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چکیده
هدف :امید سازهای انگیزشی -هیجانی است و به انتظاری اطالق میشود که براساس آن فرد احتمال میدهد که
رویدادی خوشایند در آینده به وقوع میپیوندد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس امید به تحصیل و بررسی
ویژگیهای روانسنجی آن در دانشآموزان بود.
روش :این مقیاس دارای  72گویه است که از محتوای مصاحبه با دانشآموزان استخراج شده است .بهمنظور بررسی
خصوصیات روانسنجی این مقیاس  742دانش آموز پسر و دختر دبیرستانی به شیوهی نمونهگیری تصادفی خوشهای از
نواحی چهارگانهی آموزش و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند و به مقیاس امید به تحصیل پاسخ دادند .همچنین برای
بررسی روایی مالکی آن از پرسشنامهی سرسختی روان شناختی و مقیاس صبر کودکان و نوجوانان استفاده گردید.
یافتهها :نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس نشاندهندهی وجود 4
مولفۀ امید به تحصیل بود که به ترتیب امید به کسب فرصتها ،امید به کسب مهارتهای زندگی ،امید به سودمندی
مدرسه و امید به کسب شایستگی نامگذاری شدند .این  4مولفه  85درصد واریانس کل نمونه را تبیین کردند .بهمنظور
سنجش پایایی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس امید به کسب
فرصتها ،9/09امید به کسب مهارتهای زندگی  ،9/09امید به سودمندی مدرسه  ،9/59امید به کسب شایستگی9/27
و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس امید به تحصیل نیز  9/04بدست آمد.
نتیجهگیری :به طورکلی نتایج بیانگر آن بود که مقیاس امید به تحصیل از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است و
میتوان از آن بهعنوان یک ابزار سودمند برای سنجش امید به تحصیل در دانشآموزان استفاده کرد.
کلیدواژهها :امید به تحصیل ،مهارت زندگی ،شایستگی ،سودمندی مدرسه.
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 .1مقدمه
برخالف عقیده رایج ،هوش و توانایی تنها تعیین کننده موفقیت کالسی دانشآموزان نیست .حتی
افراد با استعداد هم ممکن است در رسیدن به سطوحی که متناسب با ظرفیت دانشگاهی آنها است
شکست بخورند ،آنها ممکن است پایینتر از انتظارات خود در دانشگاه عمل کنند و همچنین ممکن
است حتی به دانشگاه راه پیدا نکنند و یا اگر به دانشگاه راه یابند دچار افت تحصیلی و یا مشروطی
شوند .بنابراین این مهم است که بدانیم چه عواملی دانشآموزان را در تکالیف تحصیلی و پیگیری
اهداف آموزشی حفظ میکند و نگه میدارد (اسنایدر ،شری ،چئوونز ،پولورز ،آدامز و ویکلوند،2
.)7997
تحقیقات گستردهای با هدف کشف عواملی که پیشرفت دانشگاهی را ارتقاء میبخشد و یا بازداری
میکند انجام گرفته است .این تالشها به سازههای انگیزشی مانند خودکارآمدی (بندورا،)2057 ،
خوشبینی (شییر و کارور )7992 ،2058 ،و نظریه هدف در ارتباط با درماندگی یا جهتگیری
تسلطی (کاوینگتون )7999 ،7رسیدهاند .اگرچه این سازهها سهم معناداری در فهم ما از عملکرد
تحصیلی داشتند ،اما هر کدام بخشی از داستان انگیزش تحصیلی را روشن و مشخص میکنند .اما
یکی از مهمترین عوامل موثر در بحث انگیزش و پیشرفت تحصیلی را میتوان در نظریه امید 3پیدا
کرد (اسنایدر .)2004 ،این نظریه بهعنوان یک مدل انگیزشی جدید برای تحقیقات تربیتی و
آموزشی معرفی شده است .از طرفی دیگر با ظهور روانشناسی مثبت گرا ،صاحبنظران و
پژوهشگران توجه خود را صرف بررسی توانمندیهای انسان کردند و در عوض توجه محض به
تجارب یا تصورات منفی افراد به بررسی سازههایی چون خویشتنداری ،تابآوری ،معنویت،
خوشبینی و امید پرداختند (مالیک7923 ،4؛ سلیگمن ،چیکزنت میهالی .)7999 ،8بنابراین در این
میان ،سازه امید توجه فزایندهای را به خود جلب کرده است (اسنایدر7999 ،؛ ولز.) 7998 ،
امید به عنوان فرایندی از تفکر درباره یک هدف با انگیزش برای حرکت بهسوی این اهداف
(عامل) ،و راههای رسیدن به این اهداف (گذرگاه) معرفی شده است .در واقع اسنایدر بنیانگذار
نظریهی امید و درمان مبتنی بر آن ،عقیده دارد که برای ایجاد امید وجود دو نوع تفکر الزامی است:
تفکر راهبردی (مسیر)7و تفکر عامل .2تفکر راهبردی یا مسیر جزء شناختی امید و نشاندهندهی
ظرفیت و توان فرد برای خلق مسیر و تفکر عامل جزء انگیزشی امید است که فرد خود را برای استفاده

1. Snyder, Shorey, Cheavens, Pulvers, Adams & Wiklund
2. Covington
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از این مسیرها بر میانگیزاند (الکساندر و آنوبیوزی .)7992 ،2امید یک هیجان نیست اما نسبتاً یک
سیستم انگیزشی -شناختی پویا است (اسنایدر .)2004 ،امید ،توانایی شخص برای هدف گذاری،
تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به آن هدفها
است .به عبارت دیگر از نظر اسنایدر موفقیت در کارهای چالش انگیز ،مخصوصا در حیطهی تحصیلی
اغلب نیازمند توانا بودن برای ایجاد چندین گذرگاه (مسیر) برای رسیدن به اهداف است (فلدمن 7و
اسنایدر7998 ،؛ اسنایدر و همکاران.)7997 ،
در نظریه اسنایدر اهداف منبع اصلی هیجان هستند ،هیجان مثبت ناشی از دستیابی به هدف یا
تصور نزدیک شدن به آن است؛ درحالیکه هیجان منفی ناشی از شکست در دستیابی به هدف یا
تصور دورشدن از آن است .وقتی در پی دستیابی به اهداف ،مسیرهای اولیه مسدود میشوند ،تفکر
عامل انگیزه الزم را فراهم میکند که مسیرهای دیگری ایجاد کنیم (الکساندر و آنوبیوزی.)7992 ،
موفقیت در دستیابی به اهداف ،هیجانهای مثبت و شکست در آن هیجانهای منفی ایجاد میکند.
افراد امیدوار در زندگی ،عامل و گذرگاههای بیشتری برای دنبال کردن اهداف خود دارند و وقتی با
مانع برخورد میکنند میتوانند انگیزه خود را حفظ کرده و از گذرگاههای جانشین استفاده کنند .اما
افراد ناامید بهدلیل اینکه ،عامل و گذرگاههای کمی دارند در برخورد با موانع به راحتی انگیزه خود را
از دست داده و دچار هیجانهای منفی میشوند که این امر و به طور کلی ناامیدی به نوبه خود
منجر به افسردگی میشود (اسنایدر.)7997، 2008 ،
نظریه امید بهعنوان یک نظریه شناختی -انگیزشی در تحقیقات حوزه آموزشی معرفی شده است.
نظریه امید مفهوم سازی اهداف را با راهبردهایی برای رسیدن به این اهداف (مسیر) و انگیزه پیگیری
این اهداف (عامل) ترکیب میکند .در یک مطالعه طولی  7ساله ،تفاوتهای افراد در امید ،بهوسیله
مقیاس امید (اسنایدر ) 2004 ،اندازه گیری شد .نمره امتحان ورودی دانشجویان سال اول پیشبین
بهتری برای نمره کلی میانگین حتی بعد از کنترل واریانس مربوطه به نمره امتحان ورودی بود.
نتایج نشان داد که نمره باال در امتحان با میزان امید باال در دانشآموزان در ارتباط است (اسنایدر و
همکاران.)7997 ،
امید ازجمله عواملی است که نقش قابلتوجهی در انگیزش تحصیلی دارد و به آن کمتر توجه
شده است .امید همپوشی زیادی با مفهوم خوشبینی دارد .امید و خوشبینی شناختهایی هستند
که باعث میشوند شخص انتظار داشته باشد ،نتایج موردنظرش به احتمال زیاد در آینده رخ دهند.
این شناختها رفتارهای جهت گیری هدف را تحت تأثیر قرار میدهند و بر بهزیستی روانشناختی
که شامل هیجانات مثبت و منفی هستند اثر میگذارند .در واقع امید ،توانایی شخص برای هدف
گذاری ،تجسم مسیرهای الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن انگیزه الزم در جهت رسیدن به آن
1. Alexander & Onwuegbuzie
2. Feldman
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هدفها است و خوشبینی به اسنادهای علّی مثبت اشاره میکند و روشی است که در آن افراد وقایع
مثبت و منفی را تبیین میکنند و انتظار نتیجه مثبت دارند (اسنایدر و همکاران.)7997 ،
امروزه یکی از مهمترین شکافهای بین کشورهای غنی و فقیر مربوط به میزان سالهای آموزشی
است که انتظار می رود یک کودک در طول عمر خود به آن دست یابد و قسمت مهمی از این
اختالف به میزان سالهایی مربوط میشود که یک دانشآموز امید دارد در مقطع آموزش عالی
تحصیل کند .شایان ذکر است که در پژوهش حاضر هدف بررسی سازه امید به تحصیل بهصورت
خاص و نه امید کلی میباشد .شاخص امید به تحصیل )SLE(2نشاندهنده متوسط سالهایی است
که یک دانشآموز می تواند انتظار داشته یا امیدوار باشد که در مقاطع مختلف تحصیالت رسمی
(ابتدایی ،راهنمایی ،متوسطه و عالی) ثبت نام کرده و آموزش ببیند و از آموزشهایی که دیده است
بهره گیرد (اوکپاال و اوکپاال.)7924 ،7
تحقیقات فراوانی رابطه امید را با انواع متغیرهای روانشناختی نشان دادهاند .آیروینگ ،اسنایدر و
کروسون )2002( 3نشان دادند که آموزش امید میتواند منافع روان شناختی مختلفی برای افراد
داشته باشد .امید باال با بهزیستی و عملکرد ،راهکارهای کنار آمدن و تنظیم درماندگی هیجانی رابطه
دارد .اسنایدر ،سیمپسون ،مایکل و چیاونز )7999( 4نشان دادند که امید وسیلهای برای پیشگیری
(اولیه و ثانویه) از مشکالت زندگی است .همچنین امید با رضایت کلی از زندگی نیز همبستگی دارد
(واله ،هیوبنر و سولدو .)7997 ،8همچنین خرمایی ،زارعی ،مهدی یار و فرمانی ( )2303در پژوهش
خود نشان دادند صبر بهعنوان یک فضیلت ارزشمند اخالقی با افزایش امید در فرد همراه است.
غباری بناب و خدایاری فرد ( )2320نیز در پژوهش خود رابطه معناداری را بین صبر و امیدواری در
شرایط ناگوار گزارش کردهاند .غباری بناب ،خدایاری فرد و شکوهی یکتا ( )2353در مطالعهای دیگر
بر روی رابطه توکل به خدا و صبر با اضطراب در دانشجویان ،رابطه معنیدار مثبتی بین صبر و
امیدواری در شرایط ناگوار گزارش نمودهاند .عالوهبر این در پژوهشهای متعدد نشان داده شده است
که بین سرسختی روان شناختی با امید به زندگی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد (واگرمن و فوندر7992 ،7؛ کوماراجیو و کارایو7998 ،2؛ زاهد بابالن ،قاسم پور و حسن زاده
2309؛ حمید .)2350 ،نتایج پژوهشهای کوپر ،لیندزی ،نیه و گریت هوس ،)2000( 5تراتوین ،کولر،

1. School Life Expectancy
2. Okpala & Okpala
3. Irving, Snyder, & Crowson
4. Sympson, Michael, & Cheavens
5. Valle, Huebner, & Suldo
6. Wagerman & Funder
7. Komarraju & Karau
8. Cooper, Lindsay, Nye & Great house
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اسچمیتز و بامتر )7997( 2نشان دادند که امید تحصیلی با سختکوشی و فعالیت تحصیلی دانش
آموزان ارتباط دارد.
از طرفی دیگر تحقیقات نشان دادهاند که امید با عملکرد تحصیلی باال و پیشرفت در مدرسه
رابطهی مثبت دارد .اسنایدر و همکاران ( )7997در یک مطالعه طولی  7ساله به بررسی رابطه بین
امید و موفقیت تحصیلی دانشجویان سال اول پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که سطوح باالی
امید ،پیش بینی کننده معتبر عملکرد تحصیلی باال در طول دوران دانشگاه و میانگین کلی نمرهها،
فارغالتحصیلی سریعتر از دانشگاه و ترک تحصیل پایین بهدلیل نمرههای پایین است .براساس نتایج
این تحقیق ،آنها گزارش کردند دانشجویانی که دارای سطوح باالتر امیدواری هستند ،بیشتر بر
هدفهای خود متمرکز میشوند و از انگیزهی بیشتری ،نسبت به همتایان خود برخوردارند .همچنین،
این افراد دارای پشتکار و عزم جدی در انجام فعالیتها هستند.
در واقع امید بهعنوان یک سازه بین موقعیتی سنجش میشود که با عزت نفس ،توانایی حل
مسأله ادراک شده ،ادراک کنترل ،سرسختی روانشناختی ،7خوشبینی ،عاطفه مثبت و انتظارات
پیامد مثبت همبستگی مثبت معنادار دارد .به همین ترتیب امید دانشآموزان را توانمند میکند که
به حل مسأ له با تمرکز بر موفقیت رویکرد داشته باشند ،که این امر میتواند احتمال اینکه آنها به
اهدافشان برسند را افزایش دهد (کنتی .)7999 ،3واژه ام ید مفاهیم ضمنی گوناگونی دارد که به طور
کلی می توان آنها را به دو دسته فعال و غیرفعال تقسیم کرد .برای مثال وقتی میگوییم که فرزندم
درس می خواند و امید دارد در امتحان موفق شود ،نگرشی پویا (فعال) از امید را مطرح میکنیم .اما
وقتی میگوییم که فرزندم امیدوار است که در امتحان موفق شود چون امیدواری به آینده به معنای
توقع داشتن است ،تقریبا نگرشی غیرفعال از امید ارایه داده میشود که در آن به انتظار آینده
مینشینیم تا انتظارمان برآورده شود (بهاری.)2309 ،
مفهوم فعال امید که همراه با پیگیری رسیدن به هدف است یک روند آموختنی است نه یک
حالت ساکن ذهنی ،که دارای سه جزء به هم پیوسته تفکر یعنی .2 :تعیین هدف .7 ،نیروی اراده ،و
 .3نیروی راهیابی است و البته جزء چهارم امید را باید در قدرت صبر دید زیرا تالش برای رسیدن به
هدف مستلزم صرف وقت است .امید بدون این چهار جزء پیوسته نمیتواند زنده بماند .بنابراین،
بهترین راه استفاده از نیروی امید بهره گیری از آن در دشوارترین و در عین حال مهم ترین کار
زندگی یعنی تربیت فرزند است و در این راه باید پیوسته و بی وقفه به فرزندان درس امید اندیشی4
داد (فرلونگ ،گیلمن و هیوبنر7924 ،8؛ اسنایدر و لوپز .)7992 ،7از آنجا که شناخت این اجزاء و
1. Trautwein, Koller, Schmitz & Baumert
2. Psychological hardiness
3. Conti
4. Hope-thinking
5. Furlong, Gilman, & Huebner
6. Lopez
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تقویت آنها در فرزندان از طریق تمرین و تکرار میسر است ،بنابراین امید مهارتی آموختنی است .با
این حال ،این مهارت که اساس سالم زیستی و سایر مهارتهای زندگی را تشکیل میدهد ،شاید
بهدلیل آنکه وجود آن در انسان بدیهی ف رض شده است ،به کودکان آموزش و تعلیم داده نمیشود
(بهاری.)2309 ،
امید بهعنوان یک درونمایه روان شناختی مثبت ،از شواهد پژوهشی روبه رشدی در ارتباط با
مرکزیت آن بهعنوان یک عملکرد تطبیقی برخوردار است .ادعای اینکه امید بهعنوان یک سپر
حفاظتی در تمام عرصهها (جسمی ،عاطفی ،روان شناختی ،معنوی و اجتماعی) مفید است در
پژوهشها قویا مورد تأکید قرار گرفته است (اسنایدر و لوپز ،7992 ،سلیگمن .)7999 ،مزایای امید
صرفنظر از سن ،نژاد ،جنسیت یا موقعیت اجتماعی -اقتصادی ،به وسیله نتایج پژوهشهای آکادمیک
تأیید شده است (اسنایدر .)2008 ،محققان متعددی به مطالعه رابطه بین سطوح امید و موفقیت
تحصیلی در دانشآموزان پرداختهاند ،به نظر آنها امید و موفقیت تحصیلی اغلب در ارتباط هستند
(چنگ2005 ،؛ مک درموت 2و اسنایدر 2000 ،و 7999؛ اسنایدر2000 ،؛ اسنایدر ،هوزا ،پلهام،
راپوف ،واره ،دانوسکی و همکاران .)2002 ،7دانش آموزان پر امید نسبت به همساالن کم امید بهطور
معناداری رفتارهای تحصیلی سازگارانه تری نشان دادهاند (کوری ،اسنایدر ،کوک ،روبی و رهم،3
 .)2002با اینکه مسائل و چالشهای پیرامون موفقیت تحصیلی بهخوبی نشان داده شدهاند اما به
توانایی مدارس برای ترویج مزایای شایستگیهای طبیعی دانشآموزان (ازجمله خودکارآمدی ،امید و
توانایی حل مسأله) توجه کمی شده است .این ویژگیهای غیرتحصیلی میتواند بر موفقیت تحصیلی
در مدارس اثر مثبتی بگذارد و نیز سالمتی ،شادابی و موفقیت بعدی در زندگی را تحت تأثیر قرار
دهد (اسنایدر و همکاران.)2002 ،
اسنایدر ( )2008در اعتباریابی پرسشنامه امید در کودکان اشاره میکند که بین نمرات باال در
امید برای آینده و نمرات باال در امتحانات ارتباط مثبت وجود دارد .همچنین شواهد تحقیقی نشان
میدهد مداخالت امید آموزی میتوانند سطح امید را افزایش دهند (اسنایدر2008 ،؛ اسنایدر،
 .)7999بهعنوان مثال امید با شایستگی بیشتر در بسیاری از حیطههای زندگی مثل تحصیل بررسی
شده است (اسنایدر و همکاران7997 ،2002 ،؛ بارلو7997 ،؛ ولز7998 ،؛ الکساندر و انوگبوزی،
 .)7992برای نمونه دانشجویان امیدوار بیشتر احتمال دارد ،باور کنند که به نمره نهایی موردنظر
خود خواهند رسید ،در واقع دانشجویان پر امید به توانایی تحصیلی خود اعتماد بیشتری دارند
(اسنایدر ،هاریس ،اندرسون ،هولران ،ایروینگ ،سیگمون و همکاران2002 ،4؛ آنوگبوزی و اسنایدر،
 .)7999بهطورکلی با توجه به بررسی پیشینۀ پژوهشی و تحقیقات انجام گرفته ،امید یکی از
1. McDermott
2. Hoza, Pelham, Rapoff, Ware, Danovsky & et al.
3. Curry, Snyder, Cook, Ruby, & Rehm
4. Harris, Anderson, Holleran, Irving, Sigmon & et al.

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال پنجم ،شمارة هشتم ،بهار و تابستان 6931

72

مهمترین مؤلفهها و عوامل در بحث انگیزش و پیشرفت تحصیلی میباشد و از آنجاییکه تاکنون
ابزار خاصی جهت سنجش امید در حوزههای خاص مانند حوزههای تحصیلی و آموزشی تهیه و
طراحی نشده است ،تهیه ابزار اندازهگیری پایا و معتبر در حوزه امید به تحصیل میتواند استفادههای
کاربردی فراوانی داشته باشد .بنابراین هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر ساخت و بررسی
ویژگیهای روانسنجی مقیاس امید به تحصیل بود.
 .2روششناسی
پژوهش حاضر با توجه به ساخت و بررسی خصوصیات روانسنجی یک ابزار و روش گردآوری دادهها
به طرحهای همبستگی تعلق دارد .در واقع این پژوهش در زمرهی طرحهای روانسنجی مبتنی بر
همبستگی است.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری
جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشآموزان مشغول به تحصیل در دبیرستانهای شهر
شیراز بود .گروه نمونه تعداد  742دانش آموز پسر و دختر دبیرستانی از دو ناحیه آموزشوپرورش
شهر شیراز بود .این گروه نمونه به شیوهی نمونهگیری تصادفی خوشهای ،از نواحی چهارگانهی آموزش
و پرورش شهر شیراز انتخاب شدند .بدین ترتیب که از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر
شیراز دو ناحیه (نواحی  7و  )4و سپس از هر ناحیه دو مدرسه یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه
دخترانه و در هر مدرسه از هر پایه یک کالس به تصادف انتخاب شد و تمام دانشآموزان آن کالس
مشارکتکنندگان در پژوهش بودند .در جدول شماره  2اطالعات جمعیتشناختی مربوط به نمونه
پژوهش ارائه میشود.
جدول  :1اطالعات جمعیتشناختی آزمودنیها
متغیرها
جنسیت

پایه تحصیلی

سطوح

فراوانی

درصد فراوانی

دختر
پسر
کل
پایه اول
پایه دوم
پایه سوم
پیشدانشگاهی
کل

232
294
742
74
39
37
52
722

87/5
43/7
299
77/7
27/4
24/0
37/2
09

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میشود اطالعات جمعیتشناختی مربوط به جنسیت و
مقطع تحصیلی آزمودنیها ارائه شده است .همچنین میانگین سنی آزمودنیها  27/87و انحراف
استاندارد آن  2/48بود .همچنین کمترین میزان سنی آزمودنیها  24سال و بیشترین  79سال بود.
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 .2-2روش کار

برای تدوین مقیاس امید به تحصیل در دانشآموزان ابتدا از  79دانشآموز مصاحبه به عمل آمد و در
رابطه با امید به تحصیل از آنها پرسشهایی به عمل آمد .سپس محتوای پاسخهای این دانشآموزان
مورد تحلیل قرار گرفت و مفاهیم کلیدی استخراج گردید .در مرحله بعد این مفاهیم در قالب 72
گویه و براساس مقیاس درجهبندی لیکرت از ( 2کامالً مخالفم) ،تا ( 8کامالَ موافقم) تنظیم گردید و
بر روی نمونه پژوهش اجرا شد .گویههای  72-74-72-23-22-29-0-7بهصورت معکوس و بقیه
گویهها بهصورت مثبت نمرهگذاری میشوند .پس از مرحلهی اجرا ،ویژگیهای روان سنجی مقیاس
امید به تحصیل مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور بررسی روایی مقیاس ،از روشهای تحلیل عاملی و
محاسبه همبستگی خردهمقیاسها با نمرۀ کل آزمون و دیگر متغیرهای پژوهش استفاده گردید و
برای سنجش پایایی مقیاس نیز روش آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت از روش
تحلیل عامل تأییدی نیز در نمونهی تصادفی برای تأیید مؤلفههای پژوهش استفاده شد.
 .3-2ابزارها
در این پژوهش عالوهبر مقیاس امید به تحصیل برای سنجش روایی مالکی با توجه به پیشینهی
پژوهش از ابزارهای  -2مقیاس صبر و  -7پرسشنامه سرسختی روانشناختی نیز استفاده گردید.
 .1-3-2مقیاس صبر کودکان و نوجوانان :این مقیاس براساس مقیاس صبر بزرگساالن (خرمائی،
فرمانی و سلطانی )2303 ،و بر پایه مدل پنج عاملی صبر بهوسیله خرمایی و فرمانی ( )7927تدوین
شده است .بدینترتیب ابزار فوق پنج عامل استقامت ،درنگ ،متعالی شدن ،شکیبایی و پذیرش با
رضایت را میسنجد و دارای  37گویه است که براساس مقیاس درجهبندی لیکرت از کامالً درست
(معادل نمره  )8تا کامالً نادرست (معادل نمره  )2تنظیم شده است .طراحان این مقیاس ،جهت
بررسی روایی آن از تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی توام با چرخش واریماکس استفاده کردند
که بر وجود  8مولفهی پیش گفته شدهی صبر داللت داشت .بهمنظور سنجش پایایی این مؤلفهها از
روش محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شده است که دامنه  9/75تا  9/54را برای ضرایب
آلفای پنج خردهمقیاس نشان داده است .پارسایی ( )2304نیز روایی این ابزار را به روش تحلیل
عاملی مورد تأیید قرار داده است و پایایی خرده مقیاسها را بین  9/73تا  9/59گزارش نموده است.
در پژوهش حاضر روایی این مقیاس از طریق تحلیل عاملی و به روش مولفههای اصلی با چرخش
واریماکس محاسبه گردید .شاخص  KMOدر این مقیاس برابر  9/532و ضریب کرویت بارتلت نیز
برابر 7097/47بود که با درجه آزادی 739در سطح  p< 9/9992معنادار بود .همچنین پایایی آزمون
از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که ضریب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس متعالی
شدن ،9/24شکیبایی  ،9/47پذیرش  ،9/75استقامت  ،9/52درنگ  9/53و برای کل مقیاس صبر نیز
 9/57بهدست آمد.
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 .2-3-2پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز :این پرسشنامه توسط کیامرثی ،نجاریان و
مهرابی زاده هنرمند ( )2322ساخته و اعتباریابی شد ،دارای  72گویه است و هر گویه دارای 4
گزینه (هرگز)( ،به ندرت)( ،گاهی اوقات) و (بیشتر اوقات) میباشد .این پرسشنامه هم برای کودکان
و هم بزرگساالن قابل استفاده است .در نمرهگذاری برای هر ماده بهترتیب مقادیر 7 ،2 ،9و  3در نظر
گرفته شده است .ضرایب پایایی برای کل آزمودنیها برابر  ،9/54برای آزمودنیهای مونث برابر با
 9/58و برای آزمودنیهای مذکر برابر با  9/54است .همبستگی این آزمون با سه مقیاس اضطراب،
مقیاس افسردگی اهواز و مقیاس خودشکوفایی مازلو بهترتیب  9/72 ،9/78و  9/77بوده است که
کلیه ضرایب معنیدار بود .روایی این مقیاس در پژوهش حاضر از طریق تحلیل عاملی و به روش
مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس محاسبه گردید .شاخص  KMOدر این مقیاس برابر  9/289و
ضریب کرویت بارتلت نیز برابر  2755/37بود که با درجه آزادی  382در سطح  p<9/9992معنادار
بود .همچنین در پژوهش حاضر ضریب همسانی درونی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه
شد که ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس  9/27بهدست آمد.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از روشهای توصیفی مانند فراوانی و درصد فراوانی و روشهای استنباطی
از قبیل ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بهره گرفته شد.
 .3یافتهها
از آنجاییکه هدف اصلی از پژوهش حاضر تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس امید به تحصیل
بود ،در نتیجه در ابتدا روایی مقیاس امید به تحصیل با استفاده از روش تحلیل عاملی گزارش خواهد
شد و در ادامه نتایج ضرایب آلفای کرونباخ خردهمقیاسهای پرسشنامه جهت گزارش پایایی ابزار
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1-3روایی مقیاس امید به تحصیل
الف) تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی :برای تعیین روایی سازهی مقیاس امید به تحصیل از
تحلیل عاملی به روش مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شد .در تحلیل دادههای
این مقیاس مقدار ضریب ( KMOشاخص کفایت نمونه گیری )2و آزمون کرویت بارتلت (شاخص
کفایت ماتریس همبستگی )7نشان از وجود شواهد کافی برای انجام تحلیل عوامل داشت .شاخص
 KMOدر این مقیاس برابر  9/077و ضریب کرویت بارتلت نیز برابر  3837/70بود که با درجه
آزادی  382در سطح  p< 9/9992معنادار بود که نشاندهنده کفایت نمونهگیری برای تحلیل عاملی
بود.

1. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy
2. Bartlett's test of sphericity
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برای تعیین تعداد عوامل از نمودار اسکری استفاده شد .بدین صورت که با توجه به شیب نمودار،
عوامل آشکار شده در شیب تند نمودار به عنوان عوامل اصلی قلمداد گردید و از پذیرش عامل هایی
که به صورت موازی در محور خط شیب قرار گرفتند ،اجتناب شد .نمودار اسکری وجود حداکثر 4
عامل را به عنوان مولفه های مقیاس امید به تحصیل آشکار نمود .نتایج تحلیل عوامل و بارگذاری
عاملی هر گویه بر هر عامل در جدول  7آمده است.
جدول  :2نتایج تحلیل عوامل مقیاس امید به تحصیل به روش مؤلفههای اصلی با چرخش واریماکس
شماره گویه

عامل 1

7

9/20

2

9/20

5

9/77

4

9/72

3

9/72

8

9/72

24

9/82

عامل 2

78

9/24

77

9/23

73

9/23

27

9/75

22

9/72

20

9/80

79

9/88

2

عامل 3

عامل 4

9/45

72

9/27

74

9/70

0

9/72

29

9/77

72

9/85

22

9/84

7

9/47

23

9/37

77

9/28

27

9/24

28

9/73
9/80

25
ارزش ویژه

4/02

4/35

3/77

7/82

درصد واریانس

25/43

27/73

23/44

0/87

درصد واریانس کل

82/73
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با توجه به نتایج تحلیل عوامل و آشکار شدن چهار مولفۀ در مقیاس امید به تحصیل ،با مطالعهی
گویه هایی که بر روی هر یک از عوامل بارگذاری عاملی شدند و معانی مستتر در هر گویه و
مشترکات این مفاهیم ،اقدام به گزینش نام برای هر مؤلفه گردید .عامل اول با عنوان "امید به کسب
فرصت ها" نامگذاری شد .امید به کسب فرصتها عبارت است از وجود این امید و انتظار که شخص
با تحصیل بتواند در آینده به فرصتهای شغلی و اجتماعی و نیز موفقیت در زندگی دست یابد.
گویههایی مانند "با درس خواندن میتوانم شغل مناسبی در آینده پیدا کنم"" ،با درس خواندن
میتوانم جایگاه و وجهه اجتماعی خوبی را کسب کنم"" ،درس خواندن فرصت خوبی برای موفقیت
در زندگی برای من فراهم خواهد کرد" و "با درس خواندن میتوانم به خواستهها و آرزوهایم برسم"
این مؤلفه را مورد سنجش قرار میدهند .گویههای  5 ،8 ،4 ،3 ،7 ،2و  24این عامل را مورد
سنجش قرار میدهند.
عامل دوم با عنوان "امید به کسب مهارتهای زندگی" نامگذاری شد .امید به کسب مهارتهای
زندگی این امید و انتظار در دانشآموز است که آنچه در مدرسه میآموزد به وی مهارتهای الزم
در تفکر ،زندگی در اجتماع و تعامل با دیگران را خواهد آموخت .گویههایی مانند "آنچه در مدرسه
یاد داده میشود مهارت تفکر و اندیشیدن را به من خواهد آموخت"" ،موضوعات مطرح در کتابهای
درسی من را با زندگی در اجتماع آشنا خواهد کرد"" ،ارتباط با معلمان و همکالسان در مدرسه
سبب خواهد شد که برای زندگی در اجتماع آماده شوم"" ،ارتباط با معلمان و دوستان در مدرسه به
من مهارت زندگی در جامعه را خواهد داد" و "آنچه در مدرسه و کتابهای درسی آمده است
مهارت زندگی کردن را به من میآموزد" بیانگر این گویه هستند .گویههای ،79 ،20 ،22 ،27 ،2
 73 ،77و  78این مولفه را مورد سنجش قرار میدهند.
عامل سوم نیز با عنوان "امید به سودمندی مدرسه" نام گرفت .گویههایی مانند "درس خواندن
انسان را در زندگی عقب میاندازد"" ،کار کردن در بازار و داشتن شغل آزاد ،بیشتر از گذراندن وقت
در مدرسه به انسان مهارت میآموزد" " ،آوردن نمره خوب در مدرسه ربطی به داشتن شغل خوب
در آینده ندارد " " ،ادامه تحصیل و درس خواندن بیهوده و بی ثمر است " و "آنچه در مدرسه
آموخته میشود ،با موفقیت شغلی در آینده بیارتباط است" مؤلفهی امید به سودمندی مدرسه را
مورد سنجش قرار میدهند .امید به سودمندی مدرسه گویای این امید و انتظار است که مدرسه و
تحصیل در داشتن یک زندگی خوب و کسب شغلی مناسب سودمند و مفید است .گویههای ،0 ،7
 74 ،72 ،23 ،22 ،29و  72این مؤلفه را مورد بررسی قرار میدهند.
در نهایت عامل چهارم با عنوان "امید به کسب شایستگی" نامگذاری شد .گویههایی از قبیل
" درس خواندن اعتبار و محبوبیت را برای فرد تحصیل کرده در بین مردم بهوجود خواهد آورد "" ،با
درس خواندن می توانم نزد خانواده و خویشاوندان محبوب و سربلند باشم"" ،درس خواندن به من
کمک می کند تا برتر و باالتر از دیگران قرار بگیرم" و "با درس خواندن می توانم احترام دیگران را
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بهدست آورم" بیانگر این مولفه هستند .امید به کسب شایستگی گویای امید و انتظاری است که با
تحصیل میتوان اعتبار ،محبوبیت و وجههی اجتماعی بهدست آورد .این مولفه با گویههای ،28 ،27
 25و  77مورد سنجش قرار میگیرند.
نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل اول (امید به کسب فرصتها) با ارزش ویژهی 4/02
توضیح دهندهی  25/43درصد از واریانس کل است .عامل دوم (امید به کسب مهارتهای زندگی) با
ارزش ویژهی  4/35مقدار  27/73درصد از واریانس کل را تبیین میکند .از طرفی دیگر عامل سوم
(امید به سودمندی مدرسه) با ارزش ویژهی  3/77توضیحدهندهی  23/44درصد از واریانس کل
مقیاس است و در نهایت عامل چهارم (امید به کسب شایستگی) با ارزش ویژهی  7/82مقدار 0/87
درصد از واریانس کل نمونه را تبیین کرده است .چهار خردهمقیاس امید به تحصیل در مجموع
 82/73درصد از واریانس کل نمونه را توضیح دادهاند.
ب) محاسبه همبستگی خرده مقیاسها با نمرۀ کل آزمون :روش دیگری که در روایی سازه به کار
میرود ،محاسبه همبستگی خرده مقیاسها با نمرۀ کل آزمون است (گراث -مارنات ،ترجمه
پاشاشریفی و نیکخو .)2352 ،جدول ( )3ضرایب همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه در این
پژوهش را نشان می دهد.
جهت سنجش روایی همگرای مقیاس امید به تحصیل با توجه به پیشینهی پژوهش ،همبستگی
آن را با نمرات مقیاسهای صبر و سرسختی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در جدول شماره 3
ارائه میشود.
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همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،نتایج ماتریس همبستگی بین متغیرهای
پژوهش گزارش شده است .نتایج ماتریس همبستگی بیانگر آن است که بین سرسختی روانشناختی
با امید به کسب فرصتها ،امید به سودمندی مدرسه ،امید به کسب شایستگی ،نمره کل امید،
پذیرش با رضایت  ،استقامت ،درنگ و نمره کل صبر در سطح معناداری ( )p<9/92و با متعالی شدن
و شکیبایی در سطح معناداری ( )p<9/98رابطه مثبت معناداری وجود دارد .از طرفی دیگر بین تمام
خردهمقیاسهای صبر و تمام خرده مقیاسهای امید به تحصیل با نمرات کل صبر و امید به تحصیل
نیز همبستگی مثبت معناداری در سطح ( )p<9/92وجود دارد .این نتایج گویای روایی سازه و نیز
روایی همگرای مقیاس امید به تحصیل میباشد .همچنین نتایج ماتریس همبستگی نشان میدهد
که بین خرده مقیاس امید به کسب فرصت ها با نمـره کل امید ( ،)9/09بین امـید به کسب
مهارتهای زندگی با نمره کل امید ( ،)9/55بین امید به سودمندی مدرسه با نمره کل امید ()9/57
و بین امید به کسب شایستگی با نمره کل امید ( )9/75همبستگی مثبت معناداری نسبت به رابطه
بین خود خردهمقیاسها با یکدیگر وجود دارد که این تأییدکننده روایی افتراقی خرده مقیاسها با
یکدیگر و روایی همگرایی خردهمقیاسها با نمره کل امید است.
در واقع نتایج همسانی درونی شواهدی مبنی بر روایی همگرای مقیاس امید به تحصیل فراهم
نمود که در پژوهش حاضر بین نمره کل امید به تحصیل با نمره کل صبر همبستگی مثبت و معنادار
در سطح ( ) 9/87و بین نمره کل امید به تحصیل با سرسختی روان شناسی نیز در سطح ()9/79
همبستگی مثبت معناداری وجود داشت.
پایایی مقیاس امید به تحصیل :جهت سنجش پایایی مقیاس امید به تحصیل از روش همسانی
درونی بین گویهها و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 4
ارائه میشود.
جدول  :4ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفههای مقیاس امید به تحصیل
عاملها
امید به کسب فرصت ها
امید به کسب مهارتهای زندگی
امید به سودمندی مدرسه
امید به کسب شایستگی
نمره کل مقیاس امید به تحصیل

تعداد گویهها

ضریب آلفای کرونباخ

2
5
5
4
72

9/09
9/09
9/59
9/27
9/04

همانطور که در جدول شماره  4مالحظه میشود ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس امید
به کسب فرصتها  ،9/09امید به کسب مهارتهای زندگی  ،9/09امید به سودمندی مدرسه ،9/59

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال پنجم ،شمارة هشتم ،بهار و تابستان 6931

70

امید به کسب شایستگی  9/27و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس امید به تحصیل نیز 9/04
بهدست آمد ،که بیانگر این نکته است که مقیاس حاضر از پایایی مطلوبی برخوردار است.
 .4بحث و نتیجهگیری
همان طور که قبال هم اشاره شد هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس امید به تحصیل و بررسی
ویژگیهای روان سنجی آن در دانش آموزان بود .امید مفهومی عام است ،بنابراین برای سنجش
حیطههای خاص امیدواری استفاده از ابزارهای تخصصی مورد نیاز است .مقیاس امید به تحصیل از
جمله ابزارهایی خواهد بود که میتواند پاسخگوی نیاز پژوهشگران حوزه آموزش و تعلیموتربیت
باشد.
در این پژوهش بعد از جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش
مؤلفههای اصلی همراه با چرخش واریماکس نشان دهندۀ وجود  4مولفۀ امید به تحصیل بود که
بهترتیب امید به کسب فرصتها ،امید به کسب مهارتهای زندگی ،امید به سودمندی مدرسه و امید
به کسب شایستگی نامگذاری شدند .این  4مؤلفه  85درصد از واریانس کل نمونه را توضیح دادند.
بهطورکلی نتایج یافته های پژوهش بیانگر آن بود که مقیاس امید به تحصیل از روایی و پایایی
مطلوبی برخوردار است و میتوان از آن بهعنوان یک ابزار سودمند برای سنجش امید به تحصیل در
دانشآموزان استفاده کرد.
در بررسی روایی همگرای مقیاس امید به تحصیل با توجه به پیشینۀ پژوهش ،همبستگی مقیاس
امید به تحصیل با متغیرهای سرسختی روان شناختی و صبر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج ماتریس
همبستگی بیانگر آن بود که بین سرسختی روانشـناختی بـا امیـد بـه کسـب فرصـتهـا ،امیـد بـه
سودمندی مدرسه ،امید به کسب شایستگی ،نمره کل امید ،همبستگی مثبت معناداری وجود داشت.
سرسختی روانشناختی یکی از مولفـههـای روان شـناختی اسـت کـه بـا سـازۀ امیـد مـرتبط اسـت.
سرسختی با سالمت جسمی و روانی رابطۀ مثبت دارد و بهعنوان یک منبع مقاومت درونی ،تـأثیرات
منفی استرس را کاهش میدهد و از بروز اختاللهای جسمی و روانی پیشگیری میکند (زاهد بابالن
و همکاران  .)2309 ،در پژوهشهای مختلفی نشان داده شده است که بین سرسختی روانشـناختی
با امید به زندگی و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجـود دارد (واگـرمن و فونـدر7992 ،؛
کوماراجیو و کارایو7998 ،؛ حمید2350 ،؛ زاهد بابالن و همکاران2309،؛ زاهـد بـابالن ،قاسـم پـور،
حسنزاده و اکبـری2309،؛ نـادری و حسـینی .)2350 ،همچنـین نتـایج پـژوهشهـای گـوالیتلی2
( )7992و شیرد و گولبی )7992( 7کوپر و همکاران ،)2000( ،تراتـوین و همکـاران ( )7997رابطـه
1. Golightly
2. Sheard & Golby
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مثبت معناداری را بین سرسختی روان شناختی با عملکرد و موفقیت تحصیلی نشـان دادنـد .رابطـۀ
مثبت و معنادار بین سرسختی روان شناختی و امید بیانگر آن است که بـا افـزایش سرسـختی روان
شناختی ،امید نیز در دانشجویان و دانش آمـوزان افـزایش خواهـد یافـت .در واقـع سرسـختی نقـش
اساسی در ایجاد امید به تحصیل در دانشآموزان و دانشجویان خواهد داشت .در تبیین این یافتـههـا
می توان اشاره کرد که افراد سرسخت با وجود پیشامدهای ناگوار به رویارویی موفق و کارآمد در برابـر
تنش ها امیدوارند ،از توانایی یافتن معنی در تجارب آشفته ساز برخوردارند و به نقش خود بـهعنـوان
فرد ارزنده و مهم باور دارند .داشتن شخصیتی سرسخت نشانه سـالمت روانـی اسـت و کسـی کـه از
سالمت روانی برخوردار نباشد در برابر رویدادهای مهم زندگی دچار ناامیـدی و افسـردگی مـیشـود
(زاهد بابالن و همکـاران .) 2309 ،در واقـع سرسـختی روان شـناختی بـا امیـد کـه شـامل منـابع و
مسیرهایی که نشان دهندهی افکار و تفکـرات هـدف مـدار اسـت (فلـدمن و اسـنایدر )7998 ،و بـه
داشتن زندگی بهتر ،بهبود و ارتقـای سـازگاری در فـرد منجـر مـیشـود (شـوری )7993 ،2ارتبـاط
تنگاتنگی دارد.
تحقیقات نشان داده است که دانش آموزان و دانشجویانی کـه از جـدیت و وظیفـهگرایـی بـاالیی
برخوردارند در فعالیتهای تحصیلی خود ،کنجکاو ،طالب پیشـرفت ،سـخت کـوش و واجـد پشـتکار
هستند .چنین ویژگیهایی با مفهوم ویژگی شخصیتی سرسختی که کوباسا )2020( 7تعریـف نمـوده
است همخوان است .کوباسا سرسختی را مجموعهای متشکل از ویژگی شخصیتی میدانسـت کـه در
مواجهه با حوادث فشارزای زندگی ،بهعنوان منبعی از مقاومت به عنوان سپری محافظ عمل میکنـد
(کوباسا .)2020 ،مفهوم سرسختی ،مفهومی بسیار مفید است که میتواند نشان دهد که فـرد ،حتـی
با داشتن یک زندگی دردناک مثل ابتال به ایدز ،میتواند سـالمت روان خـود را حفـظ کنـد (وانـس،
استراتزیک و ماستن .)7995 ،3در این چهارچوب سرسختی بهعنوان ترکیبـی از نگـرشهـا و باورهـا
تعریف میشود که به فرد انگیزه و جرأت میدهد تـا در مواجهـه بـا موقعیـتهـای فشـارزا و دشـوار
کارهای سخت و راهبردی انجام دهد و برای سازگاری با آن شـرایط سرسـختانه فعالیـت کنـد تـا از
میان رویدادهایی که میتواند بهصورت بالقوه واجد پیامدهای فاجعه آمیز و ناخوشایند باشند راهی به
سوی رشد و تعالی باز کند و فرصتهایی برای رشـد فـراهم آورد (مـدی .)7997 ،4بنـابراین ویژگـی
شخصیتی سرسختی بهعنوان آمیزهای شناختی /هیجانی عمل میکند که رشد و یـادگیری هدفمنـد
را برای سبک شخصیتی فراهم میسازد .همچنین ویژگی سرسختی باال در دانشجویان باعث میشود
که آنان با مشکالت مربوط به دوره تحصیلی خود بهخـوبی مقابلـه نمـوده و در نتیجـه یـادگیری بـه
1. Shorey
2. Kobasa
3. Vance, Struzick, & Mastan
4. Maddi
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فرایند مثبتی از رشد و موفقیت دسترسی یابند که باعـث افـزایش عملکـرد تحصـیلی و متغیرهـایی
مانند خالقیت ،خردورزی ،اتمام موفقیت آمیز تحصیالت ،امید به تحصیل و آینده شغلی و بهزیسـتی
روانی و جسمانی آنها خواهد شد (مدی .)7997 ،از این نظر منطقی است که کنترل سطوح امیـد در
کودکان ممکن است بهعنوان سپری در برابر شکست تحصیلی و تدبیری برای کـاهش تـأثیر مخـرب
آن بر پیشرفت تحصیلی مفید باشد.
همچنین نتایج نشان داد که بین تمام خردهمقیاسهای صبر و تمام خردهمقیاسهای امید به
تحصیل با نمرات کل صبر و امید به تحصیل نیز همبستگی مثبت معناداری وجود داشت .این نتایج
گویای روایی سازه و روایی همگرای مقیاس امید به تحصیل میباشد .در واقع نتایج همسانی درونی
شواهدی مبنی بر روایی همگرای مقیاس امید به تحصیل را فراهم نمود .این نتایج با یافتههای
غباری بناب و خدایاری فرد ( ،)2320غباری بناب و همکاران ( ،)2353خرمائی و همکاران
(الف ،)2303خرمائی و همکاران (2303ب) که در پژوهشهای خود نشان دادند که بین صبر با امید
همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و صبر میتواند امید را پیشبینی کند همسو میباشد .از آنجایی
که صبر بهعنوان یک فضیلت اخالقی در زمینههای مختلفی از قبیل مقابله با فشار روانی از طریق
ایجاد توازن بین منابع درونی و محیطی ،موفقیت در تحصیل ،شغل و روابط اجتماعی ،مهار هیجان
خش م و غریزه جنسی و دین داری نقش دارد بنابراین وجود همبستگی بین صبر و مؤلفههای آن با
امید به تحصیل خود گویای مشخص بودن سازهی امید به تحصیل میباشد (خرمائی و همکاران،
 .)2303عالوهبر این یکی از مهم ترین پیامدهای صبر تقویت امید در فرد است .همانگونه که
فضایل اخالقی پیامدهای مثبتی را در زندگی فرد به ارمغان میآورند ،صبر نیز بهعنوان یک فضیلت
ارزشمند اخالقی با افزایش امید در فرد همراه است .در واقع صبر از جمله مفاهیم اخالقی است که
موجب تقویت امید در فرد میشود (پورغزنین و همکاران 2354،به نقل از خرمائی و همکاران،
 .)2303در تبیین این یافتهها میتوان اینگونه بیان کرد که هر قدر نمره فرد در مؤلفههای صبر
بیشتر باشد ،یعنی فرد از احساس تحمل و رضایت ،مداومت در امور بدون ناامیدی و نوعی تسلط بر
امیال خود برخوردار باشد ،بنابراین داشتن صبر منجر به افزایش امیدواری یا به نوعی حفظ امید و
انگیزه در فرد در هر زمینهای خواهد شد (شکوفه فرد و خرمائی .)2302 ،در واقع تحمل سختیها و
صبوری در دستیابی به هدف و رسیدن به قرب الهی و پذیرش وضع موجود و قبول آنچه که فرد در
آن قرار دارد و به احتمال بیشتری با مجموعه انتظارات مثبت در مورد آینده ،عدم تردید در مورد
آیندهای امیدوار کننده و عدم اعتقاد به آینده ای نومید کننده همراه است .افرادی که در مقابل
مصایب و سختیها بردباری و صبوری بیشتری نشان میدهند ،انتظارات منفی کمتری در مورد
آینده دارند ،در نتیجه این باعث افزایش امیدواری و خوشبینی نسبت آینده خواهد شد (خرمائی و
همکاران.)2303 ،
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ساخت و بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس...

به منظور سنجش پایایی مقیاس امید به تحصیل از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضرایب
آلفای کرونباخ برای خردهمقیاس امید به کسب فرصتها  ،9/09امید به کسب مهارتهای زندگی
 ،9/09امید به سودمندی مدرسه  ،9/59امید به کسب شایستگی  9/27و ضریب آلفای کرونباخ کل
مقیاس امید به تحصیل نیز  9/04بدست آمد .در واقع نتایج سنجش پایایی مقیاس امید به تحصیل
نیز نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است .از آنجاییکه تاکنون مقیاسی در
حوزه امید به تحصیل ساخته و طراحی نشده است و معموالً اکثر ابزارهایی که در حوزه امید ساخته
شده است مفهوم کلی امید به زندگی را مورد سنجش قرار داده است ،بنابراین ساخت مقیاس امید
به تحصیل که در پژوهش حاضر محقق شد میتواند مسیرهای جدید را در جهت گسترش و انجام
پژوهشهایی در حوزه های تحص یلی و مسائل مربوط به انگیزش و پیشرفت تحصیلی باز کند.
بنابراین به پژوهشگران پیشنهاد میشود که ویژگیهای روانسنجی مقیاس امید به تحصیل را در
جمعیتهای دیگر و نیز در ارتباط با مفاهیم و متغیرهای دیگر مورد بررسی قرار دهند.
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مقیاس امید به تحصیل

 -8آنچه در مدرسه و کتابهای درسی میآموزم سبب میشود تا در حرفهای مهارت یابم.
 -7بدون درس خواندن هم میتوان احترام و محبوبیت دیگران را بهدست آورد.
 -2آنچه در مدرسه یاد داده میشود مهارت تفکر و اندیشیدن را به من خواهد آموخت.
 -5درس خواندن فرصت خوبی برای موفقیت در زندگی برای من فراهم خواهد کرد.
 -0درس خواندن انسان را در زندگی عقب میاندازد.
 -29کار کردن در بازار و داشتن شغل آزاد ،بیشتر از گذراندن وقت در مدرسه به انسان مهارت میآموزد.
 -22موضوعات مطرح در کتاب های درسی بی ارتباط با موفقیت من در آینده است.
 -27درس خواندن اعتبار و محبوبیت را برای فرد تحصیلکرده در بین مردم به وجود خواهد آورد.
 -23آوردن نمره خوب در مدرسه ربطی به داشتن شغل خوب در آینده ندارد.
 -24با درس خواندن میتوانم به خواستهها و آرزوهایم برسم.
 -28با درس خواندن میتوانم نزد خانواده و خویشاوندان محبوب و سربلند باشم.
 -27موضوعات مطرح در کتاب های درسی من را با زندگی در اجتماع آشنا خواهد کرد.
 -22ارتباط با معلمان و همکالسان در مدرسه سبب خواهد شد که برای زندگی در اجتماع آماده شوم.
 -25درس خواندن به من کمک میکند تا برتر و باالتر از دیگران قرار بگیرم.
 -20آنچه در مدرسه یاد می گیرم در زندگی راهگشای من خواهد شد.
 -79آنچه در مدرسه و کتابهای درسی آمده است به من در کسب درآمد خوب در آینده کمک خواهد کرد.
 -72همه در آینده خواهند فهمید که مدرسه رفتن اتالف وقت است.
 -77ارتباط با معلمان و دوستان در مدرسه به من مهارت زندگی در جامعه را خواهد داد.
 -73آنچه در مدرسه و کتاب های درسی میآموزم در زندگی واقعی و تشکیل خانواده در آینده به من کمک خواهد کرد.
 -74ادامه تحصیل و درس خواندن بیهوده و بیثمر است.
 -78آنچه در مدرسه و کتاب های درسی آمده است مهارت زندگی کردن را به من میآموزد.
 -77با درس خواندن میتوانم احترام دیگران را بهدست آورم.
 -72آنچه در مدرسه آموخته میشود ،با موفقیت شغلی در آینده بیارتباط است.

کامالً موافقم

 -4با درس خواندن میتوانم جایگاه و وجهه اجتماعی خوبی را کسب کنم.

موافقم

 -3با درس خواندن میتوانم مهارتهای اجتماعی برای زندگی در جامعه بهدست آورم.

نظری ندارم

 -7با درس خواندن میتوانم درآمد خوبی در آینده داشته باشم.

مخالفم

 -2با درس خواندن میتوانم شغل مناسبی در آینده پیدا کنم.

کامالً مخالفم

موارد

