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 تأثیر سوادآموزی
  بر افزایش سرمایة اجتماعی 

و روان شناختی سوادآموزان
احمد شریفان*                                    علی باقرزاده**                                   مهدی نامجومنش***                                   عابدین بازگیر****

هدف اصلی پژوهش حاضر که با روش نیمه آزمایشــی گــروه کنترل همراه با پیش و پس آزمون 
انجام شــد، بررسی میزان تأثیر شرکت در دوره های سوادآموزی و دریافت محتوای آموزشی مرتبط 
با آن بر افزایش سرمایة اجتماعی و روان شــناختی سوادآموزان بود. به این منظور از جامعة آماری، 
یعنی تمامی زنانی که در نیمة دوم سال 1396 در سطح کشور در یکی از دوره های سوادآموزی )دورة 
ســوادآموزی و انتقال( ثبت نام کرده و با حضور در کالس درس، مشغول سوادآموزی بودند، به روش 
غیر تصادفی از نوع در دسترس، 480 نفر از سه اســتان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و 
البرز انتخاب شــدند؛ به طوری که نیمی از آنان به گروه آزمایش )120 نفر دورة سوادآموزی و 120 نفر 
دورة انتقال( و نیمی دیگر به گروه کنترل تعلق داشتند. سپس با استفاده از دو مقیاس محقق ساخته، 

متغیرهای پژوهش موردسنجش قرار گرفتند.
تحلیل داده های جمع آوری شــده با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد، شرکت در دوره های 
ســوادآموزی به طور معنی داری بر افزایش سرمایة اجتماعی و روان شناختی سوادآموزان تأثیر دارد. 
به طوری که با تداوم سوادآموزی میزان تأثیر آن بر سرمایة اجتماعی 12/6 درصد )میزان اثر در دورة 
ســوادآموزی 0/502 و دورة انتقال 0/628( و سرمایة روان شناختی 32/4 درصد )میزان اثر در دورة 
ســوادآموزی 0/327 و در دورة انتقال 0/651( به طور معنی دار افزایش می یابد. لذا، نتیجه می گیریم: 
سوادآموزی بر افزایش سرمایة اجتماعی و روان شناختی سوادآموزان زن شرکت کننده در دوره های 

سوادآموزی به طور معنی دار تأثیر دارد و با تداوم سوادآموزی بر میزان آن افزوده می شود.

سوادآموزی، سوادآموز، سرمایة اجتماعی، سرمایة روان شناختی

چكيده:
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 مقدمه
در دنیای رو به رشد امروز، جوامعی موفق خواهند بود که از نیروی انسانی توانا و خردمند برخوردار 
باشــند. بر پاية نظريه های توسعه، انسان جزو منابع جديد مولد ثروت به شمار می آيد و مفهوم سرماية 
انســانی بر آن صحه می گذارد. درواقع، سرماية انســانی »تلفیقی1« از ويژگی های ذاتی، توانمندی های 
اکتسابی و تجربه های کسب شده توسط فرد در طول زندگی است و تفاوت های موجود بین آحاد مردم 

ريشه در توانايی شان در کسب توانمندی ها دارد.
متوســلی و آهنچیان )1381( اظهار می دارند: مهم ترين تفاوت بین کشــورهای پیشــرفتة صنعتی و 
کشورهای کم درآمد و توسعه نیافته، ناشی از سرماية انسانی آن هاست. به همین دلیل، تأمین آموزش کافی 
و الزم در طول زندگی يک فرد، به او کمک می کند با شــناخت شــرايطی که در آن قرار دارد، خود را با 
شرايط دائمًا متغیر جامعه انطباق دهد و سازگار کند. حاصل اين سازگاری، شکل گیری انسانی قدرتمند، 

کارآمد و اثربخش و فراهم کردن زندگی غنی برای افراد جامعه است.
دو اقتصاددان به نام های شولتز2 )1962( و بیکر3 )1964( معتقدند سرمايه گذاری در سرماية انسانی 

نه تنها از طريق تراکم و انباشت آموزش، بلکه از طريق اين موارد صورت می گیرد:

1. آموزش های قبل از مدرسه؛
2. آموزش های ابتدايی، راهنمايی تحصیلی، دبیرستان، مدرسه های فنی وحرفه ای و تحصیالت عالی؛

3. آموزش های بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه؛
4. مراقبت از تندرستی و بهداشت عمومی؛

5. به دست آوردن اطالعات کافی از عرضه و تقاضای کار و خدمات؛
6. جست وجوی کار و درآمدهای باالتر )به نقل از حسن پور رودبارکی و لبادی، 1395(.

امروزه معلوم شــده اســت که اين نوع سرمايه بخشــی جدايی ناپذير از روح و جسم فرد به شمار 
میرود که به تأمین و نگهداری نیاز دارد تا بتوان از اتالف آن جلوگیری کرد )عمادزاده، 1375 به نقل از 
صنوبری، 1388(. لذا بر اين اســاس، امروزه در جوامع به افزايش بهره وری انســان توجه خاصی شده 
است و از انسان به عنوان عنصر اصلی توسعه ياد می شود. زيرا سرماية انسانی به صورت دانش، مهارت 
و تخصص در افراد تجســم يافته اســت که به شکل گسترده ای می تواند به افزايش بهره وری سازمان ها 

و ... کمک کند.
انســانی که در تعامل با ســاير افراد بوده است، به مرور به واســطة تعامل با مردم می تواند به سرماية 
ديگری از نوع ســرماية انسانی دست يابد. امروزه اين نوع سرمايه را »سرماية اجتماعی4« نام نهاده اند 
که می تواند بستر مناسبی را برای نیل به موفقیت در تمامی جنبه های زندگی افراد فراهم کند. بنابراين، 
می توان سرماية اجتماعی را به عنوان درجه ای از انسجام اجتماعی، تعامالت، اعتماد، ارتباطات متقابل 
دوطرفه، ادراک و احساس تعهد متقابل میان اعضای يک گروه دانست )انیکس5 و بولن6، 2000 به نقل 
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از ريماز، مرادی و ابوالقاســمی، 1394(. با گسترش شبکه های انســانی، اعضای گروه نوعی دارايی را 
تشکیل می دهند که می توان آن را به عنوان نوعی سرمايه موردتوجه قرار داد. لذا بديهی است که هر قدر 
افراد بیشتری را بشناسید و هر قدر ديد مشترکی بین اعضای گروه وجود داشته باشد، سرماية اجتماعی 

غنی تری خواهید داشت )فیلد7، 1386(.
با توجه به تعريف فوق، می توان گفت که سرماية اجتماعی يک امانت يا وديعة اجتماعی يا طبیعی 
نیست، بلکه چیزی است که بايد در طول زمان و طی زندگی برای کسب آن کوشید. به واسطة اين تالش 
است که امکان دسترسی فرد به منابع اقتصادی، فرهنگی و... از طريق ارتباطات اجتماعی فراهم می شود. 

درواقع به اعتقاد بورديو8، سرماية اجتماعی نوعی محصول اجتماعی ناشی از تعامل اجتماعی است.
بولن و انیکس )1999، به نقل از شــريفیان ثانی، 1380( مؤلفه های مهم ســرماية اجتماعی را چنین 

برشمرده اند:

1. مشارکت در اجتماع؛
2. کنش گرايی در يک موقعیت اجتماعی؛

3. احساس اعتماد و امنیت؛
4. پیوندهای همسايگی؛

5. ظرفیت پذيرش تفاوت ها؛
6. بها دادن به زندگی؛

7. پیوندهای کاری؛
8. پیوندهای دولتی و خانوادگی.

نهاپیت9 و گوشال10 )به نقل از شکربیگی، 1390( نیز سه مؤلفة ساختاری، شناختی و رابطه ای برای 
ســرماية اجتماعی در نظر می گیرند. بررسی مطالب مربوط به اين سه مؤلفه نشان دهندة نوعی تعامل در 
روابط اجتماعی است. بنابراين، به طور خالصه می توان چنین استنباط کرد که سرماية اجتماعی از روابط 
و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی، و تعامالت افراد با گروه ها، سازمان ها و 
نهادهای اجتماعی، و هم بستگی و انسجام اجتماعی حاصل می شود که حمايت اجتماعی الزم را برای 
افراد و گروه ها به وجود می آورد و انرژی الزم را برای تسهیل کنش ها در جهت تحقق هدف های فردی 

و جمعی میسر می سازد.
بررســی پیشــینة نظری پژوهش دربارة سرماية اجتماعی نشــان می دهد، عوامل گوناگونی از جمله 
آموزش در شکل گیری سرماية اجتماعی مؤثرند )گلیزر11 و اليبسون12، 2002 به نقل از ريماز و همکاران، 
1394(. در اين راستا مطالعه ای در قالب فراتحلیل توسط جین13 و گروت14 )2009( روی 142 مطالعة 
معتبــر دربارة اعتماد اجتماعــی و 268 مطالعة معتبر در خصوص مشــارکت اجتماعی صورت گرفت. 
میانگین اندازة اثر به دست آمده به ترتیب برای اعتماد اجتماعی برابر 0/046 و برای مشارکت اجتماعی 
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برابر 0/055 در مورد جامعة آماری )يک سال قبل از ورود به آموزش رسمی تا سطوح دانشگاهی( بود. 
نتیجة فراتحلیل به عمل آمده نشان داد که يک انحراف معیار از سال های تحصیلی به اندازة 12 تا 17 درصد 
در انحراف معیار اعتماد و مشارکت اجتماعی اثر دارد. اين میزان اثر به ما اجازه می دهد از اين عقیده 
که آموزش وپرورش نقشــی اساسی در توسعة سرماية اجتماعی دارد، حمايت کنیم. به طوری که می توان 
اظهار داشت: يک دهه تغییر در سرماية اجتماعی، ريشه در سال های مدرسه دارد. زيرا به واسطة آموزش 
شهروندی، دانش آموزان هنجارهای پايه و مسئولیت پذيری در جامعه را به خوبی اعمال دموکراسی ياد 
می گیرند. درواقع آموزش مدرسه ای و بودن در مدرسه، شرايطی را برای دانش آموزان فراهم می کند که 

آنان بتوانند بر پاية دانش شهروندی در زندگی واقعی عمل کنند.
آموزش وپرورش تنها عاملی نیســت که اعتماد به کل مردم و مشارکت در فعالیت های اجتماعی را 
تعیین می کند، بلکه عامل فردی بســیار قدرتمندی است، )نی15 و همکاران، 1996؛ پاتنام،2000 به نقل 
از جین و گروت، 2009(. به طورکلی تأثیر آموزش وپرورش روی سرماية اجتماعی می تواند خودش را 
در قالب ارتباطات مؤثر بین فردی و يا دوری از افراد نشــان دهد. در اين راستا، سید نورانی، سجادی، 
فروزان و جهانگرد )1394( بر پاية بررســی خود در مورد نقش آموزش در ايجاد ســرماية اجتماعی در 
ايران )1390-1360( نتیجه گرفته اند که آموزش اثر مثبتی بر سرماية اجتماعی دارد و دراين باره آموزش 

پايه )ابتدايی( بیشترين اثر را داشته است.
از ســوی ديگر، آموزش وپرورش عالوه بر افزايش ســرماية اجتماعی، بر ويژگی های روان شناختی 
فرد نیز اثر می گذارد که امروزه از آن به عنوان نوع ديگری از سرمايه، تحت عنوان سرماية روان شناختی، 
ياد می شود. وجود سرماية روان شناختی در فرد، نشانگر ارزيابی مثبت او از اوضاع و احتمال موفقیت 
بر مبنای تالش و پشتکار برانگیخته شده است. اين نوع سرمايه رابطة نیرومندی با عملکرد و شادکامی 

فرد در اموری دارد که به وی محول می شوند.
لذا، می توان سرماية روان شناختی را يک حالت روان شناسی مثبت و رويکرد واقع گرا و انعطاف پذير 
نســبت به زندگی تلقی کرد که از چهار مؤلفة امیدواری، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی تشکیل 
شده است و هرکدام به عنوان يک ظرفیت روان شناسی مثبت در نظر گرفته می شوند )لوتانز16، يوسف17 

و آوولی18، 2007/ 1392(.
بنابراين می توان اظهار داشــت سرماية روان شــناختی يک قابلیت سطح باالی مثبت است. اگرچه 
ابعاد چهارگانة فوق ممکن اســت هرکدام استقالل مفهومی داشــته باشند، اما می توانند که سهم نظری 
منحصربه فرد و قابل اندازه گیری برای يک سازة محوری )سرماية روان شناختی( داشته باشند که نشانگر 

ارزيابی مثبت فرد از اوضاع و احتمال موفقیت بر مبنای تالش و پشتکار برانگیخته شده است.
همة ما مفهوم محیط يادگیری را می دانیم. درک روشن از مؤلفه ها و ابعاد محیط يادگیری و به کارگیری 
درست آن ها در تعلیم وتربیت يادگیرندگان می تواند بر توسعة سرماية روان شناختی آنان اثر بگذارد. زيرا 
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بهبود و توسعة سرماية روان شناختی بستگی زيادی به محیط يادگیری دارد.
تامــرز19 )2016( در پژوهش خود با عنوان »تأثیر فرصت های يادگیری و ســرماية روان شــناختی 
روی خالقیــت در رفتــار کاری«، به اين نتیجه دســت يافت که بین دو متغیــر »فرصت های يادگیری« 
و »ســرماية روان شــناختی« به میزان 0/20 رابطة مثبت وجود دارد. بنابراين، آموزش افراد به افزايش 
آموخته ها، مهارت ها و شايســتگی های آنان منجر می شود. همین موضوع نیز به شکل گیری خودپندارة 
مثبت در يادگیرندگان کمک می کند. در نتیجه خوش بین می شوند و امید بیشتری به تحقق هدف هايشان 
پیدا می کنند، خود را کارآمد می بیند و برای رســیدن به هدف های زندگی شان صبوری و بردباری نشان 
می دهند. يعنی تاب آوری آنان در مقابل مســائل و مشــکالت فردی و بین فردی، زندگی اجتماعی و... 
افزايش می يابد. به همین داليل اســت که جوامع مترقی در پی آموزش تمامی افراد جامعه هســتند که 

حاصل آن می تواند جامعه ای پويا، مترقی و توسعه يافته را به ارمغان آورد.
در کشور ما نیز »سازمان نهضت سوادآموزی« در اين راستا و با هدف تسلط سوادآموزان )بی سوادان 
باالی 10 سال( بر مهارت های پاية سواد، همراه با ارزش ها و نقش های خاص فرهنگ غالب جامعه، از 
طريق ايجاد انگیزش درونی و تداوم يادگیری به طور مســتقل، کوشش می کند )برگرفته از برنامة درسی 

مرحلة اول آموزش بزرگ ساالن نهضت سوادآموزی ايران، 1390(.
سوادآموزی در ايران، مبتنی بر اين مفهوم است که آموزش برای پیشرفت جامعه ضرورتی انکارناپذير 
دارد و جامعه زمانی می تواند به درجات بااليی از پیشــرفت دســت يابد که آحاد مردم از سواد کافی و 
به روز برخوردار باشــند. درواقع، کسب ســواد عنصری کلیدی برای رشد و ارتقای انسان و جامعه در 
همة عرصه های زندگی به شمار می آيد. بايد بگويیم که در طول زمان و تغییرات به عمل آمده در جوامع 
و برحســب نیازهای روز آن ها، مفهوم سواد تغییر کرده است. به طوری که برحسب تعريف يونسکو در 
ســال 1958: باســواد کسی است که به همراه درک مطلب، توانايی خواندن و نوشتن يک جملة ساده را 
در زندگی روزمرة خود داشته باشد. امروزه سواد عبارت است از کسب مهارت های خواندن، نوشتن و 
حساب کردن و استفاده از آنکه به تبع آن، توسعة مشارکت مدنی و شهروندی، بهبود سالمت و معیشت 
و برابری جنسیتی به دست می آيد هدف های برنامه های سوادآموزی بايد منعکس کنندة اين مفهوم باشد 

)کمپین جهانی سواد، 2005 به نقل از مؤسسة آمار سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، 2012/ 1394(.
در اين راســتا نهضت ســوادآموزی ايران نیز به عنوان مسئول اجرايی برنامة سوادآموزی در کشور، 

سواد را مجموعه ای از توانايی ها و قابلیت هايی می داند که به افراد کمک می کند:

1. با اعتمادبه نفس با مســائل فردی و تنش های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آب وهوايی 
مواجه شوند و مسائل خود را حل کنند.

2. تعامل و ارتباط سازنده ای را با ديگران و محیط پیرامونشان برقرار کنند؛
3. آگاهانه و با اختیار در توسعة جامعة محلی و ملی مشارکت کنند؛
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4. اطالعات خود را مديريت کنند، دانش خود را افزايش دهند و با استفادة درست از آن ها زندگی 
خود را بهبود بخشند )سازمان نهضت سوادآموزی ايران، 1394(.

بر پاية تعريف فوق، می توان چنین اســتنباط کرد که در ايران »ســوادآموز« به فردی گفته می شــود 
که بیش از 10 ســال ســن دارد، از تحصیل بازمانده و فاقد مهارت های پاية ســواد است، و در يکی از 
دوره های سوادآموزی )سوادآموزی، تحکیم سواد يا انتقال( ثبت نام و به يادگیری مشغول است )سازمان 
نهضت سوادآموزی، 1393:16(. اما اين سوادآموز مانند هر انسانی ويژگی هايی دارد که می توانند او را 

در فرايند سوادآموزی به پیش ببرند يا مانع يادگیری اش شوند.
لذا، همان طور که از نظر گذشــت، توســعة اجتماعی مستلزم دگرگونی عمدة اجتماعی و ساختاری 
اســت و اين امر نیز در گرو توسعة انسانی اســت که ريشه در گسترش توانايی های بالقوة آحاد جامعه 
دارد. درواقع، فرايند توسعه تحت تأثیر فرايند آموزش است و پیوندی جدايی ناپذير با آن دارد و آموزش 
به عنوان يک فرايند، به خدمتی در مجموعة پیچیده ای از فعالیت های مرتبط با توســعه تبديل می شــود 
)يونســکو، 1371(. به همین دلیل در ســال های اخیر، توجه متخصصان نظام های آموزشــی و پرورشی 
)به ويژه متخصصانی که با رويکرد جامعه شــناختی مســائل و برنامه های آموزشی و پرورشی را مطالعه 

می کنند( به مقولة سرماية جوامع )به استثنای سرماية اقتصادی( و ابعاد آن معطوف شده است.
از ســوی ديگر، امروزه ســرمايه های توسعه ای مرسوم، همچون سرماية اقتصادی، سرماية فیزيکی، 
سرماية محیطی، سرماية فرهنگی، سرماية اجتماعی، سرماية روان شناختی و... به عنوان عناصر کلیدی در 
تحلیل های مرتبط با توســعة جوامع موردتوجه قرار می گیرند. درواقع، هر يک از اين سرمايه ها بخشی 
از منابع توسعه را شامل می شوند که با هم در ارتباط هستند. در نتیجه، می توان سوادآموزی و آموزش 
مداوم بزرگ ســاالن را اهرم توسعة پايدار و رکن اصلی توانمندسازی اجتماعی به شمار آورد. در واقع 
با کسب سواد يا افزايش آن، جامعه فرصت های بیشتری به منظور مشارکت اجتماعی برای افراد باسواد 

فراهم می کند و آنان از اين طريق می توانند در توسعة اجتماعی شرکت کنند.
عالوه بر اين، ســرماية اجتماعی اثری مهم دارد و آن ايجاد ســرماية انســانی در نسل بعدی است. 
سرماية اجتماعی هم در خانواده هم در اجتماع نقش مهمی را در ايجاد سرماية انسانی در نسل در حال 
ظهور ايفا می کند. در همین که کلمن20 )1998، به نقل از نازک تبار و ويســی، 1387( می گويد: آموزش 
و يادگیری می تواند هنجارها، مهارت ها و ارزش های ســودمند برای همکاری اجتماعی و مشارکت در 
امور آن را تقويت کند و میزان متفاوتی از سرماية اجتماعی را در افراد شرکت کننده در فرايند آموزش 

و يادگیری شکل دهد.
بنابراين، آموزش وپرورش يکی از مهم ترين تعیین کننده های ســرماية اجتماعی است و جهت گیری 
آيندة جامعه را نشــان می دهد. اين آموزش وپرورش است که سرمايه های شناختی، اخالقی، اجتماعی 
و... را به يادگیرندگان آموزش می دهد )اف21 و فنچ22، 2002 به نقل از جین و گروت، 2009( و به واسطة 
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آن، يادگیرندگان آموزش های الزم شــهروندی را دريافت می کنند هنجارهای پايه و مسئولیت پذيری در 
جامعه را به خوبی می آموزند، ساختار ارزشی آنان شکل می گیرد و با امید و اعتماد بیشتری برای زندگی 
واقعی آماده می شوند. به همین دلیل است که مطرح می شود: آموزش انسان را به سرماية انسانی تبديل 
می کند و عالوه بر افزايش ســرماية اجتماعی آنان، بر ويژگی های روان شناختی شان نیز اثر می گذارد که 
امروزه از آن به عنوان سرماية روان شناختی ياد می شود. يعنی سوادآموزی و آموزش مداوم بزرگ ساالن، 

اهرم توسعة پايدار و رکن اصلی توانمندسازی اجتماعی محسوب می شود.
با توجه به آنچه از نظر گذشت، اکنون اين سؤال مطرح می شود که: سهم سوادآموزی بزرگ ساالن، 
به عنوان يکی از عوامل تعیین کننده در افزايش ســرماية روان شناختی و سرماية اجتماعی چقدر است؟ 
زيرا تاکنون در اين زمینه )به ويژه سوادآموزی بزرگ ساالن که متولی آن سازمان نهضت سوادآموزی ايران 
اســت( پژوهشی انجام نشده است تا مشخص شــود که برنامه های آموزشی نهضت سوادآموزی برای 
بی سوادان و کم سوادان )در قالب دوره های سوادآموزی و انتقال( تا چه اندازه در اين زمینه اثرگذارند.

 روشپژوهش
جامعة آماری و نمونة پژوهش

پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمايشــی گروه کنترل همراه با پیش و پس آزمون اســت. جامعة آماری 
پژوهش شــامل تمامی زنانی می شود که در نیمة دوم ســال 1396 در سطح کشور در يکی از دوره های 

سوادآموزی23 يا انتقال24 ثبت نام کرده و با حضور در کالس های درس مشغول سوادآموزی بوده اند.
نمونة آماری شــامل 480 ســوادآموز شد که به روش در دســترس انتخاب شدند. شیوة انتخاب و 
دســتیابی به ســوادآموزان به اين صورت بود که ابتدا از میان اســتان های کشــور، سه استان سیستان و 
بلوچستان، آذربايجان غربی و البرز به دلیل دسترسی بیشتر به افراد گروه کنترل )به ويژه افراد بی سوادی 
که به کســب ســواد تمايل نداشتند( انتخاب شدند. ســپس به روش نمونه گیری غیرتصادفی از نوع در 
دســترس، برای هر دو گروه آزمايش و کنترل از هر دوره در هر اســتان 40 سوادآموز و در مجموع 480 
ســوادآموز )نیمی دورة ســوادآموزی و نیمی ديگر دورة انتقال( بین 10 تا 49 سال به عنوان گروه نمونه 

انتخاب شدند.
الزم به توضیح اســت، افراد گروه کنترل در دورة ســوادآموزی، بی سوادانی بودند که به کسب سواد 
تمايلی نداشــتند و نمی توانســتند يا نمی خواســتند در دورة ســوادآموزی ثبت نام کنند. از سوی ديگر، 
سوادآموزان گروه کنترل دورة انتقال نیز سوادآموزانی بودند که بعد از قبولی در دورة سوادآموزی، تمايلی 
به ادامة سوادآموزی نداشتند و يا به داليلی نتوانسته اند در دورة انتقال ثبت نام و به تداوم سوادآموزی 

مشغول شوند. ويژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه در جدول 1 آمده است.
 جدول 1.   ویژگی های جمعیت شناختی سوادآموزان گروه نمونه به تفکیک دوره و استان                                                                          
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 دوره و استان

 ویژگی ها

173=n 169سوادآموزان=n انتقال

سیستان و 
بلوچستان 

n= 58

البرز      
n= 59

آذربایجان 
غربی     

n= 55

سیستان و 
بلوچستان 

n= 52

البرز      
n= 64

آذربایجان 
غربی     

n= 53

جنسیت
 47زن

% 81
59 

% 100
54 

% 98/2
44 

% 84/6
64 

% 100
52 

% 98/1

 11مرد
% 19

0 
% 0

1 
% 1/8

8 
% 15/4

0 
% 0

1 
% 1/9

تأهل
 14مجرد

% 24/1
4 

% 6/8
1 

% 1/8
21 

% 40/4
0 

% 0
4 

% 7/5

 44متأهل
% 75/9

55 
% 93/2

54 
% 98/2

31 
% 59/6

64 
% 100

49 
% 92/5

گروه سنی

 1010 تا 19
% 17/2

1 
% 1/7

2 
% 3/6

16 
% 30/8

0 
% 0

1 
% 1/9

 2017 تا 29
% 29/3

6 
% 10/2

11 
% 20

16 
% 30/8

10 
% 15/6

21 
% 39/6

 3020 تا 39
% 34/5

22 
% 37/3

27 
% 49/1

10 
% 19/2

22 
% 34/4

22 
% 41/5

 4011 تا 49
% 19

30 
% 50/8

15 
% 27/3

10 
% 19/2

32 
% 50

9 
% 17

محل زندگی
 56شهر

% 96/6
52 

% 88/1
15 

% 27/3
51 

% 98/1
58 

% 90/6
20 

% 37/7

 2روستا
% 3/4

7 
% 11/9

40 
% 72/7

1 
% 1/9

6 
% 9/4

33 
% 62/3

شغل
 50خانه دار

% 86/2
58 

% 98/3
53 

% 96/4
44 

% 84/6
62 

% 96/9
49 

% 92/5

 8شاغل
% 13/8

1 
% 1/7

2 
% 3/6

8 
% 15/4

2 
% 3/1

4 
% 7/5

 ابزارهای پژوهش
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از دو مقیاس بســته پاســخ محقق ســاخته برای اندازه گیری دو متغیر اصلی پژوهش، يعنی سرماية 
اجتماعی و ســرماية روان شــناختی اســتفاده به عمل آمد که مراحل متعددی برای ساخت آن ها به اين 

شرح طی شد:

1. مطالعة منابع موجود در ارتباط با دو متغیر مذکور و ابعاد آن؛
2. تعريف متغیرها و ابعاد آن ها؛

3. استخراج شاخص هايی برای سنجش متغیرهای موردنظر؛
4. بحث و گفت وگو بین اعضای گروه پژوهش دربارة شاخص های تعیین شده؛

5. تهیة مقیاس های اولیه برای اندازه گیری هر دو متغیر پژوهش؛
6. تدويــن هــر يک از مقیاس ها و اجــرای آن ها روی تعداد محدودی از ســوادآموزان برای تعیین 

متناسب سازی زبان گزاره ها با سطح سوادآموزان موردمطالعه؛
7. اصالح و بازنگری در مقیاس های تهیه شده و اجرای دوبارة آن ها در مورد سوادآموزان برای تعیین 

اعتبار به معنای همسانی درونی؛
8. اصــالح و بازنگری مجدد مقیاس ها و تايپ و آماده ســازی آن ها بــرای اجرای اصلی در مرحلة 
پیش آزمون. بعد از طی فرايندی که از نظر گذشت، دو مقیاس ساخته شد. از سوی ديگر، به منظور 
تعیین »روايی عاملی« از تحلیل عاملی تأيیدی نیز اســتفاده به عمل آمد و نتیجه نشــان داد که هر 
دو مقیــاس يعنی ســرماية اجتماعی )با چهار خرده مقیاس دارای واريانس مشــترک 48/548( و 
روان شــناختی )با چهار خرده مقیاس دارای واريانس مشترک 56/475 درصد( به طور جداگانه از 
يک عامل کلی اشــباع شده اند. بنابراين، هر دو ابزار بر پاية مراحل طی شده و از نظر متخصصان 
از روايی محتوايی و ســازه و اعتبار به معنای همســانی درونی )به عنوان شاهدی بر روايی سازه( 

برخوردار بودند.

الف. مقیاس سنجش سرمایة اجتماعی
اين مقیاس از دو بخش جمعیت شناختی و گزاره های مرتبط با ابعاد سرماية اجتماعی تشکیل شده 
اســت. بخش اول و دوم به ترتیب دارای 12 ســؤال بسته پاسخ و 21 گزاره از نوع طیف لیکرت است. 
اعتبار به معنای همسانی درونی مقیاس به روش آلفای کرونباخ بر پاية اجرای پیش آزمون محاسبه شد. 
ضرايب اعتبار به دســت آمده برای ســوادآموزان گروه گواه و آزمايش به ترتیب برابر 0/78 و 0/84 بود. 
همچنین ضرايب اعتبار برای ســوادآموزان دورة انتقــال مربوط به گروه گواه و آزمايش به ترتیب برابر 

0/83 و 0/75 بود.

ب. مقیاس سرمایة روان شناختی
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ايــن مقیــاس 26 گزاره از نــوع »طیف لیکــرت« دارد که ســرماية روان شــناختی و ابعاد آن را 
موردســنجش قرار می دهد. اعتبار به معنای »همسانی درونی مقیاس«، به روش »آلفای کرونباخ« بر 
پاية اجرای پیش آزمون محاسبه شد. ضرايب اعتبار به دست آمده برای سوادآموزان دورة سوادآموزی 
مربــوط بــه گروه گــواه و آزمايش به ترتیب برابــر 0/90 و 0/89 بود. همچنیــن ضرايب اعتبار برای 

سوادآموزان دورة انتقال مربوط به گروه گواه و آزمايش به ترتیب برابر 0/87 و 0/80 بود.
همان طور که مالحظه می شــود، ضرايب اعتبار کل مقیاس ها در حد باالســت. باال بودن ضرايب 
اعتبار، حاکی از وجود همســانی درونی بین گزاره های تشــکیل دهندة هر مقیاس است. عالوه بر اين، 
وجود همســانی درونی باال نشــان می دهد که مجموعه پرسش های تشــکیل دهندة مقیاس، خصیصة 

واحدی )سرماية اجتماعی و سرماية روان شناختی( را می سنجند.
بعد از نهايی سازی و تايپ مقیاس ها، مقیاس های ساخته شده، به تعداد اعضای گروه نمونه تکثیر 

و در مورد آنان به طور فردی و چهره به چهره اجرا شد.
بعــد از جمع آوری ابزارهای تکمیل شــده، پاســخ های افــراد موردمطالعه بر پاية دســتورالعمل 
نمره گذاری، نمره دهی شد. سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی اطالعات جمع آوری شده مورد 
توصیف قرار گرفت. در مرحلة بعد، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از »تحلیل کوواريانس« )به 
دلیــل وجود پیش و پس آزمون، فاصلــه ای بودن مقیاس اندازه گیری، و بهنجــار بودن توزيع فراوانی 

نمره ها( استفاده شد.

 یافته های پژوهش
فرضیة اول پژوهش: شرکت در دوره های سوادآموزی و دريافت محتوای آموزشی مرتبط با آن بر 

افزايش سرماية اجتماعی سوادآموزان شرکت کننده تأثیر دارد.
شــاخص های محاسبه شــده مطابق جدول های 2 و 3 دربارة ســرماية اجتماعی حاکی است که بین 
میانگین نمرات دو گروه از ســوادآموزان )آزمايش و گواه( در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت مشاهده 

می شود؛ به طوری که میزان سرماية اجتماعی در پس آزمون گروه آزمايش افزايش يافته است.

جدول 2.    شـاخص هـای توصیفی مربوط به سوادآموزان دورة سوادآموزی موردمطالعه برحسب نمره های سرمایة اجتماعی به 
تفکیک پیش و پس آزمون
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گروه ها

شاخص ها

گواهآزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

92928080تعداد

54/8270/5453/8851/78میانگین

0/841/021/111/01خطای معیار میانگین

8/109/789/929انحراف معیار

0/55-0/19-0/160/22-درجة کجی

0/250/250/270/27خطای معیار درجة کجی

0/05-0/35-0/72-0/89درجة کشیدگی

0/500/500/530/53خطای معیار درجة کشیدگی

28523029حداقل نمره

76927371حداکثر نمره

0/080/090/060/10آمارة کلموگروف - اسمیرنف

0/190/080/200/05سطح معنی دار بودن

جدول 3.    شـاخص های توصیفی سـوادآموزان دورة انتقال موردمطالعه برحسب نمره های سرمایة اجتماعی به تفکیک پیش 
و پس آزمون

گروه ها

شاخص ها

گواهآزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

88888181تعداد

57/1372/4657/2751/25میانگین

0/670/920/860/93خطای معیار میانگین

6/288/647/768/36انحراف معیار

0/340/190/75-0/03-درجة کجی
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گروه ها

شاخص ها

گواهآزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

0/260/260/270/27خطای معیار درجة کجی

0/641/020/031/08-درجة کشیدگی

0/510/510/530/53خطای معیار درجة کشیدگی

44463937حداقل نمره

70937880حداکثر نمره

0/070/110/080/07آمارة کلموگروف - اسمیرنف

0/200/0110/200/20سطح معنی دار بودن

 قبل از تحلیل کوواريانس، پیش فرض های آن موردبررسی قرار گرفتند تا از برقراری مفروضه های 
آن اطمینان حاصل شــود. در »آزمون کلموگروف-اسمیرنف« مشــخص شد که توزيع فراوانی نمره ها 
بهنجار اســت. از ســوی ديگر، »آزمون لوين« نیز برای يکسانی واريانس ها انجام شد و نتايج آن نشان 
دارند مفروضة يکسانی واريانس ها در گروه های موردمطالعه برای انجام تحلیل کوواريانس برقرار است.

 جدول 4.   آزمون لوین برای بررسی مفروضة یکسانی واریانس ها                                                                                        

Fمتغیرهادوره
درجة آزادی 

فرضیه
درجة آزادی 

خطا
سطح 

معنی داری

سوادآموزی
0/77911700/379سرمایة اجتماعی

2/29011700/132سرمایة روان شناختی

انتقال
0/14711670/702سرمایة اجتماعی

0/62011670/432سرمایة روان شناختی

به منظور آزمون معنی دار بودن تفاوت مشاهده شــده از تحلیل کوواريانس اســتفاده به عمل آمد که 
شاخص های مربوط به آن به شرح جدول های 5 و 6 است.

 جدول 5.   نتایج تحلیل کوواریانس سرمایة اجتماعی در سوادآموزان دورة سوادآموزی                                                                          

جدول 3. )ادامه(
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نام
 متغیر

منابع 
تغییرات

مجموع 
مجذورات نمرات

 درجة
 آزادی

میانگین مجموع 
سطح معنی دار نسبتمجذورات نمرات

بودن
 مجذور

 اتا

عی
ما

جت
ة ا

مای
سر

449.7381449.7385.190.0240.03پیش آزمون

14760.525114760.525170.3330.0010.502گروه ها

14645.03816986.657خطا

678374172کل

با توجه به نتايج تحلیل کوواريانس می توان چنین اظهار داشــت که شرکت در دورة سوادآموزی و 
دريافت آموزش مرتبط با آن به طور معنی داری بر افزايش ســرماية اجتماعی ســوادآموزان شرکت کننده 
تأثیر دارد و می توان 50/2 درصد از تغییرات ســرماية اجتماعی ســوادآموزان را بر پاية شرکت آنان در 

دورة سوادآموزی تبیین کرد.

 جدول 6.   نتایج تحلیل کوواریانس سرمایة اجتماعی سوادآموزان دورة انتقال                                                                          

نام
 متغیر

منابع 
تغییرات

 مجموع 
مجذورات نمرات

 درجة
 آزادی

میانگین مجموع 
سطح معنی دار نسبتمجذورات نمرات

بودن
 مجذور

 اتا

عی
ما

جت
ة ا

مای
سر

793/7131793/71311/6710/0010/066پیش آزمون

19049/268119049/268280/1070/0010/628گروه ها

11289/16716668/007خطا

686779169کل

نتايج تحلیل کوواريانس حاکی از آن اســت که شرکت در دورة انتقال و دريافت محتوای آموزشی 
مرتبط با آن به طور معنی داری بر افزايش سرماية اجتماعی سوادآموزان شرکت کننده تأثیر دارد و می توان 

62/8 درصد از تغییرات سرماية اجتماعی آنان را بر پاية شرکتشان در دورة انتقال تبیین کرد.
فرضیة دوم پژوهش: شرکت در دوره های سوادآموزی و دريافت محتوای آموزشی مرتبط با آن بر 

افزايش سرماية روان شناختی سوادآموزان شرکت کننده تأثیر دارد.
شــاخص های محاسبه شده مطابق جدول های 7 و 8 دربارة سرماية روان شناختی حاکی از آن است 
که بین میانگین نمرات دو گروه از ســوادآموزان )آزمايش و گــواه( در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت 
مشاهده می شود؛ به طوری که میزان سرماية روان شناختی در پس آزمون گروه آزمايش افزايش يافته است.

جدول 7.    شاخص های توصیفی سوادآموزان دورة سوادآموزی موردمطالعه برحسب نمره های سرمایة روان شناختی به تفکیک 
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پیش و پس آزمون

گروه ها

شاخص ها

گواهآزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

92928080تعداد
70/2894/5471/3780/91میانگین

1/100/981/261/26خطای معیار میانگین
10/529/4211/3111/29انحراف معیار
0/49-0/24-0/01-0/03درجة کجی

0/250/250/270/27خطای معیار درجة کجی
0/240/830/010/07-درجة کشیدگی

0/500/500/530/53خطای معیار درجة کشیدگی
45664053حداقل نمره
9511894107حداکثر نمره

0/060/100/050/15آمارة کلموگروف-اسمیرنف
0/200/020/200/01سطح معنی دار بودن

جدول 8.    شاخص های توصیفی سوادآموزان دورة انتقال موردمطالعه برحسب نمره های سرمایة روان شناختی به تفکیک پیش 
و پس آزمون

گروه ها

شاخص ها

گواهآزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

88888181تعداد
73/8698/9375/9169/99میانگین

0/841/041/111/31خطای معیار میانگین
7/859/7310/0311/76انحراف معیار
0/380/37-0/16-0/11درجة کجی

0/260/260/270/27خطای معیار درجة کجی
0/591/17-0/22-0/59-درجة کشیدگی

0/510/510/530/53خطای معیار درجة کشیدگی
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گروه ها

شاخص ها

گواهآزمایش

پس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش آزمون

56695442حداقل نمره

9011895106حداکثر نمره

0/070/060/080/09آمارة کلموگروف-اسمیرنف

0/200/200/200/20سطح معنی دار بودن
   

به منظور آزمون معنی دار بودن تفاوت مشاهده شده از تحلیل کوواريانس استفاده شد که شاخص های 
آن در جدول های 9 و 10 آمده اند.

 جدول 9.   نتایج تحلیل کوواریانس سرمایة روان شناختی سوادآموزان دورة سوادآموزی                                                                          

نام
 متغیر

منابع 
تغییرات

مجموع 
مجذورات نمرات

 درجة
 آزادی

میانگین مجموع 
سطح معنی دار نسبتمجذورات نمرات

بودن
 مجذور

 اتا

تی
اخ

شن
ان 

 رو
یة

رما
1030/71911030/71910/1730/0020/057پیش آزمونس

8220/53918220/53981/1370/0010/327گروه ها

17122/494169101/317خطا

1364239172کل

نتايج تحلیل کوواريانس به عمل آمده حاکی از اين است که شرکت در دورة سوادآموزی و دريافت 
آموزش مرتبط به آن به طور معنی دار بر افزايش سرماية روان شناختی سوادآموزان شرکت کننده تأثیر دارد 
و می توان 32/7 درصد از تغییرات ســرماية روان شناختی ســوادآموزان را بر پاية شرکت آنان در دورة 

سوادآموزی تبیین کرد.

 جدول 10.   نتایج تحلیل کوواریانس سرمایة روان شناختی سوادآموزان دورة انتقال                                                                          

نام
 متغیر

منابع 
تغییرات

مجموع 
مجذورات نمرات

 درجة
 آزادی

میانگین مجموع 
سطح معنی دار نسبتمجذورات نمرات

بودن
 مجذور

 اتا

تی
اخ

شن
ان 

 رو
یة

رما
223/8131223/8131/9470/1650/012پیش آزمونس

35514/937135514/937308/9750/0010/651گروه ها

19080/766166114/944خطا

1277365169کل
 

جدول 8. )ادامه(
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نتايج تحلیل کوواريانس به عمل آمده حاکی از آن است که شرکت در دورة انتقال و دريافت محتوای 
آموزشی مرتبط با آن به طور معنی داری بر افزايش سرماية روان شناختی سواد آموزان شرکت کننده تأثیر دارد 
و می توان 65/1 درصد از تغییرات سرماية روان شناختی آنان را بر پاية شرکتشان در دورة انتقال تبیین کرد.

 بحثونتيجهگيری 
همان طور که نتايج به دســت آمده نشان می دهند، ســوادآموزی بر افزايش سرماية 
اجتماعی و روان شناختی سوادآموزان زن شرکت کننده در دوره های سوادآموزی به طور 
معنی دار تأثیر دارد و با تداوم ســوادآموزی بر میزان آن افزوده می شــود. نتايج حاصل 
از اين پژوهش با يافته های پژوهشــی جین و گروت )2009( مبنی بر افزايش اعتماد 
اجتماعی بر اثر آموزش وپرورش، و يافته های گلیزر، اليبسون، شانکمن25 و کريستین26 
)1999( در ارتباط با تأثیر آموزش مدرسه ای بر گرايش افراد به عضويت در سازمان های 
اجتماعی هم خوانی دارد. بنابراين می توان چنین استنباط کرد: بیشتر افرادی که از سواد 
)حتی در سطوح عالی( بهره می برند، اعتماد بیشتری به ساير مردم دارند و میل بیشتری 
دارند که با سازمان های اجتماعی همکاری و در امور اجتماعی مشارکت کنند. درواقع 
می توان اظهار داشت که آموزش وپرورش در قالب سوادآموزی روی سرماية اجتماعی 

تأثیر می گذارد و می تواند خودش را در قالب ارتباطات مؤثر بین فردی نشان دهد.
از ســوی ديگر، يافته های اين پژوهش با يافته های تامرز )2016( نیز هم خوانی 
دارد. زيــرا مطابق با پژوهشــی که او در اين زمینه )رابطــة فرصت های يادگیری و 
ســرماية روان شــناختی( انجام داد، نتیجه گرفت که بین اين دو متغیر به میزان 0/20 

هم بستگی مثبت وجود دارد.
بنابراين، در تبیین يافته های پژوهش حاضر همان طور که اف و فنچ )2002، به نقل 
از جین و گروت، 2009( گفته اند، می توان چنین اظهار داشت: آموزش وپرورش يکی 
از مهم ترين تعیین کننده های سرماية اجتماعی است و جهت گیری آيندة جامعه را نشان 
می دهد. اين آموزش وپرورش است که سرمايه های شناختی، اخالقی، اجتماعی و... را 
به يادگیرندگان آموزش می دهد و به واسطة آن، يادگیرندگان آموزش های الزم شهروندی 
را دريافت می کنند و هنجارهای پايه و مسئولیت پذيری در جامعه و زندگی فردی را 
به خوبی ياد می گیرند، ســاختار ارزشی آنان شــکل می پذيرد و با امیدواری و اعتماد 
بیشتری برای زندگی واقعی آماده می شوند. درواقع، آموزش انسان را به سرماية انسانی 
تبديل می کند و عالوه بر افزايش سرماية اجتماعی آنان، بر ويژگی های روان شناختی شان 

نیــز اثــر می گذارد کــه از آن می تــوان به عنوان ســرماية روان شــناختی يــاد کرد.
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نکتة خاص دراين باره آن اســت که ايجاد شبکه های اجتماعی تحمیلی يا حضور 
تحمیلی در کالس های درس، منجر به شــکل گیری سرماية اجتماعی موقتی انجامد و 
ممکن اســت در کوتاه مدت و به صورت موقعیتی تأثیر مثبتی بر سرماية روان شناختی 
داشته باشد. درصورتی که در شبکه های اجتماعی انتخابی يا خلق شده )که فرد به دلخواه 
در آن ها حضور می يابد(، سرماية اجتماعی افراد به طور انعطاف پذير گسترش می يابد و 
به تجلی سرماية روان شناختی عمیق و پايدار منتهی می شود. در نتیجه، مطابق نظر آدلر و 
وان )2002(، افرادی که از سرماية روان شناختی غنی برخوردارند، توانايی بیشتری برای 
تعامالت گروهی و مشارکت اجتماعی دارند. زيرا آنچه افراد را به يکديگر پیوند می دهد 

و موجب تکرار، تداوم و افزايش تعامالت می شود، سرماية روان شناختی است.
وقتی به ابعاد سرماية روان شناختی )امیدواری، خوش بینی، کارآمدی و تاب آوری( 
به خوبی توجه کنیم، متوجه می شويم. »امیدواری« يکی از ويژگی های انسان است که به 
او کمک می کند ناامیدی را پشت سر بگذارد، هدف های خود را پی بگیرد و احساس 
تحمل ناپذير بودن آينده را کاهش دهد. »خوش بینی« به جهت دهی به هدف های اشاره 
دارد کــه در آن به طور معمولی پیامدهای مثبت مــورد انتظارند و اين پیامدها، عوامل 
ثابت، کلی و درونی در نظر گرفته می شــوند. »خودکارآمــدی« دريافت و داوری فرد 
دربارة مهارت ها و توانمندی هايش برای انجام کارهايی است که در موقعیت های ويژه 
انجام آن ها ضروری است. باور او دربارة توانايی هايش برای انجام کارها، بر چگونگی 
عملکردش مؤثر اســت. درنهايت، »تاب آوری« سازگاری مثبت در واکنش به شرايط 
ناگوار را در فرد شکل می دهد و فرد را توانا می سازد که به طور مشارکت کننده ای فعال 

و سازنده با ناماليمات محیطی مقابله کند و محیط مناسبی را برای خودش ايجاد کند.
بنابراين، ســوادآموزی و آموزش مداوم بزرگ ساالن، اهرم توسعة پايدار و رکن 
اصلی توانمندسازی اجتماعی محسوب می شود و سوادآموزی عامل يا ابزار بالقوه ای 
است که می توان از آن برای توسعة همه جانبة افراد جامعه در ابعاد گوناگون اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و... اســتفاده کرد. هر چه ســوادآموزی و آموزش بزرگ ســال در 
برنامه های رشــد و توسعة کشــور از جايگاه خاصی برخوردار شود، می تواند نقش 
مؤثری در توسعة پايدار داشته باشد. به دلیل بنیادی بودن آموزش در دورة سوادآموزی 
)همان طــور که يافته های پژوهش نشــان دادند(، الزم اســت محتوای آموزشــی با 
بهکارگیــری روش های تدريس فعال و فعالیت محور با جديت و توجه به مخاطبان 
ارائه شود. در اين راستا، تنظیم محتوای آموزشی بر پاية نیازها، عالقه ها، تجربه ها و 

امور روزمرة سوادآموزان می تواند مفید واقع شود.
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Abstract

Keywords

 The impact of the literacy education on increasing the societal
and psychological capital of the literacy learners

Literacy Education - Societal Capital - Psychological Capital - 
Literacy Learners

 The main aim of this research was studying the effect of the learner’s participa-
tion on the literacy courses along with the relevant educational content on in-
creasing the societal and psychological capital of the literacy learners. It was a 
quasi-experimental study with with pre and post-tests control group design. The 
research sample included 480 literacy learners from Sistān and Blouchestān, 
West Azerbāijān and Alborz provinces who were selected purposefully from the 
target population, i.e., all the persons who had registered and attended in one 
of the literacy courses across the country. Half of the selected learners were as-
signed to the experimental group and another half were assigned to the control 
group (120 basic literacy learners, 120 transition course learners). Then, the 
researchers assessed the research variables, using two researcher-made scales 
which had internal consistency (social capital from 0.75 to 0.84 and social capital 
from 0.80 to 0.90). The results of covariance analysis revealed that the participa-
tion of the learners in the literacy courses has a significant effect on increasing 
the societal and psychological capital of the participants. Also, the results of the 
survey showed that the continuity of the learning literacy has 12.6 % effect size 
in increasing the societal capital (0.502 in literacy courses and 0.628 in transition 
courses). In addition, this continuity had 32.4% effect size in enhancing the psy-
chological capital (0.327 in literacy courses and of 0.651% in transition course).
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