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 دهکیچ
ان بود. ها ی اسنادی دانشجوید مبتنی بر نظریه اسنایدر بر سبکهدف پژوهش تعيين اثر بخشی آموزش امي

نفر در دو گروه آزمایش و کنترل  24این پژوهش از نوع نيمه آزمایشی بود که با نمونه گيری تصادفی 

استفاده شد.  (ASQ) های اسناد از پرسشنامه سبک اسنادی شدند و به منظور اندازه گيری سبکجایگزین 

آمده با آزمون تحليل کواریانس تجزیه و تحليل شد، نتایج نشان داد که برنامه آموزشی اميد های بدست داده

های مثبت و کاهش سبک اسنادی کلی( در موقعيت –پایدار –باعث افزایش سبک اسنادی مثبت )درونی

ر تواند بشده است، پس آموزش اميد می های منفیاختصاصی( در موقعيت –ناپایدار  –منفی )بيرونی

ای اسنادی منفی هن روش آموزشی به منظور تغيير سبکهای اسنادی موثر باشد، با توجه به استفاده از ایسبک

 گردد.های اسنادی مثبت پيشنهاد میسبک به

مثبت، سبک اسنادی منفی، سبک اسناد سبک اسناد، سبک اسنادی  امید، :واژگان کلیدی 

 پایدار، سبک اسناد ناپایدار.
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 مقدمه

برند تا رویدادها یا رفتارها را به فرایندی است که افراد به کار می "1سبک اسناد"مفهوم 

زندگی  هایکنند تا حوادث و تجربها پيوند دهند و مستمرانه تالش میعوامل زیر بنایی آنه

دی های عمل را صورت بنادراکشان انگيزهرا بفهمند )به ویژه حوادث منفی و براساس فهم و 

 (.1981)کریمی، کنندمی

رد شخصی و موقعيتی تقسيم کبه عنوان بنيان گذار نظریه اسناد، آن را به عوامل  2هایدر

( در نظریه استنباط متناظر توجه خود را بر پيامدهای 1381) 9(، سپس واینر1981،)کریمی

. او درفتاری به عنوان مبنای اسناد متمرکز کرد و بعد پایداری را به نظریه اسناد هایدر افزو

ا در بر تواند کل فرایند اسناد دهی ری درونی یا بيرونی به تنهایی نمیمعتقد است که اسنادها

م، به طور یا شکست هستي های موفقيتنی که ما به دنبال پيدا کردن علتگيرد؛ به ویژه زما

های خود به سه بعد لت موفقيت و شکستتوان گفت که مردم برای درک عخالصه می

 (.1981کنند )قاسمی، ناپایدار و قابل کنترل توجه می -بيرونی، پایدار  –درونی

را درونی و قابل کنترل اظهار  شان در کسب نمره خوبدانشجویان دليل موفقيت

کردند ی میهای رفتاری مورد نياز ارزیاب( و خود را قادر به توليد پاسخ2222کردند )واینر،می

گيرند وی پيچيده واسطه ای را در نظر میآیند و الگئل میطوح باالی موفقيت تحصيلی نابه س

 یشود و با یک واکنش رفتارزندگی )حوادث استرس زا( شروع می که با رخداد حوادث

های ریذاتا انگيزشی هستند و نتيجه گيهایی رسد. چنين واسطه)رفتار مقابله ای( به پایان می

 (.1988گيرد )کاظمی، می ارات عاطفی وشناختی را در نظراسنادی و انتظ

ایدار های کنترل پذیر و درونی و پنجام شده در زمينه اسناد، انتساببا توجه به تحقيقات ا

ند با تواگردد و فرد میی است که باعث افزایش عزت نفس میدر موفقيت از جمله عوامل

عزت  برده و های مثبت خود را باالکردن و کنترل پذیر و پایدار دانستن آن، هيجاندرونی

نفس و نفسش را افزایش دهد و چون انتساب بيرونی موفقيت موجب کاهش عزت 

د به منظور توانشکست موجب افزایش آن است فرد می های کنترل ناپذیر و ناپایدارانتساب
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پذیر و ها را کنترل ناشکستها را به توانایی خود نسبت دهد و عزت نفس موفقيت افزایش

اش درصدد  های نویندر کنار آن شاخه جدید علم روان شناسی و دیدگاهناپایدار بداند و 

های روان شناختی بجای آسيب شناسی روانی می باشند. اعتقاد ها و قدرتبررسی ظرفيت

 تواند بههای مثبت قابل اندازه گيری میاین است که ویژگی 1اساسی روان شناسی مثبت

طلوب، عوامل خطر زایی )ریسک فاکتورها( مانند عنوان سپری افراد را در برابر حوادث نام

ه چنين های مثبت افرادی کمحافظت نمایند، لذا بررسی کيفيت حوادث استرس زای زندگی

ساند که ردن به این امر محققين را یاری میمعيارهایی را دارا هستند، به طور مستقيم در رسي

است  این زمينه مورد تاکيد قرار گرفتهانگيزشی است که در  -های شناختیی از سازهیک 2اميد

 (.1988)یعقوبی و محققی،

شناختی  –ای ارائه داد که بر متغير انگيزشی ( نظریه انگيزشی2222) 9در این بين اسنایدر

قابليت درک مسيرهایی متعدد برای رسيدن به هدف و ایجاد "اميد متمرکز است. و آن را 

 تعریف کرده است. "ز آن مسيرهاانگيزه و تفکر کارگزار برای استفاده ا

، 1، تفکر گذرگاه4گيرد که شامل اهدافنایدر سه مولفه اصلی را در بر میتئوری اس

باشند. زء مهم و سنگ بنای تئوری اميد می(. اهداف ج2222است )اسنایدر، 6تفکر عامل

ين ( و همچن2222سنایدر ،توانند کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت باشند )ااهداف می

های ذهنی توانند به صورت تصورات دیداری و توضيحات کالمی یا بازنمایاهداف می

کند، اهداف گرایشی )رویکردی( که اميد دو نوع هدف خاص را مشخص می باشند. نظریه

ری منفی جلوگيدهد و اهداف اجتنابی که از چيزهای ميل برای یک کار مثبت را نشان می

دهد که بهترین اهداف، جود دارد اما آموزش اميد نشان میی وکند. اگرچه اهداف متفاوتمی

اهدافی است که برای فرد رسيدن به آن دارای ارزش باشد و با داشتن موانع چالش انگيز ولی 

(. 1،1988نه برطرف نشدنی، احتمال دستيابی به آنها در ميان مدت وجود داشته باشد )کار
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ینکه آنها قادر خواهند بود مسيرهای موثری برای تفکر گذرگاه به تصورات افراد دایر بر ا

های ها توانایی موجود افراد را در راهاهداف مورد نظرشان خلق کنند، اشاره دارد. گذرگاه

دهند. هر فردی که دارای اميد باالیی باشد از توانایی باالیی عملی معطوف به هدف نشان می

که اميد کمی دارند  حالی که افرادیبرای ایجاد مسيرهای مطلوب برخوردار است، در 

توانند از مسيرهای زیادی برخوردار باشند یا از مسيرهای جایگزین استفاده کنند احتماالً نمی

های داف پيچيده طوالنی مدت را به قدم(. افراد پر اميد تمایل دارند که اه2226،  1)وارد

ناميده  "2قدم برداشتن تدریجی"ریزتری خرد کنند؛ جریانی که اسنایدر و همکارانش آن را 

(. براساس نظریه اميد افزایش تفکر گذرگاه منجر به افزایش تفکر عامل 1932اند )بهاری ،

ی اميد جز نهایی تئور شود. تفکر عاملین ترتيب منجر به افزایش اميد میمی شود که بد

استفاده  برای نشای درباره ظرفيتباشد. تفکر عامل شامل تفکرات و افکار شخصاسنایدر می

باشد. عامل همان انرژی یا توان ذهنی می(. تفکر 2226)وارد،  دهدگذرگاه یا مسير نشان می

انجام "و  "می توانم این کار را انجام دهم"به عبارت دیگر توان ذهنی برای گفتن اینکه 

 (.1932)بهاری ، "خواهم داد

ز ختلف تایيد شده است. اآثار مثبت اميد بر سالمت جسمانی و روانی در تحقيقات م

( در پژوهشی پی بردند که شرکت در برنامه اميد 1332جمله آن پروچاسکا و همکارانش )

درمانی قبل از شروع درمان، نتایج درمان موفقيت آميزتری را به همراه دارد. همچنين اسنایدر 

همبستگی  ( و احساس خود ارزشمندی1336و همکارنش نشان دادند که اميد با عاطفه مثبت )

 ( در ارتباط است.1331دارد و با افسردگی رابطه منفی )

م دادند. روان درمانی سرپایی انجا 814( در یک مطالعه، 1334کوپتا و همکارانش )

ها نشان داده است که درمانجوها قبل از اولين جلسه درمان با برنامه اميد درمانی بهبود یافته

 یافتند.
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 ی که اميد باالیی داشتند در مقایسه با کسانی که اميد( نشان داد کسان1338) 1چانگ

رهيز از پگيری از جمع، ای اجتنابی کمتری )مانند کنارهپایين داشتند از اقدامات مقابله

 (.1932کردند )به نقل از بهاری، مشکالت( استفاده می

ز برنامه ا ( در پژوهشی به بررسی، پيداکردن، پرورش، والقا اميد با استفاده2222وینگات )

ج این پژوهش نشان داد که اميد درمانی اسنایدر در خانواده درمانی پرداخته است، نتای

 گردد و همچنينش اميد باعث بهبودی در درمان میها عاطفی درمانجویان با پرورناراحتی

 خشد.بباشد که نتایج درمان رابهبود میه به اميد در درمان یک تمرینی مینشان داد توج

ای از درمان با استناد بر اميد درمانی بدست آورد که بسيار موثر ( یک نتيجه2229) 2کاپر

بود، در صورتی که درمانگر بتواند اميد را کشف کند و درمانگر را وادار کند تا اميد را بر 

( نشان 2224) 9گردد. هکينزچشمگيری باعث موفقيت در درمان میسر زبان بياورد به طور 

 گردد.يماران بستری مبتال به افسرگی میميد موجب کاهش ميزان نااميدی بداد که آموزش ا

( در یک پژوهش دانشگاهی، مزایای مرتبط به اميد را با 2221و همکارانش ) 4چوین

عملکرد تحصيلی و عملکرد ورزشی، سالمت فيزیکی و بهداشت روانی را مورد پژوهش 

د با عملکرد باالی تحصيلی در دوره ابتدایی، ها نشان داد سطوح باالی اميقرار دادند. بررسی

راهنمایی، دبيرستان و دانشگاه همراه است. از نظر سالمت جسمانی افراد اميدوار توانایی 

بهتری برای کنار آمدن و تنظيم با مشکالت جسمانی و حفظ سالمت بهتر هستند و بعالوه 

مثبت،  جمله منجر به ایجاد تفکرسطوح باالی اميد با بهداشت روانی رابطه تنگاتنگ دارد از 

 گردد و سطوح پایين اميد با عالئمهای گسترده اجتماعی میبت و شبکهخود ارزیابی مث

 .(2212، 1افسردگی و آسيب شناسی روانی در ارتباط است )به نقل از تشودی

( نشان داده است که افسردگی با اميد پایين همبستگی دارد و آموزش اميد 2221) 6ولز

ت صيالت کم و جنسيشود و بعد از آن اضطراب، تحبه کاهش افسردگی در افراد می نجرم
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چنين نشان داده است که اميد با درامد باال و های اميد پایين هستند. او همپيش بينی کننده

موقعيت اجتماعی بهتر، رابطه دارد. بين اميد و پيامدهای بهتر روان درمانی نيز رابطه وجود 

 دارد.

له نند پاسخ مثبت به مداخها ماروانی و جسمی که با انواع مقياس اميد با سالمتهمچنين 

پزشکی، سالمت زهنی، خلق مثبت، پرهيز از رویدادهای پرفشار زندگی، نشاط و شادکامی 

 (.2226،  واردکند )بينی میمثبت دارد و آنها را پيشدر امور زندگی مساله گشایی همبستگی 

د قرار یيرا بر سالمت جسمی و روانی مورد تأی نيز اهميت اميد چنين تحقيقات داخلهم

( به بررسی اثربخشی اميد درمانی گروهی بر ميزان 1981داده است. از جمله عالء الدینی )

اميد و سالمت روانی پرداخت که نتایج نشان داد برنامه اميد درمانی منجر به افزایش اميد و 

 وری اجتماعی و افسردگی شده است.سالمت روانی شده و کاهش نارساکنش 

بررسی معناداری زندگی، اميد، رضایت از زندگی و سالمت روان  ( به1981نصيری )

عناداری م در زنان پرداخت، نتایج نشان داد بين معناداری زندگی و اميد همبستگی مثبت و

زندگی و ی زندگی و رضایت از ای اميد در رابطه بين معناداروجود دارد و نقش واسطه

تواند سبب افزایش اداری زندگی در تعامل با اميد میهای سالمت روان بود و معنشاخص

 شادی و رضایت زندگی و کاهش افسردگی گردد.

 نی که به مراکز مشاورهثير آموزش گروهی اميد به زوجي( به بررسی تأ1981دی )حمي

روهی اميد و کاهش کنند پرداخت و نتيجه پژوهش نشان داد بين آموزش گمراجعه می

 تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.

( در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی برنظریة اميد 1988قاسمی )

اسنایدر بر ميزان شادکامی سالمندان پرداخت، نتایج نشان داد مداخالت آموزش گروهی 

بررسی ( به 1988ی سالمندان شد. بهاری )مبتنی بر نظریه اميد اسنایدر منجر به افزایش شادکام

لفه اميد در زوجين در آستانه طالق پرداخت. نتيجه پژوهش بيانگر این بود که کاربرد تأثير مؤ

 ل در کاهش کلی تعارض زناشوییها در مقایسه با گروه کنتراميد و بخشش و ترکيب آن

روه های گای هيجانی زوجهر معناداری نداشته است اما واکنشثيهای متقاضی طالق تأزوج

 اميد و بخشش را به طور معناداری کاهش داده است.
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( در تحقيق خود به بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد اميد 1988بيجاری )

درمانی بر افزایش ميزان اميد به زندگی زنان مبتال به سرطان پستان پرداخت، نتایج نشان 

د به طور معناداری موجب افزایش اميد به زندگی و کاهش دادآموزش مبتنی بر رویکرد امي

 گردد.گی زنان مبتال به سرطان پستان میافسرد

( در تحقيقی به بررسی و مقایسه دو روش دارو درمانی و اميد درمانی 1983ستوده اصل )

فشارخون اساسی پرداخت، نتایج نشان داد اميد  مبتالبه زندگی بيماران بر ابعاد کيفيت

ی بيش از درمان دارویی باعث بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتال به فشارخون اساسی درمان

 شد.

ور ثير شگرف اميد بر ارتقای کيفيت زندگی که در ایران هنوز به طبنابراین با توجه به تأ

جدی مورد پژوهش واقع نشده، تحقيقاتی منسجم برای توضيح نقش کارکردی و معنادار 

تا کنون  آید و اینکهطباقی دانشجویان ضروری به نظر میانطباقی و غير اناميد در رفتارهای 

های بکیش اميد و تغيير سثير آموزش اميد بر روی اسنادها بررسی نشده است از این رو افزاتأ

هایی که در ارتباط با اند آموزش و پرورش و تمامی ارگاناسنادی دانشجویان می تو

گذار ی دانشجویان در آموزش صحيح و اثرو هدایت رفتارهادانشجویان هستند را در کنترل 

امور فرهنگی، اجتماعی، اخالقی به این قشر فعال و پویای جامعه یاری رساند و لذا پژوهش 

حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده که چگونه می توان با افزایش اميد بر روی 

 های علی دانشجویان تأثير گذاشت؟اسناد

 پژوهشروش 

 پس آزمون با گروه کنترل بود –پژوهش حاضر به صورت طرح نيمه آزمایشی پيش آزمون 

دادند. یمکه جامعه آماری آن را کليه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسدآباد تشکيل 

نفر در گروه کنترل  24نفر در گروه آزمایش و  24کالس درس انتخاب و  2در این طرح 

 قرار گرفت.
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(: این پرسش نامه توسط سليگمن و همکاران تهيه شد ASQپرسش نامه سبک اسناد )

 -ایداربيرونی، پ –های مثبت و منفی در ابعاد درونینادهای علی افراد را برای موقعيتکه اس

کنند و گرایش فرد را برای توضيح در مورد علت جزیی اندازه گيری می -یدار و کلیناپا

 دهد.ورد سنجش قرار میهای خوب و بد، مرویداد

را در سه بعد مورد های تبيين گزارشی است که سبک –این پرسشنامه یک ابزار خود

ها ابتدا باید علت یک رویداد را بنویسند و دهد. در این پرسشنامه آزمودنیبررسی قرار می

ری يرا بر روی یک مقياس هفت درجه ای از نظر ميزان درونی بودن، پایداری و فراگسپس آن

مشخص کنند. از آنجا که هدف از تهيه این پرسشنامه بررسی سبک تبيين اشخاص در 

رویداد فرضی مطرح شده است.  12موقعيت های گوناگون بوده است، در این پرسشنامه 

رویداد مربوط به  6ابراین باشند. بنها مثبت و نيم دیگر منفی میقعيتنيمی از این مو

ها از آزمودنی شوند. ابتداهای بد مربوط میدیگر به موقعيترویداد  6ی خوب و هاموقعيت

را بر شود که یک علت اصلی را برای هر رویداد فرضی بيان کنند و سپس آنخواسته می

 روی یک مقياس هفت درجه ای در هر سه بعد رتبه بندی کنند.

 ( توسط مطالعات مختلف بررسی شده است. در مطالعات بيگدلیASQثبات درونی )

، 11/2، پيامد خوشایند درونی 19/2ضریب آلفای کرنباخ را برای پيامد ناخوشایند درونی 

 48/2، پيامد ناخوشایند همه شمول 43/2، پيامد خوشایند پایدار 11/2پيامد ناخوشایند پایدار 

 به دست آمده است. 12/2و پيامد خوشایند همه شمول 

 کواریانس انجام شد.ها با استفاده از تحليل تجزیه و تحليل داده
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 هاافتهی

 های مثبتهای اسناد در موقعیت. میانگین و انحراف معیار نمرات سبک2جدول 

 انحراف معيار ميانگين گروه ها

 آزمایش کنترل آزمایش کنترل فراوانی اسناد

 13/9 32/4 11/96 14/92 24 درونی

 43/2 21/2 64/12 4/14 24 بيرونی

 21/9 96/9 16/92 68/29 24 پایدار

 21/2 12/1 11/12 21/19 24 ناپایدار

 12/4 26/9 81/91 13/21 24 کلی

 21/2 11/2 66/11 11/19 24 اختصاصی

ل و های مثبت در دو گروه کنتردهد که ميانگين نمرات اسناد در موقعيتنتایج نشان می

آزمایش متفاوت بوده است. ميانگين نمرات اسناد درونی، پایدار و کلی در گروه آزمایش 

نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است، در حاليکه ميانگين نمرات اسناد بيرونی، ناپایدار و 

 اختصاصی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش پيدا کرده است. 

 های منفیهای اسناد در موقعیت. میانگین و انحراف معیار نمرات سبک1جدول 

 انحراف معيار ميانگين گروه ها 

 آزمایش کنترل آزمایش کنترل فراوانی اسناد

 11/2 26/2 98/11 18/19 24 درونی

 9/2 91/1 28/18 36/12 24 بيرونی

 34/1 22/2 11/11 94/11 24 پایدار

 11/9 1/2 18/91 1/16 24 ناپایدار

 61/1 22/2 61/3 33/19 24 کلی

 11/2 11/1 88/13 13/12 24 اختصاصی

 های منفی در دو گروه کنترل وها نشان داد که ميانگين نمرات اسناد در موقعيتیافته

آزمایش متفاوت بوده است. ميانگين نمرات اسناد درونی، پایدار و کلی در گروه آزمایش 

 کاهش یافته است، در حاليکه ميانگين نمرات اسناد بيرونی، ناپایدار ونسبت به گروه کنترل 

 اختصاصی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش پيدا کرده است.
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 های مثبتهای اسناد دانشجویان در موقعیت. بررسی تأثیر آموزش امید اسنایدر بر سبک2جدول 

 مجذور اتا سطح معنی داری F مقدار اسناد

 24/2 221/2 22/14 درونی

 29/2 29/2 482/1 بيرونی

 21/2 222/2 31/16 پایدار

 21/2 143/2 111/2 ناپایدار

 22/2 221/2 46/12 کلی

 29/2 246/2 982/1 اختصاصی

نتایج تحليل کواریانس نشان داد تفاوت ميانگين نمرات اسناد درونی، پایدار و کلی در 

بوده است. به عبارت دیگر آموزش اميد اسنایدر باعث دار گروه کنترل و آزمایش معنی

 گردد. اما تأثيرافزایش اسناد درونی، پایدار و کلی رویدادهای مثبت در دانشجویان می

معناداری در اسناد بيرونی، ناپایدار و اختصاصی رویدادهای مثبت در آنان ندارد. با توجه به 

زایش های مثبت بر افتأثير را در موقعيت نمرات مجذور اتا آموزش اميد اسنایدر بيشترین

 اسناد پایدار داشته است.

 های منفیهای اسناد در موقعیت. بررسی تأثیر آموزش امید اسنایدر بر سبک4جدول 

 مجذور اتا سطح معنی داری F مقدار اسناد

 21/2 149/2 211/2 درونی

 22/2 222/2 832/12 بيرونی

 92/2 221/2 216/13 پایدار

 24/2 221/2 891/19 ناپایدار

 23/2 244/2 288/4 کلی

 29/2 221/2 914/19 اختصاصی

ها همچنين نشان داد تفاوت ميانگين نمرات اسناد بيرونی، پایدار، ناپایدار، کلی و یافته

دار بوده است. به عبارتی آموزش اميد اسنایدر اختصاصی در گروه کنترل و آزمایش معنی

گردد. های منفی در دانشجویان میرونی، ناپایدار و اختصاصی موقعيتبي باعث افزایش اسناد

ها نشان داد آموزش اميد اسنایدر به طور معنی داری موجب کاهش اسناد پایدار همچنين یافته
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اد داری بر اسنگردد، اما این آموزش تأثير معنیو کلی رویدادهای منفی در دانشجویان می

 رد. درونی رویدادهای منفی ندا

-چنين با توجه به نمرات مجذور اتا آموزش اميد اسنایدر بيشترین تأثير را در موقعيتهم

 های منفی بر کاهش اسناد پایدار دارد.

 گیریبحث و نتیجه

دی اهای اسنی آموزش اميد اسنایدر بر روی سبکهدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخش

اسنایدر  بتنی بر نظریهداد که آموزش اميد مهای پژوهش نشان دانشجویان انجام گرفت. یافته

ر گردد، در حاليکه بیش اسناد درونی، پایدار و کلی میهای مثبت موجب افزادر موقعيت

ين در چنعناداری ندارد. همها تاثير مدار و اختصاصی در همين موقعيتابعاد بيرونی، ناپای

زایش گردد و افاختصاصی می د بيرونی، ناپایدار وهای منفی موجب افزایش اسناموقعيت

 ابعاد اسناد پایدار و کلی شده است.

به عبارت دیگر برنامه آموزشی مذکور موجب افزایش سبک اسنادی خوش بينانه 

دار و کلی( بينانه )پایهای مثبت و کاهش سبک اسنادی بددار و کلی( در موقعيت)درونی ، پای

های زش اميد بر سبک های اسناد، یافتهگردد. در مورد نقش آموهای منفی میدر موقعيت

های ین جود نتایج این پژوهش با پژوهشتقریباَ ناچيزی در ادبيات پژوهشی موجود است با ا

تی، ها )جسمی، عاطفی، روان شناخن یک سپر حفاظتی در تمام عرصهدیگر که اميد را به عنوا

( 2221اینکه اسنایدر و فلدمن) ؛ از جملهباشداند، هماهنگ میمعنوی، اجتماعی( مفيد دانسته

( نشان دادند افزایش اميد و معنادار بودن زندگی به صورت تعاملی 1338)و باور و دیگران

ه افرادی اند کهای پژوهشی نشان دادهگردد. یافتهثبت میمنجر به افزایش شادی و عواطف م

(، عملکرد 1331 ،اند، عزت نفس زیادتر )رکراميدواری باالتری برخوردار بوده که از

از این اعتقاد برخوردارند  اند. همچنين این افراد( برخوردار بوده1338بهتر )وونگ، تحصيلی 

ها روبرو شوند، سازگار هایی که ممکن است در زندگی شان با آنتوانند با چالشکه می

 ایت بيشتری دارند )کينگ وشوند، شادی باالتری را تجربه کنند و از زندگی شان رض

 (.2226، گراندی
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(، کوپتا و همکارانش 1332های پروچاسکا و همکارانش )همچنين با نتایج پژوهش

(، چوین و 2224(، هکينز )2229(، کاپر )2222(، وینگات )1338(، چانگ )1334)

های ( که همگی تأثير مثبت اميد بر جنبه2226(، وارد )2221ز )(، ول2221همکارانش )

( نشان 2222باشد. از جمله اسنایدر )اند همسو میتایيد کرده عاطفی و روان شناختی جسمی،

هایشان را شيونز بينند تا شکستهایشان را میاميد باالتری دارند بيشتر موفقيتداد افرادی که 

دگی و عزت ( نشان دادند برنامه اميد درمانی منجر به افزایش معنای زن2226و همکاران )

 گردد.نفس و کاهش افسردگی می

های مرتبط در داخل کشور نيز نتایج چنين علی رغم محدودیت وجود پژوهشهم 

(، ستوده اصل 1983( و رفيعی )1981( و عالء الدینی )1981پژوهش حاضر با نصيری )

 سو بود.( هم1988(، بيجاری )1983)

 ازاشاره کرد  توانهای اسناد به چند نکته میدر توجيه تأثير این برنامه آموزشی بر سبک

گيرند که اهداف مهم قابل دستيابی را انتخاب کنند، یعنی اهدافی جمله اینکه افراد یاد می

که رسيدن آن برای فرد ارزشمند باشد، به عبارتی افراد به کاميابی و تحقق هدف اميدوار 

های ش. آموز"آیمبه خوبی از عهده این کار برمی " باشند؛ یعنی همان گفتگوی درونی که

نع جهت دستيابی به اهداف کند که در رسيدن به مواه به افراد کمک میارائه شد

های منفی( هيجانات منفی را با شدت کمتری تجربه کنند، برای رسيدن به اهداف )موقعيت

. های قابل دسترس را انتخاب کنندزین انتخاب کنند و با انعطاف هدفخود مسيرهای جایگ

 آموزد که از تفکر گذرگاه استفاده کنند به عبارتیمی ن این برنامه آموزشی به افرادهمچني

راهکارهای رسيدن به اهداف را خلق کنند و در آخر آموزش اميد به افراد کمک می کند 

 که انگيزه الزم برای به اجرا درآورن این راهکارها را ایجاد و در طول مسير حفظ کنند.
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 منابع
و اسنادهای علی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه  (. بررسی رابطه هيجانها1982الفت، محمد. )

 تبریز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.

(. تاثير 1983بهاری، فرشاد؛ فاتحی زاده، مریم؛ احمدی، احمد؛ مولوی، حسين و بهرامی، فاطمه. )

ناختی بين شمشاوره زناشویی مبتنی بر اميد، بخشش و ترکيبی از این دو بر ميزان تحریفهای 

 .21-99، 1، شماره  8، دوره فصلنامه علوم رفتاریفردی زوجهای متقاضی طالق. 

 (. مبانی اميد و اميد درمانی: راهنمای اميد آفرینی. تهران: دانژه.1932بهاری، فرشيده. )

(. بررسی آزمایشی سبک اسنادی در الگوی درماندگی آموخته شده. پایان 1912بيگدلی ، ایمان .)

 کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربيت مدرس.نامه 

بيجاری، هانيه؛ قنبری هاشم آبادی، بهرام علی؛ آقامحمدیان شعرباف، حميدرضا؛ و همایی شاندیز ، 

(. بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد اميد درمانی بر افزایش ميزان 1988فاطمه.)

اه طالعات تربيتی و روان شناسی دانشگمجله ماميد به زندگی زنان مبتال به سرطان پستان. 
 .111-114، 1، دوره دهم، شمارهفردوسی

(. بررسی اثربخشی راهبردهای یادگيری با روش توضيح مستقيم بر منبع کنترل 1981پناهی، سهيال. )

و سبک اسنادی دانش آموزان دختر سال دوم راهنمایی شهر همدان. پایان نامه کارشناسی 

 طباطبایی.ارشد، دانشگاه عالمه 

(. کودک 1989سليگمن، مارتين.ای. پی؛ رایویچ، کارن ، کاکس ، ليزا ، جی .، و گيهام ، جين. )

 خوشبين )ترجمه فروزنده داورپناه(. تهران ، رشد.

(. مقایسه دو روش دارو 1983ستوده اصل ،نعمت؛ نشاط دوست، حميدطاهر و کالنتری، مهرداد. )

جله روان ميفيت زندگی بيماران مبتال به فشار خون اساسی. درمانی و اميد درمانی بر ابعاد ک
 .21-94، 1، سال دوم، شماره شناسی بالينی

(. بررسی اثر بخشی اميد درمانی 1981عالءدینی، زهره؛ کجباف، محمدباقر و مولوی، حسين. )

، دوره اول، شماره فصلنامه پژوهش در سالمت روانیگروهی بر ميزان اميد و سالمت روانی. 

 .61-16چهارم، 

واگرا در دانشجویان -(. سبک های اسنادی و سبک های یادگيری همگرا1988قاسمی، نظام الدین. )

 .113-181، 9، شماره 9، دوره مجله علوم رفتاریافسرده و عادی. 
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(. اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه 1988قاسمی، افشان؛ عابدی، احمد و باغبان، ایران. )

مجله دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی ر بر ميزان شادکامی سالمندان. اميد اسناید
 .11-42، 41)اصفهان(، شماره دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان 

(. روان شناسی مثبت: علم شادمانی و نيرومندی انسان. ترجمه حسن پاشاشریفی و 2224کار، االن. )

 (. تهران: سخن.1981جعفر نجفی زند، )

(. مقایسه سبک های اسنادی، جهت گيری زندگی، سالمت عمومی و 1988می، فرشيده. )کاظ

بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان خوشبين و بدبين کالس پنجم ابتدایی منطقه یک 

تهران و بررسی اثر بازآموزی اسنادی مادران و کودکان بر ایمن سازی روانی کودکان بدبين. 

 صصی، دانشکاه عالمه طباطبایی.پایان نامه دکتری تخ
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