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 مقدمه

زاده و بیبامید به عنوان یک حالت انگیزشی مثبت و مبتنی بر یک احساس تعاملی ناشی از موفقیت تعریف شده است )ح

ر ذهنی فرد در مورد شود: الف( در نگاه اول امید به آینده مربوط به ساختا(. امید به آینده به دو شکل تصویر می1396شجاعی، 

و انجام تعهدات که در  کند برای اجرای اهداف، تصمیماتای را فراهم مید به آینده زمینهباشد. ب( در نگاه دوم امیاش میآینده

 (.1385زاده و همکاران، شود )فاضلنتیجه موجب پیشرفت فرد می

 بلکه اتفاق بیفتد، زندگی تاریک لحظات در فقط که نیست انفعالی احساسی است که امید، بر این اعتقاد ی امید،در نظریه

 زندگی برای ناامید از افراد بیشتر امیدوار کنند و افرادمی دنبال را اهدافشان افراد آن یوسیله به که است شناختی فرایندی

 (. 2006و همکاران،  1قائلند )اسنایدر معنی

، در 1960ال سهای مهم و مورد توجه در علوم انسانی است که از اواخر امیدواری و ناامیدی نسبت به آینده از موضوع

ده است. امیدوار شهای دیگری در رابطه با احساسات منفی، سازگاری و بقا مطرح چارچوب علمی بررسی و از دهه هفتاد، به گونه

ی امید به چیزی ترین انگیزه در زندگی انسان است. امید، منشأ هر پویایی و پیشرفتی در زندگی است، زیرا اگر کسبودن مهم

سیدن به اهداف خود ها را در رکند. امید، انسانهای دستیابی آن هدف را برای خود مهیا میبد و زمینهیاداشت، به آن دست می

 و اعتیاد موزشی،آ و تحصیلی افت نظیر مشکالتی موجب آینده، به امید فقدان رو، این (. از1391اقدم، کند )علیزادهیاری می

های دانشگاهی وزشهای موجود در ایران حاکی از آن است که تناسب بین آمشود. اما بررسی روندمی آموزاندانش میان در غیره

اله بخش زیادی از التحصیالن دانشگاهی را ندارد. در نتیجه هرسو کسب اشتغال، نامتوازن است و بازار کار توانایی جذب فارغ

 در آن افزایش ملزو و آینده به امید موضوع (، بدین منظور،1383پیوندند. )احمدی، التحصیالن به صف بیکاران کشور میفارغ

 است.  شده تبدیل تأمل قابل و موضوعات مهم از یکی به آموزان،دانش خصوص به نوجوانان،

واضح و  آموزان در ساختن فردای جامعه و همچنین اداره و مدیریت سیاسی، علمی و فرهنگی آن بر همگاننقش دانش

نشگاهی و ی داهای اصلی پژوهشی در جامعهآموزان به عنوان یکی از اولویتدانشمبرهن است. بنابراین بدون شک مسائل 

آموزان نده در دانشهای این موضوع، امید به آیترین زیرشاخهباشد. از اصلیهمچنین در میان متولیان تعلیم و تربیت مطرح می

 دهد.ن میاست که به تدریج جایگاه و اهمیت خود را در میان موضوعات پژوهشگران نشا

 به هاپژوهش از وسیعی حجم آن، گیریاندازه برای مقیاسی ایجاد و همکاران اسنایدر و جانب از امید نظریه طرح از پس

 زمینه در که هاییپژوهش اکثر حقیقت در اما. پرداختند جسمانی حتی و روانی سالمت متغیرهای مختلف با امید رابطه بررسی

 مؤثر اجتماعی زمینه اب رابطه در اندکی هایپژوهش اخیر های سال در و بودند روانشناسی حوزه به محدود رسیدند انجام به امید

 . (١٣٩٣ جویباری، مصلحی و زاده حسن میرزاییان،) است گرفته صورت آینده به امید بر

 ،داریدین متغیرهای میزانکند که اشاره می تبیین جامعه شناختی امید به آیندهای با عنوان (، در مقاله1389عبدالهی )

یعنی باعث  داری بر میزان امید به آینده دارند؛تأثیر مستقیم و معنی اجتماعی خانواده و میزان ارتباط با والدین،-اقتصادی پایگاه

ه آینده در بین دانشجویان و عوامل (، در تحقیقی با عنوان بررسی میزان امید ب1391اقدم ). علیزادهشوندافزایش امید به آینده می

تر با دوستان، همسر، ها، افراد امیدوار و شادمان، روابط اجتماعی قویکند که مطابق نتایج برخی از پژوهشمؤثر بر آن اشاره می

                                                           
1- Snyder 



2 
 

ی با ی امیدواری و شادکام(، ضمن پژوهشی با عنوان رابطه1390همسایگان و بستگان خود دارند. علیپور و اعراب شیبانی )

طوریکه افراد ناامید بندرت گذارد؛ بهکند که امیدواری بر کیفیت روابط با دیگران نیز تأثیر میرضایت شغلی معلمان اشاره می

برند و وقایع بخشی برقرار کنند؛ پس همواره احساس تنهایی کرده، در انتظار شکست به سر میتوانند با دیگران ارتباط رضایتمی

های تقویت امید به (، تحت عنوان راه1391زاده و همکاران )کنند. همچنین نتایج پژوهش حسنتعبیر میکوچک را بسیار بد 

دهد که خانواده، اعتقادات فردی و برخی از عوامل اجتماعی و محیط زندگی در تقویت آینده از منظر قرآن و روایات، نشان می

آینده  به امید بر مؤثر عوامل بررسی، درخصوص (١٣٩٢) ایدر و نواح صالنی،آموزان نقش دارند. نتایج پژوهش اامید به آینده دانش

 اعتقادات ،گروهی هایفعالیت در مشارکت ،زندگی از رضایت همچون متغیرهایی که بیانگر این امر بوددر بین دانش آموزان 

 تغییرات از درصد ١٨/٥ متغیرها این و دارد داریمعنی و مثبت تأثیر آینده به امید بر والدین با رابطه و دوستان با رابطه ،مذهبی

 .کنندمی تبیین را آینده به امید

(، در 2007)2(. کلی 1391شود )رادمنش و همکاران، آموزان موجب پیشرفت تحصیلی آنان میافزایش امید در دانش

74ساله نشان داد  10-12آموزان لکرد تحصیلی در دانشرفتاری با عم-های هیجانیبررسی رابطه امید، عملکرد اجرایی، توانایی

 باعث آینده به امید که است آن از حاکی متعدد تحقیقات پذیرد. نتایج% از اثرات کلی نقص در عملکرد تحصیلی از امید تأثیر می

 شاهد توانمی ایجامعه چنین در درنتیجه و شودمی یادگیری هایفرصت از استفاده بالطبع و روشنگری و دید افق گسترش

ها نشان داد که امید به آینده با سالمتی نتایج پژوهش(. ١٣٩٢ ایدر، و نواح اصالنی،) بود روزانه زندگی در خالقیت و نوآوری

ذهنی، رضایت از زندگی، رضایت شغلی، عزت نفس، حمایت اجتماعی، موفقیت تحصیلی و عملکرد تحصیلی، نشاط اجتماعی، 

 (.1392)توکلی،  .دیگران، افسردگی و اضطراب و اختالالت روانی در ارتباط استارتباط با 

رچه بیشتر جامعه در آموزان و به تبع تاثیر مثبت آن در شکوفایی هبدین منظور  با توجه به اهمیت امید به آینده در دانش

ای عملیاتی برای آن ررسی قرار بگیرد و راهکارهآموزان مورد باین مقاله سعی شده است تا راه های افزایش امید به آینده دانش

 ارائه و اجرا گردد.

 اهداف پژوهش

 الف( هدف اصلی

 ی ششم.آموزان پایهافزایش امید به آینده دانش

 ب( اهداف جزئی

 آموزان به زندگی و آینده تحصیلیشان.تغییر نگرش دانش -1

 برای زندگی. بینانهآموزان برای تعیین اهداف واقعکمک به دانش -2

 آموزان.پذیری دانشافزایش اعتماد به نفس و مسئولیت -3       
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 بینی مذهبی آنانآموزان با تعالیم مذهبی و افزایش جهانآشنا کردن دانش -4

 آموزانبهبود وضعیت تحصیلی دانش -5

 1آوری اطالعات و شواهد جمع

پذیرند، قبل از فکر کردن به مسئله سرعت شکست را در حل مسائل میآموزان نشان داد برخی از آنان به مشاهده رفتار دانش

ی آینده و اهدافشان سردرگم شمارند، اعتماد به نفس پایینی دارند و دربارههای خود را کوچک میتوانم، موفقیتگویند نمیمی

کنند. این مشاهدات فقیت تالش نمیاند، وضعیت تحصیلی مطلوبی ندارند و برای موهستند، نسبت به آینده تحصیلی خود بدبین

نامه آموزان پایین است را تقویت کرد. به دنبال مشاهدات تصمیم گرفتیم با اجرای پرسشاین نظر را که امید به آینده دانش

 گیری کنیم.آموزان را اندازهاسنایدر میزان امید به آینده دانش

دانش آموز  14ای وابسته اجرا شده است. مخاطبان پژوهش شامل گروه ه tاین قسمت از پژوهش با استفاده از روش آزمون 

 بودند. دبستان موانادانش آموز دختر پایه ی ششم  15پسر و 

سوال بر اساس مقیاس  12نایدر بود. این پرسش نامه شامل ات، پرسش نامه ی امید به زندگی اسابزار گردآوری اطالع

( تایید 1391در پژوهش کرمانی، خداپناهی و حیدری ) 0.81پرسشنامه با ضریب آلفای کرانباخ  لیکرت می باشد. روایی و پایایی

 شده است.

می باشد که از  33.7931نشان می دهد میانگین نمره ی امید به آینده ی دانش آموزان  1داده های جدول شماره ی

 ( فاصله دارد. 60بهترین میانگین )

 
 به پیش آزمون: اطالعات توصیفی مربوط 1جدول

استانداردانحراف  تعداد آزمودنی ها میانگین   خطای استاندارد میانگین 

Pair 1 64208. 3.45770 29 33.7931 پیش آزمون 

 

ی ششم بود. به آموزان پایهنامه امید به آینده حاکی از پایین بودن میزان امید به آینده دانشنتیجه مشاهدات و پرسش

ی ششم تشکیل شد. پس از بررسی وضعیت موجود با کارگروهی متشکل از مدیر مدرسه و آموزگار پایهمنظور تغییر وضعیت، 

آموزان ارائه گردید که در ادامه های متفاوتی برای افزایش امید به آینده دانشحلنظرخواهی از همکاران و مشارکت ایشان راه

 بررسی خواهد شد.

 انتخاب راه حل ها

 آموزان در افزایش امید به آیندهانشنقش توانمندسازی د -

ها دارد. اگر احساس خودباوری و سربلندی و شناخت توانمندی افراد تاثیر بسزایی در احساس سربلندی و عزت نفس آن

کند که ارزش خود را حفظ کند و توان کسب فضایل در انسان تقویت شود همیشه و در تمام امور فردی و اجتماعی سعی می

(. بنابراین  1386کارآمد جلوه داده و هرچه بیشتر در جهت سربلندی و شکوه خود و دیگران تالش کند )افخمی اردکانی،خود را 

های فردی یکی از عوامل اصلی در امیدواری فرد به ایجاد بستری مناسب برای زندگی شخصی، اجتماعی و در نتیجه توانمندی

ترین عوامل برای افزایش توانمندی و به تبع آن افزایش ن خانواده و مدرسه از موثرباشد که در این بیافزایش امید به آینده می

 باشد. امید به آینده می
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 نقش خانواده در افزایش توانمندسازی فردی  -

یر بگذارد؛ لذا تواند بر رضایت از زندگی افراد تاثها حاکی از آن است که داشتن حمایت اجتماعی میتحقیقات و بررسی

 (. 1391گردد )علیزاده اقدم، حمایت اجتماعی بیشتر باشد، امیدواری نیز بیشتر می هرچه

(، پژوهشی تحت عنوان امیدواری انجام دادند. نتایج نشان داد که افراد امیدوار نسبت به افرادی که 2007)3گروال و پورتر 

تر و والدین قابل ها کمفت کرده، تعارض خانوادگی آنتری دارند، تغذیه و مراقبت بهتری را دریاامید کمی دارند دلبستگی ایمن

 ها بیاموزد.گیرند، فردی را ندارند که افکار امیدوارکننده را به آنتوجهی قرار میبینی تری دارند. کودکانی که مورد بیپیش

آورد تا فرزندان یفراهم مآید. یک خانواده موثر چنان امکانی را خانواده اولین اجتماعی است که فرد به عضویت آن درمی 

سبت به انجام نکنند هستند. افرادی که نسبت به خود احساس خوبی داشته باشند تصور نمایند که آنان بهتر از آنچه فکر می

 گردد.نده میکارهایشان همت بیشتری گماشته که این امر نیز موجب نتیجه گیری بهتر و در پی آن موجب افزایش امید به آی

 سه در افزایش توانمندی فردینقش مدر -

رورش پنهد و اگر درست عمل کند عامل مهمی در ای است که کودک در آن به اختیار گام میمدرسه نخستین جامعه

یاری از شود و بسهای زندگی اجتماعی کودکان در محیط مدرسه فراهم میشود. اولین تجربهمهارت های زندگی محسوب می

زمون، سنجش ها، باورها و بازخوردهای آنان نسبت به زندگی در مدرسه و در کالس درس مورد آهای ذهنی، پیش فرضبرداشت

آموزان هایی در دانششاحساسات و نگربا ایجاد افکار، توانند معلم و مدرسه می در نتیجه(، 1378گیرد )افروز، و تجربه قرار می

 (. 1391)حصارکی،  دنآموزان شوباعث افزایش اعتماد به نفس و توانمندی دانش

 ها  حلاجرای راه

 اجتماعی در بین افراد جامعه گام مؤثری برای افزایش امید به آینده خواهد روابط سازی برای تقویتبسترسازی و زمینه -1

 .شودمی آموزانانشدافزایش مشارکت اجتماعی منجر به افزایش امید به آینده در عبارت دیگر، (. به1395)افشانی و جعفری،  بود

 از این رو اقدامات زیر انجام گرفت:

)کرسی آزاداندیشی در خصوص مشکالت و مسائل  در مدرسه آموزاندانش زدناظهارنظر کردن و حرف هایفرصت کردن فراهم -

 کالس و مدرسه(.

 کالس. از مقررات بعضی وضع ایبر گیرییرااندیشی و هم و باالخره مدرسه مقررات درباره و معلم آموزاندانش گفتگوی -

 آموزان.اداره کالس درس و مدرسه توسط دانش -

  .در مدرسه آموزیدانش مختلف هایگروه و رفتار دوستانه همدلی هاییجاد زمینها -

 آموزان.آوری برای دانشهای تابیابی و مهارتبرگزاری کارگاه دوست -

                                                           
3- Greval & Porter 
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 اجرای برنامه آموزش امید بر اساس نظریات اسنایدر -2

آموزش داده شد. روش مورد  1398جلسه یک ساعته برگزار شد. همه جلسات در دوماهه اول سال  12این برنامه در طی 

آموزان کالس در قالب یک گروه در آموزش شرکت استفاده در آموزش به صورت بحث گروهی بود به این صورت که همه دانش

آموزش خطاهای شناختی و رفتاری بر افزایش امید به آینده و شادکامی  که نشان داد(، 1394خانی قره )حمزهال داشتند. فع

 است. دانش آموزان تأثیر معنی داری گذاشته

 

 (: خالصه محتوای جلسات آموزش امید به شیوه گروهی2جدول)

 محتوای آموزش داده شده جلسات

 معرفی ساختار جلسات و اهداف برنامه آموزشی مبتنی بر امید. اجرای پیش آزمون، جلسه اول

 تبیین چگونگی رشد امید از آغاز تولد انسان و ادامه آن در زندگی و ضرورت وجود آن در تمام مراحل زندگی. جلسه دوم

 جلسه سوم
ا حوزه مثال تحصیلی، در این جلسه از هر یک از شرکت کنندگان خواسته شد که داستان زندگی خود را در یک بعد ی

 خانوادگی، روابط دوستانه و ... تعریف کنند.

 جلسه چهارم

ها.به نقاط تبیین این داستان ها بر اساس مولفه های امید و قالب بندی مجدد داستان ها. در قالب بندی مجدد داستان

خواسته می شد که داستانش را بر اساس ای که شخص بیان کرده بود ولی خود آگاهی نداشت اشاره می شد و از او امیدوارانه

این نقاط امیدوارانه دوباره نویسی کند و مشخص کردن اینکه داستان ها چگونه می توانند پایان امیدوارانه داشته باشند 

 )هدف از این جلسه و جلسه قبلی یافتن امید بود(.

 جلسه پنجم
کنندگان خواسته شد که ابعاد جاری و مهم زندگی خود را بر ایجاد ساختاری برای کشف اهداف، در این جلسه از شرکت 

 اساس اولویت و اهمیت لیست کنند. مثال:ً تحصیلی، روابط اجتماعی، روابط خانوادگی و ...

 جلسه ششم

ای که بیشترین اهمیت را برای آنها دارد اهداف کلی خود را کنندگان خواسته شد که در حوزهدر این جلسه ابتدا از شرکت

انتخاب کنند و سپس به آنها کمک شد که این اهداف را به صورت واضح و عملی بنویسند و در واقع این اهداف کلی و مبهم 

 را به اهداف خاص و ویژه تبدیل کنند. ساختن یک فیلم درونی از رسیدن به اهداف.

 جلسه هفتم

ندگان بیان شدند و در نهایت به آنها کمک شد در این جلسه تمام راه های رسیدن به هدف انتخاب شده با کمک شرکت کن

های که بهترین راه حل رسیدن به هدف خود را انتخاب کنند، و به آنها آموزش داده شد که اگر راه حلی جواب نداد، راه حل

 دیگر را انتخاب کنند.

 ند.ها خواسته شد که یک فیلم درونی از رسیدن به اهداف را در ذهن خود بسازو همچنین از آن 

 جلسه هشتم
ها را نادیده گرفته است و یا نسبت ای که در زندگی گذشته هر فرد وجود داشته و آنهای امیدوار کنندهجستجوی داستان

 توجه بوده است. و کمک به ایجاد تصورسازی مثبت.به آنها بی

 جلسه نهم
ها آموزش داده شد که دنیا مطلقا سیاه و سفید نیست و کمک کردن به مراجعین که نیمه پر لیوان را هم ببینند. و به آن

 ای را هم پیدا خواهند کرد.وقتی دچار ناامیدی کامل شدند، اگر جستجو کنند نکات امیدوارانه

 جلسه دهم

کنندگان آموزش داده شد که در راه رسیدن در این جلسه به شرکت .ABCرفع موانع رسیدن به امید با استفاده از تکنیک 

امید الزم است بتوانند تشخیص دهند که موانع تا چه اندازه واقعی، واقعیت زندگی یا محصول افکار منفی می باشند. با به 

به شرکت کنندگان آموزش داده شد که چگونه افکار مثبت را افزایش داده و همچنین افکار منفی  ABCاستفاده از مدل 

 افزایی بود(. جلسه اخیر امید 5خود را به چالش بکشانند )هدف 

 جلسه یازدهم
آمیز گذشته های موفقیتبه یاد آوردن امید، نقش بازخورد را دارد و هدف از این جلسه جستجوی هدفمند و به یادآوری تالش

 است.

 جمع بندی و اجرای پس آزمون. جلسه دوازدهم

 

نقش تعالیم (. 1389)عبدالهی،  شودبیشتر میآنان میزان امید به آینده  بیشتر باشد،آموزان دانشداری میزان دین -3

مورد تأیید بسیاری از متخصصان علم  های رفتاریروانی و ناهنجاری اختالالت گیری از شیوعدر سالمت روانی و پیش مذهبی
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ه زندگی و امید ب ینی مذهبی در معنا بخشی به زندگی،بدهند که داشتن جهانمی تحقیقات نشان شناسی قرار گرفته است.روان

 رومیانی،محمدزاده) کنددر مقابل از خود بیگانگی و خأل وجودی عمل می خاطر تأثیر بسزایی دارد و مانند سپری امنیت احساس

1386 .) 

آموزان را افزایش و آنان را با تعالیم های زیر، جهان بینی مذهبی دانشدر این رابطه سعی بر این شد تا با اجرای برنامه

 مند سازیم:آشنا و نسبت به آن عالقهمذهبی 

 برگزاری جشن های مذهبی مانند جشن تکلیف و... -

 آموزان و برگزاری نماز جماعت در مدرسه.آموزش احکام نماز به دانش -

 ها.آمو.زان به آثار اعمال خود و تقویت معادباوری در آنتوجه دادن دانش

 واید نماز.برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آثار و ف -

 های آموزش قرآن.ی نماز جماعت و شرکت در کالسآموزان به حضور در مسجد روستا جهت اقامهترغیب دانش -

 خوانی.برگزاری مسابقات احکام و نماز -

 آموزان.های دینی و جلسات پرسش و پاسخ به همراه دانشبرگزاری نشست -

 های نماز.در فعالیّتآموزان فعّال مذهبی و پیشتاز تقدیر از دانش -

 ارتباطان و آموزی دانشمیزان امید به آیندهی مثبتی  بین رابطه توان انکار کرد.آینده را نمی به نقش خانواده در امید -4

میزان  باشد،بهتر آموزان با دانشهرچه میزان ارتباط والدین . داردبا فرزند و همچنین نوع ارتباط والدین با یک دیگر وجود  والدین

ناامیدی و دلسردی زن  حالت. همچنین نوع و میزان ارتباط والدین با یک دیگر مثال شودبیشتر می آموزاندانش یآینده امید به

 دنبال را به همسر آزاری و کودک آزاری رزندان،فی فرار پدیده و در پی آن، خانواده تشنج و از هم پاشیدگی و مرد در خانواده،

کنند و فرزندان را دچار می تزریق خود فرزندان یأس و ناامیدی را به والدین ناامید، .، با میزان امید به زندگی ارتباط دارداردد

 . سازندمی ارزشیو بی افسردگی و پوچی

 حث و بررسی شد.آموزان بکارگاه آموزش خانواده در این رابطه در مدرسه برگزار گردید و موارد فوق با اولیا دانش 2 

 های فرزند پروری.جلسه اول با موضوع: آموزش سبک

جلسه دوم با موضوع: نقش افزایش نشاط محیط خانواده و بهبود رابطه با فرزندان در افزایش امید به آینده و موفقیت تحصیلی 

 فرزندان.

آموزان با افزایش امید به زندگی رابطه دانش رفتاری صفات نوع اساس بر آموزاندانش به توجه هایشیوه در تغییر -5

 اندیشی با همکاران مدرسه برگزار گردید و بر موارد زیر تأکید شد:جلسه هم(. بنابراین، 1396مثبتی دارد )ابتکاری، 

 آموزانی که دچار ناامیدی، ضعف انگیزه و افسردگی هستند.شناسایی دانش -
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 آموزان.انتظار عملکرد یکسان از همه دانش آموزان و عدمهای فردی دانشدر نظر گرفتن تفاوت -

 آموزان.هماهنگ کردن سطح توقعات با توانمندی و استعدادهای دانش -

 آموزان.آموزان بر اساس نوع صفات رفتاری دانشهای توجه به دانشتغییر در شیوه -

 آموزان با افراد موفق.آشنا کردن دانش -

 2جمع آوری اطالعات و شواهد

آموزان در طول که در رفتار دانش یمواردآموزان را تحت نظر داشتیم  ها از اسفند ماه رفتار دانشحلراههمزمان با اجرای 

 : عبارت است از مشاهده شد هاحل راه یاجرا انیجر

 آموزان افزایش یافته بود.اعتماد به نفس دانش -

 دادند.کردند و نظر میدر مورد آینده، اهداف و آرزوهایشان صحبت می -

 اند.مند شدهبه یادگیری مطالب جدید عالقه -

 کردند.در کارهای گروهی شرکت کرده و با یکدیگر همکاری می -

 تری داشتند.احساس خشم کم -

 درس به وضوح مشخص بود.  یهاکالسهای آموزشی و برنامه یآموزان در هنگام برگزاردانش ی مشاهده شور و شوق در چهره -

 افراد موفق مختلف را داشتند.  ینامهیزندگ یدرخواست انجام بررسآموزان  دانش -

 .بود افتهیکاهش  رسآموزان در کالس ددانش بتیغ -

آزمون اسنایدر مجددا اجرا و نتایج پیش نامه امید به آیندهاجرا شده بر امید به آینده، پرسشهای برای بررسی تأثیر برنامه

 .تحلیل شد spss25با استفاده از برنامه آزمون و پس

 

 : اطالعات توصیفی مربوط به پیش آزمون و پس آزمون3جدول

 خطای استاندارد میانگین انحراف استاندارد تعداد آزمودنی ها میانگین 

Pair 1 

 64208. 3.45770 29 33.7931 پیش آزمون

 62648. 3.37369 29 36.1034 پس آزمون

 

 گروه های وابسته t: نتیجه آزمون 4جدول

 

 

 tمقدار آماره 
درجه 

 آزادی

سطح معناداری 

 میانگین دو سویه
انحراف 

 استاندارد

خطای 

استاندارد 

 میانگین

%95حدود اطمینان   

 حد باال حد پایین
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Pair 1 000. 28 6.643- 1.59797- 3.02272- 34777. 1.87280 2.31034- پس آزمون – پیش آزمون 

 

با درجه  -6.643بر برا p=0.000محاسبه شده در سطح   tشود، مقدار آماره یمشاهده می 2طور که در جدول شمارههمان

 داری وجود دارد. تفاوت معنی آزمونآزمون و میانگین پسباشد. بنابراین بین میانگین پیشمی 28ی آزادی 

ر واقع میانگین باشد؛ دمی 2.31آزمون برابر و میانگین پس آزمون، میزان تفاوت بین میانگین پیش1مطابق جدول شماره

در اقدام پژوهی حاضر اثربخش نتیجه راه حل های اجرا شده  است. درآزمون میانگین پیش واحد بیشتر از 2.3103پس آزمون، 

 است.بوده

 نتیجه گیری و پیشنهادات

آموزان صورت گرفت، مشاهده کردیم که رفتار با انجام اقدامات آموزشی و فرهنگی که جهت افزایش امید به آینده دانش

 تر از قبل شده است. نتایج تحلیل پرسشنامه امید به آینده اسنایدر نیز این مشاهدات را تایید کرد. آموزان متفاوتدانش

ی ابتدایی، بر اساس اقدامات آموزان دوران تمامی آحاد جامعه باالخص دانشبه اهمیت افزایش امید به آینده در می باتوجه

صورت گرفته در فرایند اقدام پژوهی، تحقیق در میان منابع و اسناد موثق علمی و همچنین مصاحبه با معلمان و متولیان امر 

 گردد:تعلیم و تربیت، پیشنهادات زیر ارائه می

 .به منظور جلب اعتماد نسل جوان و نوجوان و کالمی روحی ی مناسبات میان والدین و فرزندان از حیث عاطفی،توسعه -

بودن انتظارات آنان از هایشان تا عالوه بر متناسبیاری رساندن به نوجوانان و جوانان برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی -

 د.شغل و زندگی بـه دست آورن های بیشتری در تحصیل،سنی بتوانند موفقیت گروه این هایشان،با توانمندی خویش

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت ارائه راهکارهای مناسب جهت برخورد عقالنی تر و مناسب تر معلمان برای افزایش امید و  -

 آموزان.انگیزه دانش

 اهش امید به آینده و کاهش انگیزه آنان در مدرسه و جامعه.آموزان از جمله کاهمیت دادن به مسائل دانش -

 های کالسی.های تدریس، ارزشیابی و فعالیتهای فردی در روشهای شخصیتی افراد و رعایت تفاوتتوجه به ویژگی -

 آموزان از میان افراد موفق.الگوسازی برای دانش -

 دان.ارائه بدون قید و شرط محبت توسط والدین به فرزن -

 ایجاد محیطی مملو از امنیت و آرامش و به دور از تنش و نامیدی در خانواده. -

 تقویت حس شایستگی و توانمندی فرزندان در خانواده. -

 ها.آموزان و ایجاد بستری برای شکوفایی آنهای گوناگون دانشتوجه و اهمیت به افکار و اندیشه -
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 منابع

 اهواز، 2دوره متوسطه ناحیه آموزانآینده در بین دانش به امید بر مؤثر عوامل بررسی، اهللایدر، نبی ،نواح، عبدالرضا ،، رقیهاصالنی

 .64-52 ،1392 زمستان ،٥انتظامی، شماره نامه دانشفصل

 .22-29 ،1378 مهر ،240مارهانجمن اولیا و مربیان، ش ها، ماهنامه پیوندها و مدرسه، رابطه ها؛ خانوادهافروز، غالمعلی

دانشگاه اسالمی، سال ششم، ، رابطه دینداری و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد، فرهنگ در ، سید علیرضا، جعفری، زینبافشانی

 .191-210 ،1395 تابستان ،2شماره

دانشگاه آزاد اسالمی، نامه کارشناسی ارشد، ، پایانشهر تهران 8میزان امید به آینده و عوامل موثر بر آن در نزد جوانان منطقه ، توکلی، بهروز

 .1392واحد رودهن، 

روایات،  های تقویت امید به آینده از منظر قرآن و، راهپور، بهروز، رودباری شهمیری، خدیجهمحمد، یدالهزاده، رمضان، قاسمی، حمیدنحس

 .82-88 ،1391، 1نامهبابل، دوره پانزدهم، ویژه ی دانشگاه علوم پزشکیمجله

اثربخشی آموزش خطاهای شناختی و رفتاری بر اساس آموزه های قرآن بر میزان شادکامی و امید به آینده دانش ، خانی قرا، رقیهحمزه

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  ، پایان نامه کارشناسی ارشد،93-94 یآموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان قائم شهر در سال تحصیل

 .1394ساری، 

 .7 ،1391 پاییز ،1پیش دبستانی، دوره چهارم، شماره، تقویت اعتماد به نفس در کودکان، رشد آموزش حصارکی، فاطمه

آموزان سوم امید و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش، بررسی رابطه فر، ابراهیم، پوریا، جعفر، مروئی میالن، فریبااسدی رادمنش، منصور،

یابی به توسعه پایدار، کارهای دستشناسی، تهران، مرکز راهتربیتی و روانراهنمایی شهر ماکو، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم

1391. 

احساس تنهایی با عملکرد تحصیلی و امید به آینده تحصیلی ، رابطه دلبستگی به والدین و همساالن و زاده، عباسحبیب شجاعی، سیده سارا،

قم، دانشکده ادبیات وعلوم نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایان95-96آموزان دختر دوم متوسطه شهرستان گچساران سال تحصیلی دانش

 .1396انسانی، 

 .34-41 ،1389 زمستان ،49ش علوم اجتماعی، شمارهرشد آموزی مجله ،تبیین جامعه شناختی امید به آینده، عبدالهی، مهرناز 

 شهر پسر و دختر نوجوانان بین در پرخطر رفتارهای و تکانشی خواهیهیجان امیدواری، آینده، یابیجهت بین رابطۀ بررسی ،سعیده عزمی،

 .1386، طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، تهران، کارشناسی نامهپایان  تهران،

شناختی، ن روانهای نویی پژوهشنامهی امیدواری و شادکامی با رضایت شغلی معلمان، فصل، رابطهشیبانی، خدیجهاعراباحمد، پور، علی

 .65-78 ،1390 تابستان ،22سال ششم، شماره

سوم، واربردی، سال بیستشناسی کی جامعهبررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن، مجله اقدم، محمدباقر،علیزاده

 .189-206، 1391 زمستان ،48شماره
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نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ، عوامل مؤثر بر امید به آینده جوانان، پایانپور، فرامرز، مهدوی، سید محمدصادقرفیع ناز،زاده، پریفاضل

 .1385د بهشتی تهران، گروه جامعه شناسی، شهی

، 5شناسی کاربردی، دورهی روان، مجلهنایدرشسنجی مقیاس امید اهای روانویژگی، محمدکریم، حیدری، محمودکرمانی، زهرا، خداپناهی، 

 .7-23، 1390 پاییز ،3شماره

، دومه دور، ی رشد مشاور مدرسهنامهفصل، ی جوانیههای متعالی در کنترل رفتارهای پرخطر دورشگراینقش ،مهری رومیانی،محمدزاده

 .16-20، 1386 بهار ،3هشمار

زن و  ،آموزان دختردانش شادکامی بینی به آینده معلمان در پیش امید سهم ،جویباری، میترامصلحی ،حسن زاده، رمضان ،میرزاییان، بهرام

 .121-138 ،1393 بهار ،17ی پنجم، شماره، دورهجامعه
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