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چکيده
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش صلح بر مسئولیتپذیری دانشآموزان اجرا شد .روش
پژوهش ،شب ه آزمایشی با طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل بود .جامعهی آماری این پژوهش
شامل دانشآموزان دختر پایهی سوم متوسطهی دوره اول شهرستان رودسر ( 223نفر) بوده است که  38نفر
با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی  19نفر ،اعضای گروه آزمایش را تشکیل دادند
و به همین تعداد ،از طریق همتاسازی (از لحاظ سطح تحصیالت اولیا ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
خانواده) در گروه کنترل جایگزین شدند .ابزار پژوهش حاضر ،پرسشنامهی مسئولیتپذیری (مؤلفهی
مسئولیتپذیریِ مقیاس شخصیتی کالیفرنیا) بود .یافتههای حاصل از اجرای آزمون آنکوا نشان داد که بین
دو گروه از لحاظ متغیر وابسته تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارتی برنامههای آموزش صلح باعث افزایش
مسئولیتپذیری دانشآموزان میشود.

کليد واژه ها :آموزش صلح ،مسئولیتپذیری ،اخالق زیستی

 1گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران
 2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،کارشناس پژوهش آموزش و پرورش ناحیه یک رشت ،گیالن ،ایران.
* نویسنده مسئولkazempour.edu@gmail.com:
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مقدمه
یکی از ارکان اساسی جامعهی مردم ساالر ،مسئولیتپذیری1اجتماعی آحاد مردم است که باید
از طریق برنامههای درسی و فرصتهای علمی ،فراگیران را به انسانهایی فعال و نه منفعت طلب یا
خودمدار تبدیل نمود تا بتوانند به ایفای نقش دموکراتیک خود بپردازد ( Izadi & Azizi shomami,
 .)2009, p 68مشارکت در زندگی جمعی ،مستلزم پذیرش مسئولیت در قبال یکدیگر و فهم تنوع و
تعدد باورها و ارزشها و تحمل آن میباشد ) .(Hashemi, 2009, p 8به عقیدهی گینات ()1993
وجود انسانهای سرد و بیتفاوتی که در تمدنی بیبند و بار و بیهدف غوطه میخورند ناشی از
تربیتی ا ست که در آن احساس مسئولیت مطرح نبوده است ( Mahdavi, Enayati & Neisi, 2011,
 .)p 118مشکل انسانها و ناهنجاریهای آنها ناشی از عدم پذیرش مسئولیت است ،زیرا آنها
نمی توانند نیازهای اساسی خود را بر اساس شرایط صحیح و انسان دوستانه ارضاء کنند ،نمیتوانند،
زیرا والدین آنها چنین مهارتی را نداشتهاند تا به آنان یاد دهند ( )Glasser ،1965همچنانکه
پژوهش طالبی و خوشبین ) (Talebi & Kkhoshbin, 2012, P 207نشان داد مسئولیت پذیری
جوانان در مجموع متوسط میباشد .اصل مسئولیت عبارت است از « :افزایش مقاومت فرد در برابر
شرایط ،ت ا به جای پیروی از فشارهای بیرونی ،از الزام های درونی تبعیت کند که احساس مسئولیت
یا احساس تکلیف نامیده می شود» ) .(Bagheri, 1374, p 44مسئولیتپذیری اشاره به حس
وظیفهشناسی ،پاسخگو بودن و تعهد دارد ) (Allen, 2010, p 441و شامل ویژگیهایی چون تفکر
قبل از عمل ،به تأخیر انداختن خواستهها ،رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهی و اولویتبندی
تکالیف میشود ) (Schulz-Hart, Thurow-Kroning & Frey, 2009, p 178و رفتار تکلیفمحور و
هدفمحور را در بر میگیرد و مشخص میکند که یک نفر ،تصمیم خود را برای انجام یک عمل
ادامه دهد و به سرانجام برساند ) .(Demorouti, 2006تعاریف مسئولیتپذیری یکسان نیست .از
دیدگاه وجودگرایان ،به معنای تعلق داشتن انتخابها به خود ما و برخورد صادقانه با آزادی و در
نظریهی گشتالت درمانی ،یعنی اتکا بر توانایی خویش جهت انتخابکردن است ).(Sharf, 1381
مسئولیتپذیری شامل ویژگی هایی مانند رعایت قوانین و هنجارها ،به تأخیر انداختن خواستهها،
تفکر قبل از عمل و سازماندهی و اولویتبندی تکالیف میشود (Schulz-Hardt, ،2009 ،p 178
 )Thurow-Kröning & Freyو باعث میگردد فرد این توانایی را کسب کند که به تفکرات و
احساسات خود نظم بخشد و خود را مسئول انتخابهایی که انجام میدهد و پیامدهای فردی و
اجتماعی آنها بداند ) .(Mergler, 2007, p 71افراد مسئولیتپذیر قابل اعتماد و اطمینان هستند و
نسبت به ساختار اجتماعی بزرگتر احساس تعهد میکنند و امین و درستکارند ).(Manart, 1374
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به عقیدهی هاوتون ) (Havton, 1989فرد مسئول قادر به کنترل عواطف منفی خود (مثل خشم)
میباشد و کنترل عواطف نیز به کنترل خود منجر میگردد .کودکان نیز از طریق فرایند مسئولیت
پذیری ،توانایی به عهده گرفتن مسئولیت گفتهها و افکار خود را کسب میکنند و دیگران را نیز
قادر به انجام این کار میکنند ).(Lipman, 1993
کودکان و نوجوانان که سازندهی فردای جامعه هستند باید پذیرای مسئولیتهای اجتماعی آن
باشند .بنابراین نیاز به یادگیری بیشتری در زمینهی ایجاد صلح و تواناییهایی چون دموکراسی1،
تعاون و همبستگی 2،حفظ فرهنگها 3،خود و دیگران 4،انترناسیونالیسم 5،حفاظت از محیط زیست6
و معنویت 7را دارند .به همین دلیل ،مدرسه همزمان با آموزش مهارتهای شناختی 8،مسئولیت
شناسایی مفاهیم صلح 9و ارتقا روحیهی صلح طلبی 10دانشآموزان را برعهده داشته و موظف به
آماده کردن آنها جهت ایجاد صلح میباشد (.)Fallah noodehi ، 2009
برای برخورداری از دنیای مبتنی بر صلح و تفاهم الزم است افکار و اندیشههای صلحطلبانه در
ذهن انسان ها بارور گردد .ایجاد تصور در کودکان در مورد دنیایی که میتواند پر از مهربانی ،تفاهم
و دوستی باشد ،تنها در سایهی آموزش فراهم میگردد .اهمیت و ضرورت آموزش و آمادهسازی
کودکان و نوجوانان برای صلح ،حوزه مطالعاتی جدیدی را تحت عنوان آموزش صلح به وجود آورده
است .آموزش صلح رشتهی جوانی است که در صدد خلق فرصتهای الزم برای ایجاد جامعهای
مبتنی بر عدالت و زیست مسالمتآمیز است .صلح عبارت است از وضعیتی روانی ،اجتماعی،
سیاسی ،اخالقی و معنوی که در سطح فردی ،بین فردی ،بین گروهی و جهانیِ زندگی بشر متجلی
میشود و محصول نهایی انتقال انسانها از خودمحوری ،خودخواهی و تمایالت ستیزهجویانه و
دوگانه (خودی -غیر خودی) به وضعیت جهانی و فراگیر آگاهی از وحدت و یگانگی بنیادی بشر و
ارتباط با تمامی بشریت و در حقیقت ارتباط با تمامی زندگی است ) .(Danesh, 2006, p 64بهسازی
ساختارهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بشریت امروز ،با برقراری صلح مداوم (و بنابراین پویا) و
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قابل اعتماد (و بنابراین همدالنه) و همه گیر (و بنابراین عادالنه) و جهان شمول (و بنابراین با
مسئولیت پذیری) متصور است ) .(Zekavati & gharagozloo, 2002گسترش دانشها ،مهارتها،
ترویج عقاید و دیدگاهها که با ضوابط و هنجارهای موجود در صلح آغاز میشود ،توجه ما را به سوی
تجسم یک جهان صلحآمیز و انسانی معطوف میکند که هدف آن ،افزایش هوشیاری و آگاهی
مردمی است که مسئول برقراری صلح جهانی هستند ( .)Aspeslagh ، 1984، p 15امروزه آموزش
مهارت با هم زیستن ،تفاهم ،تحمل و دوستی میان ملتها به عنوان یکی از پارادوکسها و چالش
های جهانی شدن ،در دستور کار بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان ملل قرار گرفته است
) .(Hashemi, 2009, p 83هدف اصلی آموزش صلح ،ارتقای بینش جهانی در زمینهی نوعی
هوشیاری و آگاهی اصیل است که ما را قادر می سازد همچون یک شهروند جهانی رفتار کنیم و
شرایط موجود را از طریق ایجاد تغییر در ساختار اجتماعی و الگوی تفکری که بر وضع موجود حاکم
است ،متحول سازیم ).(Reardon, 1996, p 1
متمم پیشنهادی یونسکو دربارهی آموزش صلح ،مستلزم این اصل است که آموزش صلح به
عنوان یک اصل فراگیر در آموزش به رسمیت شناخته شود یعنی در تدریس این رویکرد صرف نظر
از موضوع یادگیری ،جهانی شود و محتوای آموزش صلح وارد همهی فعالیتهای تدریس شود
) .(Fathi vajargah & Eslami, 2008, p 51ده هدف آموزش صلح باید شامل موارد زیر باشد :درك
مهمترین مفهوم صلح جهت برخورد با ترس ،فراهم کردن اطالعات الزم در مورد سیستم امنیتی،
درك رفتار خشونتآمیز ،توسعه درك درون فرهنگی ،ایجاد تشخیص موقعیت در آینده ،یاد دادن و
آموزش صلح به عنوان یک روند ،ارائهی مفهوم صلح که شامل عدالت اجتماعی نیز میباشد ،تخمین
احترام برای زندگی و پایان خشونت ( .)Harris & Mische , 2006، p 1اهمیت آموزش صلح در
جهان امروز تا حدی است که انجمن تخصصی با عنوان مؤسسهی بین المللی آموزش صلح تأسیس
شده است و هر سال با گرد همآوردن متخصصان سرتاسر جهان ،موضوعات مرتبط با صلح را مورد
بررسی قرار میدهد (.)Jenkins ، 2008
از نظر متخصصان آموزش صلح ،مفاهیم و مؤلفههای صلح را میتوان در سه حیطهی دانش،
توانش و نگرش تقسیمبندی نمود .منظور از دانش صلح ،مجموعهای از آگاهی ،اطالعات ،درك و
فهمهای صلح آمیز است که هر فرد برای زندگی در جامعه نیاز دارد .منظور از توانش صلح،
مجموعهای از مهارتها ،قابلیتها و توانمندیهایی است که فرد برای رفتار صلحآمیز نیازمند آن
است و منظور از نگرش صلح ،مجموعهای از طرز تلقیها ،باورها و دیدگاههای صلحآمیز است که
برای یک فرد ضروری است ) .(Fathi vajargah, 2008, pp 58-59در پژوهش حاضر ،از بین مؤلفه
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های آموزش صلح به آموزش موارد زیر پرداخته شد« :آگاهی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و
مبارزه با تبعیض» « ،آشنایی با روابط متقابل انسان و محیط (اجتماعی و زیستی)( »1دانش صلح)،
«توانایی گفتگو و تفاهم»« ،توانایی رعایت اخالقی و اصول پذیرفته شدهی اجتماعی» (توانش صلح)،
«پرورش روحیهی مشارکت ،همکاری ،همبستگی و انتقادپذیری» (نگرش صلح).
ماده ی  55منشور سازمان ملل متحد ،احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی را مبنای
تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی میکند .یکی از بهترین راههای ترویج حقوق بشر و احترام به
آزادیهای اساسی ،درونی ساختن و نهادینه کردن ارزشها و اصول حقوق بشر است که به منظور
تحقق یافتن آن آموزش حقوق بشر ضروری میباشد ) .(Navvab daneshmand, 2007, p 129طبق
نظر ماالیوری ) (Malaurie, 2009چنانچه بحث رابطهی دولت و شهروندان و محدود کردن
اختیارات دولت مطرح باشد به این حقوق« ،حقوق بشر »2گفته میشود؛ اما چنانچه از رابطهی
خصوصی اشخاص ،سخن گفته شود از این حقوق با عنوان «حقوق مربوط به شخصیت »3نام برده
میشود ) .(Badini, 2012, p 90تأسیس کمیسیون حقوق بشر به عنوان یک نهاد تخصصی بین
المللی ،در راستای تدوین قواعد و ساز و کارهای حقوق بشری به منظور اجرایی نمودن آنها انجام
گرفته و اعالمیه ی جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات حقوق بشری توسط کمیسیون تدوین یافته
است ).)(Sharifi tarazkoohi & Omidzamani, 2013, p 29
اخالق زیستی 4طبق تعریف دانشنامهی اخالق زیستی ،به مسایل اخالقی مرتبط به علوم
زیستی5گفته میشود ) .(Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008, p 316اخالق زیستی از سوء
استفاده های احتمالی و عواقب نامطلوب برای تمامیت ،شأن ،منزلت و حقوق انسان پیشگیری می-
کند و رعایت آن می تواند تضمین نماید که پیشرفت علمی و فناوری در خدمت بشریت قرار گیرد و
حقوق بشر ،منزلت انسان و آزادیهای اساسی او را نقض نکند ) .(Simoonides, 2004, p 25در
فلسفهی زیست محیطی معاصر ،اصلیترین منبع تفکیک اخالق زیستی ،ناشی از دو دیدگاه انسان
محور 6و غیر انسان محور 7است .در دیدگاه انسان محور ،فقط انسان دارای جایگاه اخالقی است
).(Abedi sarvestani, Shahvali & Mohaghegh damad, 2007, p 61از دیدگاه غیر انسان محور،
1
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چندین رهیافت دیگر پدیدار می شود )1 :جانور محور  1:از منظر این رهیافت ،انسان و حیوان هر دو
از دیدگاه اخالقی دارای ارزش هستند  )2رهیافت زیست محور 2:در این رهیافت ،تمام موجودات
زنده دارای ارزش اخالقی هستند  )3رهیافت زیست بوم محور 3:بر این اساس ،تمام موجودات زنده
و محیط زیست طبیعی آن ها دارای ارزش اخالقی اند ).(Lammerts & Paul, 2005, p 482
گفتگو همواره یکی از بهترین شیوهها برای حل تعارضات و اختالف میان انسانها بوده است .به
عقیدهی کندی ( )1999در گفت و گو نوعی تمرکززدایی از برتری خود وجود دارد و از اختالف و
چندگونگی به سمت وحدت و یگانگی و حقیقت نهایی انتقال پیش میآید که البته این لزوماً به
معنای هم شکلی و توافق نیست .این تعریف از دیالوگ ،هماهنگی بسیاری با تعریف صلح دارد که
آن نیز رسیدن به وحدت و یگانگی در عین کثرت است ( Naji & Khatibi Moghadam, 2010, p
 . (132در گفت و گو هر طرف در ذهن خود ،شخص یا اشخاص طرف مقابل را ،واقعاً با ویژگیهای
خاصشان ،ملحوظ میدارد و به آنان با قصد ایجاد رابطهای متقابل و زنده رو میآورد ) Naji, 2008,
 )p 146و طرفین رابطه در شرایط ایده آل ،برابر ،آزاد و فارغ از هرگونه اجبار و فشار خارجی قرار
دارند و استدالل عقالنی ،یگانه داور نهایی دربارهی هر مسأله است ).(Ansari, 2005, p 244, p309
از کنش های اساسی هر نظام اجتماعی ،کوشش برای آموزش و انتقال معیارهای اخالقی مورد
نظر ،ایجاد زمینهها و شرایط الزم برای ظهور هرچه بیشتر رفتارهای پسندیده و کاهش نابهنجارهای
رفتاری در میان آحاد آن جامعه ،به ویژه در دههی اول و دوم زندگی آنها ،از طریق نظام تربیتی
کارآمد و مؤثر میباشد ) .(Karimzade, 2010اخالق اجتماعی برگرفته از هنجارهای حاکم بر جامعه
است و در برگیرندهی عمیقترین ارزشها و باورهاست که از این اخالق میتوان به حفظ محیط
زیست ،رعایت حریم خصوصی افراد ،عدم به کارگیری کودکان در محیط کاری ،اعتماد و عدم
تبعیض اشاره کرد ) (Alvani, Amiri & Ahmadi, 2012, p 29که از طریق یادگیری ،فرهنگپذیری
و جامعهپذیری ،انتقالپذیر است ) (Chitsaz, 2009همچنین ارزشهای مقدس ،آن ارزشهایی
هستند که یک جامعهی اخالقی به عنوان مفهومی متعالی در نظر میگیرد که از مقایسه ،بده بستان
یا هرگونه اختالط آن با ارزشهای دنیوی جلوگیری میکند ) .(Tetlock, 2003, p 322ارزشهایی
مثل حیات بشر 4،سالمتی ،طبیعت ،عشق ،افتخار 5،عدالت 6یا حقوق بشر ،مطلق و مقدس در نظر
Zoocentric
Biocentric
Ecocentric
Human life
Honor
Justice

1
2
3
4
5
6
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گرفته میشوند و بده بستان آنها با ارزشهای دنیوی (مثل پول) تابو است
.)Tanner, 2008, P 52
مشارکت ،اغلب تعبیری از تعریف فرهنگ سازمانی 4میباشد و به شرکت مردم در ایجاد ،مفاد و
ادارهی یک برنامه یا سیاستی که برای تغییر در زندگی افراد طراحی میشود ،اشاره دارد .برنامههای
مشارکتی ،در اکثر موارد به عنوان اهرمی برای اخذ کمکهای مردمی میباشد )Jennings, 2000, p1
 .), p 3به نظر طوسی ) (Toosi, 1991مشارکت ،درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای
گروهی است که آنان را برمیانگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یکدیگر را یاری دهند و
در مسئولیت کار شریک شوند ) .(Dehghan & Ghafari, 2005, p 70به واسطهی فعالیتهای
مشارکتی ،افراد قادر خواهند شد تا در دسترسی به اطالعات مربوط به فرایندهای تصمیم گیری که
زندگیشا ن را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند شرکت داشته باشند ( Deniz Tekman et
 .(al, 2012, p 7آموزش و پرورش صلح را میتوان فقط در یک فضای فاقد خشونت ارتقاء داد.
بنابراین ،باید بر توسعهی اشکالی از یادگیری تأکید شود که در آنها یادگیری مشارکتی دانشآموز
ممکن باشد ) .(Fathi vajargah, 2003, p 231همچنین اسالوین ) (Aslavyn, 1992به شواهدی
اشاره کرده است که نشان میدهد روش یادگیری مشارکتی ،روابط میان دانشآموزان نژادهای
مختلف را در کالسهای مختلف ،بهبود میبخشد ) .(Shekari, 2012, p 32به همین دلیل در طول
دورهی آموزشیِ پژوهش حاضر ،جهت آموزش مؤلفهی مشارکت ،بیشتر بر یادگیری مشارکتی تأکید
گردید.
پژوهش شکاری ) (Shekari, 2012, p 31با عنوان «تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای
اجتماعی دانشآموزان» نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش در کاهش رفتارهای غیر
اجتماعی تفاوت معنیدار وجود دارد .جانعلی پور ) (Janalipour, 2012, p 1در پژوهشی تحت عنوان
«تأثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی» نشان داد که بین پس آزمون گروههای
آزمایش و کنترل پس از اجرای برنامه آموزش صلح تفاوت معنادار مشاهده گردید .بر این اساس
برنامهی آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی و همچنین ،در افزایش دانش ،توانش و پرورش
نگرش شهروند جهانی فراگیران تاثیر دارد .نتایج تحقیق برغندان ،ترخان و قایمی خمامی
) (Barghandan, Tarkhan & Ghayemi Khomami, 2012, p 140با عنوان «تعیین اثربخشی
آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی دانشآموزان» نشان داد که اجرای برنامهی آموزش
مدیریت خشم ،از شدت ناسازگاری دانش آموزان میکاهد و بر باال بردن سازگاری اجتماعی آنان
تأثیر دارد .حسینی نسب و سلطانی ) (Hoseini nasab & Soltani, 2011, pp 23-24تحقیقی با
عنوان «تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان» انجام دادند .نتایج
نشان داد که مهارتهای احترام به دیگران ،رعایت مقررات ،انجام وظیفه و تحملپذیری گروه
)& Hanselmann
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آزمایشی نسبت به گروه شاهد بیشتر بود .یونسی ،معین و شمشیری نیا
 (Shamshirinia, 2010, p 79با هدف «مقایسهی سالمت روان ،عزت نفس و مسئولیتپذیری
دانشآموزان دختر مقطع راهنمایی خانوادههای طالق و عادی» پژوهشی را انجام دادند .نمونهی
آماری شامل  40دختر خانوادههای طالق (تحت حضانت مادر) و  40دختر خانوادههای عادی بود.
بر اساس نتایج بدست آمده ،دختران خانوادههای طالق از نظر مسئولیتپذیری ،با دختران خانواده-
های عادی تفاوتی معنی دار دارند که ناشی از عوارض ناخوشایند طالق والدین بر فرزندان است.
نتایج تحقیق فهامی و عزتی ) (Fahami & Ezzati, 1388, p 63با عنوان «مطالعهی تأثیر یادگیری
مشارکتی بر رشد مؤلفههای مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر پایهی پنجم» نشان داد که
یادگیری مشارکتی بر رشد مؤلفههای مهارتهای اجتماعی (مشارکت در فعالیتهای گروه،
مسئولیتپذیری ،احترام گذاشتن به دیگران و دوستیابی) تأثیر دارد.
نتایج پژوهش رآلدولف ) (Realdolph, 2008, p 43با عنوان «نقش رفتار نوع دوستانه ،توجه
همدالنه و انگیزش مسئولیت اجتماعی در اهداء خون» حاکی از آن بود که اکثر افراد اهدا کننده،
سطوح باالیی از ویژگی های اصلی جامعه پسند (نوع دوستی ،همدلی و مسئولیت اجتماعی) را دارا
بودند که عموماً انگیزههای اصلی برای اهدا خون تصور میشوند ،اما این ویژگیها عوامل اصلی
مرتبط با تعداد دفعات اهدا خون نیستند .لین ) (Lin, 2007در مطالعهای به این نتیجه رسیده است
که یکی ازچالشهای قرن  21ارائه آموزشهایی در زمینه دوستی بوده است و هدف باید تربیت
شهروندانی باشدکه بتوانند صلح را در جهان حاکم سازند .ولی نظامهای آموزشی و مدارس ،مثالً نظام
آموزشی آمریکا در تربیت شهروندان صلح جو کوتاهی نموده ،اغلب روی دانش ومهارتهای دانش-
آموزان تأکید میکند بدون این که توانایی آنها را برای دوست داشتن و حمایت دیگران پرورش
دهند .دنش ) (Danesh, 2006, p 74جهت ارائهی یک نظریه تلفیقی برای آموزش صلح در طول
سالهای  2000تا  2005نشان داد اعضای  112مدرسه اعم از معلمان ،کارکنان و والدین و دانش-
آموزان اثربخشی برنامهی درسی صلح را در سطح معنیداری تأیید کردهاند .نتایج بیانگر تغییرات
موثر در زمینهی ارتقاء جهان بینی وحدتگرا ،فرهنگ صلح و فرهنگ بهبودگرایی است .مک دونالد
) (Macdonald, 2003در پژوهش خود با عنوان «رویکردهای سنتی به آموزش شهروندی ،جهانی
شدن به سوی تدوین چارچوبی برای آموزش صلح» نتیجه گرفته است که در چارچوب آموزش
شهروندی باید موضوعات اساسیای از قبیل :درك هویت ،حقوق و برخوردها ،مسئولیتها و تکالیف
و تعهدات ،مشارکت و فعالیت در امور عمومی و ارزشهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .آنویوبازی
) (Onwubuzie, 2001, p 165در پژوهش خود دریافت دانشآموزانی که در گروههای یادگیری
مشارک تی به یادگیری می پردازند ،نسبت به کسانی که به طور انفرادی یاد می گیرند ،پیشرفت
تحصیلی و احساس مسئولیت بیشتری دارند .لوئیس ) (Lewis, 2001, p 307در پژوهش خود،
)& Unesi, Moeen
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ارتباط میان انضباط کالسی و مسئولیتپذیری را در بین دانشآموزان ابتدایی و راهنمایی مورد
بررسی قرار داد .یافتهها بیانگر این بودند که استفاده از شیوههای سرکوب گرایانه در برابر رفتار
دانشآموزان ،مانع رشد مسئولیتپذیری در آنها می شود و توجهشان را از تکالیف مدرسه منحرف
می کند .این در حالی است که بیشتر معلمان در استفاده از روشهای چون ،مباحثه و مشارکت در
تصمیمگیری ضعف دارند .همچنین نتایج نشان دادند دانشآموزانی که انضباط سرکوبگرایانه را در
مدرسه تجربه میکنند کمتر مسئولیتپذیرند و آنان که تکنیکهای انضباطی را در کالس تجربه
میکنند بیشتر مسئولیت میپذیرند .اسوانسون و هیل ) (Swanson & Hill, 1993, p 711با
پژوهشی که روی  139دانشآموز پایه های هفتم ،نهم و دوازدهم تحصیلی در مدارس عمومی انجام
دادند به این نتیجه رسیدند که رفتار اخالقی با استدالل اخالقی رابطهی مثبت و معناداری دارد و
همچنین استدالل اخالقی باال با رفتار اخالقی باال رابطهی مثبت و معناداری دارد .در حالی که
براگمن و هارت ) (Bruggeman & Hart, 1996, p 340در پژوهش خود ارتباط ضعیفی میان رفتار
اخالقی و استدالل اخالقی به دست آوردند.
جوامع در حال پیشرفت ،نیازمند افرادی مسئول و خودکفا میباشند .مهمترین و هدفمندترین
بخش تربیت دانشآموزان از طریق نظام تعلیم و تربیت رسمی شکل میگیرد و اثرات آن را به
گونهای همهجانبه میتوان در ابعاد مختلف فکری ،اجتماعی ،مذهبی ،هنری و اخالقی آنان مشاهده
نمود .اهمیت گرایش کودکان و نوجوانان برای رعایت ارزشهای اخالقی و اصول پذیرفته شدهی
اجتماعی ،احساس تعهد و مسئولیت ،توانایی برقراری ارتباط مؤثر در جامعهی امروزی بر کسی
پوشیده نیست .پرداختن به امر مسئولیتپذیری در کودکان برای ساختن جامعهای با آیندهی بهتر
ضرورت دارد و این امر میسر نمیشود مگر این که مبنای آموزش و پرورش ،مبتنی بر افزایش درك
کودکان در مورد نقش آنان در ساختن سرنوشت و کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این
هدف ،سعی و کوشش و برنامهریزی دقیق الزم است .محققان بر آن شدند تا با انجام پژوهش حاضر،
تأثیر آموزش صلح بر مسئولیتپذیری دانشآموزان را مورد مطالعه قرار دهد تا سطح مسئولیت
پذیری دانشآموزان ارتقا یابد .همانطور که مشاهده شد ،مرور پژوهشهای گذشته نشان داد
تحقیقات متعددی در زمینهی متغیر مسئولیتپذیری ،در داخل و خارج کشور انجام شده اما در
هیچ یک ،به صورت مستقیم به نقش آموزش صلح پرداخته نشده است .هدف پژوهش حاضر این
است که اثربخشی برنامههای آموزش صلح بر مسئولیتپذیری دانشآموزان را بررسی نماید و در این
راستا فرضیهی زیر مورد آزمون قرار گرفت:
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فرضيه ی پژوهش
آموزش صلح بر مسئولیتپذیری دانشآموزان تأثیر دارد.

روش تحقيق
روش پژوهش حاضر ،شبه آزمایشی1بوده و طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل مورد
استفاده قرار گرفت.
جدول  .1طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل و استفاده از گزینش تصادفی
گروه

آزمون مقدماتي

متغير مستقل

آزمون نهايي

آزمایش

T1

کنترل

T1

X
-

T2
T2

جامعهی آماری ،شامل دانشآموزان دختر پایهی سوم دورهی متوسطهی اول شهرستان رودسر
بود که در سال تحصیلی  1392 -1393در مدا رس دولتی ،به تحصیل اشتغال داشتند .بر طبق آمار
و اطالعات به دست آمده ،تعداد این دانش آموزان 223 ،نفر بود .از بین جامعهی آماری 38 ،دانش-
آموز به صورت هدفمند انتخاب گردیدند .هدفمندی بر این اساس بود که از بین دو کالس ،بر اساس
پروندهی مشخصات دانشآموزی موجود در مدرسه ،دانشآموزانی مورد انتخاب قرار گیرند که از نظر
سطح تحصیالت اولیا ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خانواده در سطح یکسانی قرار داشته
باشند .در پایان 38 ،نفر از دانشآموزانی که بر اساس شاخصهای مطرح شده از باالترین همتایی
برخوردار بودند به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام  19نفر) قرار گرفتند.
ابزار پژوهش شامل پرسشنامهی مسئولیتپذیری (خرده مقیاس مسئولیتپذیریِ مقیاس
شخصیتی کالیفرنیا) با  42سؤال بود .در تحقیق رضایی ) (Rezaee, 2000از طریق روش تنصیف،
آلفای کرونباخ و گاتمن پایایی مقیاس مسئولیتپذیری به ترتیب برابر  0/79 ،0/69و  0/69به دست
آمد .بررسی پایایی این آزمون در ایران از طریق روش بازآزمایی  0/81بوده است ( saadati shamir,
 .(2004این مقیاس به منظور سنجش ویژگی هایی مانند وظیفه شناسی ،مسئولیت پذیری ،قابلیت
اعتماد ،عمل کردن بر اساس نظم و مقررات و اعتقاد بر ضرورت تسلط عقل و دلیل بر زندگی را می
سنجد ).(Manart, 1374

Quasi-experimental

1
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شيوه ی مداخله
محتوای جلسات در این پژوهش با تأکید بر مؤلفههای آموزش صلح ،به مدت  300دقیقه
در یک دوره ی  5جلسهای  ،با روش مبتنی بر بحث گروهی ،روش تفکر انتقادی 9و حل مسأله 10
ارایه گردید .محتوای بستهی آموزشی مورد استفاده در این پژوهش در جدول ( )2نشان داده شده
است.
جدول  .2محتوای آموزش و ساعت دوره جدول
جلسه

مدت (دقيقه )

اول

60

دوم
سوم
چهارم
پنجم

60
60
60
60

تمرين
تاریخچه صلح در سازمان ملل (نگاهی اجمالی به محتوای اعالمیه و  ،)...معنای
لغوی صلح ،تعریف صلح ،واژه های مترادف صلح -آگاهی از حقوق بشر
اخالق زیستی
گفتگو و تفاهم
رعایت اصول اخالقی و اصول پذیرفته شده ی اجتماعی
مشارکت ،همکاری و همبستگی

يافته های تحقيق
یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخصهای آماری (میانگین ،انحراف معیار) برای متغیر
مورد مورد مطالعه ،در جدول ( )4ارایه شده است.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون مسئولیتپذیری
گروه

شاخص های آماری

میانگین
انحراف معیار

پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

آزمايش

گواه

75/954
106/457
19/541
31/244

74/165
75/945
17/638
19/371

با توجه به نتایج حاصل از جدول  3در مرحلهی پیش آزمون ،میانگین و انحراف معیار نمرات
آزمونهای مسئولیتپذیری هر یک از گروهها در پیشآزمون به ترتیب در گروه آزمایش  75/954و
 19/541و در گروه کنترل 74/165و 17/638؛ و در پسآزمون ،در گروه آزمایش  106/457و
 31/244و در گروه کنترل  75/945و  19/371میباشد .بنابراین نمرههای مسئولیتپذیری
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آزمودنیهای گروه آزمایش در پسآزمون تغییر چشمگیری کرده؛ در صورتی که در گروه کنترل
تغییر محسوسی نداشته است.
فرضیه پژوهشآموزش صلح بر مسئولیتپذیری دانشآموزان تأثیر دارد.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون تعدیل شده
گروه ها
شاخص های آماری
پیش آزمون
پس آزمون
پیش آزمون
پس آزمون

میانگین
انحراف معیار

گروه آزمايش

گروه گواه

61/978
74/114
3/975
2/732

62/973
65/211
4/113
3/301

نتایج حاصل از جدول  4نشان میدهد که میانگین نمرههای مسئولیتپذیری آزمودنیهای
گروه آزمایش در پسآزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمرههای
مسئولیتپذیری گروه گواه تغییر محسوسی نداشته است.
جدول  .5آزمون لوین جهت بررسی یکسانی واریانسها
F
1/008

df1

df2

3

72

سطح معني داری
Sig
0/301

نتایج حاصل از جدول  5نشان می دهد که چون سطح معنیداری  Fبزرگتر از  0/05است،
بنابراین باید گفت که واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر بوده و بین آنها تفاوت وجود ندارد.
جدول  .6تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های مسئولیتپذیری
منابع
تغييرات

مجموع مجذورات
SS

گروه

1542/021

درجه ی

ميانگين مجذورات
MS

آزادی
d.f
3

511/361

خطا

1142/234

72

15/234

کل

361459/000

76

F

34/409

سطح معني
داری
sig
0/000
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نمودار .1تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های مسئولیتپذیری

نتایج جدول  6و نموودار  1نشوان مویدهود کوه چوون مقودار )F=34/409 ;Sig.=0/000( F
کوچکتر از  0/05است ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش صلح بر مسئولیتپوذیری دانوشآمووزان
تأثیر دارد.

بحث و نتيجه گيری
در پژوهش حاضر پژوهشگران تأثیر آموزش صلح بر مسئولیتپذیری را بین دانشآموزان دورهی
متوسطهی اول در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار دادند .یافتههای به دست آمده ،فرض
اثربخشی برنامههای آموزش صلح بر مسئولیتپذیری دانشآموزان را مورد تأیید قرار داد .نتایج
تحقیقات جانعلیپور ) ،(Janalipour, 1391حسینینسب و سلطانی ( Hoseininasab & Soltani,
 ،)1390یونسی و همکاران ) (Unasi et al, 2010و فهامی و عزتی )،(Fahami & Ezzati, 1388
اسالوین ) ،(Slavyn, 1992آنوبازی ) ،(Onwuebuzie, 2001دنش ) (Danesh, 2006و راندولف
) (Randolph, 2008مؤید یافتههای تحقیق حاضر است .در پژوهشهای فوق ،برخی از مؤلفههای
آموزش صلح ،مورد بررسی قرار گرفتهاند.
در تبیین نتیجه فرضیهی پژوهش حاضر میتوان گفت رغبتهای اشخاص بر اثر افزایش دانش
و اطالعات ،توسعه پیدا می کند و نگرش و طرز تلقی فرد نیز از اطالعات یا دانش او مایه میگیرد
) (Hooman, 2007, p 48و افزایش دانش و تغییر در نگرش ،منجر به تغییر در رفتار میشود و در
نهایت افزایش دانش ،با مسئولیتپذیری اجتماعی بیشتری همراه است ( Matthews & Riley,
 .(1995بریانت و هانگر فورد ( )1997نیز معتقدند کودکان میتوانند موضوعات محیطی و
مسئولیتهای خود و د یگران را درك کنند و آموزش منجر به افزایش مسئولیت اجتماعی آنها
میشود ) .(Bahrami, Malkian & Abedi, 2004بنابراین میتوان حدس زد با افزایش دانشِ دانش-
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آموزان در زمینهی مسئولیتپذیری  -نسبت به دیگران و طبیعت (که از مؤلفههای آموزش صلح
میباشند) نگرش کلی آنها نسبت به مسئولیتپذیری بهبود یافته است .همچنین دانشآموزان در
طی آشنایی با مفاهیم صلح می آموزند از خودمحوری و خودخواهی خارج شده و نسبت به ساختار
اجتماعی بزرگتر احساس تعهد کنند و نسبت به ارزشهای اجتماعی و اخالقی و مدنی پایبند -
گردند و در مییابند که مشا رکت در زندگی جمعی ،مستلزم پذیرش مسئولیت در قبال یکدیگر و
فهم تنوع و تعدد باورها و ارزشها و تحمل آن میباشد .همچنین به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران از
دستاوردهای یادگیری مشارکتی میتوان به رشد اجتماعی -شناختی ،استدالل اخالقی ،حمایت
اجتماعی ،دوستی ،احترام به تفاوتها و  ...اشاره نمود؛ حال اینکه در تحقیق حاضر نیز شرکت-
کنندگان در طول دورهی آموزشی ،به شیوههای مختلف ،آموختند که اخالق اجتماعی را میتوان در
قالب شاخص هایی همچون کمک به دیگران ،احترام به حقوق دیگران ،صداقت و  ...رعایت نمود و
همواره ضمن توجه به پیشرفت خود ،به پیشرفت دوستان خود نیز توجه داشته باشند ،از طرفی با
توجه به دستهبندی کلی انواع مسئولیتپذیری (مسئولیتپذیری در قبال خود ،سئولیتپذیری در
برابر دیگران ،مسئولیتپذیری در برابر طبیعت و محیط زیست ،مسئولیتپذیری در برابر خدا)
) (Talebi & Khoshbin, 1391و مقایسهی مؤلفههای آموزش صلح مشاهده میشود که هر یک از
مؤلفهها را میتوان در یکی از این دسته بندیها قرار داد .با توجه به مطالب فوق تأیید این فرضیه
دور از انتظار نبود.
از آن جایی که مقطع سنی راهنمایی دوران گذر از مرحلهی تفکر (عینی) به مرحلهی تفکر
انتزاعی است دانش آموزان این مقطع توانایی تجزیه و تحلیل بیشتری برای درك مفاهیم صلح را
دارند ،بنابراین پیشنهاد میشود آموزگارانِ آموزش دیده ،در کالس درس ،به ذکر ماجراهای واقعی
حول محور «صلح» بپردازند و از دانش آموزان بخواهند که این ماجراها را به طور گروهی مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهند .همچنین پیشنهاد میشود دورههای ضمن خدمت یا کارگاههای آموزشی
با مضمون روش های یادگیری مشارکتی و یادگیری از طریق همیاری از جمله طرح کارآیی تیم1،
طرح تدریس اعضای تیم 2و  ...در برنامهی کاری مراکز آموزش نیروی انسانی گنجانده شود تا
معلمان ضمن آشنایی کامل ،به استفاده از این روشها در کالس درس ،اقدام نمایند .پیشنهاد می-
گردد مفاهیم و مؤلفههای آموزش صلح ،از جمله :مهارت در حل مسالمتآمیز تعارضها بدون
درگیری و خشونت ،بکارگیری روشهای انسانی در حل تعارضات ،تقویت فرهنگ بردباری و محو
خشونت و درگیری ،التزام عملی به قانون ،در قالب مجموعهای از آگاهیها ،مهارت ها و باورها که
)The Team Effectiveness Design (T.E.D
)The Team Member Teaching Design (T.M.T.D

1
2
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دانشآموزان برای رفتار صلح آمیز به آن نیاز دارند آموزش داده شود یا در محتوای دروس کتب
 در روند صحیح رشدِ انسانها پدید میآید و یک متغیر عمده، مسئولیتپذیری.درسی گنجانده شود
 جایگاه قابل،و اساسی در رفتارهای اجتماعی محسوب میشود و در آموزش رفتارهای اجتماعی
 جایگاه مناسبی برای مواردی همچون،توجهی دارد پیشنهاد می گردد تا در محتوای کتب درسی
 عالقه مندی به مطالعهی،پذیرفتن تفاوتهای سایر ملل و گسترش مفاهیم بینالمللی از این طریق
تاریخ و حفظ میراث فرهنگی و هویتملی و مذهبی و توانایی احساس همدردی با دیگران در سطح
 جامعهی محلی و بین المللی در نظر گرفته شود و یا تالش جهت شناساندن این موارد به،گروه
 فرایندی، با توجه به این که مسئولیت. صورت گیرد، توسط معلمان در طول تدریس،دانش آموزان
است که فرد باید از اولین سال های کودکی آن را آموخته تا با وظایف متعددی که در دورانهای
مختلف زندگی رو به رو میشود مسئوالنه برخورد کند بنابراین پیشنهاد میگردد برنامههای آموزش
. برای کودکان پیش دبستانی نیز اجرا گردد، در قالب داستانهای رده سنی کودکان،صلح
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