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چکیده
خوشبینی نگرشی مثبت به جهان پیرامون است و فرد خوشبین با چنین نگرش مثبتی در تالش است که دنیا
را به صورت بهتر و زیباتری ببیند .آنچه از تحقیقات انجام شده بر میآید این است که خوشبینی یکی از
اصولیترین مؤلفههایی است که امنیت را ارتقا میدهد و موجب سالمتی ،آرامش و مطلوبیت جامعه می-
شود .از مهمترین عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانشآموزان خوشبینی آنها به نظام آموزشی است.
بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خوشبینی دانشآموزان نسبت به نظام آموزشی ،بود.
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریه زمینهای انجام شد .ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته
بود .با بهرهگیری از روش نظریه زمینهای ،دادههای حاصل از مصاحبههای انجام شده با  30نفر از دانش-
آموزان دبیرستان پسرانه شهید فهمیده شهر تهران ،طی سه مرحله کدگذاری باز (اولیه) ،محوری و گزینشی
(انتخابی) شد .کدهای باز شامل  33مفهوم و کدهای محوری شامل چهار مقوله عمده است که مشتمل بر
ویژگیهای کارکنان مدرسه ،ویژگیهای محیطی و امکانات مدرسه ،برنامههای مدرسه و ویژگیهای
دانشآموزان میباشد .میل به رشد فردی ،به عنوان کد محوری پژوهش حاضر ،شناسایی گردید.
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مقدمه
خوشبینی 1از مهمترین مؤلفههای روانشناسی مثبتگرا 2است (سلیگمن .)2000 ،3هدف از
روانشناسی مثبتگرا ایجاد تغییر در روانشناسی و ارتقاء کیفیت زندگی است .این دیدگاه
میخواهد از نقاط قوت انسانها به عنوان سدی در برابر مشکالت روانی استفاده نماید
(سلیگمن .)2000 ،روانشناسی مثبتگرا در جستجوی کشف و توضیح محیطهای بهینه
است .روانشناسان مثبتگرا با تحلیل احساسات ،ویژگیها و گرایشهای مثبت ،موقعیت-
هایی را شناسایی میکنند که باعث رشد و پیشرفت انسانها میشود (مزارعی.)1331 ،
تعریف فرهنگ لغت از خوشبینی ،دو مفهوم مرتبط را شامل میشود .نخست یک گرایش
امیدوارکننده یا اعتقادی محکم است که موجب تسلط فرد بر شرایط میشود .دوم باور به
این عقیده یا تمایل که دنیا بهترین جهان موجود است .فرهنگ عمید ( )1331خوشبینی را
«به کارها و پیشآمدها به نظر نیک نگریستن» و فرد خوشبین را «کسی که به هر امر و
پیشآمدی از روی بدگمانی و سوءظن نگاه نکند و به کار خود و آینده خود امیدوار باشد»
دانسته است .عموم مردم خوش بینی را در نظر گرفتن نیمه پر لیوان یا عادت به انتظار پایانی
خوش ،برای هر دردسر واقعی ،در نظر میگیرند (سلیگمن ،رایوچ و گیلهام،1115 ،4
ترجمه داورپناه .)1311 ،خوشبینی نگرش مثبت افراد را به شرایط ناگوار و وقایع
خطرناک نشان میدهد .بنابراین خوشبینی به عنوان جنبهای مهم در تابآوری 5محسوب
میشود (هو و چانگ .)2010،6افراد خوشبین در موقعیتهای استرسزا ،میزان استرس
کمتری را ادراک و گزارش میکنند (بالدوین 7و همکاران )2010 ،و بر این باورند که به
طور کلی در زندگی رویدادهای خوب برایشان رخ میدهد و این پیامدها حاصل مدیریت

1. Optimism
2 . Positive psychology
3 . Seligman
1. Seligman, Reivich & Gillham
5. Resiliency
3. Ho & Cheung
7. Baldwin
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و مهار آنها بر شرایط است (آالرکون ،بولینگ و خازون )2013 ،1و همچنین از تجربه
سطوح پایین استرس و رویدادهای منفی (اورجودو ،پایلو ،فرناندز-ترادو و راموس،2
 )2012و کاهش نشانگان افسردگی و اقدام به خودکشی برخوردارند (موربرگ.)2012 ،3
کاور ،شیئر و سگرستروم )2010( 4معتقدند انسانهای خوشبین از رسیدن به هدف اطمینان
دارند و افراد بدبین در رسیدن به هدف و شرایط مشابه آن شک دارند .بررسیها نشان می-
دهد که خوشبینی باال ،آشفتگی و اضطراب کمتری را پیشبینی میکند (بریست ،5شیئر و
کاور .)2002 ،آنچه از تحقیقات انجام شده بر میآید این است که خوشبینی یکی از
اصولیترین مؤلفههایی است که امنیت را ارتقا میدهد و موجب سالمتی ،آرامش و
مطلوبیت جامعه میشود .از طرفی دیگر آنچه در تعیین شخصیت نقش اساسی دارد ،نیاز به
امنیت و ایمنی و رهایی از ترس است (ساروخانی و هاشم نژاد .)1310 ،تحقیقات همچنین
نشان داده است که خوشبینی و مثبتگرایی در مقابله با فشارهای زندگی و غلبه بر
نامالیمات روانی-اجتماعی در اقدام به رفتارهای مرتبط با سالمت ،اصالح سبک زندگی
و در نهایت کاهش بروز بیماریهای جسمانی و روانشناختی تأثیر مهمی دارد
(پسادزکی ،استوکل ،مسوندا و اسوروفلی2010 ،6؛ روبرتس ،گیبونس ،جرارد و آلرت،7
 .)2011باید توجه داشت که خوشبینی منوط به گفتن اظهارات مثبت به خود نیست .مهم
آن است که به هنگام مواجهشدن با شکست ،با استفاده از قدرت «تفکر غیر منفی» به خود
چه بگویید .مهمترین مهارت در خوشبینی آن است که هنگام رویارویی با مشکالت
روزمره زندگی ،الفاظ مخربی را که به خود میگوییم تغییر دهیم (سلیگمن ،2006 ،ترجمه
داورپناه و محمدی.)1311 ،

1. Alarcon, Bowling & Khazon
2. Orejudo, Puyuelo, Fernandez-Turrado & Ramos
3. Murberg
4. Carver, Scheier & Segerstrom
5. Brissette
6. Posadzki, Stockl, Musonda & Tsouroufli
7. Roberts, Gibbons, Gerrard & Alert
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در دین اسالم نیز که اساس آن بر مکتب توحید و رشد و تعالی انسان بنا نهاده شده،
همواره بر خوشبینی به عنوان ابزار انساندوستی و لطف و عطوفت تأکید نموده است .از
خوشبینی در قرآن و روایات تعبیر به «حسن ظن» شده که به معنای نیکانگاری درباره
خداوند ،فعل و انفعاالت جهان و نیز پندار ،گفتار و کردار انسانها است (قرشی1371 ،؛
مجلسی1404 ،؛ دستغیب .)1337 ،خداوند در سورههای مختلف قرآن ،صالحان را به
پاداش نیکو وعده میدهد :و آنها که به کتاب(خدا) تمسک جویند و نماز را برپا دارند،
(پاداش بزرگی خواهند داشت زیرا) ما پاداش صالحان را ضایع نخواهیم کرد
(اعراف.)170/
امید یکی از مؤلفههای خوشبینی در اسالم است .این که انسان به وعده الهی خوشبین
باشد .خوشبینی به وعده خداوند باعث شد که مادر حضرت موسی علیه السالم ،او را به
امواج خروشان آب بسپارد :و به مادر موسی وحی کردیم که او را شیر ده و چون بر او
بیمناک شدی او را در نیل بینداز و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز میگردانیم و از
پیامبرانش قرار میدهیم (قصص)7/
همچنین نمونه دیگر خوشبینی به خداوند در قرآن ،توصیف حضرت ابراهیم(ع) از
پروردگار خود نزد نمرود است :همان کسی که مرا آفرید و پیوسته راهنماییم میکند ،او
کسی است که مرا غذا میدهد و سیراب مینماید ،و هنگامی که بیمار شوم مرا شفاء می
دهد ،و کسی است که مرا میمیراند و سپس زنده میکند ،و کسی که امید دارم گناهم را
در روز جزا ببخشد(شعرا.)73-32/
در احادیث و روایات نیز بر خوشبینی به عنوان حسن ظن بسیار تأکید شده است .از
جمله اینکه پیامبر اکرم(ص) میفرماید :سرآغاز عبادت ،خوشگمانی به خداوند است
(محدث نوری1403 ،ه.ق ،ج ،12ص ،)40در جایی دیگر نیز آن را برترین عبادت دانستهاند
(متقی هندی1331 ،ق ،ج ،3ص .)134امام صادق(ع) نیز در مورد حسن ظن میفرمایند:
گمان نیکو به خداوند این است که به غیر او امید نداشته باشی و به جز از گناه خود ،از
چیزی نترسی (کلینی ،1365 ،ج ،2ص.)311
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یکی از عواملی که به آسایش فکری و روحی کمک میکند حس خوشبینی و اعتماد
به نفس است .برای کسی که در میدان زندگی قرار دارد ،خوشبینی یک نوع تضمین و
اطمینان است ،زیرا خوشبینی همچون برقی است که در پرتو آن ،افق فکر وسعت یافته و
عالقه به نیکی و خوبی در مغز انسان رشد میکند (موسوی الری ،1361 ،ص.)31
نهاد آموزش و پرورش ساالنه منابع انسانی و مالی هنگفتی را صرف تربیت و آموزش
دانشآموزان که از مهمترین اهدف این نهاد محسوب میشود ،میکند .با قرار گرفتن
دانشآموزان در مسیر تربیتی صحیح ،این نهاد به اهداف خود میرسد و در مصرف این
منابع نیز صرفهجویی میشود .از جمله مواردی که در هموار نمودن این مسیر مؤثر است،
خوشبینی دانشآموزان است .خوشبینی دانشآموزان به نظام آموزشی از مهمترین عوامل
مؤثر بر انگیزش تحصیلی آنها است .دانشآموز خوشبین به علت دید مثبتی که نسبت به
آینده دارد ،برای خود هدف تعیین میکند و با برنامهریزی سعی در رسیدن به اهداف خود
دارد .چنین فردی نه تنها بر خود ،بلکه بر اطرافیان ،همکالسیها و حتی کادر آموزشی
مدرسه نیز تاثیر میگذارد .با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت تأثیر خوشبینی در تغییر
نگرش افراد ،این تحقیق با هدف بررسی عواملی که منجر به خوشبینی دانشآموزان نسبت
به نظام آموزشی میشود ،صورت گرفت .سؤال این تحقیق این بود که از نظر دانش-
آموزان ،چه عواملی موجب خوشبینی آنان به نظام آموزشی میشود؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر با رویکرد کیفی 1و به روش نظریه زمینهای 2انجام شده است .چهارچوب
مفهومی نظریه زمینهای بیشتر به دادهها و برساختهای کنشگران وابسته است تا به مطالعات
پیشین .به این معنا که این نظریه داده محور بوده و از آزمون صرف فرضیههای قیاسی
اجتناب میکند .در این راستا ،محقق تالش میکند فرآیندهای مسلط را در بستر اجتماعی
از نگاه سوژهها کشف کرده و تحقیق خود را به توضیح محض دادهها و واحدهای مورد
1. Qualitative
2. Grounded theory
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بررسی محدود نمیسازد (محمدپور .)1312 ،با توجه به این شیوه ،از روش نمونهگیری
غیرتصادفی هدفمند و ابزار مصاحبه نیمهساختاریافته برای بدست آوردن دادهها استفاده شد.
جامعه پژوهش کلیه دانشآموزان دبیرستان پسرانه شهید فهمیده شهر تهران بود .نمونه این
پژوهش تعداد  30نفر از دانشآموزان دبیرستان پسرانه شهید فهمیده در تهران بودند که به
صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند .مدت مصاحبه با هر دانشآموز حدود 50
دقیقه طول کشید .کار جمعآوری دادهها تا رسیدن به اشباع نظری 1دنبال شد .سپس کار
کدگذاری دادهها در سه مرحله کدکذاری باز ،محوری و گزینشی تا رسیدن به اشباع

2

انجام شد.

یافتههای پژوهش
پس از انجام تجزیه و تحلیل و طبقهبندی دادهها و پایان مرحله کدگذاری ،یافتههای حاصل
از این پژوهش حول  33مفهوم کدگذاری شد .کدهای اولیه به دست آمده در جدول
شماره یک نمایش داده شده است.
جدول  .1کد بندی باز از دادههای استخراج شده
کد اولیه (باز)

عبارت (محتوا)
من دوست دارم معلمم آدم با روحیه و با انگیزهای باشه .یکی از دبیرامون اینطوری
بود .سر کالسمون با دل و جون با بچهها کار میکرد .آدم عالقهمندی بود .این
خصلت او باعث شده بود بچههای کالسمون درسش رو بهتر گوش بدهند .نمره من

 -انگیزش شغلی

تو درسی که با او داشتم ،بیشتر از همه درسهای دیگه من شد و اعتماد به نفس من
هم بیشتر شد.
به نظر من بهترین مدرسه ،مدرسهای هست که همه افرادی که تو اون مدرسه کار
میکنند ،خوشرفتار و خوشاخالق باشند .وقتی من به عنوان یک دانشآموز با این
جور آدمها صحبت میکنم احساس شادی و نشاط میکنم و حس میکنم مورد

-

خوش اخالقی معلم

-

حس مورد احترام بودن
دانشآموز

احترامم.
ما دوست داریم تو انجام کارهای مدرسه شرکت کنیم .وقتی مراسمی در پیش داریم،

-

میل به مشارکت در امور

1. Theoretical saturation
2. saturation
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اکثر بچهها برای تزئین کالسها و اجرای مراسم شرکت میکنند .مدیر ما امسال به
بچههایی که فعالیت بیشتری تو مراسمها داشتند ،جایزه داد.

مدرسه در دانش آموزان
-

تشویق مشارکت در امور
توسط مدیر

پارسال دانشآموز یه مدرسه دیگه بودم .نظافتچی اونجا آدم خیلی مهربونی بود.
خیلی برام جالب بود .تا حاال نظافتچی به این مهربونی ندیده بودم .با بچهها خیلی
صمیمی بود و هرچی هم به بچهها میگفت گوش میدادند .من اون مدرسه رو خیلی
دوست داشتم .بعضی موقعها وقتی ساعت تفریح تو حیاط مدرسه میاومدیم ،بهمون

-

مهربانی

-

صمیمیت

-

تعمیم یک رابطه خوب به
کل مدرسه

شکالت میداد.
من دوست دارم دبیرامون آدمهای با سواد و بروزی باشند .چون به نظرم اینجوری
بهتر میتونند دانش آموزها رو درک کنند .مثالً مدیر ما یه گوشی جدید گرفته ولی

-

تمایل دانشآموزان به داشتن
معلم باسواد و آشنا به

کار کردن با این گوشی رو خوب بلد نیست و همش از دانشآموزها و معلمها در

تکنولوژی

مورد منوهاش سؤال میکنه .اینجوری خوب نیست.
پارسال دفترداری داشتیم که امسال به مدرسه دیگهای منتقل شد .ایشون بعضی وقتها
که ناظم نبود ،به جای اون ساعت تفریح میومد تو حیاط مدرسه و بچهها رو به رعایت

-

تمایل دانشآموزان به

ادب و پرهیز از حرفهای بیادبانه توصیه میکرد .ولی خودش زیاد رعایت نمیکرد.

مشاهده هماهنگی رفتار و

مثالً بارها خودم دیدم با بعضی از کارمندهای مدرسه شوخیهای بیادبی میکرد.

گفتار اولیاء مدرسه

انگار خودش هم نمیدونست چیکار داره میکنه.
اگر کارکنان مدرسهای منظم باشند و همه کارها سر وقت انجام بشه ،دانشآموزان
اون مدرسه هم یاد میگیرند که منظم باشند و کارهاشون رو سر وقت انجام بدهند.
راستش رو بخوای مدرسه ما هم همینجوریه .من که از مدیرمون به خاطر منظم

-

نظم

بودنش خیلی خوشم میاد.
همینطور که خودتون هم میبینید مدرسه ما جای خوب و سرسبزی هست .دو سال
پیش که من یه مدرسه دیگه بودم ،مدرسمون جاش خوب نبود .کنار اتوبان بود .سر و

-

صدای ماشینها اذیتمون میکرد .حاشیه شهر هم بود .االن تو این مدرسه احساس

تمایل دانشآموزان به
موقعیت جغرافیایی مطلوب

بهتری دارم.
پارسال خیلی سعی کردم مدرسه ش.م پذیرش بشم ولی نشد .آخه دانشآموزان معدل
باال رو ثبت نام می کنند .من معدلم یه کم پایین بود .اون مدرسه سطحش از مدرسه ما

-

باالتره .میگن چند بار تو منطقه اول شده .دوست داشتم اونجا درس بخونم چون
سطح علمیش باالتره .یکی از دوستانم که اونجا پذیرش شده ،از مدرسشون تعریف

تمایل دانشآموزان به
تحصیل در مدرسه با کیفیت

-

توجه به سطح علمی مدرسه

میکنه و از این بابت خیلی راضی و خوشحاله.
از خونه ما تا مدرسه دو تا کوچه فاصله هست .من از این بابت خیلی خوشحالم .چون
ظهرها که خیلی خستهام از مدرسه که تعطیل میشم ،چند دقیقه بعد خونهام.

-

مسافت تا منزل
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مدرسه ما همینطور که میدونید ،امکانات نسبتاً خوبی داره .من بیشتر به خاطر
امکاناتی که داره تو این مدرسه ثبتنام کردم .مدرسه ما یه آزمایشگاه خیلی خوب
داره که من خیلی دوست دارم تو اونجا کار کنم .ساعات شیمی میریم آزمایشگاه و

-

امکانات مدرسه

کلی کیف میده.
بعضی از دبیرامون شیوه تدریسشون خوبه .به نظر من اینجور معلمها خوبند .چون اول

-

روش تدریس معلم

سطح علمی دانشآموز رو برآورد میکنند ،سپس با توجه به سطح گیرایی دانش-

-

شناخت معلم نسبت به

آموزان روش تدریسشون رو انتخاب میکنند .اینجوری دانش آموز هم خوب یاد
میگیره و هم به درس و مدرسه عالقهمند میشه.

دانشآموزان
-

تأثیر معلم بر دانش آموزان

یه معلم زیست داریم که از ویدئو پروژکشن برای آموزش درس زیستشناسی
استفاده می کنه .واقعاً من که خیلی خوب درسشو یاد میگیرم .بچهها سر کالسش
قشنگ گوش میدن و خوب هم متوجه میشن .یه وقتهایی هم ماکت اعضای انسان

-

وسایل کمک آموزشی

رو میاره سرکالس و آموزش میده .خیلی عالیه .من که زیستشناسی رو خیلی
دوست دارم.
بعضی موقعها برام پیش اومده که وقتی سؤالی رو از دبیرمون یا مدیرمون و بعضی از
کارکنان مدرسه پرسیدم ،اونها ناراحت شدند .بعضی از اونها چیزی نگفتند و بعضی
هم گفتتند این چه وضع صحبت کردنه .نمیدونم! من سعی کردم محترمانه صحبت
کنم و از طرفی سؤالم هم بد نبوده! اینجور موقعها خیلی ناراحت میشم و انگیزه و
عالقم رو از دست میدم .کاش یه کالسهایی برای باال بردن مهارتهای ارتباطی

 ضعف در مهارتهای ارتباطی میل به آموختن مهارتهایارتباطی در مدرسه

برامون میگذاشتن.
 نگاه خوشبینانه به ماهیت انسان دربه نظر من خیلی از رفتارهای نابهنجاری که از دانشآموزها سر میزنه قابل اصالحه و

دانش آموزان مورد پژوهش

معموالً ناشی از عدم آگاهیه .الزمه که حداقل برای ما که دبیرستانی هستیم برنامههایی

 -تاثیر مؤلفههای روانشناختی در

رو بابت آموزش نکات روانشناسی در نظر بگیرند .به نظرم آدم با یادگیری این
نکات بهتر میتونه از وقتش استفاده کنه و دیدش هم به زندگی بهتر میشه.

دیدگاه دانش آموزان به زندگی
 محیط مدرسه ،محل محوریتموضوعات روانشناختی

یادمه دوران راهنمایی که بودم ،برای درس علوم مبحث میکروسکوپ رو معلم درس
می داد .نصف جلسه رو اختصاص داد به این مبحث .چیز زیادی یاد نگرفتیم .ولی
جلسه بعد که خود میکروسو کپ رو سر کالس آورد و بچه ها یکی یکی از نزدیک

-

کارایی اون رو دیدند ،خیلی عالی این مبحث رو یاد گرفتیم .برای درس فیزیک هم

لزوم عینیت بخشی در
تدریس

هر موقع ما برای یادگیری مبحثی به آزمایشگاه میرفتیم ،اون مبحث رو بهتر یاد می-
گرفتیم.
دبیر یکی از درسها برای انجام تکالیف اون درس ،به صورت گروهی ما رو دسته-

-

مقاومت در برابر انجام کار
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بندی میکرد و بهمون تکلیف می داد .تو کالس هم ما بعضی از مباحث درسی رو
گروهی کار میکردیم .راستش رو بخوای اولش مقاومت میکردیم .ولی بعد از

گروهی
-

اینکه دیدیم این روش تدریس خیلی مؤثره ،دیگه از این روش استقبال میکردیم.

تاثیر تداوم فعالیتهای مثبت
در مدرسه

خیلی خوب بود .این کار باعث صمیمیت بیشتر بین بچهها شده بود.
تشویق که خیلی عالیه .من سر کالس هر موقع که پاسخ درستی میدم و دبیرمون یه
آفرین میگه ،انگار می خوام بال در بیارم .االن هم دارم سعی میکنم شاگرد اول تا

-

سوم بشم ،چون به اینها جایزه میدن .آدم زمانی که تشویق میشه ،احساس خوبی بهش

تمایل به دریافت تشویق و
جایزه

دست میده و به همه چیز به دید خوب نگاه میکنه.
مدرسه ما با باشگاهی که یه چهارراه اون طرفتر مدرسه ماست ،قرارداد داره .ساعات
ورزش میریم باشگاه و کلی کیف میده .هم میتونیم فوتسال بازی کنیم و هم والیبال.

-

مدرسه

خیلی عالیه .آدم کلی از نظر روحی شاداب میشه.
وقتی مدرسه ما مسابقه کتابخوانی یا مسابقههای ورزشی برگزار میکنه ،بین بچهها یه

-

شور و حال تازهای جریان پیدا میکنه و بچهها اکثراً تو مسابقات شرکت میکنند .من
تو اون روزها خیلی خوشحالم و تو مسابقات شرکت میکنم.

اهمیت دادن به ورزش در

برگزاری مسابقات دانش
آموزی

-

میل به شرکت در مسابقه در
دانش آموزان

بچهها گردش علمی رو خیلی دوست دارند .اکثر بچهها تو گردشهای علمی شرکت
می کنند .آدم تو مسافرت خیلی بهش خوش میگذره ،خصوصاً اگه با دوستات بری
سفر .تو مسافرت آدم چیزهای خیلی زیادی یاد میگیره و حسابی بهش خوش

-

تمایل به شرکت در سفرهای
علمی-تفریحی

میگذره.

کدهای محوری نیز شامل چهار مقوله عمده میباشند و عبارتند از؛ الف) ویژگیهای
کارکنان مدرسه .ب) ویژگیهای محیطی و امکانات مدرسه .ج) برنامههای مدرسه .د)
ویژگی های دانش آموزان.
الف)ویژگیهای کارکنان مدرسه :دانشآموزان شرکت کننده در این تحقیق دوست دارند
در مدرسهای تحصیل کنند که کارکنان مدرسه با انگیزه و با نشاط باشند .کارکنانی که در
رودرویی با دانشآموزان صادق هستند و رفتار آنها نمودی از یک شخصیت دلسوز،
مهربان و عالقمند به تربیت دانشآموزان است .صفات مورد نظر بیارتباط با انگیزش شغلی
نیست .انگیزش شغلی به وسیله این پدیده تعیین میگردد که آیا شغل به فرد امکان حفظ
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ارزشهای خصوصی و شخصی را میدهد یا نه (هال .)1114 ،1البته انگیزش شغلی دیگر
کارکنان مدرسه نیز مهم است .منتها این ویژگی برای معلم به خاطر داشتن ارتباط رودررو
و چهره به چهره با دانشآموزان از اهمیت باالتری برخوردار است .به اعتقاد پاردو

2

( ،)2002عوامل مربوط به مدرسه و معلم مهمترین تأثیر را بر عملکرد دانشآموزان
کشورهای در حال توسعه دارد .نتایج تحقیقات او مبنی بر این است که معلمان آموزش
دیده بر عملکرد خالق ،پیشرفت تحصیلی و رشد شناختی دانشآموزان تأثیری بسزایی
داشتهاند و این تأثیر هم شامل دانشآموزان مستعد و هم غیرمستعد بوده است .یافتههای
تحقیق گلمن و برکویتز )1112( 3در یک نظرسنجی از والدین و معلمان نشان دهنده این
بود که نگرش پاسخگویی ،توانمندی در هدایت کالس و ارائه نظامی مؤثر ،و در نهایت
مهارت و توانایی در موضوع درسی از ویژگیهای مثبت معلمان است .نتایج تحقیقی که
واالس )1114( 4بر روی دانشآموزان بزهکاری که سوء سابقه داشتند انجام داد ،نشان داد
که رفتار همراه با احساس امید ،بزرگواری ،احترام و نشاط در اصالح رفتار این دانش-
آموزان مؤثر است .البته چنین رفتاری به ایجاد یک رابطه مفید و مؤثر بین دانشآموزان و
کارکنان مدرسه منجر میشود و صمیمیت و مهربانی نتیجه آن است .به عنوان نمونه قسمتی
از متن مصاحبه با یکی از دانشآموزان در ادامه آورده میشود.
«پارسال دانشآموز یه مدرسه دیگه بودم .نظافتچی اونجا آدم خیلی مهربونی بود .خیلی
برام جالب بود .تا حاال نظافتچی به این مهربونی ندیده بودم .با بچهها خیلی صمیمی بود و
هرچی هم به بچهها میگفت گوش میدادند .من اون مدرسه رو خیلی دوست داشتم.
بعضی موقعها وقتی ساعت تفریح تو حیاط مدرسه میاومدیم ،بهمون شکالت میداد».
در متن مصاحبه به خوبی مشهود است که دانشآموز مورد نظر رابطهای که حاصل
صمیمیت و مهربانی نظافتچی مدرسه است را به کل مدرسه تعمیم داده است .از دیگر
ویژگیهای کارکنان مدرسه که دانشآموزان نیز بر آن تأکید دارند ،وجود نظم و انضباط
1. Hall
2. Parado
3. Gellman & Berkowitz
4. Wallace
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در بین کارکنان مدرسه است .رعایت نظم و انظباط در محیطهای آموزشی یکی از مهم-
ترین اهداف تربیتی است که اولیاء مدارس آن را در اولویت قرار میدهند و رفتار و فعالیت
آموزشی دانشآموزان نیز تا حد زیاد بر اساس این پدیده شکل میگیرد (هاوتون 1و
همکاران1110 ،؛ گالووی و راجرز .)1114 ،2دانشآموزان دوست دارند که در پیشبرد
امور مدرسه شرکت داشته باشند .این مسئله بیشتر زمان برگزاری جشنها و مراسمها در
مدارس مشهود است .کارکنان مدرسه به ویژه معلم و مدیر وظیفه مهمی در فراهم نمودن
زمینه مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای مدرسه را دارند.
مطالبی که در این بخش مطرح شد ،بیانگر اهمیت تأثیر خصوصیات و ویژگیهای
کارکنان مدرسه در خوشبینی دانشآموزان بود .از همه مهمتر خصوصیات شخصیتی معلم
است که بر روی دانشآموزان تاثیر بسزایی دارد .زیرا معلم به صورت مستقیم و چهره به
چهره با دانشآموزان ارتباط دارد.
ب)ویژگیهای محیطی و امکانات مدرسه :وجود شرایط محیطی مطلوب و امکانات بروز
در مدرسه در افزایش خوشبینی دانشآموز بسیار مؤثر است .به عنوان مثال انتظار خوش-
بینی از دانشآموزی که در مدرسهای با امکانات باال و در یک نقطه جغرافیایی بسیار خوب
از شهر تحصیل میکند بیشتر از دانشآموزی است که در یک مدرسه در نقطهای نامطلوب
جغرافیایی و فاقد امکانات اولیه تحصیل میکند .نتایج تحقیقی که وینینگ )2006( 3در
مدارس غرب فیالدلفیا در راستای بررسی تأثیر محیط داخلی و طراحی فضای مدرسه بر
پیشرفت و نگرش دانشآموزان انجام داد ،حاکی از این بود که فضای داخلی و محیط
مدرسه ،عالوه بر ذهن و نگرش دانشآموزان ،بر فیزیولوژیک آنها نیز اثرگذار است .در
این بین کیفیت ساختمان مدارس نیز خیلی مهم است .نتایج پژوهش ایونز و سیپل)2010( 4
حاکی از این بود که کیفیت ساختمان مدارس در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر

1. Houghton
2. Galloway & Rogers
3. Vining
4. Evans & sipple
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است .ال-کدی و فانی )2003( 1معتقدند زمین بازی مدرسه به دلیل نقش حیاتی و تأثیری
که در کلیه مراحل یادگیری دارد ،قسمت مهمی از فضای مدرسه محسوب میشود .نتایج
پژوهش مرتضوی ( )1376نشان داد که دانشآموزان موفقتر و نیز دانشآموزانی که
نگرش مثبتتری نسبت به محیط آموزشی خود دارند ،فضای آموزشی را مطلوبتر می-
یابند و ارزیابی میکنند .تحصیل در مدرسهای با سطح و کیفیت علمی باال از عالیق و
آرزوهای دانشآموزان است .میزان سطح علمی یک مدرسه معموالً ناشی از وجود کادر
آموزشی توانمند به لحاظ دانش مورد نیاز و بروز میباشد .در ادامه قسمتی از متن مصاحبه
با یک دانشآموز در این مورد ارائه میشود.
«پارسال خیلی سعی کردم مدرسه ش.م پذیرش بشم ولی نشد .آخه دانشآموزان معدل
باال رو ثبت نام میکنند .من معدلم یه کم پایین بود .اون مدرسه سطحش از مدرسه ما
باالتره .میگن چند بار تو منطقه اول شده .دوست داشتم اونجا درس بخونم چون سطح
علمیش باالتره .یکی از دوستانم که اونجا پذیرش شده ،از مدرسشون تعریف میکنه و از
این بابت خیلی راضی و خوشحاله».
ج)برنامههای مدرسه :کیفیت و تنوع برنامههای مدرسه در ایجاد انگیزه و خوشبینی
دانشآموزان تأثیرگذار است .از برنامههای مهم و شاید بتوان گفت مهمترین برنامه مدرسه
آموزش مطالب دروس تعیین شده به دانشآموزان است .میزان شناخت معلم از دانش-
آموزان ،روش تدریس معلم ،وجود وسایل کمک آموزشی متناسب با دروس ارائه شده و
استفاده بهینه معلم از این وسایل ،عامل بسیار مهمی در انتقال موفقیتآمیز مطالب درسی به
دانشآموزان میباشد .رامرز )2003( 2در مطالعه خود بر روی دانشآموزان شیلی دریافت
که برنامه درسی مدارس و نحوه اجرای آن توسط معلم در کالس درس ،تأثیر بسزایی بر
عملکرد دانشآموزان دارد .نتایج تحقیق او گویای آن بود که منابع آموزشی و ویژگیهای
معلم تأثیر معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارد .هاوی )2005( 3در تحقیق خود بر روی
1. EL–Kadi & Fanny
2. Ramirez
3. Howie
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دانشآموزان آفریقای جنوبی ،به این نتیجه رسید که عملکرد دانشآموزان در مقاطع
مختلف ناشی از زمان صرف شده معلمان در برنامههای آموزشی کالس درس بوده است.
تشویق دانشآموزان توسط کارکنان مدرسه خصوصاً معلم نیز بسیار مؤثر است .فرگوسن

1

و هاوتون ( )1112در تحقیقی که بر روی دانشآموزان انجام دادند ،دریافتند که تشویق
مشروط از سوی معلم یکی از رفتارهای مؤثر معلم در عالقهمند کردن دانشآموزان به
انجام دادن تمرینهای آموزشی و درسی است .یکی از راههای پیشگیری از بروز مشکالت
روانی در نوجوانان و ارتقای ظرفیت روانشناختی در آنان ،آموزش مهارتهای زندگی
است (ابراهیمزاده گرجی  .)1331 ،نوجوانان به طور معمول به رقابت کردن و انجام مسابقه
با یکدیگر عالقهمند هستند .این کار موجب شادی و نشاط آنها میشود .در ادامه قسمتی از
متن مصاحبه با یک دانشآموز در این مورد ارائه میشود.
«وقتی مدرسه ما مسابقه کتابخوانی یا مسابقههای ورزشی برگزار میکنه ،بین بچهها یه
شور و حال تازهای جریان پیدا میکنه و بچهها اکثراً در مسابقات شرکت میکنند .من در
اون روزها خیلی خوشحالم و تو مسابقات شرکت میکنم».
در متن مصاحبهای که گذشت ،به خوبی میتوان به اهمیت رقابت سالم برای دانش-
آموزان پی برد .تمایل دانشآموزان به رشد و پیشرفت را میتوان از خواستههایی که آنها
در مصاحبهها مطرح نمودهاند ،متوجه شد .استقبال آنها از اجرای برنامههای متنوع در
مدرسه ،شرکت در مسابقات ورزشی ،رقابتهای علمی ،سفرهای علمی-تفریحی و عالقه
به افزایش سطح آگاهی در زمینه مهارتهای ارتباطی از جمله این موارد است .از برنامه-
های درخواستی دانشآموزان ،آموزش مسائل روانشناختی در مدرسه است .تأثیر بهره-
برداری از مؤلفههای روانشناختی مثل اعتماد به نفس ،2امید 3و تابآوری ،در گذر انسان از
مشکالت و سختیهای زندگی که تحقیقات زیادی هم از آن پشتیبانی میکند ،نیز در
افزایش بینش و آگاهی دانشآموزان مؤثر است.
1. Ferguson
2. Self Assurance
3. Hope
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د)ویژگیهای دانشآموزان  :این سه مقوله محوری که شرح داده شد از یک فرایند
ارتباطی با دانشآموزان برخوردارند که شرایط زمینهای این تحقیق نیز به ایجاد آن سرعت
میبخشد .این فرایند که ناشی از تمایل دانشآموزان به رشد و پیشرفت است ،منجر به توقع
و درخواست دانشآموزان از نظام آموزشی میشود که در متن مصاحبهها نیز مشهود است
(در اینجا منظور مقولههای اولیه است) .تصور مثبت فرد نسبت به خود ،نه تنها بر تحصیل
وی تأثیر می گذارد ،بلکه ،عاملی مثبت برای رسیدن به کمال مطلوب در امر تحصیل نیز
هست و برعکس (زراعت و غفوریان .)1333 ،توجه به احترام و عزت نفس دانشآموزان و
شرکت دادن آنها در انجام فعالیتهای مدرسه که به نوعی احساس کفایت و توانمندی را
در آنها ایجاد و زنده میکند ،جدای از افزایش خوشبینی آنها ،در پیشبرد اهداف مدرسه
نیز مفید واقع میشود و حتی به نوعی در ایجاد پویایی در محیط مدرسه تأثیرگذار میباشد.
البته رفتار معلم نیز بسیار مهم است .دانشآموزان رفتار و مهارت معلم را در حکم یک
پدیده وحدتیافته و مؤثر مورد توجه قرار میدهند (شریل 1و همکاران1116 ،؛ کراولی،2
1113؛ کایل .)1111 ،3در تحقیقی که سلیمی ( )1332بر روی  200نفر از دانشآموزان
دختر مقطع متوسطه چهار مدرسه در تهران انجام داد ،دریافت که رفتار دوستانه معلم ،الگو
بودن و احترام گذاشتن او به شخصیت دانشآموزان ،عامل مؤثری در ترغیب آنها به نظم-
پذیری است .همچنین تالش معلم در تفهیم مطالب آموزشی ،از سوی دانشآموزان به
عنوان عاملی مثبت تلقی میشود .نگاه خوشبینانه به ماهیت انسان در دانشآموزان مورد
پژوهش ،تأثیر معلم بر دانشآموز و تأثیر تداوم فعالیتهای مثبت در مدرسه در افزایش
خوشبینی دانشآموزان تاثیر بسزایی دارند .در ادامه قسمتی از متن مصاحبه با یک دانش-
آموز در این مورد ارائه میشود.
«به نظر من خیلی از رفتارهای نابهنجاری که از دانشآموزها سر میزنه قابل اصالحه و
معموالً ناشی از عدم آگاهیه .الزمه که حداقل برای ما که دبیرستانی هستیم برنامههایی رو
1. Sherrill
2. Crowley
3. Kyle
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بابت آموزش نکات روان شناسی در نظر بگیرند .به نظرم آدم با یادگیری این نکات بهتر
میتونه از وقتش استفاده کنه و دیدش هم به زندگی بهتر میشه».
این چهار مقوله از عمدهترین عوامل اثرگذاری بود که از دادههای کیفی استخراج شده
از این پژوهش تبیین شد .برای تسریع در فهم بهتر مرحله کدگذاری ،کدهای استخراج
شده در این پژوهش در جدول شماره  2نمایش داده شده است.
جدول  .2کدهای باز ،محوری و گزینشی استخراج شده از دادههای کیفی
کدهای

کدگزینشی

محوری

(انتخابی)

1

انگیزش شغلی

2

خوش اخالقی معلم

3

تعمیم یک رابطه خوب به کل مدرسه

4

تشویق مشارکت در امور توسط مدیر

ویژگیهای

5

مهربانی

کارکنان

6

صمیمیت

مدرسه

7

تمایل دانشآموزان به داشتن معلم باسواد و آشنا به تکنولوژی

3

تمایل دانشآموزان به مشاهده هماهنگی رفتار و گفتار اولیاء مدرسه

1

نظم

10

تمایل دانشآموزان به موقعیت جغرافیایی مطلوب

11

تمایل دانشآموزان به تحصیل در مدرسه با کیفیت

12

توجه به سطح علمی مدرسه

13

مسافت تا منزل

14

امکانات مدرسه

15

روش تدریس معلم

16

شناخت معلم نسبت به دانش آموزان

17

وسایل کمک آموزشی

13

ضعف در مهارتهای ارتباطی

11

میل به آموختن مهارتهای ارتباطی در مدرسه

20

تاثیر مؤلفههای روانشناختی در دیدگاه دانش آموزان به زندگی

21

محیط مدرسه ،محل محوریت موضوعات روانشناختی

ویژگیهای
محیطی و
امکانات
مدرسه

برنامههای
مدرسه

میل به رشد فردی

ردیف

کدهای باز
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22

لزوم عینیت بخشی در تدریس

23

مقاومت در برابر انجام کار گروهی

24

تمایل به دریافت تشویق و جایزه

25

اهمیت دادن به ورزش در مدرسه

26

برگزاری مسابقات دانش آموزی

27

میل به شرکت در مسابقه در دانشآموزان

23

تمایل به شرکت در سفرهای علمی-تفریحی

21

میل به مشارکت در امور مدرسه در دانش آموزان

30

نگاه خوشبینانه به ماهیت انسان در دانش آموزان مورد پژوهش

ویژگیهای

31

تأثیر معلم بر دانش آموزان

دانش

32

حس مورد احترام بودن دانش آموز

آموزان

33

تأثیر تداوم فعالیتهای مثبت در مدرسه

بحث و نتیجهگیری
با توجه به توضیحات داده شده ،مقوله هستهای (کد گزینشی یا انتخابی) «میل به رشد
فردی» است .این مقوله کلیه مقوالت دیگر را تحت پوشش قرار میدهد .دانشآموزان
شرکت کننده در این تحقیق ،میل به رشد فردی را به عنوان عامل عمده در افزایش خوش-
بینی تبیین میکنند .مدل زمینهای این تبین در شکل شماره یک ارائه شده است.
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شرایط میانجی

فرزندان تحصیلکرده

پیامدها

به نظام
آموزشی

 پیشرفت درسی -روابط مناسب با

مقوله محوری

اولیای مدرسه
 -احساس مقبولیت

میل به رشد
فردی

در خانه و مدرسه
 پیگیری اهداففردی ،خانوادگی و
اجتماعی

شرایط زمینهای

شرایط علی

 -خوشبینی

کنش/تعامالت

 -جامعه جوان که مشوق حرکت و پویایی در کشور است.

 -تمایل خانواده ها به داشتن

 دین اسالم که ارزش ویژهای برای علم آموزی در نظر
گرفته است.

شکل  .1ارتباط مؤلفههای مؤثر در خوشبینی دانشآموزان به نظام آموزشی

همانطور که در شکل هم نمایش داده شده ،مدل زمینهای این پژوهش از یک سری
شرایط که شامل شرایط علّی ،شرایط زمینهای و شرایط میانجی میباشد ،تشکیل شده که
منجر به بروز کنشها و تعامالت میشود .پیامد این کنشها و تعامالت ،خوشبینی دانش-
آموزان به نظام آموزشی است .از شرایط علی این مدل ،جامعه جوان ماست که مشوق
حرکت و پویایی در کشور است .این امر مهم موجب ایجاد انگیزه تحرک و تمایل به رشد
و پیشرفت فردی دانشآموزان میشود .از طرف دیگر جامعه مسلمان ایران با الهام از
آموزههای دین اسالم که ارزش بسیار زیادی برای اندوختن دانش قائل است ،هر حرکتی
در جهت کسب علم و معرفت را حمایت میکنند .تمایل خانوادهها به داشتن فرزندان
تحصیلکرده نیز از جمله شرایط میانجی است که موجب ایجاد عالقه به تحصیالت در
دانشآموزان و سوق آنها به سوی کسب علم میشود.
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قرار گرفتن این شرایط در کنار هم ،در راستای هدفی واحد که تبیین کننده میل به رشد
فردی در دانشآموزان است ،منجر به بروز یک سری کنشها و تعامالتی از قبیل پیشرفت
درسی ،روابط مناسب با اولیاء مدرسه ،احساس مقبولیت در خانه و مدرسه ،پیگیری اهداف
فردی ،خانوادگی و اجتماعی میشود .این کنشها و تعامالت در نهایت منجر به خوشبینی
دانشآموزان به نظام آموزشی میشود.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق جعفری باغخیراتی ،قهرمانی ،کشاورزی و کاوه
( )1313که نشان دادند آموزش خوشبینی به دانشآموزان از طریق عاملهای کفایت
اجتماعی بر جنبههای مختلف زندگی آنها میتواند مؤثر باشد و روابط بین فردی و
اجتماعی آنها را تقویت کند ،همراستا است.
یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهش حجازی ،صالحنجفی و غالمعلیلواسانی
( )1314که نشان دادند خوشبینی دانشآموزان باعث میشود آنها اعتقاداتی پیدا کنند
که موجب ایجاد احساس کارآمدی شخصی و ارزیابی مثبت آنها از بافت اجتماعی و در
نتیجه انتظار نتایج مثبت شود ،همسو است.
یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیق دالبرت )2001( 1که نشان داد افراد با اعتقادات
خوشبینانه باال ،داری اعتماد به نفس هستند و همین باعث میشود تجارب مثبتی داشته
باشند و از تجارب منفی دوری کنند ،همراستا است.
یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهش بریست ،شیئر و کاور ( )2002که دریافتند
افراد خوشبین نسبت به افراد بدبین اجتماعیترند ،بیشتر ورزش میکنند ،از مهارتهای
بین فردی مطلوبتری برخوردارند ،معاشرتی هستند و دید مثبتتری به زندگی و بهزیستی
روانی باالتری دارند ،همراستا است.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق هوی ،تارتر و وولفولک هوی )2006( 2که نشان داد سه
خصوصیت تأکید تحصیلی مدرسه ،کارآمدی جمعی کادر آموزشی و اعتماد کادر
آموزشی بر عملکرد دانشآموزان و موفقیت تحصیلی آنها تأثیر مثبتی دارند ،همسو است.
1. Dalbert
2. Hoy, Tarter & Woolfolk Hoy
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نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش کورز )2006( 1که مبنی بر این بود که باورهای
کارآمدی معلم با موفقیت دانشآموزان ،انگیزش دانشآموزان و احساس کارآمدی
دانشآموزان ارتباط دارد ،همسو است.
یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهش وولفولک هوی ،هوی و کورز ( )2003که
نشان داد خوشبینی تحصیلی در مدارس ،رابطه مستقیمی با موفقیتهای تحصیلی دنش-
آموزان در مدرسه دارد ،هماهنگ است.
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق کربای و دیپائوال )2011( 2که به این نتیجه رسیدند در
مدارسی که در آن کادر آموزشی خوشبین هستند ،دانشآموزان آن علیرغم وضعیت
اقتصادی-اجتماعی پایین ،میتوانند به موفقیت دست پیدا کنند ،هماهنگ است.
یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهش روزن )2011( 3که نشان داد دانشآموزانی
که تجربه خوشبینانهای از کالس درس داشتند ،نگاهشان به تکالیف درسی مثبتتر و از
بدبینی جلوگیری کرده و موجب بهبود سطحی از افسردگی شدند .همچنین آنها از
برخورد با هر مشکلی عقبنشینی نمیکردند و مشکالت را به عنوان حوادث موقتی و
زودگذر تلقی میکردند ،همسو است.
یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیق اسچننموران ،بنکل ،میشل و مور )2013( 4که
نشان دادند بین خوشبینی تحصیلی دانشآموزان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد ،هماهنگ است.
در تبیین یافتههای به دست آمده گفتنی است که دانشآموزان شرکتکننده در
پژوهش ،در یک بستر تربیتی و آموزشی به نام مدرسه که هدف واالی آن رشد و پیشرفت
دانشآموزان است ،قرار دارند و از طرفی کنار هم قرار گرفتن یک سری شرایط علّی،
میانجی و زمینهای که در شکل باال ذکر شد ،به هموار شدن مسیر این هدف و ایجاد انگیزه
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2. Kirby & DiPaola
3. Rosen
4. Tschannen-Moran, Bankole, Mitchell & Moore
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رشد و پیشرفت در دانشآموزان ،دامن میزند که پیامد آن خوشبینی دانشآموزان به نظام
آموزشی است.
برای تقویت خوشبینی دانشآموزان در محیط مدرسه ،بایستی مدرسهای با کارکنانی
خوش بین که افرادی با انگیزه و فراهم کننده محیطی سرشار از خوشبینی برای دانش-
آموزان در مدرسه هستند ،داشته باشیم .از این رو پیشنهاد میشود مؤلفههای خوشبینی در
قالب بستههایی آموزشی با بهرهگیری از روانشناسان خبره و توانمند ،در دورههای ضمن
خدمت که برای آموزش کارکنان آموزش و پرورش در نظر گرفته میشود ،آموزش داده
شود .این بسته های آموزشی ،مؤلفههایی چون :امید ،اعتماد به نفس و تابآوری را شامل
میشود که مورد تائید پژوهشهای انجام شده میباشند .پیشنهاد دیگر اینکه پژوهشهایی
نیز پیرامون شناسایی عوامل مؤثر بر خوشبینی دانشآموزان از دیدگاه کارکنان مدرسه به
ویژه معلمان که به صورت رودرو و چهره به چهره با دانش آموزان در ارتباط هستند ،انجام
شود.
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