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نقش آموزش صلح در مسئولیتپذیری و مهارت خودبازداری دانشآموزان
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چکیده

شآموزان دوره ی
این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش صلح در مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دان 
اول متوسطه انجام شد .پژوهش حاضر به روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا

شآموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش رودسر ( 223
گردید .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دان 
نفر) بود که  38نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند غربالگری و انتخاب شده و با رعایت همتاسازی به صورت
تصادفی در دو گروه  19نفری اعضای گروه آزمایش و کنترل را تشکیل دادند .ابزار پژوهش حاضر ،پرسشنامههای
ِی مقياس شخصيتی کاليفرنيا) و خودبازداری (وینبرگر و شوارتز) بود.
مسئولیت پذیری (خرده مقياس مسئوليت پذير ِی
یافتههای حاصل از اجرای آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل ،هر دو متغیر
وابسته یعنی مسئولیت پذیری و خودبازداری تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارتی دیگر برنامههای آموزش صلح
شآموزان دارد و موجبات افزایش مسئولیت پذیری
نقش سازنده ای در ارتقای مسئولیت پذیری و خودبازداری دان 
و خودبازداری دانشآموزان را فراهم می آورد.
کلید واژهها :آموزش صلح ،اصول اخالقی ،خودبازداری ،کنترل تکانه ،مسئولیت پذیری.
دریافت مقاله8931 /4/81 :
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پذیرش مقاله8931/8/ 28 :

 دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران (نویسنده مسئول)kazempour.edu@gmail.com
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 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،کارشناس پژوهش آموزش و پرورش ناحیه یک رشت،گیالن ،ایران3
 استاديار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خمین .خمین .ایران4
 -دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،تنکابن ،ایران
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مقدمه

مشارکت در زندگی جمعی ،مستلزم پذیرش مسئولیت در قبال یکدیگر و فهم تنوع و تعدد
باورها و ارزش ها و تحمل آن می باشد (هاشمی ، 388 1 ،ص  .) 83دوره ی نوجوانی بهترین
فرصت برای رشد و شکوفایی توانمندی هاست .نوجوانان با قبول مسئولیت به رشد توانایی های
خویش می پردازند .مسئولیت پذیری افراد از شاخص های مهم سالمت روان به شمار می آید
(رمضانی دیسفانی ) 1380 ،و اشاره به حس وظیفه شناسی ،پاسخگو بودن و تعهد دارد (آلن،
 ، 2010ص  ) 441و ویژگی هایی چون تفکر قبل از عمل ،به تأخیر انداختن خواستهها ،رعایت
قوانین و هنجارها و سازماندهی و اولویت بندی تکالیف را در بر می گیرد (اسچولز -هارت،
تورو -کرونینگ و فری ، 2009 ،1ص  ) 78 1و رفتار تکلیف محور و هدف محور را شامل می

شود و مشخص می کند که یک نفر ،تصمیم خود را برای انجام یک عمل ادامه دهد و به

سرانجام برساند (دمروتی .) 2006 ،2مسئولیت پذیری توانایی نظم دادن به تف ّکّکرات ،احساسات و

رفتار همراه با اراده برای در نظر گرفتن خود به عنوان مسئول انتخاب هایی که انجام می دهند و
پیامدهای فردی و اجتماعی آن ها است (مرگلر ، 2007 ،3ص  .) 71از طریق فرایند مسئولیت

پذیری ،کودکان به جایی می رسند که مسئولیت گفتهها و افکار خود را به عهده می گیرند و

دیگران را نیز قادر به انجام این کار می کنند (لیپمن .) 1993 ،4اين قبيل افراد پيامدهای رفتار خود

را می پذيرند ،قابل اعتماد واطمينان هستند ،نسبت به ساختار اجتماعی بزرگ تر احساس تعهد

می کنند و امين و درستکارند (مارنات .)69 13 ،5به عقیده ی هاوتن ) 1989 ( 6فر ِدِد مسئول به
کنترل عواطف منفی خود (مثل خشم) قادر است و کنترل عواطف به کنترل خود منجر می شود
و کفایت شخصی بیشتری برای فرد به وجود می آورد .از طرفی در دوره ی نوجوانی به علت
تغییرات ساختار اجتماعی و رشد جسمانی ،بین بلوغ فیزیولوژیکی و بلوغ اجتماعی ،ناهماهنگی
ایجاد شده و باعث به وجود آمدن بسیاری از مسایل خاص دوره ی نوجوانی می شود (فیندلر،
تهای مورد نیاز
 ،5 99 1ص  .)571در این دوره،نیاز به تعادل هیجانی و عاطفی از مهم ترین مهار 
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است (شعاری نژاد ، 1377 ،ص  .) 55خودبازداری 1به معنای سرکوب تمایالت خودخواهانه است

(وینبرگر ، 998 1 ،2به نقل از سامتر ،بوخارست و وستنبرگ ، 2008 ،3ص  ) 85و به ویژگی روان
شناختی مرتبط با کنترل و نظارت شخص بر رفتار خود اشاره داشته و نشانگر آن است که

شخص ،قادر به تعویق انداختن رفتار خویش و هدایت دوباره ی آن به شیوه ای روشن و هدفگر
است .بر اساس تعریف گاف ( )5791پایین بودن این ویژگی در فرد ،باعث رفتار مبتنی بر
تکانش و لذت طلبی شده و فرد به سختی می تواند تکانههای خود را به تعویق اندازد (مهرام و

ساکتی ، 1387 ،ص  .) 97 9ابعاد خودبازداری 4شامل نشاندن خشم ،5کنترل تکانه ،6مراعات

دیگران 7و پاسخگویی( 8مسئولیت پذیری) می باشد (بالگو و سینگر ، 2004 ،9ص .) 488

خشم ،هیجانی است که در محیط پیرامون ما فعال می شود ،ما را به توجه و هوشیاری به
خطرهای بالقوه فرمان می دهد ،درون ما را فعال می سازد ،به ما نیرو و جهت می دهد و از طرف
دیگر موجب تشویق و شرمساری می شود .در پاسخ به شرایط طاقت فرسا ،ابراز خشم ،اغلب
رهایی از تنش را به همراه دارد .کارکرد مثبت و فواید خشم در جرأت ورزی و واکنش به بی
عدالتی ها غیر قابل انکار است؛ با وجود این ،توان بالقوه ی خشم در تخریب و آسیب های فردی
و اجتماعی بسیار زیاد است .در صورتی که این هیجان نیرومند به درستی مهار نشود ،می تواند
مانع موفقیت همه جانبه و کارکرد بهینه ی افراد ،گروهها و جوامع را به شدت تهدید کند (تیلور

و نواکو .) 2005 ،10گاهی مفاهیم خشم ،تندخویی و پرخاشگری به جای یکدیگر به کار می
روند با این وجود خشم را می توان یک حالت هیجانی یا احساس درونی ناشی از برانگیختگی

فیزیولوژیکی و شناخت و افکار مربوط به کینه توزی تعریف کرد (اونیل .) 2016 ،11با توجه به

عوارض منفی و مخرب فردی و اجتماعی خشم ،کنترل آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.
هدف از درمان ها و مداخالت کنترل خشم ،کاهش احساسات هیجانی و برانگیختگی
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فیزیولوژیکی ناشی از خشم ،افزایش آگاهی فرد نسبت به خشم و آموزش شیوهها و راهبردهای
مؤثر به منظور کنترل آن می باشد (انجمن روانشناسی آمریکا .) 2004 ،همچنین یکی از اساسی
تهای روانی ،مقاومت در مقابل تکانه ی عمل است .این امر ،ریشه ی تمام خویشتن
ترین مهار 
داری های هیجانی است .ظرفیت بازداشتن تکانه از این که به عمل منتهی شود و فرونشاندن
اولین حرکت در کنترل آن اهمیت بسزایی دارد (گلمن .)5 99 1 ،1افرادی که توانایی کنترل تکانه

دارند ،تأخیر انداختن تکانه یا وسوسه ی انجام عملی را دارند .آن ها خوددار و قادر به کنترل
خشم خود هستند (فقیهی پور ،آتشی ،فقیهی پور و مشهدی اسماعیل ، 1389 ،ص  .) 141در هر
انساني دو نيرو يا انگيزه ي مجزا وجود دارد .يكي از آن ها معطوف به منافع خود است كه
خودخواهي است و ديگري معطوف به ديگران و در جهت منفعت ديگران است كه نوع دوستي
است .از نظر كنت ،2نوع دوستي ،شالوده ي زندگي در جامعه است (اسكات و سگلو 3؛ .) 2017

ارتباط متقابل و درک دیگران شاید یکی از بنیادی ترین مقولههایی باشد که در مباحث مربوط
تها ،نگرش ها و دانش الزم برای تحقق
به صلح مطرح است .به عبارتی اگر بخواهیم از مهار 
فرهنگ صلح ،مخرج مشترک بگیریم ،ارتباط و تفاهم متقابل و درک دیگران ،شالوده ی تمامی
موارد مذکور خواهد بود (هاشمی ، 388 1 ،ص .) 85
مشکل انسان ها و ناهنجاری های آن ها ناشی از عدم پذیرش مسئولیت است ،زیرا آن ها نمی
توانند نیازهای اساسی خود را بر اساس شرایط صحیح و انسان دوستانه ارضاء کنند ،نمی توانند،
زیرا کسی نبوده است به آنان یاد دهد ،یاد نگرفته اند ،زیرا والدین آن ها چنین مهارتی را نداشته

اند (گالسر .)5691 ،4برای برخورداری از دنیای مبتنی بر صلح و تفاهم الزم است افکار و
اندیشههای صلح طلبانه در ذهن انسان ها بارور گردد .ایجاد تصور در کودکان در مورد دنیایی

که می تواند پر از مهربانی ،تفاهم و دوستی باشد ،تنها در سایه آموزش فراهم می گردد .اهمیت
و ضرورت آموزش و آماده سازی کودکان و نوجوانان برای صلح ،حوزه مطالعاتی جدیدی را
تحت عنوان آموزش صلح به وجود آورده است .آموزش صلح رشته ی جوانی است که در
تهای الزم برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدالت و زیست مسالمت آمیز است.
صدد خلق فرص 
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صلح عبارت است از وضعیتی روانی ،اجتماعی ،سیاسی ،اخالقی و معنوی که در سطح فردی،
ِی زندگی بشر متجلی می شود و محصول نهایی انتقال انسان ها از
بین فردی ،بین گروهی و جهان ِی
خودمحوری ،خودخواهی و تمایالت ستیزه جویانه 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 (دنش ، 2006 ،1ص  .) 64بهسازي ساختارهای فرهنگی و اقتصادی

و اجتماعی بشریت امروز ،با برقراری صلح مداوم (و بنابراین پویا) و قابل اعتماد (و بنابراین
همدالنه) و همه گیر (و بنابراین عادالنه) و جهان شمول (و بنابراین با مسئولیت پذیری) متصور
تها ،ترویج عقاید و دیدگاهها که با
است (ذکاوتی قراگزلو .)79 13 ،گسترش دانش ها ،مهار 
ضوابط و هنجارهای موجود در صلح آغاز می شود ،توجه ما را به سوی تجسم یک جهان صلح
آمیز و انسانی معطوف می کند که هدف آن ،افزایش هوشیاری و آگاهی مردمی است که

مسئول برقراری صلح جهانی هستند (آسپسالف ، 1984 ،2ص  .)51امروزه نظامهای آموزشی بر

اهمیت ارتقاء سطح آگاهی یادگیرندگان درباره ی صلح و چگونگی حل تعارضات تأکید می
ورزند ،به طوری که آموزش مهارت با هم زیستن ،تفاهم ،تحمل و دوستی میان ملتها به عنوان
یکی از پارادوکس ها و چالش های جهانی شدن ،در دستور کار بسیاری از نهادهای وابسته به
سازمان ملل قرار گرفته است (هاشمی ، 388 1 ،ص  .) 83هدف اصلی آموزش صلح ،ارتقای بینش
جهانی در زمینه ی 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 .از این رو باید گفت که این بینش

و تمایل به تغییر ،در اصل ،در کانون مبحث آموزش صلح قرار دارد (رآردون ، 1996 ،3ص .)1

شآموزی که تحت آموزش صلح قرار می گیرد هم مفاهیم تئوریکی را در مورد خطرات
دان 
تهایی را فرا خواهد گرفت که توسط آن ها می
خشونت و امکانات صلح می آموزد و هم مهار 
تواند در زندگی به شکلی غیر خشونت آمیز رفتار کند (کرامتی ، 1387 ،صص .) 1101 - 1103
اجالس چهل و ششم همایش بین المللی یونسکو در خصوص آموزش با تأکید بر موضوع
ِی زندگی
ِی با هم زیستن و یادگیر ِی
ِی با هم زیستن» بیان داشته است« :مقصود از یادگیر ِی
«یادگیر ِی
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تها و صلح
کردن با دیگران ،توانایی درک سایر افراد در یک فضای کثرت گرا ،احترام به تفاو 
می باشد .تأکید اصلی این موضوع ،رشد ارج نهادن به وابستگی متقابل (بوم شناختی ،اقتصادی،
تها در یک دنیای کوچک ،ناپایدار و به هم پیوسته می باشد»...
فرهنگی) افراد ،جوامع و مل 
(یونسکو .)1 200 ،متمم پیشنهادی یونسکو درباره ی 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 همه ی
تهای تدریس شود (فتحی واجارگاه و اسالمی ، 1387 ،ص  .)15ده هدف آموزش صلح
فعالی 
باید شامل موارد زیر باشد :درك مهم ترين مفهوم صلح جهت برخورد با ترس ،فراهم كردن
اطالعات الزم در مورد سيستم امنيتي ،درك رفتار خشونت آميز ،توسعه درك درون فرهنگي،
ايجاد تشخيص موقعيت در آينده ،ياد دادن و آموزش صلح به عنوان كي

روند ،ارائه مفهوم

صلح كه شامل عدالت اجتماعي نيز مي باشد ،تخمين احترام براي زندگي و پايان خشونت
(هریس ، 2006 ،ص  .)1بلوستین ) 2005 ( 1در پژوهشی با عنوان «مفاهیم اصولی آموزش صلح»
بیان می کند که« :درخت صلح چندین شاخه ی محکم دارد که از این قرارند:
شآموزان در رابطه با فرهنگ های دیگر می آموزند تا تحمل و
 -1در آموزش بین المللی ،دان 
پایداری خود را جهت انجام رفتار صلح آمیز مناسب به اجرا در آورند.

 -2آموزش خلع سالح و آموزش حقوق بشر ،2جهت بیانیه ی جهانی حقوق بشر به عنوان یک
شآموزان در مورد مصائب فقر و
اصل مورد استفاده قرار می گیرد ،آموزش پیشرفته به دان 
تهای ساختاری.
خشو ن 
شآموزان در مورد اوضاع وخیم سیارات ،مشکالت اکولوژیکی و
 -3آموزش محیطی به دان 
اجتماعی.
كودكان و نوجوانان ما كه سازنده ی فرداي جامعه و كساني هستند كه بايد پذيراي
تهاي اجتماعي آن باشند ،نياز به يادگيري بيشتري در زمينه ی ايجاد صلح و توانا يي ها يي
مسئ و لي 

چون دموكراسی ،3تعاون و همبستگی ،4حفظ فرهنگ ها ،5خود و ديگران ،1انترناسيوناليسم،2
1

. Bluestein
. Human Rights
3
. Democracy
4
. Co-operation and solidarity
5
. Preservation of cultures
2
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حفاظت ازمحيط زيست 3و معنويت 4را دارند .آن ها نياز دارند با اين مفاهيم آشنا شوند و در
زندگي روزانه به طور مؤثرتري از اين ها استفاده كنند .به همين دليل ،مدرسه همزمان با آموزش

تهاي شناختی ،5مسئوليت شناسا يي
مهار 

مفاهيم صلح 6و ارتقا روحيه ی صلح طلبي

7

شآموزان را برعهده داشته و موظف به آماده كردن آنها جهت ايجاد صلح مي باشد (فالح
دان 
شآموزان الزامًاًا وابسته به تعلیم و تربیت
نودهی .) 388 1 ،اگرچه شکل گیری و رشد شخصیت دان 
توسط نهاد آموزش و پرورش نیست ،ولی باید گفت بخش اعظمی از رشد فردی و اجتماعی آن
ها توسط این نهاد رسمی صورت می گیرد .در واقع مهم ترین و هدفمندترین بخش تربیت
دانشآموزان از طریق نظام تعلیم و تربیت رسمی شکل می گیرد و اثرات آن را به گونه ای همه
جانبه می توان در ابعاد مختلف فکری ،اجتماعی ،مذهبی ،هنری و اخالقی آنان مشاهده نمود.
پرداختن به امر مسئولیت پذیری در کودکان برای ساختن جامعه ای با آینده ی بهتر ضرورت
دارد .از آن جایی که جوامع در حال پیشرفت ،نیازمند افرادی مسئول و خودکفا می باشند،
بنابراین انسان های امروز بیش از پیش ،باید مسئولیت زندگی و سرنوشت خود را بپذیرند و این
امر میسر نمی شود مگر این که مبنای آموزش و پرورش ،مبتنی بر افزایش درک کودکان در
مورد نقش آنان در ساختن سرنوشت و کیفیت زندگی شان باشد و برای رسیدن به این هدف،
سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق الزم است .اهمیت گرایش کودکان و نوجوانان برای رعایت
ارزش های اخالقی و اصول پذیرفته شده ی اجتماعی ،احساس تعهد و مسئولیت ،توانایی
برقراری ارتباط مؤثر در جامعه ی امروزی بر کسی پوشیده نیست .با توجه به برخی از مؤلفههای
آموزش صلح ،مسئولیت پذیری و خودبازداری ،می توان وجوه مشترکی را بین آن ها یافت از
جمله :احساس تعهد و مسئولیت نسبت به دیگران ،رعایت ارزش های اخالقی .بنابراین پرداختن
به موضوعی که هر سه متغیر را در برگیرد از اهمیتی خاص برخوردار است .با توجه به بررسی
هایی که در پایگاههای اطالعاتی منابع داخلی انجام شد ،مشخص گردید که در این زمینه
تحقیقاتی صورت نگرفته و پژوهش های خارجی نیز بیشتر بر سوابق نظری متمرکز بودند و
1

. Self and others
. Internationalism
3
. Protection of the environment
4
. Spirituality
5
. Cognitive skills
6
. Mahatma Gandhi
7
. Sustainable development
2
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تحقیقی که سه متغیر آموزش صلح و مسئولیت پذیری و خودبازداری را مورد بررسی قرار داده
باشد یافت نشد .از این رو محقق بر آن شد تا با انجام پژوهش حاضر ،تأثير آموزش صلح بر
مسئولیت پذیری و خودبازداری دانشآموزان را مورد مطالعه قرار دهد تا راههای کنترل خشم و
شآموزان ارتقا یابد.
تکانه پیش گرفته شود و مسأله ی مراعات دیگران و مسئولیت پذیری دان 
کاظم پور و همکاران (  ،19 13ص  )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 برنامه ی آموزش صلح در
تربیت شهروند جهانی و هم چنین ،در افزایش دانش ،توانش و پرورش نگرش شهروند جهانی
فراگیران تاثیر دارد .پژوهش شکاری (  ،19 13ص  ) 31با عنوان «تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد
شآموزان» نشان داد که بین دو گروه کنترل و آزمایش ،در کاهش
تهای اجتماعی دان 
مهار 
پرخاشگری و رفتارهای تکانشی ،کاهش رفتارهای غیر اجتماعی ،کاهش میزان غرور و کاهش
حسادت و گوشه گیری تفاوت معنی دار وجود دارد .نتایج تحقیق برغندان ،ترخان و قایمی
خمامی (  ،19 13ص  ) 140با عنوان «تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری
شآموزان» نشان داد که اجرای برنامه ی آموزش مدیریت خشم ،از شدت
اجتماعی دان 
شآموزان می کاهد و بر باال بردن سازگاری اجتماعی آنان تأثیر دارد .حسینی
ناسازگاری دان 
نسب و سلطانی (  ،09 13ص  23و  ) 24تحقیقی با عنوان «تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد
تهای احترام به
شآموزان» انجام دادند .نتایج نشان داد که مهار 
تهای اجتماعی دان 
مهار 
دیگران ،رعایت مقررات ،انجام وظیفه و تحمل پذیری گروه آزمایشی نسبت به گروه شاهد
بیشتر بود .یونسی ،معین و شمشیری نیا (  ، 1389ص  )97با هدف «مقایسه ی سالمت روان ،عزت
شآموزان دختر مقطع راهنمایی خانوادههای طالق و عادی» پژوهشی
نفس و مسئولیت پذیری دان 
را انجام دادند .نمونه ی آماری شامل  04دختر خانوادههای طالق (تحت حضانت مادر) و 04
دختر خانوادههای عادی بود .بر اساس نتایج بدست آمده ،دختران خانوادههای طالق از نظر
مسئولیت پذیری ،با دختران خانوادههای عادی تفاوتی معنی دار دارند که ناشی از عوارض
ناخوشایند طالق والدین بر فرزندان است .نتایج تحقیق فهامی و عزتی ( ، 388 1ص  ) 63با عنوان
تهای اجتماعی دانشآموزان دختر
«مطالعه ی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مؤلفههای مهار 
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تهای اجتماعی (مشارکت
پایه ی پنجم» نشان داد که یادگیری مشارکتی بر رشد مؤلفههای مهار 
تهای گروه ،مسئولیت پذیری ،احترام گذاشتن به دیگران و دوست یابی) تأثیر دارد.
در فعالی 

نتایج پژوهش راندولف ، 2008 ( 1ص  ) 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 عمومًاًا انگیزههای اصلی برای اهدا خون تصور می شوند ،اما این ویژگی ها عوامل
اصلی مرتبط با تعداد دفعات اهدا خون نیستند .دنش (  ، 2006ص  ) 74جهت ارائه ی یک نظریه
تلفیقی برای آموزش صلح در طول سال های  2000تا  2005نشان داد اعضای  12 1مدرسه اعم از
معلمان ،کارکنان و والدین و دانشآموزان اثربخشی برنامه ی درسی صلح را در سطح معنی
داری تأیید کرده اند .نتایج بیان گر تغییرات موثر در زمینه ی ارتقاء جهان بینی وحدت گرا،
فرهنگ صلح و فرهنگ بهبود گرایی است .الرسن جرارد مک دونالد (  ) 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 اساسی ای
تها و تکالیف و تعهدات ،مشارکت و فعالیت
از قبیل :درک هویت ،حقوق و برخوردها ،مسئولی 
در امور عمومی و ارزش های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .لوئیس (  ،1 200ص  ) 307در
شآموزان ابتدایی و
پژوهش خود ،ارتباط میان انضباط کالسی و مسئولیت پذیری را در بین دان 
راهنمایی مورد بررسی قرار داد .یافتهها بیان گر این بودند که استفاده از شیوههای سرکوب
شآموزان ،مانع رشد مسئولیت پذیری در آن ها می شود و توجه شان را
گرایانه در برابر رفتار دان 
از تکالیف مدرسه منحرف می کند .این در حالی است که بیشتر معلمان در استفاده از روش های
چون ،مباحثه و مشارکت در تصمیم گیری ضعف دارند .همچنین نتایج نشان دادند
شآموزانی که انضباط سرکوب گرایانه را در مدرسه تجربه می کنند کمتر مسئولیت پذیرند و
دان 
آنان که تکنیک های انضباطی را در کالس تجربه می کنند بیشتر مسئولیت می پذیرند .سوانسون

شآموز پایههای هفتم ،نهم و دوازدهم
و هیل ، 1993 ( 2ص  ) 711پژوهشی را روی  139دان 
تحصیلی در مدارس عمومی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که رفتار اخالقی با استدالل
. Randolph
. Swanson & Hill

1
2
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اخالقی رابطه ی مثبت و معناداری دارد و همچنین استدالل اخالقی باال با رفتار اخالقی باال رابطه

ی مثبت و معناداری دارد .در حالی که بروگمن و هارت ، 1996 ( 1ص  ) 340در پژوهش خود
ارتباط ضعیفی میان رفتار اخالقی و استدالل اخالقی به دست آوردند .دفنباخرِ ،دِدم و بران ُدُدن

2

(  ، 1986ص  ) 481طی پژوهش خود مشاهده کردند که با مداخله ی برنامه ی آموزشی
تهای اجتماعی ،تأثیر مثبتی در کاهش خشم و تظاهرات منفی خشم ،ایجاد و آرامش در
مهار 
کنترل هیجانات ایجاد می شود .با توجه به ماهیت و اهداف ،مسأله ی پژوهش حاضر مطالعه ی
شآموزان بود.
اثربخشی برنامههای آموزش صلح بر مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دان 
در این راستا فرضیههای زیر مورد آزمون قرار گرفتند:

فرضیه تحقیق

شآموزان نقش دارد.
آموزش صلح در مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دان 
فرضیههای ویژه

 -1آموزش صلح در مسئولیتپذیری دانشآموزان نقش دارد.

شآموزان نقش دارد.
 -2آموزش صلح در مهارت خودبازداری دان 
روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش شبه آزمایشی 3انجام گرفته و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه

کنترل مورد استفاده قرار گرفت.

جدول  .1طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل و استفاده از گزینش تصادفی
آزمون نهایی

گروه

آزمون مقدماتی

متغیر مستقل

آزمایش

T1

X

T2

کنترل

T1

-

T2

شآموزان دختر پایه سوم دوره ی متوسطه اول شهرستان رودسر بود که در
جامعه آماری ،شامل دان 
مدارس دولتی ،به تحصیل اشتغال داشتند .بر طبق آمار و اطالعات به دست آمده ،تعداد این

شآموزان 223 ،نفر بود .از بین جامعه ی آماری 38 ،دانشآموز به صورت هدفمند انتخاب
دان 

گردیدند .هدفمندی بر این اساس بود که از بین دو کالس ،بر اساس پرونده ی مشخصات

شآموزاني مورد انتخاب قرار گیرند که از نظر سطح تحصیالت
شآموزی موجود در مدرسه ،دان 
دان 

1

. Bruggbman & Hart
. Deffenbacher & Demm & Brandon
3. Quasi-experimental

2
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اولیا ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خانواده در سطح یکسانی قرار داشته باشند .در پایان،
شآموزانی كه بر اساس شاخص های مطرح شده از باالترین همتایی برخوردار بودند به
 38نفر از دان 

طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام  19نفر) قرار گرفتند.
ِی مقياس
ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه ی مسئولیت پذیری (خرده مقياس مسئوليت پذير ِی
شخصيتی کاليفرنيا) با  42سؤال و خودبازداری (وینبرگر و شوارتز) با  30گویه بود .در تحقیق
رضايی (  ) 1379از طريق روش تنصيف ،آلفای کرونباخ و گاتمن پايايی مقياس مسئولیت پذیری به
ترتيب برابر  0/97 ،0/96و  0/96به دست آمد .بررسی پايايی اين آزمون در ايران از طريق روش
بازآزمايی  0/18بوده است (سعادتی شامیر .) 1383 ،مقیاس خودبازداری دارای  4زیر مقیاس است.
باالترین امتیاز در این آزمون  1 50و نشان گر بازداری هیجانی شدید و کمترین امتیاز  30است که
بیان گر بازداری هیجانی ضعیف است (آزمون یار پویا ، 388 1 ،صص  .)2-1وینبرگر (  ) 1991ضریب
شآموزان شهری  0/ 91گزارش کرده است.
همبستگی این مقیاس را در نمونه ی  386نفری از دان 
پایایی بازآزمایی نیز ،در یک فاصله ی دو هفته ای (  0/ 89 ،)n = 49و در یک فاصله ی  7ماهه ( 337

=  0/ 76 ،)nگزارش شده است (آزمون یار پویا ، 388 1 ،ص .)2فلدمن و وینبرگر (  ) 1994در پژوهش
دیگری همسانی درونی کل آزمون را برابر با  0/ 85تا  ،0/ 88همسانی درونی زیرمقیاس ها را به شرح
زیر به دست آوردند.

جدول  .2تناظر و ضرایب پایایی پرسشنامه ی خودبازداری
زیرمقیاس

شماره ی عبارت

فرونشاندن خشم

6 ، 10 ، 20 ، 22 ، 25 ، 28 ، 30

0/97 -0/ 82

2 ،3 ،8 ،21 ،51 ،81 ، 24 ، 27

0/ 66 -0/96

کنترل تکانه
مراعات دیگران

1 ،5 ،7 ، 11 ، 16 ، 19 ، 26

مسئولیت پذیری

4 ،9 ، 13 ، 14 ،21 ، 23 ، 29

همسانی درونی

0/ 68
0/ 76 -0/ 77

محتوای جلسات در این پژوهش با تأکید بر مؤلفههای آموزش صلح ،ب تدم ه   

 300دقیق د ه ررر یک

دوره ی  5جلسه ای ،با روش مبتن  ثحب رب ی گ هور یییی ییییی ،روش تفک داقتنا ر یی ییی 9وح هلئسم ل   

10

ارایه

گردید .محتوای بسته ی آموزشی مورد استفاده در این پژوهش در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  .3محتوای آموزش و ساعت دوره

جلسه

مدت (دقیقه)

اول

60

تمرين
تاریخچه صلح در سازمان ملل (نگاهی اجمالی به محتوای اعالمیه و ،)...معنای لغوی صلح،
تعریف صلح ،واژههای مترادف صلح -آگاهی از حقوق بشر

دوم

60

اخالق زیستی

سو م

60

گفتگو و تفاهم

چهارم

60

رعایت اصول اخالقی و اصول پذیرفته شده اجتماعی

پنجم

60

مشارکت ،همکاری و همبستگی
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یافتهها

یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری (میانگین ،انحراف معیار) برای کلیه ی

متغیرهای مورد مورد مطالعه ،در جدول ( )4ارایه شده است.

جدول  .4میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون مسئولیت پذیری و خودبازداری
گروه

شاخص های آماری

میانگین
انحراف معیار

گواه

آزمایش

پیش آزمون

82 / 500

18/ 842

پس آزمون

100 / 73 9

80 / 657

پیش آزمون

22 / 734

20 / 255

پس آزمون

28 / 170

81/480

با توجه به نتایج حاصل از جدول  4در مرحله ی پیش آزمون ،میانگین و انحراف معیار نمرات
آزمون های مسئولیت پذیری و خودبازداری هر یک از گروهها در پیش آزمون به ترتیب در
گروه آزمایش  82 / 500و  22 / 734و در گروه کنترل  18/ 842و  20 / 255؛ و در پس آزمون ،در
گروه آزمایش  100 / 73 9و  28 / 170و در گروه کنترل  80/ 657و  81/480می باشد .بنابراین
نمرههای مسئولیتپذیری و خودبازداری آزمودنی های گروه آزمایش در پس آزمون تغییر
چشمگیری کرده؛ در صورتی که در گروه کنترل تغییر محسوسی نداشته است.

شآموزان نقش
فرضيه ی اصلی :آموزش صلح در مسئولیت پذیری و مهارت خودبازداری دان 
دارد.

جدول  .5آزمون لوین جهت بررسی یکسانی واریانس ها
F

df1

df2

سطح معنی داری

13 / 748

3

48 1

0/ 000

آزمون لوین برای بررسی فرض یکسانی واریانس ها انجام می پذیرد .نتایج جدول  6نشان می
دهد که چون سطح معنی داری آماره  Fکوچکتر از  0/ 05است ،بنابراین واریانس خطای دو
گروه با همدیگر برابر نبوده و بین آنها تفاوت وجود دارد.

جدول  .6تحلیل کوواریانس میانگین نمرههای مسئولیت پذیری و خودبازداری
مجموع مجذورات

درجه ی آزادی

گروه

10689 / 914

3

خطا

75 768 / 079

48 1

کل

1223587 / 000

52 1

منابع تغییرات

SS

d.f

میانگین
مجذورات
MS
3563 / 305

115/649

F
6/ 960

سطح معنی
داری

sig
0/ 000
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نمودار  .1تحلیل کوواریانس روی میانگین نمرههای مسئولیت پذیری و خودبازداری

نتایج جدول  7و نمودار  1نشان می دهند که چون مقدار 000 ( F

;Sig.=0/

 )F=6/ 960کوچک

تر از  0/ 05است ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش صلح بر مسئولیت پذیری و خودبازداری
دانشآموزان تأثیر دارد.

فرضیه اول :آموزش صلح در مسئولیت پذیری دانشآموزان نقش دارد.

جدول  .7میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون مسئولیت پذیری
گروهها
شاخص های آماری
پیش آزمون
میانگین
انحراف معیار

گروه آزمایش

گروه گواه

62 / 736

63 / 73 6

پس آزمون

73 / 736

64 / 578

پیش آزمون

4/ 053

4/ 544

پس آزمون

2/ 445

3/ 962

نتایج حاصل از جدول  8نشان می دهد که میانگین نمرههای مسئولیت پذیری آزمودنی های
گروه آزمایش در پس آزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمرههای
مسئولیت پذیری گروه گواه تغییر محسوسی نداشته است.

جدول  .8آزمون لوین جهت بررسی یکسانی واریانس ها
F

1/ 02 1

df1

df2

3

72

سطح معنی داری
Sig
0/ 354

نتایج حاصل از جدول  9نشان می دهد که چون سطح معنی داری  Fبزرگ تر از  0/ 05است،
بنابراین باید گفت که واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر بوده و بین آن ها تفاوت وجود
ندارد.
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جدول  .9تحلیل کوواریانس روی میانگین نمرههای مسئولیت پذیری
مجموع مجذورات

درجه ی آزادی

میانگین مجذورات

منابع تغییرات

خطا

1057 / 684

72

14 /960

کل

9 33556 / 000

76

گروه

df
3

SS
472 1/ 355

F

MS
094/ 785

سطح معنی داری
sig
0/ 000

33 / 409

نمودار  .2تحلیل کوواریانس روی میانگین نمرههای مسئولیت پذیری

نتایج جدول  9و نمودار  2نشان می دهد که چون مق راد 000 ( F

;Sig.=0/

 )F= 30 / 435کوچک

تر از  0/ 05است ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش صلح بر مسئولیت پذیری دانشآموزان ت ثأ ییر
دارد.

فرضیه دوم :آموزش صلح بر مهارت خودبازداری دانشآموزان نقش دارد.

جدول  .01میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون خودبازداری
گروه آزمایش

گروه گواه

گروهها
پیش آزمون

02 1/ 263

99 / 47 9

پس آزمون

28 1/ 210

پیش آزمون

14 / 880

11 / 433

پس آزمون

7/ 692

10 / 524

شاخص های آماری
میانگین
انحراف معیار

69/ 736

نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که میانگین نمرههای خودبازداری آزمودنی های گروه
آزمایش در پس آزمون تغییر چشمگیری کرده است در صورتی که میانگین نمرههای
خودبازداری گروه گواه تغییر محسوسی نداشته است.

جدول  . 11آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس ها
F

3/ 350

df1

df2

3

72

سطح معنی داری
Sig
0/420

1 26
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نتایج حاصل از جدول باال نشان می دهد که چون سطح معنی داری آماره  Fکوچکتر از 0/ 05
است ،بنابراین واریانس خطای دو گروه با همدیگر برابر نبوده و بین آنها تفاوت وجود دارد.
جدول  . 12تحلیل کوواریانس روی میانگین نمرههای خودبازداری
مجموع مجذورات

منابع تغییرات

SS

درجه ی
آزادی
d.f
3

گروه

11917 / 58 1

خطا

7939/ 474

72

کل

81 8880 / 000

76

میانگین مجذورات

سطح معنی

F

داری

MS

72 93/ 386

30 / 435

sig
0/ 000

130 / 520

نمودار  .3تحلیل کوواریانس روی میانگین نمرههای خودبازداری

نتایج جدول  21و نمودار  3نشان می دهد که چون مقدار 000 ( F

;Sig.=0/

 )F= 30 / 435کوچک

شآم ریثأت نازو   
ی دانش ش
تر از  0/ 05است ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش صلح بر خودب رادزا ی ی
دارد.

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف اصلی نقش آموزش صلح در مسئولیت پذیری و خودبازداری
شآموزان دوره
شآموزان انجام شد .بنابراین پژوهشگران نقش آموزش صلح را بین دان 
دان 
متوسطه اول در دو گروه آزمایش و کنترل مورد بررسی قرار دادند .مبتنی بر نتایج بدست آمده
شآموزان نقش
مشخص گردید برنامههای آموزش صلح بر مسئولیت پذیری و خودبازدارری دان 
دارد.
پژوهشگران به رغم تالش زیاد ،تحقیق دیگری که اثربخشی آموزش صلح را بر هر دو متغیر
خودبازداری و مسئولیت پذیری را مورد بررسی قرار داده باشد به دست نیاوردند و یا احتما ًالًال
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چنین تحقیقی صورت نگرفته است ،تنها مورد یافت شده مربوط به تحقیق دنش (  ) 2006بود که
نتایج پژوهش او اثربخشی برنامه ی درسی آموزش صلح ،مورد تأیید قرار داد .بنابراین می توان
پژوهش دنش (  ) 2006را هم راستا با پژوهش حاضر دانست.
همچنین یافتههای به دست آمده ،فرض اثربخشی برنامههای آموزش صلح بر مسئولیت پذیری
شآموزان را مورد تأیید قرار داد .نتایج تحقیقات کاظم پور و همکاران (  ،)19 13حسینی نسب
دان 
و سلطانی (  ،)09 13یونسی ،معین و شمشیری نیا (  ) 1389و فهامی و عزتی ( ،) 388 1آنویوبازی
(  )1 200و راندولف (  ) 2008مؤید یافتههای پژوهش حاضر است .در تبیین نتیجه ی فرضیه ی اول
می توان گفت ،به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران از دستاوردهای یادگیری مشارکتی می توان به
تها و...
رشد اجتماعی -شناختی ،استدالل اخالقی ،حمایت اجتماعی ،دوستی ،احترام به تفاو 
اشاره نمود؛ با توجه به این که در تحقیق حاضر ،شرکت کنندگان در طول دوره ی آموزشی ،به
شیوههای مختلف ،آموختند که اخالق اجتماعی را می توان در قالب شاخص هایی همچون
کمک به دیگران ،احترام به حقوق دیگران ،صداقت و ...رعایت نمود و همچنین همواره ضمن
توجه به پیشرفت خود ،به پیشرفت دوستان خود نیز توجه داشته باشند ،تأیید این فرضیه دور از
انتظار نبود.
از دیگر نتایج پژوهش حاضر این بود که آموزش صلح بر خودبازداری دانشآموزان نقش دارد.
تحقیقات برغندان ،ترخان و قایمی خمامی (  ،)19 13شکاری (  )19 13و حسینی نسب و سلطانی
(  )09 13مؤید یافتههای پژوهش حاضر است .پژوهش اسالوین ( ،) 992 1دفنباخر ،دیم و بران ُدُدن
(  ) 1986و لوئیس (  )1 200نیز یافته ی تحقیق حاضر را تأیید می کند .در تبیین این نتیجه باید
گفت افرادی که قادر به مدیریت و کنترل خشم خود هستند ،در کنترل هیجان های منفی خود
موفق تر عمل کرده و این مسأله به برقراری روابط بین فردی آنان با دیگران در غالب حفظ
سازگاری اجتماعی کمک می کند .با توجه به این که «گفتگو و تفاهم»« ،مشارکت در
یادگیری» ،انتقادپذیری» و ...جزء موارد آموزشی پژوهش حاضر بودند و در تمامی این موارد،
افراد به نوعی می آموزند که ضمن احترام به عقاید دوستان خود ،به حل اختالف میان خود
بپردازند و بر رفتار خود ،کنترل ،تسلط و نظارت شخصی داشته باشند .به این ترتیب می توان
نتیجه ی فرضیه ی فوق را تبیین نمود.
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بر اساس نتایج اخذ شده از پژوهش حاضر پیشنهاد می شود در نیازسنجی دورههای آموزشی
ضمن خدمت معلمان و جلسههای آموزش خانواده ،دوره ی آموزش صلح ،در اولویتهای
شآموزان را به
آموزشی قرار گیرد تا معلمان و والدین ،با شیوههای مختلف آشنا شوند و دان 
انجام رفتارهای مبتنی بر صلح و دوستی ترغیب کنند .همچنین با توجه به این که آموزش و
پرورش صلح را فقط می توان در یک فضای فاقد خشونت ارتقاء داد پیشنهاد می شود مراکز
آموزش نیروی انسانی ،دورههای ضمن خدمت یا کارگاههای آموزشی را با مضمون روش های
یادگیری مشارکتی و یادگیری از طریق همیاری از جمله طرح کارآیی تیم ،1طرح تدریس

اعضای تیم 2و ...در برنامه ی کاری خود بگنجانند تا معلمان ضمن آشنایی کامل ،به استفاده از

این روش ها در کالس درس ،اقدام نمایند .همچنین پیشنهاد می شود مفاهیم و مؤلفههای صلح،
از جمله :مهارت در حل مسالمت آمیز تعارض ها بدون درگیری و خشونت ،بکارگیری روش
های انسانی در حل تعارضات ،تقویت فرهنگ بردباری و محو خشونت و درگیری ،التزام عملی
به قانون ،که به نوعی در راستای مقیاس های خودبازداری می باشند در قالب مجموعه ای از
شآموزان برای رفتار صلح آمیز به آن نیاز دارند آموزش
تها و باورها که دان 
آگاهی ها ،مهار 
داده شود .مسئولیت پذیری ،در روند صحیح رش ِدِد انسان ها پدید می آید و یک متغیر عمده
و اساسی در رفتارهای اجتماعی محسوب می شود و در آموزش رفتارهای اجتماعی ،جایگاه
قابل توجهی دارد پیشنهاد می گردد تا در محتوای کتب درسی ،جایگاه مناسبی برای مواردی
همچون کسب روحیه ی جمع آوری اطالعات الزم برای تجزیه و تحلیل مسایل اجتماعی،
تهای سایر ملل و گسترش مفاهیم بین المللی از این طریق ،عالقه مندی به مطالعه
پذیرفتن تفاو 
ی تاریخ و حفظ میراث فرهنگی و هویت ملی و مذهبی و توانایی احساس همدردی با دیگران
در سطح گروه ،جامعه ی محلی و بین المللی در نظر گرفته شود و یا تالش جهت شناساندن این
شآموزان ،توسط معلمان در طول تدریس ،صورت گیرد .با توجه به این که
موارد به دان 
مسئولیت ،فرایندی است که فرد باید از اولین سال های کودکی آن را آموخته تا با وظایف
متعددی که در دوران های مختلف زندگی رو به رو می شود مسئوالنه برخورد کند بنابراین

).The Team Effectiveness Design (T.E.D
). The Team Member Teaching Design (T.M.T.D

1
2
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پیشنهاد می گردد برنامههای آموزش صلح ،برای دانشآموزان دوره ی ابتدایی و حتی پیش
دبستانی نیز اجرا گردد.
منابع
برغندان ،سپیده .ترخان ،مرتضی و قایمی خمامی ،نیما .)19 13 ( .تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری
شآموزان دختر مقطع دبیرستان های شهر رشت .مطالعات روانشناسی بالینی. 139 -561 ،8 ،
اجتماعی دان 

تهای اجتماعی
حسینی نسب ،سید داوود و سلطانی ،اکبر .)09 13 ( .تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهار 
شآموزان .اندیشههای نوین تربیتی.9 - 29 ،7 )3( ،
دان 

ذكاوتي قراگزلو ،علي .)79 13 ( .آموزش صلح .تهران :مؤسسه ی فرهنگي هنري نوروز هنر.

رمضانی دیسفانی ،علی .) 1380 ( .بررسی میزان اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری به شیوه گالسر بر
بحران هویت دانشآموزان دوره متوسطه شهر اصفهان ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم
تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان.

سعادتي شامير ،ابوطالب .) 1383 ( .بررسي ارتباط بين سبك هاي هويت برزونس يك

(اطالعاتي،

تپذيري در دانشجويان
هنجاري ،سردرگمي اجتنابي) با سالمت عمومي و مسئولي 

دانشگاههاي تهران .پاياننامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم تهران.

شآموزان .راهبردهای
شکاری ،عباس .)19 13 ( .تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دان 
آموزش. 31 - 37 ،1 )5( ،

تهای فوق برنامه در تربیت نوجوانان .تهران :انتشارات
شعاری نژاد ،علی اکبر .) 1377 ( .نقش فعالی 
اطالعات.

طالبی ،ابوتراب و خوشبین ،یوسف .)19 13 ( .مسئولیت پذیری اجتماعی جوانان .فصلنامه علوم اجتماعی، 59 ،
. 207 - 240
فتحی واجارگاه ،کوروش و اسالمی ،معصومه .) 1387 ( .بررسی میزان توجه به آموزش صلح در برنامه درسی دوره
ابتدایی از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت ٫کارشناسان برنامه ریزی درسی و معلمان دوره ابتدایی شهر تهران.

نوآوری های آموزشی. 49 - 76 ،

فقیهی پور ،جواد .آتشی ،سید حسین .فقیهی پور ،سمیه و مشهدی اسماعیل ،ایرج .) 1389 ( .بررسی رابطه بین هوش
هیجانی و وظیفه شناسی در بین دانشجویان دانشگاه امام علی (ع) .مدیریت نظامی ،93 ،صص .1 31 - 62 1

فالح نودهی ،معصومه .) 388 1( .بررسي مؤلفههاي آموزش صلح يونسكو در اسناد و مدارك جمهوري اسالمي
ايران (  :) 1383 - 85سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسالمي ايران ،اهداف كلي آموزش و پرورش
ايران ،اهداف دوره متوسطه .دانشور رفتار ،سال شانزدهم ،شماره .55 - 68 ، 36

تپذیری و  /...کاظم پور و همکاران
نقش آموزش صلح در مسئولی 
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فهامی ،ریحانه و عزتی ،محسن .) 388 1( .مطالعه ی تأثیر یادگیری مشارکتی (تفحص گروهی) بر رشد مؤلفههای
شآموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی ناحیه پنج شهر اصفهان در سال تحصیلی . 87 - 88
مهارتهای اجتماعی دان 

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 63 - 76 ،4 ،

کاظم پور ،اسماعیل؛ خلخالی ،علی و جانعلی پور ،رضا.)19 13 ( .تأثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند
جهانی ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت ،پائیز ،سال سوم،

شماره ،3صص . 49 - 62

کرامتی ،انسی .) 1387 ( .آموزش صلح از طریق رویکرد حل مسله در عصر جهانی شدن ،مجموعه
مقاالت جهانی شدن چالش ها و فرصتها ،دانشگاه مازندران ،صص . 112 1-5 09 1

مارنات ،گری گراث .)69 13 ( .راهنمای سنجش روانی (ترجمه حسن پاشا شريفی) .تهران :رشد.

مهرام ،بهروز و ساکتی ،پرویز .) 1387 ( .نقش مؤلفههای برنامه ی درسی در خودکنترلی دانشجویان
(مطالعه موردی :دانشگاه فردوسی مشهد) ،مجموعه مقاالت چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی
دانشجویان (صص  .) 97 9 - 100دانشگاه شیراز.
هاشمی ،سهیال .) 388 1( .تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره متوسطه و پبش دانشگاهی رشته علوم انسانی بر
اساس مؤلفه آموزش صلح .مطالعات برنامه ی درسی ،سال چهارم ،شماره ی . 83 - 104 ،51

یونسی ،فلورا ،معین ،الدین و شمشیری نیا ،ترالن .) 1389 ( .مقایسه ی سالمت روان ،عزت نفس و مسئولیت پذیری
شآموزان دختر مقطع راهنمایی خانوادههای طالق و عادی شهرستان فیروز آباد سال تحصیلی  ، 87 - 88زن
دان 
و جامعه ،سال اول ،شماره دوم.97 -69 ،
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