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چکیده
هدف پژوهش تعيين اثر بخشی آموزش اميد مبتنی بر نظریه اسنایدر بر سبکها ی اسنادی دانشجویان بود.
این پژوهش از نوع نيمه آزمایشی بود که با نمونه گيری تصادفی  24نفر در دو گروه آزمایش و کنترل
جایگزین شدند و به منظور اندازه گيری سبکهای اسناد از پرسشنامه سبک اسنادی ) (ASQاستفاده شد.
دادههای بدست آمده با آزمون تحليل کواریانس تجزیه و تحليل شد ،نتایج نشان داد که برنامه آموزشی اميد
باعث افزایش سبک اسنادی مثبت (درونی– پایدار– کلی) در موقعيتهای مثبت و کاهش سبک اسنادی
منفی (بيرونی– ناپایدار– اختصاصی) در موقعيتهای منفی شده است ،پس آموزش اميد میتواند بر
سبکهای اسنادی موثر باشد ،با توجه به استفاده از این روش آموزشی به منظور تغيير سبکهای اسنادی منفی
به سبکهای اسنادی مثبت پيشنهاد میگردد.
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مقدمه
مفهوم "سبک اسناد "1فرایندی است که افراد به کار میبرند تا رویدادها یا رفتارها را به
عوامل زیر بنایی آنها پيوند دهند و مستمرانه تالش میکنند تا حوادث و تجربههای زندگی
را بفهمند (به ویژه حوادث منفی و براساس فهم و ادراکشان انگيزههای عمل را صورت بندی
میکنند (کریمی.)1981،
هایدر 2به عنوان بنيان گذار نظریه اسناد ،آن را به عوامل شخصی و موقعيتی تقسيم کرد
(کریمی ،)1981،سپس واینر )1381( 9در نظریه استنباط متناظر توجه خود را بر پيامدهای
رفتاری به عنوان مبنای اسناد متمرکز کرد و بعد پایداری را به نظریه اسناد هایدر افزود .او
معتقد است که اسنادهای درونی یا بيرونی به تنهایی نمیتواند کل فرایند اسناد دهی را در بر
گيرد؛ به ویژه زمانی که ما به دنبال پيدا کردن علتهای موفقيت یا شکست هستيم ،به طور
خالصه میتوان گفت که مردم برای درک علت موفقيت و شکستهای خود به سه بعد
درونی– بيرونی ،پایدار  -ناپایدار و قابل کنترل توجه میکنند (قاسمی.)1981 ،
دانشجویان دليل موفقيتشان در کسب نمره خوب را درونی و قابل کنترل اظهار
میکردند (واینر )2222،و خود را قادر به توليد پاسخهای رفتاری مورد نياز ارزیابی میکردند
به سطوح باالی موفقيت تحصيلی نائل میآیند و الگوی پيچيده واسطه ای را در نظر میگيرند
که با رخداد حوادث زندگی (حوادث استرس زا) شروع میشود و با یک واکنش رفتاری
(رفتار مقابله ای) به پایان میرسد .چنين واسطههایی ذاتا انگيزشی هستند و نتيجه گيریهای
اسنادی و انتظارات عاطفی وشناختی را در نظر میگيرد (کاظمی.)1988 ،
با توجه به تحقيقات انجام شده در زمينه اسناد ،انتسابهای کنترل پذیر و درونی و پایدار
در موفقيت از جمله عواملی است که باعث افزایش عزت نفس میگردد و فرد میتواند با
درونیکردن و کنترل پذیر و پایدار دانستن آن ،هيجانهای مثبت خود را باال برده و عزت
نفسش را افزایش دهد و چون انتساب بيرونی موفقيت موجب کاهش عزت نفس و
انتسابهای کنترل ناپذیر و ناپایدار شکست موجب افزایش آن است فرد میتواند به منظور
1 attribution style
2 Heider
3 Weiner
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افزایش عزت نفس موفقيتها را به توانایی خود نسبت دهد و شکستها را کنترل ناپذیر و
ناپایدار بداند و در کنار آن شاخه جدید علم روان شناسی و دیدگاههای نوین اش درصدد
بررسی ظرفيتها و قدرتهای روان شناختی بجای آسيب شناسی روانی می باشند .اعتقاد
اساسی روان شناسی مثبت 1این است که ویژگیهای مثبت قابل اندازه گيری میتواند به
عنوان سپری افراد را در برابر حوادث نامطلوب ،عوامل خطر زایی (ریسک فاکتورها) مانند
حوادث استرس زای زندگی محافظت نمایند ،لذا بررسی کيفيتهای مثبت افرادی که چنين
معيارهایی را دارا هستند ،به طور مستقيم در رسيدن به این امر محققين را یاری میرساند که
اميد 2یکی از سازههای شناختی -انگيزشی است که در این زمينه مورد تاکيد قرار گرفته است
(یعقوبی و محققی.)1988،
در این بين اسنایدر )2222( 9نظریه انگيزشیای ارائه داد که بر متغير انگيزشی – شناختی
اميد متمرکز است .و آن را "قابليت درک مسيرهایی متعدد برای رسيدن به هدف و ایجاد
انگيزه و تفکر کارگزار برای استفاده از آن مسيرها" تعریف کرده است.
تئوری اسنایدر سه مولفه اصلی را در بر میگيرد که شامل اهداف ،4تفکر گذرگاه،1
تفکر عامل 6است (اسنایدر .)2222،اهداف جزء مهم و سنگ بنای تئوری اميد میباشند.
اهداف میتوانند کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت باشند (اسنایدر  )2222،و همچنين
اهداف میتوانند به صورت تصورات دیداری و توضيحات کالمی یا بازنمایهای ذهنی
باشند .نظریه اميد دو نوع هدف خاص را مشخص میکند ،اهداف گرایشی (رویکردی) که
ميل برای یک کار مثبت را نشان میدهد و اهداف اجتنابی که از چيزهای منفی جلوگيری
میکند .اگرچه اهداف متفاوتی وجود دارد اما آموزش اميد نشان میدهد که بهترین اهداف،
اهدافی است که برای فرد رسيدن به آن دارای ارزش باشد و با داشتن موانع چالش انگيز ولی
نه برطرف نشدنی ،احتمال دستيابی به آنها در ميان مدت وجود داشته باشد (کار.)1988،1
1 Positive Psychology
2 hope
3 Snyder
4 goals
5 Pathway thinking
6 agency thinking
7 carr
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تفکر گذرگاه به تصورات افراد دایر بر اینکه آنها قادر خواهند بود مسيرهای موثری برای
اهداف مورد نظرشان خلق کنند ،اشاره دارد .گذرگاهها توانایی موجود افراد را در راههای
عملی معطوف به هدف نشان میدهند .هر فردی که دارای اميد باالیی باشد از توانایی باالیی
برای ایجاد مسيرهای مطلوب برخوردار است ،در حالی که افرادی که اميد کمی دارند
احتماالً نمیتوانند از مسيرهای زیادی برخوردار باشند یا از مسيرهای جایگزین استفاده کنند
(وارد .)2226 ، 1افراد پر اميد تمایل دارند که اهداف پيچيده طوالنی مدت را به قدمهای
ریزتری خرد کنند؛ جریانی که اسنایدر و همکارانش آن را "قدم برداشتن تدریجی "2ناميده
اند (بهاری  .) 1932،براساس نظریه اميد افزایش تفکر گذرگاه منجر به افزایش تفکر عامل
می شود که بدین ترتيب منجر به افزایش اميد میشود .تفکر عامل جز نهایی تئوری اميد
اسنایدر میباشد .تفکر عامل شامل تفکرات و افکار شخصی درباره ظرفيتشان برای استفاده
گذرگاه یا مسير نشان میدهد (وارد .)2226 ،تفکر عامل همان انرژی یا توان ذهنی میباشد.
به عبارت دیگر توان ذهنی برای گفتن اینکه "می توانم این کار را انجام دهم" و "انجام
خواهم داد" (بهاری .)1932،
آثار مثبت اميد بر سالمت جسمانی و روانی در تحقيقات مختلف تایيد شده است .از
جمله آن پروچاسکا و همکارانش ( )1332در پژوهشی پی بردند که شرکت در برنامه اميد
درمانی قبل از شروع درمان ،نتایج درمان موفقيت آميزتری را به همراه دارد .همچنين اسنایدر
و همکارنش نشان دادند که اميد با عاطفه مثبت ( )1336و احساس خود ارزشمندی همبستگی
دارد و با افسردگی رابطه منفی ( )1331در ارتباط است.
کوپتا و همکارانش ( )1334در یک مطالعه 814 ،روان درمانی سرپایی انجام دادند.
یافته ها نشان داده است که درمانجوها قبل از اولين جلسه درمان با برنامه اميد درمانی بهبود
یافتند.

1 Ward
2 Stepping
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چانگ )1338( 1نشان داد کسانی که اميد باالیی داشتند در مقایسه با کسانی که اميد
پایين داشتند از اقدامات مقابلهای اجتنابی کمتری (مانند کنارهگيری از جمع ،پرهيز از
مشکالت) استفاده میکردند (به نقل از بهاری.)1932 ،
وینگات ( )2222در پژوهشی به بررسی ،پيداکردن ،پرورش ،والقا اميد با استفاده از برنامه
اميد درمانی اسنایدر در خانواده درمانی پرداخته است ،نتایج این پژوهش نشان داد که
ناراحتیها عاطفی درمانجویان با پرورش اميد باعث بهبودی در درمان میگردد و همچنين
نشان داد توجه به اميد در درمان یک تمرینی میباشد که نتایج درمان رابهبود میبخشد.
کاپر )2229( 2یک نتيجهای از درمان با استناد بر اميد درمانی بدست آورد که بسيار موثر
بود ،در صورتی که درمانگر بتواند اميد را کشف کند و درمانگر را وادار کند تا اميد را بر
سر زبان بياورد به طور چشمگيری باعث موفقيت در درمان میگردد .هکينز )2224( 9نشان
داد که آموزش اميد موجب کاهش ميزان نااميدی بيماران بستری مبتال به افسرگی میگردد.
چوین 4و همکارانش ( )2221در یک پژوهش دانشگاهی ،مزایای مرتبط به اميد را با
عملکرد تحصيلی و عملکرد ورزشی ،سالمت فيزیکی و بهداشت روانی را مورد پژوهش
قرار دادند .بررسیها نشان داد سطوح باالی اميد با عملکرد باالی تحصيلی در دوره ابتدایی،
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
سطوح باالی اميد با بهداشت روانی رابطه تنگاتنگ دارد از جمله منجر به ایجاد تفکر مثبت،
خود ارزیابی مثبت و شبکههای گسترده اجتماعی میگردد و سطوح پایين اميد با عالئم
افسردگی و آسيب شناسی روانی در ارتباط است (به نقل از تشودی.)2212 ،1
ولز ) 2221( 6نشان داده است که افسردگی با اميد پایين همبستگی دارد و آموزش اميد
منجر به کاهش افسردگی در افراد میشود و بعد از آن اضطراب ،تحصيالت کم و جنسيت
1 chang
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پيش بينی کنندههای اميد پایين هستند .او همچنين نشان داده است که اميد با درامد باال و
موقعيت اجتماعی بهتر ،رابطه دارد .بين اميد و پيامدهای بهتر روان درمانی نيز رابطه وجود
دارد.
همچنين اميد با سالمت روانی و جسمی که با انواع مقياسها مانند پاسخ مثبت به مداخله
پزشکی ،سالمت زهنی ،خلق مثبت ،پرهيز از رویدادهای پرفشار زندگی ،نشاط و شادکامی
در امور زندگی مساله گشایی همبستگی مثبت دارد و آنها را پيشبينی میکند (وارد .)2226 ،
همچنين تحقيقات داخلی نيز اهميت اميد را بر سالمت جسمی و روانی مورد تأیيد قرار
داده است .از جمله عالء الدینی ( )1981به بررسی اثربخشی اميد درمانی گروهی بر ميزان
اميد و سالمت روانی پرداخت که نتایج نشان داد برنامه اميد درمانی منجر به افزایش اميد و
سالمت روانی شده و کاهش نارساکنش وری اجتماعی و افسردگی شده است.
نصيری ( )1981به بررسی معناداری زندگی ،اميد ،رضایت از زندگی و سالمت روان
در زنان پرداخت ،نتایج نشان داد بين معناداری زندگی و اميد همبستگی مثبت و معناداری
وجود دارد و نقش واسطهای اميد در رابطه بين معناداری زندگی و رضایت از زندگی و
شاخصهای سالمت روان بود و معناداری زندگی در تعامل با اميد میتواند سبب افزایش
شادی و رضایت زندگی و کاهش افسردگی گردد.
حميدی ( )1981به بررسی تأثير آموزش گروهی اميد به زوجينی که به مراکز مشاوره
مراجعه میکنند پرداخت و نتيجه پژوهش نشان داد بين آموزش گروهی اميد و کاهش
تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.
قاسمی ( ) 1988در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی برنظریة اميد
اسنایدر بر ميزان شادکامی سالمندان پرداخت ،نتایج نشان داد مداخالت آموزش گروهی
مبتنی بر نظریه اميد اسنایدر منجر به افزایش شادکامی سالمندان شد .بهاری ( )1988به بررسی
تأثير مؤلفه اميد در زوجين در آستانه طالق پرداخت .نتيجه پژوهش بيانگر این بود که کاربرد
اميد و بخشش و ترکيب آنها در مقایسه با گروه کنترل در کاهش کلی تعارض زناشویی
زوجهای متقاضی طالق تأثير معناداری نداشته است اما واکنشهای هيجانی زوجهای گروه
اميد و بخشش را به طور معناداری کاهش داده است.
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بيجاری ( )1988در تحقيق خود به بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد اميد
درمانی بر افزایش ميزان اميد به زندگی زنان مبتال به سرطان پستان پرداخت ،نتایج نشان
دادآموزش مبتنی بر رویکرد امي د به طور معناداری موجب افزایش اميد به زندگی و کاهش
افسردگی زنان مبتال به سرطان پستان میگردد.
ستوده اصل ( )1983در تحقيقی به بررسی و مقایسه دو روش دارو درمانی و اميد درمانی
بر ابعاد کيفيت زندگی بيماران مبتالبه فشارخون اساسی پرداخت ،نتایج نشان داد اميد
درمانی بيش از درمان دارویی باعث بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتال به فشارخون اساسی
شد.
بنابراین با توجه به تأثير شگرف اميد بر ارتقای کيفيت زندگی که در ایران هنوز به طور
جدی مورد پژوهش واقع نشده ،تحقيقاتی منسجم برای توضيح نقش کارکردی و معنادار
اميد در رفتارهای انطباقی و غير انطباقی دانشجویان ضروری به نظر میآید و اینکه تا کنون
تأثير آموزش اميد بر روی اسنادها بررسی نشده است از این رو افزایش اميد و تغيير سبکهای
اسنادی دانشجویان می تواند آموزش و پرورش و تمامی ارگانهایی که در ارتباط با
دانشجویان هستند را در کنترل و هدایت رفتارهای دانشجویان در آموزش صحيح و اثرگذار
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
اسنادهای علی دانشجویان تأثير گذاشت؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر به صورت طرح نيمه آزمایشی پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود
که جامعه آماری آن را کليه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسدآباد تشکيل میدادند.
در این طرح  2کالس درس انتخاب و  24نفر در گروه آزمایش و  24نفر در گروه کنترل
قرار گرفت.
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پرسش نامه سبک اسناد ( :)ASQاین پرسش نامه توسط سليگمن و همکاران تهيه شد
که اسنادهای علی افراد را برای موقعيتهای مثبت و منفی در ابعاد درونی– بيرونی ،پایدار-
ناپایدار و کلی -جزیی اندازه گيری میکنند و گرایش فرد را برای توضيح در مورد علت
رویدادهای خوب و بد ،مورد سنجش قرار میدهد.
این پرسشنامه یک ابزار خود– گزارشی است که سبکهای تبيين را در سه بعد مورد
بررسی قرار میدهد .در این پرسشنامه آزمودنیها ابتدا باید علت یک رویداد را بنویسند و
سپس آنرا بر روی یک مقياس هفت درجه ای از نظر ميزان درونی بودن ،پایداری و فراگيری
مشخص کنند .از آنجا که هدف از تهيه این پرسشنامه بررسی سبک تبيين اشخاص در
موقعيت های گوناگون بوده است ،در این پرسشنامه  12رویداد فرضی مطرح شده است.
نيمی از این موقعيتها مثبت و نيم دیگر منفی میباشند .بنابراین  6رویداد مربوط به
موقعيتهای خوب و  6رویداد دیگر به موقعيتهای بد مربوط میشوند .ابتدا از آزمودنیها
خواسته می شود که یک علت اصلی را برای هر رویداد فرضی بيان کنند و سپس آنرا بر
روی یک مقياس هفت درجه ای در هر سه بعد رتبه بندی کنند.
ثبات درونی ( )ASQتوسط مطالعات مختلف بررسی شده است .در مطالعات بيگدلی
ضریب آلفای کرنباخ را برای پيامد ناخوشایند درونی  ،2/19پيامد خوشایند درونی ،2/11
پيامد ناخوشایند پایدار  ،2/11پيامد خوشایند پایدار  ،2/43پيامد ناخوشایند همه شمول 2/48
و پيامد خوشایند همه شمول  2/12به دست آمده است.
تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از تحليل کواریانس انجام شد.
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یافتهها
جدول  .2میانگین و انحراف معیار نمرات سبکهای اسناد در موقعیتهای مثبت
انحراف معيار

ميانگين گروه ها
اسناد

فراوانی

کنترل

آزمایش

کنترل

آزمایش

درونی

24

92/14

96/11

4/32

9/13

بيرونی

24

14/4

12/64

2/21

2/43

پایدار

24

29/68

92/16

9/96

9/21

ناپایدار

24

19/21

12/11

1/12

2/21

کلی

24

21/13

91/81

9/26

4/12

اختصاصی

24

19/11

11/66

2/11

2/21

نتایج نشان میدهد که ميانگين نمرات اسناد در موقعيتهای مثبت در دو گروه کنترل و
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.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار نمرات سبکهای اسناد در موقعیتهای منفی
انحراف معيار

ميانگين گروه ها
اسناد

فراوانی

کنترل

آزمایش

کنترل

آزمایش

درونی

24

19/18

11/98

2/26

2/11

بيرونی

24

12/36

18/28

1/91

2 /9

پایدار

24

11/94

11/11

2/22

1/34

ناپایدار

24

16/1

91/18

2 /1

9/11

کلی

24

19/33

3/61

2/22

1/61

اختصاصی

24

12/13

13/88

1/11

2/11

یافتهها نشان داد که ميانگين نمرات اسناد در موقعيتهای منفی در دو گروه کنترل و
آزمایش متفاوت بوده است .ميانگين نمرات اسناد درونی ،پایدار و کلی در گروه آزمایش
نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است ،در حاليکه ميانگين نمرات اسناد بيرونی ،ناپایدار و
اختصاصی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش پيدا کرده است.
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جدول  .2بررسی تأثیر آموزش امید اسنایدر بر سبکهای اسناد دانشجویان در موقعیتهای مثبت
اسناد

مقدار F

سطح معنی داری

مجذور اتا

درونی

14/22

2/221

2/24

بيرونی

1/482

2/29

2/29

پایدار

16/31

2/222

2/21

ناپایدار

2/111

2/143

2/21

کلی

12/46

2/221

2/22

اختصاصی

1/982

2/246

2/29

نتایج تحليل کواریانس نشان داد تفاوت ميانگين نمرات اسناد درونی ،پایدار و کلی در
گروه کنترل و آزمایش معنیدار بوده است .به عبارت دیگر آموزش اميد اسنایدر باعث
افزایش اسناد درونی ،پایدار و کلی رویدادهای مثبت در دانشجویان میگردد .اما تأثير
معناداری در اسناد بيرونی ،ناپایدار و اختصاصی رویدادهای مثبت در آنان ندارد .با توجه به
نمرات مجذور اتا آموزش اميد اسنایدر بيشترین تأثير را در موقعيتهای مثبت بر افزایش
اسناد پایدار داشته است.
جدول  .4بررسی تأثیر آموزش امید اسنایدر بر سبکهای اسناد در موقعیتهای منفی
اسناد

مقدار F

سطح معنی داری

مجذور اتا

درونی

2/211

2/149

2/21

بيرونی

12/832

2/222

2/22

پایدار

13/216

2/221

2/92

ناپایدار

19/891

2/221

2/24

کلی

4/288

2/244

2/23

اختصاصی

19/914

2/221

2/29

یافته ها همچنين نشان داد تفاوت ميانگين نمرات اسناد بيرونی ،پایدار ،ناپایدار ،کلی و
اختصاصی در گروه کنترل و آزمایش معنیدار بوده است .به عبارتی آموزش اميد اسنایدر
باعث افزایش اسناد بيرونی ،ناپایدار و اختصاصی موقعيتهای منفی در دانشجویان میگردد.
همچنين یافته ها نشان داد آموزش اميد اسنایدر به طور معنی داری موجب کاهش اسناد پایدار
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و کلی رویدادهای منفی در دانشجویان میگردد ،اما این آموزش تأثير معنیداری بر اسناد
درونی رویدادهای منفی ندارد.
هم چنين با توجه به نمرات مجذور اتا آموزش اميد اسنایدر بيشترین تأثير را در موقعيت-
های منفی بر کاهش اسناد پایدار دارد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش اميد اسنایدر بر روی سبکهای اسنادی
دانشجویان انجام گرفت .یافتههای پژوهش نشان داد که آموزش اميد مبتنی بر نظریه اسنایدر
در موقعيتهای مثبت موجب افزایش اسناد درونی ،پایدار و کلی میگردد ،در حاليکه بر
ابعاد بيرونی ،ناپایدار و اختصاصی در همين موقعيتها تاثير معناداری ندارد .همچنين در
موقعيتهای منفی موجب افزایش اسناد بيرونی ،ناپایدار و اختصاصی میگردد و افزایش
ابعاد اسناد پایدار و کلی شده است.
به عبارت دیگر برنامه آموزشی مذکور موجب افزایش سبک اسنادی خوش بينانه
(درونی  ،پایدار و کلی) در موقعيتهای مثبت و کاهش سبک اسنادی بدبينانه (پایدار و کلی)
در موقعيتهای منفی میگردد .در مورد نقش آموزش اميد بر سبک های اسناد ،یافتههای
تقریباَ ناچيزی در ادبيات پژوهشی موجود است با این جود نتایج این پژوهش با پژوهشهای
دیگر که اميد را به عنوان یک سپر حفاظتی در تمام عرصهها (جسمی ،عاطفی ،روان شناختی،
معنوی ،اجتماعی) مفيد دانستهاند ،هماهنگ میباشد؛ از جمله اینکه اسنایدر و فلدمن()2221
و باور و دیگران( ) 1338نشان دادند افزایش اميد و معنادار بودن زندگی به صورت تعاملی
منجر به افزایش شادی و عواطف مثبت میگردد .یافتههای پژوهشی نشان دادهاند که افرادی
که از اميدواری باالتری برخوردار بودهاند ،عزت نفس زیادتر (رکر ،)1331 ،عملکرد
تحصيلی بهتر (وونگ )1338 ،برخوردار بودهاند .همچنين این افراد از این اعتقاد برخوردارند
که میتوانند با چالشهایی که ممکن است در زندگی شان با آنها روبرو شوند ،سازگار
شوند ،شادی باالتری را تجربه کنند و از زندگی شان رضایت بيشتری دارند (کينگ و
دیگران.)2226 ،
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همچنين با نتایج پژوهشهای پروچاسکا و همکارانش ( ،)1332کوپتا و همکارانش
( ،)1334چانگ ( ،)1338وینگات ( ،)2222کاپر ( ،)2229هکينز ( ،)2224چوین و
همکارانش ( ،)2221ولز ( ،)2221وارد ( )2226که همگی تأثير مثبت اميد بر جنبههای
جسمی ،عاطفی و روان شناختی تایيد کردهاند همسو میباشد .از جمله اسنایدر ( )2222نشان
داد افرادی که اميد باالتری دارند بيشتر موفقيتهایشان را میبينند تا شکستهایشان را شيونز
و همکاران ( ) 2226نشان دادند برنامه اميد درمانی منجر به افزایش معنای زندگی و عزت
نفس و کاهش افسردگی میگردد.
همچنين علی رغم محدودیت وجود پژوهشهای مرتبط در داخل کشور نيز نتایج
پژوهش حاضر با نصيری ( )1981و عالء الدینی ( )1981و رفيعی ( ،)1983ستوده اصل
( ،)1983بيجاری ( )1988همسو بود.
در توجيه تأثير این برنامه آموزشی بر سبکهای اسناد به چند نکته میتوان اشاره کرد از
جمله اینکه افراد یاد می گيرند که اهداف مهم قابل دستيابی را انتخاب کنند ،یعنی اهدافی
که رسيدن آن برای فرد ارزشمند باشد ،به عبارتی افراد به کاميابی و تحقق هدف اميدوار
باشند؛ یعنی همان گفتگوی درونی که " به خوبی از عهده این کار برمیآیم" .آموزشهای
ارائه شده به افراد کمک میکند که در رسيدن به موانع جهت دستيابی به اهداف
(موقعيت های منفی) هيجانات منفی را با شدت کمتری تجربه کنند ،برای رسيدن به اهداف
خود مسيرهای جایگزین انتخاب کنند و با انعطاف هدفهای قابل دسترس را انتخاب کنند.
همچنين این برنامه آموزشی به افراد میآموزد که از تفکر گذرگاه استفاده کنند به عبارتی
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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