جامعه شناسی آموزش و پرورش

دوره ،14شماره  ،1بهار و تابستان  ،1400صفحات 352 - 342

اثربخشی آموزش صلح بر سرمایههای روانشناختی دانشآموزان پسر دوره متوسطه اول
امیرمسعود رستمی ،1حسن احدی  ،*2خدیجه ابوالمعالی الحسینی  ،3فریبرز درتاج

4

نوع مقاله :پژوهشی

تاریخ دریافت1400/03/16 :

تاریخ پذیرش1400/05/20 :

چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش صلح بر سرمایههای روانشناختی دانش آموزان پسر دوره
متوسطه اول انجام شد.
روش شناسی :پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با پیگیررری دو ماهرره و در نظررر
گرفتن دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد .جامعه آماری پژوهش را دانررش آمرروزان پسررر دوره اول متوسررطه منطقرره 3
شهر تهران در سال تحصیلی  ،1398-99تشکیل دادنررد 30 .نفررر نمونرره بررا روش نمونرره گیررری خوشررهای چندمرحلررهای
انتخاب شدند .ابزار گردآوری داده ها ،پرسشنامه سرمایههای روانشناختی لوتررانز  )PCQبررود .گررروه آزمررایش طرری 8
جلسه  120دقیقه ای در  4هفته مداوم ،تحت آموزش صلح قرار گرفته و گروه کنترل ،نیز هیچ گونرره آموزشرری در ایررن
زمینه دریافت نکرررد .برررای تجزیرره و تحلیررل داده هررا از روش تحلیررل واریررانس بررا انرردازه گیررری مکرررر در نرررم افررزار
 SPSS-22استفاده شد
یافته ها :نتایج نشان داد که اجرای آموزش صلح در گروه آزمررایش در مقایسرره بررا گررروه کنترررل مهلفرره هررای چهارگانرره
سرمایه روان شناختی را در دانش آموزان پسر به صورت معنادار تحت تاثیر قرار داده است  .همچنررین نتررایج فررو در
مرحله پیگیری در مقایسه با مرحله پس آزمون تفاوت چندانی نشان نداشت و بررراین اسرراس چنررین نتیجرره گیررری شررد کرره
آموزش صلح به دانررش آمرروزان پسررر دوره متوسررطه اول ،سرررمایه هررای روان شررناختی را در آنرران برره صررورت پایرردار
افزایش می دهد.
بحث و نتیجه گیری :با توجه به تأثیر مثبت آموزش صلح بر افزایش سرمایههای روانشناختی دانررشآمرروزان پسررر دوره
متوسطه اول ،پیشنهاد میشود ،این آموزشها در برنامرره درسرری یررا فررو برنامرره دانررشآمرروزان در پایررههررا و دورههررای
مختلف تحصیلی گنجانده شود و نیز معلمان و اولیای مدرسه با شرکت در کارگاههای آموزشی ،با این مفرراهیم و اهمیررت
و ضرورت پرداختن به آنها در محیط مدرسه و کالسهای درس آشنا شوند.
واژگان کلیدی :آموزش صلح ،سرمایههای روانشناختی ،دانش آموزان
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مقدمه

مدرسه بعد از خانواده ،مهم ترین نهادی است که نوجوانان در آن رشد می کنند و مورد حمایت قرار می -
گیرند .هر اندازه روابط بین افراد در مدرسه دوستانه و صمیمیتر باشد ،در سالهای بعد ،مشکالت ارتباطی و
رفتاری کمتر و احساس تعلق و امنیت روانی بیشتری خواهند داشت  .)Sandeep & Rashemi, 2017در
سالهای اخیر پژوهشگران حوزه روانشناسی تربیتی بر عواملی در بافت مدرسه متمرکز شده اند که با
پیامدهای تحصیلی مثبت و سالمت روان دانش آموزان همبسته اند .که از جمله این متغیرها سرمایه های
روانشناختی دانش آموزان می باشد  .)Leung & Leung, 2012سرمایه های روانشناختی یک حالت
روانشناختی مث بت به زندگی و شامل تاب آوری ،امید ،خوش بینی و خودکارآمدی است Luthans, Avolio,
 .)Youssef,2007این مولفهها در یک فرایند تعاملی و ارزش یابانه ،به زندگی فرد معنا بخشیده ،تالش فرد
برای تغییر موقعیت فشارزا را تداوم می دهد و او را برای ورود به صحنه عمل آماده نموده ،مقاومت و
سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمین میکند  .)Bahadori et al, 2011تاب آوری به عنوان کمک کننده
فرایند تحول مثبت نوجوانی است .افراد تاب آور می توانند شبکه اجتماعی قوی به وجود آورند Li, et
.)al,2012
امید بعنوان یکی دیگر از سرمایههای روانشناختی یک حالت انگیزشی مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن
برای زندگی است .در امیدواری از یک سو انگیزه خواستن یا اراده برای حرکت به سوی اهداف و از طرف
دیگر بررسی راههای مناسب برای حصول اهداف نهفته است  .)Slocum & Hellriegel, 2011خوش بینی
یکی دیگر از سرمایه های روانشناختی مثبت است یعنی اعتقاد به اینکه در آینده رویدادهای خوب بیشتر از
رویدادهای بد اتفا خواهد افتاد  .خودکارآمدی نیز یک منبع فردی و کلیدی مهم در تحول ،سازگاری و تغییر
فردی است و به معنای داوری فرد درباره توانمندیهایش برای سازماندهی و مدیریت موقعیتهای مختلف
زندگی است  .)Bekker, 2016این چهار مولفه اصلی سرمایههای روانشناختی ،صفات روانشناختی 1نیستند،
بلکه حاالت روانشناختی 2هستند .صفات روانشناختی ،خصیصههایی هستند که فرد ممکن است در اختیار
داشته باشد و یا نداشته باشد .بنابراین تا حد زیادی ارثی هستند؛ درصورتی که حاالت روانشناختی شامل
رفتارها ،افکار و اعمالی است که قابلیت رشد و توسعه دارند .)Envic,2005
 )2007 Luthans, et alبیان می دارند که مداخالت خرد سرمایههای روانشناختی تا حداقل  10درصد
برروی عملکرد تاثیر می گذارند ،تحقیقات نشان میدهد سرمایههای روانشناختی ،دارای ارزش افزوده بیشتر
و قابل مداخلهتری برای نتایج مطلوب نسبت به ویژگیهای دموگرافیک ،ویژگیهای خود ارزیابی و ابعاد
شخصیتی فرد است  ،)Avey et al, 2009طبق مطالعات  )2016 Ghasemi & Rastegarسرمایههای
روانشناختی و مولفههای آن با مسئولیت پذیری نوجوانان رابطه مثبت و معنی داری دارد یعنی با افزایش
سرمایههای روانشناختی ،میزان مسئولیتپذیری اجتماعی نیز افزایش می یابد .طبق پژوهش فو  ،نوجوانان
دارای سرمایه روانشناختی باالتر ،تعامالت اجتماعی و مسئولیتپذیری اجتماعی مداوم و بیشتری داشته و از
زندگی اجتماعی بهتری بهره مند می شوند .همچنین نتیجه تحقیقات  )2016 Qhomashi, et alنشان می دهد
که با افزایش مولفه های سرمایه روانشناختی و تقویت بنیه روحی روانی نوجوانان می توان از معضل
اجتماعی جرم در جامعه کاست و بدین ترتیب افراد را در برابر مشکالت و بن بستهای زندگی واکسینه
نمود .مطالعات دیگری نشان داده است که مولفههای سرمایههای روانشناختی با شادکامی نوجوانان و دانش
آموزان رابطه مثبت معنادار دارند .بدین صورت که با بهبود و ارتقای سرمایههای روانشناختی ،شادکامی
افزایش می یابد و بالعکس .)RashidiKoochi, et al, 2016
آموزش صلح یادگیری مهارت چگونه زیستن با یکدیگر) متغیری است که به نظر پژوهشگر می تواند از
جمله عوامل اثرگذار بر افزایش سرمایه های روانشناختی دانش آموزان باشد .هدف اصلی آموزش صلح،
برقراری صلح میان انسان ها ،روابط بین فردی ،گروه ها ،جوامع و فرهنگهاست  .)Lauritzen, 2016با
آموزش صلح و تقویت روابط بین فردی ،از طریق ایجاد آگاهی و ارتقا مهارت ها ،می توان به شکلگیری
جامعه ای که در آن افراد در صلح و آرامیش و بدون خشونت و پرخاشگری زندگی میکنند ،کمک
کرد  )Abolmaali, et al. 2017متمم پیشنهاد یونسكو درباره آموزش صلح ،مستلزم ایرن است كه آموزش
صلح به عنوان یرك اصرل فراگیرر در آموزش به رسمیت شناخته شود ،یعني در تدریس ،ایرن رویكرد صرف
نظر از موضوع یادگیري ،جهراني شرود و محتواي آموزش صلح وارد همه فعالیرتهراي تردریس شود،
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گ نجاندن آموزش صلح در آموزش در یك مقیاس بزرگ ،مستلزم یادگیري شیوه جدیدي در تربیت مربیران
شاغل در آموزش است .)Week, et al, 2016
نتایج پژوهش  )2012 Sagla, Trunkla and Tutankhamunدر ازمیر ترکیه نشان داد که برنامه آموزش
صلح منجر به افزایش سطح همدلی در دانش آموزان شده است)2015 Uko, Igbineweka & Odigwe .
پژوهشی با عنوان "ترویج آموزش صلح برای ایجاد تغییرات رفتاری در مدارس متوسطه عمومی" دریافتند
که رابطه مثبتی بین ترویج آموزش صلح و تغی یرات رفتاری به سوی مهار خشونت ،پرخاشگری و درگیری
در میان دانش اموزان وجود دارد .نتایج مطالعه  )2012 Kazempour, Khalkhali, Jonalipourنشان می
دهد که برنامه آموزش صلح در بهبود تربیت و افزایش دانش ،توانش و نگرش شهروند جهانی فراگیران تاثیر
دارد .پژوهشگران دیگر نیز در مطالعات خود دریافتند که با آموزش صلح میتوان باعث رشد و ارتقای
سالمت روانی و رشد اجتماعی کودکان شد )Afrisham & Shamsaii, 2018؛ آموزش صلح در تربیت
شهروند جهانی و همچنین ،در افزایش دانش ،توانش و پرورش نگرش شهروند جهانی فراگیران تأثیر
دارد  .) Janalipoor, 2011در پژوهش "اثرات آموزش صلح بر رفتارهای اجتماعی کودکان مقطع ابتدایی"
نشان داده شده است که آموزش صلح باعث بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان می گردد .)Brauneis, 2019
در تحقیقی با عنوان"تأثیر آموزش صلح بر مسئولیتپذیری دانشآموزان" به این نتیجه رسیدند که برنامههای
آموزش صلح باعث افزایش مسئولیتپذیری دانشآموزان میشود .)Kazempour & Babapour, 2017
با توجه به اهمیت مولفه های سرمایه های روانشناختی در نوجوانان و دانش آموزان برای افزایش و ارتقای
بهداشت روانی و اجتماعی و همچنین ویژگی ها و شرایط بحرانی دوران نوجوانی ،لزوم انجام پژوهش در این
باره ضروری است .عالوه بر این تاکنون پژوهشی مبنی بر بررسی نقش آموزش صلح در افزایش سرمایه-
های روانشناختی انجام نشده است؛ بررسی این مقوله میتواند در اقدامات مدیریتی در مدارس در حوزه
سالمت دانش آموزان کمک نماید .لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش صلح بر افزایش
سرمایه های روانشناختی دانش آموزان دوره متوسطه اول انجام می شود.
روش شناسی

پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون -پس آزمون با پیگیری دوماهه با گروه کنترل بود .جامعه
آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه منطقه  3آموزش و پرورش شهر تهران
تشکیل داده اند که در سال تحصیلی  1398-99در مدارس این منطقه مشغول به تحصیل بوده اند .برای
برآورد حجم نمونه مورد نیاز پژوهش از جدول تدوین شده به وسیله کوهن استفاده شد .باتوجه به یک گروه
آزمایش و یک گروه کنترل و میزان خطای  0/05و اندازه اثر  0/5و توان آزمون برابر  0/99نمونه مورد
نیاز برای گروه آزمایش و گروه کنترل هرکدام  30نفر به صورت خوشهای چندمرحلهای و براساس
معیارهای ورود و خروج و پس از همتاسازی به لحاظ سن ،پایه تحصیلی و نمره پیش آزمونها ،انتخاب
شدند .در این روش ،جامعه مور د نظر به چندین الیه مرتبه بندی تقسیم شده ،به طوری که الیه های بزرگتر
الیه های کوچکتر را در بر گرفته است .پژوهشگر از میان الیه های بزرگتر چند الیه را به صورت تصادفی
انتخاب شدند و در مرحله بعدی از زیر مجموعه های الیه های انتخاب شده ،چند زیر مجموعه را به صورت
تصادفی انتخاب گردیدند .در این پژوهش ،جامعه آماری ،دانش آموزان دوره متوسطه اول منطقه سه شهر
تهران بود و مراحل انتخاب نمونه شامل سیر سلسله مراتبی مدارس ،کالسها و در نهایت دانش آموزان شد.
سپس ثبت نام داوطلبانه از دانش آموزان ،جهت شرکت در پژوهش انجام گرفت.
پس از انجام امور اداری مربوطه و مراجعه به مدارس نمونه ،کلیات اجرای طرح برای مسئولین مدرسه،
دانش آموزان و اولیای آنها ،طی جلساتی توضیح داده شد .سپس ثبت نام داوطلبانه از دانش آموزان ،جهت
شرکت در پژوهش انجام گرفت .در این مرحله  180دانش آموز ،داوطلب شدند .سپس با استفاده از چک
لیست ،معیارهای ورورد و خروج از جمله پر کردن فرم رضایت نامه ،محدوده سنی  12تا  14سال ،عدم
ابتال به بیماری های مزمن ،برای دانش آموزان داوطلب ثبت شد .دانش آموزانی که شرایط ورود را احراز
کرده بودند ،در پیش آزمون سرمایه های روانشناختی و اقدام برای رشد شخصی شرکت کردند و دانش
آموزانی که نمره "یک انحراف معیار کمتر از میانگین" را کسب نمودند ،مشخص شدند .از بین آنها  60نفر
به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدن د .در این مرحله همتاسازی انجام شد و این تعداد به
 2گروه  30نفره همتا از لحاظ سن ،پایه تحصیلی ،مدرسه و نمره پیش آزمون تقسیم شدند .در نهایت به روش
نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ،یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل مشخص شد .گروه آزمایش تحت
آموزش صلح قرار گرفته و گروه کنترل نیز هیچ گونه آموزشی در این زمینه دریافت نکردند .جهت ترغیب
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افراد گروه های آزمایش برای شرکت منظم و فعال در دوره های آموزشی ،از موارد انگیزشی مانند تغذیه
رایگان و هدایایی مانند لوازم التحریر و  ...بهره گرفته شد .همچنین با سرویس های ایاب و ذهاب هم
هماهنگ شد تا در نوبتی جداگانه ،دانش آموزان را پس از اتمام کالس به منزل برسانند .همچنین در زمینه
محرمانه بودن اطالعات و حفط رازداری ،به آزمودنیها اعالم شد که از اطالعات جمعآوری شده تنها برای
تحقیق حاضر استفاده خواهد شد؛ لذا نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی در باالی پرسشنامهها نیست .به
آزمودنی ها اعالم شد برای انصراف از رضایت خود و عدم تداوم همکاری طی جلسات در هر مقطعی آزاد
هستند .همچنین با آزمودنیهای گروه کنترل توافق شد تا در صورت اثربخشی آموزشها ،آنها نیز طی 4
جلسه کارگاه  2ساعته ،تحت آموزش صلح قرار بگیرند .در انتها هر دو گروه در معرض آزمون سرمایه های
روانشناختی قرار گرفتند پس آزمون) .پس از گذشت دو ماه مجددا هر دو گروه در معرض آزمون سرمایه
های روانشناختی قرار گرفتند آزمون پیگیری) .مالک های ورود در این پژوهش عبارتند از :ثبت نام
داوطلبانه دانش آموزان برای شرکت در این پژوهش و حضور موفق در دوره های آموزشی آن ،پرکردن فرم
رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش ،قرار داشتن در محدوده سنی  14-12سال و مشغول به تحصیل ،عدم
ابتال به بیماریهای جسمی مزمن در زمان انجام مد اخله ،کسب نمره "یک انحراف معیار کمتر از میانگین" در
پیش آزمون ها و مالک های خروج عبارتند از :عدم ارائه فرم رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش،
قرارداشتن در خارج از محدوده سنی  14-12سال ،ابتال به بیماریهای مزمن در زمان انجام مداخله ،عدم
شرکت در پیش آزمون سرمایهها ی روانشناختی ،کسب نمره باالتر از "یک انحراف معیار کمتر از میانگین"
در پیش آزمون و عدم شرکت منظم در دوره های آموزشی .برای گروه آزمایش برنامه مداخله  8جلسه 120
دقیقه ای طی  4هفته مداوم ،براساس پروتکل تدوین شده به شرح جدول شماره  ،1از ساعت  12:30الی
 14:30پس از تعطیلی مدرسه) اجرا شد .پروتکل فو برگرفته از کتاب "یادگیری زندگی باهم" می باشد
1
 .)Abolmaali, et al, 2017به منظور سنجش روایی پروتکل اجرایی از شاخص های روایی محتوایی
 CVIو  CVR 2استفاده شد ،جهت محاسبه نسبت CVRاز نظرات  10نفر از کارشناسان متخصص در زمینه
محتوای برنامه آموزشی مورد نظر استفاده شد و با توضیح اهداف آموزشی برای آنها و ارائه تعاریف
عملیاتی مربوط به محتوای جلسات به آنها ،از آنها خواسته شد تا هریک از موضوعات را براساس طیف سه
بخشی لیکرت"مطلب ضروری است"" ،مطلب مفید است ولی ضروری نیست" و "مطلب ضرورتی ندارد"،
طبقه بندی کردند و حداقل مقدار  CVRقابل قبول  0.62محاسبه گشت .همچنین برای محاسبه شاخص روایی
محتوایی  ،CVIاز  10نفر از خبرگان خواسته شد تا میزان مرتبط بودن هر مطلب را با طیف چهار قسمتی
"غیر مرتبط"" ،نیاز به بازبینی اساسی"" ،مرتبط اما نیاز به بازبینی" و "کامال مرتبط" مشخص کنند .مباحثی
که مقدار  CVIمحاسبه شده برای آنها کمتر از میزان مورد نظر  )0.79بود ،حذف شده و مباحثی که بین
 0.79تا  )1بود ،قابل قبول تلقی شد و در برنامه لحاظ گردید.
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

جدول  .1جلسات آموزش صلح ،اهداف و خالصه مباحث هر جلسه
اهداف و خالصه مباحث
عنوان جلسه
تشویق دانش آموزان به تفکر در مورد هویت و زندگی خود و شناخت هویت منحصر به فرد
درخت زندگی من
دیگران
آگاهی دانش آموزان از بی عدالتی ها ،تعارض ها و موقعیت های خشونت بار در دنیا و نحوه
تماشای فیلم
واکنش به آنها
جستجوی موقعیت های تعارض و بی عدالتی و بی حرمتی از طریق داستانهایی از زندگی
داستانهای زندگی
حقیقی
حقیقی
من به چه اعتقاد دارم دفاع از اعتقادات خود توسط دانش آموزان و کشف عقاید و باورهای دیگران
قراردادن خود در موقعیت دیگران توسط دانش آموزان
مطالعات موردی
یادگیری اهمیت تصمیم گیری مبتنی بر اصول اخالقی
معماها
ارایه راه حل توسط دانش آموزان در صورت فقدان احترام و درک بین افراد
اخبار صلح
هزار درنای کاغذی تفکر برروی اثر کلی فقدان درک متقابل و ایجاد نمادهای عینی از صلح برای دانش آموزان

برگرفته از کتاب"یادگیری زندگی باهم" کارگروه تخصصی شبکه جهانی مذاهب برای کودکان ،ترجمعه ابوالمعالی و همکاران .)1396

به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه سرمایههای روانشناختی لوتانز Luthans & )PCQ
 )Avolio,2007استفاده شد که شامل  24سوال و  4خرده مقیاس خودکارآمدی سوال  1تا  ،)6امیدواری سوال
 7تا  ،)12تابآوری سوال  13تا  )18و خوشبینی سوال  19تا  )24است .پاسخگویی به سواالت به صورت
Content Validity Index
Content Validity Ratio

1
2

 /346اثربخشی آموزش صلح بر سرمایههای ...رستمی و همکاران)

شش گزینهای لیکرت تنظیم شد و به هر عبارت  1تا  6نمره =1کامال مخالم تا =6کامال موافقم) تعلق گرفت.
نسبت مجذور خیدو این آزمون برابر  24/6بوده و آمارههای برازندگی تطبیقی  )CFIو جذر میانگین
مجذورات خطای تقریب در این مدل به ترتیب  0/97و  0/08بود  .)Luthans & Avolio,2007این
پرسشنامه به دلیل زیربنای نظری مناسب و تایید متخصصین از روایی محتوایی الزم برخوردار است.
 ،)2010 Arefnejad, et alپایایی این پرسشنامه را  0/80و  )2012 Hoveyda, et alنیز پایایی این
پرسشنامه را  0/77گزارش کرده اند .همچنین ضریب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش Bahadori
 )2012براي این پرسشنامه باالی  0/7برآورد شد .در پژوهش حاضر نیز جهت برآورد روایی از دیدگاه
متخصصان و پایایی پرسشنامه از روش اجرای آزمایشی و محاسبه آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب
پایایی محاسبه شده  0/87بود که موید اعتبار پرسشنامه می باشد .روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از
تحلیل عاملی اکتشافی تایید شده است .پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ چهار مولفه استخراج شده از
پرسشنامه سرمایههای روانشناختی به ترتیب برابر با ،خودکارآمدی  ،0/84امیدواری  ،0/76تاب آوری 0/87
و خوش بینی  0/76مورد تایید می باشد.
یافته ها

میزان
تحصیالت مادر

میزان
تحصیالت پدر

سن

جدول 2ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان را نشان می دهد.
جدول  .2توصیف ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان
گروه ها
آزمایش )N=30
13/70
میانگین
0/47
انحراف استاندارد
دیپلم و زیر دیپلم
فو دیپلم
لیسانس
فو لیسانس و باالتر

6
1
12
11

دیپلم و زیر دیپلم
فو دیپلم
لیسانس
فو لیسانس و باالتر

3
3
15
9

کنترل )N=30
13/60
0/51
)t)58 =0/81 ، p<0/05
4
2
14
10
2 (3)=0/94 ، p = 0/812
7
2
14
7
2
 (3)=2/08 ، p = 0/553

استفاده از آزمون  tمستقل و کای اسکوئر پیرسون نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل به لحاظ
متغیرهای جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود ندارد .جدول  3میانگین و انحراف استاندارد مهلفه ها و
نمره کل سرمایه روان شناختی ،در شرکت کنندگان گروه های آزمایش و کنترل در سه مرحله پیش آزمون،
پس آزمون و پیگیری را نشان می دهد.
سرمایه روانشناختی
خودکارآمدی
امیدواری
تاب اوری
خوش بینی
نمره کل

جدول  .3میانگین انحراف استاندارد) مهلفه های سرمایه روان شناختی
پس آزمون
پیش آزمون
گروه
)4/95 25/86
)3/72 15/40
آزمایش
)4/20 17/18
)4/39 14/57
کنترل
)3/58 23/51
)3/64 15/73
آزمایش
)2/83 16/30
)3/06 15/43
کنترل
)3/62 21/60
)3/59 14/84
آزمایش
)3/34 14/52
)2/78 13/10
کنترل
)2/72 23/93
)3/22 20/12
آزمایش
)3/44 20/50
)2/98 20/43
کنترل
)11/39 94/93
)8/20 66/03
آزمایش
)10/12 68/50
)8/44 63/53
کنترل

پیگیری
27/13
17/34
23/80
16/78
22/00
14/70
24/32
19/87
97/27
68/73

)4/43
)3/43
)3/15
)3/01
)3/67
)2/93
)3/10
)3/56
)9/09
)6/65

جدول  3نشان می دهد که میانگین مهلفه ها و نمره کل سرمایه روان شناختی در گروه آزمایش در قیاس با
گروه کنترل افزایش یافته است .در ادامه ،جدول  4برقراری/عدم برقراری مفروضه های نرمال بودن توزیع
داده ها و همگنی واریانس های خطا را نشان می دهد.
جدول  .4ارزیابی مفروضه های نرمال بودن توزیع داده ها و همگنی واریانس های خطا
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سرمایه های
روانشناختی
خودکارآمدی

گروه
آزمای
ش
کنترل

امیدواری

آزمای
ش
کنترل

تاب اوری

آزمای
ش
کنترل

خوش بینی

آزمای
ش
کنترل

نمره کل

آزمای
ش
کنترل

شاپیرو  -ویلک سطح معناداری)
پیگیری
پس آزمون
پیش آزمون
0/958
0/951
0/970
)0/270
)0/184
)0/550
0/959
0/952
0/932
)0/283
)0/192
)0/956
0/957
0/966
0/945
)0/264
)0/436
)0/121
0/980
0/944
0/965
)0/828
)0/117
)0/421
0/945
0/956
0/965
)0/128
)0/239
)0/411
0/974
0/939
0/958
)0/649
)0/084
)0/277
0/954
0/976
0/936
)0/214
)0/726
)0/069
0/952
0/975
0/943
)0/186
)0/721
)0/111
0/959
0/945
0/966
)0/298
)0/126
)0/438
0/966
0/936
0/963
)0/437
)0/073
)0/365

 Fآزمون لون سطح معناداری)
پیگیری
پس آزمون
پیش آزمون
2/13
)0/150

2/15
)0/148

2/48
)0/121

0/48
)0/492

1/23
)0/272

0/24
)0/628

2/14
)0/149

0/04
)0/953

1/27
)0/264

0/73
)0/395

1/48
)0/229

1/74
)0/192

0/08
)0/776

0/13
)0/724

1/89
)0/175

جدول 4نشان می دهد که شاخص شاپیرو -ویلک مربوط به مهلفه ها و نمره کل سرمایه روان شناختی در هر
دو گروه و در هر سه مرحله در سطح  0/05غیرمعنادار است .این موضوع بیانگر نرمال بودن توزیع داده
ها در هر دو گروه و در هر سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری است .نتایج آزمون لون در جدول
 3نشان می دهد که تفاوت واریانس خطای نمرات مربوط به هیچ یک از مهلفه ها و نمره کل سرمایه روان
شناختی در دو گروه و در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری در سطح  0/05معنادار نیست .این
یافته نشان می دهد که مفروضه همگنی واریانس های خطا در بین داده ها برقرار است.
در ادامه جدول 5نتایج آزمون مفروضه برابری ماتریس های وار یانس کوواریانس متغیرهای وابسته را با
استفاده از آماره ام.باکس و شرط کرویت یا برابری ماتریس کوواریانس خطا با استفاده از تست موخلی 1را
نشان می دهد.
جدول  . 5نتایج آزمون مفروضه برابری ماتریس های واریانس کوواریانس و ماتریس کوواریانس خطا
آزمون موخلی
برابری ماتریس واریانس کوواریانس
2
F
M.Box
سرمایه روان شناختی
سطح معناداری
سطح

W
معناداری
0/014
8/55 0/861
0/095
1/80
11/44
خودکارآمدی
0/403
1/82 0/969
0/243
1/32
8/41
امیدواری
0/097
4/68 0/921
0/330
1/15
7/31
تاب آوری
0/002
12/10 0/809
0/006
3/00
19/07
خوش بینی
0/385
1/91 0/967
0/027
2/38
15/12
نمره کل

منطبق بر جدول  5نتایج تحلیل نشان داد که مفروضه همگني ماتریس های کوواریانس متغیرهای وابسته برای
مهلفه خوش بینی و نمره کل سرمایه روان شناختی برقرار نیست .با وجود این )2007 Tabakhnick, Fidell
براین باورند که در صورت برابری حجم نمونه در گروه ها ،عدم برقراری مفروضه همگني ماتریس های
کوواریانس متغیرهای وابسته نتایج تحلیل را تحت تاثیر قرار نمی دهد .براساس نتایج جدول فو  ،تست
موخلی نشان داد که ارزش مجذور کای مربوط به مهلفه های خودکارآمدی و خوش بینی بر خالف ارزش
مجذور کای مربوط به مهلفه های امیدواری ،تاب آوری و نمره کل سرمایه روان شناختی به ترتیب در
سطوح  0/05و  0/01معنادار است .این یافته بیانگر آن است که مفروضه کرویت برای دو مهلفه
خودکارآمدی و خوش بینی برقرار نیست .به همین دلیل درجات آزادی آن براساس روش گرینهوس -گیسر 2
اصالح شد.
- Mauchly
- Greenhouse-Geisser

1
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پس از اطمینان از برقراری مفر وضه ها ،داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر
تحلیل شد.جدول  6نتایج تحلیل چند متغیری در ارزیابی اثر اجرای متغیر مستقل بر مهلفه ها و نمره کل
سرمایه روان شناختی را نشان می دهد.
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل چند متغیری در ارزیابی اثر اجرای متغیر مستقل بر مهلفه ها و نمره کل سرمایه روان شناختی
2
η
p
df
F
المبدای ویلکز
سرمایه روان شناختی
0/501
0/001
 57و 2
28/61
0/499
خودکارآمدی
0/439
0/001
 57و 2
22/34
0/561
امیدواری
0/393
0/001
 57و 2
18/45
0/607
تاب آوری
0/289
0/001
 57و 2
11/59
0/711
خوش بینی
0/636
0/001
 57و 2
49/71
0/364
نمره کل

نتایج تحلیل چند متغیر در جدول  6نشان می دهد که اثر آموزش صلح بر مهلفه های خودکارآمدی ،امیدواری،
تاب آوری ،خوش بینی و نمره کل سرمایه روان شناختی در سطح  0/01معنادار است.
جدول  7اثرات گروه ،زمان و اثرات تعاملی گروه و زمان را برای هر یک از مهلفه ها و نمره کل سرمایه
روان شناختی نشان می دهد.
جدول .7نتایج تحلیل تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در تبیین اثر متغیر مستقل بر مهلفه ها و نمره کل سرمایه روان
شناختی
2
مجموع مجذورات مجموع مجذورات خطا
سرمایه روان شناختی اثرات
p
F

0/588 0/001 82/63
131/69
1868/89
اثر گروه
0/592 0/001 84/25
1085/62
1576/87
اثر زمان
خودکارآمدی
1782/64
717/48
اثر تعاملی گروه×
0/287 0/001 23/34
زمان
0/611 0/001 91/06
672/69
1056/09
اثر گروه
0/503 0/001 58/69
668/950
676/88
اثر زمان
امیدواری
0/290 0/001 23/73
1136/66
465/08
اثر تعاملی گروه×
زمان
0/634 0/001 100/34
749/17
1296/05
اثر گروه
0/473 0/001 51/98
648/03
580/80
اثر زمان
تاب آوری
0/203 0/001 14/74
1191/33
302/80
اثر تعاملی گروه×
زمان
0/285 0/001 23/12
705/61
281/25
اثر گروه
125 0/006
8/26
695/08
99/01
اثر زمان
خوش بینی
0/152 0/001 10/39
1053/56
188/63
اثر تعاملی گروه×
زمان
0/732 0/001 158/57
6039/58
16512/09
اثر گروه
0/699 0/001 134/62
4289/08
5083/01
اثر زمان
نمره کل
0/428 0/001 43/42
8381/96
6274/74
اثر تعاملی گروه×
زمان

طبق نتایج جدول  ، 7عالوه بر اثر گروه و اثر زمان ،اثر تعاملی گروه× زمان برای مهلفه های خودکارآمدی،
امیدواری ،تاب آوری ،خوش بینی و نمره کل سرمایه روان شناختی در سطح  0/01معنادار است .این مطلب
بیانگر آن است که اجرای آموزش صلح در مقایسه با گروه کنترل مهلفه های چهارگانه و نمره کل سرمایه
روان شناختی را در دانش آموزان به صورت معنادار تحت تاثیر قرار داده است .در ادامه جدول  8نتایج
آزمون بن فرونی نمرات مربوط به مهلفه ها و نمره کل سرمایه های روان شناختی در دو گروه و در سه
مرحله اجرا را نشان می دهد.

خودکارآمدی
امیدواری
تاب آوری

جدول .8نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی برای مقایسههای زوجی اثر گروهها و زمانها
خطای معیار
تفاوت میانگین
سرمایه روان شناختی
0/57
6/53
پس آزمون
پیش آزمون
0/79
7/25
پیگیری
پیش آزمون
0/77
0/72
پیگیری
پس آزمون
0/54
4/33
پس آزمون
پیش آزمون
0/62
4/75
پیگیری
پیش آزمون
0/55
0/42
پیگیری
پس آزمون
0/50
4/10
پس آزمون
پیش آزمون

مقدار احتمال
0/001
0/001
1/00
0/001
0/001
1/00
0/001
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خوش بینی
نمره کل

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

پیگیری
پیگیری
پس آزمون
پیگیری
پیگیری
پس آزمون
پیگیری
پیگیری

4/40
0/30
1/97
1/82
0/15
16/93
18/22
1/28

0/61
0/64
0/42
0/63
0/58
1/42
1/57
1/66

0/001
1/00
0/001
0/017
1/00
0/001
0/001
1/00

نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی در جدول  8نشان می دهد که اجرای متغیر مستقل در مقایسه با گروه کنترل
میانگین مهلفه ها و نمره کل سرمایه های روان شناختی در مراحل پس آزمون و پیگیری را افزایش داده
است .در کنار نتایج جدول فو شکل 1نشان می دهد که آموزش صلح در مقایسه با گروه کنترل منجر به
افزایش میانگین نمرات مهلفه ها و نمره کل سرمایه های روان شناختی در مراحل پس آزمون و پیگیری
شده است.

شکل : 1نمودارهای مربوط به تغییرات میانگین مهلفههای سرمایههای روان شناختی در گروههای آزمایش و کنترل

بحث و نتیجه گیری

یافته های این پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش صلح بر افزایش سرمایههای روانشناختی دانش آموزان پسر
دوره متوسطه اول بوده است .تاکنون پژوهشی که به بررسی اثربخشی آموزش صلح بر افزایش سرمایههای
روانشناختی دانش آموزان پرداخته باشد ،صورت نگرفته است ولی این یافته به طور کلی قابل مقایسه با نتایج
پژوهشهایی است که تاثیر آموزش صلح بر دانشآموزان را نشان داده اند .یافتههای این تحقیق به طور
غیرمستقیم با نتایج مطالعات انجام شده توسط؛ ،)2011 Janalipour ،)2018 Afrisham & Shamsaii
 ،)2017 Kazempour & Babapour ،)2015 Uko et alهمسویی دارد.
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محدودیت های پژوهش عبارتند از :محدود بودن نمونه به دانشآموزان پسر دوره متوسطه اول ،اجرای
پژوهش در منطقه سه شهر تهران ،امکان پذیر نبودن همتاسازی دانشآموزان گروههای آزمایش و کنترل
براساس تواناییهای شناختی و هوشی ،به منظور گردآوری دادهها از ابزار خودگزارشدهی پرسشنامه)
استفاده شد و استفاده از این ابزار به جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است سوگیری ایجاد کند.
پیشنهادات پژوهش عبارتند از :در پژوهشهای آتی از سایر ابزارهای گردآوری اطالعات مانند مصاحبه،
مشاهده و ...استفاده شود ،تأثیر این آموزشها در مدارس دخترانه نیز مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در
دختران و پسران مورد مقایسه قرار گیرد ،این پژوهش در سایر پایهها و دورههای تحصیلی انجام شود،
تأثیر این آموزشها ،بر متغیرهای وابسته دیگری همچون ،رفتارهای پرخطر احتمالی دانش آموزان ،مشارکت
اجتماعی ،صلح و عدم خشونت در مدرسه و ....مورد بررسی قرار گیرد ،این پژوهش در سایر شهرهای
استانها و مناطق کشور انجام شود .با توجه به تأثیر مثبت آموزش صلح بر افزایش سرمایههای روانشناختی،
دانشآموزان ،پیشنهاد میشود ،این آموزشها در برنامه درسی یا فو برنامه دانشآموزان در پایهها و دوره -
های مختلف تحصیلی گنجانده شود ،معلمان و اولیای مدرسه با شرکت در کارگاههای آموزشی ،با این مفاهیم
و اهمیت و ضرورت پرداختن به آنها در محیط مدرسه و کالسهای درس آشنا شوند.
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Effectiveness of Peace Education on Psychological Capital in Male High School
Students
Amirmasoud Rostami1
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Abstract
Purpose: The aim of this study was to determine the effectiveness of peace education on the
psychological capital in male high school students.
Methodology: The present study was a quasi-experimental method with a pre-test-post-test design
with a follow-up of two months And considering the two experimental and control groups. The
statistical population of the study consisted of male high school students in District 3 of Tehran in
the academic year 2019-2020. 30 samples were selected by multi-stage cluster sampling method.
The data collection tool was the Lutans Psychological Capital Questionnaire (PCQ). The
experimental group received peace training in 8 sessions of 120 minutes in 4 consecutive weeks and
the control group did not receive any training in this field. For data analysis, repeated measures
analysis of variance was used in spss-22 and the above research is significant at the level of 0.01.
Findings: The results showed that the implementation of peace education in the experimental group
compared to the control group significantly affected the four components of psychological capital in
male students. Also, the above results did not show much difference in the follow-up stage
compared to the post-test stage, and based on this, it was concluded that peace education for male
high school students steadily increases their psychological capital.
Conclusion: Considering the positive effect of peace education on increasing the psychological
capital of junior high school male students, it is suggested that these trainings be included in the
curriculum or extracurricular activities of students in different levels and courses of study. Teachers
and parents should be introduced to these concepts and the importance and necessity of addressing
them in the school environment and classrooms by participating in workshops.
Keywords: Peace Education, Psychological Capital, Students
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