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Abstract 
The purpose of this study was to examine the 

effectiveness of a forgiveness training program on the 
academic hope of students who have been victims of 

bullying. This study was an applied and semi-

experimental study with pretest/posttest and a control 
group with one-month follow-up. A sample of 32 male 

students who were victims of bullying was selected 

from the high school students of Tabriz in the 
academic year 2019-2020 using the one-stage cluster 

sampling method and randomly divided into two 

groups of 16. The experimental group received ten 
sessions of the forgiveness training. After the training, 

the posttest results were obtained and analyzed using 

multivariate covariance. Research instruments 
included the Bullying Victims Scale (BVS), Academic 

Hope Scale (AHS), and the Forgiveness Training 

Package. Data were analyzed using multivariate 
analysis of covariance in SPSS20 software. The results 

showed that forgiveness training has a positive and 

significant effect on the components of academic hope 
in students who are victims of bullying, P<0.01. Based 

on the results, it can be said that forgiveness training 

can be a useful coping strategy for bullying victims so 
that they can use forgiveness to overcome the trauma 

of past experiences or traumatic events and improve 

their hope by creating positive emotions. In practice, 
forgiveness training can be used by educators as a 

potentially effective approach to improve school hope 

and prevent victimization. 
Keywords: Forgiveness Training, Academic Hope, 

Victim, Bullying. 

 دهیچک

 یشورر یآموزز  بخشا  ۀبرنام یاثربخش یابیهدف پژوهش حاضر، ارز
اول  ۀدور یرلودر  یآموززان رربوان   دانش انیدر م یلیتحص یدواریبر ام

 ۀو از نوز  مطال و   یپژوهش به لحاظ هودف اواربرد   نیمتزسطه بزد. ا
 یریو ریگروه انترل با پ یآزمزن و دارا و پس آزمزن شیبا پ یتجرب مهین
در سوال   زیو شورر ترر  ۀآموززان متزسوط   دانوش  ۀم بزد. از جا ماهه کی

 یا خزشووه یریووگ ، بووا اسووت اده از رو  نمزنووه1398-1399 یلیتحصوو
 یرلودر  یآمزز پسور رربوان   دانش 32متشکل از  یا نمزنه ،یا مرحله تک

رورار گرفتنود.    یصزرت تصادف به ین ر 16انتخاب شدند و در دو گروه 
ارد. ب د  افتیدر یشرریآمزز  بخشا ۀده جلسه مداخل شیگروه آزما

 انسیمزن اخذ و با است اده از رو  ازوارآز از اتمام آمزز  نمرات پس
 یرربوان  ۀپوژوهش شوامل پرسشونام    یشود. ابزارهوا   لیتحل رهیچندمتغ

آموزز    ۀو بسوت  (AHS) یلیتحص یدواریام اسی، مق(BVS) یرلدر
 انسیووازوار لیووهووا بووا اسووت اده از رو  تحل بووزد. داده یشوورریبخشا
پوژوهش   جیشد. نتوا  لیو تحل هیتجز SPSS20افزار  در نرم رهیغچندمت

در  یلیتحصو  یدواریو ام یهوا  بر مؤل ه یشررینشان داد آمزز  بخشا
مثروت و   ریتوثث >P 01/0در سوط    یرلودر  یآمززان رربوان  دانش انیم

 یشورر یگ وت آموزز  بخشا   توزان  یمو  ها افتهیم نادار دارد. براساس 
باشد توا بتزاننود    یرلدر انیرربان یبرا یدیم  یا راهررد مقابله تزاند یم

 یزا بیآسو  عیوروا  ایو از تجارب گذشته  یناش یها بیغلره بر آس یبرا
خوزد را   یدواریو احساسات مثرت، ام جادیو با ا رندیاار گ آن را به نده،یآ

 تزانود  یمو  یشورر یآموزز  بخشا  ،یبررزد بخشند. به لحواظ اواربرد  
اموک بوه برروزد     یبرا انیمرب طمؤثر بالقزه تزس کردیرو کیعنزان  به
 است اده شزد. شدن یاز رربان یریشریو پ یلیتحص یدواریام

 ،یرربان ،یلیتحص یدواریام ،یشرریآمزز  بخشا :یدیکل یها واژه
 .یرلدر
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 مقدمه
 ۀررار داده و برای افراد درگیر در پدید یرتثثرا در سرتاسر جران تحت  آمزز دانشدر مدارس، هزاران  1رلدری

آورد  یبار م به یو شغل اجتماعی، تحصیلی، یشناخت روانسالمت جسمی،  ایرلدری، عزارب من ی بسیاری بر
پرخاشررانه است اه  یعمل رلدری(. 2009 تزدرو، و اگن ؛2018 هاتسزن، ؛2014 ارسنلت، و ماوغن تاایزاوا،)

 م رضدر  یرربان ،و در آن افتد یات اق م 2رربانی و رلدر بینصزرت مکرر  به و ردرت ت ادل عدم اثر در
اردامات، به  این(. 2015 ایزنر، و تزفی والدبنیتز،) یردگ یم ررار دیررآمزز  دانش چند یا یک من ی اردامات

)است اده  3یاالم یاست: رلدر یراه شامل مزارد ز شزد یاعمال م یانشکل به رربان ینمختلف و چند یانحا
 4فیزیکی رلدری(، زدنبرچسب و گذاشتن لقب، تردیداردن و ارعاب، تحقیراردن، اردن تزهین برای المات از

، زدن ترمت، پراانی ی ه)شامل شا 5روانی رلدری...(، و، لردزدن زدن تنه دادن، هل، زدنضربه) 4فیزیکی
 و طرداردن، گرفتن یدهتر ناد مرم همه از و رربانی به زدن آسیب برای دیرر افراد تحریک، خررچینی

، هزشمند یها ، تل نیمیلا مانند یکیالکترون یها رسانه از)است اده  6سایرری رلدری و( اجتماعی اردن محروم
و  ینسزنااسترو، راب -لزپز یت،( )اسمیتو اذ آزار برایها  و وبالگ فزری های یام، پاجتماعی یها رسانه
 مدرسه در شدن رربانی تجربۀآمززان  درصد دانش 80تا  30 دهد یم نشان گسترده تحقیقات (.2019 یق،گزرز
اند از:  اه عرارت دارد شماری یب جانری عزارض شدن رربانی(. 2016 گرهام،؛ 2015 سزیرر،و  هایملاند ) داشته

 ورثینرتزنو  ری ارتس،-ایزنتاناانتقام ) و ترس، اضطرابو  ی، افسردگعصرانیت، پذیری یبآس احساس
 سزیرر،ونگ و  رادلیف،) یلتحص ترک و تحصیلی یفعملکرد ض  ،ن س اعتمادبه ااهش ،(2019 جزنیزر،
احتمال اردام به  یو حت یافکار خزداش ،(2018 همکاران، و بارااسیا) یو بزهکار اجتماعی نارضایتی ،(2016

 (.2018 ایم، و سان چانگ،) یخزداش
 انترل یررابلمداوم و غ یان،رربان یبرا یرلدر یرفتارها یمن  یامدهایاست اه پ ینبر ا یجران اعتقاد

و  ارز  یب یها خزد را مزجزد آن شزد یم سربدارد و  یرها تثث آن یزندگ های ینهاز زم یاریاست و بر بس
 پایراه ی،رلدر رربانیان ،7یپرداز  اطالعات اجتماع یدگاه(. از د2018 ژو، و لیز فن، چز،انند ) یپست تلق

 الرزهای. است دیرران رلدری تجاوزهای شامل احتماالًاه  دهند یم یلتشک یاجتماع یاز رفتارها یا داده
 تجربیات. براساس گیرد یم ررار تجربیات این تثثیر تحت مستقیماً افراد این اجتماعی اطالعات پرداز 
ها  طرح این. گیرند یم درنظر بدخزاهانه و خصمانه را دیرران اولیۀ اجتماعی یها طرح احتماالً رربانیان، گذشته
 وار یت بررسی مقابل در ودهند  ررار تثثیر تحت را جدیدی اجتماعی وض یت هر بهها  آن پاسخ است ممکن

                                                 
1. bullying 

2. victim 

3. verbal bullying 

4. physical bullying 

5. emotional bullying 

6. cyber bullying 

7. Social Information Processing (SIP) 
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 یا خصمانه روشی با دیرران اه باشند داشته انتظار است ممکن رربانی نزجزانانمثال،  برای باشند؛ مقاوم
 رصد اه باشد این م ین اجتماعی سناریزی یک از مرسزم ت ریر اگر حتی دهند، پاسخها  آن به پرخاشررانه

 رربانیان اه دارد وجزد محکمی یها (. دروارع نشانه2013 شچمن، و لیمررویچ زیز،است ) خیرخزاهانه دیرران
(. 2006، میلیچ و هریس، بزلمرانند ) یم انتخاب خزد یشناخت روان های یژگیو یلدل به را رلدری رفتارهای

 من  ل پرخاشرری مانند ناسازگار رفتارهای انجام به تمایل و هستند خاصی اجتماعی یها مرارت فاردها  آن
 یشرا افزا آینده در شدن رربانی احتمال و شزد میرلدرها  تقزیتمزجب  رویه ین. همدارند اطاعت و تسلیم یا
 ی،چ ژانگ،شزد ) یم بزرگسالی در امیدواری ااهشو  تحقیر شکست، تحمل مزجب و( 2006 داج،دهد ) یم

 یکعنزان  به تزاند یم شدن رربانی مداوم تجاربو  یندهبه آ دیدگاهی چنین وجزد(. 2019النگ و رن، 
 (.2020 ریچز، و ریزرز پتیت،داشته باشد ) یرتثث یدواریام زانیم بینی یشپ در یلپتانس
 ررار شدن یرربان یراست اه تحت تثث یشناخت روان های یژگیاز و یکی 1امیدواریاوصاف، احتماالً  ینا با

 یلۀوس به تزاند یم و یابد یم افزایش آمیز یتمزفق زندگی تجارب با امیدواری تجربی، لحاظ به. گیرد یم
 م رزم یکعنزان  به یدواریام نظری، مرانی طرق(. 2014 ریسچل، و چیزنز) یابد ااهش شکست تجربیات

 با، انزنی مرزهای گستر  برای ابزاریعنزان  به و است شده یم رف و شناخته 1950 سال از یشناخت روان
 و آیداندهد ) یم ارائه جاری رفتار از م ناداری بینش، آینده های یزیر برنامه و اهداف، انتظارات بر تمراز

 برای یدارپا باورهای تقزیت، از دیرری شکلعنزان  مختلف به های یدگاهاز د امیدواری(. 2013 مارگالیت،
 از حاصل شناختی فرایند وو انتظار  یلم ت امل یجه،انتظار مثرت م طزف به نت دلخزاه، آرزوهای به رسیدن
 اسنایدر جامع، بررسی یک(. در 2019 ل یاندرا، و اهمن اارتادیناتا، هارتانتز،شده است ) یساز م رزم تجربه

 ت ریف آینده اهداف به رسیدن درجرت شده بینی یشپ مسیرهای اجرای برایشده  ادراک تزانایی را امیدواری
شامل  یچندب د شناختی-انریزشیحالت  یک اه( 2018 چان، و فایز برواس، یاغمیان، بلیک،است ) ارده
 ح ظ و ایجادو ج(  اهداف آن به رسیدن برای خاص راهرردهای تدوین( ب اهداف، اردن مشخص( الف

 به مرم اهداف ت یین. دارند متقابل اثر یکدیرر بر مؤل ه سه ایناست.  راهرردها آن از است اده برای انریزه
 راهرردها و مسیرها یافتن به است ممکن خزد ۀنزب به شده یختهبرانر انریزۀ این و شزد یمنجر م انریزه افزایش
 ادام یچه یرر،دو جزء د و است یدام یتئزر یمنرع اصل اهداف(. 2017 لزپز، و گاالگرو  مارایزساند ) امک

بال کس  و هستند فایده یب یزهانر داشتن بدون مسیرها زیرا نیست؛ اافی اهداف به دستیابی یبرا ییتنرا به
 به دستیابی با و گیرد یم شکل ازدای اولیۀ یها سال در دواریامی های یه(. پا2020 یان،هزبنر و ت چن،)

 وتر  مثرت را مزانع و اهداف امید ام افراد با مقایسه در باال امیدواری با افراد. یابد یم تزس ه ب دی اهداف
 و مزانع از تا انند یم تال  اه اسانی برای امیدواری پس(. 2020 تلف،انند ) یم ارزیابی یزتربرانر چالش

 با ی،شناخت روان یژگیو این ،(2019 هلمن، و وارلی ایزنتن، مزنزز،است ) ضروری انند، عرزر مشکالت
(. 2020 تلف، ؛2017و ملز،  ورل دیکسزن،دارد ) پیزند طزلی و زمان همصزرت  به بیشتر تحصیلی یشرفتپ

                                                 
1. hope 
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و  یلدر رلمرو تحص یادیمطلزب ز یرتثث اهاست  یال یدواریام های ینهاز زم یکی 1تحصیلی امیدواری
 مسیرهای، تجسم یلیتحص یگذار هدف برای شخص تزانایی( و عرارت است از 2020 تلف،آمزز  دارد )

 هانسن،؛ 2013 هانسن،ها ) هدف آن به رسیدن درجرت الزم انریزۀ داشتن وها  هدف به رسیدن برای الزم
 از اه است انریزشی وض یت یک، م رزمی نظر از، تحصیلی امیدواری(. 2014 ان،مکو  بزلند تریجلز،
(. 2019 همکاران، و هارتانتزشزد ) یم مربزط تحصیلی مسائل و حززه به و آید یدست م به مزفقیت به تمایل
 یجاناته و دارند خزد به مثرتی احساسات، برسند خزد اهداف به تزانند یم انند یم احساساه  یآمززان دانش
 خزد به من ی احساسات، برسند خزد اهداف به تزانند ینم م تقدند اه یآمززان دانش و انند یرا تجربه م یمثرت
؛ 2020اند )تلف،  یم یجادا یجانات من یتصزر دورشدن از آن، ه یاهدف  به دستیابی درو شکست  دارند
رد از جمله عملک یمثرت آمززش یجبا نتا یلیتحص یدواریام ی،پژوهش یات(. در ادب1396 ی،و امر یخرمائ
آمززان با  (، به ت امل دانش2009؛ رند، 2014به هدف مرترط است )هانسن و همکاران،  یدنو رس یلیتحص

(. افراد 2020 یان،شزد )چن، هزبنر و ت یمنجر م یلیتحص یشرفتخزد به پ ۀنزب به ینو ا اند یمدرسه امک م
به اهداف مطلزب  یدنرس یبرا یاریمؤثر بس یرهای، مسگزینند یرا برم یشتریباال اهداف ب یدواریبا سط  ام
به اهدافشان  یدنرس یها را برا شده آن انتخاب یرهایدارند اه مس یشتریب ینانو اطم گیرند یدرنظر م

است اه  یاز عزامل مؤثر یکی یلیتحص یدواری(. هرچند ام2014بث،  ل و مکیسدیاند )در یم ییراهنما
 ی،و امر ینشده است )خرمائ ید، به آن تزجه اافدار یلیتحص یشرفتو پ یز در انر یتزجر نقش رابل

1396.) 
آمززان  از آن است اه دانش یحاااز متزسط  تر یینپا وبا درآمد متزسط  یدر اشزرها ینظرسنج یجنتا

را گزار   یشتریب یدیاند، غم و ناام ررار گرفته یوشتم و رلدر اه در گذشته مزرد ضرب ییمدارس راهنما
 یآمززان با دانش یسهو در مقا دارند یلیبر اهداف تحص ی(، تمراز امتر2010و جاازبسن،  ینگاند )فلم داده

تند )الفتمن، هس یو شغل یلیتحص یندۀنسرت به آ ای ینانهبدب یریگ جرت ی، دارااند نشده یرلدر یاه رربان
ند، ان یجربه مت یلیتحص یزا استرس یترا در مزر  یادیاضطراب ز ین(. همچن2018 ین،و مزد یالم، سنداه

(. 2013 یت،و مارگال یدانانند )آ یلهست اه ترک تحص یشتریدارند و احتمال ب ض یف یلیعملکرد تحص
 یدارند و ورت یامتر یدواریام ی،تجارب من  یلدل به یرلدر یاست اه افراد رربان ینمزارد ا ینا یلدل یدشا

 یرهایامتر، به دنرال مس یواریدخاطر داشتن ام به شزد، ینم هبرآورد یلیها به هر دل آن یلیاهداف تحص
 یک یج(. نتا2020 یان،برخزردارند )چن، هزبنر و ت یامتر یزۀو از انر روند یاهداف نم یجادا یرزینجا

 یزیر مشکالت درون مزجببا گذشت زمان  تزاند یشدن م ینشان داد اه رربان یطزل ۀمطال  18از  یلفراتحل
و تلچ،  ینزیپر یز،اامپا ینتیز،)را انجامد می یشترشدن ب یخزد به رربان ۀنزب شده به یزیر شزد و مشکالت درون

افراد  رسد یبه نظر م ین،. عالوه بر اآورد می یدپد یروان یبشدن و آس یرربان ینباطل ب ۀحلق یک( و 2010
مقابله با  یمتنز  را برا یرهایو انتخاب اهداف و مس یفامتر، تزان ت ر یدواریام یلدل به یرلدر یرربان

                                                 
1. academic hope 



 269                                  دهمزسی ، سال2پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

 همزارهمؤثر،  یا مقابله یاز راهرردها نکردن است اده یلدل به یجه. درنتدهند یاز خزد بروز نم یرلدر یرفتارها
است اه  ین(. حال سؤال ا2019)مزنزز و همکاران،  ینندب یم یبآس یشترو ب ندریگ میررار  یهدف رلدر
اه  یدواریمانند ام یبرد. پس عالوه بر درک عزامل یناز ب دو را ینا ینباطل ب ۀحلق تزان یچرزنه م

آمززان با  انارآمدن دانش ی، درک چرزنراند یامک م یبه اهداف آمززش یدنرس یرآمززان را در مس دانش
آمززان  از دانش یاریصزرت بس ینا یرمرم است. در غ یاربس -مدرسه یخصزصاً رلدر-زا  تجارب استرس

خزد ررار  یآمززش های یلبه پتانس نیافتن هنرام مزاجره با مزانع، در م رض خطر ااهش انتظارات و دست
عزامل و منابع  یبررس ینبنابرا ؛(2010و جاازبسن،  ینگ؛ فلم2020، یانخزاهند گرفت )چن، هزبنر و ت

 ی، براشزد یزا منجر م آمززان با تجارب استرس و بررزد انارآمدن دانش یدواریام یاه به ارتقا یشناخت روان
 ضرورت دارد. یرلدر یانرربان

حاصل از آن را  یمن  یامدهایو پ یو رربان یرلدر ینب ۀرابط تزاند یاه م یاز عزامل یکی رسد یبه نظر م
است  1یشرریدهد، بخشا ییرتغ فردی ینب یها را از رنجش یانادراک و شناخت رربان یندو فرا سازد یلت د

ها بلکه از  تنرا از فرهنگ آن نه ۀاز آغاز نز  بشر وجزد داشته و سابق یشرری(. بخشا2019اوس، ه ک)استا
 ۀده یلتا اوا یشرری(. بخشا2010، گبه نقل از فر، جل اند و ن 2008، 2االز رود )مک یفراتر م یزها ن گزنه

 یشناس روان اتان به ب د، مطال . از آن زمشد یتصزر م ینید یا یساختار فلس  یک، عمدتاً 1990
(. در دوران حاضر، 2013 یل،هزک و ه ینرتزن،ورث یزیس،است )د یافتهش افزایسرعت  به یشرریبخشا

القزل هستند اه  محققان مت ق ،نظر وجزد ندارد ات اق یشرریبخشا یفدرمزرد ت ر ینظر یاتهرچند در ادب
 یکدر برابر تخلف است و حدارل  ینه لزوماً رفتارو  یاحساس ی،شناخت یاز رفتارها یا مجمزعه یشبخشا

 برای) یب د من  یکشامل  یدو ب د اساس یاست. دارا فردی ینب یندفرا یک، اما نه لزوماً یفرد درون یندفرا
مرربانانه به  یها عنزان مثال، واانش ب د مثرت )به یک( و یتو عصران ینهانصراف از ا یامثال، ااهش 

، یزرجزن ینرتزنو ورث یدولا یت،هز ید،؛ و2014 یت،و انرا ی؛ ل2013و همکاران،  یزیسمتجاوز( است )د
م روضات فرد درمزرد خزد،  یلو ت د ها یبادراک فرد از آس ییربا تغ تزاند ی( اه م2018؛ اختر و بارلز، 2014
 یریگ و شکل یلرر های یدگاه، به اصالح دتری یعانداز وس و جران، و با رراردادن جرم در چشم یررافراد د

انند و بتزانند  یابیو انترل خزد را باز یمنیاحساس ا یانتا رربان اندامک  یدجد یانۀگرا م روضات وارع
. شزد یم تر بینی یشپتر و رابل درک ، جران رابلیجهفکر انند. درنت ها یتو مزر  یررانتر درمزرد خزد، د مثرت

( و 2010، گاند )فر، جل اند و ن یم یداارتراط پ یدواریبا ام شزد، یشکل تصزر م این هب یشرریبخشا یورت
اند و  یابیرا باز ی، حس ردرت و تزان فرداندجاد یا یرا در روابط و سالمت عاط  یمثرت ییراتتغ تزاند یم
آمززان  به دانش همچنین(. 2007 یال،و داو یچب ینچام،وجزد آورد )ف زننده مصالحه بهو صدمه یدهد ن صدمهیب

 یج(. نتا2019، یزرجزن ینرتزنو ورث یارتس، ر-یزنتانامقابله انند )ا یرلدر یتا با عزارب رفتارهاامک اند 
امتر،  یمانند مصرف دارو یسالمت جسم یدبا فزا یشرریآن است اه بخشا از یحاا یقاتاز تحق یاریبس

                                                 
1. forgiveness 

2. McCullough, M.E. 
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مانند  یشناخت روان یای(، و مزا2006 ی ری،رو و پ-امتر )الولر یعرور-ی، رلریجسم یها عالئم و نشانه
و  ی)واتسزن، رپ یستیبرز یش، افزای، درد عاط یدیناام ی،نشخزار فکر ی،ااهش استرس، اضطراب، افسردگ

 یااهش اهداف انتقام و بازساز ی،اجتماع یت، حمافردی ینبا ت امالت ب یاجتماع ینۀ( و در زم2017تزدرو، 
 (.2016ااتز،  ؛1396 ی،و امر یرفته رابطه دارد )خرمائ روابط ازدست

مثرت رابطه  یا مقابله یهاراهرردبا  یشرریبخشا دهد ینشان م یشرریبخشا یپژوهش یاتادب یبررس
و  ید؛ و2014 یت،و انرا ی؛ ل2019رود )استاچاوس،  یاار م هگذشته ب های یبها و آس رنجش ینۀو در زم رددا

 یانرربان ینۀدر زم یشرریاما ااربرد بخشا (،2019، یزرجزن ینرتزنو ورث یارتس، ر-یزنتانا؛ ا2014، همکاران
است اه  یزبرانر فرد و بحث و مداوم دارد، منحصربه یتکرار یتیماه یرلدر یدۀپد ینکها یلدل به ی،رلدر
 یرلدر یانبر رربان یشرریو لزوم آمزز  بخشا یتاهم ین،. عالوه بر اشزد یمطرح م یعنزان خأل پژوهش به
و  یرفتار ییتزانا ینکهضرورت دارد. اول ا یل، به چند دلفردی ینبا ت ارضات ب راهکار در برخزرد یکعنزان  به

 یکو  یمحافظت یستمس یکعنزان  به تزاند یم یشرری. دوم، آمزز  بخشادهد یم یشها را افزا آن یعاط 
 های یریو اجتناب در درگ ییجز به انتقام یامتر یلآمززان امک اند تا تما به دانش یا مقابله راهررد

مثرت و  یاجتماع یزندپ یجزو در جست یدوارانهمثرت و نراه ام های یجانداشته باشند و با خلق ه فردی ینب
پژوهش،  یاصل یۀفرض یپژوهش حاضر با هدف بررس ینبنابرا ؛(2012تسانگ و الو،  ی،تر باشند )هز ف ال
و  یطراح یرلدر یرربانآمززان  دانش میاندر  یلیتحص یدواریبر ام یشرریآمزز  بخشا یاثربخش ی نی

 اجرا شد.

 روش
 جامعه، نمونه و روش اجرای تحقیق
. استو دارای گروه انترل  آزمزن پسو  آزمزن پیشبا  تجربی نیمهپژوهش حاضر به لحاظ هدف ااربردی و 
 ۀاز جام شد. سپس اخذ  122/2475/1802 ۀترریز به شمار 2 ۀابتدا مجزز پژوهش از آمزز  پرور  ناحی

 ای خزشه، به رو  1398-1399شرر ترریز در سال تحصیلی  ۀاول متزسط ۀپسر دور آمززان دانش
. شداجرای پژوهش انتخاب  برایترریز  2 ۀاول دبیرستان ناحی ۀتصادفی یکی از مدارس دور ای مرحله تک

، با است اده از پسر رربانی رلدری آمزز دانش 32متشکل از  ای نمزنهسپس با تزجه به پیشینه و طرح پژوهش، 
تصادفی ررار گرفت. م یارهای ورود به  صزرت بهن ری  16مقیاس استاندارد غربالرری شد و در دو گروه 

 ،دیرر و م یار خروج زمان همو نداشتن آسیب و اختالل شدن  رربانی ۀمداخله رضایت آگاهانه، داشتن تجرب
، انندگان شراتزازین اخالری شامل رضایت در تمامی جلسات آمزز  بزد. ابتدا با رعایت م نکردن شرات

از پژوهش  انندگان شرات ۀ، ورود و خروج داوطلرانها دادهنشدن  بزدن اطالعات، تحریف حسن رفتار، محرمانه
مزرد مطال ه با  های گروه/د، از 4622 ۀاخالق زیست پزشکی دانشراه ترریز به شمار ۀامیت ۀتثییدی با و

اخذ شد. در ادامه ده جلسه آمزز   آزمزن پیشتحصیلی و بخشایشرری  ابزارهای استاندارد امیدواری
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استاندارد  های مقیاسب د از اتمام آمزز  با همان  .در طزل یک ماه اجرا شد دریقه 45بخشایشرری به مدت 
 .شدنداخذ  آزمزن پسمجرزل بزد، نمرات  دهنده پاسخو هزیت بزدند اه ادگذاری شده 

 ابزارهای پژوهش
 (BVS) 1یقلدر یقربان ۀپرسشنام

شد.  تجدیدنظرجزئی  صزرت بهساخته شد و چندین بار  1996این پرسشنامه ابتدا تزسط الزیزس در سال 
مطال ات مت ددی با این ابزار در نقاط مختلف جران انجام شده و روایی و پایایی آن در بسیاری از مطال ات 

 78/0تا  76/0آن را از  های گزیهضریب آل ای ررار گرفته است. محققان مختلف  تثییدمزرد سنجش و 
اند اه نشانرر همسانی درونی باالی مقیاس است. الزیزس هم آل ای ارونراخ را برای -گزار  ارده

(. فرم ایرانی این ابزار 1392و خدااریم،  یاست )رضاپزر، سزرگزار  ارده  86/0شدن  رربانی زیرمقیاس
جسمانی، االمی و عاط ی در یک مقیاس  زیرمقیاسنزجزانان را در سه  شدن رربانیگزیه است اه  26حاوی 

تا  87/0عاط ی از حدارل  مقیاس خرده. ضرایب همرستری ال مقیاس با سنجد می ای درجه ششلیکرتی 
جسمانی از  مقیاس خرده، و برای 90/0تا حدااثر  75/0االمی از حدارل  مقیاس خرده، برای 93/0حدااثر 

شدن  رربانی های مقیاس خردهو م نادار بین  بخش رضایتر نزسان بزد اه نشان از همرستری د 89/0تا  74/0
سنجش پایایی مقیاس، رو  بازآزمایی مزرد است اده ررار گرفته است و آزمزن در دو  با نمره ال دارد. برای
است. ضرایب  اجرا محاسره شده دو باره ته اجرا و سپس ضرایب همرستری بین  4نزبت با فاصله زمانی 

و  99/0، 98/0 ترتیب بهعاط ی، االمی و جسمانی  های حززه، و برای 98/0برای ال آزمزن  آمده دست به
ال  یاییپا یزپژوهش ن ین(. در ا1397 یرنسب،و م یهاشم ینی،، حسیگرگر یاست )بدربزده  98/0

 دست آمد. به 86/0ارونراخ  یپرسشنامه به رو  آل ا

2یلیتحص یدواریام یاسمق
 (AHS) 

 یشر ت ی( و سرراب2004 یدر،و اسنا یشده است )شزر یهتر یدراسنا یدام یۀنظر یبرمرنا یسؤال 9 یاسمق ینا
ت کر عامل و ت کر  ۀدو مؤل  یاسمق یناند. ا ارده سازی یبزم یرانیا ۀجام  ی( آن را برا2011) یو سامان
= 5= اامالً غلط تا 1)از  یا درجه پنج یکرتمدرج ل یفط یک ید و برمرناسنج یها( را م )گذرگاه یراهررد

ارونراخ  یآل ا یاییپا ینزمان و همچن هم یی( روا2004) یدرو اسنا ی. شزرشزد یم یگذار اامالً درست( نمره
 یسرراب یراندارد، مطلزب گزار  اردند. در ا ییباال ییابزار با آن مطابقت محتزا ینرا اه ا یابزار اصل

 ۀابزار را استخراج و با محاسر ینا یساختار عامل ی،عاملیلبا است اده از رو  تحل (2011) یو سامان یشر ت
 ین،دند. افزون بر اارزمان آن را مطلزب گزار   هم ییبه آن، روا یکنزد یبا ابزارها یدام یاسمق یهمرستر
 یمطلزب ابزار بزد. مقدار آل ا یاییپا یانررهردو ب د ب یبرا 70/0ارونراخ باالتر از  یآل ا یادشده ۀدر مطال 

                                                 
1. Bullying Victimization Scale (BVS) 

2. Academic Hope Scale (AHS) 
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 دست آمد. به 72/0ارونراخ در پژوهش حاضر 

1یشگریآموزش بخشا ۀبرنام
 (FTP) 

و  یناناتسزن، هالتر، باسک یت،انرا یشرریآمزز  بخشا ۀبا الرام از برنام یشرریآمزز  بخشا ۀبرنام
 ینشد. ب د از تدو یطراح ییناو ازداان استث یشناس روان ۀحزز انمتخصص یی( و با راهنما2007اناتسزن )

 ی،به رو  سنتزپژوه شده یینت  یشاز پ یها براساس منابع و سرفصل یشرریآمزز  بخشا ۀبرنام یۀفرم اول
ارد.  یداادامه پ ییبه فرم نرا یدنراهنما و مشاور رساله ارسال شد و اصالح آن تا رس استادان یبرنامه برا ینا

حززه ارسال شد تا ب د از  یننظر در ا صاحب یدانشراه استادانن ر از  هشتبه  شده یطراح ۀدر ادامه، بست
با  اهشد  آوری جمعمحتزایی بیان انند. نظرات داوران  ییروا یزانخزد را درخصزص م ییمطال ه، نظر نرا

 ۀبرنام ۀخالص 1جدول آمد. در  دست به CVR= 89/0آمززشی  ۀضریب روایی بست ،است اده از رو  الوشه
 مده است.آمزز  آ

 شده یطراح یشگریآموزش بخشا ۀبرنام ۀ. خالص1جدول 
 گروه یاعضا فیتکال ای تیفعال محتوا هدف جلسه

 اول
 و جلسات چارچزب انیب

 یشرریبخشا م رزم
 آمزز  نیاعضا و رزان یم رف -
 یشرریم رزم بخشا ییشناسا -

داده است؟ آن را  رخ یا ناعادالنه ات اق گروه یاعضا یبرا گذشته در ایآ
 .دیصزرت مختصر شرح ده به

 بیخشم و آس یآشکارساز دوم
 بیخاطرآوردن آس به -

 مزاجره با خشم و تظاهرات آن -
 یطیدر آن زمان چه شرا د؟ینیبر بیشد آس سرب یچه عزامل ای یچه اس

 د؟یو چرزنه پاسخ داد دیداشت

 سوم
 یامدهایپ یبررس

 دننرخشز

 احساس شرم و گناه -
 شدن یاحساس درد و رربان -

 یو شناخت یجانیه یمن  یامدهایپ -

 د؟یشده احساس شرم و گناه ان سرب یچه عزامل
 د؟یدار یندیناخزشا احساس دیا دهید اه یریآس مرور از ایآ

 چهارم
 انیرربان در رییدرک و تغ

 یرلدر
 درک علت خطا و خطااار -
 خطا ر یبزدن و پذنیب وارع -

 رد؟یشما صزرت گ هیشده آن خطا عل مزجب یوار اً چه عزاملبه نظرتان 
 ای بیخزد در مقابل آس یرو  واانش دیخزاه یم چرا دیده  یتزض

 .دیرنجش را عزض ان

 با افراد رلدر یهمدل پنجم
 خزد تیمسئزل ر یپذ - 

 خطااار ر یپذ -
اه به نظر شما  دیده  یتزض د؟یدان یافراد خطااار چه م یدرمزرد زندگ

 داشته است. یاو چه احساس

 ششم
عنزان  رلدر به یارز  ذات
 انسان کی

 انسان یبحث درمزرد ارز  ذات -
 یایو مزا یآمزز  م رزم مرربان -

 آن

 اند؟ داشته یاحساس چه اند؟ شده یرربان ررالً خزد رلدرها نظرتان به ایآ
 د؟یداشت یاند چه واانش یبا شما مرربان یاگر اس

 هفتم
 شیبخشا به میتصم

 رلدرها

 حل راه عنزان به یشرریبخشا افتنی -
 ها رنجش یبرا

 شیابر بخش میتصم -
 یشرریمطال ه درخصزص بخشا -

هست و  یزیچ چه یشرریبخشا دییبرز و دیده  یتزض را یشرریبخشا
 .ستین یزیچه چ

 دارد؟ یمحاسن و ایمزا چه خطااار شیبه نظرتان بخشا

 هشتم
 شیبخشا یتال  برا

 رلدرها
 شیبخشا اصزل یریادگی -

 آن یایو مزا شیتمراز بر بخشا -
 د؟یبرخش را خطااار فرد دیتزان یبه نظرتان چرزنه م

 ست؟یچ شما تک تک یزندگ و روح و جسم یبرا یشرریبخشا یایمزا

 نهم
 یبرا انیتال  رربان

 شیدن بخشاترار قیعم
 شیاتداوم بخش یها رو  -
 یشرریبخشااشف م نا از  -

 د؟یا دهیبخش را خطااار افراد وار اً ایآ
 د؟یآور دست به ها بیآس از یدیجد یم نا دیتزان یم نز ینراه با ایآ

 دارند؟ انسان رشد در ینقش چه ها یسخت

 دهم
 شیبخشا یعمل یامدهایپ

 انیرربان یبرا
 شیخز تیاز درد و خلق تمام ییرها -

 یزندگ ینیبازآفر -

 .دیان نیتمر یزندگ در را شیبخشا
د یانخزد را اعالم  شید و بخشایسیافراد خطااار نامه بنز یآزادانه برا

 )بدون ارسال(.

                                                 
1. Forgiveness Training Program (FTP) 
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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات
از  ها دادهتجزیه و تحلیل  منظزر بهاز انحراف م یار و میانرین و  ها دادهتزصی ی  های شاخصبرای بررسی 
 است. شده است اده SPSS20در  چندمتغیره ازواریانسرو  تحلیل 

 ها یافته
 ماه 3و  سال 14سنی هشتم و نرم دبیرستان با میانرین  های پایهپسر  آمزز دانش 32شامل  انندگان شرات
 های شاخص ،ند. در پژوهش حاضرهستارتصادی متزسط -اجتماعی ۀسال و از طرق 15تا  13سنی  ۀدر دامن

 است.ارائه شده  2ر وابسته در جدول یمتغ ی یتزص

 ها گروه در وابسته ریمتغ یفیتوص یها . شاخص2جدول 

 گروه ها مؤلفه ریمتغ

 آزمون پس آزمون شیپ

 نیانگیم
انحراف 

 اریمع

 نیکمتر

 نمره

 نیشتریب

 نمره
 نیانگیم

انحراف 

 اریمع

 نیکمتر

 نمره

یشتریب

 نمره ن

 یدواریام
 یلیتحص

ت کر 
 یراهررد

 18 8 96/2 37/12 13 6 34/3 5/9 شیآزما

 14 7 75/1 10 13 6 45/2 2/10 انترل

 ت کر عامل
 20 10 8/2 63/14 16 8 99/2 38/11 شیآزما

 18 8 16/3 62/11 18 8 38/3 94/11 انترل

 های نمرهت کر راهرردی و ت کر عامل،  های مؤل هدر  دهد میتزصی ی نشان  های دادهنتایج جدول 
اه نشانرر بررزد امیدواری تحصیلی در گروه آزمایش  استدر گروه آزمایش بیشتر از گروه انترل  آزمزن پس

  است.
 چندمتغیره ازواریانسبرای بررسی اثربخشی آمزز  بخشایشرری بر بررزد امیدواری تحصیلی، از تحلیل 

تززیع  بزدن نرمال فرض پیش. شدآن بررسی  های فرض پیشاست اده شد. ررل از است اده از این رو  تحلیل، 
در سط   شده محاسره zمقادیر بررسی شد اه  1اسمیرنزف-متغیر وابسته با است اده از آزمزن االمزگروف

01/0 P<همرنی واریانس خطا برای متغیرهای وابسته با است اده از  فرض پیشبررسی  ۀنرزد. نتیج دار م نی
همرستری مت ارف متغیرهای وابسته از آزمزن ارویت  فرض پیششد. برای بررسی  تثیید 2آزمزن لزین

 است اده شد. 3جدول به شرح  3بارتلت

 متعارف یهمبستگ یبرابارتلت  تیآزمون کرو ۀ. خالص3جدول 

 یسطح معنادار یآزاد ۀدرج یبیدو تقریخ شاخص نسبت احتمال
 002/0 2 03/12 001/0 ۀانداز

                                                 
1. Kolmogorov-Smirnov 

2. Levene’s test 

3. Bartlett’s test of sphericity 
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2مقدار همرستری مت ارف متغیرهای وابسته با است اده از آزمزن ارویت بارتلت نشان داد  فرض پیش
Χ 

عمزمی و اختصاصی  های فرض پیشنظر به اینکه  است. دار م نی α>05/0 ( در سط 03/12شده ) محاسره
اصلی پژوهش از این  ۀمربزط به فرضی های دادهتحلیل برای  ،چندمتغیره محقق شده بزد ازواریانستحلیل 

 رو  است اده شد.

 رهیچندمتغ انسیکووار لیتحل جی. گزارش نتا4جدول 

 توان اتا بیضر یدار یسطح معن خطا F DF df مقدار آزمون رییمنبع تغ

 768/0 27/0 014/0 27 2 006/5 729/0 المردای ویلکز رو 

بنابراین فرض  ؛م نادار است>P 05/0( در سط  006/5) شده محاسره F دهد مینشان  4مندرجات جدول 
ان آمزز دانشی نی بین دو گروه  ؛شزد می تثییددر متغیرهای مزرد بررسی  ها گروهالی پژوهش مرنی بر ت اوت 

وجزد دارد.  داری م نیامیدواری تحصیلی ت اوت  ۀاز متغیرهای وابست یکی درگروه انترل و آزمایش، حدارل 
η=27/0شده ) محاسرههمچنین با تزجه به ضریب اتای 

استنراط ارد رو  آمزز  بخشایشرری،  تزان می(، 2
درصد تریین  77درصد از واریانس ترایب متغیرهای وابسته را با تزان  27 تزاند می ها گروهرغم ت اوت در  علی
 .اند

 آزمون شیپ کنترل با یلیتحص یدواریام یها مؤلفه بر یشگریبخشا آموزش اثرات انس،یکووار لی. تحل5جدول 

 منبع ریمتغ
مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
F 

سطح 

 یمعنادار

 بیضر

 اتا
 توان

ت کر 
 راهرردی

 86/0 263/0 004/0 001/10 25/18 1 25/18 رو 

     83/1 28 09/51 خطا

      32 5523 ال

ت کر 
 عامل

 61/0 162/0 027/0 43/5 83/14 1 84/14 رو 

     74/2 28 54/76 خطا

      32 5304 ال

چرا اه  ؛است اثربخشامیدواری تحصیلی  های مؤل هآمزز  بخشایشرری بر  5مطابق مندرجات جدول 
F 001/10راهرردی )ت کر  ۀمؤل برای  شده محاسره=F ،26/0=η

، F=43/5(، و برای ت کر عامل )2
16/0=η

 های مؤل هگ ت آمزز  بخشایشرری بر  تزان میبنابراین  ؛م نادار است>P 05/0( در سط  2
ت کر عامل  ۀمؤل درصد و  26 ۀانداز بهت کر راهرردی را  ۀمؤل  تزاند میمثرت دارد و  تثثیرامیدواری تحصیلی 

 تریین اند. درصد 16 ۀانداز بهرا 
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 ها در گروه یلیتحص یدواریام یها آزمون مؤلفه پس ۀشد اصالح نیانگیم ۀسی. مقا6جدول 

 ها گروه آزمون پس
 نیانگیم

 شده اصالح

 یخطا

 استاندارد

تفاوت 

 ها نیانگیم

استاندارد  یخطا

 ها نیانگیتفاوت م

سطح 

 یمعنادار

ت کر 
 راهرردی

 402/0 44/13 آزمایش
56/1 512/0 006/0 

 386/0 89/11 انترل

 ت کر عامل
 483/0 32/13 آزمایش

45/1 615/0 026/0 
 464/0 86/11 انترل

امیدواری  های مؤل هدر  ها میانرینو ت اوت  شده اصالحمیانرین  دهد مینشان  6مندرجات جدول 
ت کر راهرردی  ۀمؤل در  ها میانرینم نادار است و با تزجه به اینکه ت اوت >P 05/0تحصیلی در سط  

داشته  تثثیرت کر عامل از بیشتر  ،پس آمزز  بخشایشرری بر ت کر راهرردی .دیرر است ۀمؤل  از تر بزرگ
 است.

 گیری نتیجهبحث و 
در میان امیدواری تحصیلی  های مؤل هبررسی اثربخشی آمزز  بخشایشرری بر بررزد  ،هدف پژوهش حاضر

 یدواریام ۀبر هردو مؤل  یشرریپژوهش نشان داد آمزز  بخشا یجبزد. نتا یرلدررربانی  آمززان دانش
(، 2018) یدمن(، فر2011ج )یو سند یسک جانک یها پژوهش یجبا نتا یافته ینمثرت دارد. ا یرتثث یلیتحص

 یپژوهش هز یج( همسز و با نتا2007و جزنز ) ی(، م2016و ورال ) یسی(، تا2015ارون و اورجان ) یسی،تا
 ، ناهمسز است.ردآمززان ندا دانش یدواریبر ام یادیز یرتثث یشرریآمزز  بخشا ،( اه در آن2004و هز )

انه مثل یشریرمثرت و اردامات پ یجاناتاردن ه با ف ال یشرریگ ت بخشا تزان یم یافته ینا ییندر تر
 یزشیانر یسمو مکان شزد یرابطه م یمو مزجب ترم اند یم یتانترل خشم و انتقام، ت رد فرد به ساز  را تقز

است به افراد  ممکن یتیظرف ینشدن چن . ف الاند یفراهم م یاجتماع ییرتال  در جرت تغ یالزم را برا
انجام  یدجد یها سمت هدف را به یها، حرات مثرت دن صدمات گذشته و رهااردن آنزامک اند تا با بخش

 یمرتن ین(. همچن2017 ی،پلزمرز و بزر-دول ی،خزد را بررزد بخشند )ونزل، انزر یدواریام ینزع دهند و به
و  یلو تسر یاحساسات من  یمفرد در تنظ ییتزانا یبا ارتقا تزاند یم یشرری، بخشایشبخشا ینظر یبر مران

د ان یجادگذشته ا های یبنسرت به صدمات و آس یمنیا یریگ مثرت، جرت یجاناتاز ه یا مجمزعه یانداز راه
و  یابد یم یمت م یزن یندهنسرت به حزادث گذشته، به حزادث آ یمنا یریگ (. جرت2017)ونزل و همکاران، 

در درک خزد،  ییداشته باشد و بررزدها یرراناز خزد، حزادث و د یشتریبمثرت  یابیفرد ارز شزد یم مزجب
 یرمشاهده شزد و بر بررزد عملکرد مدرسه تثث یزها ن آن فردی ینروابط ب یطزرال و به ینمدرسه، م لمان، والد
 یشنرادمتقابل را پ یندیفرا یواریدام یۀنظر ین،(. عالوه بر ا2008و االت،  ینباسک یت،برذارد )گامرارو، انرا
را در طزل  یکدیرر( یلیعنزان مثال بررزد عملکرد تحص به هدف )به یدنو رس یواریدام ،ارده است اه در آن

 یلبازخزرد مثرت ترد ۀحلق یکبه  ی،تجارب ین(، وجزد چن2014انند )هانسن و همکاران،  یم یتزمان تقز
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 (.2011 یزین،اند )ون ر یم یداپ یشافزا یدواریسط  ام ی،مثرت یاتتجرب ینو با چن شزد یم
و  روند یفراتر م ینهو ا یانتمانند خ یند، از احساساتایبرخش تزانند یاه م ی( اسان2012) یتانر ۀبه گ ت

درمزرد  یشرری،آمزز  بخشا ۀآمززان با شرات در برنام دانش ی. ورتانند یشدن م یامتر احساس رربان
، برند یاار م رسانده به یبها آس اه به آن یدانش را درمزرد شخص یناطالعات اسب اردند و ا یشبخشا

شد. آمزز   یررینسرت به خزد و د یبروز احساسات مثرت سربو  یافتها ااهش  آن یاحساسات من 
و ن رت  یترا تصزر انند اه شامل عصران هایی یتآمززان امک اند تا هز ممکن است به دانش یشبخشا

 یهمدل ییو تزانا ی(. رشد ادراک شناخت2011و االت،  یت، انرالین ینگباشد )ن ریشتو درک ب یامتر و همدل
 ینچن یدن، سپس شرو  به دندنرربانسان  یکعنزان  رلدرها به یتا به ارز  ذات اند یامک م یانبه رربان
به  شینب ین(. ا2013واسلر و االت، -اسکس، ژان یت،در خزد انند )پارک، انرا یدر رلدر و حت ییها ارز 

آمززان  دانش یتزجه در زندگ از افراد رابل ی یوس یفبررزد نرر  در ط مزجبو  یابد می یمافراد ت م ۀهم
 های یناآرام مزجبرا اه  یعامل ارتکاب یارلدر  یک یارز  ذات ی،آمززان رربان طزر اه دانش . همانشزد یم

 یناند و بنابرا گذاری یهسرما ینها یرا برا یامتر یانرژ تزاند ی، مبیند یشده است م یتزجر رابل یعاط 
(. 2008شزد )گامرارو و همکاران،  یم یجاددر مدرسه ا یتتمراز در اار مدرسه و مزفق یبرا یشتریب یانرژ

مؤثر در برخزرد با  ۀتمراز بر انتقام و اجتناب، رو  مقابل یافراد بجا اند یامک م یشرریآمزز  بخشا
را دارد اه به  یتمز ینمؤثر ا ۀدر چارچزب مقابل یش. رراردادن بخشایرندرب یادها را  و رنجش ها یبآس

و حس انترل  انند یتخزد را تقز های و رزت ییتمراز انند، تزانا یشبخشا یتا رو اند یامک م یانرربان
و  یشخص یاراحساس اخت یشبه افزا راهرردها ینا رود ی(. انتظار م2009و چاو،  ی)هز یابندخزد را باز

و  یزهممکن است انر ییر،تغ ین(. با ا2017ورل و ملز،  یکسزن،منجر شزد )د ییرتغ یبرا یشخص یرهایمس
و  یالچینشزد ) یلیتحص یدواریو ام یتمزفق سرب یلیو بررزد عملکرد تحص یابدبررزد  یلیعملکرد تحص

 (.2008؛ گامرارو و همکاران، 2015مالکزچ، 
مطال ه  ینا های یافتهآن در نظر گرفته شزد. اول،  های یتدودمح یدمطال ه با ینا یجنتا یرهنرام ت س

بزدند.  ینزجزان ۀآمزز پسر و در دور انندگان دانش شرات یراز ؛داده شزد یمت م یعمزم یتبه جم  یدنرا
 یبررس یررد یها نمزنه یانرا در م یلیتحص یدواریو ام یشرریبخشا ینب ۀالزم است رابط یندهآ یقاتتحق

دست آمده است اه  به یده خزدگزار  یاساز مق یرلدر یانرربان هب یشرریآمزز  بخشا یرانند. دوم، تثث
 یتباالبردن رابل برایباشد. هرچند  یاجتماع یتمقرزل یانندگان برا شرات یریسزگ یرممکن است تحت تثث

 ی، طرح طزلیررد یها الزم است پژوهش ،امک گرفته شده است طرف یپژوهش، از فرد ناظر ب یناناطم
 ینطزر اه در ا ، همانیها را مدنظر ررار دهند. به لحاظ ااربرد مؤل ه یربر سا یو اثرگذار یشروند بخشا

مربیان برای  مؤثر تزسط یکردرو یکعنزان  به تزاند یم یشرریمطال ه نشان داده شده است، آمزز  بخشا
 است اده شزد.شدن   امک به بررزد امیدواری تحصیلی و پیشریری از رربانی
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 تشکر و قدردانی
بزدن اطالعات،  ، حسن رفتار، محرمانهانندگان شراتپژوهش حاضر با رعایت مزازین اخالری شامل رضایت 

اخالق زیست  ۀامیت ۀتثییدیدر پژوهش و با  انندگان شرات ۀ، ورود و خروج داوطلرانها دادهنشدن  تحریف
 2 ۀمدارس ناحی آمززان دانشاز اارانان و  وسیله بدین. جرا شدا/د 4622 ۀپزشکی دانشراه ترریز به شمار

 .شزد میدند، تشکر و ردردانی ارترریز اه در انجام این پژوهش مساعدت 

 منابع
تل یقی و  ضدرلدریآمززشی  ۀ(. طراحی برنام1397بدری گرگری، ر.، حسینی، س.  .، هاشمی، ت.، و میرنسب، م. م. )

علمووی آمووزز  و  ۀنشووری اول متزسووطه. ۀآمووززان دور دانووش شوودن رربووانیت یووین اثربخشووی آن بوور اوواهش  
 .55-81 (،41)11 ارزشیابی.

 ۀدوفصولنام  مقیاس امیود بوه تحصویل.    سنجی روانهای  (. ساخت و بررسی ویژگی1396خرمائی، ف.، و امری، س. )
 .15-37 (،8)5 .راهرردهای شناختی در یادگیری
شودن   فارسی مقیاس ارتکاب زورگوزیی و رربوانی   ۀنسخ سنجی روان(. 1392) س.رضاپزر، م.، سزری، ح.، و خدااریم، 

-221 (،4)1. هوا  مصودومیت ارتقای ایمنی و پیشوریری از   ۀمجلزورگزیی الزئزس در مدارس راهنمایی.  ۀپرسشنام
212. 
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