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-دانش تحصیلی انگیزش بینیپیش در بینیخوش و امید باورهای نقش بررسی به حاضر پژوهشچکيده: 

پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی و به لحاظ  .است پرداختهآموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان دهلران 

مقطع متوسطه  آموزان پسرباشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانشها همبستگی میگردآوری داده

صادفی ساده انتخاب گیری تنفر از آنها به روش نمونه 180که   1394-95شهرستان دهلران در سال تحصیلی 

-پرسشنامه خوش، (1991و همکاران ) ایدرامیدواری اشن: هایها از پرسشنامهآوری دادهاند. برای جمعشده

 استفاده شده است. (1989) ولرند و همکاران تحصیلی انگیزش یپرسشنامهو  (1994) شیر و همکاران بینی

معیار، واریانس، حداقل نمره و حداکثر نمره( و  انحراف )میانگین،ها از آمار توصیفی برای تجزیه و تحلیل داده

 اینحاصل از  هاییافته ( استفاده شده است. رگرسیون تحلیل پیرسون وآمار استنباطی )ضریب همبستگی 

و (. 000/0) بینی با  انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارندباورهای امید و خوش داد نشان پژوهش

بینی باشند اما خوشبینی قادر به پیشی خوبی برای  انگیزه تحصیلی میبینی کنندهباورهای امید پیش

 (.000/0باشد )نمیانگیزش تحصیلی 

  آموزان.دانش، تحصیلی بینی، انگیزشخوش راهبردی، تفکر مسیر، :يديکل يهاواژه

 

 مقدمه 

 به تحقق بخشیدن منظور به انسان یکننده ناآگاهانه( آماده و )آگاهانه عوامل روانی تمام از است عبارت 1انگیزش اصطالح

می تشبیه فرمان اتومبیل یا موتور به را انگیزه (1996) برالنیر و گیج (.2000، یاهداف )شاهسون و هاگرایش اعمال، از بعضی

 انگیزش (.1999)لین مک ایون و دولی گلدبرگ،  کندمی فعالیت به وادار خاصی به هدف رسیدن برای را شخص که کنند

                                                            
1 . Motivation 
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 در فرد یک حضور باعث که شودمی عواملی گفته و نیازها تمایالت، به و است یادگیری و آموزش از مهم جنبة یک  تحصیلی

 شاهراه ترینعالی را ( انگیزه1994) راش (.2010 شروت، و گردد )کالرکمی تحصیلی مدرک کسب و آموزشی هایمحیط

 برای را بیشتری زحمت و رنج و فعالیت باشد بیشتر وتحصیل آموختن فرد برای انگیزه چه هر که معنی بدین دانسته، یادگیری

می توجه به خوبی درس به باشد باالیی تحصیلی انگیزه دارای یادگیرنده اگر مثال شد. خواهد متحمل هدف نهایی به رسیدن

 یاد آموزندمی او به درس کالس در آنچه از اطالعاتی بیش کندمی سعی برآن عالوه و گیردمی جدی را درسی و تکالیف کند

 را او و شودمی ایجاد فرد در بیرونی و درونی عوامل اثر بر که درونی یک نیروی از است عبارت (. انگیزه؛1994بگیرد )راش،

 به که چیزی است و است یادگیری ملزومات از یکی تحصیل انگیزه .آوردمی در حرکت به هاییهدف یا هدف و به رسیدن برای

 از که آموزانیدانش .کندمی ما کمک به آن تداوم و حفظ در و بخشدمی جهت و شدت یادگیری( و تحصیل )برای رفتار

 آموزشی موفقیت و بهتر تحصیلی نمرات آموزان،دانش با سایر مقایسه در برخوردارند، باالیی یادگیری و تحصیلی انگیزش

ای انگیزه هیچگونه که هستند افرادی انگیزهبی افرادگیرد. گی قرار میهدر مقابل انگیزه بی انگیز(. 1379دارند )پرونده،  باالیی

 انجام از نتیجه در و کنندنمی خود دریافت هایفعالیت برای بیرونی هایمشوق نه و درونی ارزشمندی و خشنودی نه یعنی

مفهوم  شبیه حدودی تا گیهانگیز بی مفهوم  (.2010 و شروت، کالرک  ؛2000رایان،  و کنند )دسی اجتناب فعالیت

 و آنان از مهار خارج دهندمی انجام که عملی کنندمی احساس که هستند حالتی در افراد وقتی شده است. آموخته درماندگی

 و کنند )فورتیرمی اختیار را اجتناب و شوندبرانگیخته نمی بیرونی یا درونی صورت به است، بیرونی نیروهای مهار تحت

 (.1995همکاران، 

 2و رایان دسی خودمختاری نظریه آنها جمله از که رشد کردند انگیزش زمینه در گوناگونی هایگذشته نظریه هایسال در

 محیط توسط یا که دارد وجود رفتار یادگیری برای درونی و ذاتی تمایل انسان در که کندمی فرض نظریه این ( است.1985)

 انگیزش به را انگیزش خودمختاری، نظریه گردد.می تضعیف توجهی اثر بی بر بالعکس یا و شودمی حمایت و تشویق پیرامون

 و خودمختاری است و شایستگی برای ذاتی نیازهای به مبتنی درونی، انگیزش کند.می تقسیم 5انگیزگی و بی4بیرونی ،3درونی

 و خشنودی به خاطر یادگیری، فعالیتی نظیر و باشد هاچالش بر غلبه برای تالش و جستجو در پیوسته انسان که شودمی باعث

 آن بلکه دهدنمی انجام عمل نفس خاطر به را فعالیتی فرد معناست که بدین بیرونی شود. انگیزشمی انجام درونی رضایت

 بین فرد آن در است بی انگیزگی که سوم قسمت و است هاپاداش و جوایز نظیر اهداف دیگر به رسیدن برای هایسیل و عمل

 خود ی(. نظریه2001رایان،  و )دسی پنداردمی خود کنترل از خارج نیروهای را رفتار علت و یابدنمی ارتباطی نتایج آن و رفتار

 بر درآمدی پیش تا داد فرصت تفکر و ی رفتارنحوه یدرباره تصمیم گیری جهت افراد، برای باید که است معتقد تعیینی

 به ارزشی، ( خود1988، 7استیپک نقل ؛ به1984) 6کوینگتن اعتقاد نیز به ارزشی خود ینظریه در باشد. شده ادراک کنترل

 ی خودنظریه بنیادی یمفروضه است. نفس حرمت و نفس عزت مفاهیم مشابه و کندمی اشاره ارزش خودشان از افراد ارزیابی

 کنند.می تالش و سعی خود ارزش حفظ برای طبیعی طور به افراد که است این ارزشی

                                                            
2 . Deci & Ryan 
3 . intrinsic motivation 
4 . extrinsic motivation 
5 . amotivation 
6 . Kvyngtn 
7 . Stipek 
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 به را تخیل که است هیجانی امید نیرویی است. 8امیدواری دارد، انگیزش تحصیلی با نزدیکی ارتباط که متغیرهایی از یکی

شوند.  آماده فعالیت و کار برای تا کندمی مجهز را آنها و دهدانرژی می هاانسان به امید، کند.می هدایت مثبت موارد سمت

 افزایش رضایت باعث و کندمی تحمیل ما به زندگی که دهدمی ضرباتی از خالصی توانایی و پذیری نشاط انعطاف ما به امید،

 با مثبت انگیزش حالت امید یک که ( معتقدند2007) اشنایدر و بیلیهمچنین  (.2003 همکاران، و )پارکر شودمی زندگی از

 از و اهداف سوی به حرکت برای اراده به خواستن یسو انگیزه یک از امید، در است. زندگی برای روشن اهداف گرفتن نظر در

 مکانیزم یک عنوان به زندگی در امید کارکرد بنابراین، .است نهفته اهداف حصول مناسب برای هایراه بررسی دیگر، طرف

 امیدواری که کندمی حمایت ایده این از (1994) اسنایدر شود.می انسان زندگی کیفیت پیشرفت و رشد باعث و حمایتی است

 سازند مدون را بینیپیش قابل و برانگیز چالش اما ،واقعی اهداف که سازدمی قادر را افراد که است تفکری یا شناختی وضعیتی

 که است چیزی این .یابند دست شده درونی کنترل ادراک و انرژی خود، به معطوف اراده طریق از اهداف آن به سپس و

 نموده بیان راهکار عنوان با هم را سومی بعد اسنایدر همچنین، .کنندمی یاد اراده قدرت عنوان به آن از همکارانش و اسنایدر

 موارد سمت به را تخیل که است هیجانی امید نیرویی .است مشکالت از رفت برون جهت جایگزین هایراه خلق معنای به که

 و بقا برای آن وجود کند کهمی ایفا بشر برای را روانی اکسیژن نقش امید (.2003همکاران،  و )پارکر کندمی هدایت مثبت

 ایمان و دورنی عزم تا کند کمک به افراد که شودمی باعث مسأله این و رسدمی نظر به زندگی ضروری در هاچالش با مبارزه

این  و بود خواهند برخوردار زیادی انرژی از داشتن امیدواری با افراد باشند. داشته زندگی هایچالش با جهت مبارزه در قوی

 به آینده نسبت مثبتی نگاه از امیدوار افراد همچنین و شد زندگی خواهد مسیر در حرکت و انگیزه ایجاد به منجر مسأله

 .(2009باشند )حسینی قومی، می برخوردار

 واقع در دانند.می مسیرها و گوناگون از منابع ناشی موفقیت احساس بر مبتنی شناختی ایمجموعه را امید متعدد مطالعات 

انجامد )بنزین و برگ، می مثبت اینتیجه به که کنند را انتخاب مسیری سازدمی قادر را افراد است؛ عاملی برانگیزاننده امید

الزامی  تفکر نوع دو وجود امید ایجاد برای که دارد عقیده آن، بر مبتنی درمان و امید ینظریه گذار اسنایدر بنیان (.2005

 فرد توان و ظرفیت یدهنده نشان و امید شناختی جزء مسیر یا تفکر راهبردی .10عامل تفکر و 9مسیر راهبردی است: تفکر

 (.2007انگیزانند )می بر مسیرهااین  از استفاده برای را خود فرد که است امید جزء انگیزشی عامل تفکر و مسیر خلق برای

 میزان بین که نشان دادند دانشگاه در تحصیلی موفقیت و امیدواری عنوان با ایمطالعه در (2002) همکارن اسنایدر و

 نیز (2011) همکاران و میالنی روشنی تحقیق نتایج .دارد وجود معناداری یرابطه امتحانات دانشجویان نمرات و امیدواری

  است. تحصیلی انگیزه در تأثیرگذار جمله عوامل از خانواده درآمد نفس، عزت آینده، به امید که داشتن داد نشان

بینی یکی از خصوصیات مثبت انسان بینی است. خوشتواند با انگیزش تحصیلی رابطه داشته باشد خوشمتغیر دیگری که می

بینی به جهت علوم اجتماعی به خود جلب کرده است. خوشای را در روانشناسی و است که طی دو دهه گذشته توجه ویژه

گزینی اشاره دارد که در آن  معموال پیامد های مثبت مورد انتظارند و این پیامدها به عنوان عوامل ثابت، کلی و درونی در نظر 

 و انتظارند مورد مثبت یپیامدها معموالً آن در که دارد اشاره گزینی جهت به بینیخوش (.2000، 11شوند )پیترسونگرفته می

 از مفهوم مثبت یک با انسان عادی ادراکات اگر .شوندمی گرفته نظر در درونی و کلی ثابت، عوامل نتایج به عنوان پیامدها این

                                                            
8 -hopeful 
9 .pathway 
10 . agency 
11.peterson 
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 زندگی مد و جزر اداره تنها در نه شود، همراه آینده مورد در کاذب حتی بینانه،خوش دیدگاه و شخصی کنترل از و خود

همچنین گنجی  (.1386کند )بویری، می افراد کمک به کننده، تهدید و سزا استر بسیار حوادث در آمدن کنار در بلکه روزانه،

 واقعیات با درست برخورد توانایی و افتدمی آن اتفاق در که وقایعی و دنیا به نگریستن بهتر توانایی را 12بینیخوش( 1385)

 گردد. بر می رویدادها علت دربارة افراد تفکر نحوة به بینیخوش مبنای( 1991) سلیگمن اعتقاد به است. کرده زندگی تعریف

 امید. (2010، و همکاران رسند )کارورمی نظر به فطری حدی تا چند هر و یک پیوستارند روی بر دو هر بدبینی و بینیخوش

 نظرش مورد نتایج باشد داشته انتظار شخص شوندمی باعث که هستند هاییشناخت شامل شخصیتی صفت دو بینیخوش و

 بهزیستی بر و دهندمی قرار تأثیر تحت را هدف گیری جهت رفتارهای هاشناخت این دهند.می رخ آینده در زیاد احتمال به

 همکاراناز سوی دیگر کیافر و  (.2011، همکاران)راند و  گذارندمی اثر هستند منفی و مثبت هیجانات شامل که شناختی روان

 دانشجویان تحصیالت تحصیلی انگیزش بینیپیش در بینیخوش و امید باورهای ( پژوهشی با هدف بررسی نقش1393)

مشهد انجام دادند و نتایج نشان داد که بین باورهای امید و انگیزش تحصیلی  پزشکی علوم و فردوسی دانشگاه تکمیلی

بینی با انگیزش و همچنین  خوش بینی انگیزش تحصیلی هستندقادر به پیشدارد و باورهای امید دانشجویان رابطه وجود 

 دریافت خود ( مطالعه2013تمیدای ) راستا همین در باشد.بینی انگیزش تحصیلی نمیتحصیلی رابطه دارد ولی  قادر به پیش

 و  14راند و (2006) همکاران و 13سیدیکویی است. آموزاندانش تحصیلی عملکرد خوبی برای کننده بینیپیش بینیخوش که

-نمی تحصیلی بینی عملکردبینی قادر به پیشکه خوشهای خود به این نتیجه رسیدند پژوهشهر کدام در  (2011همکاران )

 باشد.

رخ  انگیزه داشتن بدون هاانسان ارادی فعالیت از یک و هیچ است الزم انسان توسط هرکاری انجام برای انگیزه داشتنبنابراین 

آموزان در با توجه به این که دانش باشد.می انگیزه داشتن آن شاهراه اصلی که است یادگیری ها،فعالیت این جمله از دهد.نمی

بینی، آید، میزان خوشن گروه مرجع در جامعه به حساب میآینده جامعه در دست آنهاست و از سویی دیگر، این قشر به عنوا

 روانی پیامدهای در بینیخوش و امید باورهای نقشپیشرفت و توسعه جامعه بسیار مهم است و  امیدواری و نا امیدی آنها برای

 بر آن راان پژوهشگر مختلف، عوامل با آن ارتباط درجه و فراگیران در انگیزش شناخت ضرورت و انگیزش مانند تربیتی و

آموزان را تواند انگیزش تحصیلی دانشیبنی میکه آیا متغیرهای امیدواری و خوش که دنبال جواب به این سوال باشد داشت

 ؟بینی کنندپیش

 

 روش پژوهش

-انششامل د ،باشد. جامعه آماری این پژوهشهمبستگی میها پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی و به لحاظ گردآوری داده

 180بررسی قرار گرفتند.  مورد 1394-95در سال تحصیلی د که نفر بودن 347 دهلرانشهرستان  مقطع متوسطه آموزان پسر

 نامهپرسش: الف :هایپرسشنامهها از آوری دادهبرای جمعاند. گیری تصادفی ساده انتخاب شدهبه روش نمونه نفر از آنها

 تا مقیاس برد اهداف نام مقیاس عنوان به باید را مقیاس این اسنایدر اعتقاد به (:1991) و همکاران 15نایدرشاميدواري ا

                                                            
12.optimism 
13. Siddique 
14 .Rand 
15 .Adult Dispositional Hope Scale 
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 را اهداف به رسیدن برای شده ریزیبرنامه هایهرا که مسیر تفکر مؤلفه) هاى مسیرنام به مقیاس خرده دو از مقیاس ریواامید

هم  گویه 4گویه و  4شامل   فرد هدف مداری کننده تعیین که عاملی تفکر مؤلفه) منابع وگویه  4که شامل  گیردمی بر در

پنج )کامال  تا مخالفم ( یک )کامالً بین مقیاس لیکرتی یک در که آیندحساب نمی به نمره گذارى در که هستند سنج دروغ

 هاىمولفه روش به و عاملى تحلیل طریق از مقیاس را این ( روایى1387جوکار ) و نصیرى شود. می گذاری نمره موافقم (

برابر  نیز بارتلت کرویت ضریب و 87/0برابر  مقیاس این در KMOشاخص اندهکرد محاسبه واریماکس چرخش با اصلى

 بر دو هر که داد نشان مقیاس در را اصلى عامل دو عاملى تحلیل نتایج است. اردمعنى 0001/0سطح  در بود که  81/644

 استفاده کرانباخ آلفاى روش از مقیاس این پایایى بررسى براىدر پژوهش حاضر نمایند. می تبیین را واریانس 51/0هم  روى

 آمد. دست به 74/0ضریب  نیز منابع مقیاس خرده براى و 66/0ضریب  مسیر مقیاس خرده که براى گردید

 و سنجدمی را بینیخوش در فردی هایتفاوت پرسشنامه این (:1994) شير و همکاران 16بينيپرسشنامه خوش-ب

 یکی با آزمودنی و هر است خودگزارشی ابزاری بینی،خوش پرسشنامهمنفی(  عبارت سه و مثبت عبارت است )سه ماده 6شامل

 صفر از ترتیب به هاگزینه دهند. اینمی پاسخ به هر ماده  کامالًموافقم موافقم، طرفم، بی مخالفم، مخالفم، کامالً گزینه، ازپنج

 آزمون این روایی و پایایی خصوص در(، 1994 همکاران) و شیر شوند.می کامالً موافقم نمره گذاریتا چهار  مخالفم کامالا 

 ، (2003)است. باکر قبولی قابل ضریب آمده بدست 78پرسشنامه  ماده 6 درونی همسانیکه  آوردند، عمل به هایمطالعه

 روش به را آزمون پایایی ،(1994) همکاران و شیر .است آورده بدست 84/0و برای زنان  77/0 مردان برای را آلفا ضریب

 در .است برخوردار نسبی ثبات از آزمون این که است، آن نشانگر کهمحاسبه نموده است  79/0ماه  27 فاصله در بازآزمایی

 قابل درونی ی همسانیدهنده نشان که آمد دست به 69/0 بینیخوش یپرسشنامه برای کرونباخ آلفای ضریب حاضر پژوهش

 است. بینیخوش یپرسشنامه قبول

 28 با تحصیلی انگیزش گیریاندازه برای پرسشنامه این :(1989ولرند و همکاران ) تحصيلي انگيزش يپرسشنامه-ج

 رایان گریخودتعیین نظریه بر مبتنی و کاغذی مداد مقیاس یک مقیاس این ی دبیرستانینسخه شد. رواسازی و طراحی گویه

 برای درونی )انگیزش مقیاس خرده هفت به مربوط هایگویه با را آموزاندانش موافقت میزان مقیاس این است.دسی  و

 تنظیم بیرونی، انگیزه بی انگیزگی، درونی، انگیزش پیشرفت، برای درونی انگیزش تحریک، تجربه برای درونی انگیزش دانستن،

 28 آن ترینپایین و 196پرسشنامه  نمره باالترین ترتیب این به سنجد.می ایدرجه هفت لیکرت یک با شده( همانندسازی

 نقل ؛ به1992) همکاران و ولرند روید؟می مدرسه به اند: چراشده تنظیم سؤال یک به پاسخ در مقیاس هایگویه تمامی است

، 84/0ترتیب  به کرونباخ آلفای روش با را هامقیاس خرده این اعتماد قابلیت ایمطالعه ( در1388 حجازی، و رشوانلو تنهای از

برای اعتبار این پرسشنامه در پژوهش حاضر با روش آالفای کرونباخ  اند.داده گزارش 85/0، 85/0، 84/0، 62/0، 86/0، 85/0

 به دست آمد. 87/0کل پرسشنامه 

معیار، واریانس، حداقل نمره و حداکثر نمره( و آمار استنباطی  انحراف ها از آمار توصیفی )میانگین،برای تجزیه و تحلیل داده

 ( استفاده شده است. رگرسیون تحلیل پیرسون و )ضریب همبستگی 

 

                                                            
16 .Life Orientation Test-Reviseved 
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 هایافته

 دهد.را نشان میمره متغیر های پژوهش ( میانگین، انحراف معیار،حداقل و حداکثر ن1جدول )

 ( میانگین، انحراف معیار،حداقل و حداکثر نمره متغیرهای پژوهش 1جدول )

 تعداد حداکثر نمره حداقل نمره انحراف معیار میانگین متغیر

  20 5 44/3 544/12 مسیرتفکر راهبردی 

180 

 نفر

 19 5 24/3 74/12 عاملتفکر راهبردی 

 29 1 50/5 42/16 بینیخوش

 186 46 68/33 16/118 تحصیلی انگیزش

 

و  بین )باورهای امید( نتایج همبستگی پیرسون برای متغیرهای مالک )انگیزش تحصیلی( و متغیرهای پیش2جدول )

 (خوشبینی

 تعداد سطح معنی داری ضریب همبستگی بینمتغیر پیش متغیر مالک

 

 انگیزش تحصیلی

  000/0 47/0 مسیرتفکر راهبردی 

 000/0 46/0 عاملتفکر راهبردی  180

 001/0 24/0 خوشبینی

 

 )انگیزش مالک با متغیر خوشبینی( و راهبردی عامل، )تفکر بینپیش سه متغیر که بین دهدفوق نشان می جدول نتایج

 .(000/0و  47/0) وجود دارد همبستگی تحصیلی(

 

 (و خوشبینی باورهای امید متغیر مالک )انگیزش تحصیلی( و پیش بین ) همبستگی ضریبنتایج  (3جدول )

 خطای معیار برآورد
مجذور ضریب همسبتگی 

 تعدیل شده

 

 

 مجذور ضریب 

 همسبتگی
 ضریب همسبتگی

172/29 25/0  26/0 51/0 

 

به چه میزان در ( بینیو خوشباورهای امید بین )دهد متغیر مالک )انگیزش تحصیلی( و متغر پیشباال نشان میجدول  

ضریب همبستگی تعدیل شده نشان  مجذورباشد. (، میr =51/0که این میزان برابر ) اندتغییرات انگیزش تحصیلی موثر بوده

( قابل تبیین بینیو خوشباورهای امید )بین توسط متغیر  پیشدرصد از واریانس متغیر مالک انگیزش تحصیلی  25/0دهد می

 است.
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 بینیو خوش باورهای امیدو متغیر پیش بین  گرسیون متغیر مالک انگیزش تحصیلی( نتایج تحلیل ر4جدول )

 مدل
مجموع  

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداری

 072/17759 3 931/209 رگرسیون

868/20 000/0 
 006/751 176 034/431 باقیمانده

    179 965/640 کل

 

معنادار است. بنابراین متغیر پیش بین در  000/0در سطح خطای  868/20با  مقدار     Fدهد که ( نشان می4) جدول شماره

 تبیین متغیر مالک اثر معناداری دارد.

 

 مربوطه نیب شیو پانگیزش تحصیلی متغیر مالک ( نتایج ضرایب رگرسیونی 5جدول شماره)

 

و بتیای   باشید( قادر به پیش بینی انگیزش تحصییلی مییt= 292/2) مسیرتفکر راهبردی  دهد که متغیر( نشان می5) جدول

تغیییر در  258/0،  مسییرتفکیر راهبیردی دهد در معادله رگرسیون به ازای یک واحد تغییر در متغیر استاندارد شده نشان می

(  قادر بیه پییش بینیی انگییزش t= 993/1) عاملتفکر راهبردی دهد که شود و همچنین نشان میایجاد می انگیزش تحصیلی

تفکیر راهبیردی دهد در معادله رگرسیون به ازای یک واحد تغییر در متغییر باشد و بتای استاندارد شده نشان میتحصیلی می

بینی انگیزش ر به پیشبینی قادشود. همچنین  با توجه به جدول فوق خوشمیایجاد  تغییر در انگیزش تحصیلی231/0،  عامل

 باشد.تحصیلی نمی

 

 گيريبحث و نتيجه

آموزان متوسطه شهرستان دانش تحصیلی انگیزش بینیپیش در بینیو خوش امید باورهای نقش بررسی هدف با پژوهش این

داری وجود ابطه مثبت و معنیبین باورهای امید و انگیزش تحصیلی ردهد ها نشان میتجزیه و تحلیل یافته .شد دهلران انجام

  ضریب خطای استاندارد بتا t سطح معناداری

 ضریب ثابت 364/44 903/9  480/4 000/0

 مسیرتفکر راهبردی  528/2 128/1 258/0 292/2 026/0

 عاملتفکر راهبردی  402/2 205/1 231/0 993/1 048/0

 خوشبینی 699/0 413/0 114/0 692/1 092/0
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یزش تحصیلی باشند که بینی کننده انگتوانند پیشباورهای امید مینتایج حاصل از رگرسیون چند گانه نشان داد که  دارد.

همسو  (2011) همکاران و میالنی روشنی و (2002) همکارن اسنایدر وهای مده از این پژوهش با نتایج پژوهشنتایج بدست آ

 شخصی رویدادهای بر کنندمی احساس داشته باشند باالیی امید که افرادی توان گفت:در تبیین این فرضیه می. باشدمی

 خود است رفتار تنظیم و دهی خودنظم به قادر که گیرندنظر می در فعال موجودی را خود نتیجه در دارند کنترل زندگی خود

 کند. داشتنایجاد می زندگی هایحیطه یهمه در فردی و دستاوردهای بهزیستی انگیزش، برای ایپایه کنترل حس این و

 محور است. فرد برای انگیزشی خوبی منشا و داده افزایش را کنترل ادراک نیز مسیرهای متعدد به کردن فکر و راهبردی تفکر

 ادراک این هایزمینه توانندمی تفکر عامل چون آن هایمؤلفه و امید و است استوار کنترل بر ادراک انگیزشی جدید هاینظریه

 اهداف به رسیدن برای کافی منابع داشتن و امیدوارانه تفکر یک از بودن برخوردار اسنایدر و فلدمن دیدگاه از آورند. فراهم را

 افزایش سبب معنا و افزایش شودیم زندگی در معنا افزایش به منجر امید یعنی افزایش گرددمی زندگی معنادارشدن سبب

 بهبود چگونگی راه در را خویش یخالقه نیروهای تواندمی شخص امیدواری، در و (2006) کونور شود.می هدفدار تفکر یا امید

  (.2000باشد )اشنایدر،  داشته از زندگی رضایت و بهزیستی احساس و برگزیند را آمیز اعتماد رفتارهای برد، کار به زندگی

لی نتایج داری وجود دارد وطه مثبت و معنیبینی و انگیزش تحصیلی رابنشان داد  بین خوشهای این پژوهش همچنین یافته

بینی کند که نتایج بدست توانند کننده انگیزش تحصیلی پیشینی نمیبحاصل از رگرسیون چند گانه نشان داد که  خوش

( 1393) کیافر و همکاران(؛ 2011راند و همکاران ) ؛(2006) همکاران و سیدیکویی هایاین پژوهش با نتایج پژوهشآمده از 

 کننده بینیپیش بینیخوش که در پژوهشی نشان داد باشد،می( 2013تمیدای )با نتایج پژوهش  مخالف و باشدهمسو می

 نیروی بینیخوش که نتیجه گرفت چنین توانبرای تبیین این فرضیه می .است آموزاندانش تحصیلی عملکرد خوبی برای

 برای ضروری انگیزه ایجاد امکان موانع است بر غلبه و عمل ریزی،برنامه بدون معموالً  چون کند امامی ایجاد فرد در را مثبتی

 انگیزه اما کند فراهم را مثبت انرژی حداقل مثبت شاید پیامد انتظار دیگر عبارت به شود،نمی فراهم هدف مطلوب به رسیدن

 برای شرط الزم شاید بینیخوش که گفت توانمی بنابراین کند.فراهم نمی مطلوب هدف به رسیدن برای را الزم و باال، ضروری

 آن مضامین با و واحد نیست یا عینی مفهوم بینیخوش همچنین نیست. ایجاد انگیزه برای کافی شرط اما باشد انگیزه ایجاد

 است مطلوب او برای که چیزهایی شود بهمی گرفته نظر در بینیخوش عنوان به آنچه فرد هرمورد  در زیرا شودمی مشخص

 اما افتاد خواهد اتفاق هاآن مثبتی برای چیزهای معتقدند گرچه بینخوش افراد که است معتقد نیز 17اسنایدر دارد. بستگی

 اجبار به زندگی که کنند برخورد موانعی با و چنانچه ندارند خواهند،می که چیزی به رسیدن برای ریزی روشنیبرنامه لزوما

 و اراده هدف، قدرت دارای امید پر افراد اما شوندمی ناکام و گیر افتاده که کند احساس است ممکن دهدمی قرار هاآن سر راه

 (.2011)بهاری،  دهندمی تشخیص را موانع و معموالً  هدفند به رسیدن برای راهیابی قدرت

 منابع 

 ،شهرستان ایذه.  راهنمایی مقطع دبیران بین در زندگی به امید و روان سالمت و بینیخوش رابطه .(1386)، ایرج بویری

 اهواز. واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، روانشناسی ارشد کارشناسی نامه پایان

 ،ماه شهریور ،اقتصاد دنیای نشریه اینترنت. به (. اعتیاد1379)، علی پروند. 

                                                            
17 .Snyder 
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 پیشرفت و انگیزش تحصیلی با والدین فرزندپروری سبک از ادراک ارتباط( 1388) الهه حجازی، و فرهاد رشوانلو، تنهای 

  .4-5(، 39)16شاهد، سال،  دانشگاه پژوهشی -علمی ماهنامه دو .دبیرستانی آموزاندانش در تحصیلی

 انگیزش بینیپیش در بینیخوش و امید باورهای نقش ،(1393) ،فرح حسین؛ هاشمی، کارشکی، سادات؛ کیافر، مریم 

 .517- 526(. ص: 16)14. پزشکی علوم در آموزش ایرانی مجله .دانشجویان تحصیلی

 ،ارسباران. تهران: روانی ( بهداشت1385حمزه ) گنجی 

 ،زنان، زنان. پژوهش در روان سالمت و زندگی از زندگی، امید، رضایت ( معناداری1387) ،بهرام جوکار، اله؛حبیب نصیری 

 .176-157 :صفحه ،2 شماره ،6 دوره

 

 Bijari H. [Effectiveness of group therapy based on Hope therapy approach to increase the 

life expectancy of women with breast cancer]. [Dissertation]. Ferdowsi University of 

Mashhad: School of Education and Psychology; 2007. [Persian]. 

 Bahari F. [Mabaniye omid va omid darmani (rahnamaye omid afarini)]. Tehran: Danjeh; 

2011. [Persian]. 

 Benzein E, Berg A. The level of and relation between hope, hopelessness and fatigue in 

patients and family members in palliative care. Palliative Medicine. 2005; 19(3): 234-40. 
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