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Abstract:
This study aimed to investigate the effect of group hope training on time attitude. The
research method was semi-experimental method and the research design was pre-test and
post-test with control group. Using available sampling method on third grade high school girl
students in the academic year of 2016- 2017, two classes were selected and they were
randomly assigned in Two experimental and control groups (each group had 25 students).
The data were collected using Persian version of Mello and Worrell Time Attitude Scale.
Snyder's hope educational package was conducted for the experimental group in 12 sessions
and the control group did not receive any training. To analyze the data, ANCOVA statistical
test was used. Results showed that hope education had a significant effect on students' time
attitude. Based on these findings, it can be said that hope education is effective in improving
students' time attitude and it is expected that hope education increases positive attitude
toward time and reduces negative attitude toward time.
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اشنایدر()9333آماوزشامیادشااملدومرحلاۀااقااي
امید وامیدافزایياستکاههرکادامازایانمراحالدو
گااامدارنااد.مرحلااۀنخسااتشاااملدوگااامامیادیابيو
تحکیمامیدومرحلۀدومشاملدوگامافازایشامیادو
ابقايامیداست.جلسااتآموزشايامیادبراسااسایان
مراحاالشااکلگرفتااهودرمراحاالآمااوزشامیاد،سااه
روششاناختي-رفتاااري،حاالمسائلهوداسااتانگااویي
براساسنظریاتاشنایدر ()9333استفادهشادهاساتو
مهمترینمؤافههاي امید(تفکرعامل،گذرگاه
نیز روي  
دانشآموزانکارشدهاست .
وهدف)در 

تأثیرآموزشامیدبهشیوۀگروهيبرنگرشبهزمان19/

جدول .1خالصۀ محتوای جلسات آموزش گروهی امید مبتنی بر بسته آموزشی امید اشنایدر ()0222
خالصه محتوای جلسات

جلسات
اول

اجرايپیشآزمون،معرفيساختارجلساتواهدافبرنامۀآموزشيمبتنيبرامید .


دوم

تبیینچگونگيرشدامیدازآغازتوادانسانوادامۀآندرزندگيوضرورتوجودآندرتماممراحلزندگي .

سوم

شرکتکنندگانخواستهشدداستانزندگيخودرادریکبعدیاحوزهمثالًتحصیلي،خانوادگي،

دراینجلسهازهریکاز
روابودوستانهو...تعری کنند .

چهارم

ها.درقااببندي


بنديمجددداستان

هايامید(تفکرهدف،تفکرعاملوگذرگاه)وقااب

هابراساسمؤافه

تبییناینداستان
شدوازاوخواستهميشد


ايکهشخصبیانکردهبود،وايخودآگاهينداشت،اشارهمي

نقاطامیدوارانه
مجددداستانهابه 

هاچگونهميتوانندپایانامیدوارانه


کردناینکهداستان

نویسيکندومشخص

داستانشرابراساسایننقاطامیدوارانهدوباره
آموزانیاآنرانادیدهميگرفتندیافراموشکردهبودند) .


میديبودکهدانش
داشتهباشد(هدفاینجلسهوجلسۀقبل،یافتنا

پنجم

ایجادساختاريبرايکش اهداف،دراینجلسهازشرکتکنندگانخواستهشدابعادجاريومهمزندگيخودرابراساس
اواویتاهمیتایستکنند؛مثالًتحصیلي،روابواجتماعي،روابوخانوادگي .

ششم

کنندگانخواستهشددرحوزهايکهبیشتریناهمیترابرايآنهادارد،اهدافکليخودرا


دراینجلسه،ابتداازشرکت
انتخابکنند،سنسبهآنهاکمکشدایناهدافرابه صورتواضحوعمليبنویسندودرواقعایناهدافکليومبهمرابه

اهدافخاصوویژهتبدیلکنند .

هفتم

شدهباکمکشرکتکنندگانبیانشدندودرنهایتبهآنهاکمکشد


هايرسیدنبههدفانتخاب
دراینجلسه،تمامراه 
حل

حلهايدیگررا
حليجوابنداد،راه 


حلرسیدنبههدفخودراانتخابکنندوبهآنهاآموزشدادهشداگرراه

بهترینراه
انتخابکنند.همننینازآنهاخواستهشدیکفیلمدرونيازرسیدنبهاهدافرادر هنخودبسازند .

هشتم

هايامیدوارکنندهايکهدرزندگيگذشتۀهرفردوجودداشتهوآنهارانادیدهگرفتهاستیانسبتبهآنها


جستجويداستان
بيتوجهبودهاستوکمکبهایجادتصورسازيمثبت .


نهم

کمککردنبهمراجعانکهنیمۀپرایوانراهمببینندوبهآنهاآموزشدادهشددنیامطلقاًسیاهوسفیدنیستووقتيدچار

ناامیديکاملشدند،اگرجستجوکنند،نکاتامیدوارانهايراهمپیداخواهندکرد .


دهم

.دراینجلسهبهشرکتکنندگانآموزشدادهشددرراهرسیدنبهامید،

رفعموانعرسیدنبهامیدبااستفادهازتکنیکABC
رزماستبتوانندتشخیصدهندموانعتاچهاندازهواقعي،واقعیتزندگيیامحصولافکارمنفياند.بااستفادهازمدل ABCبه
شرکتکنندگانآموزشدادهشدچگونهافکارمثبتراافزایشبدهندوافکارمنفيخودرابهچااشبکشانند(هدف0جلسۀ

هايآناندرموقعیتهايمختل زندگيبود) .


آموزانورفعناامیدي

اخیرتالشبرايافزایشتفکراتامیدوانۀدانش

یازدهم

یادآوري کردنامیدهایيکهدرزندگيهرفرديوجودداردوتکرارآنها.اینمرحلهنقشبازخوردداردوهدفجلسه،

هايموفقیتآمیزگذشتهبود(برايبهترانجامگرفتناینمرحلهازهمانجلسۀاولاز


جستجويهدفمندوبهیادآوريتالش
دانشآموزانخواستهشدهرروزسهچیزامیدوارکنندهدرزندگیشانرایادداشتکنندوهرروزبرايخودیادآوريکنند) .


دوازدهم

بنديواجرايپسآزمون .


جمع

درایاانپااژوهشباارايتجزیااهوتحلیاالدادههااااز
ناارمافاازارSpss20وباارايآزمااونفرضاایههاااازروش
تحلیلکواریانساستفادهشد .

یافتهها
همانگونهکهدربخشنمونۀآماريبیانشادتعاداد
دانشآموزانهردوگروه(گواهوآزماایش)90نفارو
میااااانگینساااانآنهااااا61/9بااااود.باااارايبررسااااي

پیشفرضایههاايتحلیالکواریاانسازآزماونااوینو
شااپیروویلاکاساتفادهشاد.نتاایجنشااندادنادساطح
معنيداريبهدستآمدهبرايمتغیرنگرشبهزمانبیشتر
از3/30بودوایننتیجهحاکيازهمگنيواریانسهااو
نرمالبودنتوزیعدادههااسات.همننایننتاایجآزماون
شفار همگنايمااتریس
بااکس نیازنشااندادنادپای 
واریانس-کواریاانسمؤافاههااينگارشباهزمااندر
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گروههااااايبررساااايشاااادهرعایاا اتشاااادهاساااات

ازآزمونتحلیلکواریانسمانعينادارد.نتاایجتحلیال

()Mbox=8/46,F=0/66,P=3/00؛ بنابرایناستفاده

آمدهاند .
کواریانسدرجدولشماره 9

جدول  .0نتایج تحلیل کواریانس در مؤلفههای نگرش به زمان
مؤلفه
پسآزمون
گذشته
مثبت

پیگیری

گذشته منفی
پیگیری
پسآزمون
حال مثبت
پیگیری
پسآزمون
حال منفی
پیگیری
پسآزمون
آینده مثبت
پیگیری
پسآزمون
آینده منفی
پیگیری

 0/10

 3/039

 3/091

 3/313

 3/969

 613/016

 60/13

 3/336

 3/011

 3/330

گروه 

 9/639

 3/613

 3/119

 3/300

 3/911

پیشآزمون 


 933/96

 69/16

 3/336

 3/039

 3/393

گروه 

 19/19

 0/61

 3/301

 3/996

 3/090

 600/393

 69/00

 3/336

 3/091

 3/366

گروه 

 60/19

 6/639

 3/913

 3/316

 3/901

پیشآزمون 


 603/33

 3/31

 3/339

 3/006

 3/139

گروه 

 3/919

 3/399

 3/116

 3/366

 3/330

پیشآزمون 


 09/111

 9/196

 3/301

 3/931

 3/090

گروه 

 61/900

 6/999

 3/900

 3/311

 3/939

پیشآزمون 


 993/16

 60/11

 3/336

 3/001

 3/303

گروه 

 09/36

 9/99

 3/311

 3/916

 3/913

پیشآزمون 


 699/99

 1/093

 3/330

 3/060

 3/339

گروه 

 63/961

 3/163

 3/036

 3/309

 3/996

پیشآزمون 


 16/31

 1/10

 3/331

 3/911

 3/111

گروه 

 1/66

 3/101

 3/096

 3/399

 3/663

پیشآزمون 


 60/390

 6/09

 3/991

 3/310

 3/963

گروه 

 16/610

 0/161

 3/93

 3/313

 3/916

پیشآزمون 


 16/31

 1/30

 3/366

 3/919

 3/119

گروه 

 00/63

 0/91

 3/309

 3/909

 3/013

پیشآزمون 


 91/310

 9/093

 3/11

 3/393

 3/339

گروه 

 63/191

 9/011

 3/699

 3/601

 3/900

پیشآزمون 


 6399/91

 93/13

 3/336

 3/193

 3/309

 6/10

 3/399

 3/101

 3/366

 3/301

 1/309

 3/366

 3/913

 3/111

 3/669

 3/601

 3/919

 3/010

 3/390
 3/119

پیشآزمون 


پیشآزمون 


F

پسآزمون


گروه 

پیگیری

پیشآزمون 


 993/191

گروه 

 693/011

 9/131

پیشآزمون 


 161/90

 69/03

 3/336

گروه 

 013/00

 1/10

 3/331

 3/933

پیشآزمون 


 093/316

 3/000

 3/330

 3/906

 3/103

گروه 

 691/930

 9/110

 3/639

 3/611

 3/919

پسآزمون
نگرش کلی
منفی

میانگین
متغیر
مجذورات
پیشآزمون   913/39

گروه 

پسآزمون

نگرش کلی
مثبت

 91/69

سطح
معنیداری
 3/336

مقدار
اتا
 3/169

توان
آزمون
 3/331

پیگیری

باااتوجااهبااهجاادولشااماره(،)9باااگااواهنماارۀ

گااواهازاحااارنماارۀنگاارشکلاايمثبااتبااهزماااندر

پیشآزمون،باینداناشآماوزانگروههاايآزماایشو

پسآزمونوپیگیاري،تفااوتمعنايداريوجاوددارد

تأثیرآموزشامیدبهشیوۀگروهيبرنگرشبهزمان10/

()F=93/13P>3/30وآموزشامیدبهشایوۀگروهاي

معنيداريوجوددارد()F=69/03P>3/30وآموزش

باع افزایشنگارشکلايمثباتوابعاادآن(گذشاتۀ

امیدبهشیوۀگروهيباع کاهشنگرشکليمنفايو

مثبت،حاالمثبات،آینادۀمثبات)شادهاساتونیازباا

ابعادآن(گذشتۀمنفي،حالمنفاي،آینادۀمنفاي)شاده

کنترلپیشآزمونبیندانشآموزانگروههايآزمایش

است.میانگینهايتعدیلشدهدرپسآزمونوپیگیاري

وگواهازاحارنمرۀنگرشکليمنفيبهزمان،تفاوت

ارااهشدهاند .

درجدول9

جدول .3میانگین تعدیلشده و انحراف معیار نمرۀ خردهمقیاسهای نگرش به زمان مثبت و منفی دو گروه در
متغیر 

مرحله 
پسآزمون 


گذشتۀ مثبت

پیگیري 
پسآزمون 


گذشتۀ منفی
پیگیري 

حال مثبت

پسآزمون 

پیگیري 

حال منفی

پسآزمون 

پیگیري 

آیندۀ مثبت

پسآزمون 

پیگیري 
پسآزمون 


آیندۀ منفی
پیگیري 

نگرش کلی
مثبت

نگرش کلی
منفی

پسآزمون 

پیگیري 
پسآزمون 

پیگیري 

پسآزمون و پیگیری
تعداد 
گروه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 
 90
آزمایش 
 90
گواه 

میانگین 
 61/039
 61/611
 60/113
 61/966
 66/393
 60/636
 66/301
 69/309
 61/111
 61/169
 61/633
 60/113
 69/163
 60/919
 66/399
 69/191
 96/993
 93/193

انحراف معیار 
 3/106
 3/106
 3/196
 196
 3/119
 3/119
 3/139
 3/139
 3/101
 3/101
 3/106
 3/106
 3/303
 3/303
 3/113
 3/113
 3/163
 3/163

آزمایش 
گواه 
آزمایش 
گواه 
آزمایش 
گواه 
آزمایش 
گواه 

90
90
90
90
90
90
90
90










 60/311
 61/909
 1/319
 3/131
 1/110
 3/661
 00/191
 00/019

3/103
3/103
3/101
3/101
3/010
3/010
6/991
6/991










آزمایش 
گواه 
آزمایش 
گواه 
آزمایش 
گواه 

90
90
90
90
90
90















6/903
6/903
6/001
6/001
6/903
6/903








09/010
03/911
99/001
91/010
96/136
90/113
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باتوجهبهجدول،9باحاذفاثارمتغیرهاايگاواه،

زندگي را ارزیابي و پیشبیني ميکند (استراسل و

میانگینتعدیلشدۀنمراتنگرشمثبتومؤافههايآن

همکاران  .)9333 ،افراد با تفکر مثبت و خوشبیني

درگااروهآزمااایشدرمرحلااۀپااسآزمااونوپیگیااري،

گشاياند و نقشههایي براي فعاایت ،طراحي و


مشکل

نساابتبااهگااروهگااواهبیشااتراسااتومیااانگینهاااي

طب آنعملميکنندکهاین موجبميشود فرددر

تعاادیلشاادۀنگاارشمنفاايومؤافااههااايآندرگااروه

حلمساالومشکالتدرزندگي موف ترعملکندو

آزمااایشدرمرحلااۀپااسآزمااونوپیگیااريکاااهش

در مقابل مساال و مشکالت ،حاات انفعااي نداشته و

یافتهاند .


نسبت به دیگران نگرش مثبت بیشتري داشته باشد



(پترسون.)9333،کسانيکهازتفکرمثبتبرخوردارند،

بحث 

نگرشهاي آنها نسبت به زمانهاي گذشته ،حال و


هدفپژوهش،بررسيتأثیر آموزش امید بهشیوۀ

هايمثبتاندیش ،تأس 

آینده،مثبت است .این انسان

گروهيبرنگرشبهزماندانشآموزاندخترشهرستان

رانميخورندوبارضایتبهآنهانگاهميکنند

گذشته

دهگالنبود.نتایجنشاندادندآموزشامیدبرنگرش

ونیزبهآیندهنگاهيهمراهباخوشبینيوامیددارند.


مثبتومنفيبهزمانمعناداربودهاست.دربارۀفرضیۀ

همننین افراد خوشبین براي پذیرش واقعیت زندگي

نخستپژوهشمبنيبرآموزشامیدبرنگرشمثبتبه

درزمانحالآمادگيبیشتريدارندودراهدافخود

زماندانشآموزاناثرمعناداريدارد.نتایجنشاندادند


مصمماند (شي یر و کارور6933 ،؛ نقل از رشید و


آموزشامیدباع افزایشنگرشمثبتبهزمانکلي

همکاران.)6939،

در دانشآموزان شده است که این دستاورد با

درآموزشامیدابتدااهدافکليوجزايمشخص

پژوهشهاي میللو و همکاران ( )9333و ورل و


ميشوند،سنسبااستفادهازروشحلمسئلهراههاي


همکاران()9369همخوانيدارد.آنهادرپژوهشهاي

رسیدن به اهداف نیز مشخص ميشوند (اشنایدر،

خود بیان کردهاند نگرش به زمان بهطور نظري با

 .)9333روشني و وضوح اهداف بهنوبۀخود امید و

ساختارهاي امید رابطه دارد .همننین این دستاورد با

انتظار مثبت را براي فرد به دنبال خواهد داشت که

نتایجپژوهشرشیدوهمکاران()6939همسویيدارد.

درنهایتبهنگرشمثبتفردميانجامد.عالوهبرآن،


آنهادرپژوهشخودبهایننتیجهدستیافتندکهبین

تمرینوتکرارافکارمثبتدرآموزشامید،بهایجادو

ابعاد مثبت نگرش به زمان و بهزیستي روانشناختي،

نگهداريتفکرونگرشمثبتمنجرخواهدشد.یکي

همبستگيمثبتوارتباطمستقیمبرقراراست .اینیافته

ازاصولاساسيتفکرمثبتتأکیدبرمثبتبودندربارۀ


همننین با نتایج پژوهشهاي آندرتا و همکاران

آینده است .تایلر و کیمني ( )9333بر این باورند که

()9360همخوانيدارد .

اگرادراکاتعاديانسانبامفهوممثبتازخودوگواه

درتبییناینیافتهميتوانگفتتفکرمثبتتمایل


شخصيودیدگاهخوشبینانه،حتيکا بدربارۀآینده

به اتخا امیدوارانهترین دیدگاه است و به یک پیش

همراه شود ،نهتنها در گواه مساال روزانه زندگي ،در
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