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 چکیده
امید در ابعاد هدف، طراحی برنامه درسی  پژوهش حاضر :دفه

 .استموزش عالی ایران آبرای آموزشی، ارزشیابی محتوا، روش

. ای قیاسی بود کیفی نظام مقولهتحقیق تحلیل محتوای روش  :روش

منابع، مقاالت و کتب چاپی و دیجیتالی  ةزه پژوهش دربرگیرندحو

تجزیه و برای . بود گیری هدفمند روش نمونه. امید استمرتبط با 

 . استفاده شدموضوعی  دگذاری کتحلیل اطالعات از 

کد نظری  11کد اساسی و  66اساس کدگذاری موضوعی بر  :ها یافته

دل برنامه درسی سرمایه جهت اعتبار سنجی م. مدآدست  در امید به

نفر از اساتید خبره حوزه برنامه درسی و  11روانشناختی از 

روانشناسی تربیتی با بکارگیری ضریب توافقی الوشه استفاده گردید 

حذف در امید مؤلفه  2یعنی % 62 دارای ضریت کمترهای که مولفه

بینانه، خود کنترلی،  اهداف برنامه درسی امید اهداف واقع.شد

آگاهی، مهارت کنترل هیجانات، برانگیختگی مطلوب، محتوای خود

برنامه درسی فراگیری خود نظم جویی و نحوة اداره خود، آموزش 

های خالقانه جهت دستیابی به  ریزی و برانگیختگی، پرورش راه برنامه

های فکرکردن، روش تدریس،  اهداف، رویکردهای آموزشی تجویزی راه

، روش حمایت آموزشی و ارزشیابی لهأشیوه خودگردانی، حل مس

ارزیابی از تدوین و پیگیری اهداف، ارزیابی از اراده و  برنامه درسی

دست آمده  بهپشتکار، امکان سنجش خالقیت با ابزارهای مختلف 

عنوان یک مدل طراحی برنامة درسی سرمایه  تحقیق حاضر به

وزش عالی ریزان و اساتید آم برای برنامهمبتنی بر امید  روانشناختی

کند که با شناخت و کاربرد عناصر برنامه  ایران این امکان را فراهم می

 . درسی به توسعه سرمایه روانشناختی در دانشجویان پرداخت

 

 برنامة درسی سرمایه روانشناختی، امید، آموزش عالی :ها کلید واژه

Abstract  
Purpose:The purpose of this study was to design a 

psychological capital curriculum consist of hope for Iranian 

higher education.  

Method:The research methodology was qualitative content 

analysis of deductive category system. The research domain 

consisted of all sources, articles, and printed and digital books 

related to psychological capital and a purposive sampling 

method was used. Instruments were the researcher made notes 

and tables used to record items, elements, and components of 

the psychological capital. For validity, the views of the 

supervisors, counselors and experts in the field of curriculum 

and educational psychology were used. Data analysis was 

conducted through subject coding. 

Findings: The findings were derived from 66 conceptual codes 

that were categorized into 11 components and according to 

hope. To validate the model of psychological capital 

curriculum, 11 experts from the field of curriculum and 

educational psychology contributed using Lawshe coefficient, 

with components below 62%, 2 components were deleted. 

Research results: the results showed that the identified targets 

for Hope included 5 components: realistic objectives, self-

consciousness, self-control, emotion control skill, and optimal 

excitation ability. The obtained content in curriculum of 

psychological resources related to Hope included 4 

components: developing innovative ways toachieve goals ,self-

discipline learning how to manage your own,Training and 

planning and excitement ,Approaches to the continuous 

education of ways of thinking. The results also identified 4 

components for teaching methods of Hope: educational 

support method, seif-reliance, problem solving methods. For 

evaluation of Hope, we identified 3 components: Evaluation of 

establish and pursue the goals, Ability to measure creativity 

with different tools., Assessment of power and perseverance. 

The results obtained in each of the dimensions of the 

psychological capital were divided into the curriculum 

elements including goals, content, method and evaluation as a 

final model. The present study, as a model for designing a 

curriculum for psychological capital for Iranian scholars and 

planners of higher edrucation, allows understanding and 

applying the elements of the curriculum to develop 

psychological capital in students. 

 

Keywords: Psychological capital curriculum, Hope, Higher 

education 
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 و بیان مسأله مقدمه

جملهه  ازخصهو  فاهاهای آموزشهی     عصر تغییرات شتابنده است کهه در آن جوامهع بهه   ، عصر امروز

آمهادگی الزم را در رویهارویی بها تغییهرات     یابی به رشد و تعالی بایهد  دست ومنظور حفظ  به ها دانشگاه

 ;Dumas,Hanchans, 2112)خههود را بهها تحههوالت آن هماهنهه  سههازند داشههته باشههند و همههواره 

Balderston, 2112 ). نی تخصصهی دهنده منابع انسها  ترین نهاد توسعه اصلیعنوان  به را آموزش عالی 

یابی به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات جههانی شهدن را بهر    در مسیر دستداند که نقش اساسی  می

  .عهده دارد

ترین ابزار فراهم آورنده  بنیادیعنوان  بهاز برنامه درسی ، عناصر آموزش عالی میدر بین تما، امروزه    

ی درسهی  هها  برنامهه  .(FathVarjargah, 2112)شهود   مهی ی دانشجویان یاد ها تجربه و مهارت، دانش

 ,Noruzzadeh)رونهد   میعالی به شمار عوامل محقق شدن اهداف آموزش ترین  مهمآموزش عالی از 

و اهداف آموزش عهالی و شایسهته توجهه دقیهق      ها ی درسی آیینه نقشها برنامهکه  طوری به(. 2113

به تهدری    ها درسی و عدم بهسازی آنی ها از آن جایی که کهنگی برنامه (.Alnbagh, 2112)هستند 

یی تحهت عنهوان برنامهه درسهی     هها  دهد و پدیهده  می نشانی دانشگاهی راها و رشته ها اثربخشی دوره

توجه به اصالحات مدوام و اعمهال تغییهرات   ، لذا .(FathVarjargh, 2112)سازد  میفایده را مطرح  بی

با توجه بهه نقهش    ست که محققان معتقدندبر همین اساس ا(. Brigz, 2112)ضروری است  ها در آن

نیازههای فراگیهران و جامعهه     ری درسی متنوع باید منطبهق به  ها برنامه، آموزش عالی در عصر حاضر

، ههدف  شهامل  را درسهی  برنامهه  عناصهر  نیز(. FathVarjargh, 2113; Eisner, 1224) طراحی گردد

 .داند می شیابیارز و محتوادهی  ، سازمانیادگیری یها فرصت انواع، محتوا

 اسهت  مطلهوب  و مناسهب  آموزشی محتوای انتخاب، اهداف تحقق امکان ایجاد برای گام نخستین    

 یهک عنهوان   بهه  محتهوا  سهازماندهی  و انتخاب به توجه، شوند می تأمین محتواة وسیل به ها هدف چون

 (.Maleki, 2113) است شده تلقی درسی برنامه مهم عنصر

ی مدنظر ها شیوهترین  مهمیکی از  ی یادگیریها فعالیتشناختی  روانسرمایه توسعه ، در این بین    

پذیر  گرا و انعطاف مثبت و رویکرد واقعشناختی  روانیک حالت شناختی  روانسرمایه  .باشد میمحقق 

مثبت گهرا حهاکی از آن   شناسی  روانی انجام شده در زمینه ها نسبت به زندگی است و نتای  پژوهش

، در کنار هم، آوری بینی و تاب خوش، خودکارآمدی، از قبیل امید، شناختی ی روانها تاست که ظرفی

دهند که در هر یک از این متغیرها نمایهان اسهت    میتشکیل شناختی  روانعاملی را با عنوان سرمایه 

(Avey, laihan & Yousef, 2113.) 2113نتای  تحقیهق  که  طوری به) et al.,  Bitmis  )  نشهان داده
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همچنین الزم به ذکهر اسهت کهه ایهن     . گذاردشناختی روی عملکرد فردی اثر میسرمایه روان، ستا

 امیهد ، در ایهن بهین  (. bahadori et al., 2112)ند شه با میسازه ای ترکیبی و به هم پیوسته ها،  مؤلفه

دم پژوهشگران بهرای مقابلهه بها مشهکالت و شهرایط عه      یی است که از نظر ها مؤلفهترین  مهمیکی از 

یک حالت انگیزش مثبت بها در نظهر گهرفتن اههداف روشهن بهرای       ، امید .باشد میاطمینان ضروری 

اهداف و از طرف دیگر سوی  بهاز یک سو انگیزه خواستن به اراده برای حرکت ، در امید. زندگی است

 ،از نظهر محققهان   (.Baily & Snyder 2112)ی مناسب برای حصول اهداف نهفته است ها بررسی راه

آمهوزان و   تواند یهک نیهاز اساسهی بهرای دانهش      میپس ، امید برای سالمت روان انسان ضروری است

امیهد  ، تحقیقات نشهان داده اسهت  که  طوری به(. parkinz, 2113)دانشجویان نیز در نظر گرفته شود 

 ,Astiden Snider et al., 2112; Boldrij)اسهت   میی علها کننده معتبر برای موفقیت یک پیشگویی

ک حالت انگیزشی مثبت و مبتنی بهر یهک احسهاس تعهاملی     یعنوان  ، بهامیداز نظر اسنایدر  (.2112

و ( انرژی معطوف به ههدف )عاملیت  -1: باشد میتعریف شده است و دارای دو جزء ، ناشی از موفقیت

ی بهر روی  ویژه در محیط کار امروز این دو جزء به که، (برای دستیابی به هدفریزی  برنامه)مسیر  -2

امیهد عبهارت اسهت از توانهایی     ، همچنهین . ی اقتاایی تأکید داردها استقالل و فعالیت، خودانگیزشی

همراه با انگیهزه الزم بهرای   ( تفکر راهبردی)هایی به سمت اهداف خوشایند درک شده برای تولید راه

 ,Snyder, Ilardi, Cheavens)تا فهرد بهه ههدف مهوردنظر برسهد      ، (تفکر عاملی)ها استفاده از آن راه

Micheal & Sympson, 2112 ،    بهه نقهل ازEbrahimi, 2112: 3 ، Sabaghain &Abolghasemi.) 

 ,.Kiafar & et al)نتهای  تحقیهق   : جملهه در زمینه امید صهورت گرفتهه اسهت از   تحقیقات متعددی 

ی هها  ر موقعیتحاکی از آن بود که امید متغیری است که با انگیزش تحصیلی رابطه دارد و د (2114

مبنی بر رابطهه بهین    در پژوهش خودنیز  .(Hoveyda et al., 2112) تحصیلی باید بر آن تأکید گردد

اعتمهاد  / امیدواری و خودکارآمدی ندبا ابعاد تعهد سازمانی نشان دادشناختی  روانی سرمایه ها مؤلفه

 نتهای  تحقیهق   .باشهد  مهی  تعهد مستمر ن معناداری برای تعهد عاطفی وبه نفس دارای توان پیش بی

(Jakson et al ,2112)        نشان داده کسانی کهه از امیهد بیشهتری در عرصهه تحصهیلی برخوردارنهد از

در  (.Keshtiaray et al., 2112: 62بهه نقهل از   )ی تحصیلی بیشتری نیز برخوردار هستند ها موفقیت

نتای  خهود ارتبهام مثبهت     نیز در et al 2111)& (Dayو (Ebrahimi & et al ,2111)، همین راستا

دانشهجویانی کهه دارای سهطوح    ، از نظر ایهن محققهان  . اند بین امید و موفقیت تحصیلی را نشان داده

ی خود داشهته و بهرای رسهیدن بهه آن از انگیهزه      ها تمرکز بیشتری بر هدف، باالتر امیدواری هستند

در ( احسهاس خهوب  )قهدرت و امیهد   در تحقیقی که با عنوان رابطه بین مراقبهه و   .باالیی برخوردارند

ای در طول چهار هفته انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مراقبه بر قدرت و همین بزرگساالن کره
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مراقبهه پتانسهیلی دارد کهه راههی     . دهدطور امید تأثیر دارد و احساس رضایت را در افراد افزایش می

کنهد و همچنهین قهدرت انسهان را در     اد مهی اش ایجبین انسان و محیط اجتماعی، بین قدرت و امید

دههد  کند و الگو پذیری او را از محیط زیسهت افهزایش مهی   دسترسی به قدرت و سعادت تسهیل می

(Taiisokin  et al., 2112). 

    (Arefi, 2111 )بایستی عالی آموزش در آموزشی محتوای و درسی برنامه که سازد می خاطرنشان 

 و هها  قابلیهت  رشهد  طریهق  از تها  بهوده  برخهوردار  الزم جامعیهت  از نیهز  و تحهوالت ، نیازهها  بها  مطابق

 بعهد  از ههم  کنهونی  دنیهای  در را ها آن توان می که. گیرد قرار توجه مورد دانشجویان در ییها مهارت

 ها مهارت دارایکه  طوری به نمود محسوب آموزشی مؤثر دادهای برونعنوان  به اجتماعی هم و فردی

 سهاختارهای  بها  رویهارویی  توان و بوده امروز پیچیده دنیای در نقش ایفای برای ضروری یها دانش و

  .باشند داشته را آن تغییر

 بها  تایلنهد  در آینهده  برای وپرورش آموزش عنوان تحت یونسکو ای منطقه اجالس در وارال و الیارد    

 را عهالی  آمهوزش  یهها  رنامهه ب در تأکید موارد، کنونی دنیای در کار نیروی برای الزم یها ویژگی بیان

، ارتبهام  برقهراری  و همکاری، مسأله حل، تفکر از عبارتند که (.Mazoli, 2113) اند ساخته مشخص

، عملکهرد  ارزیهابی ، روانهی  فشهارهای  و هها  تهنش  بر غلبه، پیگیری و نظارت و سازماندهی، ریزی برنامه

 .باشد می گروه با کارکردن، العمر مادام یادگیری

تهرین و پورشهورترین    رود که قشر دانشجو یکی از پرنشام میانتظار ، به مطالب گفته شده با توجه    

 ,Fadai naeini) فعهال و پویها و خهالا باشهد    ، افراد جامعه و نیز محیط دانشگاهی محیطی پرنشهام 

2112; Dorrani, 2112). ی هها  ی تحصیلی و آموزشی رتبه اول را در بین مکهان ها مکان، استمعتقد

اما در . شوند میرکننده دارند که منجر به موفقیت و امید به آینده و اشتیاا به زندگی در افراد امیدوا

بر این باورند که محیط دانشگاه با گسترش مشکالت یا فشارهای  (Bernard  et al ,1222) این میان

 & Copelic)روانی ممکن است در باال رفهتن ناامیهدی در میهان دانشهجویان نقهش داشهته باشهند        

Divito, 2112  ، به نقل ازMesbah , Abedian, 2112: 155 .)   از ، تهوان گفهت   مهی بهرهمین اسهاس

همانها ورود افهراد بها انگیهزه و بها      ، معاالتی که دانشگاه و دانشجویان با آن درگیر هسهتند ترین  مهم

وجهه  با ت، براینبنا (.Hashemi , 2112) نشام و پرانرژی به دانشگاه و خروج افرادی ناامید از آن است

، یکهی از ابعهاد سهرمایه روان شهناختی    عنهوان   به امیدو با توجه به اهمیت مؤلفه  به آن چه گفته شد

اسهت   آموزش عهالی برای  امیدشناختی  روانطراحی برنامه درسی سرمایه ، این پژوهشهدف اساسی 

بهرهمین   .منجهر شهود   آموزش عالیدر شناختی  روانکه اجرای آن بتواند به ارتقاء و پرورش سرمایه 

 :شود میزیر مطرح  سؤال، اساس
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برای آمهوزش عهالی    مبتنی بر امید( ارزشیابی، روش تدریس، محتوا، اهداف)طراحی برنامه درسی   -

 ؟چگونه است

 

 پژوهش شناسی روش

روش کیفی رویکرد تحلیل ، کاربردی است –با توجه به هدف آن که توسعه ای ، حاضر پژوهش روش

 .باشد میمقوله ای قیاسی محتوای نظام 

 (در اجرا ها گام)

کهه از کتهب یها مقهاالت و     شهناختی   روانانتخاب متون مناسهب مربهوم بهه ابعهاد سهرمایه      : گام اول

ی هها  ی جدید و یافتهه ها در این مرحله از مقاالت مربوم به پژوهش. ی مربوم استفاده شدها پژوهش

بر اساس الگوی تایلر ، پرداخته بودندشناختی  روانآن استفاده شد و کتب مناسب که به ابعاد سرمایه 

تحلیهل  ، بودشناختی  روانارزشیابی سرمایه ، روش، محتوا، و متونی که اهداف ها دنبال پاراگراف که به

مدلی که تایلر در خصو  تعیین عناصهر برنامهه درسهی    . جمع آوری گردید ها محتوا شده و پارگراف

 .ارائه کرده

گیهری   واحهد نمونهه  ، در تحلیهل محتهوا  . گیری تجزیه و تحلیهل  نمونه، د تحلیلانتخاب واح: ام دومگ

کننهد   مهی و یا کل یهک مهتن هسهتند کهه بیانهاتی از یهک عقیهده را جسهتجو          ها عبارت، ها پاراگراف

(Minichiello, W
 ،

 Aroni, C
Tim wellو  

ای از یک متن  بنابراین به قطعه(. Alexonder, L. 2111و 

ههایی   الؤموضهوع مهرتبط بها سه    ( دارامنفرد معن)شود که این کد یک مامون  میکه اختصا  داده 

در پهژوهش تحلیهل محتهوا اغلهب از     (. Zhang, 2111  Wildemuth &)کنهد   میپژوهش را بازنمایی 

 . شود میگیری هدفمند استفاده  روش نمونه
است که اطالعات  منظور از نمونه گیری هدفمند انتخاب واحدهای خا  و دسترسی به واحدهایی -

و « توضهیحی »ایهن روش  . بیشتری در ارتبام بها عنهوان پهژوهش در اختیهار پژوهشهگر قهرار دهنهد       

متهونی  ، منظور از توضیحی این است که در این روش با توجهه بهه ههدف پهژوهش    . است« منعطف»

ر شوند که اطالعات غنی و درک و فهم مفصهلی دربهاره موضهوع مهورد مطالعهه در اختیها       میانتخاب 

ای را کهه   تواننهد نمونهه   مهی بودن این است که پژوهشگران  دهد و منظور از منعطف میپژوهشگر قرار 

یعنهی محهدود کننهد یها بگسهترانند      . پهاالیش کننهد   هها  انهد در طهی جمهع آوری داده    انتخاب کرده

(Hennink, M. 2111 ،
 Hatter, I
 ، Bailey, A ،Yin, R. 2111 ، ،   بهه نقهل ازAbolmaali, 2111: 

. دار متن اسهت ادی واحدهای معنبن کدگذاری به معنای طبقه. کدگذاری انجام مراحل: گام سوم (.12

 . گیرد میکدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی صورت ، به سه شکل کدگذاری باز

بعهد از خوانهدن مکهرر و    . شهود  مهی نامیده « کدگذاری باز»کدگذاری اولیه متن که : کدگذاری باز. 1

« مقهوالت اولیهه یها کهدهای اساسهی     »در نتیجهه کدگهذاری بهاز مهتن     . شود مین انجام دقیق مواد آ



136   طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی... 

 

عبارات یا ، مقوالت اولیه واحدهای معنی داری هستند که ممکن است با کمک لغات. استخراج شدند

 (. Abolmaali, 2111; Punch, 2112; Payne, 2112)گذاری شوند  تر متن نام قطعات بزرگ

ی اساسهی کهه در مرحلهه کدگهذاری بهاز      هها  کدگذاری محوری بین مقولهه  در: کدگذاری محوری. 2

منظور الزم است تحهت مقهوالت یها ماهامین      بدین. شود میاند ارتباطات درونی برقرار  گسترش یافته

پس از آن باید بهه ماهامین یها    . تعریف کنیم، اند دست آمده ی را که در مرحله کدگذاری باز بهاولیه ا

در این مرحله از طریق معرفهی ارتباطهات بهین    . معنی دهیم ها ی آنها ویژگی مقوالت تعریف شده و

یهابیم کهه از درجهه انتزاعهی بهاالتری       میبه مقوالت جدیدتری دست  ها مقوالت و الگوهای آشکار آن

 ,Punch, 2112; Payne, 2112; Abolmaali)این یک گام مهم در فرایند تحلیل اسهت  . برخوردارند

2111   .) 

عنوان  بهرا  ها در کدگذاری انتخابی تحلیلگر به وضوح یک جنبه مرکزی از داده: ذاری انتخابیکدگ. 3

وقتی این انتخاب صورت بگیرد تحلیل . شود میکند و روی آن متمرکز  میانتخاب « ای مقوله هسته»

در سهازی و   هدف یکپارچه، بنابراین در کدگذاری انتخابی. شود مینظری محدود و کدگذاری متوقف 

ی هسته ای ها مقوله. دست آمده و تحلیل رو به رشد است یی بهها و گزاره ها کنارهم قرار دادن فرضیه

. باید در سهط  بهاالتری از انتهزاع سهاخته شهوند      ها ی دیگر در دادهها منظور یکپارچه سازی مقوله به

 ,Springer, 2111; Punch)گیهرد   مهی ای درست از شروع تحلیل مورد توجهه قهرار    ی هستهها مقوله

2112: 125-121 .) 

، اعتباریابی مدل طراحی شده با توجه به نظرات متخصصان و اعمال نظرات اصالحی آنان: چهارمگام 

آن را ، جههت اعتباریهابی ایهن پرسشهنامه    ، دسته تدوین شده است پرسشنامه که براساس مفاهیم هم

از « ضهروری نیسهت  »، «یسهت مفید اسهت ولهی ضهروری ن   »، «ضروری است»ی ها تدوین و در مالک

 . شناسان تربیتی بررسی شد دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و روان

شناسهان   نظهران تعلهیم و تربیهت و روان   پرسشنامه بر روی ده نفر از متخصصان و صهاحب : پنجمگام 

 . تربیتی اجرا شد

ب تهوافقی الوشهه   حاصل اجرای پرسشنامه از ضری ها آوری داده و تحلیل داده پس از جمع: ششمگام 

 .استفاده شد

در دسهترس    مهی در بخش تحلیل محتوا شهامل کلیهه مقهاالت و منهابع عل    (جامعه)حوزه پژوهش     

از طریق دستیابی به بخش منابع و متهون  .چاپی دیجیتالی مرتیط با سرمایه روانشناختی استفاده شد

موتورههای جسهتجوگر ماننهد     ههای اطالعهاتی معتبهر از طریهق     دیجیتالی آنالین ومراجعه به پایگهاه 

science dircte,Isc,Magiran,SrIst,IRandoc,SID,Excite,G11gle scholar,ERI,  سیستم یکپارچه

پایگهاه  )فنهاوری   ای اطهالع رسهانی علهوم و    مرکز منظقهه  ، (سیکا) ی دانشگاه آزاد اسالمیها کتابخانه

مرجهع  ، فارسی ایران بانک نشریات، نورپایگاه مجالت تخصصی ، (ی الکترونیکیها نامه اطالعاتی پایان
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دسهت آمهد    سرمایه روانشناختی به مرتیط با ها مقاله...علوم رفتاری اطالعات ایران و، پژوهشگاه، دانش

گرفهت   ر اعتبارپالیش موارد مطالعه و بررسی قهرار نظ پس از پالیش و کسب اطمینان از نقطه ها مقاله

سههرمایه روانشههناختی  (curriculum Higher education) ی مناسههب برنامههه درسههی عههالیههها واژه

(psychoiogical capital) امید (hope) مرتبط با پژوهش که در سرچ مورد استفاده قرارگرفت. 

هها،   گیهری پهاراگراف   واحد نمونه، گیری تجزیه تحلیل در تحلیل محتوا نمونه، انتخاب واحد تحلیل    

گیری هدفمنهد انتخهاب واحهدهای خها  و دسهترس بهه        نمونه. و یا کل یک متن هستندها،  عبارت

  .دهد رار مینوان پژوهش در اختیار پژوهشگر قیی است که اطالعات بیستری در ارتبام با عها واحد

 بهر  بهودن  پهذیرفتنی . اسهت  شهده  استفاده باورپذیری معیار از روایی بررسی برای پژوهش این در    

 بهدین (. et al., 2112 Flake ) گویند می باورپذیری را واقعیت سازندگان براساس تحقیق یها ساخته

 ایهن  در همچنهین  و کننهد  تأییهد  تها  شد داده تحقیق محدوده از خارج افراد به ها بندی دسته صورت

 .شد استفاده پذیری اطمینان معیار از پایایی برای تحقیق

کلیهه منهابع   . نجام شهده اسهت  محوری و انتخابی ا، با سه رویه کدگذاری باز ها تحلیل دادهو تجزیه    

بهود بها اسهتفاده از کدگهذاری بهاز      شهناختی   روانچاپی و غیرچاپی در دسترس که مرتبط با سرمایه 

 هها  بنهدی شهده و از دل آن   دست آمده سط  تشکیل شده و در مرحله بعد مفاهیم به  میمفاهیم عمو

شهامل  ، عناصهر برنامهه درسهی   در قالب شناختی  روانسرمایه امید مقوالت اصلی تحقیق برای مؤلفه 

 .روش تدریس و ارزشیابی ارائه شده است، محتوا، اهداف

 

 ی پژوهشها یافته

در قالهب   یمفاهیم جایگزین کد11ه ب کدها این مد کهآدست  به  میکد مفهو 66 پزوهش با انجام این

دام شهده  روش تدریس و ارزشهیابی اقه  ، تدوین محتوا، تدوین اهداف: چهار عنصر برنامه درسی شامل

برای ارزیابی مدل برنامه درسی سرمایه روانشهناختی مبتنهی بهر امیهد بها توجهه بهه اجهرای          است و

 حهذف و کد مفاهیم جهایگزینی   2 و از ضریب توافقی الوشه استفاده شد پرسشنامه جهت نظرسنجی

 .شد در ادامه مقوالت مرتبط با هر یک از عناصر به همراه مدل اشاره خواهدکد تبدیل شد  16به 
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 درسی مبتنی بر امیدة ف برنامااهد(: 1)جدول 

 کد مفاهیم جایگزین  کد مفاهیم هم دسته

 طور شفاف و عینی مسائل بهتشری   -

 تشویق افراد به تفکر در مسیر اهداف -

 ها  انتخاب اهداف عملی مبتنی بر ارزش -

 عنوان تهدید بالقوه اهداف کاذب به -

 

 

 

 

 هبینان اهداف واقع

 هایشان  استفاده از اسنادهای درونی برای تفسیر موفقیت-

 قبول وظایف بیشتر -

 

 
 خودکنترلی

 هی از هویتآگا-

 ها آگاهی از توانایی -

 آگاهی از نقام ضعف و قوت -

 

 

 

 خودآگاهی

 معطوف انرژی بر کارهای خود -

 ها تمایل به مشارکت افراد در فعالیت -

 ن به هدف مسیرهای جایگزین برای رسید -

 کسب تجارب ارزشمند یادگیری رشد -

 

 

 

 

 برانگیختگی مطلوب

 گیری ها در تصمیم نقش سازنده هیجان -

 گیری منطقی ها هماره اصلی تصمیم هیجان -

 گیری  تصمیم -

 کنترل خشم -

 

 

 

 

 کنترل هیجان
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 امیدمبتی بر اهداف برنامه درسی  (:1)شکل 

 

سهبب شهناخت کمبهود     امیهد اهداف شناسایی شده برنامه درسی ، دهدست آم با توجه به نتای  به    

ای در  گونهه  کنهد و بهه   مهی تغییرات تطبیقی راهبردی وگسترده کمک ، مستمرة عملکرد عالی و توسع

 .ثیرگهذار اسهت  کند تد میمراحل رشد و عوامل موقعیتی مطلوب فرد در طول زندکی شحصی تجربه 

آگاهی از اهداف و بازشناسی اههداف و ادراک  )بینانه  اهداف واقع :عبارتند از اهداف برنامه درسی امید

، توانهایی ، آگاهی از هویت)خودآگاهی ، (کنترل درونی و خودراهبردی)خودکنترلی ، (مرتبط با اهداف

انهرژی در جههت   )برانگیختگهی مطلهوب   ، (آگاهی از نقام ضعف و قوت و ارزش شخصی و احساسات

اهداف مهوردنظر نشهان داده    1که در شکل  (کنترل خشم)هیجان  مهارت کنترل، (رسیدن به اهداف

جههت خلهق یها پهرورش      در واقع اهداف برنامه درسی سرمایه روانشناختی میتنی بر امید .شده است

ی هها  این اهداف باید جوابگو نیهاز  .باشد میبخش ی مثبت اثرها ارزش نقام قوت شخصیت و، استعداد
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معمهوال    فراینهدی اسهت کهه   ، هدفمنظور از  .ر داشته باشدنظا مداجتماعی و ابعاد فرهنگی ر، فردی

مهدار اسهت    آینهده  و فعهالیتی الزامها    کنهد  مهی بهبود یها حفهظ موقعیهت را مهنعکس     ، چگونگی تغییر

(Yarmohamadian, 2113 .) بایهد بهه   توان گفت که اهداف در برنامه درسهی   میدر تبیین این یافته

از ، ی درسهت هها  ف گهذاری مجهدد بهرای بازشناسهی اههداف و روش     ای باشد که فراگیران از هد گونه

ی نادرست استفاده نمایند و کنترل درونی به نوعی از اسنادهای درونهی بهرای   ها جای روش اهداف به

شان در یک وظیفه استفاده کنند و شناخت برنقهام ضهعف و مثبهت خهویش کهه بها        تفسیر موفقیت

یدن به اهداف هدایت شوند و بتواننهد بها شهناخت بهه     تقویت نقام مثبت و صرف انرژی در جهت رس

احساسات و اهداف نه تنها انرژی خود را به سمت انجام کارههای خهود معطهوف کهرده بلکهه      ، ارزش

 .یی را نیز برای کمک به انجام کارهای دیگران پیدا کنندها راه

 
 درسی مبتنی بر امیدة محتوای برنام(: 2)جدول 

 اهیم جایگزینکد مف  کد مفاهیم هم دسته

 رسیدن به هدف -

 ریزی برای دستیابی به هدف برنامه -

 دنبال حذف رفتارنامطلوب هب -

 

 

 

 های خالقانه جهت دستیابی به اهداف پرورش راه

 تنظیم اهداف توسط فرد -

 طور نظام دار بررسی رفتار به -

 دهی رفتار تقویت خودنظم -

 اعمال کنترل بر محیط شخصی-

 

 

 

 

 فراگیری خودنظم جویی و نحوة اداره خود

 حل مسائل چالشی -

 ساختار ارگانیک -

 گیری مشارکتی تصمیم -

 دارای ذوا و شوا -

 دنبال اهداف چالش برانگیز به -

 

 

 

 

 

 های فکر کردن موزش تجویزی راهآرویکردهای 

 ها جهت رسیدن به اهداف آینده تقویت راه -

  دل در گرو آینده -

 از زمان گذشتهنیاز  بی -

 ریزی برای دستیابی به هدف برنامه-

 ریزی راهبردی برنامه-

 

 

 

 

 

 ریزی و خودبرانگیختگی آموزش برنامه
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 امیدمبتنی بر  محتوای برنامه درسی (:2)شکل 

 

و  هها  قابلیهت  امیدبرنامه درسی شناسایی شده در راستای محتوای ، دست آمده با توجه به نتای  به    

ی هها  مؤلفهکدام از این  هر دهد میی فرد را جهت ورود به زندگی فردی و اجتماعی توسعه ها ظرفیت

ثر ؤمه ، های آموخته شهده  و کمک به ادارکات و پاسخ باشد میپذیر  مطرح شده قابل توسعه و سنجش

فراگیهری خهود    :عبارتند از این محتوا .دهد میطور چشمگیر عملکرد آموزشی را افزایش  به و کند می

های خالقانه  پرورش راه، های فکر کردن رویکردهای آموزشی تجویزی راه، اداره خودة نحو، وییج منظ

محتوای شناسایی شده در ، 2شکل که  آموزش یرنامه ریزی و برانگیختگی، جهت دستیابی به اهداف

 کیهد بهر  تأ محتوای برنامهه درسهی سهرمایه روانشهناختی مبتنهی بهر امیهد        .دهد میاین بعد را نشان 

 .سهازی زنهدگی واقعهی دارد    نهها و شهبیه  آصورت فعال مرتبط با تجربیات فبلهی   هیادگیری فراگیران ب

(Maleki, 2112) ی ها بخشی از فعالیت کند که میمعرفی  ها مفاهیم و مهارت ای از محتوا را مجموعه

تهوان گفهت    مهی در این راستا  (.Maleki, 2113) گیرد مییادگیری معلم و شاگرد را در بر  –یاددهی 



142   طراحی برنامه درسی سرمایه روانشناختی... 

 

تواند انتخاب اهداف از طریهق اراده معطهوف بهه     میمحتوای برنامه درسی امید مبتنی بر تقویت اراده 

منهدی نسهبت بهه زنهدگی را      بر توانایی شناختی جههت  همچنین پرورش عزت نفس عالوه، خود باشد

ریهزی   ، برنامهینداحساسات و اعمال فرد را تنظیم نما، که بتوانند با شناخت میخودتنظی. داشته باشد

همهاهنگی و یکپهارچگی در بهر    ، گذاری بلندمهدت  ی ابتکاری راهبردی را با تأکید بر هدفها که طرح

ی دست یابی بهه  ها تواند فاایی را ایجاد کند که تفکر در مورد اهداف و راه میای که  گونه به، گیرد می

توانهد محهور اصهلی     ، مییجان استگیری که کنترل ه ارتبام هیجان با تصمیم. را توسعه دهند ها آن

تواننهد   میهمچنین افراد امیدوار نیرویی دارند که با توجه به آن معتقدند . گیری منطقی باشد تصمیم

 (. حالت متفکرانه و توجه به بعد زمانی ارتبام با گذشته و حال و آینده)آینده را بهتر کنند 

 
 درسی مبتنی بر امیدة روش تدریس برنام(: 3)جدول   

 کد مفاهیم جایگزین  کد مفاهیم هم دسته
 عملکرد مطلوب -
 تقویت خود به خاطر رفتار مناسب -
 دارای انرژی باال -
 اعتمادسازی-

 

 

 
 

 موزشیحمایت آروش 

 گذاری مناسب پاداش دهی درونی به هدف -
 تقویت کنترل درونی -
 های زیربنایی توجه به انگیزه -

 

 
 

 شیوة خودگردانی درونی

 های احتمالی ید راهتول -
 های جایگزینی برای رسیدن به اهداف راه -
 های جایگزین خلق راه -
 یادگیری تعاملی -

 

 

 
 

 بارش فکری

 های متعدد ایجاد گزینه -
 فائق آمدن بر مشکالت -
 دارای مسیرهای زیاد در جهت تحقق اهداف -

 

 
 

 روش حل مسأله
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 امید رمبتنی ب روش تدریس برنامه درسی: (3)شکل 

 

یی را هها  فرصهت  امیدی تدریس شناسایی شده در راستای ها روش، دست آمده با توجه به نتای  به    

گیهر و فعهال   ای متربهی را در  گونه  به و ی جانشینی بپردازدها کند که متربی به کسب تجربه میایجاد 

 له وأل مسه حه روش ، تفکر راهیردی، که سبب تقویت انگیزه درونی در موضوعات قابل یادگیری شود

شهیوه  ، بارش فکری، روش حل مسأله :عبارتند از روش تدریس برنامه درسی امید .تفکر انتقادی شود

ی تهدریس شناسهایی شهده در ایهن بعهد را      هها  روش، 3که شکل  روش حمایت آموزشی، گردانیدخو

یکهرد  در روش تدریس برنامه درسی سرمایه روانشهناختی مبتنهی بهر امیهد طیهف رو      .دهد مینشان 

تدریس همکاری و همدالنه است در این روش خود فراگیران طی بحث و تعامل با ههم معهانی مهورد    

و  هها  سازند و توازنی بین یادگیری فعال و منفعل بر قرار است و به تمام فراگیران با ویژگهی  نظررا می

حقهق  محققان معتقدند تهدریس زمهانی ارزشهمند اسهت کهه بتوانهد ت       .شود میعالیق مختلف کمک 

بهرهمین  (. Malaki, 2112)گرایشی و مهارتی فهراهم آورد  ، ی وسیع شناختیها ر حوزهیادگیری را د

افهزایش انگیهزه و ادراک   یی ماننهد  هها  بهر مؤلفهه  ، روش تدریس برنامه درسی مبتنی بر امیهد ، اساس

گیهری در   تصهمیم کارههای خالقانهه    طراحهی مسهیرهای جهایگزین در راه   )حل مسأله روش  ، کفایت
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اگون کارهها و مسهیرهای گونه    قدرت تفکر به راه. را در افراد ایجاد کندگیری مثبت  جهتو  (راگیرانف

ی هها  ممکن اسهت محهرک  ، افرادی با سط  امیدواری باالکه  طوری به. کند میمعطوف به هدف اشاره 

کت بهرای شهر   هها  تر و انرژی بیشتری برای پیگیری اهداف خود داشته باشند و این انگیهزش آن  قوی

بهرهمین  . گهردد  مهی بر، شهود  میرشد و بالندگی فعاالنه در فرایند حل مسأله و رفتارهایی که موجب 

 هها  که آن ای.گونه به. تأثیرگذار باشد، تواند به نوعی بر تفکر افرادی که امید دارند می این روش، اساس

ز انتظار نیسهت کهه   ی زندگی خود کنترل و تسلط دارند و این دور اها احساس کنند که بر کل جنبه

، افراد به زندگی خویش ارزش مثبت دهنهد و بهه اتفاقهات مثبهت زنهدگی اهمیهت بیشهتری بدهنهد        

 .انگیزد میی جدید برها نیروی اراده فرد را برای جستجوی راهکه  طوری به
 

 درسی مبتنی بر امیدة ارزشیابی برنام

 کد مفاهیم جایگزین   کد مفاهیم هم دسته 

 رسیدن به هدفهای  تقویت راه -

 آگاهی از اهداف -

 شناسایی هدف -

 هدف گذاری مجدد -

 بازشناسی اهداف -

 های درست هدف گذاری تشخیص روش -

 در نظر گرفتن اهداف -

 های رسیدن به اهداف بررسی راه -

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی از تدوین و پیگیری اهداف

   

 های جدید  جستجوی راه -

 نوآور و خوش فکر -

 های نو طراحی به روش تمایل و -

 نوآوری جهت حل مشکالت -

 

 

 

 

 امکان سنجش خالقیت با ابزارهای مختلف

 ارادة معطوف به خود -

 افزایش تالش -

 پایداری افراد -

 

 

 

 ارزیابی اراده و پشتکار
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 امید مبتنی ارزشیابی اهداف برنامه درسی: (4)شکل 

  

نه تنها دانهش   دامیی ارزشیابی شناسایی شده در راستای اه مؤلفه، دست آمده با توجه به نتای  به    

تها   کنهد  میکمک  فراگیران و نگرش فراگیران مد نظر داشته و این موضوع به ها ارزشها،  بلکه مهارت

: عبارتنهد از  ارزشیابی برنامه درسهی امیهد   .ی خود و اجتماع را برطرف کنندها اند نیاز چه حد توانسته

امکان سنجش خالقیت ، (بینانه تدوین اهداف واقعی و اهداف واقع)گیری اهداف تدوین و پی ارزیابی از

 .دههد  مهی را نشهان   هها  این مؤلفهه ، 4شکل که ( استقامت)اراده و پشتکار  ارزیابی، با ابزارهای مختلف

نبهال تغییهر رفتهار براسهاس اههداف      د بهه  ی بر امیهد روانشناختی مبتنة درسی سرمایة ارزشیابی برنام

انهرژی معطهوف بهه     ، حالت انگیزشی مثبت مبتنی بر یک احساس تعاملی ناشی از موفقیت .باشد می

جدیت و تالش زیاد جهت دسهتیابی بهه اههداف وجهود     ، ریزی ی برنامهها مسیرة ری و ارائیپیگ، هدف

والن را در جههت تجزیهه و تحلیهل    ؤمسارزشیابی به  یها فعالیت .امید در فرد استة این نشان و، دارد
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 کننهد تها بهرای رسهیدن بهه      مهی کمهک  ها  هدایت کرده و به آنو تغییرات ناشی از آموزش  ها تفاوت

افراد امیدوار اغلب تمایل به (. Yarmohamadian, 2113) ار گیرندک هبخود را تغییرات مطلوب تالش 

بنهابراین دور از انتظهار   . گیری مستقل و حل مسائل چالشی دارنهد  ی بیشتر تصمیمها ولیتؤقبول مس

نیست که این افراد به زندگی خویش ارزش مثبت بدهند و نسبت به اتفاقات مثبت زنهدگی اهمیهت   

ت به زندگی خود داشته و از آن راضی هستند چنین افرادی رویکرد مثب. بیشتری از خود نشان دهند

(Dumas, 2112.) 

 

 گیری بحث و نتیجه

برای ارتقای کیفیت  ها افزون از دانشگاه امروزه با توجه به اهمیت تحصیالت دانشگاهی و تقاضای روز

دنبهال مطالعهه و بررسهی     محققان آمهوزش عهالی بهه   ، آموزشی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان

 –متغیرهای مرتبط با موفقیت تحصیلی و راهبردهای مؤثر برای مواجه با نیازهای تحصیلی و روانهی  

توجه به برنامهه درسهی امیهد    ، در این راستا (.Mohebi & et al 2112,)اجتماعی دانشجویان هستند 

، چرا که وقتی افراد در سهط  بهاالیی از امیهدواری باشهند    . کند میدر آموزش عالی نقش بسزایی ایفا 

دارای پشتکار و عهزم جهدی   ها،  کنند و در انجام فعالیت میبیشتر برای رسیدن به اهداف خود تالش 

یک عنوان  بهامید ، به عبارت دیگر. شود می ها ایت آنخواهند بود که همین امر موجب پیشرفت و رض

را برای رسیدن به موفقیت  ها آورد که آن میوجود  انگیزشی را در افراد به، مثبتشناختی  رواننیروی 

 & Ebrahimi)در راستای رسیدن به اهدافشان خواهد شد  ها تشویق نموده و مسبب تالش بیشتر آن

et al., 2112.)  طراحی برنامه درسی امیهد بهرای آمهوزش عهالی صهورت       که با هدفدر این پژوهش

، بینانهه  اههداف واقهع  )تهدوین اههداف   : نتهای  در قالهب چههار عنصهر برنامهه درسهی شهامل       ، پذیرفت

تهدوین محتهوا   ، (مههارت کنتهرل هیجهان و توانهایی برانگیختگهی مطلهوب      ، خودآگاهی، خودکنترلی

، ههای خالقانهه جههت دسهتیابی بهه اههداف       رش راهپهرو ، اداره خهود ة فراگیری خودنظم جویی نحو)

روش تهدریس  ، ( و برانگیختگیریزی  برنامهآموزش ، های فکر کردن راه آموزشی تجویزی ایرویکرده

تدوین و پیگیری ارزیابی از)و ارزشیابی ( مایت آموزشیحروش ، گردانیشیوه خود، روش حل مسأله)

 اهههههداف . دست آمد به( اراده و پشتکار ارزیابی از، ی مختلفها امکان سنجش خالقیت با ابزار، اهداف

 چالشهی  و بینانه واقع اهداف به دستیابی برایریزی  ، برنامههدف به معطوف انرژی، امید درسی برنامه

 برنامهه  محتهوای  و گردد می موجب را درونی کنترل و جدید یها راه جستجوی، اراده نیروی طریق از

 و تعههد  ایجهاد ، اههداف  به رسیدن و کردن فکر یها راه، دتنظیمیخو جهت در را فراگیر امید درسی

 رویهارویی  برای جایگزینی مسیر ایجاد مهارت، توانایی کسب سبب. کرد خواهد پذیر امکان را خالقیت

 شهکل  بهه  آموزشهی  حمایهت  طریق از را فراگیر به دادن انگیزه، امید تدریس روش. گردد می موانع با

 طریهق  از درسهی  برنامهه  ارزشهیابی . گهردد  مهی  سهبب  کار تقسیم و افاهد کردن خرد، دهی سرمشق
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 و شخصهی  اههداف  بهه  رسیدن مسیرهای خلق، راسخ عزم داشتن، پشتکار و اراده نیروی، خودرهبری

با توجه به موارد گفته شده در حوزه . کرد ارزیابی توان می لهأمس صورت هب را مشکالت گرفتن نظر در

 بینهی  پهیش  بینهی در  باورهای امید و خوش (Kiafar et al., 2113) یها یافتهاین نتای  با نتای  ، امید

بها انگیهزش تجصهیلی رابطهه وجهود دارد و در       انگیزش تحصیلی دانشجویان نشان دادکه بهین امیهد  

امید و خودکارآمدی  (Hoveyda et al., 2111) پژوهش. کید کردی تحصیلی باید بر آن تأها موقعیت

 Jakson et) باشهد داد  مهی پدیری  انعطاف، مستمر، معناداری برای تعهد عاطفیدارای توان پیش بین 

al., 2112; Keshtiaray et al., 2112 ).    در تحقیق خود نشان دادندکسانی که از امیهد بیشهتری در

، ها توجه به انگیزه ی تحصیلی بیشتری نیز برخوردار هستندها عیتقاز مو بر خوردارند عرصه تحصیلی

درسهی  ریهزی   برنامهه عامل اساسهی در فراینهد   عنوان  بهو تجارب دانشجویان  ها نگرش، عالیق ، نیازها

ریهزی   برنامهکننده جریان یاددهی یادگیری است از وطایف اصلی  ضروری است این عامل که تسهیل

پهژوهش خهود نشهان دادنهد      در .(Vano et al., 2113) شهود  مهی عالی محسهوب  ش  درسی در آموز

ثیر بهر ادارک دانشهجویان   عملکهرد تحصهیلی داشهته و همچنهین تهأ      ثیر بهر أاختی ته سرمایه روانشهن 

ای مهؤثر در افهراد    اهبردههای مقابلهه  استفاده از ر قابله ووانایی مت راستا همسو است در این، گذارد می

، گههری واقههع، کنتههرل هیجانههات، خودآگههاهی، ی خههودکنترلیههها امیههدوار اشههاره دارنههد بههر مؤلفههه 

در واقع فردی کهه  . ی زندگی استها دار بودن فعالیتاگیری معن هیجانات و تصمیم، پذیری ولیتؤمس

یی هها  درآمیختگی عمیق نسبت بهه فعالیهت  ، احساس تعهد، و عزت نفس و تقویت اراده  میخودتنظی

توانهد بها انگیهزش بهاال جههت پیگهری اههداف         مهی دهد برخوردار است و همین موضوع  میکه انجام 

 . در رابطه باشد( گذرگاه) ها جهت دستیابی به آنریزی  برنامهو ( کارگزار)

یاد  شناختی  نیاز هستیعنوان  بهتوان اشاره کرداو از امید  پداگوژی امید پائولوفریر میبه  جا در این    

تغییهر   توانیم تالش بهرای  مین بدون امید ما ناامید هستیم .در عمل وجود داشته باشد کندکه باید می

اگر این چنین نباشد و اگهر   مید باید در عمل و در تالش و کوشش ریشه داشته باشدرا شروع کنیم ا

چه که  آن .گیر همه خواهد شد ناامیدی و یاس دامن، گی وجود داشته باشد هتجرب نوعی مسامحه و بی

ریهزان   برنامهه یهک چهارچوب اسهت و از دیگهر     ، زعم خود او کند به او تحت عنوان پداگوژی مطرح می

ی خهود و نیهز یادگیرنهدگان بهازبینی و حتهی      ها خواهد تا آن را با توجه به زمینه میربیان درسی و م

را طراحی و اجرا کنند که دانش آموزان بتوانند نحوه یادگیری را  ها و به نحوی برنامه بازآفرینی کنند

  (.vajargah, 2113) را درک کنند ها و دالیل و چرایی محتوا و چیز ...بیاموزند

 و یهادگیری  یها فرصت عالی مبتنی بر امید آموزش برایشناختی  روان سرمایه درسی برنامه لمد    

 بها  تعامهل ، آمهوختن  به عشق، یادگیری یها مهارت، لهأمس حل، اجتماعی پرورش برای گفتگو تعامل

. کنهد  مهی  نزدیهک  انسانی یها ارزش سمت به را آنها و مهیا دانشجویان برای را تفکر فرایند و دیگران

 ارایهه ، فهمهی  خهود  و انگیهزی  خهود ، خودآموزیسوی  به عالی آموزش در آموزشی فاای دادن سوا
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 کهه  شهود  مهی  عهالی  آمهوزش  وارد دانشهجو . اسهت  مههم  بسهیار  العمهر  مهادام  یهادگیری  و نو یها ایده

، ارتبهاطی  مههارت ، سهازگاری  قابلیهت ، هها  پیچیدگی درک، خود به اتکا، استدالل ازجمله ییها مهارت

 دانشهگاه  در را انسهانی  مناسهبات  درک، همکهاری ، انسهانی  روابهط ، ورزی اندیشه، لهأمس حل اییتوان

 توانهایی  از تهر  روشن  میفه و جامعه از عمبقی درک و بازاندیشی و ارزیابی خود به قادر تا کند تمرین

 را یهادگیری ، پهژوهش  و اساسهی  یهها  مههارت  جهز  امور خودگردانی و خودانگیزی. باشد داشته خود

 .کند می نهادینه

شهود کهه فهرد رویهدادهای      مهی توان گفت احساس داشتن کنترل بر این باور منجهر   میهمچنین     

را نتیجه عوامل خارجی و ناخواسته از قبیل شهانس   ها زندگی را نتیجه طبیعی اعمال خود بداند و آن

ول ؤد بیشتر خهود را مسه  تواند منجر به این شود که چون فر میهمین باور . یا سرنوشت قلمداد نکند

امیهد  . نظر خهود داشهته باشهد   یزش بیشتری جههت تعقیهب اههداف مهورد    داند انگ میزندگی خویش 

کنهد و سهبب    مهی را برای رسیدن به موفقیت تشویق  ها آورد که آن میانگیزشی را در افراد به وجود 

انهدرکاران امهر    ی دستاه بنابراین یکی از روش. شود میبرای دستیابی به موفقیت  ها تالش بیشتر آن

ی آموزشی باشند که سبب افزایش قدرت راهیابی و تفکهر  ها دنبال کاربرد تروی  شیوه آموزش باید به

این امهر رفتهه   . ی کالسی آماده کندها را همواره برای مقابله با چالش ها عامالنه دانشجویان شود و آن

یشتر و موفقیت تحصیلی بیشتر آنهان  ی تحصیلی در نتیجه امید تحصیلی بها رفته سبب رشد مهارت

پذیر نبودن نتای  به خاطر نهوع   توان به تعمیم میی این پژوهش نیز ها جمله محدودیتاز. خواهد شد

در . و ابزار و دخالت نظرات شخصی اشاره نمود ها مشکالت مربوم به روایی و پایایی داده، گیری نمونه

 .نشان داده شده است 5در شکل  امیددرسی مدل پیشنهادی مربوم به عناصر برنامه ، ادامه
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 امیدمدل پیشنهادی مربوط به عناصر برنامه درسی : (5)شکل 

 

 

 محتوا امید

روش 

 تدریس

 ارزشیابی

 اهداف

فراگیری خود 

نظم جویی 

نحوه ی اداره 

خود،پرورش 

های  راه

خالقانه جهت 

دستیابی به 

آموزش  اهداف،

برنامه ریزی و 

 برانگیختگی،

رویکردهای 

آموزشی 

راههای 

 فکرکردن

 

 

ارزیابی از 

تدوین و 

پیگیری 

 اهداف،

امکان  

سنجش 

خالقیت با 

ابزارهای 

تلف، مخ  

 ارزیابی از 

 اراده و پشتکار

روش حمایت آموزشی، حل 

 شیوه خودگردانی، مسأله،

 بارش فکری

اهداف واقع بینانه، خودکنترلی، 

خودآگاهی، برانگیختگی مطلوب، مهارت 

 کنترل هیجانات
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