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 خانواده و بهداشت  
 

 خاص و انتظارات پیامد دانشجویان  ی هاعرصهفعال در عمل با امید در    یهاارزشرابطه  بررسی  

 2مهدی خانبانی  ،1* فریبا تنعمی

 چکیده 

بر وضعیت تحصیلی   توانندیمکه    تأثیریسو و توانمندی منش و رابطه آن با انتظار پیامد و  جایگاه امید از یکبا توجه به    :مقدمه

فعال در عمل با امید در    هایارزش بررسی رابطه    با هدف  پژوهش حاضر  ، آتی افراد داشته باشند  یاحرفهو به دنبال آن زندگی  

 . انجام شد بالینی شناسیروان کارشناسی ارشد رشته  انیدر دانشجوخاص و انتظارات پیامد  هایعرصه 

بود. جامعه  حاضر  پژوهش    :پژوهش  روش از نوع همبستگی    شناسیروان رشته  ، شامل کلیه دانشجویان  موردمطالعهتوصیفی و 

در   گیرینمونهنفر به روش  230جامعه فوق  از اد اسالمی واحد تهران شمال بودند.زدر مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آ بالینی

 (، 2004)  گمنیسلپیترسون و    در عملفعال    هایارزش سشنامه  نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پر  عنوانبه دسترس  

و    مپسونیس  خاص  هایعرصهدر    دیام هاکت  پیامد  انتظارات  از    هادادهبود.  همکاران  و  استفاده  ضریب  آماری    یهاروش با 

 تحلیل شدند.  گامبهگامهمبستگی پیرسون و رگرسیون 

بین  (.  α  ≤  05/0دارد )رابطه معناداری با جهت مثبت وجود  خاص    هایعرصهفعال در عمل با امید در    هایارزش بین    :هاافتهی 

عمل    هایارزش  در  دانشجویان  فعال  پیامد  انتظارات  وجود  و  مثبت  جهت  با  معناداری  رابطه  )نیز    ن ی همچن  .(α  ≤  05/0دارد 

 . استخاص و انتظارات پیامد دانشجویان  هایعرصه امید در کننده مناسبی برای ین یبشیپ فعال در عمل  هایارزش 

انگیزشی در افراد نسبت به آینده و    یک حالت شناختی، عاطفی   منجر بهمنشی،    یهای توانمندارتقا و پرورش سطح    :گیرینتیجه

و   جوانان  در  اعمال هدفمند  بر  تکیه  با  را  دلخواه  و  مطلوب  پیامدهای  انتظار  مهم  این  و  فراهم    باألخصخواهد شد  دانشجویان 

 خواهد کرد. 

 . خاص، انتظارات پیامد هایعرصهفعال در عمل، امید در    هایارزش : هاکلیدواژه

  20/9/1398تاریخ پذیرش:                                                 29/3/1398تاریخ دریافت:       
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 ی خاص و انتظارات پیامد دانشجویان هاعرصه ی فعال در عمل با امید در هاارزش رابطه  بررسی 

 
 

  :مقدمه

 سازیمفهوم  طبق(.  1خاص است )  هایعرصهی مثبت و سالمت روان، امید در  شناسروان در    رگذاریتأثمهم و    یهاشاخصیکی از  

 )قدرت ها ( و گذرگاهدارهدف تصمیم) موفق مؤلفه کارگزار دو تعامل از که است انگیزشی -شناختی ساختار یک ( امید2) اسنایدر

 که شخص سازدمی را شخصی باور این  اول،  مؤلفه  .آیدمی وجود ( بهخویش هدف به برای رسیدن گوناگون هایراه  ریزیبرنامه

 نظریه انگیزشی جزء بعد این کند  تحمل و خویش شروع اهداف به رسیدن برای را محتمل مسیرهای طول در حرکت تواندمی

 برای  فرد توانایی به مربوط گذرگاهی تفکرشود.  می گرفته کار به آن از هاگذرگاه از استفاده  برای روانی انرژی که است اسنایدر

 افراد  رضایتمندی میزان تواندمی که است متغیری امید   .(3)  است هدف به رسیدن برای مختلف هایراه  شناخت و موانع بر غلبه

  بینیپیش زندگی بعدی هایسال  در را افراد زندگی از رضایت تغییرات  امید  همچنین  . دهد قرار تأثیر تحت را شانزندگی از

 الزامی  تفکر نوع دو وجود امید ایجاد  برای که دارد عقیده آن، بر مبتنی درمان و امید نظریه   گذاربنیان   1اسنایدر   (.4)  کندمی

 خلق برای  فرد توان  و ظرفیت  دهندهنشان و امید جزءشناختی مسیر یا راهبردی تفکر  .مسیر  3عامل تفکر و 2راهبردی  تفکر.  است

امیدوار فعال، پویا،    فرد  .انگیزانندبرمی مسیرها  این از استفاده برای را خود فرد  که است امید انگیزشی   جزء عامل  تفکر و مسیر

ناامید   فرد  اما  است  شاداب  و  افسرده  مرده دلسرزنده  و  منفعل   ،( بر5است  پژوهشگران  که    (.  باورند  با این  مقابله  برای    امید 

  تنهانهبا امید باال    انیدانشجو  (.6است )یک نیاز اساسی برای دانشجویان    مطمئناًو  مشکالت و شرایط عدم اطمینان ضروری است  

گونه   به  به   یراهبردها  مؤثرقادرند  دستیابی  برای  را  راه  چندین  قادرند  اغلب  بلکه  کنند،  شناسایی  مسیر  طول  در  را  مدبرانه 

ایجاد  اهدافشا )ن  آن دسته7کنند  امید    (.  دارای سطح  دانشجویانی که  رویکرد  یترنییپااز  به یک  اغلب  دارند  هستند  و   توجه 

مانعی   با  از طریق  کنندیم  برخوردزمانی که  انجام    یهاراه، تالش  را  از  (.  8)  دهندینمدیگر    ، یموردبررس  یهامؤلفهیکی دیگر 

شامل    استپیامد،    انتظارات آن    است  ییباورهاکه  اساس  بر  از  که  خواه  ییرفتارهاافراد  پیروی  این  نخاص  که  کرد  ،  رفتارهاد 

از پیامد با قدرت    خواهند آورد.  به وجودرا    یخاص  یاجه ینت افراد و    گیریتصمیمانتظارات شخصی  دانشجویان در    خصوصبهدر 

: یکی ارزش مورد انتظار شخص و دیگری احتمالی که در خوردیمدو عامل اساسی به چشم    گیریتصمیم ارتباط است. در هر نوع  

داشت،   خواهد  وجود  نتایج  به  نیل  برای  عمل  به  اقدام  جهت   گیریتصمیم مقوله    چراکهصورت  در  اگر  که  است  انتخاب  نوعی 

نیل به مطلوب را به حاشیه برند نادرست است  و انتظارات شخصی فرد باشد، تصمیم و انتخابی صحیح و اگر    ها خواسته رسیدن به  

انتظار پیامد   حالنیدرع و  رودیم  باالترمورد انتظار باال باشد، ادراک کارآمدی افراد نیز  یامدهایپانتظار افراد برای  کهیهنگام  (.9)

که انتظار پایین از خود بر باورهای خودکارآمدی    دهند یمنشان    ها پژوهش  .همراه است  ترنییپا با ادراک خود کارآمدی    ترنییپا

مسیر   تواندیم   هرکدامپایین یا باال    امدیانتظار پ براین  بنا  (.10)   دهندیمقرار    تأثیرو انگیزه پیشرفت را تحت    گذاردیم منفی    تأثیر

قرار گرفت    یموردبررس  پژوهشکه در این    یی هامؤلفهاز دیگر  (.  11دهد )قرار    تأثیرتحت    متفاوت  یاگونهبهتحصیلی جوانان را  

فردی است که    ی هالتیفضاز    ی امجموعهفعال در عمل    هایارزش  .فعال در عمل است  هایارزش  منش یا همان   ی های توانمند

رشد   خودشکوفاقابلیت  انسان    ییو  در  وجودرا  ر  به  فرد  و  رهنمون    یسوبها  آورده    ی هاپژوهش  اساس  بر   .سازدیمبهزیستی 

از زندگی، کار و تحصیل را  شدهانجام افراد  از واریانس رضایتمندی  تبیین  فعال در عمل    هایارزشفردی در    ی هاتفاوت  بخشی 

 
1 - snayder 
2 - agency 

3  -  pathway 
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 خانواده و بهداشت  
 

از    هایتوانمنداین    ازجمله.  کند یم افراد  رضایتمندی  با  و    شانیزندگ که  عشق  قدرشناسی،  اشتیاق،  امید،  است؛  ارتباط  در 

است   از    یهایتوانمند(.  12)کنجکاوی  بیشتر  بسیار  در    یهایتوانمندقلبی  بهزیستی  با  ، نیهمچن  .(13)  اندارتباطعقالنی 

ندارند.    یآگاه   ،خود  یهایتوانمندبسیاری از افراد از    است که  ی در حالاین    است وها یک جز اساسی در ساختار خانواده  توانمندی 

( انجام شد بیانگر آن 14نگر بر توانمندی منش در پژوهشی که توسط خدابخش، خسروی و شاهنگیان )ی مثبتدرمانروان  تأثیر

فرد    همچونبر مفاهیمی    د یتأکبا    نگرمثبتبود که رویکرد   توانمندی و فضائل منش در  افزایش  به  امیدواری و شادکامی منجر 

داد(  15)  کسونیفدر  .شودیم با  که    نشان  با مشکالت   یهایتوانمندمیان هیجانات مثبت شادی  مواجهه  و سازگاری در  منش 

( دارد. سلیگمن  معناداری وجود  و  مثبت  رابطه  با  16زندگی  افسرده  افراد  در  معنا  و  تعهد  فقدان  مثبت،  دادند هیجانات  نشان   )

نمرات   است.  ژهیوبهکنش    یهایتوانمنددر    ها آن کاهش  ارتباط  در  ر7)  دیراش  امیدواری  از  استفاده  با  تحقیقی  در  نیز  ویکرد  ( 

بردن    منظوربه  نگرمثبتی  شناسروان  روش    یهای توانمندباال  این  داد،  نشان  افزایش    تأثیر  یدرمانروان افراد  بر   17معناداری 

و توانمندی منش و رابطه آن با انتظار   سویکبا توجه به آنچه تاکنون در خصوص نقش و جایگاه امید از  توانمندی در افراد داشت.

افراد داشته باشند و همچنین  یاحرفهی  بر وضعیت تحصیلی و به دنبال آن زندگ  توانندیم که    تأثیریپیامد و   با توجه به    آتی 

انجام چنین پژوهشی  . باشندنمی تعمیم قابل مطالعات این از حاصل هاییافته و گرفته در این حوزه انجام  اندکی هایپژوهشاینکه 

خاص و انتظارات   هایعرصه فعال در عمل با امید در    هایارزش   بین  که رابطه  است  پژوهش حاضر  مسئله  بنابراین  ؛ضروری است

  های عرصهامید در  کننده مناسبی برای  ینیبشیپ   تواند یمفعال در عمل    هایارزشو اینکه آیا    پیامد در دانشجویان چگونه است؟ 

 باشند؟   خاص و انتظارات پیامد

 

 پژوهش:   روش

توصیفی   حاضر  ازپژوهش  بود  و  همبستگی  رشته   جامعه  . نوع  ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  کلیه  شامل  پژوهش  آماری 

تحصیلی    شناسیروان  دوم  نیمسال  در  تهران شمال(  )واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تعداد    1394-95بالینی    بودند. نفر    3221به 

 فرمول کوکران  بر اساسبودند که  نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 230مشتمل   تحقیق این آماری نمونه

در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف    ها داده  لیوتحله یتجزجهت    انتخاب شدند.   دسترسدر    گیرینمونهبا استفاده از روش    و

آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده    یهامدلاستاندارد، ضریب کجی و ضریب کشیدگی و در سطح آمار استنباطی نیز از  

 استفاده شد.  spss20آماری  افزارنرماز 

 . خاص بود های عرصه پیامد و امید در   انتظارات فعال در عمل، هایارزش  یها پرسشنامهابزار پژوهش شامل   

 ابزار 

در عمل  هایارزش پرسشنامه  -الف   پرسشنامه در سال    (:VIA-120)  1فعال  و سلیگمن  2004این  پترسون   منظور به،  1توسط 

  ی ریگاندازهشخصیت را    توانمندی  24فضیلت جهانی و    6شخصیتی در افراد ساخته شده است. این آزمون    یهای توانمند  سنجش

است و    یسؤال  120  فرم کوتاه و بلند است. فرم کوتاه آن  2یک ابزار خود گزارشی است و دارای    نامهپرسشاین    کندیمو ارزیابی  

. آزمودنی  ردیگیمقرار    موردسنجشعبارت    10توانمندی با    عبارت است. هر دو فرم هنجاریابی شده است. هر  240فرم بلند آن  

 
1 - Active Values In Action Questionnaire 



 ی خاص و انتظارات پیامد دانشجویان هاعرصه ی فعال در عمل با امید در هاارزش رابطه  بررسی 

 
 

به   ییگوپاسخمیزان موافقت و مخالفت خود را به هر یک از عبارات بیان کند. زمان متوسط  یادرجه 5باید در یک مقیاس لیکرت 

پایایی باز آزمایی به ترتیب    40الی    30این آزمون بین   آلفا و  درصد گزارش شده است.    73و    77دقیقه است. میانگین ضریب 

و    دیتأکمثبت مورد    شناسیرواناین ابزار را در حوزه سنجش شخصیتی در    یسودمندبرازش و    شده انجام  یهاپژوهش،  یطورکلبه

 (. 17) انددادهاهمیت قرار 

در  پرسشنامه    -ب سال    نامهپرسشاین    :)(2DSHSخاص  هایعرصهامید  سیمپسون    1999در  امید    منظوربه توسط  ارزیابی 

البته    سؤال  50شامل    ساخته شد.  ساالنبزرگ سرشتی   و مجموع  سنجدروغ آن    سؤال  2است که  آن    سؤاالت  است    48مرتبط 

عرصه اجتماعی، تحصیلی،    6اول، میزان اهمیتی که دانشجویان برای    در بخششامل دو بخش است:    نامهپرسشاست. این    سؤال

  6و در بخش دوم، میزان رضایت دانشجویان در    شودیم، سنجیده  اند قائلاوقات فراغت    یهاتیفعالخانوادگی، عاشقانه، شغلی و  

 (.17درصد است ) 84دارای همسانی درونی مناسبی به میزان  نامهپرسش. این شودیم یریگاندازهعرصه مذکور 

ویتن    نیچنهمچاسینگ و  کت، بتز، کاسس و روها  توسط  1992پرسشنامه در سال    نیا  : (SOES)3انتظارات پیامد ج پرسشنامه  

( رضایت شغلی  13،  12،  9،  8  ،7  ،3  سؤاالت)آینده    ی دهجهت ماده است که سه بعد    13ابداع شده است. شامل    1997در سال  

)1،2،11  سؤاالت) شخصی  انتظارات  و  را4،6،10  سؤاالت(  قرار    (  ارزیابی  ابعاد  دهد یممورد  ادراکات  نامهپرسشاین    گانهسه.   ،

میزان از  را  فردی،    نامثبت   دانشجویان  نتایج  که  را  دانشگاهی  درجه  یک  به  دستیابی  در  پشتکار  و  تالش  و  عالی  آموزش  در 

  71درصد و    68درصد،    82ها به ترتیب  . پایایی زیرمقیاسسنجدیمعاطفی، روانی و اجتماعی به همراه خواهد داشت    شناختی،

حدود   را  مقیاس  کل  پایایی  و  است  شده  برآورد  گزارش    74درصد   پایایی بررسی برای  .(2009)رادریگویز،    اندکردهدرصد 

 که داد  نشان نتایج .شد استفاده  تأییدی عاملی تحلیل از آن عاملی  روایی تعیین برای و کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه

/ است. 79تا    65/0 بین  آن هایمقیاس زیر در کرونباخ آلفای ضرایب  و  ؛است برخوردار  قبولیقابل درونی همسانی از پرسشنامه

  ساختار  که است این مؤید تأییدی عاملی تحلیل نتایج که  شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل از عاملی  روایی تعیین برای همچنین

 (.18)  کنندمی تأیید را مدل برازش، نیکویی هایشاخص کلیه و دارد هاداده با قبولیقابل برازش پرسشنامه

 :هاافتهی

 .شودمی  پرداخته نتایج ارائه و تحقیق هایفرضیه  آزمون به سپس و شده ارائه توصیفی هاییافته ابتدا بخش این در

 جنسیت  برحسب  هایآزمودن. توزیع فراوانی 1جدول

Table1.Frequency distribution of subjects by gender 

   

 جنسیت  فراوانی درصدی فراوانی 

 مرد 25.06 58

 زن  74.93 172

 
1 Peterson&  Seligman 

2 - Adult Domain Specific Hope Scale 

3 - Student Outcome Expectancy Scale 
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 مجموع  100.0 230

 

 درصد مربوط به زنان است.  25.06معادل درصد مربوط به مردان و فراوانی   74.9با توجه جدول فوق بیشترین فراوانی معادل 

 

 تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش  .2 جدول

Table 2. Descriptive Analysis of Research Variables 

 کشیدگی ضریب  ضریب کجی انحراف استاندارد میانگین  تعداد  متغیر

 -/.11 -/.14 62/4 40/207 230 فضیلت خرد

 -/.63 /.33 52/4 90/58 230 فضیلت شجاعت

 -/.26 /.02 96/5 52/95 230 فضیلت انسانیت

 16/1 /.61 35/3 68/103 230 ی دارشتن یخوفضیلت 

 -/.46 -/.11 97/4 09/106 230 یروانهیمفضیلت 

 -1/31 -/.14 4/92 05/106 230 فضیلت تعالی 

 -03/1 /.17 2/42 41/59 230 امید

 1/06 -/.03 3/72 32/22 230 انتظار پیامد 

فعال   های ارزش منش یا   یهایتوانمنددر ابعاد مختلف پرسشنامه  ها یآزمودنبه میانگین و انحراف استاندارد نمرات   در جدول فوق 

در   امید  است.  هایعرصهدر عمل،  داده شده  نمایش  پیامد  انتظار  و  متغیرها    ازآنجاکه  خاص  کلیه  و کشیدگی در  ضریب کجی 

 رعایت شده است امکان استفاده از آمار پارامتریک وجود دارد.

 

 فعال در عمل هایارزش بر اساسجهت تبیین امید  چندگانهضریب همبستگی  .3 جدول

Table 3. Multiple Correlation Coefficient for Explaining Hope Based on Active Values in 

Practice 
 

 مدل  𝑹𝟐 𝑹𝟐 Rشده اصالح  خطای معیار

97./ 95./ 95./ 97./ 1 

به    97/0ضریب همبستگی چندگانه معادل با    خاص  های عرصه فعال در عمل با امید در    هایارزش  بینبا توجه به جدول فوق،   

 .است رابطه مثبت و معنادار دهنده نشانآمد که   دست

 

 

 

 



 ی خاص و انتظارات پیامد دانشجویان هاعرصه ی فعال در عمل با امید در هاارزش رابطه  بررسی 

 
 

 

 فعال در عمل هایارزشمختلف با استفاده از   هایعرصه امید در   بینیپیشتحلیل رگرسیون چندمتغیری جهت  .4 جدول

Table 4. Multivariate regression analysis to predict hopes in different fields using active values 

in practice 
 

 سطح معناداری  F مجذوراتمیانگین  df مجموع تغییرات  منبع تغییرات 

 0/00 37/750 31/214 6 1285/89 رگرسیون 

 _ _ /.28 223 69/63 باقیمانده 

 _ _ _ 229 28/1349 کل

 05/0عنوان کرد در سطح معناداری    توانیم ،  زمانهمجدول فوق و با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیری از نوع ورود    بنا بر 

≥  α  ،  37/750میزان=F  امید در    و   فعال در عمل   هایارزش  بین  بنابراین رابطه معناداری؛  استآماری معنادار    ازنظر  آمده دستبه

 خاص وجود دارد.  هایعرصه 

 

 های خاص در امید در عرصه زمانهمبا استفاده از روش تحلیل رگرسیون به شیوه ورود  نیب شیپ ضرایب متغیرهای  . 5 جدول

Table 5. Coefficients of predictive variables using regression analysis method to simultaneously 

enter in hope in specific areas 
 

 سطح معناداری Beta t خطای استاندارد B متغیر

 /.07 -81/1 - 06/4 -36/7 مقدار ثابت 

 /.01 21/1 /.32 09/0 /.62 فضیلت خرد

 ../. 43/8 /.59 /.03 /.31 فضیلت شجاعت

 00/0 50/3 -29/0 11/0 -38/0 فضیلت انسانیت

فضیلت 

 ی دارشتن یخو

89/0- 20/0 75/0- 36/4 00/0 

 83/0 21/0 01/0 09/0 02/0 یروانهیمفضیلت 

 51/0 64/0 11/0 23/0 15/0 فضیلت تعالی 

برابر   tکه با توجه به میزان    است   06/4معادله رگرسیون برابر با    مبدأکه در جدول فوق نشان داده شده است، عرض از    گونههمان 

آماری  -/81/1با   سطح  ضرایب  استمعنادار    α  ≤  05/0در  به  توجه  با  همچنین،   .b   در    بینیپیشامکان    آمدهدست به امید 

اساسخاص    های عرصه  و    بر  انسانیت  خرد،  شجاعت،  دارد  یدارشتن یخوفضیلت  عمل    های ارزش بنابراین  ؛  وجود  در  فعال 

 . استخاص  هایعرصه کننده مناسبی برای امید در  بینیپیش
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 فعال در عمل   هایارزش  بر اساسجهت تبیین انتظار پیامد  چندگانهضریب همبستگی . 6 جدول

Table 6. Multiple Correlation Coefficient for Expecting Outcome Based on Active Values in 

Practice 

 مدل  𝑹𝟐 𝑹𝟐 Rشده اصالح  خطای معیار

42./ 98./ 98./ 99./ 1 

چندگانه معادل با  انتظارات پیامد ضریب همبستگی  وفعال در عمل  هایارزش  بینعنوان کرد  توانیمبا توجه به جدول فوق،  

 .استرابطه مثبت و معناداری  دهندهنشان ؛ کهجود دارد/99

 

 فعال در عمل  هایارزشانتظار پیامد با استفاده از  بینیپیشتحلیل رگرسیون چندمتغیری جهت . 7 جدول

Table 7. Multivariate regression analysis to predict outcome by using active values in practice 
 

سطح  F مجذوراتمیانگین  Df مجموع تغییرات  منبع تغییرات 

 معناداری

 /.00 21/27 75/522 6 55/3136 رگرسیون 

 _ _ /.18 223 69/41 باقیمانده 

 _ _ _ 229 24/3178 کل

 

 05/0عنوان کرد در سطح معناداری    توانیم ،  زمانهمجدول فوق و با استفاده از روش رگرسیون چندمتغیری از نوع ورود    بنا بر 

≥  α  ،  21/27میزان=F  فعال در عمل با انتظار پیامد    هایارزش بنابراین رابطه معناداری  ؛  استآماری معنادار    ازنظر  آمدهدستبه

 وجود دارد.

 

 در پیامد انتظار زمانهمبا استفاده از روش تحلیل رگرسیون به شیوه ورود  نیب شیپ ضرایب متغیرهای  . 8 جدول

Table 8. Coefficients of predictive variables using regression analysis method to simultaneous 

logging in the outcome of waiting 
 

 سطح معناداری Beta t خطای استاندارد B متغیر

 /.00 -61/15 - 28/3 -35/51 مقدار ثابت 

 /.00 48/3 /.10 /.02 /.08 فضیلت خرد

 /.00 87/12 /.47 /.03 /.39 فضیلت شجاعت

 /.00 66/4 /.22 /.03 /.14 فضیلت انسانیت



 ی خاص و انتظارات پیامد دانشجویان هاعرصه ی فعال در عمل با امید در هاارزش رابطه  بررسی 

 
 

فضیلت 

 ی دارشتن یخو

02./ 02./ 02./ 97./ 32./ 

 /.84 -/.19 /.02 /.09 -/.01 یروانهیمفضیلت 

 /.04 69/1 /.20 /.09 /.15 فضیلت تعالی 

 

برابر    tکه با توجه به میزان    است  28/3معادله رگرسیون برابر با    مبدأ که در جدول فوق نشان داده شده است، عرض از    گونههمان

آماری    -61/15  با به ضرایب  استمعنادار    α  ≤  05/0در سطح  توجه  با    یامدهایپ   بینیپیشامکان    آمدهدستبه  b. همچنین، 

گفت، میان توانمندی منش و انتظار   توانیم  نی؛ بنابراوجود دارد  یدارشتن یخوفضیلت شجاعت، خرد، انسانیت و    بر اساسانتظار  

 .استکننده مناسبی برای انتظارات پیامد بینیپیشفعال   هایارزش . پیامد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد

 

 : گیرینتیجهبحث و  

انتظارات  خاص  هایعرصهعمل با امید در    فعال در  هایارزش  بین رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش در دانشجویان   پیامد   و 

معناداری مثبت و    یارابطه  که  داد نشان   پژوهش نتایج  .گرفت انجام  ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال شناسروان رشته  

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال  شناسروان خاص در دانشجویان رشته   هایعرصهدر    با امید  در عملفعال    هایارزش بین  

دارد. رگرسیون    یهاافتهی  نیهمچن  وجود  تحلیل  از  رابطه    گامبهگامحاصل  خصوص  در    هایارزش در  امید  با  عمل  در  فعال 

.  یابدمی افزایش نیز آنان  خاص  هایعرصه امید در    فعال و توانمندی دانشجویان  هایارزش  افزایش با  خاص نشان داد  هایعرصه 

آن یعنی    یهااسیمقو زیر  یشناختروان توانمندی  ( که در پژوهش خود نشان داد  19)  میرکمالی سیدمحمدتحقیقات   با یافته این

 ند نشان داد  نیز  (20)  و همکاران  شاهنگیان  وداشته است  با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری    ریتأثتعیینی، شایستگی و  خود

  . شودیمامیدواری و شادکامی منجر به افزایش توانمندی و فضائل منش در فرد    همچونبر مفاهیمی    د یتأکبا    نگرمثبترویکرد  

منش و سازگاری در مواجهه با    ی هایتوانمندمیان هیجانات مثبت شادی با  که نشان داد  (  15فدریکسون )   با پژوهش  نیهمچن

  ی هایتوانمندسطح  یدر تبیین این یافته محققین معتقدند ارتقا .ستهمسو وجود دارد،مشکالت زندگی رابطه مثبت و معناداری 

در    تواندیمشخصیتی   مشخصی  تغییرات  و    یهاجنبهسبب  بشود  رفتاری  شناختی،  و    ینیبخوشامید،    ازآنجاکهعاطفی، 

انگیزشی را    ینگرندهیآ پیامدهای مطلوب،    دهند یمآینده نشان    یسوبهیک حالت شناختی، هیجانی،  انتظار  تفکر درباره آینده، 

امور   اینکه  به  و    یخوببه باور  رفت  خواهند  موار  نیچنهمپیش  این  اینکه همه  به  اعتماد  خواهداحساس  اتفاق  تالش  با  افتاد    د 

امید باعث    ی هامؤلفه و    ها یتوانمندوجود    نی؛ بنابرا(21و لذا باعث اعمال هدفمند در افراد خواهد شد )  شادابی را به همراه داشته

مطمئن    نتایج حاصل   ازنظرخودشان    شدهانتخابمسائل بنگرند و به شیوه    روشنمهینافراد به    ها چالشحضور    رغم یعل  شودیم

همچون عالقه به یادگیری و موفقیت، خالقیت و نوآوری در کنار ثبات   یی هاییتواناچنین عنوان کرد  توانیمدر واقع   (.22باشند )

تا جهت   دهندیممرتبط با فضیلت تعالی هستند که به فرد قدرت    یهاییتوانا ازجملهبا شور و اشتیاق که  که  یزمان قدم و پشتکار 

در   موفقیت  به  زندگی    هایعرصهدستیابی  که    یهاافتهیهمچنین    .انجامند یم خاص  داد  نشان  بین پژوهش  معناداری  رابطه 

پیامد وجود دارد.  فعال در    هایارزش  انتظار  با  رگرسیون  عمل  بر انتظار    یامدهایپ   بینیپیشامکان  نشان داد  نیز    نتایج تحلیل 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=11808


                                                             75-87 ص  21( 3) یاپیپ ،1398 زییپا سوم، شماره نهم، دوره بهداشت، و خانواده فصلنامه   

Family and health Quarterly, vol9, Issue 3, Autumn 2019, ISSN: 2322-3065 
 

 خانواده و بهداشت  
 

و    اساس انسانیت  خرد،  شجاعت،  دارد  یدارشتن یخوفضیلت  توانمندی فعال    های ارزش  افزایش  با  گفت  توانیم  و   وجود  و 

)  ازجمله تحقیقاتی  با یافته این.  یابدمی افزایش نیز دانشجویان  ی امدهایپ انتظارات   ،دانشجویان   و  ( 7)  دیراش  ، (16سلیگمن 

)ش پیامبری  و  سابقی  میبدی،  تبیستهمسو(  20اهنگیان،  در  یافته  ی.  این  نظریه   گونههمان  گفت  توانیمن  در  سلیگمن  که 

و    هاییتوانابا شناخت دقیق    هاآن،  دهند یم اندیش به پیامدهای مثبت بیش از منفی بها  ، افراد مثبتکندیمخود بیان    نگرمثبت

با تالش و    دانندیم انتظار مثبت و روشن نسبت به آینده دارند و    . کنندیم گام برداشته و تالش    ها آنخود در راستای    یهاخواسته 

خود   ی هابرنامهو هماهنگی    دهی سازمانمرتبط با فضیلت تعالی هستند و در کنار آن با    ی هاییتوانا   ازجملهکه همگی    یزیربرنامه

مرتبط با فضیلت عدالت هستند باعث    یهاییتواناکه از  ستاوردهای مثبت از جهان پیرامون  جهت دستیابی به موفقیت و کسب د

و    درمانگران  شودیمپیشنهاد  توجه به نتایج پژوهش حاضر    با  . (23باشد )فرد از نمرات باالتری در انتظار پیامد برخوردار    شوندیم

فعال در عمل توجه داشته باشند و   هایارزش انتظارات پیامد و امید در دانشجویان به    در جهت باال بردن سطح  دانشگاه  اساتید

پیشنهاد    نیهمچن  آموزشی فراهم نمایند.  یهاکارگاهزمینه را برای ارتقای سطح امید و انتظارات پیامد در دانشجویان را با ایجاد  

به    شودیم بررسی  پژوهشگران  و  دانشجویان   هایارزش مقایسه  در  امید  و   پیامد  انتظارات  منش(،  )توانمندی  عمل  در  فعال 

می را در سالمت روانی دانشجویان  باشی و بهزیستی نقش مه  به  احساس امیدواری،  ازآنجاکهمختلف تحصیلی بپردازند.    یهارشته 

فردی، ابعاد  تمام  بر  آن  مثبت  اثرات  و  پیشنهاد    یلیتحص  ، یخانوادگ  داراست  نیست  پوشیده  کسی  بر  شغلی  در    گرددیمو 

به دنبال آن   یهاپژوهش توانمندی منش و  امید و  بر  اثرات آموزشی  بررسی  با  این حیطه توجه خاصی مبذول گردد و  در  آتی 

  انتظار پیامد به گسترش دانش نظری و تجربی در این زمینه کمک کرد.
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