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Abstract
Introduction: Hope is one of the most important points in people's lives, a key motivating factor
in the growth and development of human capital in societies and is directly related to students'
academic achievement and mental health.
Aim: The aim of this study was to investigate the impact of group education on grit and
educational self-efficacy of students based on Snyder’s hope theory.
Method: The experimental design was a pre-test-post-test with control group. The statistical
population of this study included all primary school students studying in the public schools in
district 3 of Kermanshah, Iran during the academic year of 2019-2020. 30 sixth-year elementary
school male students were selected as a statistical sample using random cluster sampling and
were placed in two experimental (15 subjects) and control (15 subjects) groups. The subjects in
the experimental group were trained for 8 sessions based on Snyder’s hope theory, but the
control group did not receive any intervention. Morgan & Jinks' educational self-efficacy scale
and Duckworth's grit scale were used to collect data. The information obtained from the
questionnaires was analyzed using covariance statistical method.
Results: The findings showed that group education based on Snyder's hope theory had a
significant effect on grit (F= 0.43) and educational self-efficacy (F= 0.56) of the experimental
group (P<0.05).
Conclusion: Based on these findings, it can be said that group hope education is effective in
increasing students' grit and educational self-efficacy, and after hope training, students' academic
success can be expected.
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چکیده
مقدمه :امید یکی از موضوعات مهم در ارتباط با زندگی افراد و عامل کلیدی انگیزه بخش در رشد و پیشرفت سرمایههای انسانی آن
جامعه است و رابطه مستقیمی با پیشرفت تحصیلی و سالمت روانی دانشآموزان دارد.
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان ثبات قدم و خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان انجام شد.
روش :پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش ،شامل
کلیه دانشآموزان پسر مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  9319-11در مدارس دولتی ناحیه  3شهر کرمانشاه بود 31 .نفر
از دانش آموزان پسر سال ششم ابتدایی به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تصادفی انتخاب و در دو گروه
آزمایش ( 91نفر) و کنترل ( 91نفر) جایگزین شدند .آزمودنیهای گروه آزمایش به مدت  9جلسه تحت آموزش گروهی مبتنی بر
نظریه امید اسنایدر قرار گرفتند اما گروه کنترل مداخلهای دریافت نکرد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامههای ثبات قدم داکورث و
خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان استفاده شد .اطالعات به دست آمده از پرسشنامهها براساس روش آماری کواریانس مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :یافته ها نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان ثبات قدم ( )F=1/33و خودکارآمدی تحصیلی
( )F=1/15گروه آزمایش تأثیر معناداری داشته است (.)P<1/11
نتیجهگیری :بر اساس این یافتهها میتوان گفت که آموزش امید به روش گروهی بر افزایش میزان ثبات قدم و خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان اثرگذار است و به دنبال آموزش امید میتوان موفقیت تحصیلی دانشآموزان را انتظار داشت.
کلیدواژهها :آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر ،ثبات قدم ،خودکارآمدی تحصیلی

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

متیوس و کلی )211 9که شامل دو بعد مهم پشتکار و

نظام آموزش و پرورش نقش مهمی در رشد و پرورش

پایداری در عالقه است .بعد اول بیانگر میزان تالش در

شناختی و روانی دانش آموزان دارد (امینی و صادقی،

جهت اهداف تعیینشده و بعد دوم آن نشاندهنده تمرکز

 )9311و از آنجایی که دانشآموزان به عنوان رکن

و تعهد به مجموعهای از اهداف مهم است (برک،1

اساسی این نظام ،در دستیابی به اهداف آموزشی کشور

 ،)2199به طوری که سطح اشتیاق و عالقه برای رسیدن

نقش و جایگاه ویژهای دارند ،توجه به این قشر از جامعه

به هدفهای از پیش تعیینشده را افزایش میدهد و

از لحاظ آموزشی و تربیتی ،باروری و شکوفایی هرچه

موجب تعهد و پشتکار باال میشود (حسینی ،ذوقی پایدار

بیشتر جامعه را موجب میگردد (گارسس ،کایا ،دوگار،

و رشید .)931 ،داکورث در پژوهشی بیان کرد که افراد

گانس و یالکو.)2191 ،

باثبات قدم باالتر موفقیتهای تحصیلی بهتری را کسب

تحقیقات در زمینه آموزش و یادگیری نشان میدهد که

میکنند و این خصیصه نسبت به هوش پیشبینی کننده

پنج عنصر شناختی و غیرشناختی در پیشبینی موفقیت

قویتری برای موفقیت است (داکورث و همکاران،

تحصیلی نقش دارند که عبارتاند از :توجه ،9چارچوب

 211و حسینی و همکاران.)931 ،

ذهنی ،2ثبات قدم ،3راهکارهای یادگیری و مهارتهای

یکی دیگر از مؤلفههای مؤثر در آموزش و یادگیری

اجتماعی (فارینگتون ،رودریک ،آلنس وورث ،ناگوکا،

دانشآموزان خودکارآمدی 91است .این سازه نخستین بار

کیس ،جانسون و بچام .)2192 ،3در سالهای اخیر در

توسط بندورا 99مطرح شد .بندورا خودکارآمدی را به

ادراک تواناییهای غیرشناختی که یادگیری دانشآموزان

عنوان قدرت ارزیابی تواناییهای خود تعریف کرده است

را ارتقا میبخشد پیشرفتهای چشمگیری دیده میشود.

(بندورا .)2119 ،طبق نظر بندورا محیطهای آموزشی در

مطالعات نشان دادهاند که تواناییهای غیرشناختی از جمله

رشد و شکلگیری خودکارآمدی دانشآموزان مناسب

ثباتقدم با عدم وابستگی به توانایی و مهارتهای

هستند (زیمرمن ،92بندورا و مارتنیز-پونز)211 ،93؛ بر این

هوشمندانه کلی و یا اختصاصی که در یادگیری نقش

اساس یکی از جنبههای مهم خودکارآمدی،

دارند؛ بیشتر از هوش برای موفقیت دارای اهمیت هستند

خودکارآمدی تحصیلی 93است که پرورش آن از اهمیت

(کروس و آرزینا ،2193 ،1ایوسویکو براکت.)2193 ،5

ویژهای برخوردار است .خودکارآمدی تحصیلی باور

نظریه ثبات قدم بر اساس مطالعات داکورث در سال

دانشآموز درباره تواناییها و استعدادهای خود برای

 211در زمینه بررسی ویژگیهای افراد موفق و عوامل

فهمیدن یا انجام دادن تکالیف درسی و رسیدن به اهداف

مؤثر بر موفقیت آنها ارائه شد (داکورث ،پترسون،

در یک زمینه تحصیلی مشخص است (آلتونسوی سیمن،

1

- Attention
- Mindset
3
- Grit
4
& - Farrington, Roderick, Allensworth, Nagaoka, Keyes, Johnson
Beechum
5
- Cross & Arizona
6
- Ivcevic & Brackett
7
- Duckworth
2
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8

- Peterson, Matthews & Kelly
9
- Berk
10
- Self-efficacy
11
- Bandura
12
- Zimmerman
13
- Martinz-Ponz
14
- Academic self-efficacy
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اکسی ،اتیک و کوکمن .)2191 ،9گالیون ،بلوندین ،یاو،

افزایش تفکر عامل یا کارگزار میگردد و تفکر عامل

نالس و ویلیامز ،)2192( 2در پژوهشی نشان دادند دانش-

نوعی انرژی و توان ذهنی است (به نقل از یعقوبی،

آموزانی که دارای خودکارآمدی تحصیلی باال هستند،

فروتنبقا و محققی .)9313 ،بررسیهای متعددی نشان

توانایی بهتری در مدیریت یادگیری خود دارند و در

داده است که سطوح باالی امید با عملکرد باالی تحصیلی

مقابل فشارهای اجتماعی که ممکن است موجب عدم

در دوره ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و دانشگاه همراه

موفقیت آنها شود ،با اطمینان به خود و تواناییهایشان

است و یک پیشبینی کننده معتبر برای موفقیتهای

مقاومت میکنند .از سوی دیگر پژوهشها حاکی از این

علمی و تحصیلی دانش آموزان است (تچودی.)2191 ،91

است که کمبود یا فقدان خودکارآمدی تحصیلی ،اغلب

تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد بین دو سازه امیدواری

انگیزه دانشآموزان را تضعیف کرده و منشأ بسیاری از

و خودکارآمدی همبستگی وجود دارد .امید را میتوان به

مشکالت از قبیل افت تحصیلی و مشکالت روحی و

عنوان یک مفهوم کلی تعریف کرد که بر اساس

روانی در فرد میشود (پگورو و شافر 2191 ،3و ناساس،3

خودکارآمدی شکل گرفته و باوری است که غلبه بر

ناساس.)2193 ،3

موانع موجود در رسیدن به هدف را شامل میشود

پژوهشگران بر این باورند که امید 1یکی از ضروریات

(میکائیلی منبع ،فتحی ،شهودی و زندی .)9313 ،قدمپور

مهم برای مقابله با مشکالت و سالمت روان انسان است و

و خلیلیگشنیگان ( )9313نیز در پژوهشی نشان دادند که

به نظر میرسد امیدواری در دانشآموزان نیز یکی از

سازه امید با خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان مرتبط

مؤلفههای اساسی برای رشد تحصیلی و یادگیری آنان -

است و میتواند به طور مثبت موفقیت دانشآموزان را

باشد .امید ،به عنوان یکی از رویکردهای روانشناسی

پیشبینی کند .همچنین در این راستا اریکسون-دوکتر و

مثبتگرا 5در دهه اخیر مورد توجه روانشناسان قرار

راندل )2192( 99در پژوهش خود نشان دادند که بین امید

گرفته است .بر اساس نظریه امید اسنایدر ،امید به عنوان

و ثبات قدم دانشآموزان رابطه معناداری وجود دارد

سازهای متشکل از سه مؤلفه اصلی اهداف  ،تفکر

بهطوریکه با افزایش امید در فرد ،انگیزه درگیر شدن در

گذرگاه 9و تفکر عامل (کارگزار) 1مفهومسازی شده

رفتارهای مثبت و پشتکار در پیگیری اهداف بلندمدت

است .طبق این مفهوم امید فرآیندی است که طی آن افراد

ارتقا یافته و انگیزه افراد برای شرکت در رفتارهای مشکل

اهداف خود را تعیین ،انگیزه الزم برای به اجرا درآوردن

آفرین کاهش مییابد.

این راهکارها را ایجاد و در طول مسیر حفظ میکنند

از بررسی مطالعات و پژوهشهای اخیر چنین استنباط می-

(اسنایدر .)2112 ،بنا بر نظریه امید تفکر گذرگاه منجر به

شود که امید در دانشآموزان میتواند کوششها و
پیشرفتهای آنها را تحت تأثیر قرار دهد .بررسی و مرور

1

- Altunsoy, Çimen, Ekici, Atik, & Gökmen
- Galyon, Blondin, Yaw, Nalls, Williams
- Peguero, & Shaffer
4
- Nasa
5
- Hope
6
- Positive psychology
7
- Goals
8
- Pathway thinking
9
- Agency thinking
2
3

پیشینه پژوهش بیانگر این است که اکثر مطالعات پیشین
در خصوص متغیرهای پژوهش از نوع همبستگی بوده و
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- Tschudy
- Erickson- Dockter & Randal

10
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کمتر مطالعهای مبنی بر اثربخشی مداخالت آموزشی و

تحصیلی از آزمون هوش ریون و دریافت نمرههای

روانشناختی بر افزایش ثبات قدم و خودکارآمدی

کالسی آنان از مدیر مدرسه استفاده شد و بر اساس نمره-

تحصیلی دانش آموزان که به طور مستقیم هماهنگ با

های کالسی و هوش 91 ،نفر در گروه آزمایش و  91نفر

پژوهش حاضر باشد ،یافت شد .پژوهشگران به جهت

در گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند.

جدید بودن ترکیب متغیرها و مداخله آموزشی سعی در

مالکهای ورود به پژوهش عبارت بودند از :داشتن

انجام چنین پژوهشی نمودند؛ لذا این مطالعه با هدف

تمایل برای مشارکت در پژوهش و مبتال نبودن به

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید

اختالالت روانشناختی .مالک خروج از پژوهش نیز

اسنایدر بر میزان ثبات قدم و خودکارآمدی تحصیلی

غیبت بیش از  2جلسه در جلسات آموزشی بود.

دانشآموزان انجام شده است .بر همین اساس پژوهش

به منظور اجرای پژوهش ،پس از کسب مجوز از آموزش

حاضر در پی بررسی فرضیه های زیر است -9 :آموزش

و پرورش ،یک دبستان و از این دبستان یک کالس سال

گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر موجب افزایش میزان

ششم به صورت تصادفی انتخاب شد .پس از انتخاب

ثبات قدم دانش آموزان می شود -2 .آموزش گروهی

تصادفی دو گروه آزمایش و کنترل ،در شرایط یکسان و

مبتنی بر نظریه امید اسنایدر موجب افزایش میزان

قبل از هرگونه مداخله ،با همکاری مشاور مدرسه در

خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان می شود.

مورد نحوه پاسخگویی به پرسشنامهها راهنماییهای الزم
به عمل آمد تا دانشآموزان بتوانند آنها را بهعنوان پیش-

روش
طرح کلی پژوهش حاضر با توجه به اهداف و ماهیت آن،
آزمایشی با پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری این پژوهش از کلیه دانشآموزان پسر مقطع
ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی  931 -19در
مدارس دولتی ناحیه  3شهر کرمانشاه تشکیل شده بود.
حجم نمونه بر اساس نوع پژوهش که در تحقیقات
آزمایشی برای هر گروه حداقل  91نفر در نظر گرفته می-
شود (سرمد ،حجازی و بازرگان ،)9392 ،انتخاب گردید.
نمونه آماری در پژوهش حاضر  31نفر از دانشآموزان
پسر پایه ششم بود که برای انتخاب نمونه از روش نمونه-
گیری خوشهای تصادفی استفاده شد .گروهها قبل از
اجرای آموزش از نظر هوش ،پایه تحصیلی (ششم
ابتدایی) و پیشرفت تحصیلی همتا شدند .الزم به ذکر است

آزمون تکمیل نمایند .گروه آزمایش بعد از اجرای
پیشآزمون در جلسات گروهی مبتنی بر نظریه امید
اسنایدر شرکت کردند .در طول مداخله دانشآموزان
گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند.
هدف آموزش مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بهصورت
گروهی و به شیوه عملیاتی به دانشآموزان گروه آزمایش
طی  9جلسه  11دقیقهای و به صورت یک جلسه در هفته
با حضور در مدرسه ارائه شد .در این راستا از کتاب فنون
روانشناسی مثبتنگر مگیار موئی ،جینا-ال،2111( 9
ترجمه براتی سده )931 ،نیز برای کمک در فرایند
مداخله و آموزش بهتر استفاده شد .خالصه هدف و
محتوای جلسات آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید
اسنایدر ( )2111در جدول  9آمده است.

برای همتاسازی دانشآموزان از نظر هوش و پیشرفت
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جدول  1خالصه جلسات آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر ()2222
جلسه

هدف و محتوا

اول

معارفه و آشنایی پژوهش با دانشآموزان به عنوان اعضای کالس آموزشی ،آشنایی با قوانین جلسات و ساختار گروه ،ایجاد انگیزه و اجرای
پیشآزمون

دوم

بیان اهداف تشکیل و برگزاری جلسات آموزشی و ارائه مفاهیم پایه در نظریه امید اسنایدر

سوم

شناسایی اهداف و انواع آن به دانش آموزان ،اولویتبندی اهداف مهم و قابل اندازهگیری و شیوه صحیح برگزیدن اهداف مثبت

چهارم

شناسایی مسیرهای تفکر رسیدن به هدف ،آموزش برگزیدن مسیر درست رسیدن به هدف و شناخت موانع و برطرف کردن موانع ذهنی امید

پنجم

شناساندن مؤلفه عاملیت امید به دانشآموزان و ارائه راهکارهایی برای تقویت توانایی مسیریابی برای رسیدن به هدف

ششم

شناسایی و آموزش یافتن امید در میان زندگی واقعی و تحصیلی دانش آموزان و ایجاد حس تعهد به امید از طریق همکاری بین پژوهشگر و
دانشآموزان

هفتم

باال بردن تفکر امیدوار در دانشآموزان ،آموزش چگونگی خود بازنگری بر تفکرات امیدوار و آموزش استفاده از تکنیکهای افزایش امید به
دانشآموز

هشتم

جمعبندی جلسات آموزشی و نتیجهگیری کلی از جلسات و اجرای پسآزمون

پس از اجرای برنامه آموزشی ،پسآزمون اجرا گردید و

کوشش 3را مورد تأیید قرار داد و در نهایت تعداد گویهها

نتایج استخراج و ثبت شد و سپس دادههای جمعآوری-

به  31گویه تقلیل یافت .سؤاالت در یک مقیاس  3درجه

شده با استفاده از نرمافزار  SPSS 21در دو سطح

ای لیکرت از «کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم» تنظیم

توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی

شدهاند .باالترین نمره  921امتیاز است که نشاندهنده

(کواریانس چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

خودکارآمدی تحصیلی باال است .گویههای ،91 ،1 ،3

گرفتند.

 22 ،21 ،91 ،95و  23به صورت معکوس نمرهگذاری
میشوند .مورگان و جینکز (  )911با استفاده از آلفای

ابزار

کرونباخ پایایی این آزمون را برای کل مقیاس و هریک

در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات از ابزارهای

از خرده مقیاسهای استعداد ،بافت و کوشش به ترتیب

زیر استفاده شد:

 1/ 1 ،1/ 9 ،1/92و  1/55به دست آوردند .در ایران نیز

مقیاس خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان

جمالی ،نوروزی و طهماسبی ( )9312ضریب آلفای

( :1)MJSESاین مقیاس توسط مورگان و جینکز در سال
 9119طراحی شد .فرم اولیه آن دارای  13گویه بود که
به منظور بررسی اعتبار عاملی این مقیاس از تحلیل عاملی
بهره گرفتند .تحلیل عوامل سه عامل استعداد ،2بافت 3و

کرونباخ را برای خودکارآمدی کلی  ،1/ 5خرده مقیاس
استعداد  ،1/ 1بافت  1/52و تالش  1/11گزارش کردند.
در پژوهش حاضر ضریب پایایی برای کل آزمون ،1/92
عامل استعداد

 ،1/عامل بافت  1/59و عامل کوشش

 1/5به دست آمد.
-Morgan & Jinks academic Self-Efficacy Scale
-Talent
3
- Context
1
2
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پرسشنامه ثبات قدم داکورث ( :1)DGSاین پرسشنامه در

آزمونهای پارامتریک مورد سنجش قرار گرفت .بر همین

سال  211توسط آنجال داکورث ساخته شده است و

اساس نتایج آزمون شاپیرو ویلک بیانگر آن بود که پیش-

دارای  92گویه و دو بعد ثبات در عالقه 2و پشتکار در

فرض نرمال بودن توزیع نمونهای دادهها برقرار است

تالش 3است .گویههای  99 ،9 ، ،1 ،3 ،2مربوط به بعد

( .)p<1/11همچنین پیشفرض همگنی واریانس نیز

ثبات در عالقه و  91 ،1 ،5 ،3 ،9و  92مربوط به بعد

توسط آزمون لوین مورد سنجش قرار گرفت که نتایج آن

پشتکار در تالش است .گویههای این پرسشنامه با روش

معنادار نبودکه این یافته نشان میداد پیش فرض همگنی

لیکرت  1درجهای به صورت (نمره =9اصالً شبیه نیست)،

واریانسها رعایت شده است ( .)p<1/11همچنین باید

(نمره  =2خیلی شبیه نیست)( ،نمره  =3گاهی شبیه است)،

اشاره کرد که در بررسی پیشفرض همگنی شیب خط

(نمره  =3خیلی شبیه است) و (نمره  =1کامالً شبیه است)

رگرسیون ،نتایج نشان داد که تعامل پیشآزمون با متغیر

نمرهگذاری میشود .سؤاالت  9 ، ،1 ،3 ،2و  99در این

گروهبندی در مراحل پسآزمون در متغیرهای ثابتقدم و

پرسشنامه به صورت معکوس نمرهگذاری می شوند .دامنه

خودکارآمدیتحصیلی معنادار نبوده است .این بدان

نمره کلی این پرسشنامه از  92تا  51است و نمرات باال در

معناست که فرض همگنی شیب خط رگرسیون در

این پرسشنامه نشان دهنده ثبات قدم بیشتر در فرد است.

متغیرهای وابسته پژوهش برقرار بوده است .میانگین و

3

انحراف معیار متغیرهای ثبات قدم و خودکارآمدی در دو

و اسکات 1/91 )2193( 1گزارش شده است .در ایران نیز

گروه آزمایش و کنترل در موقعیت پیشآزمون و پس-

پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

آزمون در جدول  2آمده است.

ضریب آلفای کرونباخ توسط داکورث ،وینکلر ،الیزابت

 1/93و به تفکیک ابعاد ثبات در عالقه  1/99و پشتکار در
تالش  1/91به دست آمده است (حسینی ،ذوقی پایدار و
رشید .)931 ،در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ
برای کل پرسشنامه و دو بعد آن به ترتیب  1/ 9 ،1/91و
 1/ 1محاسبه گردید.
یافته ها
در این پژوهش  31دانشآموز پایه ششم شرکت داشتند
که آزمودنیها در گروه آزمایش و کنترل دارای میانگین
سنی  92/33و انحراف استاندارد  9/95بودند .قبل از ارائه
نتایج

تحلیل

آزمون

کواریانس،

پیشفرضهای
1

)- Duckworth Grit Scale (DGS
- Stability in interest
3
- Perseverance in effort
4
- Elizabeth
5
- Scott
2
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جدول  2میانگین و انحراف معیار نمرات مربوط به متغیرهای ثبات قدم و خودکارآمدی تحصیلی
در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل
گروه

متغیر

گروه آزمایش
گروه کنترل

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

ثباتقدم

29/11

3/13

29/39

5/99

خودکارآمدیتحصیلی

19/13

9/51

55/21

1/91

ثباتقدم

22/12

3/11

29/ 1

1/21

خودکارآمدیتحصیلی

11/99

/12

59

5/19

نتایج حاصل از جدول  2حاکی از آن است که میانگین

افزایش یافته است .نتایج تحلیل کواریانس تأثیر آموزش

نمرات ثباتقدم و خودکارآمدی تحصیلی در گروه

گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان ثبات قدم و

آزمایش در اثر آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید

خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان با تعدیل سهم

اسنایدر در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون

پیشآزمون در جدول  3آمده است.

جدول  3آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش و کنترل
در میزان ثبات قدم و خودکارآمدیتحصیلی دانشآموزان
متغیرها

ثبات قدم

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

2/92

9

2/92

1/15

عضویت گروهی

235/11

9

235/91

3 /39

خطا

931/21

29

1

کل

99121

31

شاخصها

نسبت F

سطح

اندازه

توان

معناداری

اثر

آزمون

1/35

1/12

1/29

1/1119

1/33

9

پیشآزمون

1/31

9

1/31

1/13

1/91

1/119

1/91

خودکارآمدی

عضویت گروهی

352/31

9

353/35

39/31

1/1119

1/15

9

تحصیلی

خطا

391/19

29

99/51

کل

92213

31

همانگونه که در جدول  3مالحظه میشود ،میزان تأثیر

نمرات متغیرهای ثبات قدم و خودکارآمدی تحصیلی با

برای ثبات قدم  1/33و برای خودکارآمدی تحصیلی

آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر تغییر یافته

 1/15بود؛ بدین معنی که آموزش متغیر مستقل (آموزش

است .این بدان معناست که به ترتیب  33و  15درصد

گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر) توانسته منجر به

تغییرات متغیرهای ثبات قدم و خودکارآمدی توسط

ایجاد تفاوت معنادار میانگین نمرات متغیرهای وابسته

عضویت گروهی (آموزش مبتنی بر نظریه امید اسنایدر)

(ثبات قدم و خودکارآمدی تحصیلی) در مرحله

تبیین میشود.

پسآزمون در سطح خطای  1/11گردد؛ لذا این نتیجه
حاصل میشود که با کنترل متغیرهای مداخلهگر ،میانگین

بحث
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پژوهشکنونی به منظور بررسی اثربخشی آموزش

(اسنایدر .)2111 ،افراد دارای ثبات قدم از یادگیری و

گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان ثبات قدم و

انجام تکالیف لذت برده ،در انجام کارهای فکری

خودکارآمدیتحصیلی دانشآموزان انجام گرفت.

استقامت باالیی داشته و ساعات طوالنیتری روی تکالیف

یافتههای به دست آمده از تحلیل دادهها نشان داد که

کار میکنند ،این افراد اهداف و معیارهای دقیقی برای

آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان

خود وضع میکنند و در برابر شکستها تسلیم نمیشوند

ثباتقدم و خودکارآمدیتحصیلی دانشآموزان مؤثر

و با امید به فعالیت خود تا زمان رسیدن به هدف ادامه می-

بوده است .بدین معنا که این آموزش موجب افزایش

دهند (حسینی و همکاران .)931 ،در تبیین این یافته می-

ثبات قدم و خودکارآمدیتحصیلی دانشآموزان شده

توان بیان داشت که امیدواری با افزایش سطح اشتیاق و

است .این یافته بیانگر این مهم است که امید یک پیش-

عالقه ،منجر به افزایش ثبات قدم برای رسیدن به هدف-

بینیکننده و یک عامل مؤثر برای افزایش ثبات قدم و

های از پیش تعیین شده ،تعهد و پشتکار در فرد میشود.

خودکارآمدیتحصیلی در دانشآموزان است؛ به عبارتی،

نتایج حاصل از این پژوهش در مورد تأثیر آموزش امید

هراندازه فرد از امیدواری باالتری برخوردار باشد ،با

بر افزایش خودکارآمدی دانشآموزان با نتایج پژوهش-

احتمال بیشتری ثبات قدم و خودکارآمدیتحصیلی

های ماگالتا و اولیور ،)9111( 2قدمپور و خلیلیگشنیگان

بیشتری را تجربه میکند .به بیان دیگر ،هرچه فرد دارای

( ،)9313قاعدی و قربان شیرودی ( ،)9311سپهریانآذر،

سطح باالتری از امید باشد ،سطح باالتری از موفقیت و

محمدیآذر و موهنا ( )9311همخوان است .ابراهیمی،

پیشرفت تحصیلی خواهد داشت.

صباغیان و ابوالقاسمی ( )9311در پژوهشی نشان دادند

نتایج پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی آموزش گروهی

که بین دو عامل امید و موفقیت تحصیلی رابطه معنادار

مبتنی بر نظریه امید اسنایدر بر میزان ثباتقدم ،با پژوهش

وجود دارد .افرادی که از ظرفیت امیدواری باالتری

اریکسون-دوکتر و راندل ( )2192همخوان است .طبق

برخوردارند ،توانایی زیادی در تنظیم اهداف تسلطی و

نظر داکورث ،ثبات قدم نوعی خودتنظیمی است که

افزایش یادگیری دارند ،این افراد به منظور دستیابی به

موجب ایجاد پشتکار برای پیگیری عالیق و کار و تالش

هدفهای خود تالش زیادی میکنند و در صورت

مداوم برای دستیابی به اهداف بلندمدت میشود و فرد

مواجهه با موانع ،توانایی باالیی در یافتن مسیرهای

علیرغم وجود مشکالت ،ناامیدیها ،شکستها و تغییرها

جایگزین برای رسیدن به اهداف خود خواهند داشت

در طول مسیر ،با حفظ پشتکار و توجه به هدف ،موانع و

(اسنایدر ،شوری ،چیونز ،پالورز ،آدامز و ویکلند،3

چالشها را با موفقیت پشت سر میگذارد (داکورث،

 .)2112به عقیده بندورا افراد برای انجام موفقیتآمیز یک

اسکریس -وینکلر .)2191 ،9امید در دانشآموزان باعث

تکلیف نه تنها به مهارت و دانش نیاز دارند ،بلکه باید قبل

میشود این افراد به اهداف خود اطمینان داشته و مسیر

از انجام تکلیف ،سطح مشخصی از انتظارات و معیارها را

موفقیت را با ثبات و ایستادگی و بدون خستگی طی کنند

برای موفقیت داشته باشند که میزان برآورده شدن این

1

- Eskreis-Winkler

- Magaletta & Oliver
- Cheavens, Pulvers, Adams & Wiklund
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معیارها ،احساس خودکارآمدی را تعیین میکند (بیرامی،

اثربخشی آموزش گروهی امید بر ثبات قدم و

هاشمی ،عبداللهی عدلی انصار و عالئی .)9311 ،به طوری

خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان بود و نظر به اینکه

که در همین راستا مطالعات مربوط به خودکارآمدی نشان

ثبات قدم ،خودکارآمدی و مؤلفههای آن قابلیت آموزش

میدهد که باورهای دانشآموزان در مورد ظرفیتشان با

دارند و همچنین به علت اهمیت خودکارآمدی در

موفقیت در مدرسه مرتبط است (سپهریانآذر ،محمودی،

زندگی تحصیلی و اجتماعی دانشآموزان که اغلب

 .)9313در تبیین یافتههای پژوهش حاضر میتوان گفت

کمبود آن باعث تضعیف انگیزه دانشآموزان و منجر به

که آموزش امید به دانشآموزان کمک میکند تا

بسیاری از مشکالت افت تحصیلی و مشکالت روحی از

گذرگاههای مختلف به سمت هدف را تعیین کرده و

جمله اضطراب و افسردگی میگردد ،پیشنهاد میشود که

انگیزه خود را برای حرکت در این مسیرها حفظ و با

با برگزاری کارگاههای آموزشی مبتنی بر امید جهت

موانع پیشرو مقابله نماید؛ زیرا دانشآموزان امیدوار برای

آشنایی مدرسین مدارس با این سازه و افزایش امید در

رسیدن به هدف و در برابر موانع تحصیلی استقامت

دانشآموزان ،تدابیر آموزشی و مدیریتی توسط مسئولین

بیشتری نشان میدهند و آینده روشنی را پیشروی خود

اتخاذ شود .به عالوه با توجه به کم بودن مطالعات در

میبینند؛ لذا اگر دچار شکست شوند ،به دلیل اینکه

زمینه ثبات قدم پیشنهاد میشود که با انجام پژوهشهای

تواناییهای خود را باور دارند تالش بیشتری میکنند.

بیشتر در این زمینه و اثربخشی آموزش امید بر روی
نمونههای متفاوت پیشینه غنیتری فراهم گردد.

نتیجهگیری
طبق یافتههای پژوهش حاضر میتوان امید را به عنوان
یک عامل مهم در افزایش ثباتقدم و خودکارآمدی
تحصیلی دانشآموزان در نظر گرفت؛ بدین معنی که با
تقویت حس امیدواری میتوان به افزایش خودکارآمدی
و ثبات قدم در دانشآموزان کمک کرد که این خود
منجر به موفقیت و کارآمدی بیشتر در تحصیل دانشآموز

سپاسگزاری
در پایان از همه شرکتکنندگان پژوهش حاضر و تمامی
کسانی که ما را در انجام هر چه بهتر این پژوهش همراهی
کردند ،بخصوص همکاران آموزش و پرورش ناحیه 3
شهر کرمانشاه ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.

میشود؛ مانند هر پژوهش دیگر ،این پژوهش با
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