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 مقاله پژوهشي 

  یت زندگیفیبر ک صلحبر  یمبتن شناختیروانآموزش  ین اثربخشییتع
  یک مطالعه مقطعی: امواج مغز يز موردیان همراه با آنالیدانشجو

  
  ٤کسترومياسورکر س، ٣يضيدرضا عريحم، ٢*يم عسگريکر، ١ريزهرا خ

 
  16/11/1397تاریخ پذیرش  27/08/1397تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

از  ياريبس تواندمي سازهن يبر ا يمبتن هايآموزشاست.  شناسيجامعهو  شناسيروانت در علم يمسائل حائز اهم ازجملهموضوع صلح : هدف و زمينهپيش
 يآزمون اثربخش، بر صلح مؤثر شناختيروان يرهاين متغيروابط ب وجويجستن پژوهش يد. هدف ايرا حل نما ين فرديو ب يدرون فرد شناختيروانمشکالت 

 بوده است. يرات امواج مغزييتغ يمورد يبر صلح و بررس يمبتن يکرد آموزشيرو

 اصفهان ان دانشگاهيدانشجو شامل پژوهش يآمار جامعه. بود کنترل گروه با آزمونپس آزمونپيش طرح با آزمايشي نيمه نوع از حاضر پژوهش: کارروشمواد و 
گرفتند. در  يجا گروه سه در يبه شکل تصادف و انتخاب دسترس در گيرينمونه وهيش به نفر ۷۰ که در مرحله نخست پزوهش بودند؛ ۹۶-۹۷ يليتحصسال  در

اس يمق، )۲۰۱۴، (نلسون يرونيبا استفاده از پرسشنامه صلح ب يقبل هايپژوهشن شده در ييتع يرهايشکل گرفته بر اساس متغ يکرد آموزشيرو، مرحله نخست
آموزش مذکور بر امواج  تأثير، ) مورد آزمون قرار گرفت. در مرحله دوم پژوهش۲۰۱۰، و همکاران ي(سواتسک يت زندگيفي) و نردبان ک۲۰۱۴، ادراک خود (نلسون

  شد. يبررس يسه آزمودن يمغز
 يتردارمعني شيو گروه گواه توانسته است افزا يرفتار -ياس با درمان استاندارد شناختيبر صلح در ق يمرحله نخست نشان داد که آموزش مبتن يهاافتهي: هايافته

ن موج تتا يانگيج مرحله دوم نشان داد که ميجاد کند. نتايا )> ٠٠١/۰p( يروني) و ب> ٠٠١/۰p( يو صلح درون )> ٠٠١/۰p( يت از زندگيرضا يهاشاخصدر 
  داشته است. يکاهش ين موج بتا رونديانگيو م يشيافزا يروند

گر منجر يد يشده و از سو يش توجه فرد به مسائل ارتباطيک سو منجر به افزايت از يت و رضايامن، احساسات صلح مدار مثل وقار يکار رو: گيرينتيجهبحث و 
ل کرده يف صلح محور و ارتقاء سالمت فرد را تسهمربوط به افکار و اهدا يارتباط-يذهن يهاز فعال شدن شبکهيشده و ن يدر حل مسائل اجتماع پذيريانعطافبه 

  است.
 مغز، يرفتار-يدرمان شناخت، يت زندگيفيک، صلح شناسيروان: يديکل هايواژه

  
 ١٣٩٨ ينفرورد، ۶۳-۷۷ ص، اول شماره، مايسدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ۰۹۳۸۰۱۷۱۲۱۸: تلفن ران.يا، اصفهان، دانشگاه اصفهان، يشناسروانو  يتيعلوم ترب يدانشکده، اصفهان: آدرس مکاتبه
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  مقدمه

که  د دارديتاک ييافکار و رفتارها، هاهيجانصلح بر  شناسيروان 
 صلح به شناسيروان، کاهش خشونت است. از نگاه مثبت شانهدف

و ارتقاء عدالت  هاتعارضحل  يبرا هاگروهافراد و  يدنبال توانمندساز
ان جوامع يز در ميخشونت گر يکردهايبا استفاده از رو ياجتماع

                                                             
  رانيدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا، يو روانشناس يتيعلوم ترب یدانشکده، يعموم يروان شناس يتخصص يدکتر يدانشجو ١
  مسئول) سندهيران (نوي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايو روانشناس يتيعلوم ترب یدانشکده، شناسيروانار ي، دانشيکوفارماکولوژيسا يدکترا ٢
  رانياصفهان، ا، دانشگاه اصفهان، يو روانشناس يتيعلوم ترب یدانشکده، ي، استاد روان شناسيعموم يروان شناس يدکترا ٣
 ، لوند، سوئديو روان شناس يدانشکده علوم اجتماع يس بخش شناختيرئ ،يشناخت يروان شناس يدکترا ٤

5 Peace building 

و گسترش  ياست که تحت عنوان برقرار يزين همان چياست و ا
 انديشيدن، صلح به پرداختن بر اينبنا ).۱( شودمياد ياز آن  ٥صلح
 ربيتت، برقراري صلح براي داريم نياز ما. است آرامش به رسيدن براي

، است تيبه تربت انسان يانسان انديشمندان نزد كه همانطور. شويم
ن سبب يفرد است و به هم يت صلح طلبيامد تربيز پياو ن يصلح طلب
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که  ي. زمانيابدميت يانه اهميصلح جو يتيص شخصيخصا ييشناسا
د آن را شامل يآيان ميصلح مدار صحبت به م يتيشخص يژگياز و
شفقت بر ، رش خوديکه عبارت است از پذ ١يبر صلح درون دانيممي

ن ابعاد مختلف خود يب يوجود هماهنگ، نگرفتن بر خودخشم ، خود
ات صلح مدارانه که ارتباط معکوس با روان ياز روح يو برخوردار

که دربردارنده نگرش و رفتار  ٢ين فرديز صلح بين، دارد يينژندخو
جاد کننده و يا يها و رفتارهانگرش، گرانياز خشونت با د يعار

م يکه ارتباط مستق خلقيخوشو  گرانينگهدارنده روابط باثبات با د
، هاگروهنگرش صلح مدار به ملل و  تاًينهاو ، دارد ٣NEOرش در يبا پذ

ت به يشخص کهازآنجاييو  .)۳( ي) و صلح شهر۲عت (يصلح با طب
اشاره دارد  يبا ثبات فرد يهاو نگرش يحاالت روان شناخت، رفتارها

الت حا، رفتار يدارا يتيشخص يژگيک وي عنوانبهز ين يصلح مدار
 جاديدر ا مؤثرعوامل  يياست. در ادامه به شناسا مدارصلحو نگرش 

  .پردازيممي گراييصلح
در گذشته روان شناسان افراد را بر اساس نحوه تعاملشان با  

اما  ،کردندمي يطبقه بند گرياريگران به دو دسته پرخاشگر و يد
 نعنوابه» جوييتيآش« گيرياندازهف و يدر تعر ياندک هايپژوهش

از  توانيم) را ۴( ٤صورت گرفته است. گالتونگ يل فرديک تماي
لح مفهوم ص يه پردازان صلح محسوب کرد که با معرفين نظرينخست

خته ينبود خشونت و درآم يفرا يزين باور بود که صلح چيمثبت بر ا
صلح ، )۵( ٥استرنبرگ و دابسون، مثال ياست. برا يبا عدالت اجتماع

 يستيجلوتر نلسون و کر يف کردند. کميحل تعارض تعر يرا به معنا
شان يو باورها هامهارت، هاارزش) افراد صلح محور را با توجه به ۶(

چون  هاييارزش مدارهاصلحن باورند که يبر ا هاآن. اندکردهف يتعر
چون ارتباطات  هاييمهارت، يزيو خشونت گر يعدالت اجتماع

ا دارند که رفتار توام ب ينين چنيا ييگسترده و حل مسئله و باورها
، رليگر زيد ي. از سوگرددميمنجر  يمثبت يامدهايبه پ هاآنصلح 

ل به توجه به يت صلح محور را تماي) شخص۷( ٦پسيليو ف، يارتيمور
ن امر به نوبه خود يف نمودند که ايگران تعريفرد با د يهاشباهت
ش يروابط خو متقابالًگران و يدگاه ديفرد در ادراک د شوديمسبب 
) فرد صلح ۸( ٧تونيم دتريجد هايپژوهشان يباشد. در م ترموفق

  .داندميز يخشونت گر يمحور را فرد
بر اساس  ي) صلح درون۹( ٨و فانگ، ناتسون، سايتيدگاه ياز د

 از يدگاه برخين دي. در اشودميف يعواطف مثبت تعر گذاريارزش
ارزش  نييپا يختگيبه عاطفه مثبت با برانگ، نير چينظ هافرهنگ

. سازه شودمي يو آرامش تلق يکه همان صلح درون دهندمي
                                                             

1 Intra peacefulness 
2 Inter peacefulness 
3 Neuroticism- Extraversion- Openness 
4 Galtung 

، عاطفه مثبت هايشاخص، ييشاخص نوروزگرا، )۱۰( ورزيشفقت
ک يم نزدي) از مفاه۱۱صلح و ادراک خود ( با توام احساسات ميمفاه

، )۱۲ن حوزه نلسون (يگر پژوهشگران ايهستند. از د يصلح درون به
عامل بزرگ  ۵در آزمون » يريتوافق پذ«معتقد است که شاخص 

د. باش ين فرديصلح ب يمفهوم پرداز يبرا يراه تواندميت يشخص
، ترکم ين شاخص با پرخاشگريکه کسب نمره باالتر در ا يبه نحو
ر ز دير خشونت آميغ هايکسبشتر و اتخاذ يب ين فرديب يهمکار

توافق ، يليفراتحل يمطالعهک يحل تعارضات همراه است. طبق 
پرخاشگرانه و ضد  يهاواکنشبا  دارمعنيارتباط معکوس  يريپذ

 متضمن ين پرخاشگريين وجود سطوح پاي). با ا۱۳داشت ( ياجتماع
ازن متو يگران رفتارهايست که فرد در روابط خود با دين موضوع نيا

تنها  يزيقت خشونت گري). در حق۱۴و مداراگونه نشان دهد (
ست بلکه خشن نبودن نسبت به خود يگران نيدن به ديخشونت نورز

کل ش هايويژگير يب شناخت ساين ترتيو بد گيرددربرميز يرا ن
 يورضر رسانندمي يارين توازن يت صلح محور که به ايدهنده شخص

  .نمايدمي
و  هانگرش، به مجموع رفتارها توانديمت صلح محور يشخص

 يهاتيموقعو  هازماناطالق شود که در طول  ايهيجانيحاالت 
 ايک يبه ثبات در  تواندميگر يد ي). از نگاه۱۲دارند (يگوناگون پا

ز اشاره داشته ي...) نيطيمح، ين فرديب، يچند حوزه از صلح (درون
رفتار توام با صلح ، ) از صلح۳( ف آندرسونيباشد. بر اساس تعار

از خشونت  يط متوازن و عاريجاد و حفظ شراياست که با ا يرفتار
زان يبا م )= ۴۳/۰r( يدارمعنيم يهمراه باشد که ارتباط مستق

ن ي). به هم۱۵دارد ( شناختيروان يستيو بهز يت فرد از زندگيرضا
و  هستند که به خلق هاييآن، صلح مدارانه هاينگرشب يترت

 يجانيز اشاره دارند و حاالت هيط متعادل و مصالحه آميگسترش شرا
چون  يهستند که بر اساس تجربه احساسات مثبت يحاالت صلح مدار

م که يسته است بگوئي. شاآيندميصبر به وجود  وقار و، آرامش
د. به ل کنيتسه تواندميز يرفتار معطوف به صلح را ن، احساس صلح

مثبت  هايهيجانکه  انددادهنشان  يتجرب هايپژوهشق ين طريهم
 رسانياري يمشارکت و رفتارها، يهمکار، ش حل تعارضيسبب افزا

 افکار سازيفعال). احساس صلح مدارانه ممکن است به ۱۶( شوندمي
حال  در يکه به شکل باثبات يختم شود و فرد جويانهآشتيو اهداف 
ن يب هايتعارض يشتريب جانات توام با صلح باشد با احتماليتجربه ه

با  بين ترتيبه ا .کندمي وفصلحلز يق صلح آميرا از طر اشيفرد
 هايزمينهانتظارات و ، هاارزش؛ يمحور-انتظار ثبات در صفت صلح

5 Sternberg & Dobson 
6 Ziller, Moriarty & Phillips 
7 Mayton 
8 Tsai, Knutson & Fung 
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 يا برهه زمانيطه يک حيرا در  يکه سطوح صلح محور ايشناختي
گر يد هايحيطهو  هازماننکه در ياحتمال ا، دهندميخاص ارتقاء 

  ).۱۱هم فعال شوند وجود دارد (
محسوب  جوييآشتي يهسته) دو عامل ۱۲از نظرگاه نلسون (

اهداف و هنجارها ، هاارزشکه اشاره به  ١زندهيعامل برانگ: شوندمي
 يميتنظ-الت خوديتما، هاشايستگيکه به  ٢دارد و عامل توانمندساز

 ينگران يشزيمرتبطند. در بعد انگ يشناخت-يادراک يهايو آمادگ
ا ب يخوش سخن که يت دارد به نحويگران اهميد يستيبهز يبرا
، رانگيرش دين پذيو همچن هاآننسبت به  انديشينيکگران و يد

با  هاآنبه  يو دلسوز يز دادگريو ن هاآنو اعتماد به  بخشيآرامش
). ۱۷( بردمي جوييآشتيما را به سمت ، يکاهش اضطراب و افسردگ
 يحل مسائل اجتماع ييتوانا يکار بر رو، و اما در بخش توانمندساز

، )۲۰جانات (يت هيريو مد يکنترل-خود، )۱۹( ٣گيريديدگاه، )۱۸(
ش سطوح يمنجر به افزا تواندمي) ۲۱( يدواريو ام بينيخوش
  گردد. محوريصلح

 يوبرفتار خ، ستنديبرخوردار ن يمناسب يکه از صلح درون يافراد
 هاشادي، برندمين رنج يياز عزت نفس پا، مثال يبا خود ندارند. برا

است  نييپا يتشان از زندگيرضا، کنندميتجربه  يترکم هايلذتو 
از احساسات را در طول عمر خود  ايگسترده يمجموعهو در کل 

 يعار» خود« همچون يميگر سخن مفاهيبد ).۲۲( کنندنميتجربه 
 يشفقت بر خود و خودکارآمد، عزت نفس، پنداره-خود، از خشونت

ز سطوح يت نيعامل بزرگ شخص ۵. بر طبق آزمون شوندميمطرح 
 يجانيتجربه حاالت ه يشتر برايب يبا آمادگ يين روان نژندخوييپا

درک ، ين صلح درونيا ينتيجه). در ۲۳مرتبط است ( توام با صلح
 و به دهدميرون هم رخ يط بينه با محفعاال يريبهتر از جهان و درگ
 يابديمش يهم افزا يرونيصلح ب، يش صلح درونيعبارت بهتر با افزا

در حل  ينتر صلح درونييکه افراد با سطوح پا ي). به نحو۲۴(
). در ۱۱( آورندمي يرو يشتر به پرخاشگريخودب هايتعارض

ز يگران نيد، انه دارديجو يآشت يکه شخص رفتار يقت زمانيحق
جاد ارتباطات يب بستر اين ترتيمقابله به مثل کرده و به ا

با روابط  يشتنيفرد از خو يابي. با بهبود ارزيابدميارتقاء  بخشرضايت
ن چرخه در يا انه افزوده شده ويجانات صلح جويبر تجربه ه، خوب

. کنديمشتر حرکت يو سالمت ب ترکيفيتبا  يت به سمت زندگينها
رز که به ط يم؛ مخلوقاتيهست ييکندو يمخلوقات، يجانيما از نظر ه

ود خ يکندو يگر اعضايبه دنبال روابط مثبت با د يريزناپذيگر
                                                             

1 Motivational factors 
2 Enabling factors 
3 Perspective taking 
4 Lee, Ashton, Choi & Zachariassen 
5 Tam 

 الوهعاست و  يستيبهز يم. داشتن روابط مثبت از عناصر اصليهست
ز ين توسط تکامل يا دستاوردي ييمعنا، يمشارکت، يجانيه يايبر مزا
روابط مثبت را  هاانساننان حاصل شود که يتا اطم شودميت يحما

  ).۲۵( کننديمارزشمند دنبال  يهدف عنوانبههمواره 
 هينظر از برگرفته( عتيطب با يآشت بعد حاضر پژوهش در

 ياست چرا که آشت شده اضافه يرونيب و يدرون بعد دو به) آندرسون
 ودشمي محسوب مدار يآشت تيشخص يهاجنبه گريد از عتيطب با
ن يکه ب انددريافتنه) ۲۷( ٤اسنيو زاخار، يچو، اشتون، يل ).۲۶(

 يدارمعنيمتوسط  يعت همبستگيارتباط با انسان و ارتباط با طب
ه يشب تواندميعت يارتباط با طب يکه چگونگ يوجود دارد به نحو

) ۲۸( ٥مثالتم عنوانبهگر افراد باشد. يارتباط با د يبرقرار يچگونگ
 به شوندميعت قائل يطب يت و ذهن برايکه هو يينشان داد آنها

عت را نشان يت از طبيمراقبت و حما يرفتارها يشترياحتمال ب
 يژگينه وين در زميشيپ هايپژوهش کهازآنجايي. دهندمي

 يصخا يهاارزششتر به يب يبنديپا يايصلح محور گو يتيشخص
از خشونت  يعار يو رفتارها، يرخواهيخ، )۲۹( ييچون جهان گرا

گر يکديبا  ييعت گرايو طب يکه صلح مدار رودمي) انتظار ۱۵است (
  مرتبط باشد.

به آن  ين پژوهش به شکل مورديکه در ا يدتريمفهوم جد
 ديجد يهامهارت است. کسب مدارصلحپرداخته شده است مغز 

 زين و هاسيناپس هيئتما در رييتغ جاديا با آموزش و درمان دنبالبه
 را يپذيرانعطاف، مغز يخاکستر و ديسف ماده در يساختار راتييتغ

 .)۳۰بماند ( يباق هاماه اي هاهفته يبرا تواندمي و داده شيافزا
ص ياز خصا که-نگرمثبتنشان داده است که مغز افراد  هاپژوهش

از سبک  ين تفاوت ناشي. اکندميمتفاوت کار  -است مداريصلح
بت جانات مثيمثال ه يبرا، کنندمياست که اتخاذ  يمتفاوت يزندگ

 يمعج هايفعاليتدر  يشتريمشارکت ب، کنندميتجربه  يشتريب
 يدارند و به دنبال معنا در زندگ تريباثبات ين فرديروابط ب، دارند

در عملکرد  هاتفاوتن يا يبه ردپا هاپژوهشاز  يخود هستند. برخ
) در ۳۱( ٦و پوسنر، لو، نمونه بوش ي. برااندپرداختهو ساختار مغز 

ن يح ٧تينگوليقشر س ترقداميلعه خود نشان دادند که بخش مطا
از خود نشان  يشتريت بيمثبت فعال هايارزيابي-خودل يتحل
 يعملکرد يسيمغناط رزونانس بر آن مطالعات عالوه. دهدمي

)(fMRI بينيپيشستم يرا به س ٨ياتال قداميدر انسان منطقه استر 
. در )۳۲( انددانستهمثبت مرتبط  هايمحرکز يو انتظار پاداش و ن

6 Bush, Luu, & Posner 
7 Cingulate cortex 
8 Ventral striatal 
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جانات پرداخته يو ه ين امواج مغزيرابطه ب يکه به بررس يپژوهش
 ير مثبت با امواج آلفايتصاو يداد که تماشاج نشان ينتا، شده بود

است در دامنه  ي. آلفا موج)۳۳( ير منفيهمراهند تا تصاو يباالتر
سم مغز رابطه عکس دارد و با يبا متابول، هرتز ۱۲تا  ۸ يفرکانس

و همکاران  ياحمد ي). در بررس۳۴احساس آرامش همراه است (
 -مداريصلحنقطه مقابل –افراد پرخاشگر  يل امواج مغزي) تحل۳۵(

، يشانيپ يت تتا در نواحياز فعال تريپايينزان ينشان داد که م
زان ين افراد مين ايانه وجود دارد. همچنيو آه يمرکز، يجگاهيگ

و  يمرکز، يجگاهيگ، يشانيپ يت بتا را در نواحياز فعال يباالتر
افتند ي) در۳۶و همکاران ( ١بکير، بر آن عالوهانه نشان دادند. يآه

ت آلفا در لوب فرونتال همراه است. يفعال ينگيبا ناقر يکه پرخاشگر
. شودميمکره چپ مشاهده يت در نيش فعاليکه افزا يطوربه

ت در فرونتال چپ يش فعالينشان دادند که افزا هايافتهن يهمچن
، مثال انعنوبهمرتبط است.  پزشکيروان هايآشفتگيمثبت با  طوربه

در  يرشتيب يامواج آلفا يدارا يافسردگ ينيص باليتشخ يافراد دارا
 ياز سو).ّ ۳۷ر افسرده هستند (يخود نسبت به افراد غ يشانيپ لوب

ش از غم گزارش شده يب يجان شاديت آلفا در تجربه هيگر فعاليد
گوناگون ذکر شده در باال ما را بر آن داشت تا  هاييافته). ۳۴است (

 يامواج مغز بررس يبر صلح رو يآموزش مبتن تأثر يشيبه شکل آزما
  م.يينما

که تا کنون  ييهاهينظرک از يچ يهت صلح مدار در يشخص
 رخيمنک يجاد يا يبرا يروازاينمطرح نشده است.  ماًيمستق، ميگفت

رتبط م يتيو حاالت شخص هاويژگي ييصلح مدار شناسا يتيشخص
 که در طول زمان يباثبات هايويژگي، نمايدمي ين مفهوم ضروريبا ا

ده کنن بينيپيشو  کنندنمير ييگوناگون تغ هايموقعيتو در 
 يارتباط يهاتيموقع نيترمهمهستند.  يو ارتباط يفرد يهارخمين

، گوناگون خودش يهاجنبهن مطالعه ارتباط فرد با يشده در ا يبررس
 تيف جامع از شخصيک تعريکه سازنده ، عت استيگران و طبيد

  .باشدمي) ۳صلح مدار بر اساس نظر آندرسون (
ت صلح يشخص يحوزه اصلدر پژوهش حاضر بر اساس سه 

در مرحله اول پژوهش با استفاده از ، هانگرشحاالت و ، محور؛ رفتار
 يعسگر، يضيعر، رياستخراج شده در پژوهش خ دارمعني يرهايمتغ

 يبر راهبردها يمبتن يکرد آموزشيک روي) ۳۸و اسورکر (
تا  گرديدو اجرا  يصلح محور طراح يروان شناخت يتوانمندساز

 با يمهربان، خاطر تيامن، يآرامش درون، توازن شيبتواند با افزا
با  يافراد، يارتباط يباورها و هاارزش يرو بر کار زين و شتنيخو

 يتيشخص يهايزگيو کهازآنجاييت کند. يترب مدارصلحص يخصا
 ويژهبه شناختيروانم يبا مفاه يکيار نزديارتباط بس يچون صلح طلب

                                                             
1 Rybak 

در بستر  تواندميمربوطه  هايآموزش، دارند يشناخت اجتماع
 يمثبت به شکل هايتوانمندسازيو  شناختيروان هاينظريه

ر با خود به س يکه در صلح درون يرد. انسانيرانه صورت پذيشگيپ
ز يو ن يصلح اجتماع، ين فرديبه صلح ب يشتريبا احتمال ب بردمي

در جامعه ما  ن تالشينخست ي. پژوهش جارنهدميارج  يصلح جهان
و  باشدميبرگرفته از آن  يهاآموزهصلح و  شناسيروان يمعرف يبرا

  : ر استيز هايفرضيهدرصدد آزمون 
زان يش ميبر صلح باعث افزا يآموزش مبتن .۱

در افراد  يصلح محور هايشاخصو  يت زندگيفيک
 .شودمي

بر صلح در عملکرد امواج مغز  يآموزش مبتن .۲
 .کندميجاد ير اييتغ

  
  کار روشمواد و 

ح ت صليبا توجه به هدف کلي پژوهش مبني بر ارتقاء شخص 
(هوش  يبر صلح درون فرد يمبتن يهاآموزش محور با استفاده از

و  ت خشميريمد، شفقت بر خود، عزت نفس، ييمثبت گرا، يجانيه
 يريدگاه گيد، حل تعارض، بخشش، ي(همدل ين فردي) و بيبازدار

ز فرد ا يابيزان ارزيآن بر م تأثير يبررس) و يتيحما يهاشبکهو 
دو مرحله بود.  ين پژوهش دارايا يرونيو ب يصلح درون، يزندگ

بود و طرح تحقيق به صورت  يشياز نوع شبه آزمامرحله اول پژوهش 
 يرفتار -يشناخت، بر صلح يسه گروهي از نوع گروه آموزش مبتن

)CBTن يدر اد. ياجرا گرد آزمونپسو  آزمونپيشهمراه با ، گواه ) و
مورد  d2)β+Zα/2N= 2 (Z/2 با استفاده از فرمول مرحله حجم نمونه

مقدار ، ۹۶/۱نوع اول  يمتناظر با خطا Zمحاسبه قرار گرفت (مقدار 
Z در نظر  ۲۵/۰و اندازه اثر معادل  ۸۴۲/۰نوع دوم  يمتناظر با خطا

ان دانشگاه ين مرحله پژوهش دانشجوينمونه آماري اگرفته شد). 
نفر بر اساس فراخوان انتخاب و پس از  ٧٠اصفهان بودند که 

با استفاده از  پزشکيروانو  ياز نظر اختالالت پزشک گريغربال
 امديپ ) و٣٩ز (يک بلند فرم يروان سالمت وستاريپ هايپرسشنامه

(با استفاده از پرتاب تاس  ي) به شکل تصادف٤٠همکاران ( و المبرت
 ٤و  ٣اعداد ، بـراي گروه اول ٢ و ١عداد که ا يانجام شد به نحو

شد) براي گروه سوم در نظر گرفته  ٦و  ۵ براي گـروه دوم و اعـداد
نفر  ٥٧از سه گروه قرار گرفتند (در انتها گروه نمونه به  يکيدر 
 تيرضا: از بودند عبارت پژوهش به ورود يارهايمع افت).يل يتقل

 حاد يروان اختالالت نداشتن، يپژوهش طرح در شرکت جهت کامل
 ييتوانا، گريد يدرمان اي يآموزش يهابرنامه در شرکت عدم، مزمن يا

 يارهايمع. سال ۴۰ تا ۱۹ سن، يپژوهش طرح جلسات در حضور
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 ندادن انجام و يهمکار عدم: بود ريز موارد شامل پژوهش از خروج
  .خاص بيماري داشتن، هاآزمون دفترچه به يپاسخده کامل

لح بر ص يآموزش مبتن ياثربخش نييتع منظوربه مرحله نيا در
) ٣٨ر و همکاران (يکه در پژوهش خ ياثرگذار يرهايکه متغ

 صلح صهيخص با يدارمعني حداکثر يو دارا اندگرديدهمشخص 
 اخذ از پس. شدند انتخاب جلسات در آموزش يبرا بودند يمحور

 سيپرد مشاوره و شناسيروان کينيکل، هاآزمودني از نامهرضايت
 تکلپرو طبق محقق. ديگرد انتخاب جلسات ليتشک مکان عنوانبه
 و هفته در جلسه دو قرار از جلسه ١٠ يط، پژوهش در شده نييتع
 صلح سالمت دهنده ارتقاء ميمفاه آموزش به ساعت ٢ جلسه هر

ش يگروه آزما يمرحله بر رون ي). در ا١٣٩٦پرداخت (تابستان  محور
 يبر رو ) و١آموزش صلح محور (جدول شماره  يمداخله ١شماره 

) ١(جدول شماره  يرفتار يدرمان شناخت ٢ش شماره يگروه آزما
 ياهمداخلچ ياجرا شد و گروه کنترل ه ييک استاندارد طالي عنوانبه
ه کل نمون يبار دوم بر رو يمداخله برا يافت نکردند. پس از اجرايدر

از آزمون  هادادهل يه تحليتجز يد. سپس براياجرا گرد هاآزمونپس
-SPSS افزارنرمق ين کار از طريانس استفاده شد که ايل کواريتحل

و سپس وارد  گذارينمره هاپرسشنامهصورت گرفت. ابتدا  23
بر اساس وجود نمرات پرت و  هادادهسپس ، فوق شدند افزارنرم

اجرا  يآمار يش فرضهايش قرار گرفتند. پيمورد پاال ر گم شدهيمقاد
  انجام شد. ييل نهايو تحل

که تحت  يسه نفر از افراد يبه شکل تصادف، در مرحله دوم
، ش و پس از مداخلهيبر صلح قرار داشتند انتخاب و پ يآموزش مبتن

 (qEEG)مغز  يکم نگارموجبا استفاده از دستگاه  هاآن يامواج مغز
جمجمه با استفاده از  يمحل رو ۱۹ثبت امواج از  د.يثبت گرد

در دو حالت چشم باز و بسته انجام شد.  ۱۰-۲۰ الملليبينستم يس
) FFTه (يع فوريل سريبا استفاده از تبد يرات ولتاژ امواج مغزييتغ

فاده از ن کار با استيل شدند (ايآلفا و بتا تبد، تتا، به چهار گروه دلتا
گنال صورت يو توسط متخصص پردازش س NeuroGuide افزارنرم
  رفت).يپذ

  
  اخالقي مالحظات

 يراب تنها هاپرسشنامه که شد داده نانياطم کنندگان شرکت به
 هدخوا قرار استفاده آنها مورد شناختيروان هايويژگي يبرخ يبررس

 لياتم و موافقت، شد نخواهد آنها از ياسوءاستفاده گونههيچ و گرفت

                                                             
1 Interpersonal Peacefulness Scale 
2 Self-Perception Scale 
3 Quality of Life Ladder 
4 Suffering 

 در هکنند شرکت افراد تمامي توسط پژوهش در شرکت يبرا يکتب
 کنندگان شرکت تک تک براي گمنامي شد و شرط اخذ پژوهش

 تيرعا هاآن همه يبرا يمنف ياحتمال تبعات از يريجلوگ منظوربه
  .ديگرد

مراحل پژوهش از پنج ابزار  درمجموع: ابزار پژوهش
ر ياستفاده شده است که در ز يک دستگاه تخصصيو  گیریاندازه

  ده است.ياشاره گرد هاآنبه شکل خالصه به 
 اسيسنجش آن از مق يبرا: يرونيپرسشنامه صلح ب .۱
 يژگيو ۱۶اس از ين مقيشود. در اياستفاده م ١ين فرديصلح ب
اده در نئو شباهت دارند استف يريتوافق پذ يژگيکه به و يتيشخص

 ي). از آزمودنشودميده يسنج سؤالک يبا  يژگيشده است (هر و
 ۷(حداقل شباهت) تا  ۱ يکه با شماره گذار شودميخواسته 

ک به ينشان دهد که کدام يژگيش از هر وي(حداکثر شباهت) پ
 ۸۲/۰س اين مقيکرونباخ ا يف کننده اوست. آلفاين نحو توصيبهتر

در پژوهش  ۸۱/۰معادل  يکرونباخ ي). آلفا۲۲گزارش شده است (
 ) گزارش شده است.۳۸(ر و همکاران يخ

 از يرفتار درون فرد ينسخه: يپرسشنامه صلح درون .۲
 منظوربه، توسط نلسون ۲۰۱۴که در سال  يصلح درون يپرسشنامه

ن تست را که ابزار يه شده است. ايته، افراد يصلح درون يابيارز
که به دو  نامنديمز ين ٢اس ادراک از خوديمق، است يخودگزارش

ر و ي). در پزوهش خ۲۲. (پردازديم ينوع از صلح درون فرد
  گزارش شده است. ۸۱/۰کرونباخ معادل  يآلفا، )۳۸همکاران (

است که از  يريتصو ياسيمق: ٣يت زندگيفينردبان ک .۳
ک نردبان يده پله  يخود را بر رو يت زندگيفيک خواهديمفرد 

ن حالت ممکن در يبدتر ين به معناييپا يهاپلهمشخص کند. 
-۴ هايپله. باشدمين حالت يبهتر يباال به معنا يهاپلهو  يزندگ

 ۴-۷ يهاپله، است ٤ن معناست که فرد در حال رنج بردنيبه ا ۱
ن بر ٦غلبه کرد يبه معنا ۷-۱۰ يهاپلهو ، ٥تقال کردن يبه معنا
ده يرسپ سؤالفرد سه  يت زندگيفيسنجش ک يبرا .باشديممشکل 

ش کجا قرار يسال پ ۵، ن نردبان قرار دارديا ياکنون کجا: شودمي
 يب آلفاي). ضر۴۱سال بعد کجا خواهد بود ( ۵و ، داشته است

 به دست آمد. ۸۸/۰) ۳۸ر و همکاران (يکرونباخ آن در پژوهش خ
وستار سالمت يفرم بلند پ: ٧زيک يوستار سالمت روانيپ .۴

را  ياجتماعو ، يروان شناخت، يجانيه يستيبهز، )۳۹روان (
باشد که يه ميگو ۳۵اس شامل ين مقيکند. ايم گیریاندازه

5 Struggling 
6 Thriving 
7 MHC-LF 
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ه وجود را ب يستيبهز ياس کليک مقيتوانند با هم جمع شوند تا يم
رد و در آن نمره يگيقرار م ۲۷۱تا  ۳۹آورند که نمره آن در دامنه 

ها با سايمق يدهد. وقتيرا نشان م يروان يستيباال سطح باالتر بهز
و  يروان شناخت يستيبهز يهااسيشوند تا مقيم هم جمع

در حد  ار خوب ويبس ياعتبار درون، رنديشکل بگ ياجتماع يستيبهز
 ).۴۲باشد (يشتر ميو ب ۸/۰

باشد يم يتميآ ۴۵ک پرسشنامه ي: ١امديپرسشنامه پ .۵
درمان در  يامدهايان و پيشرفت درمانجويپ گیریاندازه يکه برا

 ،يان فرديروابط م، يذهن يناراحت: شده است ير طراحيسه بعد ز
پرسشنامه در  آزمونپس -آزمون يياي. پايو عملکرد نقش اجتماع

در  ۶۶/۰تا  ياهفته ۲ يک فاصله زمانيدر طول  ۸۲/۰از  يادامنه
از  يادامنهدر  يب ثابت درونيبوده است. ضر ياهفتهک دوره ده ي

قرار  يکل يهاها و نمرهاسيک از خرده مقيهر  يبرا ۹۳/۰تا  ۷۰/۰
 ).۴۰داشته است (

ده از ثبت با استفا: مغز يکيت الکتريدستگاه ثبت فعال .۶
 ٢۱۰-۲۰کاناله صورت گرفت. الکترودها بر اساس نظام  ۱۹دستگاه 

د. نرخ ياستفاده گرد ٣رينکدايسر قرا گرفته و از مونتاژ ل يرو
 يهرتز در نظر گرفته شد و امپدانس تمام ۲۵۰ بردارينمونه

 تيثبت امواج در دو موقع لواهم نگه داشته شد.يک ۵ر يالکترودها ز
قه صورت گرفت. يدق ۵هر کدام به مدت  يچشم بسته و باز برا

 يمورد بررس ياحتمال هايآرتيفکتبر اساس وجود  هادادهسپس 
ع ل واقيد مورد تحلينوروگا افزارنرمت توسط يقرار گرفت و در نها

 ).۴۳شد (
 

  هايافته
از  آمدهبه دست  يهادادهل يج حاصل از تحلين بخش نتايدر ا

  ل ارائه شده است.يبه تفص ينمونه آزمودن ۵۷
، ه نخست پژوهشيفرض يبررس يبرا: مرحله اول پژوهش 

 يآمار هايفرضش يد. ابتدا پياجرا گرد MANCOVA يز آماريآنال
، ر پرت و گم شدهيشامل؛ مقاد يريمتغانس چند يل واريتحل

و نرمال بودن ، انسيکووار-انسيوار يهاسيماتر يهمگن، استقالل
ب يضرا يو همگن، چندگانه يهم خط، بودن يخط، يريچند متغ

ارائه شده  ۲ج در جدول يقرار گرفتند. نتا يون مورد بررسيرگرس
  است.

بودن نرمال ، نشان داده شده است ۲همان طور که در جدول 
طوح در س يرونيو ب ير وابسته صلح درونيدو متغ يبرا يريتک متغ

 يلک برايو-روير آزمون شاپير مستقل برقرار است. اما مقاديمتغ

                                                             
1 Outcome Questionair 
2 10-20 electrode arrangement 

 ييايپا کهازآنجايياست.  دارمعني يت زندگيفيک يابير ارزيمتغ
 يايگو، را نشان داده است ۸/۰ يآزمون مذکور آلفا ييبازآزما
 يتصادف يز با توجه به واگذارياس است و نين مقيبود ا يافاصله
 ر را نرمال درين متغيا توانيم هاگروهبرابر  تقريباًو تعداد  هاگروه

  ).۴۴ل را ادامه داد (ينظر گرفت و تحل
ز يو وابسته و ن يکمک يرهاين متغيبودن روابط ب يمفروضه خط

ر د و برقرار بود. فرض صفيگرد يبررس يونيرگرس يهابيش يهمگن
ت يفيک يابير ارزينمرات سه گروه در متغ يهاانسيوار يتساو يبرا

ن يآزمون لو يرونيو ب ير صلح درونيدو متغ يرد شد اما برا يزندگ
ل يآزمون تحل کهازآنجايي يدارمعنين يبود. با وجود ا دارمعني

 هاگروهاندازه  يدر صورت برابر کندمياستفاده  fع يانس از توزيوار
نان از ياطم ي). برا۴۵مقاوم است ( هاانسيواراز تجانس  يبه تخط

 نيترکوچکن گروه به يتربزرگد نسبت يبا هاگروهاندازه  يتساو
ار برقر يل جارين نسبت در تحليباشد که ا ترکم ۵/۱گروه از عدد 

  : است
 Ratio = Largest group size/ smallest group size= 

20/18= 1.1< 1.5 
ارائه  ۵ل در جدول شماره ين مرحله از تحليا يفيتوص يهاآماره

ر وابسته در گروه ين هر سه متغيانگيکه م يبه نحو، شده است
 گر است.يبر صلح باالتر از دو گروه د يآموزش مبتن

) Box's M = 23.5, P <.043باکس ( M يشدن آمار دارمعني
وابسته در  يرهايانس متغيکووار -انسيوار يهاسيماتر ينابرابر

 ير مستقل را نشان داد (ممکن است بر اثر نابرابريوح مختلف متغسط
، يرياثر چندمتغ يابيارز يجه برايباشد) و در نت هاگروهحجم 

 ت بارتلت از نظريافت. آزمون کرويضرورت  ييالياستفاده از اثر پ
 Approx.Chi-Square = 126.8, Pاست ( دارمعني يآمار

 يوابسته را جهت اجرا يرهاين متغيب يکاف ي) و همبستگ001.>
انس چند يوار يليج آزمون تحلي. خالصه نتادهدميل نشان يتحل
ن يج تفاوت بين نتايارائه شده است. بر اساس ا ۳در جدول  يريمتغ

ه ر وابسته شرکت داده شديسه گروه با توجه به سه متغ هايميانگين
يا درصدواريانس ها  ۴۶ درمجموعو  باشدمي دارمعنيل يدر تحل
گروه  ۳ن ير مربوط به تفاوت بيمتغ ۳در اين  يفرد يهاتفاوت

  .باشدميو کنترل  يرفتار -يشناخت، آموزش صلح محور
 هددميرا نشان  يياليجه حاصل از کاربست اثر پينت ۴جدول  

ن يب، هاآزمونهمه  يدارمعنيسطوح  آزمونپيشکه با کنترل 
و ، کنترل، بر صلح يآموزش مبتن يهاگروهمشارکت کنندگان 

3 Linked-ear 
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 يابيوابسته (ارز يرهاياز متغ يکيحداقل از لحاظ  يرفتار -يشناخت
  دارد. وجود يدارمعني) تفاوت يرونيو ب يصلح درون، يت زندگيفيک

پس از حذف ، نشان داده شده است ۴همانطوريكه در جدول 
 وابسته و با توجه به ضريب يرهايمتغ يهمگام بر رو يرهايمتغ تأثير

F ه تعديل شد يهانيانگيمن يکه ب شودميمشاهده ، محا سبه شده
 رحسبب يرونيو صلح ب، يصلح درون، يت زندگيفيک يابينمرات ارز

 وجود دارد. يدارمعنيتفاوت  آزمونپسدر مرحله  يعضويت گروه

 هاگروه نکه کدامين اييتع يگرديد. برا دييتأه سوم پژوهش يلذا فرض
تفاوت  يدارا ير وابسته از نظر آمارياخص از نظر سه متغ طوربه

نشان داد که  هاسهيمقاانجام شد.  يزوج يهاسهيمقا، نددارمعني
 دارعنيمن هر سه گروه تفاوت يب يت زندگيفيک يابير ارزيمتغ يبرا

 يتنمب ين گروه آموزشيب ين فردير صلح بيمتغ يوجود داشت. برا
 -يتبر صلح و شناخ يسو و گروه آموزش مبتن کيبر صلح و کنترل از 

ن گروه ياما ب، وجود داشت دارمعنيگر تفاوت يد ياز سو يرفتار
ن دو يانگينبود. تفاوت م دارمعنيتفاوت  يرفتار -يکنترل و شناخت

بر  يشتر از دو گروه مبتنيبر صلح و کنترل ب يگروه آموزش مبتن
ن هر يب يدرون فردر صلح يمتغ يبود. برا يرفتار -يصلح و شناخت

 هانيانگيمن تفاوت يشتريوجود داشت و ب دارمعنيسه گروه تفاوت 
 يکوهن برا dصلح و کنترل اختصاص داشت. شاخص  يگروه آموزش

برابر  ترتيببه يو درون ين فرديصلح ب، يت زندگيفيک يرهايمتغ
 بزرگ محدوده در ريمتغ سه هر يبرا که ۲۲/۱و  ۷۱/۰، ۳۹/۲بود با 

 تفاوت يدارا گروه دو نيانگيم که است آن يايگو و دارد قرار
  .)۴۶هستند ( يريچشمگ

سه  يل امواج مغزيج حاصل از تحلينتا: مرحله دوم پژوهش
، مجرد، مؤنث يسال که همگ ۳/۲۶ ين سنيانگيبا م هاآزمودنينفر از 

ان يارائه شده است (شا ۵دانشجو و اهل شهر اصفهان بودند درجدول 
از  ج حاصلينتا يمه کردن برايدون يب همبستگيضرذکر است که 

کانال ثبت امواج  ۱۹ ين برايانگيم طوربه هاآزمودنيثبت امواج مغز 
ج ارائه يبود). همانگونه که نتا ۹۸/۰و  ۹۹/۰، ۹۸/۰برابر با  ترتيببه

در موج تتا و روند  يشيروند افزا، دهدمينشان  ۵شده در جدول 
  .شودميده ياز مداخله تا پس از مداخله ددر موج بتا از قبل  يکاهش

 ن دو نقطه مغز شاخص کوهرنسيب يکارکرد يبه همبستگ
ن يين شاخص تعيو ا گيردمي ۱تا  ۰ن يب يکه مقدار شودميگفته 

ا دو منطقه از مغز (محل دو سنسور در ثبت امواج) از يکه آ کندمي
 نيترمتداولکي از يو  ريا خيبه هم شباهت دارند  يت نوسانينظر فعال

 قين نواحي مختلف مغزي از طريابزارها براي بررسي ارتباطات ب
EEG ک يب که اگر کوهرنس دو نقطه باال باشد ين ترتي. به ااست

قطه ن دو نين ايب دائماً ير عصبيمس يا تعداد محدودي ير عصبيمس
طه و ن دو نقيثابت بودن اختالف فاز ب يت به معنايفعالند که درنها

ک يه با يکه دو ناح ن معنايبه ان آنهاست (يح بيارتباط صح عدم
ر د). اندشدهک کارکرد مغزي مشترک ير يف زماني ثابت درگاختال

گنال ثبت شده از دو الکترود ين دو سيکوهرنس ب، EEGمطالعات 
که  اندداده. مطالعات متعدد نشان شودمي گيرياندازهمختلف 

 ).٤٨و  ٤٧( شودمير ييتغ الالت دستخوششاخص کوهرنس در اخت
شکل  آلفا و بتا در يکوهرنس در دو باند فرکانس يفيز طيج آنالينتا
  ش داده شده است.ينما ۱

 
  يآموزش يمداخلهرئوس مطلب جلسات : )١( جدول

  مداخالت  جلسات

  يرفتار-يدرمان شناخت  بر صلح يمبتن
  بدن و احساسات، افکار ارتباط  خود مشفق  اول
  يمنف خودکار افکار ييشناسا  يتوازن در زندگ  دوم
  نياديبن يباورها ييشناسا  از به شناختيپرورش ن سوم

  ياواسطه يباورها ييشناسا  يت خشم و بازداريريمد  چهارم
  يفکر يخطاها  يريدگاه گيد  پنجم
  يمنطق ريغ يباورها و افکار با چالش  يبخشش و همدل  ششم
  هافعاليت يزير برنامه آموزش  حل تعارض يهامهارتآموزش   هفتم
  مسئله حل آموزش  يدواريام  هشتم
  خود ابراز مهارت  يشوخ طبع اسيشنروان  نهم
  يرسازيتصو  عتيارتباط با طب  دهم
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  نمونه مرحله سوم پژوهش يتيش فرض نرماليج پينتا: )٢( جدول
-رويآماره شاپ يدارمعني  يچولگ  يکج  تعداد  هاگروه  ريمتغ

  لکيو

ن (انحراف يانگيم

  استاندارد)

  تعداد

آموزش صلح   يصلح درون فرد

  محور

۱۸  ١٨  ٥/٥٨ ±٧/٧  ٥/٠  -٣٣/٠  -٠١/٠  

  ١٩  ٤/٤٩ ±٢/٧  ٦/٠  -٨٢/٠  ٠٤/٠  ١۹  يرفتار-يشناخت

  ٢٠  ٣/٥٣ ±٢/٨  ١/٠  -٩/٠  -٣/٠  ۲٠  کنترل

آموزش صلح   ين فرديصلح ب

  محور

۱۸  ١٨  ٨/٩٢ ±٧/٠  ٤/٠  -٥٧/٠  -١٦/٠  

  ١٩  ١/٨٦ ±٧/٨  ٣/٠  -٥/٠  -٤/٠  ۱۹  يرفتار-يشناخت

  ٢٠  ٥/٨٧ ±٨/١٥  ٦/٠  -٧/٠  -١٥/٠  ۲۰  کنترل

آموزش صلح   يت زندگيفيک يابيارز

  محور

۱۸  ٠٤/٠  ٠٨/٠  ۰۴/۰  ١٨  ٣/٨ ±٧/٠  

  ١٩  ٤/٦ ±٩/٠  ۰۰۱/۰  -٩/٠  ٠٠١/٠  ۱۹  يرفتار-يشناخت

  ٢٠  ٩/٥ ±٢/١  ۰۱/۰  -٩/٠  ٢/٠  ۲۰  کنترل

 
  ل چند گانهيج تحلينتا: )٣( جدول

  توان آزمون اندازه اثر  P هاهيفرض يدرجه آزاد  Fنسبت   مقدار  شاخص

  ١  ٤٦/٠  ٠٠١/٠  ٦  ٤/١٤  ٩٢/٠  ييالياثر پ

 
  رهيانس چند متغيل کوواريج تحلينتا: )٤( جدول

مجموع   راتييمنبع تغ  ريمتغ

  مجذورات
df  ن يانگيم

  مجذورات
F  P توان آزمون اندازه اثر  

  ١  ٥٤/٠  ٠٠١/٠  ٦/٥٩  ٠٢/٩  ١  ٠٢/٩  آزمونپيش يت زندگيفيک

  ١  ٨٧/٠  ٠٠١/٠  ٣/١٧٦  ٧/٢٦  ٢  ٤/٥٣  گروه

  ١٥/٠  ٥١  ٧/٧  خطا

  ١  ٩٥/٠  ٠٠١/٠  ٧/١٠٧٢  ٩/٣٠٤٦  ١  ٩/٣٠٤٦  آزمونپيش  يصلح درون

  ١  ٧/٠  ٠٠١/٠  ٠٥/٥٧  ٠٤/١٦٢  ٢  ٠٩/٣٢٤ گروه

 ٨/٢  ٥١  ٨/١٤٤  خطا

  ١  ٨٦/٠  ٠٠١/٠  ٨/٣٣٦  ٢/٢٥٥١  ١  ٢/٢٥٥١  آزمونپيش  يرونيصلح ب

  ١  ٥٥/٠  ٠٠١/٠  ٥/٣١  ٤/٢٣٨  ٢  ٩/٤٧٦  گروه

  ٦/٧  ٥١  ٣/٣٨٦ خطا
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  ش و پس از انجام مداخله صلح محوريمکره مغز پيت امواج در دو نيفعال يفيج توصينتا: )٥( جدول

  منطقه
  موج 

  زمان

  دلتا  تتا  بتا  آلفا

  نيانگيم
انحراف 

  استاندارد
  نيانگيم

انحراف 
  استاندارد

  نيانگيم
انحراف 

  استاندارد
  نيانگيم

انحراف 
  استاندارد

  ٥/٣  ١٣/٣٢  ٢/٣  ٣٦/١٧  ٠٤/٥  ٤٥/٢٢  ١٢/٢  ٠٣/٢٢  آزمونپيش  يشانيپ
  ٤/٤  ٠٥/٣١  ٣٧/٣ ١٤/١٩  ٨٤/٤  ١٣/٢٠  ٣٨/٢  ٤/٢٥  آزمونپس  

  ٢/١  ٨/٣٨  ٨/٥  ١٣/١٦  ٣٥/٤  ٧/٢٥  ٠٧/٢  ٢/٢١  آزمونپيش  يمرکز
  ٩/٠  ٠٦/٤٤  ٦٧/٢  ١٨/١٩  ٢/٥  ٠٤/٢٠  ١/٢  ٨٦/٢١  آزمونپس  
  ٩/٥  ١٢/٤١  ٨/٣  ٠٤/١٩  ٩/٠  ٢/١٨  ٩/١  ١/٢٠  آزمونپيش  انهيآه
  ٢/٧  ٢٤/٣٩  ٠٢/٤  ١٨/٢٤  ٧٧/٣  ٤/١٥  ٠١/٢  ٢/١٨  آزمونپس  
  ٤/٦  ٢/٢٨  ٧/٢  ٥٥/١٦  ١٣/٤  ٢/٢٧  ١١/٢  ٤/١٨  آزمونپيش  يجگاهيگ
  ٨/٦  ٧٧/٣٠  ٩/٢  ٠٤/٢٤  ٦٦/٣  ١٧/٢٤  ٠٥/٢  ٧٧/١٧  آزمونپس  

  ٩/٣  ١٤/٣٥  ٠٢/٧  ١٣/٢٨  ٩/٣  ٦٧/١٧  ١٦/١  ١/١٢  آزمونپيش  يپس سر
  ٥/٥  ٦٧/٣٣  ٥٥/٦  ٠٧/٢٦  ٠٣/٣  ٩/١٩  ١/١  ٨٣/١٢  آزمونپس  

  

  
  گيرينتيجهبحث و 

، حبر صل يمبتن ينشان داد که دوره آموزش يج پژوهش جارينتا
 دارعنيمتفاوت  يرونيو ب يو صلح درون يت زندگيفيک يرهايدر متغ

ک يدر  )۵۱( همکاران و ريخ مطالعه جينتا جاد کرده است که بايا
 يسه آزمودن يامواج مغز يکم يبررسگر يد يراستا قرار دارد. از سو

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

 ) از مداخله صلح محور در سه آزمودنیb/d/f) و بعد (a/c/eکوهرنس در دو باند فرکانسی آلفا و بتا قبل ( .)۱ل (شک
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ن موج تتا نشان داد يانگيدر م يراتييتغ يتحت آموزش صلح محور
  .باشدميهمسو  )۳۵و همکاران ( ياحمدکه با پژوهش 

 قرار شناسيرواند يجد يکردهايان رويصلح در م شناسيروان 
ص يسنجش خصا يبرا ياديز يست که ابزارهايدارد و دور از انتظار ن

مربوطه وجود ندارد. اما  يات پژوهشيصلح محور در ادب يتيشخص
 يمجموعهنشان داده است که  مشابه هايبررسي يهاافتهي

 ؤثرمصلح  در ارتقا توانندمي شناختيروان يرهاياز متغ ايگسترده
 انداشتهدرا با صلح  دارمعنين ارتباط يشتريکه ب ييرهايباشند. متغ
، تاز به شناخين، يذهن خوان، شفقت بر خود، يتوازن درون: عبارتند از
ل ح، يشوخ طبع، عتيارتباط با طب، (ارتباط معکوس) يپرخاشگر

 يجلسات آموزش مبتن يطراح يد. برايو ام يمهارت بازدار، تعارض
). در ادامه ۱۵و  ۳۸د (ير استفاده گرديمتغ ۱۰ن ياز ا يبر صلح و آشت
 اشاره يزان صلح مداريش ميرها در افزاين متغيک از ايبه نقش هر 

  .شوديم
است.  يت پرخاشگريريمد ين فرديصلح ب يهامؤلفهاز 
 زانيبه صورت معکوس با م يکه پرخاشگر انددادهنشان  هاپژوهش

اد ن گونه استنيا توانميجه يدر نت، افراد ارتباط دارد يريتوافق پذ
 يرشتيب پسندجامعه يدر روابط خود به رفتارها جوهاآشتيکرد که 

به  ليچرا که م دهندميح يقائل هستند و بخشش را به انتقام ترج
ات نشان ي). مرور ادب۴۹( کندميل يند مصالحه را تسهيگذشت فرا

 آميزخشونتر يغ يکردهاين رويبخشش و همچن، يهمدل، دهدمي
افراد  هايويژگياز  ين فرديب هايتعارضو  هااختالفدر حل 

 يآشت يتيشخص يژگيکه از و ي). از دگرسو زمان۵۰است ( جوآشتي
ل ياست که با تما ايجنبه يصلح درون، ديآيان ميمدار صحبت به م

و خشم نداشتن بر  يتوازن درون، شفقت بر خود، رش خوديپذ يبرا
  ).۲( شوديمف يخود تعر

ت حاالت يريگذار در مد تأثير يدرون فرد يهامقولهان ياز م 
شتر ين بديشياند يل فرد برايبه تما، ير پرخاشگريدشوار نظ يجانيه

اشاره کرد که تحت  توانمي يدرون هايخودگوييو لذت بردن از 
و در افراد صلح مدار در سطوح  شودميف ياز به شناخت تعريعنوان ن

ن افراد از بحث و گفتمان ين روست که ايقرار دارد. از هم يباالتر
ن ي). همچن۸( کنندمياستقبال  يفکر هايچالشنجسته و از  يدور

 يه داراک بينيخوشد و ير امينظ يمثبت يتيشخص هايويژگيوجود 
احتمال تجربه ، انه هستنديارتباط معکوس با حاالت پرخاشگرا

گر ياز د ي). همدل۲( يابدميش يت در روابط افزايآرامش و امن
 ييتواناکه  ايگونهبهافراد صلح مدار است  يبرجسته يهايژگيو

 عمل کردن مؤثرمهربان و  ايشيوهگران و به ياحساسات د ييشناسا
خود سوق  جويانهآشتي هايارزشتحقق  يشان را در راستايا
الت و يتما، ها قادر به محدود کردن واکنشهيصلح رو. دهديم

ب رساندن به ياز رنجاندن و آس يريجلوگ منظوربهخود  يهاتکانه

 توانميص مطرح شده فوق را يخصا يتمام ).٥١( هستندگران يد
 شناسيروان) در حوزه گيريديدگاهه ذهن (يدر مفهوم برتر نظر

 يکه همبستگ گرانيد يمهارت اتخاذ حاالت ذهن، قرار داد ياجتماع
  ).۱۷دارد ( پذيريتوافقبا  ييباال

مربوطه نگاه همزمان به ابعاد  يات پژوهشيدر ادب يبه هر رو
م ن مفهوياز ا يف گوناگونيوجود ندارد و تعار جوييصلحمتشکله 

؛ اندداستانهم  يگوناگون ياجتماع -يروان يهانهيارائه شده که با زم
/ خوش يدواريام، گاه کنترليجا، احساس آرامش، يجانيلحن ه

/ فقدان يدت فريامن، هيپا يازهايبه ن يدسترس، گرانيتحمل د، ينيب
  ).١٥( يا اجتماعي يخشونت و احساس تعلق گروه

 يشده رو يطراح يمدل آموزش، در مرحله نخست پژوهش
 -يد و با درمان استاندارد شناختيان اجرا گردياز دانشجو اينمونه
 يج نشان داد که آموزش مبتنيسه قرار گرفت. نتايمورد مقا يرفتار

لح ص صيو خصا يت از زندگيزان رضايصلح در ارتقاء م يهامؤلفهبر 
. ندکمي دييتأه نخست مطالعه را يبوده است که فرض مؤثر يمحور

 ،د وجود نداشتين آموزش جديبر ا يچ پژوهش مبتنيه کهازآنجايي
هم راستا بودن با  منظوربهاز مطالعات  يتنها عناصر مشترک برخ

ج يبا نتا يجار يهاافتهيمثال  ي. براگرددمي يمعرف يجار هاييافته
ر ب يآموزش مبتن تأثير ي) که به بررس۵۲ر و همکاران (يمطالعه خ

ز يپرداخته است و ن يدوره نوجوان يصلح در کاهش پرخاشگر
نن و يايوکي) و کا۵۳( يو برجعل يسهراب، ياسد هايپژوهش

 ازجملهصلح  يهامؤلفهاز  يبرخ ي) که به بررس۵۴همکارانش (
، در مطالعه درتاج پرداخته بودند همسو است. يبخشش و همدل

 عنوانبهت خشم (يريآموزش مد تأثيرز ي) ن۵۵و اسدزاده ( يمصائب
ز ا يبا بخش ياجتماع ي) بر سازگاريص صلح محورياز خصا يکي

) ۵۶و همکاران ( ين نجاتيک جهت قرار دارد. همچنيج ما در ينتا
خود  يحاالت عاطفن ادراک يرا ب يدارمعنيدر مطالعه خود ارتباط 

گران نشان دادند که از مظاهر صلح يد يادراک حاالت عاطف ييو توانا
  است. يمحور

 تيفير کينشان داد که متغ يزوج يهاسهيمقان يبر ا عالوه
 -يبر صلح و هم در گروه شناخت يهم در گروه آموزش مبتن يزندگ
هش پژوج يبا نتا هاافتهين يافته است. اي دارمعنيش يافزا يرفتار

 -ي) در استفاده از درمان شناخت۵۷( يو منشئ يوسفي، ييام نکويخ
و  هم راستاست يماران قلبيب يت زندگيفيبهبود ک يبرا يرفتار

 و آموزش صلح يرفتار -ين نمرات در دو گروه شناختيانگيتفاوت م
 يمشابه دوره آموزش يد اثربخشيمحور نسبت به گروه گواه مو

هر ، است يرفتار -يبر صلح نسبت به شناخت يشده مبتن يطراح
افت يش در گروه درين افزايا هانيانگيمتفاوت  يچند بر اساس بررس

ا ب توانمين امر را يشتر بوده است. ايکننده آموزش صلح محور ب
، يد آموزش صلح محور بر ارتقاء عملکرد فرد در سه بعد شناختيتاک
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ن ه آنچه در درمايمجزا شب کپارچه و نهيبه صورت  يو ارتباط يجانيه
ردازان ه پينظر کهازآنجايين کرد. ييتب دهدميرخ  يرفتار -يشناخت
ن ييتع يشناخت عامل اصل مانند بک و الزاروس معتقدند يشناخت

 تأثرو  تأثيره پردازان صلح ينظر، و رفتارهاست هاهيجانکننده 
جاد سالمت صلح محور يرا در ا هانگرشرفتار و ، متقابل حاالت

  .شمرندبرمي
لح ر صيسطوح متغ، و توافق يبر آشت يمبتن يدر گروه آموزش

ش يفزان ايا کهحاليدرنشان داد  يشتريب دارمعنيش يافزا ين فرديب
ح يبا گروه کنترل نداشت. در توض يتفاوت يرفتار -يدر گروه شناخت

 ،صلح محور يکرد آموزشيگفت که در رو توانميمذکور  يهاافتهي
ق آموزش ياز طر يان فرديت روابط ميفيبر ک يشتريد بيتاک

وجود  يبخشش و قدردان، يهمدل، يريدگاه گيچون د ييهامؤلفه
کمرنگ  يرفتار -يدر مکتب شناخت هاآن يکه جا ييهامؤلفهدارد 

از  يسطوح باالتر يکه دارا يه پردازان صلح افرادياست. از نگاه نظر
ارانه ز صلح مديگران نيبا د يشتريهستند با احتمال ب يصلح درون

  ).۲۲( کنندميرفتار 
 دارمعنيز در سه گروه تفاوت ين ير صلح درونيو اما سطوح متغ

ر صلح ب ين به گروه آموزش مبتنيانگين ميشتريداشت. که باز هم ب
حاصله نشان داد که  يهاافتهي يکه بررس ياختصاص داشت. به نحو

بر  ين گروه آموزش مبتنيابتدا ب هانيانگيمزان تفاوت ين ميشتريب
و  CBTبر صلح با  ين گروه آموزش مبتنيسپس ب، صلح با کنترل

فوق  يهاافتهين ييبود. در تب CBTن گروه کنترل با يدر آخر ب
ته بر صلح توانس يان داشت که هر چند گروه آموزش مبتنيب توانمي

جاد کند يا دارمعنيرات ييتغ CBTک درمان استاندارد مثل يهمانند 
 يهانيانگيمنسبت به آن برخوردار بوده و  يشترياما در کل از توان ب

، يصلح مدار يژگيقت ويدر حقجاد کرده است. يا يتربزرگ
 يارتباط يهااست که در ارتباط با حوزه يتيشخص ياصهيخص
مختلف  يهانهيدر طول زمان و در زم يثبات نسب يدارا يعيوس

ها نشان داده است که ارتباط صلح از دگر سو پژوهش). ۱۱( است
ش يزامنجر به اف يکيش يباشد که افزايه ميدوسو ين فرديو ب يدرون

، مثل وقار جويانهآشتيمثال احساسات  يخواهد شد. برا يگريد
ش توجه فرد به مسائل يک سو منجر به افزايت از يت و رضايامن

جاد انعطاف در يگر منجر به ايد يگران شده و از سويو د يارتباط
 يارتباط-يذهن يهاز فعال شدن شبکهيو ن يحل مسائل اجتماع

ت احساس يگردد که در نهايمربوط به افکار و اهداف صلح محور م
ن ي. نقطه شروع در ابخشنديرا ارتقاء م يو اجتماع يتعلق گروه

با  ين مشابهيخود فرد است اگر چه نقطه آغاز يکرد آموزشيرو
ناکارآمد بر  يهاشناختکار بر  يدارد اما به جا CBTکرد يرو

، چون خود مشفق ايذهنيمثبت فرد و خلق حاالت  يهايتوانمند
  ه دارد.يخود مثبت نگر و خود متوازن تک

 هاآزمودنيسه نفر از  يثبت امواج مغز، در مرحله دوم پژوهش
 يدبر صلح رون ين موج تتا پس از مداخله مبتنيانگينشان داد که م

 از فرض دوم پژوهش يبخش دييتأ يش داشته است که در راستايافزا
ن ين نخستيدبخش است و ايج حاصله نوياست. هر چند که نتا يجار

ت ياما به تکرار در جمع باشدمينه مغز و صلح يدر زم يبررس
ته افيباشد.  تربزرگبه جامعه  تعميمقابلاز دارد تا ين يتربزرگ

 )۳۵و همکاران ( ياحمدج به دست آمده در پژوهش يمذکور با نتا
امر  نيافته اشاره دارد به اين يا ين ممکن برايي. تبباشدميهمسو 

 يابدميش يدر حالت تمرکز به همراه آرامش افزا اساساًکه موج تتا 
 محورصلحنات مداخله ياز تمر ي) که بخش۵۸شن (يتيمانند انجام مد

مغز  هگانپنجن حاصله از موج بتا در نقاط يانگيگر ميد يبود. از سو
پس از مداخله  يمورد بررس يآن در سه آزمودن ياز روند کاهش يحاک

ک راستا قرار ي) در ۵۹ج مطالعه جاکوبز و همکاران (يبود که با نتا
 يکنترل هايمهارتفرونتال با بهبود  يکه کاهش بتا يدارد به نحو

که  شودميد ي. تاکافتدميق و بودن در حالت ذهن رها و آرام اتفا
از به تکرار دارند. و اما ين يآمار يدارمعني يبررس يج حاصل براينتا

 نياز بهبود ا يحاک يکوهرنس در سه آزمودن يفيز طيبخش آنال
 زمانيهمکه اشاره به  يمداخله بود. شاخص يشاخص پس از اجرا

مرتبط با  يهانورونن معنا که يدارد به ا هانورونن ي(سنکرون) ب
 يچ خطي). نبود ه۶۰ک کنند (يبا هم شل زمانهمل دارند يتما، هم

 ينه ارتباطيحالت به يايشاخص کوهرنس گو يشدهر ارائه يدر تصو
 يرييتغ يجار يمورد يدر دو موج آلفا و بتاست. در بررس هانورون

زوم ل تواندميافت نشد که يدر موج آلفا برخالف انتظار پژوهشگران 
رات ييجاد در تغيا يرا برا يش مدت جلسات آموزشيتکرار و افزا

  به همراه داشته باشد.، مغز يعملکرد
 ياهستهت صلح مدار بر دو عامل يشخص يکل طوربه

د در ش يشده است که سع يه گذاريو توانمندسازها پا هابرانگيزنده
مورد صلح محور  يارکان دوره آموزش عنوانبهان پژوهش حاضر يجر

به عدم  توانيمن پژوهش يا يهاتيمحدودرند. از ياستفاده قرار گ
 يهاؤلفهمصلح و  شناسيرواندر بستر  يکاف ينه مطالعاتيشيوجود پ

و  ين نمونه در بخش مطالعه امواج مغزييحجم پا، مرتبط با آن
اره اش محورصلحمداخله  يماندگار يجهت بررس يريگيفقدان دوره پ

بر  يمبتن يآموزش يکردهايج رويکه با ترو گرددميشنهاد ينمود. پ
ج يو اجرا شود تا نتا يطراح يشتريب هايپژوهش، يصلح مدار
 يش گذاشته شده و راهکارهايبه بوته آزما ين بررسيحاصله از ا

جانات دشوار يت هيريمد يدر راستا يمؤثرترو  ترکاربردي يآموزش
 ييدآيبا توجه به پدز ارتقاء عملکرد مثبت استخراج گردد. يو ن

، درحال حاضر جوامع يارتباط يمشکالت روزافزون در بسترها
 تواندميو دردسترس  يغن يمنبع عنوانبهصلح  شناسيروانات يادب
 يو اجتماع يفرد يستيبهز، به موقع و اثرگذار خود هايآموزشبا 
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را در  يديجد يکردهايده و رويرا ارتقاء بخش هاسازماناشخاص و 
ه بتواند ب ييکه صلح گرا يد. هنگاميحل مسائل ارائه نما يراستا

 ،ه مثبت درنظر گرفته شوديک سرماي عنوانبه يزان قابل قبوليم
ار خوب ياهداف بس توانندميخانواده و کار ، ر مدرسهينظ هاييحوزه

  مداخله باشند. يبرا يمتيو البته ارزان ق
  

  يتشکر و قدردان
 تحقق يکه در راستا يکسان ين مقاله از تماميسندگان اينو

. مطالعه کنندمي يمانه قدردانيصم اندکوشيدهن پژوهش ياهداف ا
است که با کد  شناسيروانرشته  يبرگرفته از رساله دکتر يجار

ته اخالق در پژوهش يدر کم IR.UI.REC.1397.122اخالق 
  ده است.يب رسياصفهان به تصو دانشگاه
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THE EFFECT OF PEACE-BASED EDUCATION ON STUDENTS' LIFE 
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Abstract 
Background & Aims: The subject of peace is an important issue in both psychology and sociology. 
Trainings based on this psychological notion can be helpful in solving many intra- and interpersonal 
psychological problems. The aim of this study was to investigate the effect of peace-based education on 
students' life. This work also reported a case study on the effect of our intervention on the frequency of 
brain waves. 
Materials & Methods: The study was quasi-experimental with Pre-test-Post-test Control Group design. 
The statistical population consisted of Isfahan university students during 2017-2018.In first stage, 
participants (N= 70) were selected through a convenient sampling method and were randomly assigned 
to three groups. During this stage, the effect of peace-based education was tested using Interpersonal 
Peacefulness Scale (Nelson, 2014), Self-Perceptions Scale (Nelson, 2014) and Quality of Life Ladder 
(Sawatzky et al., 2010). In the second phase of the study, the effect of peace education was explored for 
the participants' quantitative electroencephalography. 
Results: Findings of the first stage of the study demonstrated that peace-based education significantly 
increased life satisfaction (p <.001), intrapersonal (p <.001) and interpersonal peacefulness (p <.001) 
compared to CBT and control groups. Moreover, the results of the second stage showed an increasing 
trend in theta mean score while a decreasing trend of beta was observed. 
Conclusion: Working on peaceful emotions such as serenity, security, and satisfaction results in paying 
more attention to others and relational situations, and also helps to achieve the ability to solve social 
problems. It also activates the relational mind networks which in turn improves the peaceful aims and 
beliefs giving rise to "peace-health promotion". 
Keywords: peace psychology, quality of life, cognitive behavior therapy, brain 
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