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هدف :این پژوهش برای بررسی تأثیر آموزش سخ 
ترویی بر سطح

اميدواری دانشآموزان انجام شد .روش :پژوهش حاضر از نوع تحقیقات
آزمایشی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل بود .شرکت
شآموزان دختر پایۀ اول متوسطه مدارس
کنندگان پژوهش شامل 06نفر از دان 

دولتی منطقه  6شهر تهران بود که با استفاده از شیوۀ نمونهگیری تصادفی

چندمرحلهای انتخاب شدند و به حکم قرعه یک كالس تحت عنوان گروه

آزمایش و كالس دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین شد .گروه آزمایش،

طی  10جلسه تحت آموزش سخترویی قرار گرفت و گروه کنترل تحت

هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفت .کلیه شرکت کنندگان در مرحله پیش

آزمون و پس آزمون به پرسشنامه اميد اشنايدر ( )1991پاسخ دادند .يافته ها:
نتايج تحلیل کوواریانس آشكار ساخت كه دانشآموزانی که آموزش

سخترویی دریافت کردهاند ،در مقايسه با گروه گواه ،از میزان اميدواری

باالتري برخوردارند .بدین معنا که آموزش سخت رو يي به طور معناداری بر

افزایش میزان اميدواری و مؤلفه هاي آن (انگیزش وگذرگاه) تأثیر گذار
است .نتيجه گيري :نتايج اين پژوهش ،ضرورت توجه متوليان نظام
آموزشي كشور را در جهت تدوين برنامه ها يي براي به كارگيري آموزش

سخت رو يي و تأثير اين عامل در ارتقاي اميدواری دانش آموزان مورد تأ يك د
قرار مي دهد.

واژه های کلیدی :آموزش سخت رویی ،اميدواری ،دانشآموزان.
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Abstract
Introduction: The purpose of this study was to
investigate the effect of hardiness training on the
hope of first-grade female students of high schools
in Tehran. Method: Using multistep sampling, 60
students were randomly selected. Participants were
randomly assigned to two groups: Hardiness group
and control group. Tool of study was the Snyder’s
Hope measure. The experimental group was
received the hardiness training in 10 sessions.
Results: Data was analyzed based on the analysis of
covariance and results revealed that the hope of
students who received hardiness training was
significantly higher than hope of students who did
not. Conclusion: Hardiness training is effective in
increasing students hope.
Keywords: Hardiness training; Hope; Students
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مقدمه

فارغ التحصیالن دوره راهنمایی تحصیلی بعد از ورود به دبیرستان ،استرس بیشتری را تجربه می کنند .در این دوره دانش آموز به
شآموزان در
استقالل نیاز دارد و توقعات فرهنگی از آنها نسبت به سنین راهنمایی بیشتر است (حسینی بیرجندی .) 84 31 ،حضور دان 

مقطع دبیرستان با چندین عامل استرس زا نظیر کمبود وقت ،انرژی ،و یادگیری و باال بردن دانش و مهارت های جدید همراه

است(جادکینز ،آریسوکینر .) 2005 ،2زمانی که تجارب استرس آور به صورت منفی و غیرقابل کنترل درک شود ،باعث ایجاد

درماندگی و نا امیدی میشود(آبرامسون و همکاران ، 1980 ،کارور و شایر4991 ،؛ به نقل از استرادرز ،3پری و مینک ) 2000 ،4که
آینده علمی آنها را در معرض خطر قرار میدهد.

توانمندي هاي فرد براي مقابله بااين عوامل استرس زا و پيامدهاي آن در جهت ارتقاي سالمت  ،شادمانی و امید به زندگی همواره

مورد توجه پژوهشگران وروانشناسان مثبت گرا بوده است .مروری بر تحقیقات پیشین حاکی از وجود ارتباط منفی بین سخت رویی و
استرس است(جادکینز ،4 00 2 ،جادکینز واینگرام .) 2002 ،5جادکینز وهمکاران ) 2005 ( ،معتقدند که افراد سخت رو به دلیل ویژگی

کنترلی که دارند ،در برابر حوادث استرس زا بیشترمقاومت می کنند و عوامل استرس زای پیش بینی نشده را کمتر طاقت فرسا جلوه
می دهند(جادکینز وهمکاران.) 2005 ،ویژگی سخت رویی ،امکان استفاده از راهبرد مسألهمدار را در مقابله با شرايط استرسزا ،فراهم

يهاي رواني و ضعفهاي رفتاري و عملکردي را کاهش
میکند و با ايجادمقاومت در برابرتنيدگي ،افسردگی و ناامیدی ،بيمار 

يدهد (مدی .) 007 2 ،6لذا افراد سخترو ،کمتر احتمال دارد که بر اثر حوادث استرسزا نا امید شوند(سارافینو ، 2002 ،ترجمه
م 

میرزایی و همکاران.) 87 31 ،برخی مطالعات طولي به بررسي فرآيندهاي واسطه ای در شرح چگونگي تأثيرسخت رویی بر شيوه
پاسخدهي فرد به موقعيت تنش زا مي پردازد.

در پژوهش دل حاجی ،گیالرد و ون دامب ،) 201 0(،7سبك های مقابله ای و خود کارآمدی بعنوان متغيرهاي رابط مورد بررسي قرار

گرفت .نتایج نشان داد که رابطه ی بين سخت رویی و ارزيابي از موقعیت استرس زا ،بوسیله ی خود کارآمدی تعدیل می شود .در

حال كي ه در رابطه بين سخت رویی و رفتار مقابله ای ،سبك هاي مقابله ای ،به عنوان عامل تعدیل کننده به شمار می رود.كوباسا (8

 ) 1979مفهوم سخت رویي را به عنوان خصيصه شخصيتي مهم و تأثير گذار بر روابط بين استرس و سالمتي معرفي کرد ،که با سه رابطه

متقابل كنترل ،تعهد و چالش شناخته مي شود .افراد سرسخت معتقدند كه بر رويدادها يي كه تجربه مي كنند ،كنترل داشته و محيط هاي

متغير را بصورت چالش آور و فرصتي براي رشد مي شناسند(به نقل از دل حاجی ،گیالرد و ون دامب.) 201 0 ،نکته مهم و قابل توجه این
است که به عقیده سی وارد،)7991( 9سخت رویی قابل آموزش است و ویژگیهای احساس تعهد ،کنترل و استقبال از مبارزه طلبی ها ،را

یتوان فرا گرفت.سالواتور مدی یکی از همکاران کوباسا ،آموزش سخت رویی به مدیران را پیشنهاد می کند و عقیده دارد که برنامه
م 
وی به رضایت شغلی باالتر و سطح افسردگی و اضطراب ،پایین تر منجر می شود (ژاندا ، 2001 ،ترجمه بشارت وحبیب نژاد.) 84 31 ،
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ترویی برای نوجوانان در معرض خطر به منظور افزایش
تهای سخ 
دریر ،)4 00 2( 10در تحقیق خود به بررسی آموزش مهار 

مهارتهای کنار آمدن در موقعیتهای پراسترس تحصیلی و نهایتًاًا دستیابی به موفقیت تحصیلی پرداخت .به عقیده وی سخت رویی،

سزا را میسر میکند .بنابراین،این ویژگی مي تواند نقش محافظتي داشته باشد ،زيرا باورهایی را به
کنار آمدن مؤثر با عوامل استر 

یآورد که سبکهای مقابله با رویداد استرس زا را تحت تأثیر قرار م 
وجود م 
یدهد .این باورها ويژگي استرس زا يي يک حادثه را کاهش
مي دهند و در نتيجه تاثير عامل استرس زا بر امیدواری را تعدیل مي کنند.

شآموزان
یدهند که استرسی که توسط دان 
یکی از واکنشهاي احتمالی در مقابل تنیدگی ،ناامیدی و افسردگی است .شواهد نشان م 
مگیری ،فرسودگی ،نا امیدی و نهایتا افسردگی در ارتباط است(نونیس ،11هادسون ،لوگان
یشود با پیامدهای ناتوانی در تصمی 
تجربه م 

و فورد .)8991 ،12نا امیدی یکی از آسیبهای روانی ـاجتماعی است که شالوده انواع اختالالت روانی از جمله افسردگی است که فلج

کننده اراده است ،به راحتی میتواند پویایی و فعالیت انسانها و نیروی کاروانگیزه ها وعالیق افراد را به مخاطره اندازد و باعث تحمل

ناپذیر شدن و میل به گریز از موقعیت شود (شکیبایی و همکاران.) 89 31 ،شواهد پژوهشی نشان می دهد ناامیدی با افسردگی مرتبط
است .چنان كه مطالعات متعددي نشان داده اند كه افراد داراي امیدواری بیشتر ،افسردگی کمتري بروز می دهند(الیوت،ویتی،هریک
وهافمن1991،؛ به نقل از بیجاری و همکاران).

نتايج پژوهش جانسون ،کرافتون و فاینستین ،)6991( 13نشان داد که اثرات مداخالت روانشناختی مبتنی بر مثبت اندیشي ،كاهش

ش سطح عالئم افسردگي رابطه داشتند .شیوع افسردگی و ناامیدی در دختران
يكردند كه به نوبه خود با كاه 
نااميدي را پيش بيني م 

دبيرستاني شهر تهران ۱۲ ،درصد و نسبت زن به مرد در این اختالل دو به یک گزارش شد(پرتواعظم و همکاران .) 87 31 ،مروری بر
پژوهش های داخلی و خارجی حاکی ازنقش سخت رویی در کاهش افسردگی و اضطراب است (جمهری 80 31 ،؛ مدی 2002 ،؛

معاضدیان ،14عارف نظری و احقر.) 2012 ،از این رو ،با آموزش این مهارت می توان به دانش آموزان کمک نمودخلق افسرده و
مضطرب خود را به خوبی مدیریت کنند و به طور غیر مستقیم در افزایش امیدواری اثر بخش باشد.

یکی از مهمترین جنبه های سالمت عمومی انسانها ،سالمت روانی آنهاست .ویژگی شخصیتی سخت رویی ،عامل مؤثر و مهمی در

سالمت روان ،سازگاری و موفقیت محسوب می شود .مطالعات بسياري رابطه آنرا با سالمت و عملكرد نشان داده اند .شواهد موجود
نشان مي دهند كه افراد سخت رو عملكرد بهتري داشته و درمواجهه با استرس سالم تر مي مانند (دل حاجی ،گیالرد و ون دامب ) 201 0 ،و

از سالمت روان باالتری برخوردارند(مدي.) 2006 ،15در برخی مطالعات ،بين سخت رو يي و رضايت از زندگي رابطه ای مثبت و

معنادار به دست آمد (کرولی، 16های اسلیپ و هابی 2003 ، 17؛ شيرمحمدي ،م كي ائيلي و زارع 89 31 ،؛ حميد.( 89 31 ،مدی ،کان 18و

مدی ،)8991( ،اثربخشی آموزش سرسختی را در مقایسه با آموزش تن آرامی و مراقبه نشان دادند .آموزش سرسختی بر افزایش

رضایت شغلی و حمایت اجتماعی و کاهش اضطراب و فشار آزمودنیها و شدت بیماری مؤثر بود .پژوهش سي وارد )7991( ،نشان

يدهد كه سخترویی باال در افراد ميتواند كمك زيادي به آنها در جهت توان سازگاري وكنار آمدن آنها با مشكالت نمايد.
م 
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امیدواري يكي از عوامل روانشناختي مرتبط با سخت رو يي است .برخی پژوهش ها رابطه بین سخت رو يي با امیدواري را مورد

بررسی قرار دادند ،یافته ها حاکی ازارتباط مثبت مـيان متغيرهاي سخت رو يي و اميدواری و مؤلفه هاي آنها یعنی تـعهد و كـنترل

سخت رو يي با مؤلفه هاي اميد (انگیزش و گذرگاه) است (شيرمحمدي ،م كي ائيلي و زارع 89 31،؛ حميد .) 89 31 ،نتایج مطالعه ي
پاتریس 19و همکاران (،)9991نشان داد كه سخت رو يي پیش بينی کننده مهمی برای نااميدی ،افسردگی و رضايت از زندگي است.

امیدواري شرط اصلی رشد شخصیت ،رضایت خاطر و موفقیت است .مطالعه شيرمحمدي ،م كي ائيلي و زارع (1389( ،بر روی 853

دانشجوي نشان داد كه بين اميد و رضايت از زندگي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.شواهد (سینگ و اودی نیا ) 2009 ،20نشان

میدهد که افراد با احساس خودکارآمدی پایین در برخورد با مشکالت و موانع مأیوس و نا امید می شوند.از آنجا که بین باورهای
خودکارآمدی و سخت رویی رابطه مثبت وجود دارد (شکاری ،21جابری مقدم ،امیری و صداقت رستمی ) 2010 ،انتظار می رود که
افراد با ویژگی سخت رویی باال امیدوارتر باشند .تحقیقات دهه قبل حاکی از این مسأله است که امیدوار بودن پیش بینی کننده عمده

عملکرد بهتر است(.اشنایدر ، 2002 ،22شوری .) 2003 ،23افراد امیدوار به دلیل داشتن اضطراب پایین ،عواطف مثبت و انگیزش پیشرفت

باال به موفقت های بیشتری دست پیدا می کنند(اشنایدر .) 2003 ،باتوجه به اهميت متغير اميد در عملكرد تحصيلي ،رضايت از زندگي،

سالمت روان و سازگاری ،امیدواری با سطح باال برای دانش آموزان ضروری به نظر می رسد .عوامل مختلفی چون ویژگیهای

شخصیتی ،رضایت از زندگی می تواند در میزان امیدواری افراد تأثیر گذار باشد(حميد.) 89 31 ،سخت رویی نیز به عنوان یک ویژگی

شخصیتی ،می تواند بر میزان امیدواری افراد تأثیربگذارد .با توجه به هم پوشاني معنا و معيار بين سخت رویی و اميدواري ،همچنين
روابط اثبات شده بين اين ساختارها و نتايج سالمت ذهني ،انتظار مي رود آموزش سخت رو يي بر افزایش اميدواري مؤثر واقع شود.

شهای تجربی اندکی وجود دارند که بر راهبردهای افزایش دهنده
درمطالعاتی که در رابطه با امیدواری صورت گرفته است ،پژوه 
شآموزان ،تمرکز کردهاند .از این رو،در این مطالعه ،بر اساس یک الگوی پژوهش آزمایشی به سوال زیر پاسخ داده
امیدواری در دان 

شده است :آیا آموزش سخت رویی بر میزان امیدواری دانش آموزان مؤثر است؟

رو ش

این تحقیق بر مبنای مفروضه های تحقیقات آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه انجام شد.

جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه مدارس منطقه  6تهران در سال تحصیلی 09 13 – 91

بود .علت انتخاب اين مقطع تحصيلي اين بود كه آزمودني ها بايد به آن درجه از رشد شناختي و تفكر انتزاعي رسيده باشند تا بتوانند
محتواي پرسشنامه ها ومطالب آموزش سخت رو يي را درك كنند.گروه نمونه پژوهش حاضرشامل 60نفر بود که به روش

نمونهگیری تصادفی چند مرحله اي از بین مدارس منطقه  6شهر تهران انتخاب شد .علت انتخاب منطقه  6به عنوان جامعه اين بود كه؛

 -1با توجه به این که این منطقه از نظر اقتصادی -اجتماعی منطقه متوسطی محسوب می شود ،انتظار می رود معرف شهر تهران باشد.

 -2جمع آوری دانش آموزان از سایرمناطق و دیگر دبیرستانها در یکجا امکان پذیر نبود .روش نمونه گیری به این ترتیب بود که ابتدا

از بین مدارس دوره متوسطه منطقه ،6یک مدرسه به طور تصادفی برگزیده شد .سپس از بین  6کالس پایه اول 2 ،کالس به صورت

تصادفی انتخاب گردید.به حکم قرعه یک كالس تحت عنوان گروه آزمایش و كالس دیگر به عنوان گروه کنترل مشخص شدند.
19
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همه دانش آموزان شرکت کننده ،پرسشنامه اميدواري اشنایدر( ،)1991را تکمیل نمودند.سرانجام ،گروه آزمايش به مدت  10جلسه،

آموزش سخت رو يي دریافت کرده و گروه كنترل هيچ گونه آموزشي را دريافت نكرد .بعد از پايان آموزش ،از هر دو گروه پس

آزمون به عمل آمد .با توجه به این که در تحقیقات آزمایشی ،تعداد آزمودنی ها تا  15نفر کافی است(دالور ،) 80 31 ،به خاطر افزایش
اعتبار بیرونی پژوهش 30 ،نفر آزمودنی برای هر یک از گروه های كنترل و آزمایش در نظر گرفته شد .داده ها با استفاده از روش

تحلیل کوواریانس( )ANCOVAتحلیل شدند

ترویی کوباسا و مدی به وسیله دیماتیس
ترویی :که عبارت است از یک بسته آموزشی که بر اساس مبانی سخ 
آموزش سخ 

(دیماتیس  ،)9991 ،تألیف و توسط پژوهشگران ترجمه و طراحی شد و طی ده جلسه  1/5ساعته آموزش داده شد .در جلسه اول پس

از معارفه و ايجادرابطه حسنه ،برنامه كلي آموزش معرفی شد و پيامدها و آثار روانشناختي آن شرح داده شد .در جلسه دوم این
موضوع که یک پدیده استرس آور یکسان ،در افراد مختلف به صورت متفاوتی درك می شود ،آموزش داده شد .در مورد تكن كي

شناخت و بازبيني افكار ناكارآمد در جلسه سوم توضیحات الزم ارایه شد .در جلسه چهارم مقابله گشتاوري یعنی تبديل افكار منفي به

مثبت يا خنثي آموزش داده شد .آموزش تكن كي

بازسازي موقعيت و تفكر جايگزين ،آموزش تكن كي

تش يك ل چارچوب حمايت

اجتماعي و افزايش روابط اجتما عي به ترتیب در جلسٌهٌه پنجم و ششم به اجرا در آمد .در جلسٌهٌه هفتم به اهميت تغذيه و چگونگي

عادات غذا يي و تغذيه مناسب ،محاسبه وزن نرمال و مشكالت اضافه وزن ،اشاره شد .سه تكن كي

ریلکسیشن یا آرام سازي عضالني،

تنفس عميق و تصوير سازي ذهني ،در جلسٌهٌه هشتم آموزش داده شد .جلسُهُه نهم در مورد اهميت ورزش در كاهش تنش و تبديل آن

به عادت منظم توضیحاتی داده شد و از آنها خواسته شد تا اهداف كوتاه مدت و بلند مدت ورزشی برای خود مشخص کنند .در آخر

هر جلسه تكاليفی ارائه می شد که دانش آموزان در کالس یا منزل آن را انجام می دادند .جلسُهُه دهم پس از مرور خالصُهُه تمام

جلسات و بررسي تكاليف ،از کلیه دانش آموزان پس آزمون به عمل آمد

مقیاس امیدواری اشنایدر :این پرسشنامه توسط اشنایدر ( ،)1991به نقل از اشنایدر و پترسون ) 2000 ( ،براي سنین  15سال به باال

طراحی شد .دارای  12عبارت و شامل دو خرده مقیاس گذرگاه و انگیزش است .براي پاسخ دادن به هر سؤال ،پیوستاري از ( 1کامال

غلط) تا  ( 4کامال درست) در نظر گرفته شده است 4 .سؤال برای سنجش گذرگاه 4 ،سؤال برای سنجش انگیزش و 4عبارت انحرافی

است که نمره آن محاسبه نمی شود .نمرة امیدواری حاصل جمع این دو خرده مقیاس است .بنابراین مجموع نمرات بین  8تا  32قرار

می گیرد .در پژوهشی که توسط گلزاري ( ، 86 31به نقل از بيجاري وهمکاران ) 88 31 ،بر روي  066دانش آموز دختر در تهران انجام

شد ،اعتبار مقیاس امید اشنایدر با روش آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفاي کرونباخ به عنوان همسانی درونی
 0/ 89به دست آمد .مقیاس امید با مقیاس هایی که فرایندهاي روان شناختی مشابهی را می سنجند ،همبستگی باالیی داشت .به عنوان

مثال ،نمره هاي مقیاس امید به میزان  0/50تا  0/06با مقیاس خوشبینی شییر و کارور همبستگی دارد .همچنین ،نمره های این مقیاس با
نمره های سیاهۀ افسردگی بک همبستگی منفی نشان داده است(  -0/ 50تا  .)-0/24به عالوه ،طبق نظر متخصصان بالینی ،روایی این

مقیاس به روش روایی محتوا نیز مورد تأیید قرار گرفته است(گلزاري 86 31 ،؛ به نقل از بيجاري وهمکاران .) 88 31 ،پایایی مقیاس امید
در پژوهش بيجاري و همکاران ( ) 88 31با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ 0/ 81 ،محاسبه شد .در پژوهش حاضر ضریب آلفاي

کرونباخ  0/ 75بدست آمد.
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یافته ها

در ابتدا قبل از تجزیه و تحلیل داده ها ،داده های پرت حذف شد .همچنین با توجه به این که داده های گم شده بیش از  5درصد بود،

میانگین نمره ها جایگزین نمرًهًه حذف شده گردید .برای اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف

استفاده شد( .)p>0/05جدول 1خالصه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف ،هم چنین میانگین و انحراف معيار آزمودنی های دو گروه
آزمايش و كنترل را در مقیاس های امیدواری و مؤلفه هاي انگیزش و گذرگاه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون نشان می دهد.
جدول  .1آزمون اسمیرنوف – کلموگروف ،ميانگين و انحراف معيارهاي دو گروه در امیدواری و مؤلفه هاي انگیزش و گذرگاه
پيش آزمون
گروه

آزمايش

كنترل

پس آزمون

متغيرها

M

SD

K-S

P

M

SD

K-S

P

امیدواری

3/246

0/403

0/753

0/622

3/500

0/409

1/095

0/181

انگیزش

3/342

0/418

1/174

0/127

3/525

0/417

1/124

0/160

گذرگاه

3/150

0/548

0/942

0/338

3/475

0/461

1/214

0/105

امیدواری

3/192

0/462

1/146

0/145

3/204

0/590

1/267

0/080

انگیزش

3/192

0/590

1/092

0/184

3/200

0/581

1/271

0/079

گذرگاه

3/192

0/516

0/849

0/466

3/208

0/683

0/986

0/285

براي بررسي تأثیر پیش آزمون و آموزش سخت رويي بر افزایش امیدواری و مؤلفه هاي آن از تحلیل کوواریانس()ANCOVA

استفاده شده است كه خالصه نتايج آن در جدول  2آورده شده است .نتایج این تحلیل نشان مي دهد که متغير امیدواری در پس
آزمون با در نظر گرفتن تعديل پيش آزمون (متغير همراه) در بين دو گروه آزمايش و كنترل داراي تفاوت معني داري بوده است

( 57 ،p=0/610و .)F=6/ 21 ،df=1به همين ترتيب مؤلفه هاي انگیزش و گذرگاه نيز در پس آزمون بعد از تعديل پيش آزمون در بين

دو گروه آزمايش و كنترل داراي تفاوت معني داري بوده اند (انگیزش 57 ، p=0/ 033 :و F=4/ 761 ، df =1و گذرگاه57 ،p=0/ 030 :
و.)F=4/759 ،df =1

جدول .3خالصه تحليل كوواريانس براي اثرآموزش سخت رو يي
متغيرها

امیدواری

مؤلفه انگیزش

مؤلفه گذرگاه

منبع پراش

بر امیدواری و مؤلفه هاي انگیزش و گذرگاه
2

SS

Df

MS

F

P

η

پيش آزمون

5/994

1

5/994

38/135

0/000

0/401

گروه

0/976

1

0/976

6/211

0/016

0/098

خطا

8/959

57

0/157

گروه

4/259

1

4/259

22/933

0/000

0/287

پيش آزمون

0/884

1

0/884

4/761

0/033

0/077

خطا

10/585

57

0/186

گروه

5/188

1

5/188

20/407

0/000

0/264

پيش آزمون

1/260

1

1/260

4/957

0/030

0/080

خطا

14/491

57

0/254
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در جدول  4ميانگينهاي تعديل يافته براي متغيرهاي امیدواری ،انگیزش و گذرگاه در گروه های آزمايش و كنترل ثبت شده اند.
مقايسه دو گروه آزمايش و كنترل نشان مي دهد كه ميانگينهاي تعديل يافته متغيرهاي امیدواری ،انگیزش و گذرگاه در پس آزمون
در گروه آزمایش باالتر از گروه کنترل است.

جدول .4ميانگينهاي تعديل يافته براي دو گروه آزمايش و كنترل
گروه آزمايش()1

مقايسه

گروه كنترل ()2

متغيرها

M

SD

M

SD

امیدواری

3/480

0/072

3/224

0/072

1>2

مؤلفه انگیزش

3/485

0/079

3/240

0/079

1>2

مؤلفه گذرگاه

3/487

0/092

3/197

0/092

1>2

بنابراين ،مي توان نتيجه گرفت كه آموزش سخت رو يي به صورت معناداري برافزایش امیدواری و مؤلفه هاي انگیزش و گذرگاه

تاثير داشته است.در نتیجه ،شواهد برای پذیرش فرضیه های پژوهش کافی است.

بحث و نتیجه گیری

بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش ،آموزش سخت رو يي  ،به صورت معناداري برافزایش امیدواری و مؤلفه هاي انگیزش وگذرگاه

تاثير داشته است.نتايج پژوهشهای حميد ( 89 31( ،و شيرمحمدي و همکاران ) 89 31( ،همسو با پژوهش حاضر ،نشان داد كه بین سخت

رو يي روان شناختي(تعهد ،كنترل ومبارزه طلبي) با اميدواری و مؤلفه هاي آن (انگیزش وگذرگاه) ارتباط مثبت و معناداري وجود

دارد.زاهد بابالن و همکاران ( ) ۱۳۹۱در مطالعات خود به بررسی رابطه بین سرسختی روان شناختی و گذشت با امید در جمعیت

ورزشکاران پرداختند ،نتایج نشان داد که بین امید با سرسختی و بین امید با گذشت همبستگی مثبت و معنی داري وجود دارد .همچنین

از بین دو متغیر گذشت و سرسختی ،سرسختی می تواند تغییرات مربوط به امید را به صورت مثبت و معنی دار پیش بینی کند .اين
يافته با نتايج حاصل از پژوهش هاي پيشين همخوان بوده است.

سخت رو يي به واسطه ي چندين مسير امیدواری را تعديل مي كند .سخت رو يي با كاهش ترس از شكست ،تقويت عزت نفس،ايجاد
رضايت شخصي وشادكامي(کوباسا ) 1979 ،به فرد كمك م كي ند از كي سو باقدرت و موفقیت بیشتر با واقعیتها مواجه شود و از سوی

دیگر ،محدودیتها و موانع را راحت تر بپذیرد و با آنها سازش پیدا کند(بشارت ،صالحي ،شاه محمدي ،نادعلي و زبردست،

.) 138 7یافته های پژوهشی مؤید آن است که بین سرسختی و شادکامی ارتباط مستقیمی وجود دارد(آزموده ،شهیدی و دانش.) 86 31،
یافته های مطالعه ی هانا و مارسی ) 2001 ( 24نیز نشان داد که افراد سخت رو و دارای تعهد ،کنترل و چالش جویی باالتر ،شادکام تر

بودند .این بدین معنا است که آموزش سخت رویی ویژگیهایی در فرد ایجاد می کند که عاملی در جهت افزایش شادکامی و

امیدواری است.در پژوهش ديگري مشخص شده است كه سخت رو يي به عنوان كي

ويژگي شخصيتي مي تواند بر ميزان رضايت از

زندگي تأثير گذار باشد(دل حاجی ،گیالرد و ون دامب.) 201 0 ،مدی ،کان ،مدی ،)8991( ،در پژوهشی اثربخشی آموزش سخت

رویی را در مقایسه با آموزش تن آرامی و مراقبه نشان دادند .آموزش سخت رویی بر افزایش رضایت شغلی و حمایت اجتماعی و
کاهش اضطراب و فشار آزمودنیها و شدت بیماری مؤثر بود.یکی از ویژگیهای افراد سخت رو ،توانا يي مقابله با تنيدگي و تفسير

مجدد تجارب آزارنده براي كاهش اثرات منفي ناشي از آن ها است(دل حاجی گیالرد و ون دامب.) 2010 ، ،

نکته ای که در مطالعات و تحقیقاتی که به بررسی سخت رویی می پردازد قابل توجه و بررسی است ،تأثیر آن بر سالمت روان و

یشود که فرد تجارب آزارنده وافکار منفی خود را به صورت واقع بینانه مورد ارزیابی قرار
رضایت از زندگی است.سخترویی باعث م 
Hannah& Morrissey

24
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دهد .و بدین وسیله توانا يي مقابله با تنیدگی را کسب کند(دل حاجی ،گیالرد و ون دامب .) 201 0 ،اين موضوع باعث مي شود كه اين

فرد از لحاظ جسمي و رواني سالم باقي بماند و در نتيجه از زندگي خود احساس رضايت بيشتري داشته و امیدوارتر باشد .چنان كه
مطالعات متعددي نشان داده اند که افراد سخت رو از سالمت روان باالتری برخوردارند(مدي.) 2006 ،افراد سالم از لحاظ جسمي و

رواني ،رضايتمندي بيشتري دارند(پ كي و ) 2006 ،25و در زندگی اميدوارترند(اشنايدر و تسوكاسا.) 2005 ،

نتایج پژوهشهایی که به مطالعه ی بین سخت رویی و استرس پرداخته براهمیت نقش سخت رویی بر کاهش استرس ادراک شده

توسط افراد تأکید دارد .نتایج تحقیقاتی که توسط جادکینز ،آریس و کینر) 2005 ( ،؛ جادکینز)4 00 2(،؛ جادکینز و اینگرام،) 2002 ( ،
انجام شده نشان دادند که بین سخت رویی و استرس ،ارتباط منفی معنی داری وجود دارد .دراین راستا یافته های مطالعه ی محمدی

حاصل26و همکاران ) 20 11(،نشان داد که برنامه آموزش سخت رویی تأثیر مثبتی در دانشجویان دارد و بر افزایش سرسختی و کاهش
شبيني و مذهبي
استرس ادراک شده در دانشجویان مؤثر است .نتایج پژوهش مدي ) 2006 ( ،نیز نشان داد كه سخترویی نسبت به خو 

يتراست و افراد سخت رو در شرایط استرس زا از عملکرد بهتری برخوردارند .ویژ گی کنترل درافراد
بودن در مقابله با استرس قو 

سخت رو ،باعث افزایش مقاومت در برابر استرس شده و عوامل استرس زای پیش بینی نشده را کمتر طاقت فرسا جلوه می

دهد(جادکینز ،آریس و کینر.) 2005 ،مطابق مباني نظري،باورها يي سخت رویی مي توانند نقش محافظتي داشته باشند زيرا ويژگي
استرس زا يي يک حادثه را کاهش مي دهند و در نتيجه تاثير عامل استرس زا بر امیدواری را کاهش مي دهند.

سخترویی ،امیدواری در زندگی را از طریق ایجاد احساس کنترل هیجانی و شناختی ،به چالش کشیدن شیوه تفکر فرد ،تغییر باور و
ایجاد دیدگاه مثبت ،میسر میکند.جادکینز و همکاران ( ) 200 5نیز معتقدند که تغییرات مهم در مهارتها و رفتار با هر سه عنصر سخت

رویی تبیین می شود .فرد سخت رو دارای احساس کنترل بوده که به موجب آن از کنترل هیجانی و شناختی نیز برخورداراست .هنگام
یگیرد و به احساسات و هیجانها اجازه نمی دهد ،کنترل وی را به دست گیرند .با
برانگیختگی هیجانی ،خود زمام امور را به دست م 

یآورد .از
یشود و از تأثیر افکار انحرافی و مرتبط با عملکرد ،جلوگیری به عمل م 
کنترل افکار و هیجان ،اعتماد به نفس فرد تقویت م 

طرف دیگر ،آموزش سخترویی با پرورش چالش و مبارزهطلبی فرد موجب به چالش کشیدن شیوه تفکر و باور فرد شده ،کنار

سزا را از طریق پذیرش این که آنها یک بخش طبیعی از زندگی هستند ،میسر می کند(کوباسا،
آمدن مؤثر با عوامل استر 
.) 1979شخص سخت رو قادر است موانع و تغییر و تحوالت زندگی را به منزله مبارزه بنگرد .این باورها در فرد انتظاری را به وجود

ترو ،با ایجاد حس مسؤليت پذيري
می آورد که منتظر پیامد مثبتی است(شفر ، 1982 ،ترجمه بلورچی.) 1378 ،ویژگیتعهددرافراد سخ 

باعث می شود که فرد به جای کنارهگیری از مشکالت ،فعاالنه با مسایل درگيرشده و میکوشد آن را حل کند(سارافينو  ، 2002ترجمه

ميرزا يي و همکاران.) 87 31 ،

اگرچه پژوهش حاضر شواهدي را جهت تأثیرآموزش سخت رویی برافزایش میزان امیدواری فراهم نمود ،ولي شامل برخي

محدوديت ها نیز بود .منحصر بودن نمونه ها به دختران اول دبیرستان و شهر تهران ،ازمحدوديتهای مطالعه حاضراست .احتما ًالًال نمي
توان نتايج به دست آمده را به پسرها ،ساير شهرها و ساير جمعيتها تعميم داد .تکرار مطالعات ديگري با نمونه هاي متفاوت عادي و

باليني توصيه مي گردد .همچنین ضروري است كه نقش سایر عوامل ميانجي که تأثیر سخت رویی بر امیدواری را تعدیل مي کند،

مورد بررسي قرار گيرد .عالوه بر این تکرار تحقیقات ديگري در مورد تأثیر سایر مداخالت روانشناختی بر امید و مقایسه آن با

آموزش سخت رویی پیشنهاد می شود .در مجموع یافته های پژوهش حاضر دارای توانمندي های خاصی است .این تحقیق موجب
- Piko
- Mohamadi Hasel
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بسط تحقیقات موجود در زمینه سخت رویی و امیدواری در بافت دبیرستانی می گردد .يافته هاي حاصل از اين پژوهش بر نقش مهم

عوامل روان شناختي در افزایش امیدواری نسبت به زندکی تأکید می کند .شناسا يي اين عوامل و برنامه ريزي در جهت تقويت آن
تأثيرشگرفي در امیدواری خواهد داشت و به دنبال آن پیشرفت همه جانبه ی دانش آموزان را در پی خواهد داشت .لذا توجه دست

اندرکاران تعلیم و تربیت را متوجه تأثیر بکارگیری آموزش سخت رویی می سازد .توصیه می شود که این روش به معلمان و مشاوران

مدارس آموزش داده شود .تا این روش برای دانش آموزانی که تحت استرس قرار دارند و احساس نا امیدی می کنند ،اجرا شود.
تقدير و تشكر

از خانم فاطمه عطار خامنه مسؤول مرکز مشاوره دبیرستان که در مراحل مختلف اجرای پژوهش همکاری نموده و شرایط این پژوهش

را تسهیل کردند ،صميمانه تشكر و قدرداني می شود.
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