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Abstract
The purpose of this study was to examine the
چکیده
effectiveness of a forgiveness training program on the
هدف پژوهش حاضر ،ارزیابی اثربخشی برنامۀ آموزز بخشایشورری
academic hope of students who have been victims of
بر امیدواری تحصیلی در میان دانشآموززان رربوانی رلودری دورۀ اول bullying. This study was an applied and semi-
متزسطه بزد .این پژوهش به لحاظ هودف اواربردی و از نوز مطال وۀ experimental study with pretest/posttest and a control
نیمهتجربی با پیشآزمزن و پسآزمزن و دارای گروه انترل با پیریوری group with one-month follow-up. A sample of 32 male
یک ماهه بزد .از جام ۀ دانوشآموززان متزسوطۀ شورر ترریوز در سوال students who were victims of bullying was selected
تحصویلی  ،1398-1399بووا اسووت اده از رو نمزنووهگیوری خزشووهای from the high school students of Tabriz in the
تکمرحلهای ،نمزنهای متشکل از  32دانشآمزز پسور رربوانی رلودری academic year 2019-2020 using the one-stage cluster
انتخاب شدند و در دو گروه  16ن ری بهصزرت تصادفی رورار گرفتنودsampling method and randomly divided into two .
گروه آزمایش ده جلسه مداخلۀ آمزز بخشایشرری دریافت ارد .ب د groups of 16. The experimental group received ten
از اتمام آمزز نمرات پسآزمزن اخذ و با است اده از رو ازواریانس sessions of the forgiveness training. After the training,
چندمتغیره تحلیل شود .ابزارهوای پوژوهش شوامل پرسشونامۀ رربوانی the posttest results were obtained and analyzed using
multivariate covariance. Research instruments
رلدری ( ،)BVSمقیاس امیدواری تحصیلی ( )AHSو بسوتۀ آموزز
included the Bullying Victims Scale (BVS), Academic
انس
بخشایشوورری بووزد .دادههووا بووا اسووت اده از رو تحلی ول ازواری و
Hope Scale (AHS), and the Forgiveness Training
چندمتغیره در نرمافزار  SPSS20تجزیه و تحلیل شد .نتوایج پوژوهش Package. Data were analyzed using multivariate
نشان داد آمزز بخشایشرری بر مؤل ههوای امیودواری تحصویلی در analysis of covariance in SPSS20 software. The results
میان دانشآمززان رربوانی رلودری در سوط  P<0/01توثثیر مثروت و showed that forgiveness training has a positive and
م نادار دارد .براساس یافتهها مویتوزان گ وت آموزز بخشایشورری significant effect on the components of academic hope
میتزاند راهررد مقابلهای م یدی برای رربانیان رلدری باشد توا بتزاننود in students who are victims of bullying, P<0.01. Based
برای غلره بر آسیبهای ناشی از تجارب گذشته یوا وروایع آسویبزای on the results, it can be said that forgiveness training
آینده ،آن را بهاار گیرند و با ایجاد احساسات مثرت ،امیودواری خوزد را can be a useful coping strategy for bullying victims so
بررزد بخشند .به لحواظ اواربردی ،آموزز بخشایشورری مویتزانود that they can use forgiveness to overcome the trauma
بهعنزان یک رویکرد مؤثر بالقزه تزسط مربیان برای اموک بوه برروزد of past experiences or traumatic events and improve
their hope by creating positive emotions. In practice,
امیدواری تحصیلی و پیشریری از رربانیشدن است اده شزد.
forgiveness training can be used by educators as a
واژههای کلیدی :آمزز بخشایشرری ،امیدواری تحصیلی ،رربانیpotentially effective approach to improve school hope ،
رلدری.
and prevent victimization.
Keywords: Forgiveness Training, Academic Hope,
Victim, Bullying.
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مقدمه
رلدری 1در مدارس ،هزاران دانشآمزز را در سرتاسر جران تحت تثثیر ررار داده و برای افراد درگیر در پدیدۀ
رلدری ،عزارب من ی بسیاری برای سالمت جسمی ،روانشناختی ،تحصیلی ،اجتماعی و شغلی به بار میآورد
(تاایزاوا ،ماوغن و ارسنلت2014 ،؛ هاتسزن2018 ،؛ اگن و تزدرو .)2009 ،رلدری عملی پرخاشررانه است اه
در اثر عدم ت ادل ردرت و بهصزرت مکرر بین رلدر و رربانی 2ات اق میافتد و در آن ،رربانی در م رض
اردامات من ی یک یا چند دانشآمزز دیرر ررار میگیرد (والدبنیتز ،تزفی و ایزنر .)2015 ،این اردامات ،به
انحای مختلف و چندین شکل به رربانیان اعمال میشزد اه شامل مزارد زیر است :رلدری االمی( 3است اده
4
از المات برای تزهیناردن ،تحقیراردن ،ارعاب و تردیداردن ،لقبگذاشتن و برچسبزدن) ،رلدری فیزیکی
فیزیکی( 4ضربهزدن ،هلدادن ،تنهزدن ،لردزدن و ،)...رلدری روانی( 5شامل شای هپراانی ،ترمتزدن،
خررچینی ،تحریک افراد دیرر برای آسیبزدن به رربانی و از همه مرمتر نادیدهگرفتن ،طرداردن و
محروماردن اجتماعی) و رلدری سایرری( 6است اده از رسانههای الکترونیکی مانند ایمیل ،تل نهای هزشمند،
رسانههای اجتماعی ،پیامهای فزری و وبالگها برای آزار و اذیت) (اسمیت ،لزپز -ااسترو ،رابینسزن و
گزرزیق .)2019 ،تحقیقات گسترده نشان میدهد  30تا  80درصد دانشآمززان تجربۀ رربانیشدن در مدرسه
داشتهاند (هایمل و سزیرر2015 ،؛ گرهام .)2016 ،رربانیشدن عزارض جانری بیشماری دارد اه عرارتاند از:
احساس آسیبپذیری ،عصرانیت ،افسردگی و اضطراب ،ترس و انتقام (ایزنتانا-ارتس ،ری و ورثینرتزن
جزنیزر ،)2019 ،ااهش اعتمادبهن س ،عملکرد ض یف تحصیلی و ترک تحصیل (رادلیف ،ونگ و سزیرر،
 ،)2016نارضایتی اجتماعی و بزهکاری (بارااسیا و همکاران ،)2018 ،افکار خزداشی و حتی احتمال اردام به
خزداشی (چانگ ،سان و ایم.)2018 ،
اعتقاد جرانی بر این است اه پیامدهای من ی رفتارهای رلدری برای رربانیان ،مداوم و غیررابلانترل
است و بر بسیاری از زمینههای زندگی آنها تثثیر دارد و سرب میشزد آنها خزد را مزجزدی بیارز و
پست تلقی انند (چز ،فن ،لیز و ژو .)2018 ،از دیدگاه پرداز اطالعات اجتماعی ،7رربانیان رلدری ،پایراه
دادهای از رفتارهای اجتماعی تشکیل میدهند اه احتماالً شامل تجاوزهای رلدری دیرران است .الرزهای
پرداز اطالعات اجتماعی این افراد مستقیماً تحت تثثیر این تجربیات ررار میگیرد .براساس تجربیات
گذشته ،رربانیان احتماالً طرحهای اجتماعی اولیۀ دیرران را خصمانه و بدخزاهانه درنظر میگیرند .این طرحها
ممکن است پاسخ آنها به هر وض یت اجتماعی جدیدی را تحت تثثیر ررار دهند و در مقابل بررسی وار یت
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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مقاوم باشند؛ برای مثال ،نزجزانان رربانی ممکن است انتظار داشته باشند اه دیرران با روشی خصمانه یا
پرخاشررانه به آنها پاسخ دهند ،حتی اگر ت ریر مرسزم از یک سناریزی اجتماعی م ین این باشد اه رصد
دیرران خیرخزاهانه است (زیز ،لیمررویچ و شچمن .)2013 ،دروارع نشانههای محکمی وجزد دارد اه رربانیان
رفتارهای رلدری را بهدلیل ویژگیهای روانشناختی خزد انتخاب میانند (بزلمر ،هریس و میلیچ.)2006 ،
آنها فارد مرارتهای اجتماعی خاصی هستند و تمایل به انجام رفتارهای ناسازگار مانند پرخاشرری من ل
یا تسلیم و اطاعت دارند .همین رویه مزجب تقزیت رلدرها میشزد و احتمال رربانیشدن در آینده را افزایش
میدهد (داج )2006 ،و مزجب تحمل شکست ،تحقیر و ااهش امیدواری در بزرگسالی میشزد (ژانگ ،چی،
النگ و رن .)2019 ،وجزد چنین دیدگاهی به آینده و تجارب مداوم رربانیشدن میتزاند بهعنزان یک
پتانسیل در پیشبینی میزان امیدواری تثثیر داشته باشد (پتیت ،ریزرز و ریچز.)2020 ،
با این اوصاف ،احتماالً امیدواری 1یکی از ویژگیهای روانشناختی است اه تحت تثثیر رربانیشدن ررار
میگیرد .به لحاظ تجربی ،امیدواری با تجارب زندگی مزفقیتآمیز افزایش مییابد و میتزاند بهوسیلۀ
تجربیات شکست ااهش یابد (چیزنز و ریسچل .)2014 ،طرق مرانی نظری ،امیدواری بهعنزان یک م رزم
روانشناختی از سال  1950شناخته و م رفی شده است و بهعنزان ابزاری برای گستر مرزهای انزنی ،با
تمراز بر انتظارات ،اهداف و برنامهریزیهای آینده ،بینش م ناداری از رفتار جاری ارائه میدهد (آیدان و
مارگالیت .)2013 ،امیدواری از دیدگاههای مختلف بهعنزان شکل دیرری از تقزیت ،باورهای پایدار برای
رسیدن به آرزوهای دلخزاه ،انتظار مثرت م طزف به نتیجه ،ت امل میل و انتظار و فرایند شناختی حاصل از
تجربه م رزمسازی شده است (هارتانتز ،اارتادیناتا ،اهمن و ل یاندرا .)2019 ،در یک بررسی جامع ،اسنایدر
امیدواری را تزانایی ادراکشده برای اجرای مسیرهای پیشبینیشده درجرت رسیدن به اهداف آینده ت ریف
ارده است (بلیک ،یاغمیان ،برواس ،فایز و چان )2018 ،اه یک حالت انریزشی-شناختی چندب دی شامل
الف) مشخصاردن اهداف ،ب) تدوین راهرردهای خاص برای رسیدن به آن اهداف و ج) ایجاد و ح ظ
انریزه برای است اده از آن راهرردها است .این سه مؤل ه بر یکدیرر اثر متقابل دارند .ت یین اهداف مرم به
افزایش انریزه منجر میشزد و این انریزۀ برانریختهشده بهنزبۀ خزد ممکن است به یافتن مسیرها و راهرردها
امک اند (مارایزس و گاالگر و لزپز .)2017 ،اهداف منرع اصلی تئزری امید است و دو جزء دیرر ،هیچادام
بهتنرایی برای دستیابی به اهداف اافی نیست؛ زیرا مسیرها بدون داشتن انریزه بیفایده هستند و بال کس
(چن ،هزبنر و تیان .)2020 ،پایههای امیدواری در سالهای اولیۀ ازدای شکل میگیرد و با دستیابی به
اهداف ب دی تزس ه مییابد .افراد با امیدواری باال در مقایسه با افراد امامید اهداف و مزانع را مثرتتر و
چالشبرانریزتر ارزیابی میانند (تلف .)2020 ،پس امیدواری برای اسانی اه تال میانند تا از مزانع و
مشکالت عرزر انند ،ضروری است (مزنزز ،ایزنتن ،وارلی و هلمن ،)2019 ،این ویژگی روانشناختی ،با
پیشرفت تحصیلی بیشتر بهصزرت همزمان و طزلی پیزند دارد (دیکسزن ،ورل و ملز2017 ،؛ تلف.)2020 ،
1. hope
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امیدواری تحصیلی 1یکی از زمینههای امیدواری الی است اه تثثیر مطلزب زیادی در رلمرو تحصیل و
آمزز دارد (تلف )2020 ،و عرارت است از تزانایی شخص برای هدفگذاری تحصیلی ،تجسم مسیرهای
الزم برای رسیدن به هدفها و داشتن انریزۀ الزم درجرت رسیدن به آن هدفها (هانسن2013 ،؛ هانسن،
تریجلز ،بزلند و مکان .)2014 ،امیدواری تحصیلی ،از نظر م رزمی ،یک وض یت انریزشی است اه از
تمایل به مزفقیت بهدست میآید و به حززه و مسائل تحصیلی مربزط میشزد (هارتانتز و همکاران.)2019 ،
دانشآمززانی اه احساس میانند میتزانند به اهداف خزد برسند ،احساسات مثرتی به خزد دارند و هیجانات
مثرتی را تجربه میانند و دانشآمززانی اه م تقدند نمیتزانند به اهداف خزد برسند ،احساسات من ی به خزد
دارند و شکست در دستیابی به هدف یا تصزر دورشدن از آن ،هیجانات من ی ایجاد میاند (تلف2020 ،؛
خرمائی و امری .)1396 ،در ادبیات پژوهشی ،امیدواری تحصیلی با نتایج مثرت آمززشی از جمله عملکرد
تحصیلی و رسیدن به هدف مرترط است (هانسن و همکاران2014 ،؛ رند ،)2009 ،به ت امل دانشآمززان با
مدرسه امک میاند و این بهنزبۀ خزد به پیشرفت تحصیلی منجر میشزد (چن ،هزبنر و تیان .)2020 ،افراد
با سط امیدواری باال اهداف بیشتری را برمیگزینند ،مسیرهای مؤثر بسیاری برای رسیدن به اهداف مطلزب
درنظر میگیرند و اطمینان بیشتری دارند اه مسیرهای انتخابشده آنها را برای رسیدن به اهدافشان
راهنمایی میاند (دریسدیل و مکبث .)2014 ،هرچند امیدواری تحصیلی یکی از عزامل مؤثری است اه
نقش رابلتزجری در انریز و پیشرفت تحصیلی دارد ،به آن تزجه اافی نشده است (خرمائی و امری،
.)1396
نتایج نظرسنجی در اشزرهای با درآمد متزسط و پایینتر از متزسط حاای از آن است اه دانشآمززان
مدارس راهنمایی اه در گذشته مزرد ضربوشتم و رلدری ررار گرفتهاند ،غم و ناامیدی بیشتری را گزار
دادهاند (فلمینگ و جاازبسن ،)2010 ،تمراز امتری بر اهداف تحصیلی دارند و در مقایسه با دانشآمززانی
اه رربانی رلدری نشدهاند ،دارای جرتگیری بدبینانهای نسرت به آیندۀ تحصیلی و شغلی هستند (الفتمن،
الم ،سنداهی و مزدین .)2018 ،همچنین اضطراب زیادی را در مزر یت استرسزای تحصیلی تجربه میانند،
عملکرد تحصیلی ض یف دارند و احتمال بیشتری هست اه ترک تحصیل انند (آیدان و مارگالیت.)2013 ،
شاید دلیل این مزارد این است اه افراد رربانی رلدری بهدلیل تجارب من ی ،امیدواری امتری دارند و ورتی
اهداف تحصیلی آنها به هر دلیلی برآورده نمیشزد ،بهخاطر داشتن امیدواری امتر ،به دنرال مسیرهای
جایرزین ایجاد اهداف نمیروند و از انریزۀ امتری برخزردارند (چن ،هزبنر و تیان .)2020 ،نتایج یک
فراتحلیل از  18مطال ۀ طزلی نشان داد اه رربانیشدن میتزاند با گذشت زمان مزجب مشکالت درونریزی
شزد و مشکالت درونریزی شده بهنزبۀ خزد به رربانیشدن بیشتر میانجامد (راینتیز ،اامپایز ،پرینزی و تلچ،
 )2010و یک حلقۀ باطل بین رربانیشدن و آسیب روانی پدید میآورد .عالوه بر این ،به نظر میرسد افراد
رربانی رلدری بهدلیل امیدواری امتر ،تزان ت ریف و انتخاب اهداف و مسیرهای متنز را برای مقابله با
1. academic hope
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رفتارهای رلدری از خزد بروز نمیدهند .درنتیجه بهدلیل است ادهنکردن از راهرردهای مقابلهای مؤثر ،همزاره
هدف رلدری ررار میگیرند و بیشتر آسیب میبینند (مزنزز و همکاران .)2019 ،حال سؤال این است اه
چرزنه میتزان حلقۀ باطل بین این دو را از بین برد .پس عالوه بر درک عزاملی مانند امیدواری اه
دانشآمززان را در مسیر رسیدن به اهداف آمززشی امک میاند ،درک چرزنری انارآمدن دانشآمززان با
تجارب استرسزا -خصزصاً رلدری مدرسه -بسیار مرم است .در غیر این صزرت بسیاری از دانشآمززان
هنرام مزاجره با مزانع ،در م رض خطر ااهش انتظارات و دستنیافتن به پتانسیلهای آمززشی خزد ررار
خزاهند گرفت (چن ،هزبنر و تیان2020 ،؛ فلمینگ و جاازبسن)2010 ،؛ بنابراین بررسی عزامل و منابع
روانشناختی اه به ارتقای امیدواری و بررزد انارآمدن دانشآمززان با تجارب استرسزا منجر میشزد ،برای
رربانیان رلدری ضرورت دارد.
به نظر میرسد یکی از عزاملی اه میتزاند رابطۀ بین رلدری و رربانی و پیامدهای من ی حاصل از آن را
ت دیل سازد و فرایند ادراک و شناخت رربانیان را از رنجشهای بینفردی تغییر دهد ،بخشایشرری 1است
(استاکهاوس .)2019 ،بخشایشرری از آغاز نز بشر وجزد داشته و سابقۀ آن نهتنرا از فرهنگها بلکه از
گزنهها نیز فراتر میرود (مکاالز 2008 ،2به نقل از فر ،جل اند و نگ .)2010 ،بخشایشرری تا اوایل دهۀ
 ،1990عمدتاً یک ساختار فلس ی یا دینی تصزر میشد .از آن زمان به ب د ،مطال ات روانشناسی
بخشایشرری بهسرعت افزایش یافته است (دیزیس ،ورثینرتزن ،هزک و هیل .)2013 ،در دوران حاضر،
هرچند در ادبیات نظری درمزرد ت ریف بخشایشرری ات اقنظر وجزد ندارد ،محققان مت قالقزل هستند اه
بخشایش مجمزعهای از رفتارهای شناختی ،احساسی و نه لزوماً رفتاری در برابر تخلف است و حدارل یک
فرایند درونفردی ،اما نه لزوماً یک فرایند بینفردی است .دارای دو ب د اساسی شامل یک ب د من ی (برای
مثال ،ااهش یا انصراف از اینه و عصرانیت) و یک ب د مثرت (بهعنزان مثال ،واانشهای مرربانانه به
متجاوز) است (دیزیس و همکاران2013 ،؛ لی و انرایت2014 ،؛ وید ،هزیت ،ایدول و ورثینرتزن جزنیزر،
2014؛ اختر و بارلز )2018 ،اه میتزاند با تغییر ادراک فرد از آسیبها و ت دیل م روضات فرد درمزرد خزد،
افراد دیرر و جران ،و با رراردادن جرم در چشمانداز وسیعتری ،به اصالح دیدگاههای ررلی و شکلگیری
م روضات وارعگرایانۀ جدید امک اند تا رربانیان احساس ایمنی و انترل خزد را بازیابی انند و بتزانند
مثرتتر درمزرد خزد ،دیرران و مزر یتها فکر انند .درنتیجه ،جران رابلدرکتر و رابلپیشبینیتر میشزد.
ورتی بخشایشرری به این شکل تصزر میشزد ،با امیدواری ارتراط پیدا میاند (فر ،جل اند و نگ )2010 ،و
میتزاند تغییرات مثرتی را در روابط و سالمت عاط ی ایجاد اند ،حس ردرت و تزان فردی را بازیابی اند و
بین صدمهدیده و صدمهزننده مصالحه بهوجزد آورد (فینچام ،بیچ و داویال .)2007 ،همچنین به دانشآمززان
امک اند تا با عزارب رفتارهای رلدری مقابله انند (ایزنتانا-ارتس ،ری و ورثینرتزن جزنیزر .)2019 ،نتایج
بسیاری از تحقیقات حاای از آن است اه بخشایشرری با فزاید سالمت جسمی مانند مصرف داروی امتر،
1. forgiveness
2. McCullough, M.E.
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عالئم و نشانههای جسمی ،رلری-عروری امتر (الولر-رو و پی ری ،)2006 ،و مزایای روانشناختی مانند
ااهش استرس ،اضطراب ،افسردگی ،نشخزار فکری ،ناامیدی ،درد عاط ی ،افزایش برزیستی (واتسزن ،رپی و
تزدرو )2017 ،و در زمینۀ اجتماعی با ت امالت بینفردی ،حمایت اجتماعی ،ااهش اهداف انتقام و بازسازی
روابط ازدسترفته رابطه دارد (خرمائی و امری1396 ،؛ ااتز.)2016 ،
بررسی ادبیات پژوهشی بخشایشرری نشان میدهد بخشایشرری با راهرردهای مقابلهای مثرت رابطه
دارد و در زمینۀ رنجشها و آسیبهای گذشته بهاار میرود (استاچاوس2019 ،؛ لی و انرایت2014 ،؛ وید و
همکاران2014 ،؛ ایزنتانا-ارتس ،ری و ورثینرتزن جزنیزر ،)2019 ،اما ااربرد بخشایشرری در زمینۀ رربانیان
رلدری ،بهدلیل اینکه پدیدۀ رلدری ماهیتی تکراری و مداوم دارد ،منحصربهفرد و بحثبرانریز است اه
بهعنزان خأل پژوهشی مطرح میشزد .عالوه بر این ،اهمیت و لزوم آمزز بخشایشرری بر رربانیان رلدری
بهعنزان یک راهکار در برخزرد با ت ارضات بینفردی ،به چند دلیل ضرورت دارد .اول اینکه تزانایی رفتاری و
عاط ی آنها را افزایش میدهد .دوم ،آمزز بخشایشرری میتزاند بهعنزان یک سیستم محافظتی و یک
راهررد مقابلهای به دانشآمززان امک اند تا تمایل امتری به انتقامجزیی و اجتناب در درگیریهای
بینفردی داشته باشند و با خلق هیجانهای مثرت و نراه امیدوارانه در جستوجزی پیزند اجتماعی مثرت و
ف التر باشند (هزی ،تسانگ و الو)2012 ،؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی فرضیۀ اصلی پژوهش،
ی نی اثربخشی آمزز بخشایشرری بر امیدواری تحصیلی در میان دانشآمززان رربانی رلدری طراحی و
اجرا شد.

روش
جامعه ،نمونه و روش اجرای تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ااربردی و نیمهتجربی با پیشآزمزن و پسآزمزن و دارای گروه انترل است.
ابتدا مجزز پژوهش از آمزز پرور ناحیۀ  2ترریز به شمارۀ  1802/2475/122اخذ شد .سپس از جام ۀ
دانشآمززان پسر دورۀ اول متزسطۀ شرر ترریز در سال تحصیلی  ،1398-1399به رو خزشهای
تکمرحلهای تصادفی یکی از مدارس دورۀ اول دبیرستان ناحیۀ  2ترریز برای اجرای پژوهش انتخاب شد.
سپس با تزجه به پیشینه و طرح پژوهش ،نمزنهای متشکل از  32دانشآمزز پسر رربانی رلدری ،با است اده از
مقیاس استاندارد غربالرری شد و در دو گروه  16ن ری بهصزرت تصادفی ررار گرفت .م یارهای ورود به
مداخله رضایت آگاهانه ،داشتن تجربۀ رربانیشدن و نداشتن آسیب و اختالل همزمان دیرر و م یار خروج،
شراتنکردن در تمامی جلسات آمزز بزد .ابتدا با رعایت مزازین اخالری شامل رضایت شراتانندگان،
حسن رفتار ،محرمانهبزدن اطالعات ،تحریفنشدن دادهها ،ورود و خروج داوطلرانۀ شراتانندگان از پژوهش
و با تثییدیۀ امیتۀ اخالق زیست پزشکی دانشراه ترریز به شمارۀ /4622د ،از گروههای مزرد مطال ه با
ابزارهای استاندارد امیدواری تحصیلی و بخشایشرری پیشآزمزن اخذ شد .در ادامه ده جلسه آمزز

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال سیزدهم

271

بخشایشرری به مدت  45دریقه در طزل یک ماه اجرا شد .ب د از اتمام آمزز با همان مقیاسهای استاندارد
اه ادگذاری شده بزدند و هزیت پاسخدهنده مجرزل بزد ،نمرات پسآزمزن اخذ شدند.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامۀ قربانی قلدری)BVS( 1
این پرسشنامه ابتدا تزسط الزیزس در سال  1996ساخته شد و چندین بار بهصزرت جزئی تجدیدنظر شد.
مطال ات مت ددی با این ابزار در نقاط مختلف جران انجام شده و روایی و پایایی آن در بسیاری از مطال ات
مزرد سنجش و تثیید ررار گرفته است .محققان مختلف ضریب آل ای گزیههای آن را از  0/76تا 0/78
گزار ارده-اند اه نشانرر همسانی درونی باالی مقیاس است .الزیزس هم آل ای ارونراخ را برای
زیرمقیاس رربانیشدن  0/86گزار ارده است (رضاپزر ،سزری و خدااریم .)1392 ،فرم ایرانی این ابزار
حاوی  26گزیه است اه رربانیشدن نزجزانان را در سه زیرمقیاس جسمانی ،االمی و عاط ی در یک مقیاس
لیکرتی ششدرجهای میسنجد .ضرایب همرستری ال مقیاس با خردهمقیاس عاط ی از حدارل  0/87تا
حدااثر  ،0/93برای خردهمقیاس االمی از حدارل  0/75تا حدااثر  ،0/90و برای خردهمقیاس جسمانی از
 0/74تا  0/89در نزسان بزد اه نشان از همرستری رضایتبخش و م نادار بین خردهمقیاسهای رربانیشدن
با نمره ال دارد .برای سنجش پایایی مقیاس ،رو بازآزمایی مزرد است اده ررار گرفته است و آزمزن در دو
نزبت با فاصله زمانی  4ه ته اجرا و سپس ضرایب همرستری بین دو بار اجرا محاسره شده است .ضرایب
بهدستآمده برای ال آزمزن  ،0/98و برای حززههای عاط ی ،االمی و جسمانی بهترتیب  0/99 ،0/98و
 0/98بزده است (بدری گرگری ،حسینی ،هاشمی و میرنسب .)1397 ،در این پژوهش نیز پایایی ال
پرسشنامه به رو آل ای ارونراخ  0/86بهدست آمد.
مقیاس امیدواری تحصیلی)AHS( 2
این مقیاس  9سؤالی برمرنای نظریۀ امید اسنایدر تریه شده است (شزری و اسنایدر )2004 ،و سررابی شر تی
و سامانی ( )2011آن را برای جام ۀ ایرانی بزمیسازی اردهاند .این مقیاس دو مؤل ۀ ت کر عامل و ت کر
راهرردی (گذرگاهها) را میسنجد و برمرنای یک طیف مدرج لیکرت پنجدرجهای (از  =1اامالً غلط تا =5
اامالً درست) نمرهگذاری میشزد .شزری و اسنایدر ( )2004روایی همزمان و همچنین پایایی آل ای ارونراخ
ابزار اصلی را اه این ابزار با آن مطابقت محتزایی باالیی دارد ،مطلزب گزار اردند .در ایران سررابی
شر تی و سامانی ( )2011با است اده از رو تحلیلعاملی ،ساختار عاملی این ابزار را استخراج و با محاسرۀ
همرستری مقیاس امید با ابزارهای نزدیک به آن ،روایی همزمان آن را مطلزب گزار اردند .افزون بر این،
در مطال ۀ یادشده آل ای ارونراخ باالتر از  0/70برای هردو ب د بیانرر پایایی مطلزب ابزار بزد .مقدار آل ای
)1. Bullying Victimization Scale (BVS
)2. Academic Hope Scale (AHS
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ارونراخ در پژوهش حاضر  0/72بهدست آمد.
برنامۀ آموزش بخشایشگری)FTP( 1
برنامۀ آمزز بخشایشرری با الرام از برنامۀ آمزز بخشایشرری انرایت ،اناتسزن ،هالتر ،باسکین و
اناتسزن ( )2007و با راهنمایی متخصصان حززۀ روانشناسی و ازداان استثنایی طراحی شد .ب د از تدوین
فرم اولیۀ برنامۀ آمزز بخشایشرری براساس منابع و سرفصلهای از پیش ت یینشده به رو سنتزپژوهی،
این برنامه برای استادان راهنما و مشاور رساله ارسال شد و اصالح آن تا رسیدن به فرم نرایی ادامه پیدا ارد.
در ادامه ،بستۀ طراحیشده به هشت ن ر از استادان دانشراهی صاحبنظر در این حززه ارسال شد تا ب د از
مطال ه ،نظر نرایی خزد را درخصزص میزان روایی محتزایی بیان انند .نظرات داوران جمعآوری شد اه با
است اده از رو الوشه ،ضریب روایی بستۀ آمززشی  CVR =0/89بهدست آمد .در جدول  1خالصۀ برنامۀ
آمزز آمده است.
جدول  .1خالصۀ برنامۀ آموزش بخشایشگری طراحیشده
جلسه

هدف
بیان چارچزب جلسات و
م رزم بخشایشرری

دوم

آشکارسازی خشم و آسیب

سوم

بررسی پیامدهای
نرخشزدن

محتوا
 م رفی اعضا و رزانین آمزز شناسایی م رزم بخشایشرری بهخاطرآوردن آسیب مزاجره با خشم و تظاهرات آن احساس شرم و گناه احساس درد و رربانی شدن -پیامدهای من ی هیجانی و شناختی

چهارم

درک و تغییر در رربانیان
رلدری

 درک علت خطا و خطااار -وارعبینبزدن و پذیر خطا

پنجم

همدلی با افراد رلدر

اول

ششم

ارز

ذاتی رلدر بهعنزان
یک انسان

هفتم

تصمیم به بخشایش
رلدرها

هشتم

برای بخشایش
رلدرها

تال

 پذیر مسئزلیت خزد پذیر خطااار بحث درمزرد ارز ذاتی انسان آمزز م رزم مرربانی و مزایایآن
 یافتن بخشایشرری بهعنزان راهحلبرای رنجشها
 تصمیم بر بخشایش مطال ه درخصزص بخشایشرری یادگیری اصزل بخشایش -تمراز بر بخشایش و مزایای آن

نهم

تال رربانیان برای
عمیقتراردن بخشایش

 رو های تداوم بخشایش -اشف م نا از بخشایشرری

دهم

پیامدهای عملی بخشایش
برای رربانیان

 رهایی از درد و خلق تمامیت خزیش -بازآفرینی زندگی

فعالیت یا تکالیف اعضای گروه
آیا در گذشته برای اعضای گروه ات اق ناعادالنهای رخ داده است؟ آن را
بهصزرت مختصر شرح دهید.
چه اسی یا چه عزاملی سرب شد آسیب برینید؟ در آن زمان چه شرایطی
داشتید و چرزنه پاسخ دادید؟
چه عزاملی سرب شده احساس شرم و گناه انید؟
آیا از مرور آسیری اه دیدهاید احساس ناخزشایندی دارید؟
به نظرتان وار اً چه عزاملی مزجب شده آن خطا علیه شما صزرت گیرد؟
تزضی دهید چرا میخزاهید رو واانشی خزد در مقابل آسیب یا
رنجش را عزض انید.
درمزرد زندگی افراد خطااار چه میدانید؟ تزضی دهید اه به نظر شما
او چه احساسی داشته است.
آیا به نظرتان رلدرها خزد ررالً رربانی شدهاند؟ چه احساسی داشتهاند؟
اگر اسی با شما مرربانی اند چه واانشی داشتید؟
بخشایشرری را تزضی دهید و برزیید بخشایشرری چه چیزی هست و
چه چیزی نیست.
به نظرتان بخشایش خطااار چه مزایا و محاسنی دارد؟
به نظرتان چرزنه میتزانید فرد خطااار را برخشید؟
مزایای بخشایشرری برای جسم و روح و زندگی تکتک شما چیست؟
آیا وار اً افراد خطااار را بخشیدهاید؟
آیا با نراهی نز میتزانید م نای جدیدی از آسیبها بهدست آورید؟
سختیها چه نقشی در رشد انسان دارند؟
بخشایش را در زندگی تمرین انید.
آزادانه برای افراد خطااار نامه بنزیسید و بخشایش خزد را اعالم انید
(بدون ارسال).

)1. Forgiveness Training Program (FTP
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روش تجزیه و تحلیل اطالعات
برای بررسی شاخصهای تزصی ی دادهها از انحراف م یار و میانرین و بهمنظزر تجزیه و تحلیل دادهها از
رو تحلیل ازواریانس چندمتغیره در  SPSS20است اده شده است.

یافتهها
شراتانندگان شامل  32دانشآمزز پسر پایههای هشتم و نرم دبیرستان با میانرین سنی  14سال و  3ماه
در دامنۀ سنی  13تا  15سال و از طرقۀ اجتماعی-ارتصادی متزسط هستند .در پژوهش حاضر ،شاخصهای
تزصی ی متغیر وابسته در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیر وابسته در گروهها
پیشآزمون
متغیر

امیدواری
تحصیلی

مؤلفهها

گروه

ت کر
راهرردی

آزمایش
انترل
آزمایش
انترل

ت کر عامل

میانگین
9/5
10/2
11/38
11/94

پسآزمون

انحراف

کمترین

بیشترین

معیار
3/34
2/45
2/99
3/38

نمره
6
6
8
8

نمره
13
13
16
18

میانگین
12/37
10
14/63
11/62

انحراف

کمترین

بیشتری

معیار
2/96
1/75
2/8
3/16

نمره
8
7
10
8

ن نمره
18
14
20
18

نتایج جدول دادههای تزصی ی نشان میدهد در مؤل ههای ت کر راهرردی و ت کر عامل ،نمرههای
پسآزمزن در گروه آزمایش بیشتر از گروه انترل است اه نشانرر بررزد امیدواری تحصیلی در گروه آزمایش
است.
برای بررسی اثربخشی آمزز بخشایشرری بر بررزد امیدواری تحصیلی ،از تحلیل ازواریانس چندمتغیره
است اده شد .ررل از است اده از این رو تحلیل ،پیشفرضهای آن بررسی شد .پیشفرض نرمالبزدن تززیع
متغیر وابسته با است اده از آزمزن االمزگروف-اسمیرنزف 1بررسی شد اه مقادیر  zمحاسرهشده در سط
 P<0/01م نیدار نرزد .نتیجۀ بررسی پیشفرض همرنی واریانس خطا برای متغیرهای وابسته با است اده از
آزمزن لزین 2تثیید شد .برای بررسی پیشفرض همرستری مت ارف متغیرهای وابسته از آزمزن ارویت
بارتلت 3به شرح جدول  3است اده شد.
جدول  .3خالصۀ آزمون کرویت بارتلت برای همبستگی متعارف
شاخص نسبت احتمال
اندازۀ 0/001

خیدو تقریبی
12/03

درجۀ آزادی
2

سطح معناداری
0/002
1. Kolmogorov-Smirnov
2. Levene’s test
3. Bartlett’s test of sphericity
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2

پیشفرض همرستری مت ارف متغیرهای وابسته با است اده از آزمزن ارویت بارتلت نشان داد مقدار Χ

محاسره شده ( )12/03در سط  α<0/05م نیدار است .نظر به اینکه پیشفرضهای عمزمی و اختصاصی
تحلیل ازواریانس چندمتغیره محقق شده بزد ،برای تحلیل دادههای مربزط به فرضیۀ اصلی پژوهش از این
رو است اده شد.
جدول  .4گزارش نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره
منبع تغییر
رو

آزمون
المردای ویلکز

مقدار
0/729

F

DF

5/006

2

سطح معنیداری
0/014

 dfخطا
27

ضریب اتا
0/27

توان
0/768

مندرجات جدول  4نشان میدهد  Fمحاسرهشده ( )5/006در سط  P<0/05م نادار است؛ بنابراین فرض
الی پژوهش مرنی بر ت اوت گروهها در متغیرهای مزرد بررسی تثیید میشزد؛ ی نی بین دو گروه دانشآمززان
گروه انترل و آزمایش ،حدارل در یکی از متغیرهای وابستۀ امیدواری تحصیلی ت اوت م نیداری وجزد دارد.
همچنین با تزجه به ضریب اتای محاسرهشده ( ،)η2=0/27میتزان استنراط ارد رو آمزز بخشایشرری،
علیرغم ت اوت در گروهها میتزاند  27درصد از واریانس ترایب متغیرهای وابسته را با تزان  77درصد تریین
اند.
جدول  .5تحلیل کوواریانس ،اثرات آموزش بخشایشگری بر مؤلفههای امیدواری تحصیلی با کنترل پیشآزمون
متغیر
ت کر
راهرردی
ت کر
عامل

منبع
رو
خطا
ال
رو
خطا
ال

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات
18/25
51/09
5523
14/84
76/54
5304

آزادی
1
28
32
1
28
32

مجذورات
18/25
1/83
14/83
2/74

سطح

ضریب

10/001

معناداری
0/004

اتا
0/263

0/86

5/43

0/027

0/162

0/61

F

توان

مطابق مندرجات جدول  5آمزز بخشایشرری بر مؤل ههای امیدواری تحصیلی اثربخش است؛ چرا اه
 Fمحاسرهشده برای مؤل ۀ ت کر راهرردی ( ،)η2=0/26 ،F=10/001و برای ت کر عامل (،F=5/43
 )η2=0/16در سط  P<0/05م نادار است؛ بنابراین میتزان گ ت آمزز بخشایشرری بر مؤل ههای
امیدواری تحصیلی تثثیر مثرت دارد و میتزاند مؤل ۀ ت کر راهرردی را بهاندازۀ  26درصد و مؤل ۀ ت کر عامل
را بهاندازۀ  16درصد تریین اند.
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جدول  .6مقایسۀ میانگین اصالحشدۀ پسآزمون مؤلفههای امیدواری تحصیلی در گروهها
پسآزمون

گروهها

ت کر
راهرردی

آزمایش
انترل
آزمایش
انترل

ت کر عامل

میانگین

خطای

تفاوت

خطای استاندارد

سطح

اصالحشده
13/44
11/89
13/32
11/86

استاندارد
0/402
0/386
0/483
0/464

میانگینها

تفاوت میانگینها

معناداری

1/56

0/512

0/006

1/45

0/615

0/026

مندرجات جدول  6نشان میدهد میانرین اصالحشده و ت اوت میانرینها در مؤل ههای امیدواری
تحصیلی در سط  P<0/05م نادار است و با تزجه به اینکه ت اوت میانرینها در مؤل ۀ ت کر راهرردی
بزرگتر از مؤل ۀ دیرر است .پس آمزز بخشایشرری بر ت کر راهرردی ،بیشتر از ت کر عامل تثثیر داشته
است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی آمزز بخشایشرری بر بررزد مؤل ههای امیدواری تحصیلی در میان
دانشآمززان رربانی رلدری بزد .نتایج پژوهش نشان داد آمزز بخشایشرری بر هردو مؤل ۀ امیدواری
تحصیلی تثثیر مثرت دارد .این یافته با نتایج پژوهشهای جانک سکی و سندیج ( ،)2011فریدمن (،)2018
تایسی ،ارون و اورجان ( ،)2015تایسی و ورال ( ،)2016می و جزنز ( )2007همسز و با نتایج پژوهش هزی
و هز ( )2004اه در آن ،آمزز بخشایشرری تثثیر زیادی بر امیدواری دانشآمززان ندارد ،ناهمسز است.
در تریین این یافته میتزان گ ت بخشایشرری با ف الاردن هیجانات مثرت و اردامات پیشریرانه مثل
انترل خشم و انتقام ،ت رد فرد به ساز را تقزیت میاند و مزجب ترمیم رابطه میشزد و مکانیسم انریزشی
الزم را برای تال در جرت تغییر اجتماعی فراهم میاند .ف الشدن چنین ظرفیتی ممکن است به افراد
امک اند تا با بخشزدن صدمات گذشته و رهااردن آنها ،حرات مثرتی را بهسمت هدفهای جدید انجام
دهند و بهنزعی امیدواری خزد را بررزد بخشند (ونزل ،انزری ،دول-پلزمرز و بزری .)2017 ،همچنین مرتنی
بر مرانی نظری بخشایش ،بخشایشرری میتزاند با ارتقای تزانایی فرد در تنظیم احساسات من ی و تسریل و
راهاندازی مجمزعهای از هیجانات مثرت ،جرتگیری ایمنی نسرت به صدمات و آسیبهای گذشته ایجاد اند
(ونزل و همکاران .)2017 ،جرتگیری ایمن نسرت به حزادث گذشته ،به حزادث آینده نیز ت میم مییابد و
مزجب میشزد فرد ارزیابی مثرت بیشتری از خزد ،حزادث و دیرران داشته باشد و بررزدهایی در درک خزد،
مدرسه ،م لمان ،والدین و بهطزرالی روابط بینفردی آنها نیز مشاهده شزد و بر بررزد عملکرد مدرسه تثثیر
برذارد (گامرارو ،انرایت ،باسکین و االت .)2008 ،عالوه بر این ،نظریۀ امیدواری فرایندی متقابل را پیشنراد
ارده است اه در آن ،امیدواری و رسیدن به هدف (بهعنزان مثال بررزد عملکرد تحصیلی) یکدیرر را در طزل
زمان تقزیت میانند (هانسن و همکاران ،)2014 ،وجزد چنین تجاربی ،به یک حلقۀ بازخزرد مثرت تردیل
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میشزد و با چنین تجربیات مثرتی ،سط امیدواری افزایش پیدا میاند (ون ریزین.)2011 ،
به گ تۀ انریت ( )2012اسانی اه میتزانند برخشایند ،از احساساتی مانند خیانت و اینه فراتر میروند و
امتر احساس رربانیشدن میانند .ورتی دانشآمززان با شرات در برنامۀ آمزز بخشایشرری ،درمزرد
بخشایش اطالعات اسب اردند و این دانش را درمزرد شخصی اه به آنها آسیب رسانده بهاار میبرند،
احساسات من ی آنها ااهش یافت و سرب بروز احساسات مثرتی نسرت به خزد و دیرری شد .آمزز
بخشایش ممکن است به دانشآمززان امک اند تا هزیتهایی را تصزر انند اه شامل عصرانیت و ن رت
امتر و همدلی و درک بیشتر باشد (نینگلین ،انرایت و االت .)2011 ،رشد ادراک شناختی و تزانایی همدلی
به رربانیان امک میاند تا به ارز ذاتی رلدرها بهعنزان یک انسان بنررند ،سپس شرو به دیدن چنین
ارز هایی در رلدر و حتی در خزد انند (پارک ،انرایت ،اسکس ،ژان-واسلر و االت .)2013 ،این بینش به
همۀ افراد ت میم مییابد و مزجب بررزد نرر در طیف وسی ی از افراد رابلتزجه در زندگی دانشآمززان
میشزد .همانطزر اه دانشآمززان رربانی ،ارز ذاتی یک رلدر یا عامل ارتکابی را اه مزجب ناآرامیهای
عاط ی رابلتزجری شده است میبیند ،میتزاند انرژی امتری را برای اینه سرمایهگذاری اند و بنابراین
انرژی بیشتری برای تمراز در اار مدرسه و مزفقیت در مدرسه ایجاد میشزد (گامرارو و همکاران.)2008 ،
آمزز بخشایشرری امک میاند افراد بجای تمراز بر انتقام و اجتناب ،رو مقابلۀ مؤثر در برخزرد با
آسیبها و رنجشها را یاد بریرند .رراردادن بخشایش در چارچزب مقابلۀ مؤثر این مزیت را دارد اه به
رربانیان امک میاند تا روی بخشایش تمراز انند ،تزانایی و رزتهای خزد را تقزیت انند و حس انترل
خزد را بازیابند (هزی و چاو .)2009 ،انتظار میرود این راهرردها به افزایش احساس اختیار شخصی و
مسیرهای شخصی برای تغییر منجر شزد (دیکسزن ،ورل و ملز .)2017 ،با این تغییر ،ممکن است انریزه و
عملکرد تحصیلی بررزد یابد و بررزد عملکرد تحصیلی سرب مزفقیت و امیدواری تحصیلی شزد (یالچین و
مالکزچ2015 ،؛ گامرارو و همکاران.)2008 ،
هنرام ت سیر نتایج این مطال ه باید محدودیتهای آن در نظر گرفته شزد .اول ،یافتههای این مطال ه
نراید به جم یت عمزمی ت میم داده شزد؛ زیرا شراتانندگان دانشآمزز پسر و در دورۀ نزجزانی بزدند.
تحقیقات آینده الزم است رابطۀ بین بخشایشرری و امیدواری تحصیلی را در میان نمزنههای دیرر بررسی
انند .دوم ،تثثیر آمزز بخشایشرری به رربانیان رلدری از مقیاس خزدگزار دهی بهدست آمده است اه
ممکن است تحت تثثیر سزگیری شراتانندگان برای مقرزلیت اجتماعی باشد .هرچند برای باالبردن رابلیت
اطمینان پژوهش ،از فرد ناظر بیطرف امک گرفته شده است ،الزم است پژوهشهای دیرر ،طرح طزلی
روند بخشایش و اثرگذاری بر سایر مؤل هها را مدنظر ررار دهند .به لحاظ ااربردی ،همانطزر اه در این
مطال ه نشان داده شده است ،آمزز بخشایشرری میتزاند بهعنزان یک رویکرد مؤثر تزسط مربیان برای
امک به بررزد امیدواری تحصیلی و پیشریری از رربانیشدن است اده شزد.

277

 سال سیزدهم،2  شماره، پژوهشی- علمی،فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی

تشکر و قدردانی
، محرمانهبزدن اطالعات، حسن رفتار،پژوهش حاضر با رعایت مزازین اخالری شامل رضایت شراتانندگان
 ورود و خروج داوطلرانۀ شراتانندگان در پژوهش و با تثییدیۀ امیتۀ اخالق زیست،تحریفنشدن دادهها
2  بدینوسیله از اارانان و دانشآمززان مدارس ناحیۀ.د اجرا شد/4622 پزشکی دانشراه ترریز به شمارۀ
. تشکر و ردردانی میشزد،ترریز اه در انجام این پژوهش مساعدت اردند
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