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 مقدمه

نقش حمایتی و انگیزشی ایفا  زادر شرایط استرستواند های شخصیتی مهم که میویژگی یکی از

بنیشک، فلدمن، شیپون،  (.1393است )صبحی قراملکی، حاجلو و بابایی،  1سرسختی تحصیلی، نماید

آموزان دانش( سرسختی تحصیلی را به عنوان چارچوبی برای فهم اینکه چگونه 2005) 2مچام و لوپز

نقل از  ؛2001بنیشک و لوپز )های تحصیلی واکنش نشان دهند تعریف کردند. توانند به چالشمی

با  4و نظریه انگیزش تحصیلی دویک 3دو نظریه سرسختی کوباسا (2005بنیشک و همکاران، 

ه با هان در مواجآموزدانشگیری شناختی را در جهت درک این مطلب که چرا بعضی از جهت

دهند، مطرح راگیران نشان میبیشتری نسبت به دیگر ف و سرسختی مشکالت تحصیلی استقامت

که با  کندمیریه کوباسا سه فرایند ارزیابی شناختی )کنترل، تعهد و چالش( را پیشنهاد اند. نظکرده

، 5کامتسیوس و کاراجیانوپولو نقل از؛ 1984)کوباسا،  ه با مشکالت مرتبط هستندهاستقامت در مواج

در  6دو الگوی متمایز شناختی، عاطفی و رفتاری( در نظریه انگیزش تحصیلی 2006دویک ) .(2016

تالش  7مبتنی بر عملکرد گیریجهتانی که با یک آموزدانش. ان را شناسایی کردآموزدانشیان م

دهد، حفظ کفایتی آنها را نشان میکه بی هاییصیلی خود را با اجتناب از موقعیتجایگاه تح کنندمی

های کنند و چالشمیاستفاده  8مبتنی بر یادگیری گیریجهتانی که از یک آموزدانشکنند و در مقابل، 

های جدید و افزایش برای به دست آوردن مجموعه مهارت هاییتحصیلی را به عنوان فرصت

آموزان دانش. این دو نظریه، چارچوب قابل فهمی برای نحوه واکنش کنندمیشایستگی خود مشاهده 

 . سازندی فراهم میهای تحصیلدر چالش

خود  یهستند، معموال بر زندگسرسختی  یژگیو یداراکه  یانآموزدانشبراساس نظریه کوباسا 

دارند و در قبال  یشتریتعلق خاطر ب دهندی، نسبت به آنچه انجام مکنندمیاحساس  یشتریکنترل ب

، اعتقاد 9عاطفی کنترل (1 :هستند یژگیسه و یافراد دارا ینهستند. ا یراپذ ید،جد ییراتو تغ یدعقا

، 10و تالش شخصی تعهد (2. را کنترل کندخود  یزندگ عاطفی یتواند رخدادهایکه فرد م ینبه ا

 ،11پذیریچالش (3و ارتباط برقرار کردن با مردم.  هایتداشتن هدف و مشارکت در رخدادها و فعال

تصور کردن  یرشد، به جا یبرا هایییتموقع یاها به عنوان محرک ییراتکردن تغ یبه تلق یلتما

                                                      
1. academic hardiness 
2. Benishek, Feldman, Shipon, Mecham, & Lopez 
3. Kobasa 
4. Dweck 
5. Kamtsios & Karagiannopoulou 
6. cognitive/affective/behavioral patterns 
7. performance-based orientation 
8. learning-based orientation 
9. affective control 
10. commitment 
11. challange 
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، 1ویگلد، ویگلد، کیم، درکفورد و دیکما نقل از؛ 1979کوباسا، ) امنیتی برا یدیآنها به صورت تهد

توانایی رسیدن به اهداف تحصیلی را از طریق تالش  کنندمیان سرسخت احساس آموزدانش(. 2016

های شخصی و به لحاظ تحصیلی خواهند از طریق فداکاریخودتنظیمی هیجانی دارند، آنها میو 

)کرید،  کنندمیبرتر باشند و اهداف سخت را برای دستیابی به رشد شخصی طوالنی مدت دنبال 

 (.2013، 2لون و دالی والکون

تفاوتی ارائه شده که از جمله های مخصوص بهبود سرسختی تحصیلی تکنیک در این میان، در

گرا بر این شناسی مثبتعمده روان نظردر این راستا،  اشاره داشت. 3آموزش امیدتوان به ها میآن

ننده نیرومندی توانند نقش تعدیل کگیری و آموزش بوده و میهای مثبت قابل اندازهاست که صفت

ساز ایفا کنند. لذا محققان به نقش امید و آموزش آن به عوامل خطر های منفی ورا در برابر هیجان

، 4الکساندر و اوویگبوزی)اند های تحصیلی پی بردهر برابر چالشدعنوان یک راهبرد مقابله مدار 

عامل  یکبالقوه، که ممکن است  یشناختروان یروین یکبه عنوان  یرا  اخ آموزش امید(. 2007

 سودمند باشد، مورد توجه قرار یناسازگار زندگ یدادهایبا رو یاروییدر رو ی نوجوانانبرا یتیحما

 7و تفکرات عامل 6گذرگاه اهداف، تفکرات مرکزی اصلبر سه  5یدراسنا یدام یهاست. نظر گرفته

های مثبت و شکست فقیت در دستیابی به اهداف، هیجانمو (.2009اسنایدر، )ت گذاشته شده اس یانبن

های بیشتری برای دنبال کردن کند. افراد امیدوار عامل و گذرگاهمیهای منفی ایجاد در آن هیجان

از  گیزه خود را حفظ کرده وتوانند انکنند میمیاهداف خود دارند و وقتی با مانعی برخورد 

کمی دارند در های مید به دلیل اینکه عامل و گذرگاههای جانشین استفاده کنند. اما افراد نااگذرگاه

شوند )قاسمی، های منفی میو دچار هیجان ت دادهراحتی انگیزه خود را از دسبرخورد با موانع به

 (. 1391عابدی و باغبان، 

ادراک  یناز ا یبلکه ناش یست؛ها نگذرگاه یجاددر ا یواقع ییاز توانا یناش ید،آثار سودمند ام
به  تفکرات ، بعدراستا یندر هم .شوند یدتوانند تولیم صورت لزوم یی درهاگذرگاه یناست که چن

 ی ضروریهاکه قادر به شروع و تحمل تالش دهدمی نینابه شخص اطم یدام انگیزشی عاملعنوان 
افراد را در مورد  یهاشناخت یما  . تفکرات عامل مستقاست ی خاصهادنبال کردن گذرگاه یبرا

من »مانند  یدرون یو با گفتارها کندمیگرا منعکس هدف یشروع و تحمل رفتارها یآنها برا ییتوانا
)حسینی، بدری  شودمیمشخص « متوقف شوم دارممن قصد ن»و « کار را انجام دهم ینا توانمیم

شود که چگونه داده می کنندگان آموزش(. در این درمان، به شرکت1394ی، گرگری، سلیمی و کلیای

                                                      
1. Weigold, Weigold, Kim, Drakeford, & Dykema 
2. Creed, Conlon, & Dhaliwal  
3. hope enhancing 
4. Alexander & Ouwuegbuzie 
5. Snyder 
6. pathways 
7. agency 
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گیرند که چگونه اهداف کنندگان یاد میکار گیرند. شرکت گانه را در زندگی خود بهاین اصول سه
های متعدد برای حرکت به سمت این اهداف گیری را تعیین، گذرگاهقابل دستیابی و قابل اندازهمهم، 

هدف را مشخص، منابع انگیزشی و تاثیر متقابل هر مانع بر انگیزش را شناسایی، پیشرفت به سمت 
پور نژاد، بابالزوم اصالح نمایند )موحدی، کریمیها را در صورت را بازنگری و اهداف و گذرگاه

اند که امید رابطه مثبتی با رضایت از زندگی دارد مطالعات نشان داده .(1394خیرالدین و موحدی، 
. افراد با کندمیآمیز زندگی عمل نفی و استرسو به عنوان یک میانجی در برابر تاثیر رویدادهای م

شغلی و سالمت های تحصیلی، ورزشی، ایل دارند عملکرد باالیی در حوزهسطح امیدواری باال تم

 وندیوسف و پور، رادمهرقدمطوری که، هب(. 2016، 1زیمرمن و لیبرتا-نشان دهند )دوگال، ساکس
ای اشاره کردند که آموزش امید بر افزایش میزان اشتیاق تحصیلی و سرسختی ( در مطالعه1395)

حفظ گردید. مورته، دار دارد، این نتیجه در مرحله پیگیری نیز ان تاثیر معنیآموزدانشتحصیلی 

امید و  ای اشاره کردند که بین( در مطالعه2017) 2همدال، کریسنکا، مارتینز یوریبه و کورویلیان
 و صادقی، ویسکرمیداری وجود دارد. بط با سرسختی( رابطه مثبت و معنیآوری )سازه مرتتاب

ان دختر آموزدانشی ای مطرح کردند که آموزش امید بر درگیری تحصیل( در مطالعه1395) چهری

( در پژوهشی مطرح 2017پور و نجفی )وده است. عبدالهی، حسینیان، نوریتوان ذهنی موثر بکم
های آن داری با سرسختی تحصیلی و مولفهی در دانشجویان رابطه معکوس معنیساختند که ناامید

ه بین سرسختی ند ک( در پژوهشی خاطر نشان ساخت1389شیرمحمدی، میکائیلی منیع و زارع )دارد. 
 دار وجود دارد. در دانشجویان رابطه مثبت و معنی های آن )کارگزار و گذرگاه(و امیدواری و مولفه

ان آموزدانشتواند در موفقیت ده و اهمیتی که سرسختی تحصیلی میبا توجه به مسائل مطرح ش
از طریق  سرسختی تحصیلی یشداشته باشد، لزوم توجه به این امر و تالش برای افزا داوطلب کنکور

هش در این زمینه، ای جامع همچون آموزش امید، با دقت نظر بر کمبود پژوهای مداخلهبرنامه
 ردهوا رهایفشاکنکور و  مسئله یلبه دل کشور مااست که در  یدر حال ینا. رسدمیضروری به نظر 

وبرو هستند ر یفاز تکال یمیان با حجم عظآموزدانشقبول شدن،  یاز طرف خانواده و اجتماع برا
تی تحصیلی را تواند منابع انگیزشی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و زمینه کاهش سرسخاین امر میکه 

 یتسرسخ یزانبر م آموزش امیدبا هدف تعیین اثربخشی  فراهم سازد. از این رو، پژوهش حاضر
 انجام شد. ی دختران داوطلب کنکور سراسر یلیتحص

 پژوهش روش
 

 و گروه کنترل بود.  آزمونپس - آزمونپیشو با طرح  مطالعات آزمایشیپژوهش حاضر از نوع 

 کنندگان پژوهششرکت

 طعمقدختر مشغول تحصیل در آموزان حاضر شامل کلیه دانش آماری پژوهش جامعه

                                                      
1. Duggal, Sacks-Zimmerman, & Liberta 
2. Morote, Hjemdal, Krysinska, Martinez Uribe, & Corveleyn 
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جهت تعیین حجم  .بودند 1396-97در سال تحصیلی نفر  173دانشگاهی شهر ماکو به تعداد پیش

ق آن برای اند که طبای را پیشنهاد کردهقاعده (1996/1391)، بورگ و گال نمونه پژوهش، گال

های آزمایش و گواه پیشنهاد نفر برای هر یک از گروه 15تعداد آزمایشی، تحقیقات آزمایشی و شبه

برای هر نفر  15نفر ) 30ای به حجم ینی شده بود از این جامعه، نمونهببنابراین پیششده است. 

های ورود به مطالعه انتخاب و به و با در نظر گرفتن مالک در دسترسگیری گروه( به روش نمونه

تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردند. نحوه انتخاب نمونه آماری نیز بدین صورت 

کسب  نفر براساس 30اجرا، و بود که ابتدا پرسشنامه سرسختی تحصیلی در جامعه آماری فوق 

(، انتخاب و به صورت تصادفی 65تر از ترین نمره در مقیاس سرسختی تحصیلی )نمره پایینپایین

 در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. 

در این جلسه،  کردند.کنندگان در یک جلسه توجیهی شرکت بعد از انتخاب گروه نهایی، شرکت

ه و موافقت الزم آنان جهت شرکت در پژوهش اهداف پژوهش برای آنها تشریح و سعی شد انگیز

ن تکمیل و تصریح گردید که آموزدانشدر این جلسه فرم همکاری در پژوهش توسط شود. جلب 

کنندگان این حق و اختیار را دارند که در هر مرحله از پژوهش براساس میل و اختیار کامل شرکت

ر به مراجعان این اطمینان را داد که به همکاری خود با پژوهشگر خاتمه دهند. همچنین پژوهشگ

تیار هیچ فرد ها محرمانه بوده و در اخر جلسات آموزشی و نتایج پرسشنامهکلیه مطالب ارائه شده د

شوند. برای و بدون ذکر نام مراجعان تحلیل میگیرند و نتایج به صورت گروهی و سازمانی قرار نمی

ان در پژوهش، ساعات جلسات آموزشی با توجه به شرایط و برنامه درسی آموزدانشسهولت شرکت 

افراد در  یهکه کل شداعالم  کنندگاندر حضور همه شرکتآنان تنظیم شد. همچنین در این جلسه، 

دوره اولین در که  بودند یشیگروه آزما مان. گروه اول که در واقع هشوندمی یرفتهدو نوبت پذ

مدت  یبرا بایستی بودند وکه گروه دوم در واقع همان گروه کنترل  یحال . درندشرکت کرد یآموزش

ن داده شد که بعد کنندگان گروه کنترل اطمینابه شرکت .باشند یماه در انتظار نوبت دوره آموزش 2

گردد. در این پژوهش کامل اجرا می طوربهای آنها نیز جلسات آموزشی براز انجام پژوهش 

ی تحصیلی را تکمیل و سپس پرسشنامه سرسخت آزمونپیشکنندگان دو گروه در مرحله شرکت

های مربوط به ارتقاء امید توسط ای تحت آموزشدقیقه 90جلسه  8های گروه آزمایش طی آزمودنی

های گروه کنترل در لیست انتظار بودند. بعد از اتمام ار گرفته و در این اثناء آزمودنیپژوهشگر قر

تکمیل  آزمونپس، مجددا  هر دو گروه پرسشنامه سرسختی تحصیلی را در مرحله آموزشی جلسات

 انجام گرفت. SPSSها با استفاده از تحلیل کوواریانس در برنامه د. تجزیه و تحلیل دادهکردن

(، تحصیل در 65تر از وجود سطح پایینی از سرسختی تحصیلی )نمره پایین: های ورودمالک

سال، تمایل و رضایت از شرکت در طرح،  19تا  17دانشگاهی، جنسیت دختر، دامنه سنی مقطع پیش
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 وضعیت جسمی و روانی مطلوب برای شرکت در مطالعه.

عدم  شناختی قبل از ورود به پژوهش، متاهل بودن،های رواندریافت درمان: های خروجمالک

ری روانی پژوهش، وجود سابقه بیمابرای ادامه همکاری در هر یک از مراحل  آموزدانشتمایل 

 مشخص، وجود سابقه بیماری جسمانی موثر. طوربه

ده ر دردرصد  7/56سال، و  17در رده سنی  کنندگاندرصد از شرکت 3/43از نظر توزیع سنی،

و  73/17، برای گروه کنترل 40/17. میانگین سنی برای گروه آزمایش شتندسال قرار دا 18سنی 

سی مستقل جهت برر بود، همچنین نتایج آزمون تیسال  57/17کنندگان رکتمیانگین سنی کل ش

 کننده در پژوهش از نظرهای شرکتکنندگان از نظر توزیع سنی نشان داد که گروهشرکتهمتا بودن 

  اند.( به خوبی همتاسازی گردیده069/0p=  ،890/1  =tسنی )

 
 هاي پژوهشابزار

 پرسشنامه به این شرح بود:ابزار گردآوری اطالعات شامل 
  1مقیاس تجدید نظر شده سرسختی تحصیلی :پرسشنامه تجديد نظر شده سرسختی تحصيلی

مبتنی بر نظریه گیری سرسختی تحصیلی جهت اندازه 2005همکاران در سال  توسط بنیشک و 

(، و توسط زغیبی 2005بنیشک و همکاران،  نقل ازتهیه شده ) 2سرسختی کوباسا، داویک و لیجتز
شده است. نسخه اصلی این آزمون  اعتباریابی( در ایران 1393) ییالقشهنی و پور بیرگانیعالی ،قناد
به علت بار عاملی پایین از پرسشنامه حذف و گویه  6گویه دارد که در نسخه تجدیدنظر شده  40

کاهش یافت. این مقیاس عالوه بر نمره کلی، دارای سه زیر  مورد 34پرسشنامه به  هایگویهتعداد 
( و کنترل 28تا  19های )گویهپذیری (، چالش18تا  1 هایگویهتالش شخصی ) مقیاس تعهد/

ای گزینه 4آزمون به صورت طیف لیکرت . نحوه نمره گذاری این است( 34تا  29های )گویهعواطف 

، 19، 16، 15، 1 هایگویه. همچنین، است( 4درست= و کامال 3، درست=2، غلط=1)کامال غلط=
. حداقل و حداکثر نمره در این آزمون شوندمیگذاری به صورت معکوس نمره 28و  26، 21 ،20

، 72و  18الش شخصی برابر با ت های تعهد/و برای زیر مقیاس 136و  34ترتیب برای کل مقیاس به 

. نمرات باال در این آزمون نشان است 24و  6عواطف  و برای کنترل 40و  10برابر با پذیری چالش
( در پژوهشی الگوی 1393دهنده سرسختی تحصیلی بیشتر و باالتر است. زغیبی قناد و همکاران )

و همبستگی بین قرار دادند تایید  مورد سه عاملی سرسختی تحصیلی را با استفاده از تحلیل عاملی

گزارش کردند. همچنین این پژوهشگران،  دارمعنیو  های سرسختی تحصیلی را مثبتخرده مقیاس
د/ تالش های تعهی کرونباخ برای کل مقیاس و مولفهضریب پایایی مقیاس را با استفاده از آلفا

گزارش  73/0و  73/0، 89/0، 88/0پذیری تحصیلی به ترتیب برابر با شخصی، کنترل عاطفه و چالش

                                                      
1. Revised Academic Hardiness Scale 
2. Leggett 
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 4ا فاصله زمانی ای پایایی بازآزمایی مقیاس را بمطالعه ( نیز در2016همکاران )نمودند. ویگلد و 
، 86/0پذیری و کنترل عواطف به ترتیب برابر با تالش شخصی، چالش های تعهد/هفته برای مولفه

تی و شناخهای سرسختی روانهای آن را با مقیاسگزارش و روایی همزمان مولفه 87/0و  76/0
وایی مقیاس از در این مطالعه، ر گزارش کردند. 62/0تا  38/0ای از خودکارآمدی تحصیلی در دامنه

اد که بین هر کدام ها با نمره کل پرسشنامه محاسبه شد و نتایج نشان دمقیاسطریق همبستگی خرده

از طریق آلفای  نیز ها با نمره کل همبستگی مثبت و قوی وجود دارد. پایایی پرسشنامهاز خرده مقیاس
پذیری تالش شخصی، کنترل عاطفه و چالش و برای مولفه های تعهد/ 85/0اس کرونباخ برای کل مقی

 بدست آمد.  74/0و  76/0، 80/0تحصیلی به ترتیب برابر با 
 نقل از؛ 2003ای است که براساس الگوی لوپز و اسنایدر )امید درمانی برنامه: آموزش اميد

کنندگان ابتدا ای، شرکتروش مداخله رائه شده است. در این( طراحی و ا1394حسینی و همکاران، 
، سپس به آنها آموزش داده شد که چگونه این اصول را در زندگی ندبا اصول نظریه امید آشنا شد

ماه  )هر  2ای در طول دقیقه 90جلسه  8این آموزش در طی  1مطابق با جدول خود به کار گیرند. 
 . کنندگان ارائه گردیدجلسه( به شرکت 1هفته 
 

 آموزش امیدکاربندی  .1جدول 

 شرح جلسات جلسات

 .گردیدساختار جلسات و اهداف برنامه آموزشی معرفی و امید براساس نظریه اسنایدر تعریف  جلسه اول

 .گردیدبحث شناختی های روانویژگی بهبودراجع به چگونگی رشد امید، ضرورت وجود آن و تاثیر احتمالی امید بر  جلسه دوم

 د.به زبان خود برای گروه تعریف کن تا داستان زندگی خود را شدکنندگان خواسته از هر یک از شرکت سومجلسه 

 جلسه چهارم

 گردیدها( تبیین مید اسنایدر )هدف، عامل و گذرگاهان براساس سه مولفه نظریه اآموزدانشداستان زندگی هر یک از 

این که در این مرحله مواردی از امید در زندگی هر یک از اعضاء . ضمن شدندبندی ها قالبو مجددا  این داستان

 .گرفتها مورد توجه قرار به منظور شناسایی عامل و گذرگاه شناسایی و موفقیت گذشته

 جلسه پنجم
از اتفاقات جاری و ابعاد مهم زندگی خود فراهم آورده و درجه اهمیت و میزان  فهرستیان خواسته شد تا آموزدانشاز 

 رضایت خود از هر یک از آن ها را مشخص نمایند.

 جلسه ششم
های ای تعیین اهداف در هر یک از حیطههای اهداف مناسب براساس نظریه اسنایدر مطرح شد و سپس افراد برویژگی

 زندگی ترغیب گردیدند.

 هفتمجلسه 

تا برای رسیدن به اهداف تعیین شده  دشان خواسته آموزدانشهای مناسب مطرح شد و از های گذرگاهویژگی

های کوچک بشکنند و ای از گامها را به مجموعهده شد تا گذرگاهراهکارهای مناسبی بیابند. سپس به آنها آموزش دا

 های جانشین تعیین کنند.گذرگاه

 جلسه هشتم

راهکارهایی برای ایجاد و حفظ عامل مطرح شد از جمله این که از افراد خواسته شد تا به تمرین ذهنی آنچه که باید 

برای رسیدن به اهداف انجام داد، بپردازند و در نهایت به آنها آموزش داده شد تا خود یک امید درمانگر باشند و تفکر 

ی که خودشان بتوانند اهداف و موانع دستیابی به آنها را تعیین کرده، طورهبامیدوارانه را به صورت روزمره به کار برند 

 های الزم را تشخیص دهند.ر خود ایجاد و حفظ کنند و گذرگاهعامل الزم برای دستیابی به آنها را د
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 هايافته
لک یج آزمون شاپیروـویو نتا های سرسختی تحصیلیمولفهتوصیفی  هایشاخص 2در جدول 

 آورده شده است. هاآن نرمال بودن توزیعجهت بررسی 

 
 سرسختی تحصیلیهای مولفهیلک برای و-نتایج آزمون شاپیرو های توصیفی وشاخص .2جدول 

 معنی داري zآماره  انحراف معيار ميانگين حداکثر حداقل مرحله گروه هامتغير

 تعهد شخصی

 آزمایش
 525/0 95/0 26/2 60/32 36 28 آزمونپیش

 804/0 97/0 07/2 80/35 39 32 آزمونپس

 کنترل
 192/0 92/0 83/1 27/33 36 30 آزمونپیش

 286/0 93/0 68/1 53/34 37 31 آزمونپس

 پذیریچالش

 آزمایش
 218/0 92/0 10/1 93/16 19 15 آزمونپیش

 731/0 96/0 71/1 93/20 24 18 آزمونپس

 کنترل
 279/0 93/0 18/1 13/17 19 15 آزمونپیش

 246/0 93/0 50/1 13/18 21 16 آزمونپس

 کنترل عواطف

 آزمایش
 560/0 95/0 78/1 80/10 14 8 آزمونپیش

 089/0 90/0 62/1 93/14 17 11 آزمونپس

 کنترل
 599/0 96/0 40/1 53/11 14 9 آزمونپیش

 526/0 95/0 29/1 33/12 15 10 آزمونپس

 

 آزمونپیشان دو گروه آزمایش و کنترل در آموزدانش شودمیمشاهده  2چنانکه در جدول 

پذیری و کنترل عواطف دارای سطح ختی تحصیلی شامل تعهد شخصی، چالشسرسهای مولفه

کنندگان گروه آزمایش سطح شرکت، مربوطههای مولفه آزمونپسین مشابهی هستند ولی در میانگ

ویلک -کنندگان گروه کنترل دارند. همچنین، نتایج آزمون شاپیروت به شرکتنسبمیانگین باالتری 

و ( <05/0pبوده )های سرسختی تحصیلی مولفهها در حاکی از نرمال بودن توزیع داده 2در جدول 

همچنین،  برقرار است.چندمتغیری ها برای انجام تحلیل کوواریانس فرض نرمال بودن توزیع دادهپیش

بررسی شد که نتایج آن  1باکس اِمکوواریانس با آزمون -های واریانسهمگنی ماتریسفرض پیش

(601/0P= ،76/0F= ،17/5 )سرسختی های برای مولفه فرضبرقراری این پیشحاکی از  = اِم باکس

مورد بررسی  ن یبا آزمون لوبود که  خطا همگنی واریانس مربوط به دیگر فرضپیش. بود تحصیلی

بود )جدول  تحصیلیسرسختی  هایمولفهفرض برای پیشاین و نتایج حاکی از برقراری  قرار گرفت

3 .) 

 
 

                                                      
1. Box's M 
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 یسرسختی تحصیل هایمولفه برایخطا  نتایج همگنی واریانس .3جدول 

 معنی داري F 1df 2df متغير وابسته

 121/0 28 1 55/2 تعهد شخصی

 531/0 28 1 40/0 چالش پذیری

 117/0 28 1 62/2 کنترل عواطف

 

های تعامل گروه و هر یک از مولفهاز طریق  رگرسیونشیب خط فرض همگنی ، پیشدر ادامه

آزمون تعهد نشان دادند که تعامل گروه و پیش سرسختی تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج

=  p ،90/0=  352/0پذیری )چالشآزمون (، تعامل گروه و پیشp ،07/0  =F=  795/0شخصی )

F( تعامل گروه و کنترل عواطف ،)399/0  =p ،74/0  =Fفرض پیشدار نیست. بنابراین (، معنی

در ادامه از تحلیل ها فرضبرقراری پیشبا توجه به  .ها برقرار استهمگنی شیب رگرسیون در داده

های سرسختی تحصیلی استفاده شد ی بررسی اثر گروه بر ترکیب مولفهچندمتغیری برا کوواریانس

 داری آزمون المبدای ویلکزسطح معنیاین جدول،  درآورده شده است.  4که نتایج آن در جدول 

در دو گروه آزمایش و  سرسختی تحصیلیهای که حداقل از نظر یکی از مولفه  حاکی از این است

  .داری وجود داردکنترل تفاوت معنی

 
های مولفهبر گروه  بررسی اثرند متغیری برای نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چ .4جدول 

 سرسختی تحصیلی

 ي تفکيکیاتا مجذور يدارمعنی F ارزش نام آزمون

 87/0 001/0 41/49 87/0 المبدای ویلکز

 87/0 001/0 41/49 13/0 اثر پیالیی

 87/0 001/0 41/49 44/6 اثرهتلینگ

 87/0 001/0 41/49 44/6 بزرگترین ریشه روی

 

ــان کواریانس اثر گروه بر هر یک از مولفهنتایج تحلیل  5جدول  ــختی تحصــیلی را نش ــرس های س

ـــتهمی طه خطی بین متغیر همپراش و متغیر وابس را نیز که از  دهد. همچنین این جدول وجود راب

 دهد.آزمون مورد بررسی قرار گرفته است مورد تایید قرار میپیشداری اثر طریق معنی
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 سرسختی تحصیلیهای مولفه اثر گروه بر تک متغیری سنتایج تحلیل کواریان. 5جدول 

 منبع تغييرات هاي سرسختیمولفه
مجموع 

 مجذورات

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 يدارمعنی

ي اتا مجذور

 تفکيکی

 81/0 001/0 64/108 18/68 18/68 آزمونپیش 

 61/0 001/0 32/39 77/24 77/24 گروه تعهد شخصی

    63/0 69/15 خطا 

 49/0 001/0 24/ 00 68/32 68/32 آزمونپیش 

 66/0 001/0 48/ 57 05/66 05/66 گروه چالش پذیری

    36/1 04/34 خطا 

 68/0 001/0 23/53 60/38 60/38 آزمونپیش 

 79/0 001/0 25/93 14/67 14/67 گروه کنترل عواطف

    72/0 13/18 خطا 

 

جدول  تایج  ـــان می 5ن با در نظر گرفتن نمرات پیشنش که  هد  به عنوان متغیر همپراش د آزمون 

ستفاده از  )کمکی(، شخصیهای ها در مولفهدار بین گروهمنجر به تفاوت معنی آموزش امیدا  تعهد 

(61/0  =  2η Partial ،001/0  =P ،32/39  =Fچالش ،) 2  =  66/0)پذیریη Partial ،001/0  =

P ،75/48  =F و کنترل عواطف )(2  =  97/0η Partial ،001/0  =P ،25/39  =F ) .شــده اســت

ــرکت افزایشمنجر به  آموزش امیدکاربندی لذا،  کنندگان گروه آزمایش )با توجه میانگین نمرات ش

 پذیری و کنترل عواطفتعهد شخصی، چالششامل  سرسختی تحصیلیهای ( در مولفه2به جدول 

ـــبت به گ ـــت. از این رو میروه کنترل نس ـــده اس های بر مولفه آموزش امیدتوان مطرح کرد که ش

  موثر است. یدختران داوطلب کنکور سراسر سرسختی تحصیلی

 

 گيريو نتيجه بحث
دختران  یلیتحص یسرسخت یزانبر م آموزش امید یاثربخشپژوهش حاضر با هدف تعیین 

منجر به  آموزش امیدی انجام شد. یافته پژوهش نشان داد که بکارگیری داوطلب کنکور سراسر

های آن شامل فهتحصیلی و مولسرسختی در  کنندگان گروه آزمایشمیانگین نمرات شرکت افزایش

توان روه کنترل شده است. از این رو مینسبت به گ کنترل عواطف، و پذیریچالش، شخصی تعهد

، تعهد شخصیهای آن شامل و مولفه تحصیلیمیزان سرسختی بر  آموزش امیدمطرح کرد که 

های این یافته با یافته موثر است. یدختران داوطلب کنکور سراسر در کنترل عواطف، و پذیریچالش

(، عبدالهی 1395پور و همکاران )(، قدم2017(، مورته و همکاران )1389شیرمحمدی و همکاران )

اند که امید رابطه مثبتی مطالعات نشان داده ( همسو است.1390)زاهد و رجبی ( و 2017و همکاران )
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آمیز و استرس با رضایت از زندگی دارد و به عنوان یک میانجی در برابر تاثیر رویدادهای منفی

های تحصیلی، ایل دارند عملکرد باالیی در حوزه. افراد با سطح امیدواری باال تمکندمیزندگی عمل 

زاهد و رجبی های (. پژوهش2016، نشان دهند )دوگال و همکاران ورزشی، شغلی و سالمت

ان و متغیر آموزدانش( نشان داد که بین امید در 2017( و مورته و همکاران )2009) 1کولینز(، 1390)

 داری وجود دارد. آوری رابطه مثبت و معنیهای مرتبط با آن همچون تابسرسختی و سازه

ختی، از آنجا که توانمندی امید یک حالت شناتوان مطرح ساخت که در تبیین این یافته می

وب، باور به دهد؛ انتظار پیامدهای مطلسوی آینده را نشان میهیجانی و انگیزشی و همچنین تفکر به

ها در اثر اینکه امور به خوبی پیش خواهند رفت، همچنین احساس اعتماد به این که همة این

اه داشته و اهد افتاد را در فرد ایجاد کرده، شادمانی و نشاط را به همرهای مناسب اتفاق خوتالش

امید به  همچنین، با توجه به اینکه. (1394سلیمی،  محبوبی و زارع،) شودباعث اعمال هدفمند می

طلوب مهایی به سوی اهداف ل دو مفهوم توانایی طراحی گذرگاهشناختی شامعنوان یک سازه روان

ا ایجاد تفکر لذا، آموزش امید ب ؛هاستالزم برای استفاده از این گذرگاهبا وجود موانع و انگیزش 

 یگیریپ یبرا یشتریب یو انرژ یلتما انآموزدانشکه  شودمیباعث امیدوارانه نسبت به زندگی 

 ییو رفتارها ییندهای تحصیلالنه در فراشرکت فعا یآنها برا یزشامر به انگ یناهداف داشته باشند و ا

تکی، آباده و محمدی قلعه)برزگر بفرویی، اهالی کندمی، کمک شودمی یکه موجب رشد و بالندگ

ین صورت توضیح تواند بدمیان داوطلب کنکور آموزدانشبنابراین اثرگذاری آموزش امید بر . (1394

ها، در چالش وجود باها شود که آنآموزان، باعث میداده شود که ایجاد توانمندی امید در این دانش

هداف از پیش اانتخاب شدة خود در رسیدن به های رابطه با آینده امیدوار باقی بمانند و به گذرگاه

 (.1395 زارع،؛ 1394و همکاران،  حسینی) تعیین شده مطمئن باشند

خود کنترل  یبر زندگ ، معموال کنندمیمداخله شناختی ارتقاء امید دریافت که  یانآموزدانش

و  یدو در قبال عقا داشته یشتریتعلق خاطر ب دهندی، نسبت به آن چه انجام مکردهاحساس  یشتریب

تواند بر یکه فرد م یناعتقاد به ا) کنترلمهم  یژگیافراد سه و ینهستند. ا یراپذ ید،جد ییراتتغ

ها و یتمشارکت در رخدادها و فعال داشتن هدف و) تعهد(؛ خود اثر بگذارد یزندگ یرخدادها

 یاها به عنوان محرک ییراتکردن تغ یبه تلق یلتما) چالش ( وارتباط برقرار کردن با مردم

 کنندمیرا کسب  یت(امن یبرا یدیتصور کردن آنها به صورت تهد یرشد، به جا یبرا ییهایتموقع

در مدرسه طرز برخورد با مشکالت  آموزدانشاگر توان اشاره کرد که کلی می طوربه (.1390 یمن،)پر

خود  یو زندگ یتبه فعال یدوارانهو ام یدهدست از تالش نکش یها را فرا گرفته باشد، به آسانیو ناکام

تحرک و پر یاو انسان شاداب، پو شودمیاستعدادها  یی. نشاط و انبساط موجب شکوفادهدمیادامه 

                                                      
1. Collins 
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 . کندمیه اهداف خود سرسختانه تالش ب رسیدن یشده و برا یدوارام یبه زندگ

سات عدم برگزاری جلگیری در دسترس و هایی مواجه بود. نمونهپژوهش حاضر با محدودیت

های مقیاسآوری اطالعات براساس بود. جمع پژوهشهای محدودیتازجمله پیگیری 

دهی در پاسخهای ناخودآگاه و تعصب ها به دلیل دفاعدهی انجام شد که این گزارشگزارشخود

ان از هدف آموزدانشآگاهی  همچنین، لذا در تعمیم نتایج باید احتیاط شود. ؛مستعد تحریف هستند

ها به سواالت پرسشنامه تاثیر داشته دهی بهتر آناثر انتظار در پاسخ انجام تحقیق ممکن بود با ایجاد

گیری از در این زمینه و همچنین با نمونه های مشابه دیگریپژوهش شودمیباشد. بنابراین پیشنهاد 

منظور روشن شدن اثربخشی ه های مشابهی بگردد پژوهشپیشنهاد می ان پسر تکرار شوند.آموزدانش

، پیشنهاد هاهبا توجه به یافتدر طول زمان با مراحل پیگیری طوالنی مدتی انجام گیرد.  آموزش امید

مدارس قرار گیرد تا ای و مشاوره یهای آموزشبخشی از برنامهعنوان امید، به آموزش شود برنامةمی

افزایش آموزان را ارتقاء داده و موجب گیری از آن، سطح انگیزش دانشبتوانند با بهرهمدارس 

 .گردندسرسختی تحصیلی 

 

 تشکر و قدردانی
اری زکه در این پژوهش مشارکت نموده و ما را یاری نمودند صمیمانه سپاسگ کسانیاز تمامی 

 . شودمی
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The Effect of Hope Training on the Hardiness Level of Female 

Candidates of the University Entrance Exam 

 

Mohaddese Hashemi Gharetapeh, Bagher Sardary  
 

The purpose of this study was to investigate the effect of hope training on the 

hardiness level of female students who were candidates of the university entrance exam. 

This was a semi-experimental research with pretest-posttest and control group design. 

The statistical population of the study included all the pre-university female students in 

Maku city in the academic year of 2017-2018 (N=173). From this population, a sample 

of 30 pupils was selected through purposeful sampling method, based on the criteria for 

inclusion in the study. The participants were randomly assigned to the experimental and 

control groups, each with 15 students. They completed the pre-test and post-test stages of 

the revised academic hardiness scale (RAHS), while the experimental group underwent 

eight ninety-minute hope training sessions. Data analysis was performed using covariance 

analysis in SPSS program. Based on the results, hope training led to increase in the 

average scores of the experimental group for hardiness and its components, including 

personal commitment, challenge, and emotional control; besides, the 

experimental group significantly exceeded the control group in the scores for the 

stated variables  (p<0.01). Therefore, it can be argued that hope training is effective on 

the degree of academic hardiness of female volunteers. 
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