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  چکیده
بر امید  يپژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شناختی ارتقا  هدف
 سال در  که بودنور  پیام جویان دانشگاهدانش بینی و انگیزش پیشرفت خوش

تحصیل بودند. بدین  شهرستان بوکان مشغول به در 93- 94تحصیلی
اي و از طریق اجراي  گیري تصادفی چند مرحله از طریق نمونه منظور
و کارور و انگیزه پیشرفت هرمانز، تعداد    یر شی  بینی هاي خوش مهنا پرسش

ترین نمره انتخاب و به طریق  اساس پایین چهل نفر براي هر متغیر بر
واگذاري تصادفی در دو گروه بیست نفري آزمایش و کنترل گمارده شدند. 
سپس دو گروه درمانی (دانشجویان داراي انگیزش پیشرفت پایین و 

ها پایین بود) در هشت جلسۀ شصت  بینی آن نمرة مقیاس خوش گروهی که
تحت آموزش اي که به وسیلۀ دو درمانگر آموزش دیده اجرا شد،  دقیقه

معرض هیچ  گواه در  گروه که حالی ، درندگرفت امید قرار يشناختی ارتقا
هاي گروه آزمایش و  ؛ پس از آن از همۀ آزمودنینگرفتند اي قرار مداخله
  آزمون به عمل آمد. پسکنترل 
) معیار انحراف(میانگین،  توصیفی دست آمده با استفاده از آمار  ههاي ب داده
 (آزمون کوواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استنباطی آمار و

هاي  براي گروهp >05/0سطح  کوواریانس و در  نتایج حاصل از تحلیل
امید نشان داد  يناختی ارتقاوابسته به منظور تعیین اثر بخشی آموزش ش

افزایش ثر موجب ؤاي م عنوان مداخله که این کاربندي توانسته است به
 دانشجویان گردد. بینی و انگیزش پیشرفت خوش

  
  يکلیدواژگان 

 .بینی خوش ، انگیزش پیشرفت،آموزش شناختی امید

  

Abstract 
This study examined the effectiveness of cognitive 
training of hope enhancing and academic motivation of 
PNU students who were studying in year 94-93 in 
Bukan town. For this purpose, by multi-stage random 
sampling questionnaires and through the implementa-
tion of optimism Scheier & carver and object-Pierre 
Hermans achievement motivation, 40 students for each 
variable according to lowest score were selected and 
through random assignment were divided to two exper-
imental and control groups with 20 students. Then the 
two groups (students with low achievement motivation 
and low scale of optimism) were trained cognitive 
training of hope enhancing by two trained therapists in 
eight 60-minute sessions, while the control group didn’t 
expose to any intervention, then all of the experimental 
group and the control subjects were assessed. Data 
using by descriptive statistics (mean, standard devia-
tion) and inferential statistics (ANCOVA) were ana-
lyzed. The results of analysis of covariance and the 
level of 0.05>p for affiliates to determine the effective-
ness of cognitive training of hope enhancing showed 
that it has been assigned as an effective intervention to 
increase optimism and motivation of the students. 
 
Keywords 
Cognitive Training, Hope Enhancing Optimism, 
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  مقدمه
 ۀکه در نظری طور همان، 1امیدارتقاي آموزش شناختی 

، یک )1997(اسنایدر و همکاران،  کار رفته استه اسنایدر ب
شناختی است که اخیراً به عنوان یک  -  ساختار انگیزشی

بالقوه که ممکن است به عنوان یک  شناختی رواننیروي 
در رویارویی با رویدادهاي ناسازگار  افراد عامل حمایتی براي

 ۀزندگی سودمند باشد، مورد توجه قرار گرفته است. نظری
مرکزي بنیان گذاشته شده است:  ۀامید اسنایدر بر سه مؤلف

در  اسنایدر. 3عاملتفکرات و  2گذرگاه تفکراتاهداف، 
 متوجه شد کههاي متعددي که با افراد داشت  مصاحبه
کنند  نقاط پایان و یا زنجیره عمل ذهنی را ایجاد می ،اهداف

تئوري اصلی  در واقع عنصر مرجع تئوري امید هستند. و
امید، داشتن انتظار مثبت در رسیدن به اهدافی است که 

، 4براي فرد قابل دستیابی هستند (شرلیشود  تصور می
اما اهداف بهینه از دیدگاه اسنایدر باید واجد دو  )؛2012

ویژگی اساسی باشند. نخست باید براي تسخیر ذهن هوشیار 
افراد به حد کافی ارزشمند باشد، دوم اینکه احتمال 

یابی به این اهداف امیدوارانه در حد متوسط باشد  دست
گذرگاه توانایی ادراك  اتتفکرهمچنین  .)2000(اسنایدر، 

شدة فرد براي شناسایی و ایجاد مسیرهایی به سمت هدف 
کند  در واقع تفکرات گذرگاه به این شناخت اشاره میاست. 

که فرد مسیرهاي محتمل گوناگونی را براي رسیدن به 
 ).2013، 5اهداف تعیین شده مدنظر دارد (هانگ فی و رانل

امید  ۀانگیزشی نظری ۀمؤلف ،عامل تفکراتهمین راستا  در
قادر به  که دهد میبه شخص اطمینان  و شود محسوب می

هاي ضروري براي دنبال کردن  شروع و تحمل تالش
 به طور مستقیم. تفکرات عامل استهاي خاص  گذرگاه
ها براي شروع و تحمل  افراد را در مورد توانایی آن  شناخت

با گفتارهاي درونی کند و  گرا منعکس می رفتارهاي هدف
من قصد «و » توانم این کار را انجام دهم من می«مانند

(اسنایدر و همکاران،  شود مشخص می» ندارم متوقف شوم
امید  يآموزش شناختی ارتقادر همین راستا  ).2007

مشتق شده و بر این هدف  هرویکردي است که از این نظری
جویان کمک کند تا اهداف روشنی  استوار است که به درمان

هاي متعددي را براي رسیدن به  بگیرند، گذرگاه نظر دررا 
ها بسازند، خود را براي پیگیري اهداف برانگیزند و موانع  آن

ها غلبه شود، از نو  هایی که باید بر آن را به صورت چالش
 امیدداشتن با اذعان به اینکه . بنابراین بندي کنند چارچوب

                                                                 
1. Cognitive hope enhancing training 
2. Pathways 
3. Agency 
4. Shirli, W  
5. Hongfei, Du. & Ronnel, B.K 

شناسی روانی همبستگی  هاي آسیب با شاخص ،سطح باال
زاي  منفی دارد و نقش مهمی را در تعدیل رویدادهاي تنش

بینی  ). همچنین خوش2000(اسنایدر،  کند می  زندگی بازي
اي دارد که  یک متغیر تفاوت فردي است که اشاره به حوزه

دهند.  افراد انتظارات مطلوب آیندة خود را در آن تعمیم می
  ). 2010، شی یر و سگر استروم، (کارور
کارور  بینی خوش نظریۀ و )2000، 1994( اسنایدر امید نظریۀ

شناسی  ) هر دو از عناوین بسیار گسترده در روان1986(
گونه افکار  نگر هستند. هر دو نظریه ماهیت صفت مثبت

بینی زیاد  کنند. به ویژه امید و خوش دربارة آینده را فرض می
کند  گیرد و نتایجی را طراحی می برمی نگرش کلی را در

دسترس باشند. این نگرش  (مثل اهداف) که احتماالً قابل
تفکري براي متأثر کردن رفتارهاي هدفمند (براي مثال، 

یابی به هدف است. میزان  اي) و در نهایت دست رفتار مقابله
یابی به هر یک از اهداف در طول زندگی فرد، به  دست

گذارد.  شناختی وي اثر می فیزیکی و روان نوبت، بر سازگاري
هاي مهمی براي  کننده بینی تعیین از این رو، امید و خوش

؛ 2004، 7و سیونگروس 6شوند (برایانت بهزیستی تلقی می
بینی بر این نکته  ). امید و خوش2011و همکاران،  8کی وون
بینی باال،  کنند که افراد امیدوار و افراد داراي خوش تأکید می

شان خواهند رسید.  اطمینان کامل دارند که به اهداف آینده
شود و  همین اطمینان کامل منجر به افکار مثبت بیشتر می

 این افکار مثبت نیز انگیزة بیشتر و هیجانات مثبت را به
یابی فرد به اهدافش  آورند که منجر به دست وجود می

ش رسد نگر نظر می ). لذا، چنین به2009شوند (کوین،  می
گیرد، بر عملکرد  بینی سرچشمه می مثبتی که از امید و خوش

تحصیلی و انگیزة دانشجویان تأثیر مثبت داشته باشد. 
هاي زیادي دربارة ماهیت امید  همچنین تا به امروز، پژوهش

ها به وسیلۀ برایانت و  بینی و اثرات متمایز آن و خوش
 ها در پژوهشی ) انجام شده است. آن2004سیونگروس (

تري را بر خودکارآمدي نسبت به  دریافتند که امید اثر قوي
تري را بر  بینی اثر قوي بینی دارد، در حالی که خوش خوش

ارزیابی تازه مثبت نسبت به امید داشت. بر اساس این نتایج، 
طور مستقیم  که امید به برایانت و سیونگروس نتیجه گرفتند

ر حالی که تحقق اهداف خاص شخصی ارتباط دارد، د«با 
تري بر کیفیت مورد انتظار  بینی در کل در سطح وسیع خوش

 .»نتایج آینده متمرکز است
انگیزش پیشرفت تمایل فرد براي رسیدن به اهداف 

این هدف ممکن است گرفتن نمره الف در   مشخصی است،
                                                                 
6 .Bryant 
7. Cvengros 
8. Kwon 
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به هر حال  شناسی باشد یا صعود به قلۀ یک کوه،  روان
شناختی فراگیر است که بر انواع مختلف  انگیزه روان

شود.  برآورده می  هایی که براي فرد اهمیت دارند، فعالیت
نگیزش پیشرفت یا نیاز به پیشرفت، متغیر دیگري است که 
با عملکرد فراگیران در حوزههاي مختلف درسی رابطۀ 

). این انگیزه با 1394(عابدینی و مختاري،  دي داردنیرومن
ریزي، کوشش و  طرح  ها، اهداف ویژه روش نایل شدن بر آن

اما گاهی انگیزة   اندیشمندي در ارتباط است، احساس خود
شود که منجر به ایجاد  اي شدید می پیشرفت به گونه

بهتر شدن و تک بودن در   کامل بودن،  پایان، آرزوهاي بی
گردد. از سوي دیگر، بعد دیگر انگیزش پیشرفت  ار میهر ک

نگر براي رسیدن به  سوگیري آیندة آنان است. شخص آینده
کند که  هاي نهایی از راهبردهاي شناختی استفاده می هدف
هاي تدریجی استوار است و به جاي توجه به ارزش  بر گام

 ؛1978 ، 1متمرکز است (دوچارم و مایر  آنی بر اهداف دور،
). 1385؛ به نقل از رضایی، 1982؛ زیمباردو، 1985 ؛ 2تورتین

گیري میزان امید  ) با اندازه2003در تحقیقی اسنایدر (
کودکان دریافت که سطوح باالي امید، پیشرفت در مدرسه 

کند. به طوري که ظرفیت کودکان در شکل  بینی می را پیش
یري این ها براي پیگ دادن اهداف و استفاده مؤثر از گذرگاه

کند.  اهداف، یادگیري آنان را در مدرسه تسهیل می
دهند که سطوح باالتر امید با شانس  ها نشان می پژوهش

افزایش یافته، موفقیت در نایل شدن به اهداف و عملکرد 
بدنی مرتبط است  تیمی افراد در بین دانشجویان تربیت

). اسنایدر و شوري 1997، رم، 4، اسنایدر، کوك3(کاري
) نشان دادند که 2008؛ به نقل از کول و دراورس، 2002(

آموختگی  هاي مشروط شدن و دانش هاي امید با نسبت اندازه
دهند عالوه  هاي جدید در کل نشان می در ارتباط است. یافته

بینی  نفس، امید، خوش بر توانایی شناختی، تفکر مثبت، عزت
، 5/ بدبینی در عملکرد تحصیلی مهم هستند (لی سون

) در پژوهشی نشان 2015). کروك (2008، هیون، 6سیزوچی
بینی به عنوان متغیر میانجی بر انسجام ذهنی  داد که خوش

و سالمت روانی تأثیر دارد. همچنین رند، مارتین و شی 
) دریافتند که امید بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی 2011(

) نیز در تحقیق خود 2015تأثیر دارد. لینگ و همکاران (
بینی رابطۀ  نفس و خوش ن دادند که بین امید و عزتنشا

مثبت و معناداري وجود دارد. در پژوهشی دیگر استادلر و 
) نتیجه گرفتند که توانایی شناختی بر 2016همکاران (

                                                                 
1. Myer & Docharms 
2. Nurttin  
3. Curry 
4. Cook 
5. Leeson 
6. Ciarrochi 

پیشرفت تحصیلی و ذهنی تأثیر دارد. همچنین بوریک و 
) نشان دادند که بین امید و ناامیدي با 2012سوریک (

تنظیمی رابطه وجود دارد. فلدمن و کوبوتا یادگیري خود
) در پژوهشی دریافتند که بین امید، خودکارآمدي، 2014(

بینی و پیشرفت تحصیلی رابطۀ معناداري وجود دارد.  خوش
) نیز در پژوهشی نشان داد که بین انگیزة 2014حکی ارتن (

پیشرفت و پیشرفت تحصیلی رابطۀ معناداري وجود دارد. در 
 ) نشان داد2015تحقیق کاوجوا و میکوس کوا ( همین راستا

که بین توانایی شناختی و پیشرفت تحصیلی همبستگی 
) در تحقیقی نشان دادند 1391وجود دارد. زارع و رستگار (

اي را در میان باورهاي  که اهداف پیشرفت، نقش واسطه
شناختی و فرایندهاي شناختی در میان دانشجویان  معرفت
به منظور ) 1394نین زارع در پژوهشی (کند. همچ ایفا می

امید نشان داد که  يتعیین اثربخشی آموزش شناختی ارتقا
موجب  مؤثراي  عنوان مداخله این کاربندي توانسته است به

دانشجویان  تحصیلیکاري  و اهمال سازي کاهش خودناتوان
امید بر  يتوجه به این که اثربخشی شناختی ارتقا باگردد. 

ي ازجمله بر تحقیقات متعدد و روانی درسالمت جسمانی 
و همکاران،  7آموزان (کراچی عملکرد تحصیلی بهتر دانش

روانی و رفتارهاي  )، افزایش بهزیستی و سالمت 2007
اندیشی  )، مثبت2011و همکاران،  8سازگارانه (کی وون

تر  )، نشانگان افسردگی پایین2013و همکاران،  9(لوري
)، پیشرفت در مدرسه اسنایدر 2010و همکاران،  10(برندس

 ۀمطالع، تأیید شده است) و متغیرهاي بسیار دیگري 2003(
حاضر در پی یافتن پاسخی براي این سؤال است که آیا 

و انگیزة بینی  تواند بر خوش امید می يآموزش شناختی ارتقا
تأثیر گذاشته و باعث  نور  دانشجویان دانشگاه پیام پیشرفت

 اال بردن انگیزة پیشرفت دانشجویانبینی و ب افزایش خوش
  گردد؟

  هاي پژوهش فرضیه
هاي زیر به محک آزمایش گذاشته  در این پژوهش فرضیه

  شد:
: روش آموزش شناختی ارتقاي امید باعث افزایش 1فرضیۀ 

انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان 
  شود. می

افزایش امید باعث  : روش آموزش شناختی ارتقاي 2فرضیۀ 
  شود. بینی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان می خوش

  

                                                                 
7. Ciarrochi, J.; Heaven, P.C.L. & Davies, F. 
8. Kevin, L.R. Allison, D.M. & Amanda, M.S. 
9. Laurie, E.S. & Bruce, W.S. 
10. Berendes, D.; Keefe, F.J.; Somers, T.J.; Kothadia, 

S.M.; Porter, L.S. & Cheavens, J.S. 
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  روش
  گیري نمونهآماري، نمونه و روش  ۀجامع

جامعۀ آماري این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاه 
 93-94نور بوکان است که در نیمۀ اول سال تحصیلی  پیام

آماري که از واحد آموزش  مشغول به تحصیل بودند. طی
ریافت گردید، تعداد دانشجویان حدود سه هزار نفر دانشگاه د

هاي  نامه از طریق اجراي پرسش بدین منظوراست. 
و کارور و انگیزة پیشرفت هرمانز تعداد    یر بینی شی خوش

ترین نمره انتخاب و  اساس پایین چهل نفر براي هر متغیر بر
به طریق واگذاري تصادفی در دو گروه بیست نفري آزمایش 

ل گمارده شدند. سپس دو گروه آزمایش (دانشجویان و کنتر
داراي انگیزش پیشرفت پایین و گروهی که نمرة مقیاس 

اي  ها پایین بود) در هشت جلسۀ شصت دقیقه بینی آن خوش
تحت که به وسیلۀ دو درمانگر آموزش دیده اجرا شد، 

  که گروه ، درحالیندگرفت امید قرار يآموزش شناختی ارتقا
. پس از آن از نگرفتند اي قرار معرض هیچ مداخله گواه در

آزمون به  هاي گروه آزمایش و کنترل پس همۀ آزمودنی
  عمل آمد.

  
  گیري ابزار اندازه

یر و  بینی شی نامۀ خوش دو مقیاس پرسشدر این تحقیق از 
عنوان ابزار گردآوري  به 1کارور و انگیزش پیشرفت هرمنس

آزمون استفاده شده  آزمون و پس اطالعات مربوط به پیش
  است.

این آزمون در  یر و کارور: بینی شی نامۀ خوش پرسش
یر و کارور تهیه شده است. شامل  به وسیلۀ شی 1985سال 

بینی / بدبینی فرد را بیان  ده جمله است که وضعیت خوش
اي لیکرت  گذاري آن بر اساس مقیاس پنج درجه کند نمره می

ه معناي آن است که فرد ) ب0است. به این صورت که نمرة (
) به معناي آن است که با 4کامالً با جمله مخالف و نمره (
) ضریب 1985یر و کارور ( آن جمله کامالً موافق است. شی

/. با فاصله 79/. و ضریب اعتبار بازآزمایی 76آلفاي کرانباخ 
چهار هفته را براي یک گروه از دانشجویان گزارش کرد. 

 59ن در مطالعه دیگري بر روي همچنین کارور و همکارا
/. و ضریب 87زن مبتال به سرطان سینه، ضریب آلفاي 

/. با فاصلۀ دوازده ماه را نشان دادند. 74اعتبار باز آزمایی 
/. را 86نسخۀ تجدید نظر شده این آزمون نیز ضریب آلفاي 

 27نشان داد. در ایران اعتبار بازآزمایی این آزمون بر 
                                                                 
1. Hermans achievement motivation inventory  

دست  /. به70اهی با فاصله ده روز آموز پیش دانشگ دانش
  ). 1381آمد (گودرزي، 

نامه  این پرسش نامۀ انگیزش پیشرفت هرمنس: پرسش
اي دارد. بعضی از سؤاالت به صورت  سؤال چهارگزینه 29

هاي  اند. در سؤال مثبت و بعضی به صورت منفی ارائه شده
، به 29، 28، 27، 23، 20، 16، 15، 14، 10، 9، 4، 1شماره 

نمره داده  4نمره، به دال  3نمره، به ج  2نمره، به ب  1الف 
دهی به صورت عکس  ها نمره شود و در مابقی سؤال می

است. هرمنس  116تا  29است. دامنۀ تغییرات نمرات از 
براي برآورد روایی آزمون، روش روایی محتوا را به کار 

هاي پیشین دربارة انگیزش  گرفت که بنیان آن بر پژوهش
شرفت بود. او همچنین ضریب همبستگی دو تا از پی

گرا برآورد کرد که  ها را با رفتارهاي پیشرفت پرسش
بود. براي برآورد  =r)88/0دهندة روایی باالي آزمون ( نشان

پایایی نیز دو روش آلفاي کرونباخ و باز آزمایی پس از 
 82/0گذشت سه هفته به کار گرفته شد که پایایی به ترتیب 

؛ به نقل از بیابانگرد، 1379به دست آمد (هومن،  85/0و 
نامه،  ). در پژوهش حاضر آلفاي کرونباخ این پرسش1384

  دست آمد. به 82/0
  

  هشاجراي پژو ةشیو
  این مطالعه عبارت بود از آموزش کاربندي پژوهش در

دو گروه درمانی امید. براي این منظور  يارتقا  شناختی
دانشجویان داراي انگیزش پیشرفت پایین و گروهی که نمرة 

ها پایین بود در هشت جلسۀ شصت  بینی آن مقیاس خوش
 اي که به وسیلۀ دو درمانگر آموزش دیده اجرا شد، دقیقه
که  ، درحالیندگرفت امید قراري آموزش شناختی ارتقا تحت
نگرفتند. در پایان  اي قرار معرض هیچ مداخله گواه در  گروه

بینی و انگیزش  خوشآزمون شامل آزمون  مدت آموزش، پس
  اجرا گردید.  براي هر دو گروهپیشرفت 

  
 جلسات آموزش

ساختار جلسات و اهداف برنامه آموزشی معرفی  :اول ۀجلس
 اسنایدر تعریف شد. ۀو امید بر اساس نظری

راجع به چگونگی رشد امید، ضرورت وجود آن : دوم  ۀجلس
بینی و انگیزش  خوش افزایش امید بر احتمالی تأثیرو 

 بحث شد. پیشرفت
یک از مراجعان خواسته شد تا داستان  هر از :سوم ۀجلس

 ا به زبان خود براي گروه تعریف کنند.زندگی خود ر
 بر شجویانداستان زندگی هر یک از دان چهارم:  ۀجلس
(هدف، عامل،  امید اسنایدر ۀاصلی نظری ۀسه مؤلف اساس
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بندي  قالب ها داستاناین  بار دیگر ها) تبیین شد و گذرگاه
شدند. ضمن این که در این مرحله مواردي از امید در زندگی 

هاي گذشته به  هر یک از اعضاء شناسایی گردید و موفقیت
 ها مورد توجه قرار گرفت. گذرگاه منظور شناسایی عامل و

خواسته شد تا لیستی از اتفاقات  جویاناز دانش پنجم: ۀ جلس
اهمیت و  ۀدرج ،آوردهجاري و ابعاد مهم زندگی خود فراهم 
  ها را مشخص نمایند. میزان رضایت خود از هر یک از آن

 ۀنظری اساس برهاي اهداف مناسب  ویژگی: ششم  ۀجلس
اسنایدر مطرح شد و سپس افراد براي تعیین اهداف در هر 

  هاي زندگی ترغیب گردیدند. یک از حیطه
هاي مناسب مطرح شد و  هاي گذرگاه ویژگی: هفتم  ۀجلس

خواسته شد تا براي رسیدن به اهداف تعیین  جویاندانشاز 
ها آموزش داده  شده راهکارهاي مناسبی بیابند. سپس به آن

هاي کوچک بشکنند  اي از گام ها را به مجموعه شد تا گذرگاه
 هاي جانشین تعیین کنند. و گذرگاه
راهکارهایی براي ایجاد و حفظ عامل مطرح : هشتم  ۀجلس

از افراد خواسته شد تا به تمرین ذهنی  شد از جمله این که
آن چه که باید براي رسیدن به اهداف انجام داد، بپردازند و 

ها آموزش داده شد تا خود یک امید درمانگر  در نهایت به آن
باشند و تفکر امیدوارانه را به صورت روزمره به کار برند به 

ها  نیابی به آ که خودشان بتوانند اهداف و موانع دست  طوري
ها را در  یابی به آن را تعیین کرده، عامل الزم براي دست

هاي الزم را تشخیص  گذرگاه و خود ایجاد و حفظ کنند
  دهند.

  
  نتایج

شود سپس  هاي توصیفی ارائه می ابتدا یافتهاین قسمت  در
  شوند. هاي پژوهش ذکر می هاي مربوط به فرضیه یافته

 هاي توصیفی  الف) یافته
هاي  معیار گروه انحراف و، میانگین 1 اطالعات جدول

و  بینی خوشآزمون  آزمون و پس آزمایش و گواه در پیش
این  اساس بردهد.  را نشان می انگیزش پیشرفت

آزمایش پس از مداخالت کاهش اي اطالعات میانگین گروه
  داشته است.

  

  ها هاي مربوط به فرضیه ب) یافته
. روش آموزش شناختی ارتقاي امید باعث 1فرضیۀ 

افزایش انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه پیام 
  شود. نور بوکان می

ه از طرح آزمایشی از آنجا که براي بررسی این فرضی
گروه کنترل استفاده شده است،  آزمون با پس - آزمون  پیش
ه تحلیل نتایج حاصله، روش تحلیل کوواریانس ب برايلذا 

آزمون به عنوان  کار رفته است، تا از این طریق اثرات پیش
یک متغیر تصادفی کمکی کنترل شود. در این راستا، تحلیل 

است که باید تحقق یابد تا هایی  کوواریانس داراي مفروضه
در هر دو  بتوان از روش مذکور استفاده کرد. در این مطالعه،

 ها برقرار بود که در اینجا یکی از همۀ مفروضه فرضیه
 آمده است. ها سانی واریانسفرض هم یعنی پیشها  مفروضه
دهد خطاي واریانس  گونه که نتایج حاصله نشان می همان
 به Fهاي مورد مطالعه همگن و برابر است چون مقدار  گروه

معنادار  P>05/0است که در سطح  045/5دست آمده برابر 
  شود. فرض رد نمی نیست این پیش

آمده در  دست به F دهد، مقدار نشان می 3نتایج جدول 

 توان نتیجه گرفت بنابراین می است؛دار امعن p>05/0سطح 
داري اهاي گروه آزمایش و گواه تفاوت معن میانگین بین

 يکارگیري آموزش شناختی ارتقا هب عبارتی بهوجود دارد. 
گروه آزمایش  در افزایش انگیزش پیشرفتامید موجب 

آمده  دست بههاي  یافته اساس برگردیده است. همچنین 
گروه  ةت بین میانگین اصالح شدتوان اظهار داش می

با  1آزادي  ۀو درج F=011/127آزمایشی و گواه با مقدار 

داري وجود دارد. میزان تأثیر ا% تفاوت معن95سطح اطمینان 
تغییرات موجود در  درصد 77حدود بوده است، یعنی  774/0

آزمون قابل  آزمون با استفاده از متغیر کمکی پیش نمرات پس
آزمون در  یان دیگر تغییرات نمرات پستبیین است. به ب

آزمون ناشی از شرکت در جلسات  مقایسه با نمرات پیش
 امید بوده است. همچنین توان يآموزش شناختی ارتقا

ها در  آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس .2جدول 
 متغیر انگیزش پیشرفت

درجۀ آزادي بین  معناداري
  گروهی

درجۀ آزادي درون 
 F  گروهی

19/0  1  38  045/5  

 و کنترل هاي آزمایش گروه در و انگیزش پیشرفت بینی خوشمیانگین و انحراف معیار  .1جدول 
  

  متغیر
  شاخص               

  آزمون پس  آزمون پیش  تعداد  گروه
  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  496/1  35/15  927/1 15/8  20  آزمایش  بینی خوش
  518/1  9/8  878/1  5/8  20  کنترل

انگیزش 
  پیشرفت

  529/7  45/62  162/5 3/37  20  آزمایش
  28/5  75/39  519/4  39  20  کنترل
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کفایت حجم نمونه  که حاکی از .استدرصد یک آماري 
   دارد.

امید باعث  آموزش شناختی ارتقاي   . روش2فرضیۀ 
دانشگاه پیام نور بینی دانشجویان  افزایش خوش

  شود. بوکان می
است که در سطح  021/0دست آمده برابر  به Fمقدار 

05/0<P که این  کرد توان ادعا معنادار نیست. بنابراین می

تحلیل کوواریانس یعنی همگنی  مفروضۀ استفاده از
 شود.  فرض رد نمی ها برقرار است و این پیش واریانس

آمده در  دست به F دهد، مقدار نشان می 5نتایج جدول 
 توان نتیجه گرفت بنابراین میاست؛ دار امعن p>05/0سطح 
داري اهاي گروه آزمایش و گواه تفاوت معن میانگین بین

  وجود دارد.
امید موجب  يکارگیري آموزش شناختی ارتقا هبه عبارتی ب

گروه آزمایش گردیده است.  در بینی افزایش میزان خوش
توان اظهار  آمده می دست بههاي  یافته اساس برهمچنین 

گروه آزمایشی و گواه با  ةداشت بین میانگین اصالح شد
% 95با سطح اطمینان  1آزادي ۀ و درج F=954/200مقدار 

بوده است،  845/0داري وجود دارد. میزان تأثیر اتفاوت معن
آزمون  وجود در نمرات پستغییرات م درصد 85حدود یعنی 

آزمون قابل تبیین است. به  با استفاده از متغیر کمکی پیش
آزمون در مقایسه با نمرات  بیان دیگر تغییرات نمرات پس

آزمون ناشی از شرکت در جلسات آموزش شناختی  پیش
درصد یک امید بوده است. همچنین توان آماري  يارتقا

  دارد.کفایت حجم نمونه  است که حاکی از
  

  
  و بحث گیري نتیجه

در مورد تأثیر آموزش شناختی ارتقاي امید، نتایج هر دو 

منجر به تفاوت معنادار فرضیۀ نشان دادند که این مداخالت 
گواه شده است. به بیانی دیگر از  هاي آزمایش و میان گروه

شود که مداخالت آموزش  گونه استنباط می نتایج فوق این
شناختی ارتقاي امید بر افزایش انگیزش پیشرفت و 

بینی دانشجویان مؤثر بوده است که با نتایج  خوش
ین و شی )، رند، مارت2015پژوهشگرانی همچون کروك (

)، استادلر و همکاران 2015)، لینگ و همکاران (2011(
)، فلدمن و کوبوتا 2012)، بوریک و سوریک (2016(
)، و کاوجوا و میکوس کوا 2014)، حکی ارتن (2014(
) همسو است. همچنین در تبیین دالیل تأثیر آموزش 2015(

هاي امید،  توان اظهار داشت که تفکر عامل از مؤلفه امید می
ک مؤلفۀ انگیزشی مهم براي به حرکت درآوردن فرد در ی

هایی که براي رسیدن به هدف در نظر گرفته است.  مسیر راه
در واقع تفکر عامل نوعی حس اطمینان از موفقیت معطوف 
به هدف است که این حس اطمینان در فرد، نیرویی ایجاد 

داند و همین  کند که خود را عامل اثرگذار بر شرایط می می
شود. به عبارتی افرادي  بینی می اعث ایجاد انگیزه و خوشب

کنند بر رویدادهاي  که امید باالیی داشته باشند، احساس می
شخصی زندگی خود کنترل دارند؛ در نتیجه خود را موجودي 

 نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش شناختی ارتقاي امید برانگیزش پیشرفت دانشجویان .3جدول
  شاخص           

  توان  مجذور اتا  سطح معناداري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجذوراتمجموع   منابع
  996/0  381/0  **000/0  784/22  168/937  1  168/937  مقدارثابت

  288/0  053/0  **16/0  061/2  757/84  1  757/84  آزمون پیش
  1  774/0  **000/0  011/127  406/5224  1  406/5224  گروه
  -  -  -  -  134/41  37  943/1521  خطا

  -  -  -  -  -  40  111208  مجموع
05/0<p **   

ها در متغیر  آزمون لوین جهت بررسی همسانی واریانس .4جدول 
 بینی خوش

  F  درجۀ آزادي درون گروهی  درجۀ آزادي بین گروهی معناداري
886/0  1  38  021/0  

 بینی دانشجویان نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر خوش .5جدول 
  شاخص        
  توان  مجذور اتا  سطح معناداري F  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع

  1  711/0  **000/0  994/90  752/191  1  752/191  مقدارثابت
  493/0  097/0  **054/0  976/3  38/8  1  38/8  آزمون پیش
  1  845/0  **000/0  954/200  472/423  1  472/423  گروه
  -  -  -  -  134/41  37  97/77  خطا

  -  -  -  -  -  40  6383  مجموع
05/0<p **  
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دهی و تنظیم  گیرند که قادر به خود نظم فعال در نظر می
انگیزش، اي براي  رفتار خود هستند و این حس کنترل، پایه

هاي زندگی  بهزیستی و دستاوردهاي فردي در همۀ حیطه
کند. در همین راستا داشتن تفکر راهبردي و فکر  فراهم می

کردن به مسیرهاي متعدد نیز ادراك کنترل را افزایش 
 دهد و سرچشمۀ انگیزشی خوبی براي فرد است. در حالی می

ستوار هاي جدید انگیزشی بر ادراك کنترل، ا که محور نظریه
هاي آن به خوبی  است و این ادراك به وسیلۀ امید و مؤلفه

شود تا  آید. در واقع آموزش شناختی امید باعث می فراهم می
کرده، اهداف خود را دنبال کنند و  افراد به صورت مداوم فکر 

یابند و به تجارب گذشتۀ خود به عنوان  ها دست  به آن
هاي مختلف  در جنبهها  آمادگی براي آینده نگاه کنند. آن

زندگی خود عملکرد خوبی دارند و خود را در کل موفق 
کارهاي  دانند. به ویژه این موضوع براي افرادي که راه می

یک وضعیت دشوار ارزیابی  زیادي را براي خالص شدن از
هاي زیادي براي رسیدن به  توانند به راه کنند و می می

کارگزار و گذرگاه،  کنند، صادق است. افکار اهدافشان فکر
یابی  شوند که موجب دست باعث گرایش هیجانی مثبت می

شود. به عالوه، موانع و فشارها به عنوان  به هدف می
ها غلبه کرد. بر  رسند که باید بر آن هایی به نظر می چالش

شان باور  این اساس، افراد امیدوار بر اساس تجارب ذهنی
فراد قادر به ایجاد تر خواهند بود. این ا دارند که موفق

کارهایی براي غلبه بر موانع هستند و در مواقع لزوم از  راه
افراد با ). در واقع 1994گیرند (اسنایدر،  دیگران کمک می

امید باال براي رسیدن به هدف به عنوان یک کارگزار از 
رسد  و به نظر می کنند هاي متفاوتی استفاده می گذرگاه

اجتنابی کمتري  ۀند و مقابلبیشتر بر مسائل متمرکز هست
توان گفت  نسبت به افراد ناامید دارند. همچنین می

از انگیزش زیادي براي  ،داراي سطوح امید باالتر جویاندانش
و در طول تحصیل عالوه بر افزایش  ندپیشرفت برخوردار

معلومات خویش مسائل موجود در راه تحصیل را چالشی در 
توان گفت  میبنابراین ؛ گیرند که قابل حل است نظر می

آوردهاي  که امید باالیی دارند نسبت به دست انشجویانید
بینی به  خوش ةها با دید بین خواهند بود. آن آینده خوش

هاي موجود خواهند نگریست و در رویارویی با  چالش
 ،مشکالت به جاي اینکه دلسرد و تسلیم موقعیت شوند

سب حل و فصل تالش خواهند کرد که مسائل را به نحو منا
 ۀهاي انجام شده در خصوص رابط این نتایج با پژوهش. کنند

طور کلی  بهو انگیزش پیشرفت بینی  بین امید و خوش
هاي مرتبط با امید، با  همخوان است. تقریباً تمام یافته

). 2002 ،1(آسپین وال و لیف بینی هم مرتبط هستند خوش
                                                                 
1. Aspinwal & Leaf  

که آموزش ) در تحقیق خود نشان دادند 2006لوپز و کر (
بینی،  تواند در توسعه و افزایش حس خوش گروهی امید می

افراد شادي و امید در سالمندان تأثیر بسزایی داشته باشد. 
داراي امید باالتر از تفکرات مثبت، عزت نفس و اعتماد به 
نفس بیشتر نسبت به کسانی که امید کمتر دارند، برخورد 

ات را با انرژي بیشتري احساس ،امید باال سطح بادارند. افراد 
تري معرفی  خودشان را به شکل مثبتو کنند  گزارش می

هاي این  همسو با یافته ).1997، 2ي و همکارانار(ک کنند می
) در پژوهشی با عنوان 1393تحقیق، کیافر و همکاران (
بینی انگیزش  بینی در پیش نقش باورهاي امید و خوش

شگاه فردوسی تحصیلی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دان
مشهد نشان دادند که امید متغیري است که با انگیزش 

هاي تحصیلی باید بر آن  تحصیلی رابطه دارد و در موقعیت
تأکید گردد. نیکدل، کدیور، فرزاد، عزیززاده و کاووسیان 

خودپنداره  ۀتعیین رابط ی با هدفپژوهش) در 1391(
و  (لذت، امیدواري) هاي تحصیلی مثبت تحصیلی، هیجان

(اضطراب، عصبانیت و خستگی) با یادگیري خودگردان  منفی
ماتریس همبستگی بین  انجام دادند.آموزان  در دانش

خودپنداره تحصیلی و  ۀمتغیرهاي پژوهش نشان داد رابط
هاي مثبت مربوط به کالس با خودگردانی یادگیري  هیجان

هاي منفی و خودگردانی یادگیري  مثبت معنادار و با هیجان
درصد از تغییرات  55منفی و معنادار است. و در تعامل با هم 

همچنین اوالدي و کرد.  یادگیري خودگردان را تبیین می
) در تحقیقی دیگر با عنوان اثربخشی امید 1391همکاران (

آموزان پایۀ دوم کار و  درمانی بر انگیزش پیشرفت دانش
باعث  دانش شهرستان بهارستان نشان دادند که امید درمانی

گردد. در همین  افزایش انگیزش پیشرفت دانش آموزان می
اي مثبت  ) امید را با راهبردهاي مقابله2005راستا فاربر (
اند  ) نیز گزارش کرده2000داند. کاري و اسنایدر ( مرتبط می

که امید به طور آشکاري با عملکرد و پیشرفت در ارتباط 
و همکاران است. در پژوهشی دیگرکه به وسیلۀ پترسون 

گیري  ) انجام گرفت به این نتیجه رسیدند که جهت2006(
هدفی تبحري با امید و امید با عملکرد در تکلیف و حل 
مسئله ارتباط مثبت و معناداري دارد؛ به عبارتی اهداف 

شود و افزایش امید بر عملکرد  تبحري باعث افزایش امید می
بررسی انجام  گذارد. در در تکلیف و حل مسئله اثر مثبت می
) رابطۀ میان 2010( 3شده به وسیلۀ کالرك و اسکروچ

دانشجوي سال اول  451شخصیت و انگیزش پیشرفت، در 
ها دریافتند که آن دسته از دانشجویان که  بررسی شد. آن

داراي انگیزش پیشرفت درونی براي رفتن به دانشگاه 

                                                                 
2. Curry 
3. Clark & Schroth  
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شناس  گرا و وظیفه داشتنی، برون هستند، معموالً دوست
 شوند؛ باشند و با تجربیات جدید با آغوش باز رو به رو می یم

که آموزش شناختی   توان نتیجه گرفت درکل می  بنابراین
اي مؤثر موجب ایجاد و  عنوان مداخله تواند به ارتقاي امید می

  بینی در دانشجویان گردد. افزایش انگیزش پیشرفت و خوش
  

  هاي پژوهش محدودیت
انگیزش پیشرفت تنها از  بینی و براي تشخیص خوش

شود در تحقیقات  نامه استفاده شد که پیشنهاد می پرسش
هاي دیگري نظیر مصاحبه نیز استفاده  مشابه بعدي از روش

 جویاندانش ۀهمچنین محدود بودن نمونه به جامعشود. 
ها به  پذیري احتمالی این یافته و عدم تعمیم نور  دانشگاه پیام

پیگیري به علت  ۀود مرحلعدم وجو  دانشجویانسایر 

هاي این پژوهش  توان از محدودیت محدودیت زمانی را می
  .برشمرد

  
  پیشنهادهاي پژوهشی

 اثربخشیهاي پژوهش، رویکرد حاضر از  بر پایۀ یافته اگرچه
کارگیري شیوة آموزش شناختی  هالزم برخوردار است اما ب

هاي  هاي تک آزمودنی و آزمایشی با نمونه امید در قالب طرح
شود. همچنین این تحقیق به منظور  پیشنهاد می تر بزرگ

امید  يآموزش شناختی ارتقا تأمین شواهد اولیه از اثربخشی
تر در  هاي بیشتر و وسیع بنابراین پژوهش ؛صورت گرفت

دیگر به منظور تکرار این تحقیق و تعیین  هاي تحصیلی دوره
رسد تا در صورت  ین برنامه ضروري به نظر میثبات آثار ا

 ها گسترش یابد. اثربخشی الزم، اجراي این برنامه
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