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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of peace 

education, academic competence and positive orientation of students 

towards school in a quasi-experimental method with a pretest-posttest 

design considering the control group and one-month followup. Its 

statistical population was female students of the first year of high school 

in the 19th district of Tehran (5901 people) who were studying in the 

schools of this region in the academic year 1399-1398. Sample size:40 

students of different levels of education in the first year of high school are 

interested in cooperating in the study and have been selected by purposive 

sampling method. Data collection tools were ACES DePerna & Eliot 

(1999) Academic Competency Assessment Questionnaire Abolmaali & 

Aahmadi (2017) Positive Orientation Questionnaire.After performing the 

pre-test, the experimental group received peace training in 8 sessions of 

90 minutes in 8 consecutive weeks and the control group did not receive 

any training in this field. For data analysis,the method of analysis of 

variance was measured.Repeatedly used.The results showed that peace 

education had a positive effect on the development of students 'academic 

competence in the components (academic skills and academic 

empowerment) and students' positive orientation in the component of 

attitudes toward classmates and this effect remained stable after the 

followup phase (P <0.01). The results of this study indicate the need to 

learn how to live together.Peace education, by influencing the skills of 

academic enablers as well as creating a positive attitude towards 

classmates,promotes academic competence and improves relationships 

between students in the school. 
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 گیریجهت و تحصیلی شایستگی بر صلح آموزش اثربخشی
 مدرسه به نسبت آموزاندانش مثبت

 

 لیال زمانی کوخالو
 یرانا، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، تربیتی شناسیرواندانشجوی دکتری 

  مژگان سپاه منصور
 ایران، تهران، اسالمی آزاد دانشگاه، یتهران مرکزواحد ، شناسیروانگروه ، دانشیار

 جه ابوالمعالیخدی
 ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، شناسیروانگروه ، دانشیار

 چکیده

 ری مثبتگیو جهت یلیتحص یستگیشا بر، آموزش صلحبررسی اثربخشی ، این پژوهش با هدف
تن گرف در نظرآزمون با پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشبه روش نیمه، نسبت به مدرسه آموزاندانش

اول متوسطه  دوره دختر آموزاندانش ماهه انجام شده است. جامعه آماریگروه کنترل و پیگیری یک
در  1398-1399 تحصیلی در سالنفر( بوده که  5901) شهر تهران وپرورشآموزش 19منطقه 

های مختلف پایه آموزنفر دانش 40 اند. حجم نمونهمدارس این منطقه مشغول به تحصیل بوده
هدفمند  گیرینمونهبوده که به روش  در مطالعه یبه همکارمند عالقه زشی دوره اول متوسطهآمو

 ACES شایستگی تحصیلیپرسشنامه ارزشیابی ، هادادهاند. ابزارهای گردآوری انتخاب شده
DiPerna & Elliott (1999 )و ی ابوالمعال، گیری مثبت نسبت به مدرسهسنجش جهت و پرسشنامه

 ای دردقیقه 90جلسه  8 طی یشگروه آزما، آزمون( بوده است. پس از اجرای پیش1396) یاحمد
ینه زم یندر اگونه آموزشی نیز هیچ، قرارگرفته و گروه کنترل آموزش صلحتحت ، هفته مداوم 8

 فادهمکرر استگیری اندازه واریانس با از روش تحلیل هاداده وتحلیلتجزیه برای دریافت نکردند.
 هایدر مؤلفه آموزاندانش شایستگی تحصیلی در رشد آموزش صلحج نشان داد که شد. نتای

گرش ن در مؤلفه آموزاندانش مثبت گیریجهت و( تحصیلی توانمندسازهای و تحصیلی هایمهارت)
 انده استم پیگیری پایدار از مرحلهپس  تأثیرو این ست مثبت داشته ا تأثیر، هایبه همکالسنسبت 

(01/0 p< .) .حآموزش صلنتایج این پژوهش حاکی از ضرورت یادگیری چگونه باهم زیستن است 
 به مثبت نسبت و همچنین ایجاد نگرش تحصیلی توانمندسازهای و هامهارت بر یرگذاریبا تأث

 ا فراهمر در مدرسه آموزاندانشو بهبود روابط بین  شایستگی تحصیلیموجبات رشد ، هاهمکالسی
 آورد.می

 :کلیدی هایواژه
 مثبت گیریجهت، شایستگی تحصیلی، صلح آموزش

 
 است مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی شناسیروان رشته دکتری رساله از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 یرتأثای که موضوعات پیچیده با مدارس، امروز جامعة در
 ارانتظ از مدارس. رویندروب دارد هاآن بر کارکرد یریانکارناپذ

 سازند مواجه سالمی محیط یادگیری با را جوانان که رودمی
، القافرادی با اخ، از دانشمطلوبی  به سطحضمن دستیابی  که

 ترینمهم، خانواده بعد ازباشند. مدرسه  در جامعه مولد و مفید
 موردحمایتکنند و رشد می در آننهادی است که نوجوانان 

 دوستانه و در مدرسه افراد ینب. هراندازه روابط گیرندمی قرار
 یتارو رفارتباطی  تالمشک، بعد یهادر سال، تر باشدصمیمی

 شتدا بیشتری خواهند یروان یتامن و احساس تعلق و کمتر
(Sandeep & Rashmi, 2017.) محققان، اخیر یهادر سال 

 تمرکزم مدرسه در بافت یبر عوامل تربیتی روانشناسی حوزه
 سالمت روان و مثبت یلیتحص یامدهایپ اند که باشده

 شایستگی متغیرها این اند. ازجملههمبسته آموزاندانش
 .است 2مدرسه مثبت نسبت به گیریو جهت 1تحصیلی

وانایی از ت آموزاندانشهای تحصیلی به ارزیابی شایستگی
د رمنابع موردنیاز برای عملک در مورد، و عملکرد و باورهایشان

ها و نگرش، افکار، رفتار ییرتغاشاره دارد. ، خوب یاربس
 لییتحص یستگیشا در قالبتواند می آموزاندانش هایمهارت

 ،شایستگی تحصیلی(. Maltais et al., 2017) کندتحقق پیدا 
به ها و رفتارهایی است که منجر نگرش، هامهارتشامل 

 آموزتحصیلی دانش پیشرفت درباره عملکرد و قضاوت
نا آشکار و  هایمهارتو رفتار ، از دانششود و ترکیبی می

ه دهد کاست که به فرد این توانایی و ظرفیت را می یآشکار
 & Mah) اثربخشی انجام دهد به شکلوظایف خود را 

Ifenthaler, 2018 .) انرفراگی شایستگی تحصیلیتوجه به ،
 Quiroga et) کندتر مینزدیک آن به اهدافرا  ینظام آموزش

al., 2013).  به اعتقادAnthony & DiPerna (2018) ،
و  یمشکالت رفتارموجب کاهش  شایستگی تحصیلی

نتایج مثبت  و رشدکاهش پیامدهای منفی ، افراد یاجتماع
از ای مجموعه شایستگی تحصیلیطورکلی . بهشودمی

 و شتکارپ، ابتکار، مثبت خلق، یمیخودتنظکه با  رفتارهاست
لی تحصی یشرفتو پدرسی  هاییتدر فعالذهنی  تمشغولی

تگی شایسشناسایی رفتارهای مرتبط با  روازاین همبسته است و

                                                           
1. academic competence 

 آموزانانشدتحصیلی  پیشرفت یادگیری و یدر بررس تحصیلی
 (.Leung et al., 2012گرها بوده است )مورد سؤال پژوهش

ها توانایی، هاشایستگیRauch & Steiner (2013 )به نظر 
منظور حل را به هاآنتوانند است که افراد می هاییمهارتو 

وه العهکسب کنند. ب، افتدمسائلی که برای آنان اتفاق می
ی اراد، انگیزشی هایمهارتو ت العنوان تمایها بهشایستگی
 این و مسئوالنهآمیز منظور کاربرد موفقیتبه یو اجتماع

 شودگرفته می در نظرف و شرایط مختل هاینهدر زمها حلراه
 .(1397، و همکاران )ذوالفقاریان

که منجر  ،شایستگی تحصیلیکننده درک بهتر عوامل مختل
 ینظام آموزش یاهداف عالو  آموزاندانشبین  به شکاف

تواند نویدبخش راهکارهایی جهت پیشگیری یا می، شودمی
 (.Raby et al., 2019) باشدمداخله برای رفع این شکاف 

سان فطری ان شناختیرواننیازهای  ساس شایستگی یکی ازاح
روند هایی بفعالیت به دنبال، کنداست که افراد را تحریک می

این امکان را بدهد تا بتوانند شایستگی خود را نشان  هابه آنکه 
گی عدم شایست الًاجتناب کنند که احتما هاییدهند و از فعالیت

نتایج تحقیقات  (.Kupeli et al., 2015) دهدرا نشان می هاآن
گی شایست یزانبر متواند عوامل مختلفی می که دهندیمنشان 

 وبگذارد؛ ازجمله: احساس شرم  تأثیر آموزاندانش تحصیلی
و اقتصادی  یعوامل فرهنگ، (Cook et al., 2017) نفسعزت

(Loeb & Hurd, 2019) ، در  یو عاطفارتباطات اجتماعی
 معلمان انتظارات ای والدین وهآموزش، مدرسه یطمح

(Hernández et al., 2016). Weeks ( 2016و همکاران) ،
همچنین نشان دادند که افرادی که احساس شایستگی بیشتری 

 و منصورباالتری برخوردارند. سپاه نفساعتمادبهدارند از 
 یلیشایستگی تحص کهتحقیقی دریافتند  در، (1395) همکاران

ه منجر ب آموزاندانشاضطراب بیشتر در و احساس  ترپایین
 لییتحص یشرفتپمشغولی و دل، انگیزه هایینهدر زمکاهش 

 شود.می
 قوی پیوندهای یقاز طرهمچنین  آموزاندانش موفقیت

یابد. پیوند با مدرسه به اعمالی  بهبود تواندمی مدرسه با هاآن
تی لیفعا در انجام آموزاندانشاشاره دارد که سبب سازگارشدن 

، شود. این اعمال سبب افزایش احساس راحتیخاص می

2. Positive orientation towards school 
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شود خوب بودن و افزایش نگرش مثبت به مدرسه می
(Karcher, 2005.) 

 ،پیوند با مدرسه، به مدرسهمثبت نسبت  گیریجهت
 مدرسه ازرضایت ، ارتباط با مدرسه، احساس تعلق، یبستگدل
به  گیتبسدلو  پیونداست.  به مدرسهمثبت نسبت  نگرش و

 زایو وقایع استرس یانحرافات اجتماعتواند از می مدرسه

 (.Wambua et al., 2018)زندگی جلوگیری نماید 
شان به با ایمان، به مدرسه مثبت نسبت گرایش آموزانی بادانش

 یاو با زندگی  یادگیریو دستاوردهای تحصیلی  کهاین
ص مشخ ؛است در ارتباطعنوان یک فرد بالغ به موفقیتشان

 در مورد شده انجام هایپژوهش (.1396، )هنرپروران شوندمی
 رهدر دو سازه این اهمیت، به مدرسهگیری مثبت نسبت جهت

(. Millings et al., 2012اند )داده قرار تأکید مورد را نوجوانی
Millings یتگرحما بافت که معتقدند( 2012) همکاران و 

 در نوجوان تواندمی سهدر مدر دوستانه روابط وجود و مدرسه
 از نعما یجهو درنت کند ایجاد به مدرسهتعلق  و یوندپ احساس

 شود. یلترک تحص یو حت منفی خلق، افسردگی
های درسی نقش و به دنبال آن برنامه وپرورشآموزشنهاد 

ایفا  در جامعه یاجتماع یهسرمامهمی را در افزایش و انتقال 
های دهیسازماند مؤثرترین تواننمدارس می، نمایند. لذامی

 باشند. از آنکالس و هم خارج  در داخلسرمایه اجتماعی هم 
یکدلی و ، اعتماد، یگرانبه دچون احترام  هاییمهارت
مشارکتی  حل مسئله، گروهی مانند حل کشمکش هایمهارت
های اساسی در عنوان آموزشمنطقی باید به گیرییمو تصم

، و همکاران پیریارد شود )مدارس و یبرنامه درسمحتوای 
1396 .)Anderson (2008 بر این باور است که القای )

معلمان و ، دوستان، به اعضای خانواده احترام یرنظمفاهیمی 
در درون  و همدلیصداقت ، به دیگران حس اعتمادتقویت 

پایان دادن به منازعه و  هایمهارتروابط گروهی به همراه 
همگی ، ز زحمات دیگرانآموختن سپاسگزاری ا، کشمکش

رق و ط یاجتماع یهسرماتکوین و گسترش  بخش کوچکی از
آموزش  در دورهآمیز با دیگران است که زیستی مسالمتهم

و  قرار بگیرند )همان(. حجازی موردتوجهباید  یعموم
آموزش  دریافتند که، ( دریک مطالعه1397) همکاران

رفتارهای بر پرخاشگری و  بین فردیارتباطی  هایمهارت

                                                           
1. UNESCO 

 .پایداری داشته است ومثبت  تأثیر آموزاندانشتکانشی 
 وپرورشآموزشحکم پیشگیری اولیه را دارد.  یحآموزش صح

 های اثرگذار یادگیری دردرسی یکی از مؤلفه هایکتابویژه به
م الز هایمهارتو رفتار ، نگرش، گیری و تقویت دانششکل

 یسالبزرگزندگی  در آموزاندانشبرای تسهیل حضور مؤثر 
گی شایستبنابراین آشنایی با عوامل تأثیرگذار بر ؛ است

وره د یندر ا به مدرسهگیری مثبت نسبت و جهت تحصیلی
 آموزاندانشدورنمای آینده  ییندر تعشک بی، تحصیلی

 تأثیرگذار است.
، این دو متغیر به پیامدهای هاپژوهش توجه علیرغم

 گرفته قرار یموردبررس کمتر هاآن بر اثرگذار عوامل شناسایی
تواند می پژوهشگر به نظرمتغیری است که  آموزش صلحاست. 

ثبت م یریگجهتو  تحصیلی یستگیبر شا اثرگذار از عوامل
 باشد. به مدرسهنسبت 

کی ی، به معنای یادگیری برای باهم زیستن آموزش صلح
در امروزه است.  تربیت و یمتعلاز موضوعات عمده در 

 ملل متحدآموزشی  و فرهنگی، سازمان علمی، اخیر یهاسال
دیدگاه ، المللیبینهای ( با برگزاری کنفرانس1)یونسکو

گشوده است. این  ویکیستبجدیدی را به آموزش قرن 
 یهااز فرصتمندی تجهیز افراد برای بهره بر لزومدیدگاه 

مهارت ، دانش یشافزا از بعدهم ، زندگی سراسر یادگیری در
ر دوابسته و ، هماهنگی با جهان پیچیده از بعدش وهم نگر و

این دیدگاه آموزش فقط  بر اساسدارد.  تأکید، تغییر حال
انش د یکو یک مهارت ، یک توانایی، یادگرفتن یک تخصص

 ستنیهم زنیست؛ یادگیری چگونگی زیستن و چگونگی با 
، کندمی هم هست. چون فردی که در جامعه مدرن زندگی

ازد ساش را در سبک زندگی خویش متجلی میهویت شخصی
 (.1394، و همکاران اقدمزاده)رسول

ه بآموزان نسبت دانش مثبت در نگرش و توسعة تفکر
ای جامعه و نهایی بهتر موجب دستیابی به اهداف، صلح
آمیز و مثبت خواهد شد و رفتارهای صلح یندهدر آآمیز صلح

یکدیگر به موفقیت تعامل با  در آموزانو دانشمعلمان 
کمک  در مدرسههای آموزشیِ مرتبط با مقولة صلح برنامه

عنوان تواند هم بهمی آموزش صلح (.Mishra, 2015) کندمی
ه شود گرفت در نظر و تربیتیک موضوع درسی در نظام تعلیم 
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یک اصل راهنما برای راهی که مدارس باید  صورتبهو هم 
ها ن نوع آموزش از کشمکشای (.Lauritzen, 2016) بپیمایند

آمیز از طریق صورت مسالمترا به هاآنکند و یا اجتناب می
یادگیری برای زندگی کردن باهم و همچنین از طریق توسعه 

گرایی و درک متقابل حل کثرت هایارزشروحیه احترام به 
 (.Cherif, 2006) کندمی

هدف ، در پژوهش خود( 2015) 1المللانجمن مدارس بین
موزش برای صلح را پرورش شهروندان جهانی فعال با آ

در چارچوب  هاانسانوابستگی متقابل  ازجمله؛ ییهاویژگی
و  حقوق بشر، مصمم بودن به گسترش صلح، جهانی

 و یشنفس خو در قبالآگاهی از مسئولیت خود ، یدموکراس
، از رفتاربرخورداری ، خود یزیکیو ف یاجتماع یطمح

، نفساعتمادبه دارا بودن، های کاریاستانداردها و عادت
ه و النهای عاقاحترام و نیز تمایل به گرفتن تصمیم، لالاستق

 ( در پژوهش خود به2015)همکاران  و Ukoداند. می سنجیده
تاری رف تغییرات و آموزش صلحرابطة مثبتی بین ترویج 

 یاندر مپرخاشگری و درگیری ، خشونت سوی مهاربه
 و همکاران پورنتایج پژوهش کاظم .بردندپی  آموزاندانش

 در بهبود تربیت آموزش صلحدهد که برنامه نشان می، (1391)
فراگیران  یشهروند جهاننگرش  و توانش، دانش یشو افزا
 آموزشمثبت  ( به تأثیر1396) و همکارانپور . کاظمدارد تأثیر
 دست یافتند. مطالعات آموزاندانش پذیرییتدر مسئول صلح

Sağkala  آموزشمثبت  تأثیرهمچنین بر ، (2012) همکارانو 
م دارد. افریش تأکید آموزاندانشدر افزایش سطح همدلی  صلح

 آموزش صلحبا ( طی مطالعاتی دریافتند که 1397) شمسایی و
 یرشد اجتماعو  یسالمت روان یو ارتقاباعث رشد  توانمی

داد که  ( نیز نشان1397) تحقیق یوسفی یجهو نت کودکان شد
 توانمیرا  آموزاندانش اجتماعی هایمهارت یتو تقوپرورش 

اثربخش برای افزایش سطح  هایروشعنوان یکی از به
 .در نظر گرفت آنانتعلق به مدرسه  احساس شادکامی و
و همکاران  Popa & Bochis (2013) ،Millingsمطالعات 

ط نیز نشان داد که میزان صمیمیت و وجود رواب، (2012)
تواند در نوجوان احساس پیوند و تعلق می در مدرسهدوستانه 

( 2009) همکاران و Watersبه مدرسه ایجاد کند. در الگوی 
 یفرد ینب روابط ازجمله عواملی یرتحت تأث مدرسه با ارتباط

                                                           
1. International Schools Association 

 بنیادین نیازهای یو ارضامعلمان(  و همساالن، والدینبا )
 و Wentzelات تحقیق بر اساسدارد.  قرار شناختیروان

ساز خشنودی زمینه، معلم پیوندجویی، (2010) همکاران
 شود.می از مدرسه آموزاندانش

به معنای یادگیری چگونه با ، تحقیق یندر ا آموزش صلح
ی یادگیر»های کتاب هم زیستن است که بر اساس سرفصل

فرهنگی برای  مذهبی و بین برنامه بین، زندگی باهم
 یشبکه جهانتألیف کارگروه تخصصی ، «های اخالقیآموزش

(؛ 1396) و همکاران ترجمه ابوالمعالی، مذاهب برای کودکان
 انجام گرفته است.

صلح به  تأثیر آموزشمحقق قصد دارد ، پژوهش در این
 در دو تحصیلی بر شایستگی، معنای یادگیری زندگی با هم را

 و خواندن هایمهارت) تحصیلی شاملهایمهارتمقیاس 
انتقادی( و  تفکر علمی/ریاضی و هایمهارت، وشتنن

، بین فردی هایمهارت) توانمندسازهای تحصیلی شامل
 مطالعه(؛ هایمهارتی و لیتحص زهیانگ، در کالس یمشغولدل
از رضایت عامل ) 4در  به مدرسهمثبت نسبت  گیریجهت و

 نگرش و یلیتالش تحص، به مدرسه احساس تعلق، مدرسه
 پی یافتن و در قرار دهد آزمونها( را مورد کالسیهم به نسبت

ستگی شای بر بهبود، پاسخ این سؤال است که: آیا آموزش صلح
 ذاراست؟تأثیرگ مثبت نسبت به مدرسه گیریجهتو  تحصیلی

 روش

 -آزمونآزمایشی با طرح پیشروش نیمه به، این پژوهش
گیری با پی و کنترلگرفتن گروه آزمایش  در نظرآزمون با پس
 دختر آموزاندانش، آنآماری  جامعهماهه انجام شده است. یک

 شهر تهرانوپرورش آموزش، 19اول متوسطه منطقه  دوره
 ینا در مدارس 98-99 تحصیلی در سالنفر( بوده که  5901)

آموز دانش 40، اند. حجم نمونهمشغول به تحصیل بوده منطقه
به مند عالقه ،های مختلف آموزشی دوره اول متوسطهپایه

صورت داوطلبانه اول به در مرحلهبوده که  در مطالعه یهمکار
 معیارهای بر اساسهدفمند و  گیرینمونهصورت به و سپس
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و پس از  شدهیمعرفاز طریق محقق ، 2و خروج 1ورود
ها آزمونو نمره پیش پایه تحصیلی، همتاسازی به لحاظ سن

صادفی شیوه ت به، گیری مثبت(و جهت شایستگی تحصیلی)
ر طوبه، هر گروههای آزمودنی ؛ واندگروه قرار گرفته 2ساده در 

 سه مرحلهطی ، هادادهاند. انتخاب شده دو مدرسهمساوی از 
 گردآوری شده است. بسته پاسخپرسشنامه ، یقاز طر

شایستگی  ارزیابی منظوربه .شایستگی تحصیلیمقیاس ارزیابی 
3 DiPerna & Elliott (1999 )(ACESاز پرسشنامه ) تحصیلی

صورت طیف پرسش دارد که به 67این آزمون . استفاده شد
گذاری نمره، (5) همیشه ( تا تقریبا1ً) تایی از هرگز 5لیکرت 

 و یلیتحص یهامهارتشده است و دارای دو مقیاس 
 3 یدارا یلیتحص هایمهارتتحصیلی است.  توانمندسازهای

 12) ریاضی، (11 تا 1)ندن/تکلم است. استعداد خوا اسیرمقیز
 زین یلیتحص یتوانمندسازها(. 30 تا 19ی )انتقاد تفکر و( 18 تا

، (39تا  31) بین فردی هایمهارتاست.  اسیرمقیز 4 یدارا
( 56تا  48) یلیتحص یزهانگ، (47تا  40) در کالس یمشغولدل
 DiPerna & Elliott, 1999( )67تا  57)مطالعه  هایمهارتو 

 DiPerna دی در پژوهش. (1396، ابوالمعالی از موسوی و نقل

کرونباخ برای خرده  آلفایروش  ( پایایی این ابزار به2006)
، مرتبه دوم یعامل یلتحلبود. در  65/0تا  94/0ها بین مقیاس

معناداری با خرده آزمون خود  بار عاملیها دارای تمامی پرسش
 و همکاران وسوی(. در پژوهش مDiPerna, 2006بودند )

 لفایآ( نیز همسانی درونی این مقیاس با استفاده از روش 1396)
دست به 861/0تا  747/0ای از دامنه ها درکرونباخ برای عامل

 709/0 تا 31/0 ینبآمد و دامنه ضرایب همبستگی این عوامل 
تحقیق  در اینمعنادار بود.  001/0 در سطحبود که همه ضرایب 

روایی از دیدگاه متخصصان و پایایی پرسشنامه  نیز جهت برآورد

( بود که اعتبار پرسشنامه را 93/0نباخ )وکر آلفایبا محاسبه 
 کند.می تأیید

نجش س منظوربه .همدرس هگیری مثبت نسبت بمقیاس جهت
سؤالی  43از پرسشنامه ، همدرس هگیری مثبت نسبت بجهت

 5کرت صورت طیف لی( که به1396) یو احمدابوالمعالی 
، گذاری شده( نمره5) یادز یلیخ ( تا1) کم یلیختایی از 

 19) از مدرسه تیرضا، عامل 4 استفاده شده است. این مقیاس
 یلیتالش تحص، (گویه 15) به مدرسه احساس تعلق، (گویه

( را گویه 4) هایهمکالس به نسبت نگرش و( گویه 5)
 باپرسشنامه  نیا سازه ییروادهد. قرار می گیریمورداندازه

ه های این پرسشنامعامل و ییدشدهتأی اکتشاف تحلیل عاملی
کل آزمون را تعیین  یانساز واردرصد  087/65اند توانسته
 بابرابر  یببه ترت، کرونباخ آلفای بیضر با یزنپایایی آن کنند. 
 یاستثنابه .است تأییدمورد  523/0 و 646/0، 875/0، 892/0

 آلفایها از ضریب تعداد کم گویه یلدل بهمؤلفه چهارم که 
ها لفههای دیگر مؤگویه، پایین برخوردار است کرونباخ نسبتاً

 یگهمبست بیضرا. قبولی برخوردارنددرونی قابل یاز همسان
)احمدی و معنادار است  05/0 در سطحکم ها دستمؤلفه

تحقیق نیز جهت برآورد روایی از  در این(. 1396، ابوالمعالی
کرونباخ  ایآلفدگاه متخصصان و پایایی پرسشنامه با محاسبه دی
 .است( بود که مؤید اعتبار پرسشنامه 95/0)

 برای، آزمونپیشو اجرای  گیرینمونهمراحل  انجام از پس
طی  ایدقیقه 90جلسه  8برنامه مداخله شامل ، آزمایش گروه

ری دگییا پروتکل برگرفته از کتاب بر اساس)، مداوم هفته 8
( به شرح 1396، و همکاران ترجمه ابوالمعالی همزندگی با 

آموزشی  گونهیچه یزن، اجرا شد و گروه کنترل 1جدول 
 دریافت نکردند.

  

                                                           
آموزشی. پرکردن فرم  یهادر دوره حضور موفقالزام به  آموزان ونام داوطلبانه دانش. ثبت1

سال و مشغول به  14تا  12رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش. قرار داشتن در محدوده سنی 

ام زمان انج های جسمی مزمن دربه بیماری ابتالهای هفتم تا نهم متوسطه. عدم تحصیل در پایه

 معیار(.متر از میانگین )یک انحرافنمره ک و کسبها آزمونمداخله. شرکت در پیش

. عدم ارائه فرم رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش. قرار داشتن در خارج از محدوده سنی 2

های جسمی مزمن در زمان انجام مداخله. عدم شرکت در پیشبه بیماری ابتالسال.  14تا  12

ها. عدم شرکت آزمونشپی کسب نمره باالتر از میانگین )یک انحراف معیار( در و هاآزمون

 آموزشی. یهادر دورهمنظم 

3. Academic Self-Efficacy Scale)ACES( 
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 .1 جدول

 صلح خالصه جلسات آموزش

 عنوان هدافا

 ،اطالعات، یاز آگاهای هاصطالحات آموزشی صلح )یادگیری زندگی باهم( شامل مجموع و هافراگیران با سرفصل ییو آشنامعارفه 
 نیاز دارد. در جامعهبرای زندگی  هر فردآمیز که های صلحو فهمدرک 

 جلسه اول

 جلسه دوم با دیگران یاد بگیرند. در ارتباطتوانند درباره تفاوت خودشان این فعالیت فراگیران می با انجامها: پذیرش تفاوت

کند که دید عمیقی نسبت به خودشان و کمک می کنندگانشرکتجام این فعالیت به شناخت خود و دیگران در رابطه با دیگران: ان
 روش برقراری ارتباط با دیگران پیدا کنند.

 جلسه سوم

 جلسه چهارم برای درک بیشتر یکدیگر. و تالش یگرانبه دپاسخ به نیازهای درک متقابل: احترام 

ها التیعدبی، ها و پیامدهای تعارضاتدر فهم ریشه کنندگانشرکتاین فعالیت به اطراف من:  هایعدالتییو بتضادها ، هادرک تعارض
 کند.اطرافیانش کمک می آمیزخشونت هایموقعیتو 

 جلسه پنجم

 تیعدالبیمختلف با خشونت و  هاینگرشکند تا در نحوه ارتباط کمک می کنندگانشرکتصلح همراه من است.: این فعالیت به 
 ند.کن گیرینتیجه

 جلسه ششم

 ،آمیز که برای یک فرد ضروری استهای صلحباورها و دیدگاه، هاای از طرز تلقیبه مجموعه کنندگانشرکتآشتی:  سویبهحرکت 
 کنند.دست پیدا می

 جلسه هفتم

 کرده وار ها با هم کهای اطمینان و نزدیک کردن تفاوتبرای ایجاد پل کنندگانشرکت: بندیجمعهای صداقت و ساخت پل
 دهند.دادن انجام می و گوشارتباطی  هایمهارتهایی برای افزایش تمرین

 جلسه هشتم

 شایستگی گروه در معرض آزمون ارزیابی 2هر ، در انتها
 فتندقرار گر همدرس هگیری مثبت نسبت بتحصیلی و جهت

گروه در  2هر آزمون(. پس از گذشت یک ماه مجدداً پس)
مثبت  گیریو جهت شایستگی تحصیلی بیمعرض آزمون ارزیا

آزمون ماندگاری آموزش(. گرفتند )قرار  به مدرسهنسبت 
روش تحلیل واریانس با  های گردآوری شده بهداده

 مورد تحلیل استنباطی قرارگرفته است.، های مکررگیریاندازه

 هایافته

اند. سن ها دختر بودهتمامی آزمودنی، جامعه آماری بر اساس
در ، پایه تحصیلیسال بوده و از هر سه  14تا  12بین  اهآن

پایه هشتم ، %35 پایه هفتم) اندداشتهنمونه حضور  یهاگروه
 51/19 بین، ها(. معدل اکثریت آزمودنی%30نهم و پایه  35%
 بوده است. 20تا 

 .2 جدول

 گروه دودر  شایستگی تحصیلیتوصیفی متغیر  هایشاخص 

 پیگیری آزمونپس ونآزمپیش گروه مؤلفه
 میانگین ±معیارانحراف میانگین ±معیارانحراف میانگین ±معیارانحراف

 50/202±34/5 95/201±49/5 35/192±53/3 آزمایش کلی() شایستگی تحصیلی
 90/193±78/4 75/193±65/4 40/193±84/3 کنترل

 65/94±34/4 70/94±13/4 35/93±68/4 آزمایش یلیتحص یهامهارت های شایستگیمؤلفه
 65/95±04/6 65/95±04/6 65/95±04/6 کنترل

 80/107±96/6 25/107±95/6 15/99±29/4 آزمایش توانمندسازهای تحصیلی
 35/97±02/5 35/97±02/5 75/97±97/4 کنترل

 20/131±26/2 90/130±17/2 20/126±36/1 آزمایش )کلی( مثبت گیریجهت
 00/126±59/1 126±59/1 126±62/1 کنترل
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 پیگیری آزمونپس ونآزمپیش گروه مؤلفه
 میانگین ±معیارانحراف میانگین ±معیارانحراف میانگین ±معیارانحراف

 0/56±04/3 10/56±94/2 40/55±13/3 آزمایش رضایت از مدرسه مثبت گیریهای جهتمؤلفه
 75/55±84/2 80/55±88/2 1/56±71/2 کنترل

 45/44±18/2 50/44±04/2 90/43±27/2 آزمایش احساس تعلق به مدرسه
 45/43±23/2 55/43±23/2 70/43±77/2 کنترل  

 10/15±65/1 95/14±23/1 65/14±14/1 ایشآزم ش تحصیلیالت
 90/14±41/1 95/14±47/1 85/14±63/1 کنترل

 65/15±79/1 35/15±01/2 25/12±33/1 آزمایش هاسیالنگرش نسبت به همک
 90/11±52/1 70/11±45/1 35/11±42/1 کنترل

 
 شایستگیمیانگین نمرات ، شودمشاهده می 2 در جدول

زمون سه مرحله آ گروه کنترل درمثبت  گیریتحصیلی و جهت
اما میانگین متغیرها در گروه آزمایش  ؛تفاوت زیادی ندارد دارد

آزمون و پیگیری تفاوت دارد. آزمون با پسدر مرحله پیش
 یلاز تحل شدهمشاهده هایتفاوتداری آزمون معنی منظوربه

استفاده شده  آنهای فرضپیش یتبا رعا، گیری مکرراندازه
 ست.ا

ای بودن فاصله تصادفی بودن نمونه و هایفرضپیش
در این تحقیق رعایت شده است؛ با رسم ، گیریمقیاس اندازه

 طبیعی بودن توزیع نمرات محرز شد. با Q-QPlot نمودار

 2 هایآزمونعدم تفاوت بین پیش، تحلیل واریانسآزمون 
 آزمون لوین برای تعیین(. P >05/0شد )نشان داده ، گروه
بیشتر  F داری مقدارسطح معنی ؛ها اجرا شدنی واریانسوهمگ
واریانس نمرات  داری درتفاوت معنی درنتیجه بود. 05/0از 

سطح . مشاهده نگردیدمثبت  گیریشایستگی تحصیلی و جهت
 شایستگی ام برای متغیر-داری در آزمون باکسمعنی

05/0<072/0p= 056/0>05/0گیری جهت برای متغیر وp= 
های به دست آمد. نتایج حاکی از آن است که ماتریس

 مختلف برابرند. هایگروهبین  شدهمشاهدهکوواریانس 

 .3جدول 

 متغیرها گروهیمتغیره مربوط به اثرات درون چند هایآزمون
 مجذور اتا داریمعنیسطح  F 2 یآزاددرجه  1 یآزاددرجه  المبدا ویلکز متغیر

 620/0 000/0 970/8 33 6 380/0 نزمان آزمو شایستگی تحصیلی
 646/0 000/0 055/10 33 6 354/0 گروه×زمان

 799/0 000/0 236/13 30 9 201/0 زمان آزمون گیری مثبتجهت
 781/0 000/0 892/11 30 9 219/0 گروه×زمان

نشان ، 3 جدولردیف اول  شایستگی تحصیلی در بخش
 یایستگی تحصیلشبین میزان ، (P <01/0و  F=970/8دهد )می

ردیف داری وجود دارد. تفاوت معنی، آزمون یبار اجرا در سه
اداراست معننیز  و گروهاثر متقابل زمان که  دوم بیانگر این است

(055/10=F  01/0و> P .)جدول، گیری مثبتجهت در بخش 
بین میزان ، (P<01/0و  F=236/13دهد )نشان می فوق

ی دارتفاوت معنی، آزمون یاجرا سه بار درگیری مثبت جهت

                                                           
1. Mauchly's Test of Sphericity 

اثر متقابل زمان و که  دهدردیف دوم نشان میوجود دارد. 
 (.P <01/0و  F=892/11)است  معنادارگروه نیز 
سطوح ، شودمالحظه می 3که در جدول  طورهمان

ها قابلیت استفاده از آزمون تحلیل داری همه آزمونمعنی
 ارد.شمگیری مکرر را مجاز میواریانس با اندازه

های برای بررسی یکسانی واریانس تفاوت بین همه ترکیب
استفاده  1ماچلی ها )کرویت( از آزمون کرویتمربوط به گروه
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و  یشایستگی تحصیلبرای دو متغیر که  دادنتایج نشان شد. 
مفروضه کرویت برقرار ، هاآنهای و مؤلفه مثبت گیریجهت

ل واریانس بنابراین از آزمون تحلی؛ (P <05/0نیست )

. نتایج دشگایسر استفاده -هاوساپسیلون گرین یافتهیلتعد
گیری مکرر با عدم برقراری مفروضه تحلیل واریانس اندازه

.ارائه شده است 4 کرویت در جدول

 .4جدول 

 گایسر-هاوسگرین به روش هاریمتغ گروهیآزمون اثرات درون جینتا

 مجذور
 اتا

سطح 
 داریمعنی

F 
 

 نیانگیم
 مجذورات

 درجه
 یآزاد

 مجموع
 مجذورات

منابع 
 تغییرات

 ریمتغ

543/0 
500/0 

000/0 
000/0 

24/45 
38 

38/643 
43/540 

10/1 
10/1 

72/709 
15/596 

 زمان
 گروه×زمان

 )کلی( شایستگی تحصیلی

282/0 
282/0 

000/0 
000/0 

89/14 
89/14 

69/10 
69/10 

10/1 
10/1 

72/11 
72/11 

 زمان
 گروه×زمان

 هایمهارت
 تحصیلی

 یستگیشا یهامؤلفه

543/0 
590/0 

000/0 
000/0 

21/45 
70/54 

17/386 
24/467 

10/1 
10/1 

52/425 
85/514 

 زمان
 گروه×زمان

توانمندسازهای 
 تحصیلی

 )کلی( مثبت گیریجهت زمان 27/157 3/1 29/123 85/82 000/0 686/0

 گروه×زمان 27/157 3/1 29/123 85/82 000/0 686/0
 گیریهای جهتمؤلفه رضایت از مدرسه زمان 817/0 04/1 785/0 138/0 722/0 004/0

 گروه×زمان 350/6 04/1 107/6 076/1 309/0 028/0 به مدرسه مثبت
 تعلق به مدرسه زمان 050/1 05/1 1 200/0 669/0 005/0
 گروه×زمان 017/4 050/1 825/3 765/0 393/0 020/0
 ش تحصیلیالت زمان 400/1 2/1 204/1 098/1 311/0 028/0
 گروه×زمان 800/0 2/1 688/0 627/0 456/0 016/0
نگرش به  زمان 517/92 2/1 299/75 075/55 000/0 592/0

 گروه×زمان 317/52 3/1 804/40 144/31 000/0 450/0 هاسیالهمک

نشان ، 4 جدول متغیره در نتایج تحلیل واریانس چند
شایستگی بین میزان  شدهمشاهده هایوتتفادهد که می

و توانمندسازهای  یلیتحص یهامهارت هایو مؤلفه تحصیلی
دار آماری معنی ازلحاظ، های مختلف آزموندر زمان، تحصیلی

ین به عبارتی میانگ .دار استیتعامل زمان و گروه نیز معن است.
در سه مرحله آزمون آن  هایو مؤلفه شایستگی تحصیلی

 شیو آزماکنترل  در گروه (آزمون و پیگیریپس، آزمونپیش)
 (.P=000/0<01/0) داری داردیبا هم تفاوت معن

 مثبت گیریبین میزان جهت شدهمشاهده هایتفاوت
تعامل  های مختلف آزمون و همچنیننیز در زمان آموزاندانش

(. در بین P=000/0<01/0) استدار یزمان و گروه معن
ر فقط د شدهمشاهده هایتفاوت، مثبت یریگهای جهتمؤلفه

 دارآماری معنی ازلحاظ، هاسیالبه همکنسبت نگرش مؤلفه 
 (.P=000/0<01/0) است
 ایستگیشنمرات میانگین  ها بینتفاوت یصمنظور تشخبه

ها نوبت آزمون بر اساس مثبت گیریتحصیلی و جهت
 یبیتعقاز آزمون ، پیگیری( -آزمونپس -آزمونشیپ)

 استفاده شده است.، یبونفرون

  



 

 

    92 ص    ... بر صلح آموزش اثربخشی | همکاران و زمانی کوخالو

  1400تابستان   | 53 شماره | 15 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

 .5 جدول

 نوبت آزمون بر اساسها در متغیرها بررسی تفاوت یبرای بونفرون یبیتعقآزمون 
 سطح %95تفاوت برای  نانیفاصله اطم

 داریمعنی

 انحراف
 اریمع

تفاوت 
 نیانگیم

 متغیر منابع تغییرات
 نییحد پا باالحد 

 شایستگی تحصیلی آزمونپس-آزمونشیپ -975/4* 766/0 000/0 -893/6 -057/3

 پیگیری-آزمونیشپ -325/5* 742/0 000/0 -184/7 -466/3
 پیگیری-آزمونپس -350/0 198/0 255/0 -848/0 146/0
 هایمهارت آزمونپس-آزمونشیپ -675/0* 163/0 001/0 -084/1 -266/0

 تحصیلی
 یهامؤلفه

 پیگیری-آزمونیشپ -650/0* 174/0 002/0 -087/1 -213/0 یستگیشا
 پیگیری-آزمونپس 025/0 044/0 1 -085/0 135/0
توانمندسازهای  آزمونپس-آزمونشیپ -850/3* 590/0 000/0 -327/5 -373/2

 پیگیری-آزمونیشپ -125/4* 579/0 000/0 -575/5 -675/2 تحصیلی
 پیگیری-آزمونپس -275/0 152/0 233/0 -655/0 105/0
 )کلی( مثبت گیریجهت آزمونپس-آزمونشیپ -350/2* 235/0 000/0 -939/2 -761/1
 پیگیری-آزمونیشپ -500/2* 271/0 000/0 -180/3 -820/1
 پیگیری-آزمونپس -150/0 115/0 603/0 -439/0 139/0
های مؤلفه رضایت از مدرسه آزمونپس-آزمونشیپ -200/0 466/0 1 -368/1 968/0

 مثبت گیریجهت
 نسبت به مدرسه

 پیگیری-آزمونیشپ -125/0 468/0 1 -298/1 048/1
 پیگیری-آزمونپس 075/0 076/0 987/0 -115/0 265/0
 تعلق به مدرسه آزمونپس-آزمونشیپ -225/0 427/0 1 -295/1 845/0
 پیگیری-آزمونیشپ -150/0 452/0 1 -282/1 982/0
 پیگیری-آزمونپس 075/0 084/0 1 -136/0 286/0
 ش تحصیلیالت آزمونپس-آزمونشیپ -200/0 218/0 1 -745/0 345/0
 پیگیری-آزمونیشپ -250/0 208/0 712/0 772/0 272/0
 پیگیری-آزمونپس 050/0 070/0 1 -126/0 226/0
نگرش به  آزمونپس-آزمونشیپ -725/1* 246/0 000/0 -342/2 -108/1

 پیگیری-آزمونیشپ -975/1* 238/0 000/0 -570/2 -380/1 هاسیالهمک
 پیگیری-آزمونپس -250/0* 094/0 034/0 -485/0 -015/0

دهد که نشان می، 5 جدول نتایج آزمون بونفرونی در
، گیریپی آزمون وپس-آزمونتفاوت بین میانگین نمرات پیش

لی یتحص هایمهارتهای )مؤلفه تحصیلی و شایستگی متغیر
دار است آماری معنی ازلحاظ، توانمندسازهای تحصیلی( و
(01/0>000/0 P=با توجه به مقد .)که ها تفاوت میانگین ار

نتیجه  توانمی 99/0اطمینان بیش از  با، ستدی منفی اعد
 آموزاندانشتحصیلی  بر شایستگی، آموزش صلح»گرفت که 

-مونزآتفاوت بین میانگین نمرات پس«. مثبت دارد تأثیر

و  هامهارت هایمؤلفه تحصیلی و پیگیری شایستگی
 یستن داریمعنآماری  ازلحاظ، تحصیلی توانمندسازهای

(05/0<P با توجه به .)آزمون پس ها درمیانگین عدم تفاوت– 
تیجه ن توانمی، های آنمؤلفه و شایستگی تحصیلیپیگیری 
 و هامهارتتحصیلی شامل  میزان شایستگیگرفت: 

از بعد ، گروه آزمایش آموزاندانش، وانمندسازهای تحصیلیت
نابراین ب، داری نداشته استهفته با قبل تفاوت معنی 4گذشت 
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آموزش صلح بر »که ان دریافت تومی 95/0با اطمینان 
 «.ماندگار دارد تأثیر، آموزاندانششایستگی تحصیلی 

آزمون پس-آزمونهمچنین تفاوت بین میانگین نمرات پیش
 هو مؤلف مثبت گیریمتغیر جهت، پیگیری-آزمونیشپو 

دار است ازلحاظ آماری معنی، (هاسیالبه همک نسبت نگرش)
(01/0>000/0 P= با توجه به .) مقدار تفاوتمنفی بودن 

نتیجه گرفت که  توانمی 99/0با اطمینان بیش از ، هامیانگین
ه ب نسبت آموزاندانش مثبت گیریبر جهت، آموزش صلح»

تفاوت بین میانگین نمرات «. مثبت دارد تأثیرمدرسه 
دار معنی یازلحاظ آمار، مثبت گیریپیگیری جهت-آزمونپس

ه ب نسبت نگرش (. ولی این تفاوت در مؤلفهP>05/0نیست )
 عدم تفاوت(. با توجه به P<05/0داراست )معنی، هاسیالهمک

فزایش و ا ثبتم گیریپیگیری جهت – آزموندر پسها میانگین
 نتیجه توانمی، هایبه همکالس نسبت نگرش دار مؤلفهمعنی

گروه  آموزاندانش مثبت گیریمیزان جهت تنهانهگرفت: 
شته ندا داریمعنیهفته با قبل تفاوت  4 از گذشتبعد ، آزمایش

فزایش نیز ا، هاسیالبه همک نسبت نگرش بلکه در مؤلفه، است
آموزش » کهان گفت تومی 95/0 نانیاطمبنابراین با ؛ یافته است

 أثیرتمدرسه به  نسبت آموزاندانش مثبتگیری بر جهت صلح
 «.ماندگار دارد

 گیریبحث و نتیجه

 تگیشایس بر، صلح آموزش تأثیربررسی  یدر پاین پژوهش 
ه نسبت به مدرس، آموزاندانشگیری مثبت تحصیلی و جهت

ر با تأثیرگذاری ب صلح آموزشانجام شد. نتایج نشان داد که 
 موجب رشد شایستگی، تحصیلی توانمندسازهای و هامهارت

شده است.  آموزاندانشتحصیلی و ماندگاری آن در 
شرفت پی صلح بر آموزش تأثیرهای بسیاری در زمینه پژوهش

این  أثیرت، یمطور مستقبهاما پژوهشی که ، تحصیلی انجام شده
یافت  ،قرار دهد موردبررسیتحصیلی  بر شایستگی را یرمتغ

 نشد.

ات غیرمستقیم با نتایج مطالع طوراین تحقیق به هاییافته
 و منصورسپاه، (1396) باباپور پور وانجام شده توسط؛ کاظم

 Hernández، (1391و همکاران ) پورکاظم، (1395همکاران )

همکاران  و Lauritzen (2016) ،Uko، (2016) همکاران و
، Mishra (2015)، (2015الملل )مدارس بین انجمن، (2015)

Millings ( و2012) همکاران و Sağkala (2012همکاران ) و ،
 همسویی دارد.

مثبت آموزش صلح در  یربر تأثعمده این تحقیقات 
(؛ 1396، )کاظم پور و باباپور آموزاندانشپذیری مسئولیت

توانش و پرورش نگرش شهروند جهانی ، افزایش دانش
(؛ سازگاری هیجانی و 1391 پور و همکارانکاظم) انفراگیر

و شرفت پی، تحصیلی موفقیت التحصیلی وفارغ، سالمت روان
(؛ تغییرات 1395، منصور و همکارانسپاه) یاز زندگ یترضا

 یاندر مپرخاشگری و درگیری ، مهار خشونتسوی رفتاری به
، نفس(؛ دارا بودن اعتمادبهUko et al., 2015) آموزاندانش

و اقالنه های عاستقالل و احترام و نیز تمایل به گرفتن تصمیم
های (؛ موفقیت برنامه2015، الملل)انجمن مدارس بین یدهسنج

؛ (Mishra, 2015) در مدرسهآموزشی مرتبط با مقولة صلح 
 ستگیبدلافسردگی درنتیجه  و کاهشارتباط بهتر با مدرسه 

( و افزایش سطح Millings et al., 2012ایمن با همساالن )
دارد.  تأکید( Sağkala et al., 2012) آموزاندانشهمدلی در 

نشان داد که ( 2016) همکاران و Hernándezهمچنین تحقیق 
 در محیط یو عاطفاجتماعی  ارتباطات بر، شایستگی تحصیلی

 معلمان و انتظاراتهای والدین آموزش، مدرسه
 تأثیرگذاراست.

 توانمندسازهای، ایستگی تحصیلیشهای بین مؤلفه از
اند. رفتهقرارگ یادشدههای آموزش یرتحت تأثبیشتر ، تحصیلی

 ،انگیزش، یفرد ینب هایمهارت)توانمندسازهای تحصیلی 
ها و رفتارهایی نگرش (یلیتحص یریدرگمطالعه و  هایمهارت

دارد  نیاز هاآنهستند که یادگیرنده برای استفاده از آموزش به 
(Van Wieren, 2011 در تبیین این نتیجه تحقیق .)وانتمی 

گفت؛ مقصود از یادگیری باهم زیستن و یادگیری زندگی کردن 
، گراتوانایی درک سایر افراد در یک فضای کثرت، با دیگران

، Lauritzen (2016). به اعتقاد استها و صلح احترام به تفاوت
ط رواب، هاانسانبرقراری صلح میان ، آموزش صلحهدف اصلی 

هاست. این جوامع و فرهنگ، کشورها، هاگروه، بین فردی
و ها نگرش، هامهارت، ها با پرورش و تقویت دانشآموزش
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ادر را ق آموزاندانش، شودکه باعث تغییر رفتار می ییهاارزش
هم از نوع آشکار و هم از نوع ، از کشمکشسازد تا می

 لح یزآمصلح صورتبهممانعت کنند و تضادها را ، ساختاری
ها و جلوگیری از آموزش صلح در زمینه حل کشمکش، کنند

، روان سالمت سازگاری هیجانی و، بروز خشونت
اطات ارتب یجادو انفس بردن اعتمادبه باال، پذیریمسئولیت

 تأثیرگذار بوده و موجبات، آموزاندانشبین  یتیو حمامثبت 
 و مطالعه هایهارتم، انگیزش، یفرد ینب هایمهارتارتقای 
تحصیلی آنان را فراهم نموده و به این طریق در رشد  درگیری

 مؤثر بوده است. آموزاندانش شایستگی تحصیلی
بر  ،آموزش صلحنتیجه بعدی تحقیق حاضر نشان داد که 

ثبت و م تأثیر، نسبت به مدرسه آموزاندانشگیری مثبت جهت
از های رضایت ؤلفهم، ماندگار دارد. در رابطه با این متغیر

 و نگرش یلیتالش تحص، به مدرسه احساس تعلق، مدرسه
اکی قرار گرفت. نتایج ح موردبررسیها نیز نسبت به همکالسی

های انجام شده بر نگرش نسبت به مثبت آموزش تأثیراز 
 ها بود.همکالسی

 شمسایی افریشم و، (1397) نتایج مطالعات یوسفی
(1397) ،Popa & Bochis (2013) ،Millings  و همکاران
(2012) ،Wentzel ( و 2010و همکاران )Waters و 

 .تاسهمسو  نوعیبهبا نتیجه این تحقیق ، (2009) همکارانش
د تواند به بهبومی، آموزش صلح، نتایج حاصله بر اساس

 در آموزاندانشها و روابط بین نگرش نسبت به همکالسی
 ( دریافتند که1397) ییو شمسامدرسه منجر شود. افریشم 
 رشد و یسالمت روان یو ارتقاآموزش صلح باعث رشد 

 یاجتماع یهامهارتتقویت شود. میاجتماعی کودکان 
 احساساثربخش برای افزایش  یهااز روشیکی ، آموزاندانش
 & Popaمطالعات  .(1397، یوسفی) است به مدرسه تعلق

Bochis (2013) ،Millings نشان داد  نیز، (2012) و همکاران
واند تکه میزان صمیمیت و وجود روابط دوستانه در مدرسه می

در نوجوان احساس پیوند و تعلق به مدرسه ایجاد کند. 
 از مدرسه آموزاندانشساز خشنودی زمینه پیوندجویی معلم

 و Waters(. در الگوی Wentzel et al., 2010شود )می

بین  طرواب تأثیر تحت مدرسه با ارتباط نیز (2009) همکارانش
 دارد. ( قرارو معلمان همساالن، والدینبا ) فردی

 تر ومحیط مدرسه را مثبت آموزاندانشبنابراین هراندازه 
به همان نسبت مسیر پرورش ، ارزیابی کنند تربخشیترضا

آموزانی که احساس پیوند با هموارتر خواهد بود. دانش هاآن
چنین اگر دانند. همه میخود را متعلق به مدرس، مدرسه دارند

در  ،نسبت به روابط با دیگران مثبت باشد آموزاندانش نگرش
 نیز روابط مثبت و عمیقی با اطرافیان خواهند داشت. یندهآ

 تحصیلی شایستگیبر  آموزش صلحمثبت  با توجه به تأثیر
آموزش نسبت به مدرسه  آموزاندانشمثبت  گیریو جهت
یک موضوع درسی در نظام تعلیم  عنوانبهتواند هم صلح می
ا یک اصل راهنم صورتبهدر نظر گرفته شود و هم  و تربیت

؛ (Lauritzen, 2016) برای راهی که مدارس باید بپیمایند
ها در برنامه درسی یا این آموزش، شودبنابراین پیشنهاد می

های مختلف تحصیلی ها و دورهدر پایه آموزاندانش برنامهفوق
ود و معلمان و اولیای مدرسه با شرکت در گنجانده ش

با این مفاهیم و اهمیت و ضرورت ، های آموزشیکارگاه
درس آشنا  هایکالسدر محیط مدرسه و  هاآنپرداختن به 

 ومتنوع  هایروششوند. همچنین والدین و مربیان باید با 
معرض مفهوم صلح و مصادیق آن  را در آموزاندانش، جذاب

این مسیر به معرفی الگوهای عملی رفتارهای  قرار دهند و در
، یاددادن علم، دیگرخواهانه مانند دستگیری از دوستان ناتوان

و هزاران مورد دیگر که در منابع  ترهابزرگاحترام به ، همدلی
 بپردازند.، فراوان شده است تأکید هاآندینی ما بر 

محدود بودن جامعه ، این پژوهش هایمحدودیتاز یکی 
محدودیت دیگر عدم امکان کنترل . ی به جنسیت دختر بودآمار

شرایط ، اجتماعی -گر مانند پایگاه اقتصادیمتغیرهای مداخله
ایج تواند بر نتکه می ؛ها بودمحیطی و وضعیت عاطفی آزمودنی

آتی  هایپژوهششود تا در پیشنهاد می، بنابراین؛ مؤثر باشد
کان متغیرهای مطالعه در دو جنس صورت گیرد و تا حد ام

 .گر کنترل شوندمداخله

 منافعتعارض 

 منافع ندارم.تعارض 
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مقایسه اثربخشی آموزش (. 1396) م.، احمدی و خ.، ابوالمعالی
عاطفی همکارانه و آموزش ذهن آگاهی در -اجتماعی

مثبت نسبت به مدرسه و مهارت حل  گیریافزایش جهت
دختر پایه اول دوره اول  آموزاندانشاجتماعی  مسئله

رشته ، نامه دوره دکتریایانپ متوسطه شهر زنجان.
 دانشگاه آزاد رودهن.، تربیتی شناسیروان

بر  آموزش صلحاثربخشی (. 1397) .م م.، شمسایی ؛ وم، فریشما
 .دبستانیکودکان پیش یسالمت روانو  یرشد اجتماع

 تهران.، مدرسه شناسیروانهمایش ملی  نجمینپ
تحلیل رویکرد (. 1396) ح.، یارصاحب ؛ وآ، سعداللهی ،م.، پیری

درسی  هایکتابیادگیری برای باهم زیستن در سیمای 
دوفصلنامه مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی. 

 .147-126، (11)6، شناسی معاصرجامعه هایپژوهش
(. اثربخشی 1397) س. ن.، احمدی ؛ ون، باباخانی، الف.، حجازی

 ارتباطی بین فردی بر میزان پرخاشگری هایمهارتآموزش 
دبیرستانی.  آموزاندانشو رفتارهای تکانشی در میان 

 .38-11، (40)12، آموزشی هاینظام فصلنامه پژوهش در

 (.1397) س.، جعفری ؛ والف الف.، بیدختیامین م.، ذوالفقاریان
 یسروش تدررابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و 

دانشجویان با  هایشایستگیبا توسعه  فعال اساتید
 هاینظامفصلنامه پژوهش در یگری کسب دانش. میانج

 .204-181، (40)12، آموزشی

 ؛ وس.الف، میرمحمدتبار، ص.، پورعدلی، ص.، اقدام زادهرسول
 در اجتماعی هایرسانه نقش تحلیل(. 1394) .س، افشار

 ود .ایرانی جوانان بین در نوین زندگی سبک به گرایش
 .60-33، (6)4، معاصر یشناسجامعه هایپژوهش فصلنامه

 آوریتاب مدل(. 1395) س.، بهزادی ؛ وز، براتی، م.، منصورسپاه
-علمم رابطه و شایستگی تحصیلی اساس بر تحصیلی

 .44-25، (25)7، شناختیروان هایمدل و هاروش. شاگرد

(. 1396) کارگروه تخصصی شبکه جهانی مذاهب برای کودکان.
امیر ، والمعالییادگیری زندگی با هم. ترجمه خدیجه اب

 .نشر علم: تهران مسعود رستمی و افسانه بوستان.
 برنامه تأثیر(. 1391) ر.، پورعلیجان ؛ وع، خلخالی، الف.، پورکاظم

 - علمی فصلنامه جهانی. شهروند یتدر ترب آموزش صلح
 .62-49 (3)3، آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی

 آموزش صلح تأثیر(. 1396) م.، باباپورواجاری ؛ والف، پورکاظم

 پژوهشی-علمی فصلنامه .آموزاندانش پذیریمسئولیت بر

 .82-65، (4)8، آموزشی مدیریت در نو رهیافتی
 نقش(. 1396) .م، یرهاشمیم ؛ وخ، یابوالمعال، ش.، یموسو

 محیط بین رابطه در تحصیلی یهاهیجان گرمیانجی
 دوره نترادخ در تحصیلی یستگیو شا گراسازنده یادگیری

 کاربردی هایفصلنامه پژوهش. تهران شهر متوسطه دوم
 .95-72، (2)8، شناختیروان

رویکرد تلفیقی ایماگوتراپی و  اثربخشی (.1396)ن. ، هنرپروران
ها روش. کاریانتخرابطه با ابژه بر کنترل عواطف زوجین 

 .10-1، (27)8، شناختیروانهای و مدل
اجتماعی بر  هایمهارتآموزش  اثربخشی (.1397) ن.، یوسفی

همایش ملی  پنجمین .تعلق به مدرسه احساس شادکامی و
 تهران.، مدرسه شناسیروان
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