فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمیواحدگرمسار

سال دوازدهم ،شماره  ،3پاییز 1397
صص 31-51

اثربخشي اميددرماني گروهي مبتنی بر رویکرد اسنایدر بر باورهاي
خودكارآمدي تحصيلي ،سرزندگي تحصيلي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان
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چ يك ده

مطالعه حاضر با هدف تع يي ن اثربخشي آموزش گروهي مبتني بر دمآراكدوخ ياهرواب رب ينامردديما  ييييييييييي تحص ،يلي
سرزندگي تحصيلي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان انجام شد ..اين پژوهش ،كي

مطالعه تجرب ،ي

ش-
از ن يپ عو شش شش

آزمو نن ن -پ سس سآزم گ اب نو ر لرتنك هو ادتبا .دوب              از طری یی ق نمون  ه گگ گی یی ری تص دا فف فی از  120دانش ومزآ وج نننن نه يا   
خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان اومن و فرامن ( ،)1988سرزندگي تحصيلي حسين چاري و دهقاننيزاده ()1391
و بهزيستي روانشناختي ريف ()1989به عمل آمد .سپس تعداد  30نفر از جامعه فوق كه نمره پا ييي ينتر نيا رد ار ي   
آزمونها كسب كرده بودند ،انتخاب شدند .از اين تعداد 15 ،نفر براي گروه آزمايش و  15نفر براي گروه كنتر هب ل   
صورت جايگزيني تصادفي انتخاب شدند .گروه آزمايش روش اميددرماني اسنایدر را طي هشت جلسه نود دقيقهههاي
(هر هفته كي

جلسه) دريافت كردند .پس از اتمام جلسات مجددًاًا آزمونهاي خودكارآم يليصحت يد  ،،، ،،سر يگدنز

تحصيلي و بهزيستي روانشناختي روي دو گروه ،اجرا گرديد .دادهها با استفاده از روش آم یرا
ت د هریغتم ک ر مرن  رازفا        

 spssنسهخ     24تجزی و ه یلحت ل ب .دش  رنیا جیاتن ساسا 

تحلی وک ل و را یی یییانس

،هعلاطم نايم گگگگگگگگگگگگگگگگگگ گين نمرتا   

خودكارآم  يليصحت يد (((( ( ، )F = 33/217 ،P <0/01سر  يليصحت يگدنز (((( ( )F = 71/647 ،P <0/01و بهزيس تت تي
روانشناختي ( )F = 97/28 ،P <0/01در مرحله پسآزمون در گروه آزمايش افزايش معناداري را نشان داد .ام نيا ا   
تغ يي رات در گروه كنترل معنادار نبود .بر اساس نتايج اين مطالعه م ييي ت يما شزومآ هك تفگ ناو

ددددد دددددددرماني مبتن ننی بر

رویکرد اسنایدر به شيوه گروه ر يتسيزهب و يليصحت يگدنزرس ،يليصحت يدمآراكدوخ شيازفا ببس ي وووووووو وووووووووان-
شناختي در دانشجویان ميشود .بنابراين توصيه ميشود به منظور ارتقاي يك فيت زن يوجشناد يگد اا ااان ،ارائ دخ ه مم مممات
آموزشي و برنامههاي ارتقادهنده اميد با روشهاي مناسبي مانند سا رب يريگداي اس لح 

 هلأسم بب ببب ب بببببببا مش عف تكرا اا ااال

دانشجو در فرآيند بحث با برنامهريزي مدون انجام پذيرد.
كليد واژهها :اميددرماني گروهی ،رویکرد اسنایدر ،باورهاي خودكارآمدي تحصيلي ،سر يگدنز
تحصيلي ،بهزيستي روانشناختي.
دریافت مقاله1397/6/20 :

 - 1استاديار دانشگاه پيامنور گروه روانشناسي و علوم تربيتي f.bayanfar@yahoo.com

پذیرش مقاله1397/9/30 :
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مقدمه

انسان در گستره زندگي مسير پر فراز و نشيبي را طي ميكند كه سرشار از چالشها و فرصت-
هاست .زماني كه با چالشها يا فرصتها مواجه ميشود ،از توانمنديهايش در جهت بهرهگيري
از موقعيتها استفاده ميكند ،تا بر اين اساس راهبردها يي را براي مديريت موقعيتها جهت
برآورده ساختن انتظارات ،آمادگي براي درگير شدن با مشكالت ،سازگاري و كنار آمدن با
چالشها و نيازها هماهنگ كند .بخش قابل توجهي از اين چالشها ،چالشهاي تحصيلي است
(چانان.)2018 1،
از اين رو انطباق و سازگاري با فرصتها و چالشهاي تحصيلي مورد توجه پژوهشگران تعليم و
تربيت بوده است .در ديدگاههاي مختلف مجموعه توانا يي ها و استعدادهاي دروني كه در نحوه
اين سازگاري دخالت دارند مورد توجه قرار گرفته است .از جمله اين توانا يي ها و استعدادها كه
موجب سازگاري افراد در برابر تهديدها ،موانع ،سختيها و فشارها در حيطه تحصيلي ميشود
باورهاي خودكارآمدي تحصيلي ميباشد .باورهاي خودكارآمدي تحصيلي به منزله اطمنيان فرد
از توانا يي در انجام موفقيتآميز رفتارهاي خودنظمدهي تحصيلي است (چو يي .)2018 2،
خودكارآمدي تحصيلي در ارتباط با احساس توانا يي فرد در اداره فعاليتهاي يادگيري ،احاطه بر
موضوعات درسي و برآورده كردن انتظارات تحصيلي است (چویي .)2018 ،همچنين

خودكارآمدي تحصيلي به منزله اطمينان فرد از توانا يي در انجام موفقيتآميز رفتارهاي خودنظم-
دهي تحصيلي است .يعني به ميزان تنظيم كردن راهبردهاي فراشناختي ،انگيزشي و رفتاري در
مراحل مختلف اشاره دارد .به عنوان مثال برنامهريزي براي تكاليف ،سازماندهي كارهاي كالسي
و انجام آنها در موعد مقرر (زيمرمن 1990 ،به نقل از ماكووي .)2018 3،ميتوان ادعا كرد كه
خودكارآمدي تحصيلي با انگيزه تحصيل و پشتكار و پيشرفت دانشآموزان ارتباط مثبت دارد
(چانان .)2018 4،نيلسون )2009( 5در پژوهش خود نشان داد كه خودكارآمدي بر عملكرد
تحصيلي دانشجويان تأثير مثبت دارد .طبق يافتههاي پژوهش چنگ و چيو ،)2010(6دانشجوياني
. Chanan
. Choi
3 . Macovei
4 . Chanan
5 . Nilsen
6 . Cheng & Chion
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كه داراي خودكارآمدي بيشتري هستند ،اهداف سطح باالتري را براي خود تنظيم ميكنند كه
منجر به موفقيت ايشان ميشود .به عبارتي خودكارآمدي به عنوان كي

متغير پيشبين قوي در

پيشرفت و موفقيت تحصيلي تلقي ميشود .چنانچه دانشجويان از خودكارآمدي تحصيلي باال يي
برخوردار باشند ،عملكرد تحصيليشان افزايش پيدا خواهد كرد .دانشجوياني كه باورهاي
خودكارآمدي ،خودتنظيم و تحصيلي قوي را در خود رشد دهند ،بهتر ميتوانند يادگيريشان را
اداره كنند و موانع و فشارهاي اجتماعي را تحمل كنند.
مرور پژوهشهاي صورت گرفته مربوط به تع يي نكنندههاي فردي الگوي تجارب پيشرفت در
موقعيتهاي تحصيلي ،از نقش با اهميت باورهاي خودكارآمدي تحصيلي حمايت كردهاند
(نيهاس ،روداسيل و آدلسن2012 1،؛ اكومالف ،اگانما يك ن و فساتا.)2013 2،
برخي از مطالعات نشان دادهاند كه در موفقيتهاي تحصيلي ،خودكارآمدي تحصيلي در مقايسه
با اندازه های كليتر خودكارآمدي بر نتايج تحصيلي اثرگذارتر است (بونگ .)2001 3،در
همين رابطه ،برخي از مطالعات ديگر نشان دادهاند كه خودكارامدي تحصيلي در مقايسه با
اندازههاي كليتر خودكارآمدي ،به طور باثباتي الگوي تالش و پيشرفت دانشجويان را پيشبيني
ميكند (ليندلي و برگن.)2003 4،
عالوه بر اين نتايج برخي مطالعات نشان دادهاند كه باورهاي خودكارآمدي تحصيلي ،تالش و
مقاومت دانشجويان در مواجهه با مشکالت زندگي تحصيلي را افزايش ميدهند (بايرس،
وينستون و فواد.)2008 5،
نتايج مطالعه لوزو و مك وارتر )2001( 6بر نقش مهم باورهاي خودكارآمدي بر چالشهاي
تحصيلي ت يكأ د ميكند .نتايج تحليل مدليابي معادالت ساختاري در مطالعه زاژاكووا ،الينچ و
اسپنسند )2005( 7نشان داد كه در پيشبيني عملكرد تحصيلي دانشجويان ،باورهاي
خودكارآمدي تحصيلي در مقايسه با ساير متغيرها ،از اهميت نسبي باالتري برخوردار است.
. Niehaus, Rudesil & Adelsn
. Akomolafe, Ogunmakin & Fasooto
3 . Bong
4 . Lindley & Borgen
5 . Byars, Winston & Fouad
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نتايج برخي از مطالعات نشان ميدهد كه در زمينه تحصيلي ،بين  11تا  14درصد تغ يي رپذيري
نمرات پيشرفت تحصيلي ،از طريق باورهاي خودكارآمدي تحصيلي تب يي ن ميشود (كان و

ناتا1،

 .)2001آ يك ن )2008(2نيز در پژوهشي نشان داد كه باورهاي خودكارآمدي بر استرس ادراك
شده محيط تحصيلي ،اثر مستقيم منفي دارد .در مجموع پژوهشهاي مختلف نشان دادهاند كه
پجريس3،

باورهاي خودكارآمدي تحصيلي با انتخاب رشته تحصيلي دانشجويان (بريتنر و

 ،)2006نمرات باالي آنان (كاپرارا ،فيدا ،و كي جوين ،دل باو 4و همكاران ،)2008 ،پيشرفت
تحصيلي مستمر فراگيران (چانا ،)2018 5،كاهش احتمال مردودي (آليورنيني ،و

لوسيدي6،

 ،)2011سطوح پا يي ن اضطراب آنان (يسايليورت ،)2014 7،عملكرد مناسب در دانشگاه

(ليم8،

 ،)2016نوع آرمانهاي تحصيلي (بندورا و همكاران2001 9،؛ به نقل از سيف،)1396 ،
خودتنظيمي تحصيلي (وودگال ،ميونگ جين ،ميمي ،)2014 10،انگيزش تحصيلي

(سريونا11،

 ،)2014سرزندگي تحصيلي(12يون ،هايور و آلموري )2018 13،و بهزيستي رواني

(تاستان14،

 )2014رابطه معنادار دارد.
يكي

ديگر از توانا يي ها و استعدادها يي كه موجب سازگاري افراد با تهديدها و فشارهاي

تحصيلي ميشود ،سرزندگي تحصيلي ا15ست .مارتين و مارش ،)2008(16سرزندگي تحصيلي را
توانا يي برخورد موفقيتآميز فراگيران با چالشهاي معمول تحصيل تعريف كردهاند .همچنين
سرزندگي تحصيلي به پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقي به انواع چالشها و موانعي كه در عرصه

. Kahn & Nauta
. Akin
3 . Britner & Pajaras
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مداوم جاري تحصيلي تجربه ميشود اشاره دارد (ورير ،جانسون و ردي2018 1،؛ مارتين و
مارش.)2008 ،
سرزندگي به عنوان يكي از مؤلفههاي بهزيستي رواني در بسياري از پژوهشها مورد توجه قرار
گرفته است (ورير ،جانسون و ردي2018 ،؛ يان ،هايور و ال هوري .)2018 2،به طور كلي ،حس
دروني سرزندگي شاخص معنادار سالمت رواني است.
بيعالقگي ،خستگي و فرسودگي تحصيلي (نقطه مقابل سرزندگي تحصيلي) با عملكرد تحصيلي
فراگيران رابطه معكوس دارد (راملي ،كوسنين.)2018 3،

سرزندگي تحصيلي ،تابآوري تحصيلي را در چارچوب زمينه روانشناسي مثبت منعكس مي-

كند و بنابراين يكي از شاخصهايب مهمي است كه بر تربيت و يادگيري ثمربخش و موفقيت-
آميز فرد تأثير ميگذارد و به تبع آن شايستگيها ،توانا يي ها و پيشرفتهاي علمي را به بار مي-
نشاند (ورير ،جانسون و ردي.)2018 ،
در پژوهش ونگ و نيهارت ،)2015(4نشان داده شد دانشآموزاني كه خودكارآمدي تحصيلي
باال يي دارند ،سرزندگي تحصيلي باالتري را نيز نشان دادند و بنابراين عملكرد تحصيلي باالتري
را در رابطه با ساير دانشآموزان داشتند.
سرزندگي تحصيلي احتمال شكست و ترك تحصيل را در دانشآموزان پا يي ن ميآورد و با
رفتارهاي سازگارانه در مدرسه همبستگي باال يي دارد .همچنين با تابآوري تحصيلي نيز در

ارتباط است و دانشآموزان داراي اين ويژگي نمرات باالتري در دروس مدرسهاي كسب مي-

كنند (مارتين .)2013 5،سرزندگي تحصيلي با احساس كنترل در دانشآموزان در ارتباط است و
نقش اساسي در كنترل دارد (كولي ،مارتين ،باتلر ،آرمسترانگ ،آنگر و ليبنبرگ .)2016 6،افراد
داراي سرزندگي تحصيلي باالتر انگيزش تحصيلي باالتري دارند و به آينده تحصيلي خود
اميدوارترند و خودكارآمدي باالتري احساس ميكنند (رامل و كونستاين.)2018 ،

. Verrier, Johnson & Reidy
. Yun, Hiver & Al-Hoorie
3 . Rameli, Kosnin
4 . Wang, C.W & Neihart, M
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با وجود اين كه سرزندگي تحصيلي با پيشرفت تحصيلي و موفقيت تحصيلي در ارتباط است،
برخي از پژوهشها نشان ميدهند كه نااميدي ميتواند با عملكرد تحصيلي پا يي ن ،در ارتباط باشد
و سرزندگي تحصيلي را به صورت منفي تحت تأثير قرار دهد (چاركرابارتي2014 1،؛ شك و
لي .)2016 2،همچنين فراگيران نااميد ديد منفي به محيط آموزشي داشته و شكستهاي تحصيلي

متعدد ،عليرغم داشتن هوش بهنجار را تجربه ميكنند (تيان ،يان ،و ونگ .)2018 3،دانش-
آموزاني كه نااميد هستند ،هيجانهاي منفي را گسترش ميدهند و يك فيت زندگي در مدرسه در
ايندانشآموزان پا يي ن است (فلدمن و كوباتا.)2015 4،
همانگونه كه اشاره شد سرزندگي ،يكي از شاخصهاي بهزيستي روانشناختي5است و بهزيستي
روانشناختي به معناي تالش براي اعتال و ارتقا است كه در تحقق استعدادها و توانا يي هاي فرد
متجلي ميشود .مدل ريف 6،از مهمترين مدلهاي حوزه بهزيستي روانشناختي به شمار ميرود.
ريف بهزيستي روانشناختي را تالش براي كمال در جهت تحقق توانا يي هاي بالقوه واقعي فرد
ميداند .در اين ديدگاه بهزيستي به معناي تالش براي اعتال و ارتقا است كه در تحقق استعدادها
و توانا يي هاي فرد متجلي ميشود (ريف .)1989 ،ريف و سينگر )2008(7تالش كردند بر اساس
معاني فلسفي افرادي چون ارسطو و راسل 8مالكهاي زندگي مطلوب را تب يي ن و دستهبندي
كنند .بر اين اساس شش عامل پذيرش خود( 9توانا يي ديدن و پذيرفتن قوتها و ضعفهاي

خود) ،هدفمندي در زندگي(10داشتن غايتها و اهدافي كه به زندگي فرد جهت و معنا مي-
بخشد) ،رشد شخصي(11احساس اين كه استعدادها و توانا يي هاي بالقوه فرد در طي زمان و در
طول زندگي بالفعل خواهد شد) ،داشتن ارتباط مثبت با ديگران(12داشتن ارتباط نزد كي

و

. Chakrabarti
. Shek & Li
3 . Tian, Yan, Wang
4 . Feldman & Kubota
)5 . psychological well-being (PWB
6 . Ryff
7 . Singer
8 . Rusell
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0
1 . personal growth
1
1 . positive relations with other
2
1
2
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ارزشمند با افراد مهم در زندگي) ،تسلط بر محيط( 1توانا يي تنظيم و مديريت امور زندگي به
ويژه مسائل زندگي روزمره) و خودمختاري( 2توانا يي و قدرت پيگيري خواستها و عمل بر
اساس اصول شخصي حتي اگر مخالف آداب و رسوم و تقاضاهاي اجتماعي باشد) را به عنوان
مؤلفههاي تش يك لدهنده بهزيستي روانشناختي تع يي ن كردند (بينيتي ِاِاواد و ماياساري.)2014 3،
نتايج پژوهشها نشان دادهاند بهزيستي روانشناختي و مؤلفههاي آن در هر عرصهاي از زندگي و
در روابط با ويژگيهاي جمعيتش نيا و دنراد يتوافتم تيعضو يتخان ق لماوع ادر حطس دن    
بهزيستي روانشناختي را تحت تأثير قرار دهند .بررسيهاي انج زا يكاح هتفرگ ما ا اب نآ طابتر

    
   

ويژگيها يي مانند سن ،جنسيت ،تحصيالت و شغل بودهاند (پورتا نووا.)2017 4،
مطالعه طولي جوشانلو )2018(5نشان داد كه بين ويژگيهاي خوب و مثبت بودن و شاخصههاي
بهزيستي روانشناختي حتي بعد از دو دهه از زندگي رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .در
پژوهش ديگري ويگتي و هنيكوئيز )2015(6نشان دادند كه بين هوش و بهزيستي روانشناختي
در بين دانشجويان رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد .افرادي كه باهوشترند و قدرت حل
مسئله باالتري دارند ،در شاخصههاي بهزيستي روانشناختي نمرات باالتري كسب ميكنند.
ه كي ز و متها )2018(7در پژوهش ديگري به بررسي پنج عامل و ويژگيهاي شخصيتي افراد
تيپ  Aو شاخصهاي بهزيستي روانشناختي پرداختند .در اين مطالعه اثر سن نيز به عنوان متغير
ميانجي بررسي شد .در اين پژوهش نيز مقياس بهزيستي روانشناختي ريف استفاده شد .نتايج
نشان داد كه پنج ويژگي شخصيتي بهزيستي روانشناختي را پيشبيني ميكند ولي وقتي متغير
شخصيت تيپ  Aدر رابطه وارد ميشود رابطه پيشبينيكننده غيرمعنيدار ميشود.

امروزه براي ارتقاء سرزندگي تحصيلي ،باورهاي خودكارآمدي تحصيلي و بهزيستي روان-

شناختي از مداخلههاي روانشناختي متعددي استفاده ميشود .با وجود اين در درمانهاي روان-
شناختي از ديدگاههاي روانشناسي مثبت همچون اميددرماني كمتر استفاده شده است.

. environmental mastery
. autonomy
3 . Biniti Awad & Mayasari
4 . Porta Nova
5 . Joshanloo
6 . Wigtil, C & Henriquese, G
7 . Hicks & Mehta
1
2
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اميددرماني از نظريه اميد  Snyderگرفته شده است و ريشه در درمانهاي شناختي -رفتاري ،راه-
حلمدار و درمان داستاني يا روايتي دارد (رات1989 ،؛ بينيتي و ماياساري .)2015 ،در ابتدا از
اين روش درمان بيشتر در گروههاي باليني به ويژه مبتاليان به سرطان استفاده ميشد (تيان ،يان و
ونگ2018 1،؛ دبوئي ،جانبابائي و مرادي .)2018 2،اميددرماني يكي از سازههاي كارآمد و مهم
در روانشناسي است (فليدمن و كوباتا .)2015 3،اين درمان بر تغ يي ر در سطوح شناختي و تفكر
راهحلمحور متمركز است (اسنايدر و تيرسون .)2000 4،مطالعات نشان دادهاند كه اميد ارتباط
بسيار نزد يكي با خوشبيني ،احساس كنترل و انگيزه دستيابي به اهداف شخصی دارد (شك و
الي .)2016 5،يكي از متغيرهاي بسيار اثرگذار بر خودكارآمدي تحصيلي ،سرزندگي تحصيلي و
بهزيستي روانشناختي ،اميد است (ديويدسون 6و همكاران2013 ،؛ آتانسو 7و همكاران2013 ،؛
فلدمن و كوباتا2015 ،؛ بن -نعيم8و همكاران.)2017 ،
پژوهشهاي اسنايدر بر روي بيماران ذهني و برخي از بيماران جسماني مانند سرطان نشان داد كه
بسياري از بيماريهاي ذهني و برخي از بيماريهاي جسماني در پاسخ به فقدان اميد رخ ميدهند.
اميددرماني ميتواند بسياري از بيماريهاي روحي و برخي از بيماريهاي جسماني را بهبود دهد
و يك فيت زندگي بيماران را ارتقا بخشد .در اين رو كي رد درماني مشاركتكنندگان ابتدا اصول
كلي تئوري را ياد ميگيرند و سپس ياد ميگيرند كه چگونه اين اصول را در زندگي شخصي
خود پياده كنند (داسيلوا سورس 9و همكاران ،2018 ،اليت ،2018 10،كميتا11و همكاران،
 ،2018مورنو -فرناندز 201812،و تا يك  ،201813،به نقل از تيان ،يان و ونگ.)2018 ،

1

. Tian, Yan & Wang
. Daboui, Janbabai & Moradi
3 . Feldman & Kubota
4 . Snyder & Peterson
5 . Shek & Li
6 . Davidson
7 . Atanasov
8 . Ben-Naiim
9 . Da Silva Soares
1 . Lyit
1 . Kmita
1 . Moreno- Fernandez
1 . Taki
2

0
1
2
3
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عالوه بر آن ،مشاركتكنندگان در اين روش درماني ياد ميگيرند كه چگونه اهداف قابل
اندازهگيري ،قابل مشاهده و قابل دسترسي را براي خود تع يي ن كنند و اهداف خود را در رابطه با
نيازها و توانمنديهايشان تنظيم كنند .اين روش درماني به صورت گروهي اجرا ميشود زيرا در
نظريه اسنايدر افكار اميدوارانه زماني كه در فرآيند انتقال قرار ميگيرد و بين اعضاي گروه رد و
بدل ميشوند بيشترين تأثير را دارند.
بيشترين پژوهشهاي انجام شده در دهههاي اخير در زمينه اميددرماني گروهي متعلق به اسنايدر
است.

با توجه به اهميت نقش باورهاي خودكارآمدي تحصيلي ،سرزندگي تحصيلي و بهزيستي روان-
شناختي دانشجويان در عملكرد تحصيلي و پيشرفت و موفقيت آنها و نياز دانشجويان به

حمايتهاي روانشناختي ،اجتماعي و عاطفي و نظر به توجه اندك مسئوليت نظام آموزشي و به
ويژه آموزش عالي به بخش بازدههاي عاطفي يادگيري و با نظر به اين كه اميددرماني راهگشاي
نوين و مثبتنگر نسبت به انسان و توانمنديهاي اوست .با توجه به مباني نظري و پژوهشي ذكر
شده ،پژوهش حاضر در پي پاسخگو يي به اين سؤال است كه آيا آموزش گروهي مبني بر
رو كي رد اميددرماني اسنايدر موجب افزايش باورهاي خودكارآمدي مثبت تحصيلي ،سرزندگي
تحصيلي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان ميشود؟
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر آزمايشي با طرح پيشآزمون -پسآزمون با گروه كنترل است .دانشجويان
به صورت تصادفي انتخاب و به صورت تصادفي در گروههاي آزمايش و كنترل گمارده شدند.
جامعه آماري پژوهش حاضر كليه دانشجويان دانشگاه پيامنور مركز سمنان در سال تحصيلي -97
 1396هستند .نمونه از بين دانشجويان دختر به صورت تصادفي انتخاب شد .سپس پرسشنامههاي
خودكارآمدي تحصيلي ،سرزندگي تحصيلي و بهزيستي روانشناختي بر روي  120دانشجو اجرا
شد .در مرحله بعد از بين اين افراد تعداد  30نفر از دانشجوياني كه نمرات خودكارآمدي
تحصيلي ،سرزندگي تحصيلي و بهزيستي روانشناختي آنها پا يي نتر بود ،به عنوان نمونه اصلي
درنظر گرفته شدند .از آنجا يي كه طرح پژوهش حاضر آزمايشي است و با توجه به اين كه
توصيه ميشود حجم نمونه در طرحهاي آزمايشي حداكثر  30نفر (مجموعه گروه آزمايش و
كنترل) باشند ،حجم نمونه  30نفر انتخاب شد .مالكهاي ورود به پژوهش -1 :دامنه سني
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شركتكنندگان بين  20تا  30سال باشد -2 .دانشجوي ترم اول نباشند -3 .فقط در مقطع
كارشناسي باشند -4 .همزمان با مداخله آزمايشي هيچگونه خدمات روانشناختي و مشاوره
دريافت نكنند -5 .تحت نظر روانپزشك نباشند و هيچ داروي اعصاب و رواني مصرف نكنند.
 -6امكان شركت در تمام جلسات آموزشي را داشته باشند.
ابزار جمعآوري دادهها :الف -پرسشنامه خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان1اون

و فرامن2

( ،)1988ب -پرسشنامه سرزندگي تحصيلي3حسين چاري و دهقانيزاده ،ج -پرسشنامه بهزيستي
روانشناختي ريف4

معرفي برنامه مداخلهاي :جلسات مداخله در هشت جلسه  90دقيقهاي بر اساس مطالعات اسنايدر
طراحي گرديد و هر جلسه مشتمل بر چهار بخش بود .در بخش اول حدود بيست دقيقه در مورد
فعاليتها و تكاليف هفته گذشته مراجعان بحث ميشد و افراد ترغيب ميشدند تا به كي ديگر در
رفع مشكالت مربوط به آن تكاليف كمك كنند .در بخش دوم حدود بيست دقيقه آموزش
رواني و مهارتهاي مربوط به اميد را ميآموختند كه اين مهارتها در  3حيطه اهداف،گذرگاه-
ها و عامل قرار دارند .در بخش سوم كه حدود  40دقيقه طول ميكشد شيوههاي به كارگيري
اين مهارتها در زندگي روزمره دانشجویان بحث ميشود و دانشجویان ترغيب ميشدند كه

مسائل را به صورت عيني و روشن مطرح كنند و به كي ديگر كمك كنند تا با استفاده از مهارت-
هاي اميد آنها را حل كنند .در  10دقيقه پاياني جلسه نيز به شركتكنندگان تكليفي در رابطه با
موضوع همان جلسه ارائه ميشد و در جلسه بعد قبل از شروع جلسه تكاليف بازبيني ميشد و با

مشاركت اعضاي گروه در مورد تكاليف بحث و تبادلنظر صورت ميگرفت .تمامي آزمودني-
ها يي كه از آنها پيشآزمون به عمل آمده بود و در مرحله غربالگري به عنوان نمونه انتخاب

شده بودند به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند .بر اساس اين تقسيم-

بندي شركتكنندگان گروه آزمايش طي  8جلسه هفتهاي كي
را به صورت گروهي دريافت كردند و كي

بار به مدت  90دقيقه اميددرماني

هفته پس از جلسه هشتم آموزش در مورد گروه

آزمايش و كنترل پسآزمون اجرا شد و آزمودنيها به پرسشنامههاي گفته شده پاسخ دادند.
. College Academic Self-Efficacy Scale
. Owen & Froman
3 . Academic vitality questionnaire
4 . Ryff
1
2
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جدول  .1خالصه جلسات اميددرماني گروهي
جلسه
اول

موضوع ،هدف و محتوا
معارفه و آشنا يي اعضاء با گروه ،كي ديگر و درمانگر ،آشنا يي با قوانين جلسات ،ساختار گروه ،اهداف ،ضرورت داشتن هدف،
انگيزه و ايجاد ارتباط و همدلي

دوم

كار بر روي داستان زندگي اعضاء و مشخص نمودن مؤلفههاي اميد در آنها

سوم

تع يي ن هدف و بررسي علل انتخاب آن ،الويتبندي اهداف مهم و قابل اندازهگيري ،تنظيم اهداف در چهارچوب دستيابي ،شكستن
اهداف بزرگ به اهداف خرد توسط درمانگر و بررسي راهكارها و فوايد آن

چهارم

افزايش نيروي عامل از طريق گسترش تفكر مثبت و تكرار واژههاي مثبت ،بحث درباره خودگو يي ها و اثرات خودگو يي هاي منفي و
همچنين رفع موانع ذهني اميد

پنجم

بيان توانا يي مسيريابي جهت «دستيابي به هدف» ،ارائه راهكارها يي براي تقويت توانا يي مسيريابي نظير داشتن مسيرهاي متعدد براي
رسيدن به هدف ،فهرستبرداري از آنها و تجسم كردن موفقيت در طي كردن مسير و بيان فوايد فهرستبرداري از مسيرها و فوايد
مجسمسازي توسط درمانگر

ششم

شناسا يي موانع از جمله خودگو يي هاي منفي و تحريفهاي شناختي

هفتم

ارائه راهكارهاي مختلف از جانب درمانگر به اعضاء جهت برخورد با موانع و دستيابي به هدف مانند :داشتن راههاي مختلف براي
رسيدن به هدف ،فكر كردن به موانع قبل از پيش آمدن آن ،دور زدن موانع ،لذت از مسير ،داشتن هدف در حوزههاي مختلف
زندگي و ...

هشتم

جمعبندي و نتيجهگيري از كل جلسات ،بررسي عود و لغزش اعضا و پاسخ به سؤاالت اعضا و ختم جلسات گروهي

به منظور رعايت اصول اخالقي قبل از انجام تحقيق در كي

جلسه حضوري در مورد هدف از

تش يك ل گروه ،دستاوردها و ميزان تأثيرگذاري گروه ،وظيفه آزمايشگر و مسئوليت شركت-

كنندگان و اختياري بودن شركت در جلسات گروه و همچنين برگزاري جلسات براي اعضاي
گروه آزمايشي صحبت شد .پس از اتمام كار آزمايش و گرفتن پسآزمون از گروه آزمايش و
گروه كنترل ،جلسات آموزشي اميددرماني گروهي به مدت هشت جلسه براي گروه كنترل اجرا
شد .جهت تحليل دادههاي به دست آمده از اين پژوهش عالوه بر استفاده از آمارههاي توصيفي
همچون ميانگين و انحراف معيار ،جهت مقايسه ميانگينهاي دو گروه پژوهش در آمار استنباطی
از آزمون تحليل كوواريانس تكمتغيره استفاده شده است.
یافته ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و تحلیل
کواریانس چند متغیره با حذف اثر پیش آزمون در سطح معنی داری کمتر از  0/50و نرم افزار
 spssنسخه  24صورت گرفت .قبل از تحلیل آماری داده ها مفروضه های آن بررسی شد .یکی
از پیش فرض ها این بود که تعداد متغیرهای وابسته از تعداد اعضای نمونه در هر گروه کمتر بود
که این پیش فرض برقرار شد .پیش فرض بعدی طبیعی بودن توزیع متغیرهای وابسته بود که
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نتایج آزمون شاپیرو –ویلک غیر معنی دار بود و مفروضه برقرار شد ()P<0/50نتایج آزمون
باکس جهت بررسی تساوی واریانس -کوواریانس از لحاظ آماری معنی دار نبود ()0/50نتایج

آزمون لون برای تساوی واریانس های بین گروهی از لحاظ آماری معنی دار نبود ( .)P<0/50بر

این اساس تمام مفروضات تحلیل کوواریانس برقرار شد.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار باورهای خودکارآمدی تحصیلی در گروه آزمایشی و کنترل قبل و بعد از مداخله
گروه
متغیر
خودکارآمدی تحصیلی

کنترل

آزمایش
میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

پیش آزمون

59/07

9/23

15

60/20

8/56

15

پس آزمون

101/67

5/34

15

60/87

9/16

15

در ج رحنا و نیگنایم ،ود لود ا تسا ف ا دن ا ب در ا یاهرو اکدوخ ر د یلیصحت یدمآ ر رگ ود  وووووووووو و ووووو ووه
آزمایش و کنترل ارایه شده است .جدول دو نشان میدهد میانگینهای دو گروه در پیش آزمون
به هم نزدیک هستند و در پس آزمون با یکدیگر تفاوت دارند .برای اینکه مشخص شوددد ک ماد
یک از این تفاوتها معنادارند ،از آمار استنباطی به شرح زیر استفاده شده است:
برای مقایسۀ دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر خودکارآمدی تحصیلی ،از تحلیل کوواری سنا
یک متغیره استفاده شد و نمره کل پیش آزمون خودکارآمدی تحصیلی به عن ریغتم ناو    کمکی
وارد تحلیل شد.
جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در خودکارآمدی تحصیلی
منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig.

مجذور اتا

متغیر کمکی (پیش آزمون)

867/740

1

867/740

33/217

.000

. 552

گروه

12866/421

1

12866/421

492/528

.000

. 948

خطا

705/327

27

26/123

جم ع

212186/000

30

براساس جدول سه ،تف د لرتنک و شیامزآ هورگ ود نیگنایم توا ر وخ  د یلیصحت یدمآراک        
معن دا ا امزآ هورگ یلیصحت یدمآراکدوخ نیگنایم تسا ر ی  ش (((((((((((((((((( (((( )102/215از می یگنا ن    
خودکارآمدی تحصیلی گروه کنترل ( )60/51باالتر است .براساس جدول سه ،حجم اثر مداخله
امید درمانی گروهی ( )0/948در سطح باالست.
جدول  .4میانگینهای تعدیل شده دو گروه در خودکارآمدی تحصیلی
گروه
کنترل
آزمایش

فاصلۀ اطمینان %95

میانگین

خطای استاندارد

60/512a

1/321

57/802

1/321

99/310

102/021a

حد پایین

حد باال
63/223
104/732
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جدول  .5میانگین و انحراف معیار سرزندگی تحصیلی در گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از مداخله
میانگین

متغیر وابسته

سنجش

سرزندگی تحصیلی

پیش آزمون

31/07

پس آزمون

32/20

نرمال بودن

انحراف معیار

Zآماره

معنیداری

6/100

24/40

5/383

0/081

0/200

3/489

21/20

2/621

0/155

0/063

کنترل

آزمایش

جدول پنج میانگین و انحراف معیار سرزندگی تحصیلی به تفکی و هورگ ک ادم ۀلحرم خخخ خخخخل ار ه
نشان میدهد که در این جدول آمارههای نرمال بودن بررسی شده است که نشان میییده ریغتم د   
سرزندگی تحصیلی توزیع نرمال دارد.
جدول  .6نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره سرزندگی تحصیلی
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

 Fآزمون

معنیداری

اندازۀ اثر

پیش آزمون

47/778

1

47/778

3/041

0/093

0/101

گروه (پس آزمون)

1125/708

1

1125/708

71/647

0/001

0/726

خطا

424/222

27

15/712

-

-

-

کل

28099/000

30

-

-

-

-

همانطوری که در جدول شش مشاهده میشود با کنترل پیش آزمون بین آزمودنیه هورگ یا   

آزمایش و کنترل از لحاظ سرزندگی تحصیلی تفاوت معنیییداری وج  دراد دو (( P < 0/ 01و
 ،) F = 71 / 647و میزان تأثیر یا تفاوت برابر  0/726میباشد؛ یعنی  72/6درصد تفاوته یا

فردی در نمرات پس آزمون سرزندگی تحصیلی مربوط به تأثیر آم  دیما شزو د رگ ینامر ووو ووووهی
بوده است.
جدول  .7میانگین و انحراف معیار مؤلفههای بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش و کنترل قبل و بعد از مداخله
مؤلفه
پذیرش خود
روابط مثبت با
دیگران
خودمختاری
تسلط بر محیط
زندگی هدفمند
رشد شخصی
نمره کل بهزیستی
روانشناختی

گروه

کنترل

گروه

آزمایش

پیش آزمون

پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

M ±SD
7 / 73 ± 2 / 31
7 / 60± 2 / 02

M ±SD
6 / 53 ± 2 / 29
7 / 20±1 / 56

M ±SD
7 / 66 ± 2 / 09
7 / 80± 3 / 40

M ±SD
9 / 66 ±1 / 34
9 / 40±1 / 40

7/2 ± 66/28

8/1 ± 00/81

7/2 ± 46/89

9/1 ± 66/34

7/2 ± 66/05

8/1 ± 40/63

7/1 ± 86/76

46/6 ± 93/30

7/1 ± 72/57
8/1 ± 73/62
7/1 ± 66/49

45/5 ± 86/19

7/2 ± 49/26
8/2 ± 13/47
7/2 ± 46/26

46/7 ± 00/92

9/1 ± 86/12

10/1 ± 93/53
11/1 ± 26/03

60/2 ± 80/56
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جدول  .8نتایج تحلیل کوواریانس در مؤلفههای بهزیستی روانشناختی
مؤلفه

منبع

میانگین M

Fآزمون

معنیداری

اندازۀ اثر

پذیرش خود

پیش آزمون

5/56

1/60

0/216

0/056

روابط مثبت با دیگران
خودمختاری
تسلط بر محیط
زندگی هدفمند
رشد شخصی
بهزیستی روانشناختی

گروه

72/98

21/07

0/001

0/438

پیش آزمون

0/009

0/004

0/951

0/001

گروه

36/20

15/77

0/001

0/369

پیش آزمون

0/595

0/227

0/637

0/008

گروه

20/53

7/83

0/009

0/225

پیش آزمون

0/703

0/365

0/551

0/013

گروه

34/52

17/93

0/001

0/399

پیش آزمون

6/23

2/64

0/115

0/089

گروه

38/14

16/18

0/001

0/375

پیش آزمون

0/002

0/001

0/970

0/001

گروه

96/10

56/08

0/001

0/675

پیش آزمون

13/66

0/808

0/377

0/029

گروه

1644/72

97/28

0/001

0/783

همانطور که در جدول هشت مشاهده میشود ،با کنترل نمرۀ پ یهورگ شزومآ ،نومزآ شی     
مبتنی بر رویکرد امید درمانی موجب افزایش بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای آن شده است و
میزان تأثیر آموزش گروهی امید درمانی بر بهزیستی روانشناختی  78درصد بوده است.
بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي اميددرماني گروهي بر باورهاي خودكارآمدي
تحصيلي ،سرزندگي تحصيلي و بهزيستي روانشناختي انجام شد .طبق يافتههاي حاصل از اين
پژوهش مشخص شد كه آموزش اميددرماني در افزايش باورهاي خودكارآمدي تحصيلي تأثير
معنيداري داشته است .اين يافته با نتايج پژوهشهاي قبلي در كي
چانان ( )2018نشان داد زماني كه بتوان با تكن كي

راستا قرار داشت .براي نمونه،

هائي انگيزه تحصيلي و پشتكار دانشآموزان را

تقويت كرد .اين تقويت موجب افزايش خودكارآمدي تحصيلي دانشآموز شده و بر عملكرد
تحصيلي او اثر مثبت ميگذارد .چنگ و ميو ( )2010نيز نشان دادند دانشجوياني كه داراي
خودكارآمدي باالتري هستند ،اهداف سطح باالتري را براي خود تنظيم ميكنند كه منجر به
موفقيت ايشان ميشود .به عبارتي خودكارامدي به عنوان كي

متغير پيشبين قوي در پيشرفت و

موفقيت تحصيلي تلقي ميشود .دانشجوياني كه باورهاي خودكارآمدي ،خودتنظيم و تحصيلي
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قوي را در خود رشد دهند ،بهتر ميتوانند يادگيريشان را اداره كنند و موانع و فشارهاي
احتمالي را تحمل كنند.
مؤيد قاعدي و قربان شيرودي ( )1395در پژوهش خود نشان دادند كه آموزش اميددرماني
گروهي تأثير قابل مالحظهاي در كاهش افسردگي و احساس تنها يي در دانشآموزان دختر دارد
ولي بر خودكارآمدي اثر معنيداري ندارد.
در تب يي ن اين يافته ميتوان از نظريه اسنايدر كمك گرفت .اسنايدر معتقد است كه افكار
اميدوارانه احساس شكست را از دو طريق كاهش ميدهد .اول اين كه تغ يي ر ادراك فرد در كي
هدايت اميدوارانه با تمركز بر راههاي فرعي كه پيرامون هدف امتداد يافته هستند ،طي آن شخص
نرسيدن به اهدافش را به معناي شكست نميداند و اين شكست ميتواند درسي باشد براي دفعات
بعدي كه چگونه فرد ميتواند از كي

روش كارآمدتر و بهتر به هدف برسد .در حقيقت در طي

جلسات اميددرماني به فرد كمك ميشود تا اهداف خاصي را براي خود درنظر بگيرد و براي
رهنمون شدن به سمت آن اهداف برنامهريزي كند .فرد در مسير رسيدن به اهداف بايد موانع و
مشكالت را برطرف كند .دوم آن كه ،افكار اميدوارانه ادراك انسداد هدف را تغ يي ر ميدهند،
يعني فرد اميدوار به دنبال راههاي مختلف ميگردد و وقتي مانعي در سر راهش قرار گيرد ،فرد
اميدوار آن را به عنوان چالش درك ميكند و نه به عنوان نقطه ايست .بنابراين وقتي اين دو
ديدگاه كنار كي ديگر قرار ميگيرند انسداد هدف كه ميتواند منجر به خودكارآمدي منفي در
فرد شود ،در عوض به تالش براي يافتن راه جديد براي رسيدن به اهداف فرد تبديل ميشود .در
اميددرماني تالش بر آن است كه الگوهاي معيوب شکست و طرحوارههاي منفي ذهني اصالح

شود تا ميزان آسيبپذيري فرد نسبت به شكست كاهش يابد و به اين منظور به او آموخته مي-
شود كه اهداف ،گذرگاهها و عامل بيشتري در خود ايجاد كنند و با تمركز بر موفقيتهاي
گذشته به تعميم انتظار براي موفقيت بپردازند.
با توجه به نمرات پسآزمون سرزندگي تحصيلي ،اثربخشي اميددرماني گروهي در افزايش
سرزندگي تحصيلي آزمودنيها ت ييأ د گرديد .اين يافته با نتايج برخي از پژوهشهاي پيشين
هماهنگ است .براي نمونه ،مارتين و مارش ( ،)2008سرزندگي تحصيلي را توانا يي برخورد
موفقيتآميز فراگيران با چالشهاي معمول تحصيل تعريف كردهاند .همچنين ورير ،جانسون و

ردي ( )2018ادعا كردند كه سرزندگي تحصيلي ،پاسخ مثبت ،سازنده و انطباقي به انواع چالش-
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ها و موانعي است كه در عرصه مداوم جاري تحصيل تجربه ميشود .يان ،هايور و هوري ()2018
نيز در پژوهش خود نشان دادند حس دروني سرزندگي شاخص معنادار سالمت روان است و

يكي از شاخصهاي مهمي است كه بر تربيت و يادگيري ثمربخش و موفقيتآميز فرد تأثير مي-

گذارد و به تبع آن شايستگيها ،توانا يي ها و پيشرفتهاي علمي را به بار مينشاند .كولي و

همكاران ( )2016در پژوهش خود نشان دادند سرزندگي تحصيلي با احساس كنترل در دانش-

آموزان ارتباط دارد و نقش اساسي در منبع كنترل فرد دارد .چاركرابارتي ( )2014و شك و لي
( )2016در پژوهشهاي خود نشان دادند كه نااميدي ميتواند با عملكرد تحصيلي پا يي ن در
ارتباط باشد و سرزندگي تحصيلي را به صورت منفي تحت تأثير قرار دهد .فلدمن و كوباتا
( )2015نيز در پژوهش خود نشان دادند كه دانشآموزان نااميد ،هيجانهاي منفي را گسترش
ميدهند و يك فيت زندگي در مدرسه در اين دانشآموزان پا يي ن است .ياوري ،درتاج و اسدزاده
( )1395نيز در پژوهش خود نشان دادند كه آموزش اميد بر سرزندگي تحصيلي دانشآموزان
دختر مؤثر بوده است.
در تبيين اين يافته ميتوان اين گونه بيان كرد كه اميد نيروي مثبتي است كه انگيزش و سطح
سرزندگي افراد را افزايش ميدهد .هدف روانشناسي مثبتنگر ،شادكامي افراد است .افراد
اميدوار انرژي بيشتري دارند و هيجانات مثبت آنها باالتر است .افرادي كه از اميد باالتري
برخوردار هستند ،هرگاه در رسيدن به اهداف خود با موانع مواجه شوند ،هيجانهاي منفي خفيفي
را تجربه ميكنند .در مقابل ،هيجانهاي خشم ،أي س و بياحساسي را تجربه ميكنند ،بنابراين از
نتايج مثبت اميد ،معنادار شدن زندگي ،انرژي بيشتر و شادي در زندگي است (شك و الي،
 .)2016افراد اميدوار اعتقاد دارند كه ميتوانند با چالشهاي زندگي سازگار شوند ،شادي
باالتري را تجربه كنند و از زندگيشان رضايت بيشتري داشته باشند (دبوئي و همكاران2018 ،؛
سيندر و پترسون .)2000 ،از سوي ديگر افراد اميدوار به جاي تمركز بر رويدادهاي ناگوار
زندگي ،از آن رويدادها به عنوان درسي براي پيگيري اهداف آينده استفاده ميكنند (آناسو و
همكاران .)2013 ،مداخالت مبتني بر اميد ،برخي از توانا يي هاي روانشناختي را افزايش ميدهد

و عالئم آسيبشناسي رواني را كاهش ميدهند (بن نیام و همكاران .)2017 ،همانطور در يافته-
هاي پژوهش مشاهده شد ،اميد موجب افزايش سرزندگي تحصيلي در دانشجويان شد.
دانشجويان اميدوار ،محركهاي قويتر و انرژي بيشتري براي پيگيري اهداف خود دارند .داشتن
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هدف در زندگي و باور به تحقق آن و تالش براي رسيدن به هدف ،موجب افزايش سرزندگي
ميشود.
از ديگر نتايج اين پژوهش اين بود كه مشخص شد با كنترل پيشآزمون بين دانشجويان گروه
آزمايش و كنترل از لحاظ متغير بهزيستي روانشناختي تفاوت معنيداري وجود دارد .اين يافته،
با يافتههاي جوشانلو ( )2018همسو است .وي در پژوهش خود نشان داد كه بين ويژگيهاي
خوب و مثبت بودن و شاخصههاي بهزيستي روانشناختي رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.
ه كي ز و ستها ( )2018نيز در پژوهش ديگري نشان دادند كه شاخصهاي بهزيستي روانشناختي
با ويژگيهاي مثبت و اميدوار بودن رابطه دارد .موحدي ،باباپور خيرالدين و موحدي ( )1393در

پژوهش خود نشان دادند كه اميددرماني موجب افزايش اميد و بهزيستي روانشناختي دانش-
آموزان ميشود.
بر پايه نظريه اميد اسنايدر ،اين يافته را ميتوان اين گونه تب يي ن كرد كه برخوردار بودن از كي
تفكر اميدوارانه و داشتن منابع كافي براي رسيدن به اهداف سبب معنيداري در زندگي مي-
گردد .به بيان ديگر بين اين دو متغير كي

ارتباط تعاملي وجود دارد .يعني افزايش اميد موجب

افزايش هدفمندي و معنا در زندگي ميشود .افزايش معنا هم سبب افزايش اميد يا تفكر هدفدار
ميشود كه بر اساس يافتههاي پژوهش اسنايدر و پترسون ( )2000و ديويدسون و فلدمن (،)2012
افزايش معنيداري و اميد به صورت تعاملي منجر به افزايش بهزيستي روانشناختي و عواطف
مثبت و رضايت از زندگي ميگردد .در واقع اميد ،نيروي مثبتي است كه انگيزش ،پيشبرد اهداف
و سازگاري را در فرد افزايش ميدهد .افراد اميدوار ،محركهاي قويتر و انرژي بيشتري براي
پيگيري اهداف خود دارند و اين به انگيزش آنها براي شركت فعاالنه در فرآيند حل مسأله و
رفتارها يي كه موجب رشد و بالندگي ميشود ،برميگردد .سليماني و ميرزا يي ( )1397نيز در
پژوهش خود نشان دادند كه بين مؤلفههاي سرمايه روانشناختي (خودكارآمدي ،اميدواري،
خوشبيني ،تابآوري) با رضايت از زندگي و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود
دارد .نتايج حاصل از الگوسازي معادالت ساختاري در پژوهش سليماني و ميرزا يي نشان داد كه
اميدواري با رضايت از زندگي داراي رابطه مستقيم و معنی داری است .عالوه بران
خودكارآمدي ،اميدواري ،خوشبيني (جهتگيري به زندگي) ،تابآوري همراه با رضايت از
زندگي با پيشرفت تحصيلي رابطه مستقيم و معناداري دارد.همچنين نتايج پژوهش آنها نشان داد
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كه رضايت از زندگي متغير واسطهاي در رابطه اميدواري با رضايت از زندگي است .به عبارت
ديگر اميدواري بخشي از اثرات خود را به پيشرفت تحصيلي از طريق رضايت از زندگي انجام
ميدهد.
غريبزاده و معيني يك ا ( )1396در پژوهش ديگري نشان دادند متغير تابآوري بر شادكامي

دانشجويان مؤثر بوده .همچنين متغير شادكامي اثر مستقيم بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي-

گذارد .در پژوهش آنها نشان داده شد كه چنانچه دانشجويان در يادگيري و توليد علم سخت
كار كرده و در مقابل مشكالت تابآوري داشته باشند ،ميتوانند در تحصيالت خود پيشرفت
داشته باشند .هر چقدر ميزان تابآوري و سخترو يي در دانشجويان زيادتر باشد شادكامي و
پيشرفت تحصيلي نيز باالتر خواهد بود و همچنين هر چقدر دانشجويان شادكامتر باشند ميتواند
در پيشرفت تحصيلي آنها تأثير داشته باشد.
به طور كلي نتايج اين مطالعه نشان داد كه آموزش گروهي اميددرماني بر مینای رویکرد اسنایدر
بر باورهاي خودكارآمدي تحصيلي ،سرزندگي تحصيلي و بهزيستي روانشناختي دانشجويان
مؤثر بوده است .بنابراين رواندرمانگران و متخصصان سالمت روان ميتوانند از مداخلههاي
روانشناختي مثبتگرا همچون اميددرماني به صورت گروهي براي افزايش باورهاي
خودكارآمدي ،سرزندگي تحصيلي و بهزيستي روانشناختي دانشجویان در كلين كي

هاي مشاوره

و رواندرماني دانشجو يي در كنار ساير روشهاي درماني استفاده كنند.
يكي از محدوديتهاي اين پژوهش كه در بيش هوژپ رت شش شششه ،تسا هدش هدهاشم يشيامزآ يا      

تعداد كم آزمودنيها بود .اين موضوع تعميم نتايج را تا حدي دشوار ميسازد .همچن اكما ني نن ننن-
پذير نبودن همتا كردن شركتكنندگان گروه آزمايش و كنترل قبل از اجراي برنامه مداخلهههاي،
محودد يد تي گگ گ گگ ر ع متسا زا اذل .دوب يريگيپ تاعلاطم ناكما مد رد رييغت رار گژيو  يييييييييييييييييييي هيا   
خودكارآمدي ،سرزندگي و بهزيستي روانش رد يعالطا نايوجشناد يتخان د رتس س ين  س زا .ت

     

آنجا كه در اين پژوهش تنها دانشجويان زن مورد مطالعه قرار گرفتن نيا يشخبرثا هب تبسن ،د     
روش بر ت يگدنزرس ،يدمآراكدوخ  حححححح حص و يلي

 يتسيزهب ر او نننن نش درم نایوجشناد يتخان زين         

قضاوتي نميتوان داشت .همچنين استفاده از پرسشنامههاي خودگزارشدهي ،ام ساپ ناك خخ خخخه يا
غيرواقعي و تحريف شده توسط آزم ندو ييي ه  هب ار ا ه راد هارم د زا  .هب نايوجشناد رگيد فرط        
صورت داوطلبانه در گروه مشاركت كردند .بنابراين نميتوان عامل انگيزش را در پيشرفت افراد
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گروه ناديده گرفت .تداخل زمان جلسات آموزشي با ساعات برخي از كالسهاي دانش و نايوج
اعتراض برخی اساتید برای عدم شرکت دانشجو در ک یلد هب سرد سال ل تاسلج رد روضح       
آموزشی محدوديت ديگر اين پژوهش بود ،به ويژه آن كه اجراي برنامه مداخله در اتاق مشاوره
دانشگاه صورت ميگرفت .بنابراين پيشنهاد ميشود در مطالعات بعدي جلسات مداخله در خارج
از محيط دانشگاه برگزار گردد و با نمونههاي بيشتر و بر روي هر و نز سنج ود 

تروص درم     

گیرد تا نتايج به جوامع بزرگتر فرستاده شود .همچنين براي بررس د يشخبرثا ي رر رررم يريگيپ ،نا   
طوالنيمدت صورت گيرد.
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