهدات از باالیی و سطح با بینی خوش. [22]است بودن
 های امبا گ بینی خوش. دارد رابطه تعهد عدم یا اجتناب از پایینی
 در بیشتر و مقاومت است همیاه فرد سالمت حفظ برای فعاالنه
 بر عالوه بینی خوش. [21]دارد پی در را آموزشی های فعالیت
 و موفقییت در [28] گردد می تحصیلی موجب بهزیستی اینکه

  دارد. مهمی تحصیلی نقش پیشرفت
 برای توانایی هایش به فرد اطمینان عبارت است از آوری تاب

 و عاطفی ثبات ای، مقابله توانایی های داشتن استرس، بر بهغل
 طرف از اجتماعی حمایت که باعث افزایش فردی های ویژگی

 آوری می توان از آن را تعریف تاب در. [20]شودمی  دیگران

 تهدید شرایط یا ها آسیب برابر در منفعل مقاومت صرفا بعنوان

 خودو  پیرامونی حیطم سازنده آور تاب فرد بلکه، دانست، کننده

 حوزهای در آوری بتا. [25]باشدمی  فعال کننده ای مشارکت

 آوری تاب حقیقت در .خاصی را ایفا می کند نقش هم تحصیل

 دیگر و مدرسه در موفقیت احتمال افزایش عنوان به تحصیلی

 ناگوار شرایط علیرغم فضایل(  و )کماالت موفقیت های حوزه



 عزیزی

04 

 می تعریف ناگوار تجربیات و وتفردی متفا ویژگیهای محیطی،

 .شود
 و ها سازه شناسایی را خود نهایی تاب آوری تحصیلی هدف

بوجود  را انسان شادکامی و بهزیستی که می پندارد هایی شیوه
 بیشتر چه هر تطابق زمینه های که عواملی رو این می آورد. از

بنیادی  باعث می شوند، را زندگی های تهدید و نیازها با آدمی
در این  باشند و می رویکرد این پژوهش مورد های سازه رینت

 های حیطه در به ویژه ،خاصی جایگاه آوری تاب بین،

 خود به روانی، بهداشت و خانواده روانشناسی تحولی، روانشناسی
 .[20]است داده اختصاص

 با آمیز موفقیت سازگاری پیامد یا توانایی، فرایند یک آوری تاب

 انطباق پویای فرایند به است و شده تعریف کننده تهدید شرایط

 دینر، .داللت می کند زندگی ناگوار و تلخ های تجربه با مثبت
 رابرتز، پیترز، مالدینگ، ( 1441) 0هلیول و شلیمک لوکاس،

 درونی و مشخصه ذاتی معتقدند (،1421) 7اسپارکمن و ائونارد

 جهت دارای آور تاب افراد است؛ خودشکوفایی آوری، تاب

 نقش دیگران با ارتباط در اند، زندگی در مشخص گیری

فزون بر ا ،[27]هستند  درونی قدرت دارای و دارند حمایتگرانه
 آوری تاب که بر این باورند پژوهشگران عده زیادی از این،

 و عاطفی هیجانی، پیامدهای مثبت با خود ترمیم نوعی از

 .باشدمی  شناختی
 هنگامی اتفاق می افتد وریآ تاب یادگیری، و آموزش حوزة در

 انجام در ناکامی و شکست و تهدیدکننده شرایط با فراگیران که

 .[23]شوند مواجه تحصیل
 .می باشد چندگانه عامل های تأثیر تحت تحصیلی آوری تاب

 تحصیلی شکست معرض در که افرادی برای عامل ها این

 عامل های دیگر عبارت به یا داشته و محافظتی نقش هستند،

 .[21]آید حساب می  به آوری تاب کننده حمایت
ی بهزیستی مدرسه و  زمینه در علمی تحقیق با توجه به کمبود

عوامل موثر بر آن، اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر بسیار بارز 
می باشد. بنابراین پژوهشگر بر آن است تا با انجام این پژوهش 

تاب  پیش بینی بهزیستی مدرسه بر اساس خوشبینی تحصیلی و
 آوری تحصیلی را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

و اپدناکر و  [14](2113) 3سامدلبهزیستی مدرسه ابتدا توسط 
مطالعه شده است. بهزیستی مدرسه  [12](1444) 1دامی وان

می نشان می دهد که دانش آموز بسیار به مدرسه عالقه مند 
دیگر  و حضور در مدرسه را به بسیاری از فعالیت های باشد

. هستترجیح می دهد، بنابراین از آمدن به مدرسه خشنود 
که شامل:  گرددطبقه تقسیم می  0مفهوم بهزیستی مدرسه به 

روابط اجتماعی در مدرسه )دوست  (1شرایط مدرسه )داشتن(،  (2
وضع  (0روشهای خود شکوفائی در مدرسه )شدن( و  (8داشتن(، 

ش، یادگیری، سالمت )سالمت(. بهزیستی مدرسه با آموز
  [11]استپیشرفت تحصیلی و رضایت از تحصیل مرتبط 

مدرسه را به عنوان  بهزیستی [18]( 2810)مکتبی و همکاران
اعمال و رفتار دانش آموزان در موقع حضور در مدرسه تعریف 

 .کند می
خود تحت  در پژوهش [10](1412شیر محمدی و همکاران )

با نقش  یلیتحص یستیزشفقت به خود و به نیارتباط ب "عنوان 
در  یلیتحص ینیادراک شده و خوش ب یلیاسترس تحص یانجیم

 ینیخوش ببه این نتیجه رسیدند که  "دختر انیدانشجو
دانش آموزان دختر را  یلیتحص یستیتواند بهز یم یلیتحص

 .بهبود بخشد

در پژوهش خود تحت عنوان  [15](1411و همکاران ) 24هوزلر
مرتبط با مدرسه، اهداف  یستیبهز نیارتباط ب یآشکارساز"
که  یدر حال "دانش آموزان یلیتحص ینیو خوش ب شرفتیپ

 نی، چندبه این نتیجه دست یافتند که  رد شد یگریانجیفرض م
و  شرفتیمرتبط با مدرسه بر اهداف پ یستیبهز یها مؤلفه از اثر

 تاثیر دارند. یلیتحص ینیب خوش
که هر چه بیشتر  استقابل مشاهده با بررسی پیشینه پژوهش، 

اهمیت بهزیستی مدرسه به عنوان متغیری اساسی در فرآیند 
، زمینه برای انجام پژوهش در این نمایان می شودتربیت و  تعلیم

 .گرددحوزه بهتر فراهم می 
پژوهش خود به این  در [10](1421) 22سامدل، ولد و برونیس

احساس که بهزیستی مدرسه شامل، دامنه ای از  نتیجه رسیدند
امنیت و اطمینان نسبت به مدرسه )در رابطه با احساس تنهایی 

ای از انتظارات معلمان می  جهرنکردن و قلدری نکردن( و د
؛ [17](1420) 21ر و انترامینفنه ،پژوهش هاباشد. در بسیاری از 

 (1427) 28فیوریلی، دی استاسیو، دی چایچیو، په په و سلما آرو
 25؛ پالوش، مارکوتیو و کاستیو[11](1423) 20، دتو و کینگ[13]
بین خوش بینی تحصیلی و بهزیستی  بر رابطه [84](1421)

 .کید شده استأمدرسه ت
ت در مدرسه با احتمال باالی موفقیّ بعنوانتاب آوری تحصیلی 

وجود شرایط چالش برانگیز و تهدیدآمیز که ناشی از صفات، 
  .[82] تعریف می گرددشرایط و تجارب اولیه 

که بین تاب  [81](2811دیگری، شفیعی و برهمت )ر پژوهش د
آوری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در دانش آموزان دارای 

 ضعف ریاضی، رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
تحت عنوان  [88](2811در مطالعه محسنی فرد و طاهر پور )

بررسی رابطه بین تاب آوری و ارتباط مثبت در مدرسه با نقش "
جی بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر مدارس میان

یافته های تحقیق نشان داد که ، "متوسطه اول شهر بندرعباس
بین تاب آوری و ارتباط مثبت در مدرسه با نقش میانجی 
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بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر مدارس متوسطه اول 
 .شهر بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد

آوری تحصیلی  بررسی رابطه بین تاب"نوان در پژوهشی تحت ع
درنهایت  "و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر مهاباد

های تحقیق  ید فرضیهیهای تحقیق نشان دهنده تا نتایج یافته
آوری  بین تاب رابطه معناداریوجود باشد. نتایج حاکی از  می

آوری  . همچنین تابمی باشدتحصیلی و بهزیستی تحصیلی 
حصیلی بر روی بهزیستی تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهر ت

 .[80] معناداری داردثیر مثبت و أمهاباد ت
با مروری بر ادبیات پژوهشی انجام شده در مورد تاب آوری 
تحصیلی و عوامل موثر بر آن می توان مشاهده نمود برخی 

 (2811رضایی ) ،[85](2833مثل پژوهش کشتکاران )تحقیقات 
و  [83]( 1443 ) 20، مارتین و مارش[87](2818ریزی )، که[80]

 .آوری تحصیلی پرداخته اند له تابأ... به مس
به بررسی  که [81](2810پژوهش چراغی خواه و همکاران )در 

نقش خوشبینی تحصیلی، هیجانات تحصیلی و بهزیستی مدرسه 
پرداختند به این نتیجه رسیدند  آموزان در عملکرد ریاضی دانش

بینی تحصیلی و بهزیستی مدرسه با عملکرد  ن خوشیکه ا
نتایج نشان داد، . ریاضی همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت

بهزیستی مدرسه هم در گروه دختران و هم در گروه پسران با 
ی مثبت و معناداری دارد و عملکرد ریاضی  عملکرد ریاضی رابطه

 .کند بینی می را نیز پیش

 

 روش شناسی
می باشد،  دردسترساینکه پژوهش حاضر از نوع  با توجه به

جامعه آماری را تمامی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه 
که تمایل به  2811-2044شهرستان بانه در سال تحصیلی 

. با توجه به ندتشکیل دادنفر(،  312تکمیل پرسشنامه داشتند )
 و عدم حضور دانش آموزان در مدرسه، پس از 21-پاندمی کووید

تهیه و تنظیم پرسشنامه بصورت یک لینک اینترنتی و هماهنگی 
مسئولین آموزش و پرورش و اخذ مجوز، لینک پرسشنامه در با 

کلیه گروه ها و کانال های مجازی مدارس قرار داده شد و 
پرسشنامه ها در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. پرسشنامه هایی 

از: پرسشنامه  بودند عبارت که در اختیار آزمودنی ها قرار گرفتند
پرسشنامه تاب آوری خوشبینی تحصیلی و بهزیستی مدرسه، 

داده ، ها از تکمیل پرسشنامه . در پایان بعد(ARI) تحصیلی 
وارد  ،تحلیلتجزیه و  جهت ثبت وآنها جمع آوری شده و  های

 .شدند  SPSS نرم افزار

 لینک پرسشنامه ها:
http://digiform.ir/wfb9f7619 

 

 ابزار

 :پرسشنامه بهزیستی مدرسه .1
پرسشنامه بهزیستی به عنوان بخشی از پژوهش کاپالن و 

طراحی و اجرا شد. این پرسشنامه یک  2111در سال  27ماهر
که هر یک از داده های  می باشدکاغذی -مقیاس مدادی

نج درجه ای لیکرت از کامالً موافق پرسشنامه در یک مقیاس پ
و تنظیم ( 2تا کامالً مخالف=  5تا کامال مخالف )کامال موافق = 

. سه بعد بهزیستی مدرسه که توسط پرسشنامه تکمیل می شوند
اندازه گیری می شود، عبارتند از: عالقمندی به مدرسه، 
خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب است. این 

ماده برای عالقه  7ماده  23از  ؛ماده است 23مه دارای پرسشنا
عبارت برای  0به مدرسه )مثال: دوست دارم در مدرسه باشم(، 

خودکارآمدی ادراک شده )مثال: اگرچه کار در مدرسه سخت 
عبارت برای رفتارهای  5است، اما می توانم آن را یاد بگیرم(، 

می شوند( است مخرب )مثال: معلمان اغلب از دست من ناراحت 
 خودکار ، 7 تا 2 های گویه با  مدرسه به مندی عالقه .[04]
 رفتارمخرب و 28 تا 3 های گویه با  تحصیلی شده ادراک مدیآ

 نوع از ای درجه 5 مقیاس اساس بر 23 تا 20 های گویه با 
 . شوند می بندی درجه موافقم کامالً  تا مخالفم کامالً از لیکرت

 

 پایایی

 پژوهش های خود، ضرایب در [04](2111هر )ما و کاپالن

 تحصیلی شده ادراک خودکارآمدی مدرسه، به عالقمندی پایایی

 دست /. به35/. و 30/.، 31ترتیب  به مخرب را و رفتارهای

 ضرایب محاسبه به منظور[ 02] (2818پارسا ) آورده بودند.

 استفاده تنصیف و کرونباخ آلفای روش از دو پرسشنامه پایایی

بهزیستی مدرسه  آزمون کل کرونباخ آلفای است و ضرایب دهکر
 شده ادراک خودکارآمدی مدرسه، به عالقمندی /. و ابعاد01

 /. به51/. و 78/.، 70به ترتیب   مخرب رفتارهای و تحصیلی

 برای تصنیف روش با پایایی ضرایب است. همچنین آمده دست

 مدرسه، هب عالقمندی ابعاد برای /. و04مدرسه  کل بهزیستی

ترتیب  به مخرب و رفتارهای تحصیلی شده ادراک خودکارآمدی
 حاکی از آمده دست به نتایج آمد. دست به /. 05/. و 03/.، 58

 برخوردار خوبی درونی همسانی ضرایب از ابزار این که است آن

 .می باشد
 

 روایی
 مقیاس محتوایی و صوری روایی[04] (2111ماهر ) و کاپالن

 سازه با آن همبستگی سنجش طریق از را مدرسه بهزیستی

پارسا  اند. داده گزارش کافی و آن تایید کرده در ارتباط های
 بهزیستی مقیاس گیری اندازه مدل استفاده از با  [02](2818)

http://digiform.ir/wfb9f7619
http://digiform.ir/wfb9f7619


 عزیزی

01 

در  .است داده گزارش مطلوبی با ارزش و مدل مدرسه، آن را
 ینبد سازه، روایی از استفاده با مقیاس این روایی پژوهش این

خرده  آن کل نمره با سوال هر ی نمره همبستگی که صورت
 محاسبه می گردد. مقیاس

 

 (ARI) پرسشنامه تاب آوری تحصیلی .2
تهیه شد و در دو [ 01] (1440) 23ساموئلزاین پرسشنامه توسط 

پژوهش مناسب بودن آن مورد تایید قرار گرفت و سپس با 
د. این با همکاری وو چاپ ش 1441گسترش مطالعه در سال 

گویه و سه خرده مقیاس مثبت نگری،  11پرسشنامه دارای 
جهت گیری آینده و مهارتهای ارتباطی می باشد و نسخه ی 

سوال است که از شرکت کنندگان تقاضا می شود  04نهایی آن 
تا میزان تاب آوری تحصیلی خود را بر روی یک مقیاس پنج 

درجه ( 5موافقم ) تا کامالً( 2درجه ای لیکرت از کامالً مخالف )
 بندی کرده و پرسشنامه را تکمیل کنند.

، 17، 18، 25، 20، 22، 24، 7، 5، 0سؤاالت  گویه، 11 بین از
تاب  پرسشنامه می باشند و معکوس گذاری نمره دارای  11، 13

 و نژاد سلطانی توسط ایران در هنجاریابی از بعد تحصیلی آوری
 .یافت لیلتق 11 به  سؤال 02 ( از2811همکاران )

 
 تحصیلی آوری تاب پرسشنامه های : مؤلفه2 جدول

 ها مؤلفه به مربوط سؤاالت ها مؤلفه

 ارتباطی مهارتهای
5،7 ، 24 ، 22،28،20،25،18،15،10،17 ، 

13 ، 11 

 10 ، 14 ، 21 ، 23 ، 21،20،27 ، 3 ، 0،0 آینده گیری جهت

 2،1،8،1،12،11 نگری مثبت و محور مسئله

 
 : تحصیلی تاب آوری پرسشنامه یاییپا و روایی

در پژوهشی پایایی این پرسشنامه در دو نمونه دانش آموزان و 
دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است که پایایی مؤلفه 
مهارت های ارتباطی در بین دانش آموزان و دانشجویان به 

، پایایی مؤلفه جهت گیری آینده در بین /. 70و /. 77ترتیب 
و پایایی مؤلفه /. 05و /. 03ان و دانشجویان به ترتیب دانش آموز

مسئله محور و مثبت نگری در بین دانش آموزان و دانشجویان 
می باشد و پرسشنامه از روایی مناسبی /. 01و /. 08به ترتیب

  .[08]باشدبرخوردار می 
 
 

 :پرسشنامه خوشبینی تحصیلی .2

اران توسط اسچنن موران و همکپرسشنامه خوشبینی تحصیلی 
گویه در یک طیف  13ساخته شده است و دارای [ 7] (1428)

( 5( تا خیلی زیاد )2که از خیلی کم ) درجه ای است 5لیکرتی 
 خرده مقیاس 8نامه دارای ش. این پرساست درجه گزاری شده

گویه(،  3وزان )مکید تحصیلی دانش آأت می باشد که عبارتند از:
ویه( و احساس هویت گ 24اعتماد دانش آموزان به معلمان )

حداقل نمرات کسب  گویه(. 24وزان نسبت به مدرسه )مدانش آ
برابر با  04تا  14می باشد. نمره بین  204و حداکثر  13شده 

خوشبینی تحصیلی متوسط و  04تا  04خوشبینی تحصیلی کم، 
 به باال خوشبینی تحصیلی زیاد تعریف می شود. 74
 

خوشبینی تحصیلی اسچن : خرده مقیاس های پرسشنامه 1جدول 
 موران

 گویه ها خرده مقیاس ردیف

 2-24 اعتماد دانش آموزان به معلمان 2

 22-23 تاکید تحصیلی دانش آموزان 1

 21-13 احساس هویت دانش آموزان نسبت به مدرسه 8

 

ضریب پایایی این پرسشنامه را به  [7]و همکاران موران اسچنن
مقیاس اعتماد دانش آموزان این ترتیب گزارش دادند: در خرده 

% و احساس 10%، تاکید تحصیلی دانش آموزان 18به معلمان 
 (2818شد. عارفی )% می با15هویت دانش آموزان به مدرسه 

% 11روایی سازه را تایید کرد و پایایی کل پرسشنامه را  ،[24]
 اسچنن موران و همکاران پایایی پرسشنامه اعالم کرده است.

، /.301، /. 311رده مقیاس ها به ترتیب، برای هر یک از خ
 آمده است.بدست /. 118 پرسشنامه برابرو برای کل /. 121

 

 یافته ها
دارای میانگین  عالقه به مدرسهمتغیر  دهد که  یمنتایج نشان 

 یآمد خودکار یرمتغباشد.   یم 33/1 یارانحراف مع و 51/23
ف معیار و انحرا 41/12یانگین دارای م یلیشده تحص  ادراک

و  27/28دارای میانگین  مخرب رفتارهمچنین . است 71/0
باشد؛ همچنین نتایج مربوط به متغیر   یم 00/1انحراف میانگین 

 نشان داده شده است. 8اصلی پژوهش در جدول 
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 ها : میانگین و انحراف معیار پرسشنامه8جدول 

 متغیر 
حجم 
 نمونه

 کشیدگی چولگی لحداق حداکثر انحراف معیار میانگین

 یستیبهز
 مدرسه

 023/4 814/4 22 05 33/1 51/23 312 عالقه به مدرسه

 150/4 -548/4 0 54 71/0 41/12 312 یلیشده تحص ادراک یخودکارآمد

 082/4 104/4 5 84 00/1 27/28 312 رفتارمخرب

بینی   خوش
 یلیتحص

 -140/4 -832/4 24 01 12/3 55/80 312 اعتماد دانش آموزان به معلمان

 572/4 -810/4 24 04 45/5 74/11 312 دانش آموزان یلیتحص یدتاک

 870/4 -517/4 24 54 75/0 84/80 312 دانش آموزان نسبت به مدرسه یتاحساس هو

آوری  تاب
 یلیتحص

 034/2 -042/4 0 18 01/8 50/11 312 یمسئله محور و مثبت نگر

 087/4 -011/4 27 84 23/5 17/83 312 یندهآ یریجهت گ

 -102/4 -011/4 10 82 03/7 40/54 312 یارتباط یها مهارت

 

 ها  بررسی نرمال بودن متغیر
های به دست آمده از جامعه   و پاسخ ها یرمتغ یفپس از توص

 یرغ یانرمال  یدمناسب، با یک آماریآماری ، برای استفاده از تکن
نمود تا بتوان  یآوری شده را بررس  های جمع  نرمال بودن داده

 یلو سؤاالت را تحل یدهمناسب را برگز های  آزمون بر اساس آن،
  کرد.

باشد؛   یم یععدم تقارن تابع توز یااز تقارن  یاریمعی مقدار چولگ
 و یچنان چه مقدار چولگ یدر حالت کلبه این صورت که 

ها   داده باشند،قرار داشته  +( 1و  - 1)ها در بازه   داده یدگیکش
 و یحاصل از مقدار چولگ یجنتاهستند.  نرمال برخوردار توزیع از

آوری   تاب، خوشبینی تحصیلی و مدرسه یستیبهزیدگی کش
 . شده استنشان داده  0 در جدولیلی تحص

 
 پژوهش یرهایآزمون نرمال بودن متغ جهینت: 0جدول 

 کشیدگی چولگی حداقل حداکثر انحراف از معیار میانگین متغیر

 334/4 -25/4 18 72 31/5 17/51 درسهم یستیبهز

 200/4 -813/4 88 280 03/23 50/13 یلیبینی تحص خوش

 247/4 -807/4 57 208 00/28 37/224 یلیآوری تحص تاب

 
+ و  1)در بازه  یدگی کهوکش یحاصل از چولگ یجبا توجه به نتا

ها در این  یرمتغ یعتوز بودن از نرمال نشان، ( قرار دارند- 1
 دهند.   یم پژوهش

با مدرسه  یستیبهز یها  مؤلفهبررسی رابطه 

 یلیآوری تحص  تاب خوشبینی تحصیلی و

  مؤلفه عالقهدهد   یمنتایج مقدار همبستگی پیرسون نشان 

 2در سطح  یلیآوری تحص  تاب یها  به مدرسه با مؤلفه یمند
ارتباط  ینهمچن. بوده است یو از نوع منف دار  یدرصد معن

آوری   تابی ها  با مؤلفه یلیشده تحص  ادراک یآمد خودکار
. ارتباط و از نوع مثبت است دار  یدرصد معن 2در سطح  یلیتحص
درصد  2ی در سطح ارتباط یها  مهارت مؤلفه با مخرب رفتار

ی و مسئله محور و مثبت نگری ها  مؤلفهمعنی دار شد اما با  
 داری نشان نداد.   ینده ارتباط معنیآ یریجهت گ

یلی تحص یآور  مدرسه و تاب یستیبهز یها  رابطه مؤلفهتایج ن
 آمده 5 در جدول یرسونپ یهمبستگ یبآزمون ضربا استفاده از 

 است. 

 
 یلیآوری تحص تاب مدرسه و یستیبهز یها مؤلفه یرسونپ یهمبستگ یبضر: مقادیر 5 جدول

 

 یلیآوری تحص تاب

 مؤلفه
مسئله محور و 

 یمثبت نگر
 یریجهت گ

 یندهآ
 یها مهارت
 یارتباط

 یستیبهز
 مدرسه

به  یعالقه مند
 مدرسه

 -115/4** -223/4** -287/4** ضریب همبستگی

 442/4 442/4 442/4 مقدار احتمال



 عزیزی

00 

 یخودکارآمد
 یلیشده تحص ادراک

 131/4** 028/4** 003/4** ضریب همبستگی

 442/4 442/4 442/4 مقدار احتمال

 رفتارمخرب
 -201/4** 487/4 452/4 یضریب همبستگ

 442/4 110/4 202/4 مقدار احتمال
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 SIG. (2-tailed) = مقدار احتمال  

 
 آمده است.  0تحصیلی با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در جدول بینی   های بهزیستی مدرسه و خوش  نتایج رابطه مؤلفه

 
 بینی تحصیلی های بهزیستی مدرسه و خوش : مقادیر ضریب همبستگی پیرسون مؤلفه 0جدول 

 

 بینی تحصیلی خوش

 مؤلفه
اعتماد دانش آموزان به 

 معلمان
تاکید تحصیلی 
 دانش آموزان

احساس هویت دانش آموزان 
 مدرسه نسبت به

بهزیستی 
 مدرسه

 عالقه مندی به مدرسه
 -211/4** -218/4** -140/4** ضریب همبستگی

 442/4 442/4 442/4 مقدار احتمال

شده  خودکارآمدی ادراک
 تحصیلی

 081/4** 080/4** 085/4** ضریب همبستگی

 442/4 442/4 442/4 مقدار احتمال

 رفتارمخرب
 -242/4** -404/4 -252/4** ضریب همبستگی

 440/4 158/4 442/4 مقدار احتمال
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed 
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 SIG. (2-tailed) = مقدار احتمال  

 

 بینی تحصیلی و  ی خوشها  مؤلفه یونرگرس یجنتا

 یستیبهز بینی  یشپ یبرا آوری تحصیلی  تاب

  مدرسه

به عنوان متغیر مدرسه  یستیبهزبینی بودن   نتایج قابل پیش
 یآور  تاب بینی تحصیلی و  ی خوشها  مؤلفهمالک )وابسته( و 

به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده )متغیر مستقل( با  یلیتحص
 نشان داده شده است.   7استفاده از آزمون رگرسیون در جدول 

 
  یلیتحص یآور تاب بینی تحصیلی و  ی خوشها مؤلفهبا استفاده از مدرسه  یستیبهزبینی  : نتایج آزمون رگرسیون برای پیش 7جدول 

T P< R R (Betaبتا ) 
2 

F P< 

متغیرهای 
 یآور تاب

 یلیتحص

 442/4 822/0 004/4 یمسئله محور و مثبت نگر

 442/4 101/0 107/4 یندهآ یریجهت گ 442/4 452/07 207/4 830/4

 442/4 711/5 -200/4 یارتباط یها مهارت

متغیرهای 
بینی  خوش

 تحصیلی

 187/4 230/4 -404/4 اعتماد دانش آموزان به معلمان

133/4 438/4 030/10 442/4 
 442/4 131/0 155/4 تاکید تحصیلی دانش آموزان

احساس هویت دانش آموزان 
 نسبت به مدرسه

220/4 077/1 428/4 

 

استنباط  توان  یم 7در جدول  یانسوار یلتحل یجبا توجه به نتا
 یآور  تاب یها  بینی کننده )مؤلفه  پیش های ییرنمود که متغ

درصد  5در سطح دار   مدرسه ارتباط معنی یستی( و بهزیلیتحص
بینی   قادر به پیش یلیتحص یآور  تاب یها  وجود دارد و مؤلفه

( برابر R2) یینتع یب. مقدار ضرباشد  یدرسه مم یستیبهز
 یستیبهز یانسدرصد از وار 25آن است که حدود  یانگرب 207/4

بینی   قابل پیش یلیتحص یآور  تاب یها  مدرسه توسط مؤلفه
 است. 



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

05 

می توان   3همچنین با توجه به نتایج تحلیل واریانس در جدول 
های   ه )مؤلفهبینی کنند  های پیش استنباط نمود که متغییر

دار   بینی تحصیلی( و متغیر بهزیستی مدرسه ارتباط معنی  خوش
بینی   تحصیلی قادر به پیشبینی   های خوش  وجود دارد و مؤلفه

Rباشد. مقدار ضریب تعیین )  بهزیستی مدرسه می
( برابر 2

درصد از واریانس بهزیستی  3بیانگر آن است که حدود  438/4
بینی   بینی تحصیلی قابل پیش  خوش های  مدرسه توسط مؤلفه

داری و بتا، قابل استنباط   است. همچنین با توجه به سطح معنی
بینی تحصیلی، تاکید   های خوش  است که از میان مؤلفه

تحصیلی دانش آموزان و  احساس هویت دانش آموزان نسبت به 
بینی می   دار بوده و قادر به پیش  درصد معنی 5مدرسه در سطح 

  د. اما مؤلفه اعتماد دانش آموزان به معلمان قادر به پیشباشن
 بینی بهزیستی مدرسه نیست.

 

 نتیجه گیری و بحث

اینکه خوشبینی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی در  بررسی در
 بهزیستی مدرسه را دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه،

 می نشان 7جدول  نتایج که طور همان کند؛ می بینی پیش

 بینی پیش چنین بیانگر آن است که های پژوهش فتهدهد یا

  .است پذیر امکان

های انجام گرفته زیر در یک راستا بوده  پژوهش با ها یافته این
 می باشند: و همخوان

21الدک
 و فرهنگ انگیزش، بین[ 00]( 1424همکاران ) و 

 کرده پیدا رابطه مدرسه بهزیستی ابعاد با تحصیلی خوشبینی

 و نجفی صالح و حجازی پژوهش افته هایی است. همچنین
دانش  خوشبینی دادند که نشان [05](2810لواسانی ) غالمعلی

 ایجاد موجب که کنند پیدا اعتقاداتی آنها می شود باعث آموزان

 اجتماعی بافت از آنها مثبت ارزیابی و شخصی کارآمدی احساس

 بهبود بهزیستی تحصیلی آنها می شود. نتیجه در و
 و آموز دانش خوشبینی بین رابطه وجود مؤید بلیق تحقیقات
 از های بهزیستی مدرسه مؤلفه رابطه و طرف یک از عملکرد

 با همسو و شده تایید تحصیلی خوشبینی و هستند دیگر طرف

 خوشبینی که کرد اظهار [1](1428شهید ) است. قبل های یافته

 شافزای و نمرات در پیشرفت جمله از هایی پیشرفت با تحصیلی
 مهم اثرات به [3](1422) فورسایت و آدامز .است همراه عملکرد

است.  کرده اشاره آموز دانش پیشرفت بر ها مؤلفه معنادار و
 که رسیدند نتیجه این به [7](1422همکاران ) و موران اسچنن

 بر مستقیمی معنادار اثر آموز دانش تحصیلی بینی خوش

 عملکرد ریانسوا از مهمی بخش و دارد آموز دانش عملکرد

 اجتماعی وضعیت اثرات از بیش درس ها، به را آموزان دانش

توسط عارفی  اثر این وجود .داد خواهد توضیح اقتصادی
 .شد تایید [24](2818)

بررسی  "ای تحت عنوان  در مطالعه[ 80]( 2813عبدالهی )
آوری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان  رابطه بین تاب

آوری  بین تاببه این نتیجه رسید که  "ابادابتدایی شهر مه
تحصیلی و بهزیستی تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. 

آوری تحصیلی بر روی بهزیستی تحصیلی دانش  همچنین تاب
 آموزان ابتدایی شهر مهاباد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 "تحت عنوان  [00](1428و همکاران ) 14تیاندر مطالعه 
درک شده و بهزیستی مدرسه در بین نوجوانان حمایت عاطفی 

چینی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی با نقش واسطه ای عزت 
به این نتیجه رسیدند که بین حمایت عاطفی درک شده و  "نفس

 بهزیستی مدرسه در بین نوجوانان رابطه معنا دارد وجود دارد.
 تحت[ 07]( 1427) 12احمد ندف و صدیقههمچنین در مطالعه 

به این  "ایجاد تاب آوری و بهزیستی در زمینه مدرسه  "عنوان 
نتیجه رسیدند که در محیط مدرسه ، ایجاد یک محیط حمایتی و 

جوانان به احتمال زیاد در کالس درس و  مراقبتی مهم است. 
مدرسه ای که احساس امنیت و پذیرش می کنند، رفتار مثبت 

معلمان در ارتقاء  همچنین بر نقش تری از خود نشان می دهند.
تاب آوری و بهزیستی تحصیلی ، نحوه آگاهی آنها از روابط 
مراقبتی ، انتظارات مثبت و ایجاد فرصت برای مشارکت دانش 
آموزان تمرکز دارد. در نهایت تاب آوری تحصیلی در ارتباط 

 مستقیم با بهزیستی مدرسه می باشد.
 

 پژوهش محدودیت های

 دارای پژوهش های انجام گرفته، ایرس به مشابه نیز مطالعه این

مد  باید آینده پژوهش های در که می باشد محدودیت ها برخی
 می تواند حاضر پژوهش محدودیت های توجه قرار گیرند و بیان

 این محدودیت های باشد.  راهگشا آتی پژوهشگران برای

 :از عبارتند پژوهش
 مقطع دوره دانش آموزان پژوهش این آزمودنی های چون .2

 سایر به باید با احتیاط را پژوهش این نتایج بودند، دوم متوسطه

 .داد تعمیم تحصیلی مقاطع
 بود،در تعمیم  دختر پژوهش این های آزمودنی چون جنسیت .1

 باید احتیاط شود. پسر آموزان دانش پژوهش به این نتایج

 فرهنگ و شهرها به تعمیم قابل پژوهش این نتایج حاصل از .8

 .دنمی باش دیگر های

 پژوهش بود این در اطالعات آوری جمع ابزار تنها پرسشنامه .0

 از خالی دلیل داشت و به همین گزارشی خود جنبه ی که

 نبوده است. گویی پاسخ در سوگیری و اشکال

 



 عزیزی

 

00 

 پژوهش پیشنهادهای
می  ارائه بخش دو در پژوهش پیشنهادهای قسمت این در

 .ربردیکا پیشنهادهای ب( و نظری پیشنهادهای شوند: الف(

 نظری یشنهادهای
دوره دوم  مقطع دختر آموزان دانش روی حاضر پژوهش .2

روی  مشابهی تحقیقات شود می پیشنهاد شد، انجام متوسطه
 نیز پسران همچنین و دانشجویان متوسطه، مقاطع دیگر 

 .گیرد صورت
جهت تجزیه و  حاضر پژوهش در که موضوع این به توجّه با .1

 شده استفاده همبستگی و رگرسیون روش از تحلیل داده ها تنها

 در می گردد آتی در این حیطه پیشنهاد پژوهشگران به است،

 روش های از استفاده با دیگری پژوهش های زمینه این

 نیمه آزمایشی و دیگر روش های تجزیه و تحلیل یا آزمایشی

 دهند. انجام

 از جلوگیری جهت آینده پژوهش های در می شود پیشنهاد .8

جمع  دیگر ابزارهای روشی(، تک )سوگیری شپژوه سوگیری
قرار  استفاده مصاحبه مورد و مشاهده مانند اطالعات آوری
 .گیرند

 نیز کشور مناطق سایر در پژوهش این که شود می پیشنهاد .0

افزایش  یافته ها مقایسه ی و پذیری تعمیم قدرت تا گیرد انجام
 .یابد

 

 کاربردی یشنهادهای
 را عملکرد گریز آموزان انشد معلمان می شود که توصیه .2

 شیوه این بروز به منجر عواملی که مجموعه و شناسایی کرده

 .بکوشند ها آن رفع صدد در و شناسایی می شوند را
 کمک راهکار های شود می توصیه والدین و معلمان به .1

همکاری  و داده آموزش آموزان دانش به را سازگار طلبی
 .کنند تشویق را گروهی بصورت

 موانعی کلیه کالس در شود می توصیه والدین و مانمعل به .8

از جانب دانش  تحصیلی طلبی کمک از پرهیز به منجر که را
 تسهیل و ها آن رفع جهت در و کرده شناسایی را شود آموز می

 .کنند اقدام سازگار طلبی کمک

 فراهم را شرایطی شود می توصیه مسئولین و معلمان به .0

 نگرش بیان و منفی عواطف بیان نامکا آموزان دانش تا نمایند

 آموزشی محیط مشکالت و ها کاستی مورد در دیدگاه ها و ها
 موجب مناسب، و منطقی موارد اثر ترتیب با و باشند داشته را

 .گردند مثبت عاطفه رشد نیز و داشتنی دوست محیط

 با شود می توصیه معلمان و مسئولین و اندرکاران دست به .5

 و مدرسه در گر حمایت و صمیمی و مگر محیطی نمودن فراهم

 را آموزان دانش بهزیستی و پیشرفت موجبات درس کالس
 .آورند فراهم

 باید چه آن آموزش بر عالوه که شود می توصیه معلمان به .0

 جهت را شرایط و نمایند تأکید تبحّری اهداف بر شود، یادگرفته

 .نمایند فراهم درس کالس در هدف این تقویت
 مناسب شرایطی کردن فراهم با باید تربیتی انمربی و معلمان .7

 برای بیشتری فرصت خالقیت و تبحّری ادراک رشد برای

 محیط و بدهند آموزان دانش به ها توانایی بر تسلط و یادگیری

 .کنند فراهم ها آن برای مناسب تری یادگیری

 فردی های تفاوت شود به می توصیه والدین و معلمان به .3

باعث  که روش هایی از و کرده برخورد راماحت با آموزان دانش
 شکل گیری یک محیط متعاقبا موجب می شود و تشویق رقابت

 مطالب درک و بر یادگیری و پرهیز نمایند می گردد، استرس پر

 عمیق فهم و آموزان دانش درونی انگیزش سبب تا کنند تأکید
 شود. مطالب

 

 مالحظات اخالقی
دارای اهمیت  یپژوهش هر رد اخالقی اصول رعایت که آنجا از

رعایت شده  زیر موارد نیز حاضر پژوهش انجام در ،زیادی است
 اند:

 تشریح و از اداره آ.پ شهرستان بانه پژوهشگر اخذ مجوز 

 پژوهش ماهیت و اهداف

  توضیح این امر که هیچگونه اطالعات شخصی از پرسش
 شونده پرسیده نخواهد شد

 شاختیاری دانش آموزان در پژوه شرکت 

 مورد در پژوهش آزمودنی های دخیل در به دادن اطمینان 

 آنها اطالعات بودن محرمانه

 در  آنها تمایل صورت در پژوهش از ها آزمودنی آزادانه خروج
 تکمیل پرسشنامهروند و هر مرحله از 

  هر محدودیت تکمیل پرسشنامه فقط برای یک بار توسط
 .(را تکمیل کندفقط یک بار می تواند پرسشنامه  IPنمونه )هر 

  پژوهش نتایج و علمی معتبر منابع قرار دادن استفادهمورد 
 در این تحقیق دیگران های

 اطالعات تحلیل و تجزیه در صداقت رعایت 
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