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اثربخشی امید درمانی گروهی بر تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی در
یادگیری دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه


نرگس هاشمی زاده نهی ، محمود جاجرمی وحسین مهدیان

چکیده
پژوهش حاضر باهدف اثربخشی امید درمانی گروهی بر تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی
در یادگیری دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه اجرا شد .طرح پژوهش نیمه آزمایشی با
پیشآزمون ،پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآموزان دختر متوسطه
دوره دوم شهر مشهد به تعداد تقریباً  11333نفر در سال تحصیلی  1087 -1089بوده است.
شرکتکنندگان در پژوهش ،شامل  03نفر دانشآموز به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
چندمرحلهای ،انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه (هر گروه  1۱نفر) جایگزین شدند .گروه
آزمایشی در  9جلسه گروهی بهصورت  1جلسه در هفته ،هر جلسه  83دقیقه تحت آموزش با استفاده
از برنامه اُمید درمانی اسنایدر ( ،1333به نقل از بهاری )1080 ،قرار گرفتند .هر دو گروه پرسشنامههای
مقیاس ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی سولومون و راثبلوم ( )1891و راهبردهای خودتنظیمی در
یادگیری پنتریج و دی گروت ( )1883را بهعنوان پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری یکماهه تکمیل
کردند.
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دادهها با روش تحلیل واریانس با طرح اندازهگیری مکرر تحلیل شدند ،بر اساس یافتههای این
پژوهش بین گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی یادگیری،
تفاوت معنیداری ( )P> 3/31وجود داشت؛ بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که مدارس با بهکارگیری
مداخله امید درمانی میتوانند موجبات کاهش تعلل ورزی و افزایش خودتنظیمی یادگیری
دانشآموزان را فراهم نمایند تا از این طریق دانشآموزان به موفقیت تحصیلی دست یابند.

واژگان کلیدی :امید درمانی ،تعلل ورزی تحصیلی ،خودتنظیمی یادگیری.
مقدمه

یکی از مشکالت رایج دانشآموزان و نوجوانان در انجام امورات و تکالیف تحصیلی ،تعلل
ورزی میباشد (یعقوبی ،محققی ،امیری و اسفندیاری .)1081 ،تعلل ورزی به معنای یک دوره
تأخیر عمدی که ممکن است در تمامی مقاطع تحصیلی ،علیرغم آگاهی دانشآموزان از نتایج
منفی آن صورت پذیرد که منجر به عملکرد منفی در امورات تحصیلی میشود و عملی بسیار
شایع و رایج است (کاراتز131۱،1؛ به نقل از مختاری و ذوالفقاری .)1087 ،تحقیقات نشان
دادهاند بیش از  ۱3درصد تحصیل کنندگان در مدارس و دانشگاهها در کارهای تحصیلی خود
دارای ویژگی تعلل ورزی و به تأخیر انداختن بوده و یا اینکه در به پایان رساندن فعالیتهای
تحصیلی خود شکست میخوردند (بورنام ،کوماراجو ،همل و نادلر .)1311 ،1همچنین تعلل
ورزی تحصیلی بیانگر یک تیپ رفتاری خاص است که بهطور بالقوهای با فرآیندهای انگیزشی
ناسازگارانه و عملکرد تحصیلی ضعیف در فرد ،در ارتباط است (کورکین شرلی ،ولترزو ویزنر،0
 .)1311در تعریف تعلل ورزی دو عنصر اساسی را متمایز شناختهاند ،اول اینکه سندرومی است
که به آسیبهای فراوان جسمی و روحی برای فرد منجر میشود ،دوم اینکه فرد بهصورت

غیرعقالنی از انجام کار یا تکالیفش اجتناب میکند (وهل ،پایچل و بنوت .)1313 ،1در تعلل
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ورزی بین قصد و عمل شکاف زیادی وجود دارد (استیل ،برتن و ومبچ .)1331 ،1همچنین
تعلل ورزی موجب درجات باالیی از اضطراب و افسردگی و بروز هیجانات منفی در
دانشآموزان میگردد (گروس ،ودرهالزر .)1311 ،1از نظر برخی پژوهشگران ،تعلل ورزی
یک ویژگی
شخصیتی است (کیم ،فرماندز و تریر .)1317 ،0در واقع تعلل ورزی ،صفتی
روانشناختی است که در ردههای سنی و قشرهای مختلف بهخصوص در محیطهای آموزشی
و میان دانشآموزان شایع است (بورنام ،کومارجو ،هاملو نلدر .)1311 ،در این راستا تعلل
ورزی با پیامدهای زیانباری از جمله عملکرد ضعیف آموزشی همراه است (مشتاقی ،مویدفر،
 .)1086تعلل ورزی تحصیلی بهعنوان نقص در خودتنظیمی یادگیری مفهومسازی شده که
حاکی از اختالل و مشکل در کنترل افکار و وظیفهشناسی پایین و تکانشگری باال میباشد
(ربتز .)131۱ ،1افزایش مهارت خودتنظیمی ،منجر به کاهش تعلل ورزی تحصیلی میشود
(گرانسکل ،شوینگر ،استاینمیروفرایز .)1316 ،۱دانشآموزانی که از خودتنظیمی یادگیری
برخوردار هستند در دانش فراشناختی مهارت دارند و قادرند فرآیندهای ذهنی خود را در
جهت اهداف فردی و پیشرفت ،جهت دهند .آنها توانایی برنامهریزی ،خود نظارتی،
خودکنترلی و خود سنجی دارا هستند .از نظر انگیزشی باورها و نگرشهای انطباقی مناسب
در حوزه تحصیل ،بهخصوص عالقهمندی و رغبت به انجام تکالیف درسی و همچنین تالش
ی تحصیلی دارند .این دانشآموزان خود را الیق و
و پشتکار فراوان و الزم در زمینه ِ
خودکارآمد تصور میکنند و محیطهایی را برای یادگیری انتخاب و خلق میکنند
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(راسموسن ،ورث ،چیر ،کارور .)1336 ،1فقدان مهارت در تجزیه و تحلیل تکلیف ،تعیین
هدف و برنامهریزی و سازگاری در انجام تکالیف ،باعث یأس و ناامیدی دانشآموزان در
امر یادگیری شده و همچنین شاخصهای قوی یادگیری ،خودتنظیمی شامل خودارزیابی
سازمانی و جهتیابی هدف و جستجوی کمک ساختارهای محیطی و راهبردهای حافظه با
پیشرفت تحصیلی رابطه داشته و خودتنظیمی یادگیری توسط دانشآموزان ،باعث میشود
خودشان فعاالنه به امر یادگیری پرداخته و آن را سازماندهی کنند (مگنو.)1313 ،1
دانشآموزان به کمک راهبردهای خودتنظیمی میتوانند شکستهای متعدد خود را دوباره
موردبررسی و بازبینی قرار دهند و در نهایت یادگیری فعال در دانشآموزان بهبود مییابد
(ملتزر .)1331 ،0دانشآموزان خودتنظیم ،تکالیفشان را بهصورت خودجوش انجام میدهد
که نه تنها احساس خستگی نمیکند ،بلکه احساس افزایش نیرو و انرژی میکند (دویجن،
اسنستیل ،اسچاتس ،اسمالنبراک و داهمن .)1311 ،1از طرفی دیگر دانشآموزانی که
خودتنظیمی ضعیف دارند به لحاظ درونی برانگیخته نمیشوند و باورهای درونی اثرگذار
برای موفقیت و تالش ندارند آنها نگران این هستند که نمره بد را کسب کنند و مطالعه
آنها به موارد تعیینشده محدود میشود و همین مسائل منجر به عواطف منفی از جمله
اضطراب و تحمل شرایط استرسزا میشود (کرد ،شریفی ،میر هاشمی .)1081 ،ناامیدی و
بدبینی موجب افزایش تعلل ورزی و کاهش خودتنظیمی در امورات تحصیلی میشود (لی
و برنز .)1881 ، ۱تحقیقات نشان میدهد که حدود  83درصد دانشآموزان تعلل ورز خواهان
راهحلی برای درمان و کاهش تعلل ورزی هستند (پاال ،آکیلدیس و باکسی .)1313 ،6در
بحث مربوط به غلبه بر تعلل ورزی تحصیلی و ارتقای خودتنظیمی تاکنون تکنیکهای
متفاوتی ارائهشده است از جمله میتوان صحبت با خود و مدیریت زمان ،روشنسازی
اهداف ،برنامهریزی قبل از انجام کار ،اشاره کرد (بلس .)1091 ،محققان تربیتی برای ارائه
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نظریات خود دربارۀ پیشرفت تحصیلی خواهان شواهد تحقیقاتی و تجربی در مورد عوامل
تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی در فرهنگها و نظامهای آموزشی گوناگون هستند .یکی از
گرایشهای بدیع روانشناسی ،روانشناسی مثبت نگر است (رحیمی و زارعی .)108۱ ،در
همین راستا عقیدهی عمده روانشناسی مثبت بر این است که صفتهای مثبت قابل اندازهگیری
میتوانند بهعنوان میانجی در نظر گرفته شوند تا افراد را در برابر هیجانهای منفی و عوامل
خطرساز مثل رویدادهای استرسزای زندگی حمایت کنند (ماتسن و کاتس و ورث1889 ،1؛
به نقل از زارع ،محبوبی و سلیمی .)1081 ،اخیراً روانشناسان به اهمیت نقش امید و امید
درمانی و آموزش آن که یکی از مؤلفههای مهم روانشناسی مثبت نگر است ،بهعنوان یک
راهبرد مقابله مدار در حوزه تحصیل و عملکردهای مرتبط با آن از جمله تعلل ورزی تحصیلی
پی بردهاند (الکساندر و آنگبازی .)1337 ،1همچنین اُمید با آسیبهای روانی افراد همبستگی
منفی دارد و نقش مهمی در تعدیل رویدادهای تنشزای زندگی ،بازی میکند (اسنایدر 0و
همکاران .)1331 ،نظریه امید اسنایدر بر سه مؤلفه مرکزی بنیان شده است :اهداف ،تفکرات
گذرگاه 1و تفکرات عامل ،۱اسنایدر در جریان مصاحبههای متعددی که با افراد داشت ،متوجه
شد که اهداف نقاط پایان و یا زنجیره عمل ذهنی را ایجاد کرده و مرجع تئوری امید هستند.
در واقع عنصر اصلی تئوری امید داشتن انتظار مثبت در رسیدن به اهدافی است که فرد
تصور میکند قادر به رسیدن به آن اهداف میباشد (شرلی)1311 ،6؛ اما اهداف بهینه از
دیدگاه اسنایدر باید واجد دو ویژگی اساسی باشند ،اول اینکه باید برای تسخیر ذهن هوشیار
افراد به حد کافی ارزشمند باشند دوم اینکه احتمال دستیابی به این اهداف امیدوارانه در حد
متوسط باشد (اسنایدر .)1333 ،همچنین تفکرات گذرگاه به این شناخت که فرد مسیرهای
محتمل گوناگونی را برای رسیدن به اهداف تعیینشده مدنظر دارد (هانگ فی و رانل،7
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 .)1310تفکر گذرگاه اغلب از طریق گفتارهای درونی ،از قبیل «من راهی برای انجام این
کار پیدا خواهم کرد» نمود پیدا میکند .اغلب افرادی که دارای سطوح امید باالترند قادر به
تصور چندین گذرگاه مختلف هستند و از تفکر واگرا استفاده میکنند .این راههای چندگانه
هنگامیکه فرد در راه رسیدن موفقیتآمیز به هدف با مانع یا مشکل مواجه میشود،
تعیینکننده هستند (اسنایدر و همکاران .)1886 ،همچنین تفکرات عامل مؤلفه انگیزشی
نظریه امید محسوب میشود و به شخص اطمینان میدهد که قادر به شروع و تحمل
تالشهای ضروری برای دنبال کردن گذرگاههای خاص میباشد .امید درمانی به فرد در
تدوین اهداف قابلدسترسی و در حد توان فرد همراه با آموزش نحوۀ تعریف گذرگاههایی
برای این اهداف میتوان د عالوه بر زنده کردن امید سبب دستیابی تدریجی او به موفقیت
شده و خودباوری و خودکارآمدی فرد را افزایش داده و در کاهش تعلل ورزی او مؤثر
باشد (الکساندر ،آنگبازی .)1337 ،چهار دلیل اصلی اینکه تعیین کردن هدف ،به بهبود
عملکرد میانجامد عبارتاند از -1 :هدفها توجه فرد را به سمت تکلیف در دست انجام،
هدایت میکنند -1.هدفها تالش را به خدمت میگیرند -0،هدفها ،استقامت و پشتکار را
بیشتر میکنند ،زیرا تالش تا دستیابی به هدف ادامه مییابد -1.هدفها ،مشوقی برای گسترش
استراتژیهای تازه هستند (الک و التهام.)1331 ،1
تفکرات عامل مستقیماً شناختهای افراد را در مورد تواناییهای آنها برای شروع و
تحمل رفتارهای هدفگرا منعکس میکند؛ و با گفتارهای درونی مانند «من میتوانم این کار
را انجام دهم» و «من قصد ندارم متوقف شوم» مشخص میشود (اسنایدر و همکاران.)1337 ،
افرادی که دارای سطوح باالتر امیدواری هستند ،بیشتر به هدفهای خود متمرکز میشوند
و از انگیزهی بیشتری ،نسبت به همتایان خود برخوردار هستند (رند ،مارتین وشی.)1311 ،1
مؤید قاعدی ،شیرودی ( )108۱در پژوهشی نشان دادند آموزش امید درمانی گروهی تأثیر
قابلمالحظهای در کاهش افسردگی ،احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی دانشآموزان
دختر دارد .همچنین درتاج و مهرعلیان ( )1087در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی امید
- Locke & Latham
- Rand, Martin, Shea
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درمانی بر اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه به این نتایج رسیدند که با ایجاد
مهارتهای اُمید درمانی ،اهمالکاری دانشآموزان کاهش یافت .حسینی ،قادری ،الماسی و
قادری ( )1087در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش شناختی ارتقای امید به کاهش
اهمالکاری تحصیلی دانشآموزان دوره دوم متوسطه به این نتیجه دست یافتند که امید
درمانی منجر به کاهش تعلل ورزی در دانشآموزان شده است .اوالدی ،اعتمادی و کرمی
( )1081در پژوهشی تحت عنوان اثربخشی امید درمانی بر انگیزش پیشرفت دانشآموزان به
این نتیجه رسیدند که امید درمانی منجر به افزایش انگیزش پیشرفت دانشآموزان میشود.
عالوه بر آن پژوهش کی وین ،آلیسون و آماندا )1311( 1نیز نشان از تأثیر مؤثر و معنادار
امید درمانی بر عملکرد تحصیلی دارد .در این راستا زارع ،محبوبی و سلیمی ( )1081در
پژوهشی نشان دادند که امید درمانی بهعنوان مداخلهای مؤثر موجب کاهش تعلل ورزی
تحصیلی دانشجویان شد .سعیدی ( )1081در پژوهشی به این نتیجه رسید که عواطف مثبت
و خوشبینی و معنای زندگی با بهزیستی روانی رابطه معنادار مثبت و عواطف منفی با
بهزیستی روانی رابطه معنادار منفی داشت .سامان پور ( )1086در پژوهشی به این نتایج
رسید که بین امید و خودتنظیمی یادگیری ارتباط معنیداری وجود دارد .در پژوهش کرک،
گاالجر و کلمن )131۱( 1امید درمانی منجر به افزایش خود کارآمدی دانشآموزان شد.
همچنین پژوهش پاپانتینو و همکاران )1313( 0حاکی از تأثیر امید بر راهبردهای شناختی و
فراشناختی میباشد .پژوهش (پائوال و اسکاپا131۱ ،1؛ دمیتر ،سازبو ،مایور و کالزا131۱ ،۱؛
شرو ،وادکینز و اوالفسون1337 ،6؛ کیم و سئو )131۱ ،7نیز حاکی از رابطه معکوس و
معنیدار امیدواری فراگیران با تعلل ورزی تحصیلی دارد .در پژوهشی توسط مؤید قاعدی،
قربان شیرودی ( )108۱به این نتیجه رسیدند که آموزش امید درمانی گروهی تأثیر
1

. Kevin, Allison, Amanda
. Kirk,Gallagher,Colman
3
. Papantaniau
4
. Paola & Scappa
5
. Demeter Szabo, Maior & Farcas Kalcza
6
. Schraw, Wadkins & Olafson
7
. Kim & Seo
2
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قابلمالحظهای در کاهش افسردگی ،احساس تنهایی و افزایش خودکارآمدی دانشآموزان
دختر دارد .عالوه بر آن پژوهشگران به نقش امید و آموزش آن بهعنوان یک راهبرد مقابله
مدار جهت تعلل ورزی پی بردهاند( .الیزابت و آنتونی .)1337 ،1با توجه به اینکه اثربخشی
این شیوه درمانی بر سالمت جسمانی و روانی و عملکرد تحصیلی در تحقیقات متعددی که
عنوان گردیدند؛ و همچنین تأثیر امید درمانی بر موفقیت و پیشرفت تحصیلی کراچی و هیون
و دویز)1337( 1؛ فلیدمن و کابوتا)131۱( 0؛ آیدین ،ساری و ساهین)131۱( 1؛ ولز)133۱( ۱
و تأثیر امید در افزایش بهزیستی و سالمت روانی و تعدیل رفتارهای ناسازگارانه کی وین و
آلیسون و آماندا )1311( 6تأیید شده است .در این راستا پژوهشگر به دنبال اعمال و مداخله
روانشناختی بهوسیله رویکرد درمانی امید درمانی در کاهش تعلل ورزی تحصیلی و ارتقاء
خودتنظیمی در یادگیری آنان میباشد؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که آیا امید
درمانی بر تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان دختر تأثیر دارد؟
فرضیههای پژوهش:

در این پژوهش فرضیههای ذیل مورد محک آزمایش واقع گردید.
فرضیه  :1امید درمانی بر تعلل ورزی تحصیلی دانشآموزان مؤثر است.
فرضیه  :1امید درمانی بر خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان مؤثر است.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل
بود؛ که در آن امید درمانی گروهی بهعنوان متغیر مستقل و تعلل ورزی تحصیلی و
1

. Elizabeth&Anthony
. Ciarrochi,.Heaven & Davies
3
. Feldman & Kubota
4
. Aydin, Sari, Sahin
5
. Wells
6
. Kevin,Alison &Amanda
2
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9۱

خودتنظیمی در یادگیری بهعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند .جامعه آماری
پژوهش ،شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه دهم و یازدهم دوره دوم متوسطه به تعداد تقریبی
یازده هزار نفر در شهر مشهد است که در سال تحصیلی  1087-89مشغول به تحصیل بودند.
از میان آنها تعداد  03نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخاب و
بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (دو گروه  1۱نفرِ) جایگزین شدند .در روش
تصادفی خوشهای چندمرحلهای ابتدا از میان  7ناحیه شهر مشهد یک ناحیه (ناحیه  )6سپس
از کل مدارس ناحیه  6دو مدرسه دوره دوم و در نهایت از هر مدرسه  1کالس به تعداد
 103نفر انتخاب شدند .پس از غربالگری ازنظر تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی یادگیری
مشخص شد  131نفر دچار تعلل ورزی تحصیلی یعنی باالتر از نقطه برش (نمره  )93و
خودتنظیمی پایینتر از نقطه برش (نمره  )113داشتند که از میان آنها  03نفر بهطور تصادفی
انتخاب و به دنبال آن  1۱نفر در گروه آزمایشی و  1۱نفر در گروه کنترل جایگزین شدند.
نحوه اجرای پژوهش بدین گونه بود که بعد از دریافت نامه معرفی از دانشگاه و کسب اجازه
ورود به مدارس از مدیر آموزشوپرورش شهر مشهد پژوهشگر وارد مدارس شد و پس از
بیان هدف پژوهش برای مدیران و کارکنان مدارس ،از دانشآموزان و یکی از والدین آنها
رضایتنامه شرکت در پژوهش گرفته شد و در خارج از ساعت درسی ،مداخالت درمانی
الزم به گروه آزمایش ارائه شد .پس از یک ماه از مداخله امید درمانی ،دانشآموزان گروه
آزمایش و کنترل مجدداً در متغیرهای تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی در یادگیری مورد
ارزیابی قرار گرفتند.
ابزارهای اندازهگیری

مقیاس ارزیابی تعلل ورزی دانشآموزی (PASS؛ سولومون و راثبلوم .)4891 ،این
مقیاس دارای  17ماده و سه مؤلفه آماده شدن برای امتحانات (سؤال  1تا  )6آمادهسازی
تکالیف سؤال ( )17-8و آمادهسازی مقاالت نیم سال تحصیلی (سؤاالت  13تا  )1۱سؤالهای
( 7و  19و  )16احساس و عاطفه دانشآموزان را در خصوص اهمالکاری میسنجد و
سؤالهای ( 9و  18و  )17تمایل آنها را برای تغییر عادت اهمالکاری نشان میدهد .پاسخ
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سؤالهای پرسشنامه در مقیاس لیکرت از هرگز (نمره  )1تا همیشه (نمره  )۱است .در این
مقیاس سؤالهای  1-1-6 -11-10-1۱-16-11-10-1۱بهصورت معکوس نمرهگذاری
میشوند .شیرزادی ( )1098در بررسی خود ضریب پایایی آلفای کرونباخ این مقیاس را
 3/81گزارش نمود .فراری ،جانسون و مک کون )188۱( ،1و جوکار و دالورپور ()1096
برای تعیین روایی سازه این مقیاس از تحلیل عاملی استفاده کردند که در آن مقدار شاخص
 KMOبرابر  3/99و آزمون کرویت بارتلت برابر  11۱9/09و در سطح  3/331معنادار بود.
قربان جهرمی ،حجازی ،اژهای و خدایاری فرد ( )1081نیز ضریب آلفای کرونباخ  3/70را
برای این مقیاس گزارش کردهاند .در پژوهش گلستانی بخت و شکری ( ،)1081برای تعیین
پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایای  3/66به دست آمد که
ضریب پایایی قابلقبول محسوب میشود .در این پژوهش نمره کل مقیاس تعلل ورزی
موردتوجه قرار گرفت .ضریب پایایی پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ  3/83میباشد.
پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی یادگیری ()MSLQ
این پرسشنامه در سال  1883توسط پنتریچ و دی گروت ساخته شد .این پرسشنامه
دارای دو مقیاس باورهای انگیزش ( 1۱ماده) و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ( 11ماده)
میباشد .راهبرد شناختی  10سؤال و راهبرد فرا شناختی و مدیریت منابع  8سؤال دارد؛ و
مجموع مادههای این مقیاس  17عدد است .پنتریچ و دی گروت ( )1883در بررسی روایی
آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خود کارآمدی،
ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای خودتنظیمی دو عامل
استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را به
دست آوردهاند و ضرایب پایایی خرده مقیاسهای خود کارآمدی ،ارزشگذاری درونی و
اضطراب امتحان ،استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به
ترتیب  ،3/71 ،3/90 ،3/7۱ ،3/97 ،3/98تعیین کردند .ضریب پایایی به روش باز آزمایی
(موسوی نژاد )1076 ،کل پرسشنامه ( )r=3/91و مقیاس باورهای انگیزشی ( )3/71مقیاس
-Ferrari, Johnson & Mccown
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راهبردهای یادگیری ( .)3/91همچنین البرزی و سامانی ( )1079برای دست آوردن اعتبار
پرسشنامه «راهبردهای یادگیری خودتنظیمی» از روش باز آزمایی استفاده کردند و ضریب
اعتبار  3/76به دست آمد .در این آزمون برای هر گروه  ۱مقیاس درجهبندیشده است .از
(اصالً در مورد من صحیح نیست) تا (کامالً در مورد من صحیح است) .در پژوهش حاضر
نمره کل پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری موردتوجه قرار گرفت .در این
پژوهش ضریب پایایی کل پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  3/91به دست آمد.
جلسات امید درمانی:

برای اجرای جلسات امید درمانی از پروتکل آموزشی امید درمانی (اسنایدرو همکاران،
1333؛ به نقل از بهاری )1080 ،استفاده شد .این برنامه در  9جلسه  83دقیقهای در بازه
زمانی یک ماه اجرا شد.
جدول  .1پروتکل امید درمانی گروهی
جلسه اول

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و درمانگر و ساختار گروه ،معرفی جلسات و برنامه آموزشی و هدف از اجرای آن.

جلسه دوم

تبیین چگونگی رشد امید ،ضرورت وجود آن ،توضیح و بیان ویژگیهای هدف ،بیان اهمیت هدفمند بودن در زندگی.
ترغیب شرکتکنندگان به تعریف کردن داستان زندگی خود جهت یافتن نقاط امیدبخش در زندگیشان .کمک به

جلسه سوم

افراد برای ساختن خانه امید خود ،صحبت در مورد راههای رسیدن به هدف ،صحبت در مورد احساسات ناشی از
رسیدن به هدف و احساسات ناکام بودن هدف.

جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم

تبیین این داستانها بر اساس نظریه امید و قالببندی مجدد آنها ،شناسایی موفقیتهای گذشته اعضا بهمنظور کشف
عامل و گذرگاههای این موفقیتها.
مطرح کردن فهرستی از اتفاقات جاری و ابعاد مهم زندگی و تشخیص میزان رضایت افراد از هر یک از این اتفاقات.
ترغیب شرکتکنندگان به انتخاب اهداف مناسب و صحبت در مورد خودگوییهای منفی بهعنوان یکی از موانع ،بیان
استراتژیهایی برای تغییر خودگوییهای منفی
بیان ویژگیهای گذرگاههای مناسب و ترغیب شرکتکنندگان به انتخاب راهکارهای مناسب جهت رسیدن به اهداف

جلسه هفتم

تعیینشده ،تبدیل گذرگاهها به مجموعهای از گامهای کوچک و تعیین گذرگاههای جانشین ،کمک به شرکتکنندگان
جهت حفظ و بقای امید.
طرح راهکارهایی برای ایجاد و حفظ عامل هدف از جمله خودگوییهای مثبت و تصور ذهنی ،تبدیل شرکتکننده

جلسه هشتم

به یک امید درمان گر و توانا ساختن وی در تعیین اهداف و موانع ،ایجاد و حفظ عامل رسیدن به هدف در خود و
تشخیص گذرگاههای الزم
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یافتههای پژوهش

تجزیه و تحلیل دادهها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .در سطح
توصیفی از شاخصهایی مانند میانگین ،انحراف معیار و در سطح استنباطی از روش تحلیل
واریانس اندازههای مکرر چند متغیره توسط نرمافزار  spssانجام گردید .دانشآموزان از نظر
سن و رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی همگن بودند.
جدول  .1شاخصهای توصیفی تعلل ورزی تحصیلی برحسب گروه و مراحل آزمون
گروه

متغیر

آماده شدن
برای امتحان

پیشآزمون
میانگین

انحراف

پیگیری

پسآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

10/63

معیار0/31

1۱/33

1/77

16/00

1/77

کنترل

11/17

1/08

13/80

1/60

11/63

1/69

آزمایش

03/17

1/19

13/17

1/01

13/01

1/3۱

آماده کردن
تکالیف درسی
آماده کردن
مقاالت پایان
نیم سال
تحصیلیو
احساس
عاطفه نسبت
به تعلل ورزی
تمایل نسبت
به تغییر عادت
تعلل ورزی
تعلل ورزی
تحصیلی

کنترل

17/13

0/11

19/00

0/11

16/93

0/71

آزمایش

11/93

0/99

1۱/13

1/83

1۱/63

1/91

کنترل

11/10

1/31

13/13

0/37

13/۱0

1/11

آزمایش

11/37

1/01

8/93

1/16

8/80

1/08

کنترل

11/13

1/۱0

11/63

1/1۱

11/13

1/71

آزمایش

10/۱0

1/13

13/33

1/01

13/17

1/11

کنترل

11/10

0/30

10/13

1/61

10/۱0

0/06

آزمایش

13/1۱

1/13

10/86

1/11

11/19

1/17

کنترل

18/36

0/87

18/10

1/11

19/18

1/06

مقایسهه میانگینهای درجشهده در جدول  1نشهاندهنده آن است که در تمامی ابعاد
تعلهل ورزی تحصههیلی ،میانگین پس آزمون و پیگیری گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل
اسهت .سهایر نتایج گویای آن است که از پیشآزمون به پسآزمون در گروههای آزمایشی
میانگینها کاهشیافته اما در پیگیری با افزایش روبرو شده است.
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شاخصهای توصیفی خودتنظیمی تحصیلی برحسب گروه و مراحل آزمون.جدول 0
متغیر

شناختی

گروه

پیگیری

پسآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگی

آزمایش

ن0۱/97

انحراف معیار
پیشآزمون
0/1۱

۱/17

16/00

1/۱0

17/33

01/13

0/91

کنترل

00/67

1/13

01/33

0/73

0/11

آزمایش

1۱/93

1/81

00/63

۱/17

01/93

کنترل

17/17

0/08

17/17

1/81

16/80

0/۱0

آزمایش

68/17

6/11

77/80

6/36

76/17

6/38

فراشناختی و
مدیریت منابع

باورهای
انگیزشی

خودتنظیمی
تحصیلی

کنترل

61/93

8/17

6۱/13

0/81

6۱/93

6/19

آزمایش

10/61

7/1۱

۱1/91

6/11

۱1/16

7/11

کنترل

11/81

۱/11

11/11

۱/11

13/87

۱/19

مقایسه میانگینها در جدول  0نشان میدهد که در تمامی ابعاد خودتنظیمی تحصیلی،
میانگین پسآزمون و پیگیری گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.
در این پژوهش جهت بررسی تفاوتهای بین گروهی از تحلیل واریانس اندازههای
مکرر چندمتغیره عاملی با در نظر گرفتن عامل درونگروهی (آزمون) و بین گروهی (عضویت
گروهی) استفاده شد .قبل از تحلیل دادههای مربوط به فرضیه ،مفروضههای زیر بنایی تحلیل
موردبررسی قرار گرفتند .در این راستا جهت بررسی بهنجار بودن توزیع جامعه از آزمون
ناپارامتری شاپیرو ویلک استفاده شد .در این آزمون سطوح معناداری بزرگتر از 3/331
نشان از بهنجار بودن توزیع دارند .نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانسهای
گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد که همگنی واریانسها در تمامی متغیرها به تفکیک
مراحل آزمون محقق شده است .نتایج بررسی فرض کرویت موچلی در مقایسه تعلل ورزی
تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد که فرض کرویت موچلی تنها در
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احساس و عاطفه نسبت به تعلل ورزی محقق نشده است .بر این اساس از اصالح اپسیلن
گرینهاوس گیزر استفاده شد .بررسی فرض کرویت بارتلت در مدل مقایسه دو گروه آزمایش
و کنترل در تعلل ورزی تحصیلی نشان از تحقق مفروضه کرویت در مدل تعلل ورزی
تحصیلی دارد؛ بنابراین ،آزمون تحلیل واریانس اندازههای مکرر چند متغیره عاملی قابلاجرا
هست.
جدول  .1نتایج آزمون چندمتغیره بررسی تفاوتهای بین گروهی در تعلل ورزی تحصیلی در گروههای
امید درمانی گروهی و کنترل
منبع تغییرات

سازهها
تعلل ورزی تحصیلی

Wilk`s Lambda

سطح معناداری

F

2
Partial

آزمون

3/11

1۱/90

3/331

3/98

عضویت گروهی

3/16

10/۱9

3/331

3/71

آزمون× عضویت گروهی

3/11

11/31

3/331

3/99

نتایج جدول  1نشان میدهد که ترکیب خطی ابعاد تعلل ورزی تحصیلی برحسب
آزمون ،عضویت گروهی و اثر تعاملی معنادار است و بین گروهها و مراحل آزمون تفاوت
وجود دارد.
جدول  .۱نتایج آزمون تک متغیره بررسی تفاوتهای بین گروهی در تعلل ورزی تحصیلی در
گروههای امید درمانی گروهی و کنترل
سازهها

آماده شدن برای امتحان

آماده کردن تکالیف
درسی

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

df

میانگین
مجذورات

F

P

2
Partial

آزمون

01۱/76

1

171/99

3/67 3/331 ۱7/79

عضویت

13۱/۱1

1

13۱/۱1

3/1۱ 3/331 11/97

گروهی× عضویت گروهی
آزمون

033/68

1

1۱3/01

3/61 3/331 ۱3/1۱

آزمون

171/91

1

106/11

3/66 3/331 ۱0/01

عضویت گروهی

001/۱1

1

001/۱1

3/01 3/331 11/1۱

آزمون× عضویت گروهی

۱16/16

1

170/39

3/68 3/331 61/۱7

آزمون

016/11

1

160/11

3/۱1 3/331 18/11
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آماده کردن مقاالت
پایان نیم سال تحصیلی
احساس و عاطفه نسبت
به تعلل ورزی

تمایل نسبت به تغییر
عادت تعلل ورزی
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عضویت گروهی

178/11

1

178/11

3/18 3/331 11/18

آزمون× عضویت گروهی

116/86

1

110/19

3/11 3/331 13/16

آزمون

6/37

1/11 1/17

عضویت گروهی

۱1/83

1

آزمون× عضویت گروهی

۱1/97

07/11 1/17

3/01 3/331 11/38

آزمون

90/18

1

11/61

3/11 3/331 11/97

عضویت گروهی

101/31

1

101/31

3/۱1 3/331 18/39

آزمون× عضویت گروهی

07/11

1

19/71

۱1/83

3/3۱

1/۱6

3/11

9/01

3/10 3/337

8/90

3/16 3/331

نتایج جدول  ۱نشان میدهد که میان دو گروه امید درمانی گروهی و کنترل در ابعاد
تعلل ورزی تحصیلی برحسب عضویت گروهی و اثر تعاملی آزمون و عضویت گروهی
تفاوت معناداری وجود دارد (.)P>3/3۱
جدول  .6نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در تعلل ورزی
تحصیلی برحسب مراحل آزمون
پیشآزمون-پسآزمون

پیشآزمون-پیگیری

پسآزمون-پیگیری

اختالف

سطح

اختالف

سطح

اختالف

سطح

میانگین

معناداری

میانگین

معناداری

میانگین

معناداری

گروه آزمایش

9/63

3/331

7/17

3/331

-1/00

3/36

کنترل

3/۱0

3/88

-3/10

3/88

-3/67

3/97

گروه آزمایش

13/33

3/331

13/33

3/331

3/31

3/88

کنترل

-1/10

3/38

3/13

3/88

1/۱0

3/11

آماده کردن مقاالت پایان

گروه آزمایش

7/63

3/331

7/13

3/331

-3/13

3/88

نیم سال تحصیلی

کنترل

3/70

3/88

3/63

3/88

-3/10

3/88

احساس و عاطفه نسبت به

گروه آزمایش

1/17

3/330

1/10

3/31

-3/10

3/88

تعلل ورزی

کنترل

-1/13

3/18

-1/33

3/17

3/13

3/88

تمایل نسبت به تغییر

گروه آزمایش

0/۱0

3/331

0/17

3/331

-3/17

3/88

عادت تعلل ورزی

کنترل

3/70

3/00

3/63

3/68

-3/10

3/88

متغیر

آماده شدن برای امتحان

آماده کردن تکالیف درسی

گروه
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جدول  6نشان میدهد که آزمودنیهای گروه آزمایش در پسآزمون و پیگیری تمامی
ابعاد تعلل ورزی میانگین کمتری نسبت به آزمودنیهای گروه کنترل دارند.
در مورد فرضیه دوم پژوهش نیز قبل از اجرای آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر،
مفروضههای زیر بنایی تحلیل از قرار نرمال بودن توزیع و همگنی واریانسها موردبررسی
قرار گرفت .بر اساس آنچه در باال موردبررسی قرار گرفت مفروضات تحلیل محقق شده
است .در این راستا جهت پاسخگویی به این فرضیه پژوهشی ،از تحلیل واریانس اندازههای
مکرر عاملی چندمتغیره با مقایسه میانگین خودتنظیمی تحصیلی میان آزمودنیهای دو گروه
آزمایش و کنترل استفاده شد.
جدول  .7نتایج آزمون چندمتغیره بررسی تفاوتهای بین گروهی در خودتنظیمی تحصیلی در گروههای
امید درمانی گروهی و کنترل
سازهها
خودتنظیمی تحصیلی

منبع تغییرات

Wilk`s Lambda

F

P

2
Partial

آزمون

3/11

11/67

3/331

3/78

عضویت گروهی

3/13

0۱/19

3/331

3/93

آزمون× عضویت گروهی

3/11

11/98

3/331

3/93

نتایج جدول  7نشان میدهد که ترکیب خطی ابعاد خودتنظیمی تحصیلی برحسب
آزمون ،عضویت گروهی و اثر تعاملی معنادار است و بین گروهها و مراحل آزمون تفاوت
وجود دارد.
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جدول  .9نتایج آزمون تک متغیره بررسی تفاوتهای بین گروهی در خودتنظیمی تحصیلی در
گروههای امید درمانی گروهی و کنترل
سازهها

3/331

3/69

3/331

3/18
3/07

آزمون

601/76

1

01۱/99

عضویت گروهی

1967/79

1

1967/79

۱9/1۱

آزمون× عضویت گروهی

۱13/16

1

173/39

17/10

آزمون

019/98

1

171/11

16/37

3/331

عضویت گروهی

081/71

1

081/71

11/81

3/331

3/11

آزمون× عضویت گروهی

068/68

1

191/91

17/31

3/331

3/09

آزمون

069/06

1/6۱

110/81

۱/73

3/31

3/17

عضویت گروهی

170/68

1/6۱

166/09

1/11

3/30

3/10

آزمون× عضویت گروهی

1810/61

1

1810/61

03/۱1

3/331

3/۱1

فراشناختی و

باورهای
انگیزشی

01/9۱

3/331

3/۱0

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

df

شناختی

مدیریت منابع

میانگین

F

P

2
Partial

مجذورات

جدول  9نشان میدهد که میان دو گروه امید درمانی گروهی و کنترل در ابعاد خودتنظیمی
تحصیلی برحسب آزمون ،عضویت گروهی و اثر تعاملی آزمون و عضویت گروهی تفاوت
معناداری ( )P>3/3۱وجود دارد.
جدول  .8نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسه دو گروه امید درمانی گروهی و کنترل در خودتنظیمی
تحصیلی برحسب مراحل آزمون
پیشآزمون-پسآزمون
متغیر

گروه

اختالف

سطح معناداری

میانگین

پسآزمون-پیگیری

پیشآزمون-پیگیری
اختالف

سطح

اختالف

سطح

میانگین

معناداری

میانگین

معناداری

آزمایش

-11/10

3/331

-13/17

3/331

3/67

3/88

کنترل

-3/00

3/88

-3/۱0

3/88

-3/13

3/88

فراشناختی و

آزمایش

-7/93

3/331

-/338

3/331

-1/13

3/88

مدیریت منابع

کنترل

-3/13

3/88

3/00

3/88

3/۱0

3/88

باورهای

آزمایش

-9/67

3/331

-7/33

3/31

1/67

3/86

انگیزشی

کنترل

-3/13

3/88

-3/88

3/88

-3/63

3/88

شناختی

نتایج جدول  8نشان میدهد که در گروه آزمایش از پیشآزمون به پسآزمون و پیشآزمون
به پیگیری افزایش معناداری در خودتنظیمی تحصیلی وجود دارد ( .)P>3/31تفاوتها از
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پسآزمون به پیگیری معنادار نیست؛ اما در گروه کنترل تفاوت معناداری برحسب مراحل
آزمون وجود ندارد.

بحث و نتیجهگیری

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی امید درمانی گروهی بر تعلل ورزی تحصیلی و
خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه انجام شد .نتایج این پژوهش
نشان داد که در گروه آزمایش و کنترل از پیشآزمون به پسآزمون و پیشآزمون به پیگیری
تفاوت معناداری در تعلل ورزی تحصیلی و خودتنظیمی یادگیری وجود دارد (.)P>3/31
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه اول پژوهش که بیان میکند امید درمانی بر تعلل
ورزی تحصیلی دانشآموزان مؤثر است با یافتههای بهدستآمده از پژوهشهای ،الیزابت و
آنتونی ( )1337و زارع ،محبوبی و سلیمی ( )1081و حسینی ،قادری الماسی و قادری
( )1087قاعدی و قربان شیرودی ( ،)108۱درتاج و مهر علیان ( )1087و کرک ،گاالجر و
کلمن ( )131۱و همچنین پژوهش پائوال و اسکاپا ( )131۱و دمیتر ،سازبو ،مایور و کالزا
( )131۱و شرو ،وادکینز و اوالفسون ( .)1337همسو بود .در تبیین دالیل تأثیر امید درمانی
بر کاهش تعلل ورزی تحصیلی میتوان بیان نمود دانشآموزان ،با منابع استرسزای تحصیلی
مختلفی در دوران تحصیل خود مواجه میشوند و این در حالی است که آنها ممکن است
استراتژیهای شناختی و یادگیری کافی برای مواجهه با آنها را نداشته باشند که این خود
احتمال رفتارهای اجتنابی و تعلل ورزی را در فرد باال میبرد .لذا زمانی که فرد موقعیت را
غیرقابلکنترل و چالشانگیز تصور میکند ،بهتدریج جرأت روبهرو شدن با آن را ازدستداده
و از موقعیتها و فعالیتهای مرتبط با آن کنارهگیری میکند ،در این راستا شکستهای
پیاپی منجر به آسیب رساندن بهسالمتی و بهزیستی روانی افراد از جمله ناامیدی و درماندگی
در آنان میشود .در این راستا ،امید درمانی به افراد در تعیین اهداف در حد توان و
قابلدسترسی کمک میکند بهطوریکه در فرایند درمان افراد ،گذرگاهها و مسیرهایی را برای
رسیدن به اهداف پیدا میکنند و این امر منجر به زنده شدن امید در دل آنان شده و بهتدریج
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8۱

موجبات دستیابی به موفقیت فراهم میشود (الکساندر ،آنگبازی .)1337،تفکرات گذرگاه به
این شناخت که فرد مسیرهای محتمل گوناگونی را برای رسیدن به اهداف تعیینشده مدنظر
دارد اشاره میکند (هانگ فی و رانل .)1310 ،در واقع عنصر اصلی تئوری امید ،داشتن
انتظار مثبت در رسیدن به اهدافی است که تصور میشود برای فرد قابلدستیابی هستند
(شرلی .)1311 ،در پژوهشی که الیزابت ،آنتونی ( )1337بر روی  116دانشجوی تحصیالت
تکمیلی دانشکدۀ آموزشوپرورش واقع در فلوریدای جنوبی انجام دادند نقش امید و
مؤلفههای آن در رابطه با تعلل ورزی تحصیلی موردبررسی قرار گرفت .یافتهها حاکی از آن
بود ،دانشجویان با سطح امید باال تعلل ورزی کمتری داشتند این محققان عنوان نمودند که
مؤلفههای امید یعنی کارگزار و عامل ،قادر به پیشبینی میزان تعلل ورزی و شکست هستند
بهعبارتیدیگر امیدواری فاکتوری مهم در کاهش تعلل ورزی و شکست تحصیلی محسوب
میشود .در مورد فرضیه دوم تحقیق که بیان میکند امید درمانی بر خودتنظیمی یادگیری
دانشآموزان مؤثر است .نتایج نشان داد که امید درمانی بهعنوان مداخلهای مؤثر موجب
افزایش راهبردهای خودتنظیمی یادگیری در سه مؤلفه انگیزشی و شناختی و فراشناختی
گردیده است .الزم به ذکر است که پژوهشهای داخلی و خارجی بهعملآمده در اثربخشی
امید درمانی بر خودتنظیمی یادگیری دانشآموزان تاکنون اندک است .این یافتهها با نتایج
بهدستآمده با پژوهشهایی نظیرپاپانتنیو ( ،)1313شکوهی ( ،)1081کریمی و سامان پور
( ،)1086فیلدمن و کوتا ( ، )131۱اوالدی ،اعتمادی و کرمی ( )1081همسو است .در تبیین
این یافتهها میتوان عنوان نمود که دانشآموزانی که خودتنظیمی ضعیف دارند به لحاظ
درونی برانگیخته نمیشوند و باورهای درونی اثرگذار برای موفقیت و تالش ندارند آنها
نگران این هستند که نمره بد را کسب کنند و مطالعه آنها به موارد تعیینشده ،محدود
میشود و همین مسائل منجر به عواطف منفی از جمله اضطراب و تحمل شرایط استرسزا
میشود (کرد ،شریفی و میر هاشمی .)1081 ،بنابراین فقدان مهارت در تجزیه و تحلیل
تکلیف ،تعیین هدف و برنامهریزی و سازگاری در انجام تکالیف ،باعث یأس و ناامیدی
دانشآموزان در امر یادگیری میشود (مگنو .)1313 ،در این راستا امید درمانی که بر سه
مؤلفه مرکزی بنیان شده است ،یعنی همان اهداف ،تفکرات گذرگاه و تفکرات عامل ،تفکر
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گذرگاه اغلب از طریق گفتارهای درونی ،از قبیل «من راهی برای انجام این کار پیدا خواهم
کرد» نمود پیدا میکند .اغلب افرادی که دارای سطوح امید باالترند قادر به تصور چندین
گذرگاه مختلف هستند و از تفکر واگرا استفاده میکنند .تفکرات عامل مؤلفه انگیزشی نظریه
امید محسوب میشود و به شخص اطمینان میدهد که قادر به شروع و تحمل تالشهای
ضروری برای دنبال کردن گذرگاههای خاص میباشد .این تفکرات مستقیماً شناختهای
افراد را در مورد تواناییهای آنها برای شروع و تحمل رفتارهای هدفگرا منعکس میکند؛
و با گفتارهای درونی مانند «من میتوانم این کار را انجام دهم» و «من قصد ندارم متوقف
شوم» مشخص میشود (اسنایدر و همکاران .)1337 ،به نظر میرسد در امید درمانی با تمرکز
بر مؤلفهی هدف و از طریق آموزش تفکر حل مسئله برای ایجاد گذرگاههای متعدد بهمنظور
حرکت در مسیر هدف به دانشآموزان کمک میکند تا هدف خود را (با تأکید و تمرکز بر
نقاط قوت خویش) هرچه بهتر و واضحتر تعریف کرده و باانگیزه و شناخت بیشتر و احساس
توانمندی بیشتر در تحقق این اهداف حرکت کنند .در واقع رفتارها عموماً با میل رسیدن به
هدفی ویژه برانگیخته میشود ،در واقع هر رفتاری سلسلهای از فعالیتها است و برای
پیشبینی رفتار افراد ،انگیزه یا نیازهای آنان باید شناسایی گردد .الک و التهام ( )1331چهار
دلیل اصلی اینکه چگونه تعیین کردن هدف ،به بهبود عملکرد میانجامد را به شرح زیر بیان
میدارند -1 :هدفها توجه فرد را به سمت تکلیف در دست انجام ،هدایت میکنند-1 .
هدفها تالش را به خدمت میگیرند -0 ،هدفها ،استقامت و پشتکار را بیشتر میکنند ،زیرا
تالش تا دستیابی به هدف ادامه مییابد -1 .هدفها ،مشوقی برای گسترش استراتژیهای
تازهاند و از طرفی نوع هدفی که ما انتخاب مینماییم ،مقدار انگیزش ما را برای رسیدن به
آن هدف تعیین میکند .بر اساس نظریه رند ،مارتین و شی ( )1311افرادی که دارای سطوح
باالتر امیدواری هستند ،بیشتر به هدفهای خود متمرکز میشوند و از انگیزهی بیشتری،
نسبت به همتایان خود برخوردار هستند.
یکی از محدودیتهای این پژوهش همکاری پایین برخی از دبیران و مدیران بود که
تالش شد با توضیح هدف پژوهش برای آنان و اخذ نامه همکاری با پژوهشگر از مدیریت
اداره آموزشوپرورش این محدودیت تا حدودی کنترل شود .محدود بودن نمونه به جامعه
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دانشآموزان متوسطه دوره دوم و عدم تعمیمپذیری احتمالی این یافتهها به سایر دانشآموزان
دختر و پسر و عدم وجود پیگیریهای دوماهه ،سهماهه و چهارماهه و بیشتر نیز میتوان از
محدودیتهای این پژوهش برشمرد .برای تشخیص تعلل ورزی و خودتنظیمی یادگیری تنها
از پرسشنامه استفادهشده پیشنهاد میگردد در تحقیقات مشابه بعدی از روشهای دیگری
نظیر مصاحبه نیز استفاده شود .ازآنجا که نتایج حاصل از تحقیقات متعدد ،رابطه امید با
عملکرد تحصیلی و نقش پیشبینی کنندگی آن را در پیشرفت تحصیلی نشان دادهاند (ولز،
 .)133۱پیشنهاد میشود برنامههای آموزشی شناختی مبتنی بر ارتقاء امید و امید درمانی
بهعنوان بخشی از برنامههای آموزشی ضمن خدمت مشاوران مدارس و دانشگاهها قرار گیرد
تا بتوانند از بهرهگیری از آن موجبات ارتقاء و افزایش سطح انگیزش دانشآموزان و
دانشجویان را فراهم کنند.
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