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 چکيده 

و    کامیابی  هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش امیددرمانی بر سرزندگی تحصیلی،

پس آزمون می باشد که در   -تاب آوری تحصیلی بود. روش این پژوهش از نوع کمی و پیش آزمون 

جلسه ای برای   8دو گروه کنترل و آزمایش مقایسه شدند. هم چنین از مداخله درمانی امیددرمانی 

.  بررسی اثربخشی آن بر مولفه های سرزندگی تحصیلی، کامیابی و تاب آوری تحصیلی انجام گردید

کرمانشاه می باشند که تعداد آنها تعداد   2جامعه آماری پژوهش حاضر دختر مقطع متوسطه ناحیه 

نفر از آن ها در    20نفر می باشد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.    40نمونه ها  

نایدر،  نفر در گروه کنترل گماشته شدند. در این پژوهش از پکیج امیددرمانی اش  20گروه آزمایش و  

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده، پرسش نامه کامیابی سو و همکاران و  

و   SPSS16پرسش نامه تاب آوری ساموئلز استفاده شد به عالوه برای تجزیه و تحلیل داده ها از  

در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد   P<0/05  تحلیل کواریانس استفاده شد و سطح معنی داری نیز

که آموزش امید درمانی بر مولفه سرزندگی تحصیلی، کامیابی و تاب آوری تحصیلی بطور معناداری  

موثر است. با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش می توان گفت که امید درمانی اثر معناداری بر  

متغیرهای مختلفی بر انگیزه و پیشرفت    سرزندگی تحصیلی و کامیابی و تاب آوری تحصیلی دارد.

تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه کرمانشاه می تواند موثر باشد که از جمله مهم ترین  

آن ها می توان امید تحصیلی را نام برد. آنچه امید تحصیلی را بیش از پیش با اهمیت می کند تاثیر  

 ن است. زیاد آن بر افراد خصوصا در نوجوانان و جوانا

 .اثربخشی، امید درمانی، سرزندگی تحصیلی، کامیابی، تاب آوری تحصیلی  :واژگان کليدي
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 مقدمه 
مسئله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همواره یکی از موضوعات مطرح و حائز اهمیت بوده است چرا که زمینه ساز بسیاری 

از پیشرفت ها و یا آسیب ها در جامعه خواهد شد. با توجه به بررسی عوامل موثر در پیشرفت کشورهای مدرن، می توان گفت 

، پیشرفت و اصالح لل اصلی حصول این پیشرفت محسوب می شود. بنابراین بهبودداشتن آموزش و پرورش کار آمد و پربازده از ع 

 (. 139۵نظام آموزشی در کشورهای مترقی همواره در اولویت برنامه های توسعه آن ها قرار داشته است. )عالقه بند، 

نتیجه می   ترین عنصر نظام آموزش و پروش محسوب می شود،  اصلی  آنجا که دانش آموز  افزایش موفقیت  از  گیریم که 

تحصیلی دانش آموزان، امری ضروری برای پیشرفت و شکوفایی بنای عظیم تعلیم و تربیت جامعه است. لذا در این پژوهش سعی  

بر پرداختن به علت و عواملی شده است که می تواند تاثیر قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان داشته 

 باشد. 

تحصیلی از عوامل موثر بر پیشرفت یک نظام آموزشی است. هر دانش آموز به احتمال فراوان در زندگی تحصیلی    سرزندگی

خویش با انواع چالش ها، موانع و مشکالت این دوره از جمله کسب نمره ضعیف، فشار روانی در سطوح مختلف، خدشه دار شدن  

(. دانش در  1391یلی مواجه می شود )حسین چاری و دهقانی زاده،  اعتماد به نفس و در نتیجه کاهش انگیزش و عملکرد تحص

برخورد با مشکالت و چالش های تحصیلی پیش روی خود به طور کلی در دو دسته موفق و ناموفق جای می گیرند )پورعبدل و  

و انطباقی به چالش هایی  (. این در حالی است که سرزندگی تحصیلی فرد را قادر می سازد تا پاسخ مثبت، سازنده  1396همکاران،  

همکاران،   و  )پرتوای  بدهد  دارند،  جریان  تحصیلی  طول  در  همواره  ثمربخش 2011که  یادگیری  در  مهم  عنصرهای  از  یکی   .)

 (. 2010، سرزندگی تحصیلی است که می تواند موجب تثبیت تواناییها و رشد علمی و پیشرفت تحصیلی بشود )فریلیچ و شیتمن

است که از جمله مهم ترین متغییر مربوط به بهزیستی روانشناختی است که می تواند موجب افزایش    عامل بعدی؛ کامیابی

(. در برخی پژوهش ها، در ابعاد نظری، کامیابی را معادل بهزیستی جسمی، روانی و  2011)سلیگمن،  سالمت و نشاط در افراد شود

کولینز،   و  )فینی  اند  داده  قرار  تاث201۵اجتماعی  با وجود  رشد (.  و  آموزان  دانش  پیشرفت تحصیلی  کامیابی در  متغیر  یر مهم 

 (2019تحصیلی دارد. متاسفانه تحقیقات با فراوانی کم درباره این متغیر و مقیاس های آن انجام شده است. )دوان و همکاران، 

روبه رو شوند لذا موضوع   از طرفی با توجه به اینکه دانش آموزان در دوران تحصیل ممکن است با چالش ها و موانع متعددی 

تاب آوری در دانش آموزان به عنوان متغییری موثر در پیشرفت تحصیلی آنها نقش برجسته ای پیدا می کند. پژوهش ها حاکی از  

آن است که در میان دانش آموزان، آن ها که دارای تاب آوری تحصیلی هستند با وجود قرار گرفتن در موقعیت های چالشی،  

؛ هیتون 2016و آسیب زا در طول تحصیل به موفقیت می رسند و به سطوح باالتر تحصیلی راه می یابند )خلف  تهدید کننده  

(. طبق بررسی های انجام شده در باب اهمیت متغیر تاب آوری بر پیشرفت تحصیلی و با وجود رشد نسبتا کم تحقیقات 2013

ل کشور اما هنوز به قدر کفایت به این متغیر پرداخته نشده است این  انجام شده در این زمینه در مراکز علمی و دانشگاه های داخ

 در حالی است که نرخ تحقیقات در این زمینه در دانشگاه های خارج از کشور بسیار بیشتر و گسترده تر این داخل کشور است. 

لی دانش آموزان موثر است  همانطور که اشاره گردید سه متغییر سرزندگی تحصیلی، کامیابی و تاب آوری در پیشرفت تحصی

و بهبود این متغییرها در دانش آموزان می تواند در پیشرفت تحصیلی آن ها اثر بخش باشد. به نظر میرسد یکی از روش هایی که  

می تواند اثر معناداری بر این متغییرها داشته باشد، تاثیر امید درمانی است که در این پژوهش تاثیر آن بررسی می شود. امید  

مانی، یک برنامه درمانی بر مبنای نظریه امیددرمانی اشنایدر است که با هدف افزایش تفکر امیدوارانه و فعالیت های معطوف به  در

  -داستانی و بطور کلی شناختی  -پیگیری هدف طراحی شده است. این درمان از خانواده درمان درمان های راه حل مدار، روایتی  

 ( 2000یدر و پترسونرفتاری گرفته شده است. )اشنا

( نشان داده که امید ، پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کند بطوری  200۷، کلی  2003نتایج تحقیقات )پیرسون و لوتانس  

درصد از اثرات کلی هرگونه نقص در عملکرد تحصیلی از متغیر امید تاثیر می پذیرد با این وجود متاسفانه هنوز بررسی    ۷4که  

 ثر بخشی امید بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان و دانش جویان انجام نشده است.های کافی در زمینه ا
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موضوع کوشش در جهت پیشرفت تحصیلی، بالنفسه از اهمیت ویژه ایی برخوردار است بطوری که می توان بیان کرد تمام  

بر پیشرفت تحصیلی افراد یکی از   تالش مسئولین یک نظام آموزشی در این رستا قرار دارد. تشخیص و مطالعه درباره عوامل موثر

 برنامه هایی است که می تواند بر ارتقا وضعیت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد. 

مرور پژوهش های پیشین نشان داده است امید به تحصیلی یکی از متغیرهای مهمی است که می تواند تاثیر بسزایی بر انگیزه  

یکی از مهم ترین محرک هایی است که یادآوری آن می تواند بر تمام انسان ها  و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بگذارد ، امید  

(. از لحاظ نظری تحقیقات و تاکید زیادی بر مقوله امید شده است از  2001خصوصا جوانان اهمیت ویژه ای داشته باشد )هالپین،  

ز امید می توان به عنوان یک یک پیش بینی کننده  جمله می توان به نظریه امید اشنایدر اشاره کرد. تحقیقات نشان داده اند که ا

(. لذا این موضوع، اهمیت بررسی متغییر امید  2002، اشنایدر،  2002)بلدریچ،  با اعتبار باال برای موفقیت های تحصیلی نام برد 

 درمانی را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دو چندان می کند 

اهان در قالب های متنوع و جذاب با ترویج بی اعتمادی، و گسترش نا امیدی  از طرفی تبلیغات روزافزون دشمنان و بدخو

نسبت به آینده خود و کشور، تزریق امید، همانند داروی شفابخشی است که می تواند باعث رشد چشمگیر و شکوفایی استعداد  

تا با غلبه کردن بر موانع مختلف و با اتکا بر    تمام افراد شود. امید در قشر نوجوان و جوان می تواند برانگیزاننده ای قدرتمند باشد 

 دانش حاصل از موفقیت های مختلف تحصیلی سیاهی ها را بزدایند و آینده ای روشن برای کشور رقم بزنند. 

در واقع فقدان امید در دانش آموزان می تواند منجر به افت تحصیلی ، شکست تحصیلی و هرگونه ناکامی در این حیطه شود. 

زان با سطح امید باالتر با داشتن انگیزش پیشرفت باال در طول تحصیل عالوه بر موفقیت شناختی و کسب معلومات،  دانش آمو

مسائل و موانع مختلف را همچون مانعی قابل حل در نظر می گیرند. ارزشمندی امید به آن است که چه میزان اهداف ارزشمند را 

آمده ولی قابل حل، احتمال دستیابی به آن هدفها در طول زمان وجود داشته    شامل می شود تا جایی که با وجود مشکالت پیش

 (.1389، نوابی نژاد، 200۵باشد )استورات، 

عالوه بر این، ضعف ادبیات نظری موجود در زمینه امید )خصوصا امید تحصیلی و امید اجتماعی( و کمبود مطالعات نظری  

این باره، ضرورت توجه ب پژوهش های متعدد نظری و همچنین منسجم و راهبردی در  پرداختن به آن را ذیل  ه این مسئله و 

 مطالعات راهبردی و عملیاتی، بدیهی می نماید. 

اکنون با توجه نکات مطرح شده در مورد اثر گذاری قابل توجه امید تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی ، موفقیت تحصیلی، تاب 

این است که اثر مثبت   آوری تحصیلی و دیگر متغیرها سوال  بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان  تواند  امید درمانی می  روش 

بگذارد؟ امید درمانی می تواند بر کامیابی اثر مثبت بگذارد؟ و امید درمانی می تواند بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان اثر مثبت  

، کامیابی و تاب آوری تحصیلی اثر گذار صیلیبگذارد؟ وسوال اصلی تحقیق این است که آیا آموزش امید درمانی بر سرزندگی تح

 است.

 

 مبانی نظري

 اميددرمانی 

و منتظر است )دهخدا،    امید به معنای آرزو داشتن، توقع و انتظار و چشمداشت است و امیدوار یعنی کسی که آرزومند، متوقع 

(. امید عبارت است از سرور و نشاط قلب به خاطر انتظار آن چه محبوب است، به شرط آن که وقوعش متوقع و منتظر بوده  13۷1

و سببی عقالنی داشته باشد، و انتظار انسان به این خاطر باشد که اکثر اسباب آن فراهم باشد. در این صورت نام امید برای این  

 (. 13۷8صادق است که در این صورت برای رسیدن به آن تالش خواهد می کند )جباران،  انتظار،

( در رابطه با مفهوم امید بحث کردند و با وجود اینکه تا قبل از آن بیشتر بر جنبه های منفی  19۵9نخستین بار منینجر )

شاخه ی جدیدی از روانشناسی مطرح گردید. اخیرا   تاکید می شد اما با مطرح کردن امید و مفاهیم مرتبط با روانشناسی مثبت گرا

روان شناسان به امید به عنوان یک نقطه ی قوت روان شناختی نگریسته و معتقد است که این سازه می تواند به پرورش و ایجاد  

تاری است  (. امید در روان شناسی مثبت نگر، یک نظریه ی شناختی رف200۵1۷؛ فلدمن2000' سالمت روان کمک کند )اشنایدر:
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که از فرد می خواهد تا برای افزایش کارآمدی خویش به خود نظارتی و اصالح تعریف های شناختی از خویش پرداخته؛ بنابراین  

 (2000فرد می تواند به موجب آگاهی و شناخت از خود برای رسیدن به اهداف مورد نظر بپردازد )اشنایدر، 

در جهت فرداهای بهتر سوق می دهد. امید یعنی انتظار آینده ای بهتر داشتن  امید یکی از خصایص زندگی است که انسان را  

انگیزشی است. امیدواری به عنوان  -( امیدواری یک هیجان نیست بلکه یک سیستم شناختی1991به اعتقاد اشنایدر و همکاران )

عاملیت و راه هایی برای پیشبرد این  فرآیند تفکر درباره ی اهداف شخصی، توأم با انگیزش برای حرکت به سمت این اهداف ) 

(. اشنایدر برای امید دو مولفه ی تفکر راهبردی و تفکر عاملی را تعریف کرده  199۵اهداف راهبرد( تعریف شده است )اشنایدر،  

هبردی،  است. تفکر عاملی، تفکری است که با سطوح شخصی از اطمینان و اعتماد درباره ی دستیابی به اهداف همراه است و تفکر را

تفکر درباره ی توانایی های مفید شخصی برای دستیابی به اهداف است. افراد امیدوار می توانند چالش های زندگی خود را پشت  

 (2009سر بگذارند، شادتر هستند و از زندگی رضایت بیشتری دارند)کینگ ال و همکاران، 

س موفقیت ناشی از منابع گوناگون و مسیرها می دانند. امید  اشنایدر و همکاران، امید را مجموعه ای شناختی مبتنی بر احسا

نمادی از سالمت روان است و توانایی باور داشتن به احساس بهتر در آینده است و ناامیدی نقطه ی مقابل امیدواری و از خصوصیات 

ه که هستیم و آن چه که می  (. امیدواری را می توان پل زدن ذهنی بین آن چ2008افراد افسرده است )ییل دریم و سر توز،  

( که ریشه ی آن را در زمان کودکی فرد است و حکایت از آن دارد که فرد تمایل دارد قدم  2000خواهیم بشویم بدانیم )اشنایدر، 

 های موثری در جهت بهتر اندیشیدن بردارد.

در یک تقسیم بندی امید را به دو دسته ی امید فعال و امید غیر فعال تقسیم بندی کرده اند. امید در معنای غیر فعال آن 

اشاره به طرز تفکری دارد که در آن به انتظار فردا می نشینیم تا خواسته هایمان برآورده شود و در معنای فعال آن اشاره به یک 

اف مثبت، قدرت اراده ی باال داشتن، قدرت راهیابی، قدرت صبر، قدرت تشخیص موانع و ... را در بر  جریان فکری پویا دارد که اهد

 (. 1393می گیرد )بهاری، 

امید به عنوان مجموعه ای شناختی که از یک حس متقابل به دست آمده از تعیین شدن هدف و مسیر )برنامه ریزی از راه 

( نیروی زندگی  1989(. مفهوم امید از نظر نووتنی )1994عریف شده است )اشنایدر،  برای نیل به اهداف تحت یک اقدام فردی ت

( برقراری ارتباط  200222( اهمیت حمایت شدن از سوی دیگران، از نظر هاملستین و روت  2002پویا و بلند، از نظر دارلینگتون )

لیت کردن کارهای روزانه و فعال نگه داشتن خود ( توان فعا200۷)  24نزدیک با ارزش های شخصی و اهداف خود، از نظر هافتون  

(. فروم معتقد است، امید آمادگی برای لحظات هنوز اتفاق  1392، به نقل از کراسکیان، 200۷است )چرانک، استانگلینی و اسالد، 

به نقل از خلیلیان  نیفتاده است. امید عامل ذاتی و باطنی شالوده ی زندگی و عامل پویایی و دینامیک روان انسان است. فروم،  

 (1392شلمزاری و دیگران،

 

 اميد درمانی 

رفتاری، درمان داستانی یا    -امید قابل آموزش است و امید درمانی که از مفاهیم نظریه ی اشنایدر است از درمان شناختی

ی شود که اهداف مطلوب  روایتی و درمان متمرکز بر راه حل، بدست می آید. در روش امید درمانی برای مددجو این امکان فراهم م

مورد انتظار خود را بشناسد و دسته بندی کند، عوامل و گذرگاه های متعددی برای رسیدن به آن ها شناسایی کند و یا بسازد و  

در نهایت خود را برای رسیدن به اهداف مورد نظرش برانگیزاند به گونه ای که در صورت وجود موانع از گذرگاه های متعدد دیگر  

 ه نماید تا نیل به هدف محقق گردد. استفاد

 خصوصيات افراد داراي بهزیستی روانشناختی  

 بنا بر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای بهزیستی روانشناختی دارای خصوصیات زیر هستند: 

د می شوند، نگرانی، ترس  آنان احساس راحتی می کنند، خود را آن گونه که هستند قبول دارند، از استعدادهای خود بهره من

و اضطراب و حسادت کمی دارند و دارای اعتماد به نفس می باشند. سیستم ارزشی آنان از تجارب شخصی خودشان سرچشمه می 

گیرد. احساس خوبی نسبت به دیگران دارند، به عالیق افراد دیگر توجه می کنند و نسبت به آنها احساس مسئولیت دارند. محیط  

 (. 13۷0ا که ممکن است خود می سازند و تا آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می شوند )بنی جمال و احدی، خود را تا آنج
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 تعریف کاميابی   

واژه ی کامیابی ، مفاهیمی چون خوشایندی، لذت، خشنودی و شادمانی را شامل می شود اما به معنای خوش بینی بی پایه،   

شکالت خود و دیگران نیست. کامیابی عبارت است از ارزیابی فرد از زندگی خود در دو  خود فریبی، انکار واقعیت ها و ندیدن م

زمینه می شناخت و هیجانات. این تعریف از یک سو واکنش هیجانی به حوادث و از سوی دیگر قضاوتی شناختی در رابطه با نتیجه  

(. کامیابی به عنوان یک احساس رضایت و 2010)استوارت( و همکاران،    ی کاری که بر عهده می فرد است را شامل می گردد

خشنودی تعریف می شود و زمانی که همه نیازهای فرد از جمله نیاز های جسمانی، روان شناختی، عقالنی و معنوی فرد ارضاء 

 (. 2003شده باشد، ایجاد می شود، به طور کلی کامیابی داشتن هدف و معنا در زندگی است )دینر، 

یرات عمده ای بر شکل گیری شخصیت انسان دارد، از مهم ترین نکاتی که در این زمینه قابل بررسی  شادمانی و نشاط تأث

است این است که شادمانی چگونه بدست می آید، چگونه می توان آن را تقویت کرد و عوامل تأثیر گذار بر آن کدام اند؟ از جمله 

ادات مذهبی، فعالیت های اوقات فراغت، سرمایه های اجتماعی و ...  عوامل تأثیرگذار در این زمینه می توان به عزت نفس، اعتق

(. شادی یک هیجان است و هر کس به اقتضای شرایطی که در آن قرار می گیرد  1381)میرشاه جعفری و همکاران،    اشاره کرد

 آن را درک می کند. 

از نظرگاه های مختلف شده است و نمی توا ن یک تعریف واحد به آن نسبت داد. از شادی و مفهوم آن تعاریف متعددی 

افالطون شادی را حالتی می داند که بین سه عنصر استدالل احساسات و امیال که سه عنصر وجودی انسان محسوب می شوند،  

تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد وی همچنین زندگی را در شادی معنوی می بینید. به عقیده ی جرمی بنتام و جان الک  

بر تعداد وقایع لذت بخش است. آرجیل و همکاران شادی را ترکیبی از وجود عاطفه ی مثبت، نبود عاطفه ی منفی   شادی مبتنی 

و رضایت از زندگی می دانند. در جامع ترین تعریف که توسط وینهوون ارائه شده است؛ کامیابی را در جه یا میزانی می داند که  

(. کامیابی بر نگرش  1389ک زندگی مطلوب مورد قضاوت قرار می دهد )ترابی،  شخص به طور کلی از کیفیت زندگیش به عنوان ی

و اداراکات فرد مبتنی است و به حالتی اشاره دارد که از تجربه ی هیجان های مثبت و خشنودی از زندگی نشأت می گیرد. عاطفه  

ها اشاره دارد و بعد شناختی کامیابی   و شناخت دو بعد شادمانی محسوب می شوند که عاطفه همان بعد عاطفی است و به شادی 

بر رضایت وی از زندگی که به صورت شادی نمود می یابد داللت دارد. رابینز کامیابی را متغیری می داند که پایه های زیست  

ارد،  شناختی دارد و در اثر عوامل محیطی و موقعیتی ایجاد می شود. به عقیده می وی کامیابی تنها به عوامل درونی بستگی ند

بلکه عوامل محیطی و خارجی نیز بر میزان کامیابی تأثیر دارند به عبارت دیگر وراثت تأثیر کمی در شناخت کامیابی دارد و عوامل  

روان شناختی فقط قسمتی از این تفاوت ها را نشان می دهد پس می توان گفت: کامیابی نتیجه ی عوامل خارجی و محیطی است  

 (. 13۷9)رضازاده،  ا بر عهده دارند که سهم بیشتری از وراثت ر

   

 کاميابی در روان شانسی 

کامیابی در روان شناسی به عنوان یک هیجان در نظر گرفته شده است و هیجان نیز به عنوان نوعی برانگیختگی است که 

و هیجان های منفی    فرد با ارزیابی ذهنی خود، به آن عنوان خاصی می دهد. هیجان ها در روان شناسی دو بعد هیجان های مثبت

را شامل می شوند که تمرکز متفکران روان شناسی در این باره نیز بیشتر بر هیجانات منفی بوده است و کمتر به هیجانات مثبت  

پرداخته شده است که می توان چنین برداشت نمود که علت این امر این است که هیجانات منفی با شدت بیشتری زندگی انسان  

ار می دهند. خوشبختانه این دیدگاه امروزه کمتر عمومیت داشته و نگاه روان شناسان به جنبه های مثبت هیجان  را تحت تأثیر قر

 (. 1389نیز معطوف شده است که از این بین می توان به کامیابی اشاره کرد)صفری، 

 

 تاب آوري تحصيلی 

انواع تجارت ذهنی« اشار افرادی دارد که در هر سنی با وجود تمام  ویلیام جیمز در مورد »هشیاری سالم« در کتاب  ه به 

مشکالت و سختی هایی که در زندگی دارند خود را به سوی خوشبختی هدایت می شوند. اینها کسانی هستند که توجهشان را از  

 (. 2016بیماری، مرگ و کشت و کشتار و ناآرامی ها بر گرفته و به سوی مسایلی دلپذیر و بهتر سوق می دهند)ریس
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( قدردانی )آمونز و کرامپلر،  2013کیفیت های تاب آوری توصیه شده، عبارتند از: اخالق و خودکنترلی )با مسیمتر و اکالین:

(  2013( و فروتنی )نگی؟  2013( امید و آشنایدر،  2013( رویاها آشنایدر و مک کولوق،  2013( بخشندگی کمک کولوق،  2013

د آوری در  تاب  پژوهش  ادبیات  و سیستم های   1990هه  در حالی که  فردی  بین  فردی،  را در سطوح  عوامل محافظت کننده 

اجتماعی مورد توجه قرار می داد، در حال حاضر توجه پژوهش گران به سوی اثرات مرتبط بودن« که عبارت است از حس نیرومند  

 (2013ف شده است. )رسینک، ارتباط و نزدیکی با والدین، خانواده، سایر افراد خارج از خانواده، مدرسه و ... معطو

( می توان با آموزش این مهارت 20192۵با توجه به تأکید متخصصان بر آموختنی بودن مهارت های گوناگون تاب آوری )وینا  

( با آموزش مهارتهای همانند مهارهای ارتباطی،  2008ها به افراد، سطح کیفیت زندگی را در آن باال برد. به باور استبرگ و بری )

له، جرأت دهی، ابراز خود می توان تاب آوری و به دنبال آن سطح سالمت افراد را افزایش داد. از سوی دیگر از آنجا که کیفیت مقاب

تعامالت اجتماعی افراد بر کیفیت زندگی آنها تأثیر مستقیم دارد، تقویت ارتباطات اجتماعی، یک روش مهم و مؤثر در ارتقا کیفیت 

در صورتی که افراد روش های صحیح برقراری و حفظ روابط بین فردی را بیاموزند و آن را به زندگی  زندگی انسان خواهد بود.  

(. افرادی که در برقراری این تعامالت اجتماعی  2013روزمره خود تعمیم دهند، کیفیت زندگی باالتری را گزارش خواهند کرد تیلور،  

شمندی باالتری را احساس کرده خود، توانایی های شخصی باالتر و از  موفق باشند، عالوه بر دریافت حمایت اجتماعی، خودارز

 (. 1391افرادی که با آنها زندگی می کند نیز رضایت بیشتری دارند)نیکوزاد، 

دینداری از طریق مکانیسم های متعددی می توان موجب افزایش تاب آوری شود: افراد دیدار با پیروی از دستورات و آموزه 

( و در مواجهه با مشکالت و سختی های  1380ی جهت دار و هدفمندی را در پیش گرفته )محمدی و دادخواه،  های دینی، زندگ

از  انحراف  از کجروی و  آنها آسان کرده و مانع  برای  را  اختیار دارند که تحمل مشکالت  را در  نیرومندی  زندگی، منبع معنوی 

؛  1393به نقل از سراج زاده و همکاران،    1983و ترنر،    1991آلپورت،  هنجارهای اجتماعی شده و به سازگاری آنها کمک می کند )

(. آنها برای رفتار و اعال خود  2008؛ هاروی و همکاران،  2019؛ پاول و همکاران،  2019به نق از بال،    2008دوناهو و همکاران،  

( و افزایش اعتماد به نفس و  20083ن،معیارهای واضح و روشنی در اختیار دارند که عمل به آن موجب رضایت از زندگی )دانلو

)آلورد و همکاران،   بر تاب آوری هستند  تأثیر گذار  از عناصر مهم و  احسان، 2012خودارزشمندی می گردد که خود  بهرامی   ،

(. بنابراین، دینداری از یک طرف موجب می شود رفتار فرد تأیید اجتماعی را در پی داشته باشد و از طرف دیگر موجب 1381

(. عالوه بر این  2008ایش منابع روان شناختی نظیر خودارزشمندی، رضایت از خود و اعتماد به نفس می شود)لینو همکاران،  افز

( و سازگاری 20083توکل به خداوند و واگذاری نتایج امور به او، موجب کاهش اضطراب، ترس و سایر عواطف منفی شده )الیسون؛  

و باعث می شود تا او از شیوه های مناسب تری برای روبه رو شدن با مشکالت و مسائل  روان شناختی فرد را افزایش می دهد  

 (. 1380، مختاری و همکاران، 1391؛ نصیرزاده و همکاران، 2012و آلورد و همکاران،  2019استفاده کند )مالتبی و همکاران،  

یشتن است. این ظرفیت انسان باعث می شود  تاب آوری بر ظرفیت های گذشتن از دشواریهای پایدار سرسختانه و ترمیم خو

تا او با موفقیت از اتفاقات سخت بگذرد و علی رغم قرار گرفتن در معرض تنش های شدید، شایستگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی  

یا  او افزایش یابد تاب آوری نوعی ویژگی است که از فردی به فردی متفاوت است و می تواند در طوالنی مدت زمان رشد کند  

(.  1389کاهش یابد و بر اساس خود اصالح گری فکری و عملی انسان در روند آزمون و خطای زندگی شکل می گیرد)مریدی،  

تاب آوری خصیصه ای است که به صورت کامال طبیعی رخ می دهد و اشاره بر فرایندی پریا دارد که انسانها در زمان مواجهه باشد  

(. ورنر و اسمیت 2016)لمی و غزل اف  به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشان می دهندبا شرایط ناگوار یا ضربه های روحی 

( تاب آوری را ساز و کار ذاتی خود اصالح گری بشر می دانند و می گویند آنها که تاب آور و انعطاف پذیر هستند. نه  2010)

ی کنند، متمرکز در درون فرد است، مثل طبیعت و  شکست ناپذیرند و نه مصون. برخی فاکتورهایی که تاب آوری را تقویت م

سرشت هر شخصی، شخصیت و راهبردهای سازگاری و متغییرهایی که به صورت آماری بیان می شوند از قبیل جنسیت، سن  

ی  بیشتر و تحصیالت باالتر از عوامل دیگر نیز می توان به عوامل بافت اجتماعی همانند روابط حمایتگر و دسترسی به پیوندها

 (.20113اجتماعی اشاره کرد )ماریا رویتر،  
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 تعریف سرزندگی تحصيلی 

از جنبه های زیست شناختی سازگاری عبارت است از مجموعه همبستگی بیرونی و درونی. به عبارت دیگر روابط موجود  

داری نوعی که به آن  زنده با محیط که موجب می شود موجود زنده به صورتی خاص در یک فضای مشخص زندگی نموده و به پای 

 (.  13۷1تعلق دارد کمک می کند )یمینی دوز، 

سازگاری عبارت است از جسارت در روابط اجتماعی، ثبات عاطفی و البته عالقه با تحصیل و مدرسه در فرد به صورت سازگاری 

 سازگاری اجتماعی، سازگاری آموزشی و عاطفی دیده می شود. 

ا چنین توصیف می کند: فرد سازگار تمایل و توانایی مسئولیت پذیری متناسب با سن و نوابی نژاد ویژگی های فرد سازگار ر

مرحله رشد خود را داراست. در فرصت ها و تجربه هایی که متناسب با محدودیت سنی اوست با میل و رغبت شرکت می کند.  

ط به آن نقش را می پذیرد و در حالیهای  نقش های خویش را د زندگی مسئوالنه ایفا می کند و موقعیت ها و تجربه های مربو

تعارض، ناراحتی و نگرانی و ناکامی سعی می کند بر احساسات و هیجانات خود غلبه کند و تصمیمات درست اتخاذ کندو فرد  

مه  سازگار سعی می کند از موقعیت ه و تجربه های واقعی و به تخیلی و رویایی لذت برده و ارضا شود. در طرح های عملی و برنا 

های خود بیش از هر چیز از اندیشه و تفکر منطقی خود استفاده می کند. فرد سازگار موقعیت ها و شادیهای خویش را بیش از  

حد بزرگ نمی بیند. وقت شناس است و از زمان خود برنامه ریزی دقیق در کار و تفریح به طور منطقی استفاده می کند. در هنگام  

که او را از هدف و رغبت واقعی و نیل به موقعیت دور می سازد مصرانه ایستادگی می کند و پاسخ  روبه رو شدن با موقعیت هایی  

از انسجام کافی   پاسخ مثبت می دهد.  منفی می دهد. به موقعیت هایی که موقتا نا مطبوع اما در نهایت مفید و سازنده است 

ار دارد و در هنگام مواجه با مشکالت تطابق الزم را بعمل می  برخوردار است و عادات و نگرش هی خویش را سازمان یافته در اختی

 (.  139۵آورد)انجمن و اولیا و مربیان، 

 

 متغير هاي سرزندگی 

 ( انواع سازگاری را بدین صورت عنوان می کند:  1989اسکات )

 سازگاری تحصیلی   •

 سازگاری بین فردی   •

 سازگاری خانوادگی    •

سازگاری آموزشی یا تحصیلی: متشکل از پاسخ هایی است که توسط یک فرد ساختار خود را برای پاسخی هماهنگ به شرایط 

محیط مدرسه و فعالیت هایی که آن محیط از دانش آموز می خواهد تغیر دهد. در نتیجه هر عاملی که ای پاسخگویی را در محیط  

سازگاری او در محیط فراهم خواهد ساخت. بدین ترتیب ضوابط سازگاری مدرسه ای جدید با مشکل مواجه کند زمینه ای برای نا

دانش آموزان باید در مدرسه و فعالیت های مورد نظر آن بررسی گردد. دانش آموزی که بتواند به این ضوابط که اجرای برنامه 

می شود و کسی که به این ضوابط نتواند  مشخص و قبول قواعد انضباطی خاص می باشد پاسخ مثبتدهد طبیعی و سازگار عنوان  

( سازگاری تحصیلی می تواند به اجزایی تقسیم شود که اهم آن اجزای  1390پاسخ دهد ناسازگار شناخته می شود یمینی دوز،  

 عبارت است از :

اری مدرسه و  رضایت از مدرسه و حضور و پافشاری بر آن، رقابت با معلمان، نمرات پیشرفت تحصیلی ، قضاوت معلم در سازگ

 (. 1989عملکرد با مسئولین مدرسه و غیره )اسکات، 

مدرسه به عنوان منشاء شکل گیری رفتار های خشونت آمیز و ناسازگارانه اجتماعی و هم بعنوان محیطی برای پیشگیری آن 

وادگی و اجتماعی در  تلقی می شود. در هر کالس و مدرسه دانش آموزانی وجود دارد که به دلیل خصوصیات و شرایط فردی، خان

پذیرش انتظارات و مقررات محیط آموزشی و انطباق دادن خود با آن و نیز در رفتار و برخورد متعادل با همساالن و همکالسی  

 (. 1392های خود دچار مشکل می باشند )گیتونی، ترجمه بازرگان، 

نش ناآگاهانه یا آگاهانه کودک در مقابل بزرگسال و  مطالعات اخیر با رد ناسازگاری کودکان بعنوان پدیده ای ذاتی، آن را واک

محیط و نتیجه طبیعی شرایط خانوادگی ناامن و ناسالم ساختارهای آموزش و پرورش و برنامه های تحصیلی نامناسب با نیازهای  
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ر با آنان مطرح می  فردی دانش آموزان و به خصوص ناتوانی معلمان در پذیرش و جذب دانش آموزان در ایجاد روابطی سازنده و مو

نماید. بسیاری از ناسازگاری های تحصیلی کوچکترین عالقه ای با انجام وظایف مدرسه نشان نمی دهد که این امر ناشی از کمبود  

های فیزیکی یا ناتوانایی های ذهنی یا اختالالت عاطفی نیست بلکه علت آن است که آنان در محیط مدرسه به کسی که بتواند  

 (. 1392در آنان ایجاد، حفظ یا بیدار کند روبه رو نشده اند)گیتونی، ترجمه بازرگان،  این عالقه را

یکی از عوامل تاثیر گذار بر سازگاری آموزشی نوجوانان مساله فقر و محرومیت اقتصادی آنان می باشد. عدم عالقه به تحصیل  

(. با ذکر خطر فزاینده افت و شکست تحصیلی  1999در بچه های خانواده های فقیر و بخصوص شدت بیستری دارد. )کلوتیر،  

مشاهده شده به ویژه در نوجوانان فقیر بر عوامل تاثیر گذار نتنها در خانه و همسایگی برای مثال حمایت پایین خانواده برای کار  

دارس این بچه ها کالسی و مدرسه و یا وقوع باالی رویدادهای آسیب زای زندگی(، بلکه ویژگی ها و خواسته های بسیاری از م

تاکید دارد. معلمان در این مدارس اغلب انتظارات و توقعات تحصیلی پایینی از دانش آموزان دارند، حتی تواناترین و متعهد ترین  

معلمان با موانع چندی در امر آموزش دانش آموزانشان روبرو می شوند. غیر از حقوق دستمزدی پایین اکثر آنان از آموزش کم یا  

ندکی برای کار با اختالالت سازگاری بچه ها بهره مند می شوند. معلمانی که بسیاری از دانش آموزان آنان به دلیل فقر و  نظارت ا

فشار محیط )بی عدالتی محیط( آسیب پذیر می باشند، همان احساسات ناکامی، شکست ناامیدی را که دانش آموزان احساس می  

نکه معلمان حمایت الزم را برای موفقیت دانش آموزان بعمل می آورند بسیاری از بچه ها کنند تجربه می نمایند و .... علیرغم ای

 (.1392همچنان ناموفق باقی می مانند )گیتونی ترجمه بازرگان، 

آن دسته از بچه هایی که در مدرسه تجارب مثبتی دارند بیش از دیگران قادرند از مدرسه استفاده نمایند و به همین ترتیب 

ثبت مدرسه ممکن است فواید زیادی را برای بچه های بی بضاعت فقیر و در مقایسه با همکالسی هاشان که از نظر مالی  تجارب م

غنی ترند داشته باشد. سازگاری بین فردی و اجتماعی: مکانیسم هایی است که توسط آنها یک فرد توانایی تعلق به یک گروه را  

د می باشد که موجب یکپارچه شدن مکانیسم هایی می شود که توسط آنها گروه یک  می یابد که الزمه آن بروز تغیراتی در فر

عضو جدید را می پذیرد. سازگاری اجتماعی در بر گیرنده ارزیابی های ذهنی و ارزیابی هی عینی است. بدین معنی که ارزیابی  

نی به معنی پذیرش فرد توسط همساالن وی  های ذهنی از میزان رضایت فرد در ارتباط با دوستانش ناشی می شود و ارزیابی عی

می باشد. به عبارت ساده تر برای مشخص کردن این نوع سازگاری باید هم به خود فرد و هم به گروه دوستان و همساالن و محیط 

 (. 1989اسکات، وی توجه نمود تا در درک بهتری از سازگاری اجتماعی او بدست آید )

ی نیازهای اساسی مخصوص به خود است و فرد به طور دائم در تالش برای ارضای این نیازها  الزم به ذکر است که هر فرد دارا 

به سر می برد. هنگامی که این نیازها ارضا شدند می توان گفت که فرد دارای سازگاری است یعنی تمایل به همکاری و شرکت در  

. اما هنگامی که کوشش و تالش فرد برای ارضا نیازهای به  فعالیت های اجتماعی با دیگران و از انزوا و گوشه گیری گریزان است

مانع برخورد می کند و راههای انحرافی به منظور ارضای این نیازها در پیش گرفته می شود و آنگاه است که فرد ناسازگار می  

(. وقتی از چگونگی سازگاری 1390گویند. اینگونه افراد به طور عادی قادر به حفظ رابطه با دیگران نیستند )ماسن. ترجمه یاسایی،  

افرادی در  پیوندد مورد توجه قرار داد. ممکن است  به وقوع می  را که سازگاری در آن  باید شرایطی  مطلوب صحبت می شود 

 (.1388موقعیتی که دیگران نمی توانند خود را در آن سازگار کنند رفتاری سازگارانه داشته باشند )آزاد، 

دیرینه ترین و پایدارترین ویژگی های شناخته شده انسان است و تقریبا به عنوان یک اصل بدیهی    بدون تردید اجتماعی بودن

در علوم اجتماعی پذیرفته شده است. این خصیصه بیانگر عدم استقالل فرد از جامعه و ارتباط تنگاتنگ آن است. هر فردی در  

نی، عرفی، اخالقی جامعه مواجه می شود و در محدوده این  ارضای نیازهای مختلف زیستی اجتماعی خود با محدودیت های قانو

روابط آشکار و نهان اجتماعی است که نیازها درجه بندی و محدود می گردد و تحقق می یابد. بدین لحاظ برای رسیدن به به 

خود را با جامعه    امیال و دستیابی به اهداف مشخص باید رفتار اجتماعی مناسب و شیوه ارتباط صحیح با دیگران را آموخت و

 هماهنگ و سازگار ساخت.

از مهمترین عواملی است که می توان بر سازگاری فرد موثر دانست احساس امنیت عاطفی است. طی یک دوره طوالنی مدت  

مستلزم ایفا  از مراقب پایدار و واقعی پدر و مادر و تمام اعضای خانواده باید این نیاز فرد را برآورده کنند. دستیابی که تعادل فردی 

نقش صحیح خوانواده در این موضوع است . اگر چه عمده افراد از تاثیرات تعیین کننده محیط خصوصا مدرسه و بطور کلی آگاه  
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اند ، اما این تاثیر پذیری عمدتا به دلیل ضعف هویت انسانی در به دوران کودکی و زندگی خانوادگی است. در حقیقت تعداد زیادی  

یت هویت انسانی کودک غافل یا بی اطالع اند و در این مسیر با طی مسیر رایج تعلیم و تربیت درصدد شکل دادن  از والدین از اهم

و تطبیف کودک او با هنجاری هایی هستند که خود به آن اعتقاد دارند بنابراین این امر موجب می شود که آنان من واقعی کودک  

 (. 1392را از وی سلب کنند )کیتونی، ترجمه بازرگان، 

 

 پيشينه پژوهش  
( در مقاله ای با عنوان بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر در امید به آینده  139۷فرخ نژادکشکی، محمدی، حقیقتیان )

حاشیه نشینان تبریز پرداختند عوامل جامعه شناختی مانند دین داری، حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و  

غیرهای تاثیر گذار در امید به آینده است. روش مورد استفاده در این تحقیق، به لحاظ ماهیت على معلولی  محرومیت نسبی، از مت

و تحلیل مسیر بر اساس معادالت ساختاری و تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گرفته است و جامعه آماری مورد مطالعه، حاشیه 

ن حاشیه نشینان بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه  نفر از بی   922بودند که    1396نشینان تبریز در سال  

ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمون امید به آینده اشنایدر و آزمونهای محقق ساخته دین داری بر اساس الگوی گالک و  

نسبی   محرومیت  و  کوب  اجتماعی  حمایت  بوردیو،  اجتماعی  و  فرهنگی  سرمایه  تحقیق  استارک،  ابزار  عنوان  به  گر  رابرت  تد 

انجام یافته است.    Amosو    Spssمورداستفاده قرار گرفتند. تحلیل های آماری بر اساس معادله ساختاری و با استفاده از برنامه  

میزان   و در سطح زیاد ارزیابی شده است. همچنین میانگین  ۷/39نتایج نشان داد میانگین امید به آینده در بین حاشیه نشینان  

و در 2/11و در سطح زیاد، میانگین سرمایه اجتماعی  ۷/2۵و در سطح متوسط، میانگین میزان محرومیت نسبی  8/63دین داری

و در سطح متوسط   2/10و در سطح متوسط و میانگین میزان حمایت اجتماعی  8/10سطح متوسط، میانگین سرمایه فرهنگی

(، سرمایه  138ی است که عوامل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی به میزان )ارزیابی شده است؛ و مقادیر رگرسیونی مدل حاک

(  -1۷/0(، محرومیت نسبی به میزان )20/0(، دین داری به میزان )23/0(، حمایت اجتماعی به میزان )26/1فرهنگی به میزان )

 در امید به آینده حاشیه نشینان تأثیر دارد.

عنوان مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و امید به آینده با بی تفاوتی جوانان )مورد ( در مقاله ای با  139۷مرادی، صفاریان )

مطالعه: شهر کرمانشاه( پرداختند متناسب با پارادایم نظری غالب بر پژوهش، از روش همبستگی و ابزار پرسشنامه برای مطالعه  

(، تعداد آنها برابر با  139۷ستند که در زمان پژوهش )سال  ساله شهر کرمانشاه ه  30تا    20بهره گرفته شد. جامعه آماری جوانان  

نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمونهای آماری همبستگی    400نفر بود. با توجه به حجم جامعه آماری،    201۷

تحلیل مسیر به کار   پیرسون، تی و تحلیل واریانس برای بررسی فرضیه ها و برای سنجش مدل پژوهش رگرسیون چند متغیره و

گرفته شد. یافته های نشان داد بین متغیرهای مستقلی مانند سرمایه اجتماعی، امید به آینده، میزان درآمد و نوع منزل مسکونی 

بر متغیر وابسته بی تفاوتی اجتماعی( تأثیر معنادار دارند. یافته های حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد متغیرهای سرمایه  

درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین و پیش بینی کنند. می توان استنباط  23ماعی و امید به آینده توانستند در مجموع، اجت

کرد با افزایش سرمایه اجتماعی و امید به آینده، میزان بی تفاوتی اجتماعی جوانان کاهش خواهد یافت. به عبارتی، دیگر آسیب  

و به طور طبیعی همبستگی افراد افزایش و بی تفاوتی کاهش خواهد یافت. بنابراین، دو متغیر   های اجتماعی کاهش خواهد یافت 

 یادشده می توانند تأثیر بازدارندگی بر بی تفاوتی اجتماعی داشته باشد. 

نترنت ( پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین تاب آوری تحصیلی و سرمایه روانشناختی با اعتیاد به ای139۷گنجی و توکلی )

دانشجویان انجام دادند نتایج این تحقیق نشان داد که بین سرمایه روانشناختی )تاب آوری، خودکارآمدی، امیدواری، مثبت اندیشی(  

( با استفاده از روش تحلیل رگرسیون نشان  P<01/0)  و تاب آوری تحصیلی با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و معنادار وجود دارد

درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت در دانشجویان را پیش    2۷وری تحصیلی و سرمایه روانشناختی می توانند  داده شد که تاب آ

 (P<01/0بینی نماید)
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( با عنوان گروه درمانی مبتنی بر امید بر کیفیت زندگی افراد مبتال به ام اس نشان داد این روش  201۷)  در پژوهش لی یو

ری باعث افزاش کیفیت زندگی این بیماران شده است. در این تحقیق از متغیرهای سالمت روان درمانی به صورت مثبت و معنا دا

 و سالمت جسم استفاده شده است.

( در تحقیقی به تشخیص عوامل مرتبط با تاب آوری تحصیلی در بین دانش آموزان کالس ششم پرداخته است. 2016سینای )

از اطالعات و مهارت های حل  نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل شخصی م از استفاده  ربوط با تاب آوری تحصیلی عبارتند 

 مسأله، مشارکت کالسی، عوامل خانوادگی مثل: انتظارات والدین، آموزش والدینی حضور والدین در خانه هستند. 

ریکایی در دانشگاه  ( با بررسی عوامل اصلی توصیف گر تاب آوری تحصیلی در بین دانشجویان آفریقایی آم2011دوره ام )

کانزاس به این نتیجه رسید که اکثر عوامل مرتبط با تاب آوری به اجتماعات دانشگاهی از جمله، فعالیت ها و تشکیالت دانشجویی  

 و اعتقادات مذهبی یا معنویت وابسته اند.

 

 روش شناسی تحقيق 
ترتیب که قبل از مداخله امید درمانی از افراد گروه  از نظر اجرایی این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی می باشد، به این  

نمونه پیش آزمونی گرفته می شود. همچنین، بعد از انتساب آزمودنی ها در دو گروه کنترل و آزمایش، آموزش امید درمانی در  

مون اجرا می شود و دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا خواهد شد بالفاصله بعد از اتمام جلسات آموزشی پس آز 90جلسه  8قالب 

 نتایج پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایشی و کنترل مقایسه شدند. 

 دیاگرام پژوهش  -1جدول 

 
 

 جامعه آماري 

شهرستان کرمانشاه است که تعداد تقریبی    2در این تحقیق جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه  

 هزار نفر می باشد.   40آن ها 

نفر محاسبه شد.   40داد نمونه مورد نیاز در این پژوهش با توجه به طرح پژوهش و با روش نمونه گیری در دسترس،  تع 

نفر گمارش شدند. روش نمونه گیری در این پژوهش    20نفر و کنترل،    20سپس، با روش تصادفی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش،  

 به صورت تمام سرشمار می باشد. 

( و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی 2014ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه امید درمانی و پرسشنامه ها کامیابی سو و همکاران )

جلسه مداخله استفاده خواهد شد که جلسات   8( می باشند که پرسشنامه امید درمانی دو پرسشنامه استاندارد و  2004ساموئلز )

پر اجرا خواهند شد.  امید درمانی  بهاری، مداخله  از  اسنایدر و همکاران و ورثینگتون )نقل  امید درمانی به شیوه  وتکل آموزشی 

دقیقه ای )هر هفته یک جلسه( بر روی گروه آزمایش اجرایی خواهد شد و    90جلسه    8( می باشد. مداخله درمانی طی  1393

و گروه پس آزمون به عمل خواهد آمد. پس  گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نخواهد کرد. پس از پایان جلسات از هر د

 آزمون یک هفته پس از جلسه دهم روی هر دو گروه اجرایی می شود.

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با و گویه با    1391پرسش نامه سر زندگی تحصیلی حسین چاری و دهقانی زاده در سال  

هار گریه داشت توسعه دادند. برای اجرای این مقیاس در ( که چ2009الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش )
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فرهنگ ایرانی ابتدا یک متخصص رشته روانشناسی و یک متخصص زبان انگلیسی متن سوال های مقیاس را به فارسی ترجمه 

و در مورد کردند. بعد از ترجمه می گویه های مقیاس مارتین و مارش، تعدادی گویه براساس فرم اصلی مقیاس بازنویسی شدند  

گویه ها از اساتید روانشناسی تربیتی نظرخواهی شد. برای اجرای مقدماتی و رفع نقص ها این گویه ها برروی گروهی از دانش  

گویه به مرحله نهایی    9شهرستان کرمانشاه اجرا شد و مورد بازنویسی قرار گرفت و نهایتا    2آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه  

 رسیدند. 

کا  نامه  )پرسش  سال  در  و همکاران  سو  این  2016میابی  است.  طراحی شده  و  تدوین  افراد  کامیابی  منظور سنجش  به   )

حمایت، احساس   جنبه از عملکردهای مثبت انسان از جمله احساسات مثبت، رضایت از زندگی، معنا،  10سوالی    10پرسشنامه  

جد و گزینه های این پرسش نامه از طیف چهار گزینه  تعلق، موفقیت، تعامل، خودکارآمدی، خوش بینی و خودارزشی را می سن

 ای لیکرت با سواالتی مانند فعالیت هایی که در زندگی انجام می دهم، با ارزش و سودمند است.( می باشد. 

توسط ساموئلز ساخته شد و در دو پژوهش مطلوب بودن آن تایید    2006پرسش نامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز که در سال  

سوالی از آزمودنی    40با همکاری رو به چاپ رسید. در نسخه نهایی این پرسشنامه    2009ز آن با گسترش مطالعه در سال  شد. پس ا

( تا کامال  1ها خواسته می شود تا میزان تاب آوری تحصیلی خود را بر روی یک مقیاس پنج درجه ای لیکرت از کامال مخالفم )

(  1392اب آوری تحصیلی بعد از هنجاریابی در ایران توسط سلطانی نژاد و همکاران )( درجه بندی کنند . پرسشنامه ت۵موافقم )

 سوال کاهش یافت.  29سوال به  40از 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد و از روش های  

تجزیه و    20نسخه    SPSSفاده خواهد شد. تمامی این داده ها با نرم افزار تحلیل آماری آمار استنباطی نظیر تحلیل کواریانس است

 تحلیل می شوند. 

 

 یافته هاي پژوهش 
یافته های آمار توصیفی به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که برای پژوهش انتخاب شده است و آشنایی بیشتر با   

ه های آماری، خالصه ای از آمار توصیفی متغیرها ارائه می گردد. به بیانی، پارامترهای  متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داد

توصیفی پژوهش شمایی کلی از وضعیت توزیع داده ها می باشد. این پارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخص های مرکزی نظیر 

 ی پراکندگی همچون انحراف معیار است. میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و همچنین اطالعات مربوط به شاخص ها

 نشان داده شده است:  2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش حاضر بصورت خالصه در جدول شماره 

 پس آزمون سرزندگی، کاميابی و تاب آوري در گروه آزمایش  - شاخص هاي توصيفی نمره ها پيش آزمون   -2جدول 
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 پس آزمون سرزندگی، کاميابی و تاب آوري در گروه کنترل  -شاخص هاي توصيفی نمره ها پيش آزمون -3جدول 

 
 یافته هاي استنباطی   

 نرمال بودن توزیع متغيرها   

ها  برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون شاپیرو ویلک استفاده شد. نتایج معنادار نشانگر نرمال بودن توزیع متغیر 

 نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش گزارش شده اند.  ۵و  4می باشد. در جدول 

 نتایج آزمون بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در گروه آزمایش  -4جدول 

 
 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها در گروه کنترل  نتایج ازمون -5جدول 

 
ویلک برای تمامی متغیرها پژوهش معنی دار می باشد. با توجه به این  -نشان میدهد که آماره شاپیرو  ۵و    4نتایج جدول  

از آزمون   بنابراین میتوان در مورد این متغیرها  نرمال می باشد.  پارامتریک مانند  نتایج میتوان نتیجه گرفت که توزیع متغیرها 
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 تحلیل کواریانس استفاده کرد. 

 

 آزمون همگنی واریانس ها 

جهت بررسی همگنی واریانس ها می توان از آزمون لرین استفاده کرد. آزمون لوین یکسانی پراکندگی واریانس ها را در تمام  

خطی از پیش فرض نابرابری پراکندگی  ( نشان دهنده تP<0.0۵سطوح متغیر مستقل مورد سنجش قرار می دهد. رد فرضیه صفر )در

ارتباط   پراکندگی  یکسانی  از  متغییرها  بین  روابط  باشد،  برقرار  متغییره  چند  بودن  نرمال  فرض  پیش  که  زمانی  است.  واریانس 

قدرتمندی با پیش فرض توزیع نرمال دارد. جدول زیر نتایج مربوط به آزمون لوین جهت سنجش برابری واریانس متغییرها در  

 ارائه شده است.  6ل جدو

 نتایج آزمون لوین به مظنور بررسی همگنی واریانس هاي دو گروه  -6جدول 

 
شواهد کافی برای رد فرض آزمون تساوی بین   P=0.208و  P=0.228و    P=0.406با توجه به سطح معناداری به دست آمده

 - ، پس نتیجه می گیریم که همگنی واریانس ها در بین دو گروه برقرار است. چنانچه در جدول  ها( بدست نیامده است  گروه

نشان می دهد که واریانس ها برابر هستند. نتیجه آزمون   P<0.0۵مشاهده می شود سطح معناداری خطای آزمون برابری واریانس  

از یکسانی واریانس دارد. بدین معنا که مفروضه واریانس های مشابه در دو    نوین جهت سنجش برابری واریانس هاست که نشان

 گروه آزمایش و کنترل رعایت شده است.

 

 آزمون فرضيه ها 

 فرضيه اول: آموزش اميد درمانی بر سر زندگی تحصيلی تاثير معناداري دارد.   

به منظور بررسی اثر امید درمانی بر سر زندگی تحصیلی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. در اینجا نمره های پیش  

ه عنوان متغییر وابسته و روش امید  آزمون سرزندگی به عنوان متغیر تصادفی کمکی )کووریت( نمره های پس آزمون سرزندگی ب

درمانی نیز به عنوان متغییر مستقل در نظر گرفته شده است. با توجه به برقراری پیش فرض های آزمون کوواریانس، خالصه نتایج  

 گزارش شده است.  ۷تحلیل کوواریانس برای نمره های سرزندگی در جدول

 ط به تاثير اميد درمانی بر سر زندگی تحصيلیخالصه نتایج آزمون تحليل کوواریانس مربو -7جدول 
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نشان میدهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بین میانگین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش پس از ۷نتایج جدول  

𝐹(1.37)امید درمانی تفاوت معنادار وجود دارد.   = 2198.001𝑃 < 0.05. 𝜂2 = با توجه به این نتایج می توان   0.983

𝜂2وزش امید درمانی بطور معنی داری موجب افزایش سرزندگی تحصیلی می شود. با توجه به مقدار  گفت که آم = می   0.983

 رصد تفاوت در نمرات پس آزمون مربوط به روش مداخله امید درمانی می باشد.  98٫3توان گفت که 

 پس آزمون سرزندگی  - شاخص هاي توصيفی نمره هاي پيش آزمون -8جدول 

 
 نتایج تحليل اثر بين گروهی بر سر زندگی )پس آزمون(   -9جدول 

 
 نشان می دهد نمره های پیش آزمون، تاثیر امید درمانی بر سر زندگی افراد در پس آزمون معنی دار است.   9و    8نتایج جدول  

 نی براي انجام مقایسه بين گروهی در مرحله پس آزمون اوازمون تعقيبی بن فرآ نتایج   -10جدول 

 
میانگین سرزندگی در مرحله پس آزمون پیشنهاد می کند مقایسه بین گروهی در هر دو    0-4بر اساس آماره های جدول  

 ( P<0.0۵گروه تفاوت ها معنی دار است )

 

 فرضيه دوم: آموزش اميددرمانی بر کاميابی تاثير معناداري دارد. 

کوواریانس استفاده شد. در اینجا نمره های پیش آزمون کامیابی  به منظور بررسی اثر امید درمانی بر کامیابی از آزمون تحلیل  

به عنوان متغیر تصادفی کمکی )کووریت( نمره های پس از مون کامیابی به عنوان متغییر وابسته و روش امید درمانی نیز به عنوان 

، خالصه نتایج تحلیل کوواریانس  متغییر مستقل در نظر گرفته شده است. با توجه به برقراری پیش فرض های آزمون کوواریانس 

 گزارش شده است.11-برای نمره های سر زندگی در جدول 
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 خالصه نتایج آزمون تحليل کوواریانس مربوط به تاثير اميد درمانی بر کاميابی  -11جدول

 
نشان میدهد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بین میانگین پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش    10-4نتایج جدول  

𝐹(1.37)پس از امید درمانی تفاوت معنادار وجود دارد.   = 16149.04𝑃 < 0.05. 𝜂2 = با توجه به این نتایج   0.998

𝜂2یش کامیابی می شود. با توجه به مقدار  می توان گفت که آموزش امید درمانی بطور معنی داری موجب افزا  = می    0.998

 درصد تفاوت در نمرات پس آزمون مربوط به روش مداخله امید درمانی می باشد.  99٫8توان گفت که

 پس آزمون کاميابی  -شاخص هاي توصيفی نمره هاي پيش آزمون  - 12جدول 

 
 نتایج تحليل اثر بين گروهی بر کاميابی )پس آزمون(  - 13جدول 

 
نشان می دهد نمره های پیش آزمون، تاثیر امید درمانی بر سر زندگی افراد در پس آزمون  معنی دار     13و    12نتایج جدول  

 است.
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 براي انجام مقایسه بين گروهی در مرحله پس آزمون  فراوانی نتایج آزمون تعقيبی بن  -14جدول 

 
میانگین سرزندگی در مرحله پس آزمون پیشنهاد می کند مقایسه بین گروهی در هر دو    13-4های جدول    بر اساس آماره

 ( P<0.0۵گروه تفاوت ها معنی دار است )

 

 فرضيه سوم: آموزش اميددرمانی بر تاب آوري تحصيلی تاثير معناداري دارد.

یر وابسته تاب آوری تحصیلی از آزمون آماری تحلیل  به منظور بررسی اثر تاثیر متغیر مستقل آموزش امید درمانی بر متغ

کوواریانس استفاده شد. در اینجا نمره های پیش آزمون تاب آوری به عنوان متغیر تصادفی کمکی )کووریت( نمره های پس ازمون 

با توجه به برقراری تاب آوری به عنوان متغیر وابسته و روش امید درمانی نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.  

 گزارش شده است. 1۵پیش فرض های آزمون کوواریانس، خالصه نتایج تحلیل کوواریانس برای نمره های سرزندگی در جدول 

 خالصه نتایج آزمون تحليل کوواریانس مربوط به تاثير اميد درمانی بر تاب آوري  -15جدول 

 
پیش آزمون بین میانگین پس آزمون دو گروه کنترل و ازمایش  نشان میدهد که پس از تعدیل نمرات    14-4نتایج جدول  

𝐹(1.37)پس از امید درمانی تفاوت معنادار وجود دارد.   = 475.237. 𝑃 < 0.05. 𝜂2 = با توجه به این نتایج می    0.928

𝜂2توان گفت که آموزش امید درمانی بطور معنی داری موجب افزایش تاب آوری می شود. با توجه به مقدار   = می توان    0.928

 درصد تفاوت در نمرات پس آزمون مربوط به روش مداخله امید درمانی می باشد.  92٫8گفت که 

 پس آزمون تاب آوري تحصيلی  -شاخص هاي توصيفی نمره هاي پيش آزمون  -16جدول 
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 نتایج تحليل اثر بين گروهی بر تاب آوري تحصيلی )پس آزمون(  - 17جدول 

 
نشان می دهد نمره های پیش آزمون، تاثیر امید درمانی بر سر زندگی افراد در پس آزمون معنی دار    1۷و    16نتایج جدول  

 است.

 نتایج آزمون تعقيبی بن فرونی براي انجام مقایسه بين گروهی در مرحله پس آزمون   -18جدول 

 
میانگین سر زندگی در مرحله پس آزمون پیشنهاد می کند مقایسه بین گروهی در هر دو گروه    18های جدول  بر اساس آماره 

 ( P<0.0۵تفاوت ها معنی دار است )

 

 نتيجه گيري

 فرضيه اول: آموزش اميددرمانی بر سر زندگی تاثير معناداري دارد.  

( است . این امر نشان  000/0)  0.0۵مقدار معناداری کوچکتر ازو    000/0نتایج نشان داد سطح معنی داری متغیر سرزندگی  

دهنده این است که اثر اصلی متغیر گروه معنادار است و آموزش امید درمانی بر سر زندگی تاثیر معناداری دارد. لذا فرضیه اول 

 تایید می شود. 

راد مورد توجه قرار گرفته است. از ناامیدی  امید یکی از سازه هایی است که به عنوان شاخص توانمندی در بهزیستی مثبت اف

به عنوان عالمت هسته ای افسردگی و کاهش سرزندگی یاد میشود و که ناامیدی هم فلج کننده اراده است و هم باعث تحمل  

ک زندگی  ناپذیر شدن و میل به گریز از یک موقعیت میشود. از نظر اسنایدر امید یک هیجان انفعالی نیست که تنها در لحظات تاری

پدیدار می شود، بلکه فرآیندی شناختی است که افراد به وسیله آن فعاالنه اهداف خود را دنبال می کنند. از نظر اسنایدر امید  

فرآیندی است که طی آن افراد اهداف خود را تعیین، انگیزه الزم برای به اجرا در آوردن راهکارها را ایجاد و در طول مسیر حفظ  

 میکنند.

 وم: آموزش اميد درمانی بر کاميابی تاثير معناداري دارد.  فرضيه د

( است . این امر نشان  0/ 000)  0٫0۵و مقدار معناداری کوچکتر از  000/0نتایج نشان داد سطح معنی داری متغیر کامیابی

دارد.لذا فرضیه دوم تایید  دهنده این است که اثر اصلی متغیر گروه معنادار است و آموزش امید درمانی بر کامیابی تاثیر معناداری 

 می شود. 

امید عالوه بر این که باعث فعالیت خود فرد می شود می تواند موجب کمک به فعال کردن سایر افراد نیز بشود . با توجه به 

نتایج پژوهش های پیشین و پژوهش حاضر و می توان نتیجه گرفت که امید می تواند هیجان منفی را کاهش و هیجان مثبت را 

ایش بدهد ، امیدواری می تواند پیش بین مناسبی برای سالمت جسمانی ، سالمت روانی، نشاط و شادکامی در امور زندگی ،  افز

پرهیز از رویداده های پر فشار زندگی و نگرش مثبت به وقایع زندگی دوران سالمندی باشد. در بین این پدیده می توان به نقش  
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سبک زندگی و تغییر رفتارها و عادات اشاره کرد. با اصالح عادات و رفتارها می توان عادات   اطالع رسانی و آموزش در تغییر بهینه

سالم تر و جدید را جایگزین عادات غلط پیش از آن نمود. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش میتوان گفت که  

 زندگی که باشند، ارتقاء داد. با آموزش مداوم می توان سالمت افراد را در سن و مقطی از 

 فرضيه سوم: آموزش اميد درمانی بر تاب آوري تحصيلی تاثير معناداري دارد. 

( است . این امر نشان 000/0)  0.0۵و مقدار معناداری کوچکتر از  0٫000نتایج نشان داد سطح معنی داری متغیر تاب آوری

موزش امیددرمانی بر تاب آوری تاثیر معناداری دارد. لذا فرضیه سوم دهنده این است که اثر اصلی متغیر گروه معنادار است و آ

 تایید می شود. 

( در پژوهش دیگری نشان دادند متغیر تاب آوری بر شادکامی دانشجویان مؤثر بوده، همچنین 1396غریب زاده و معنی کیا )

نها نشان داده شد که چنانچه دانشجویان در متغیر شادکامی اثر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان میگذارد. در پژوهش آ

یادگیری و تولید علم سخت کار کرده و در مقابل مشکالت تاب آوری داشته باشند، می توانند در تحصیالت خود پیشرفت داشته  

د بود و  باشند. هر چقدر میزان تاب آوری و سخت رویی در دانشجویان زیادتر باشد شادکامی و پیشرفت تحصیلی نیز باالتر خواه

پیشرفت تحصیلی آنها تأثیر داشته باشد به طور کلی نتایج این   همچنین هر چقدر دانشجویان شاد کام تر باشند می تواند در 

مطالعه نشان داد که آموزش امید درمانی گروهی اشنایدر بر بر باورهای خود کار آمدی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی  

از مداخله های روان   روان شناختی دانشجویان مؤثر توانند  بنابراین روان درمانگران و متخصصان سالمت روان می  بوده است. 

شناختی مثبت گرا همچون امید درمانی به صورت گروهی برای افزایش باورهای خود کار آمدی، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی  

 در کنار سایر روش های درمانی استفاده کنند.  روانشناختی دانشجویان در کلینیک های مشاوره و روان درمانی دانشجویی

 با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر پیشنهادات زیر بیان می شود:  

 پژوهشی با این موضوع بر روی دیگر پایه های تحصیلی و حتی دانشجویان انجام شده و نتایج مقایسه شود.  -1

این پژوهش در مدارس معمولی انجام شده، پیشنهاد میشود در مدارس تیزهوشان و حتی کودکان دارای اختالل نیز انجام -2

 شود.

با توجه به اهمیت موضوع امید بر افراد و جامعه پیشنهاد می شود تاثیر متغیر امید بر سایر ابعاد شناختی و هیجانی در    -3

 مسیر تحصیلی بررسی و تحقیق شود.

رسانه های مختلف می توانند از تاثیر آموزش امید درمانی و بهبود متغیرهای انگیزشی در رشد و موفقیت مخاطبان خود -4

 استفاده کنند. 
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