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در برنامه درسی دوره ابتدایی    » آموزش صلح «بررسی میزان توجه به     

ریزی درسی و     از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت ، کارشناسان برنامه        
  1 معلمان دوره ابتدایی شهر تهران

  

   ∗ش فتحی واجارگاهو کوردکتر
 ∗∗معصومه اسالمی

                 
  یدهکچ

  

ریـزی   ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیـت و برنامـه   از اساسی  یکی   در زمینۀ  حاضر    تحقیق
داده تـشکیل   دو مسئله    شاکله اصلی تحقیق را      کهانجام شده   » آموزش صلح «درسی تحت عنوان    

و میزان توجه به این     » آموزش صلح «های    این دو مسأله عبارتند از شناسایی مفاهیم و مؤلفه        . است
  . درسی مدارس دوره ابتداییهای  ها در برنامه مفاهیم و مؤلفه

و نگرش  شهای آموزش صلح، سه حیطه اساسی دانش، توان در این تحقیق در زمینۀ مؤلفه
های صلح، در سـه حیطـه         های درسی به مؤلفه     اند و میزان توجه برنامه      صلح مدنظر قرار گرفته   

 پیرامـون  تحقیـق     ایـن   سواالت .های درسی بررسی شده است      طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه    

                                                           
  6/3/1387: ؛  تاریخ تصویب29/1/1386: ؛  تاریخ آغاز بررسی27/10/1385:  تاریخ دریافت- 1
  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.  ∗
  دبیر آموزش و پرورش. ∗∗
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هـای تحقیـق معلمـان، متخصـصان و           نظرات نمونـه    ها و نقطه    بررسی نظرات و تفاوت دیدگاه    
  . کارشناسان سازماندهی شده است

 ،آوری اطالعـات    ابزار جمـع  .   پیمایشی بوده است   –روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی       
و بـا سـازماندهی     ای است کـه بـا اسـتفاده از منـابع مـرتبط در دسـترس تهیـه                     پرسشنامه ویژه 

های تخصصی با افراد صاحبنظر، روایی آن بررسی و متناسب با شـرایط کـشور، بـومی                   مصاحبه
نباخ مورد بررسـی و تأییـد قـرار گرفتـه           اشده است و اعتبار آن نیز با استفاده از روش آلفای کر           

م و  ، متخصـصان تعلـی    ) نفـر  200(نمونه پژوهش شامل معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران         . است
  .  است 83 – 84، در سال ) نفر15(ریزی درسی  و کارشناسان برنامه)  نفر27(تربیت 

 F و آزمون tآزمون (های آمار توصیفی و نیز استنباطی   برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش
  :د کهتده نتایج  حاصل از این پژوهش نشان می.  استشدهاستفاده ) تحلیل واریانس یکراهه

ریـزی درسـی بـا        وره ابتدایی، متخصصان تعلیم و تربیت و کارشناسان برنامـه          معلمان د  -
و نگرش در    های دانش، توانش    در حیطه » آموزش صلح «های مطروحۀ     آموزش مفاهیم و مؤلفه   

  . باشد حد بسیار و نسبتا زیاد موافق می

را در  » آموزش صلح «های    ریزی درسی، میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه          کارشناسان برنامه  -
  . اند حیطۀ طراحی برنامه درسی دوره ابتدایی بسیار و نسبتا کم ارزیابی نموده

را در حیطۀ اجرا » آموزش صلح«های   معلمان دوره ابتدایی میزان توجه به مفاهیم و مؤلفه      -
  . اند و ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی بسیار و نسبتا کم ارزیابی نموده

تفـاوت  » آمـوزش صـلح   « و کارشناسان در خـصوص       ، متخصصان  بین نظرات معلمان،   -
  . معناداری وجود ندارد

  .بررسی میزان توجه؛ آموزش صلح؛ برنامه درسی دوره ابتدایی: ها کلید واژه
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  مقدمه
شـدن بـا شـتاب روزافـزون در حـال عبـور ازمرزهـای سیاسـی،                 امروزه فرآیند جهـانی   

هـا  الملی نه فقط دولت   وقایع بین . فرد است های خانوادگی و    های فرهنگی و حریم    محدوده
هـای  جا مانده از آن، رشد سیستم     دو جنگ جهانی و آثار به     . بلکه افراد را متأثر ساخته است     

 11هـا، واقعـۀ    امپریالیـستی و تعـارض میـان آن       -تسلیحاتی اتمی، ظهور جوامع فراصـنعتی     
اده است که مردم عـادی و       المللی نشان د  محیطی در سطح بین   های زیست سپتامبر و تخریب  

 ها مصون نبوده و مجموعـه     از آثار شوم این تغییرات و رخداد      حتی ساکنین نقاط دور افتاده      
  .  است، جهان را به سمت سراشیبی پیش بردهاین وقایع

 تغییـرات سـریع شـرایط اجتمـاعی و اقتـصادی در      روشن است که در چنین وضـعیتی،    
طرفـی،  عـدالتی، بـی   گیـری ناامیـدی، بـی     تی وشکل ثبابسیاری از کشورهای جهان باعث بی     

بدیهی است که عدم آموزش و مـدیریت صـحیح ایـن            .  شده است   و نفرت  پوچی، نابرابری 
همـراه داشـته و از   هـا بـه   ای در زندگی انسان   ها، تخریب قابل مالحظه و فزاینده     گونه پدیده 

ها کاسته است و  دلی هم گرایی و  ای بومی، مناسبات اجتماعی، هم    هخاصیت حمایتی فرهنگ  
  . المللی گردیده استهای اجتماع ملی و بینها در صحنهها و تعارضموجب درگیری

المللـی    را دهۀ بین   2000-2010 دهۀ   ، سازمان ملل به عنوان راهکار پیشگیرانه      از این رو  
فرهنگ صلح وعدم خشونت نامیده است و در این زمینه سازمان یونـسکو اهمیـت تـرویج                 

آموزش فرهنگ صلح منجـر بـه پـرورش و          (( صلح را این گونه مطرح نموده است         فرهنگ
ترویج اعتقادات و اقداماتی خواهد شد که مردم هر کشور باید متناسب با ساختارهای ویژۀ               

عامل اصـلی تحکـیم ایـن فرهنـگ در          . فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود به آن عمل کند        
ها و اهداف مـشترک     های مبتنی بر ارزش    همکاری آمیز به های خشونت جامعه تبدیل رقابت  

  .))است

ریزی درسـی    تأمل مجدد در برنامه    ،»آموزش صلح «  به مراتب فوق و نقش ویژۀ      توجهبا  
باشـد و   تنهایی راهگـشا نمـی    البته آموزش به  . شوددر سطح مدارس بیش از پیش هویدا می       

یک باشد، ولی با این وجود        تواند نقش اساسی در تحول فهم جامعۀ جهانی داشته          فقط می 
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تواند طوری طراحی شود که دستیابی به یـک زنـدگی متعـادل               ی آموزشی مناسب می   امحتو
شـدن و   هـایی کـه توسـط جهـانی         سازگار با حقوق بشر را مهیا سازد و نـسبت بـه چـالش             

  .های مربوط به آنها ایجاد شده است، حساس باشد های جدید و پدیده آوری فن

های خود در قبال هـدایت         دارد جامعه آموزشی از نقش و مسئولیت       از این رو ضرورت   
).  2003،  1بایر، استالی ( نسل جدید برای حل مشکالت این جهان پر از خشونت، آگاه گردد           

هایی را تعلیم دهد و از طریق  ها و توانائی ها، دیدگاه ها، ارزش   تواند دانش   تنها این جامعه می   
ت اجتماعی را که برای برقراری صلح در جهـان الزم اسـت،   های روزانه مفاهیم عدال     تمرین

توانـد برحـسب      مـی » آموزش صلح « اهداف   به عبارت دیگر  ). 2001،  2یونسکو( اجرا نماید 
، ارتقـای  »آموزش صـلح «در این راستا . رود به دقت تعریف شود نتایجی که از آن انتظار می  

سازد تا بـه عنـوان        ما را قادر می   بینش جهانی از نوع هشیاری و آگاهی اصیل است که همۀ            
یک شهروند جهانی رفتار نماییم و شرایط موجود را از طریق تغییردادن ساختار اجتماعی و               

 از این رو این بینش و تمایل        .الگوی تفکری که بر وضع موجود حاکم است، متحول سازیم         
  ).  1، ص 1996، 3ریردون(به تغییر در قلب آموزش صلح قرار دارد 

های آموزشی در جهت برقراری صلح، مناسب و خوب         امروزه بسیاری از فعالیت   اگرچه  
 فقدان پیوستگی نظری و تعاریف فلسفی در مـورد اهـداف، موضـوعات،              اماکنند،    جلوه می 

که این ارزیـابی    در صورتی ). 1999،  4هندریکسون (ها و ارزشیابی قابل مشاهده هستند      شیوه
شویم که با وجود توسعه کمی        یران داشته باشیم متوجه می    را از برنامه درسی دوره ابتدایی ا      

های اخیر، هنوز این اهداف ذکر شده بـه خـوبی محقـق نـشده                 ها طی سال    و کیفی آموزش  
یـا عنـاوین   » آموزش صلح« علت این امر از یک سو فقدان برنامه درسی تحت عنوان           .است

 بتوانـد یم و مـضامینی کـه   باشد و از سوی دیگر مطالعه مستقلی در خصوص مفاه مشابه می 
بـا  . باشـد   در زمینه صلح به کودکان و نوجوانان ایرانی آموزش داده شود در دسـترس نمـی               

در جریـان تعلـیم و تربیـت کودکـان و           » آموزش صلح «عنایت به مراتب فوق و نقش ویژۀ        
                                                           

1- Bayer, Staley 
2- UNESCO 
3- Reardon 
4- Hendrickson 
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هـای آموزشـی        نوجوانان در فرایند جهانی شدن، دریافت بازخورد حاصل از اجرای فعالیت          
زمینه صلح از طریق معلمان، متخصصان وکارشناسان برنامـه درسـی ضـروری بـه نظـر                 در  
معنای درکی عمیق از برنامۀ درسی است که کاربرد آن را در عمل به              و این نظریه به    رسد  می

باشـد و   بر تغییر یا اصالح برنامۀ درسی می        درک عوامل مؤثر   به دنبال گذارد و   دیگران وامی 
 ). 1تبیین پدیده برنامـه درسـی  ( د برنامۀ درسی را به سایر امور ربط دهد     تواناز این طریق می   

  . أموریت در توسعۀ برنامۀ درسی استو این عالمتی از نوعی بازگشت و تغییر م
  

  اهمیت موضوع تحقیق
هـای    همانطور که در مقدمه مقاله حاضر بدان اشاره شد، در آغاز هـزاره جدیـد چـالش                

گیری جوانـان     موارد متعددی چون انزوا و گوشه     . وجود دارد عمیقی فراروی جامعه جهانی     
زیـست و    بار جوانان و نوجوانان، تخریب محـیط        از جامعه، افزایش میزان جنایات خشونت     

های   به علت پیچیدگی  . باشند   می ائلالمللی از جمله این مس      های متعدد محلی و بین      درگیری
خشونت را از  کودکان ی، بسیاری از موجود در جهان معاصر و گسترش وسایل ارتباط جمع        

ای  رایانـه هـای   همچنین ظهور اینترنت و بازی   ). 1998،  2دواین(گیرند    ها فرا می    طریق رسانه 
، به نحوی که به تدریج خشونت جزیـی از فرهنـگ          اند  دادهخشونت را بیش از پیش ترویج       

ای که از  شود، پدیده شده و در قالب رفتارهای عادی و روزمره نوجوانان وجوانان متبلور می
  ). 1382نقل از فتحی، (شود  نام برده می» 3طبیعی سازی خشونت«آن تحت عنوان 

   بر این بـاور اسـت کـه حتـی          ،»آموزش صلح  «حوزه یکی از محققان در      ،»جنیفر جیمز «
بهترین مدارس نیز خشونت را هر روز از طریـق قـوانین و مقـررات، محتـوای آموزشـی و                    

ـ . نماینـد   بیت اعمال می  های تعلیم و تر     روش  هنگـامی کـه قـوانین و مقـررات          ،زعـم وی  هب
شود یـا برنامـه درسـی مـدارس بـه       آموزان تدوین و اجرا می   آموزشی بدون مشارکت دانش   

ازهـای  بندی شده، فقط براساس نظرات بزرگساالن و بدون کمترین توجه به نی             صورت زمان 

                                                           
1- explain curricular phenomena 
2- Devine 
3- normalization of violence 
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). 34، ص   1996،  1جیمـز (نت اسـت    کننده خـشو    خود ترویج  گردد،  آموزان تدوین می    دانش
توانـد     مـی  ،برنـد    که از آن تحت عنوان خشونت سـاختاری نیـز نـام مـی              ،این نوع خشونت  

در . آمـوزان تـرویج دهـد    های عاطفی و هیجانی را در بـین دانـش       العمل  احساسات و عکس  
گونـه کنتـرل و اختیـاری بـر زنـدگی و              کنند کـه هـیچ      آموزان فکر می    چنین وضعیتی دانش  

نفـس و احـساس       آسـیب دیـدن عـزت     ل خود ندارند و نتیجـه طبیعـی ایـن فراینـد،             تحصی
، نقـل از فتحـی    (بشر اسـت      ی مهم حقوق  ها  ست که خود یکی از مؤلفه     آنهاارزشمندی  خود

1382(2  

امـا   .در مدارس صحبت کـرد   » آموزش صلح  «در چنین شرایطی شاید به سختی بتوان از       
تواند   نمی» آموزش صلح «کند که     را گوشزد می  در عین حال مطالعات بیان شده این حقیقت         

هـا    سـازی بچـه     سه و جامعه متمرکز باشد بلکه آماده      رتنها بر توقف خشونت فیزیکی در مد      
 است که آگـاهی آنـان را از خـود،    همه جانبهآمیز مستلزم تعلیم و تربیتی        برای زندگی صلح  

ایـد از طریـق اجـرای    زیست افـزایش دهـد و ایـن امـر نـه تنهـا ب       اجتماع، فرهنگ و محیط  
 تدوین واجـرای قـوانین،       های تربیتی،   ، بلکه باید در قالب فعالیت     »آموزش صلح «های    برنامه
به ویژه در سـطح مـدارس       (های آموزشی و فضا و تعامالت موجود در سطح مدرسه             روش

  دنبـال شـود    ) پـذیری برخوردارنـد    هـا از آمـادگی بیـشتری بـرای جامعـه            ابتدایی کـه بچـه    
  .)1999، 3ندمک فارل(

  

   اهـداف تـحقیـق
سـازی کودکـان و نوجوانـان بـرای صـلح، حـوزه               اهمیت و ضرورت آمـوزش و آمـاده       

» آمـوزش صـلح   «. به وجـود آورده اسـت     » آموزش صلح «مطالعاتی جدیدی را تحت عنوان      
ای مبتنی بر عـدالت       های الزم برای ایجاد جامعه      رشته جوانی است که درصدد خلق فرصت      

  .آمیز است و زیست مسالمت

                                                           
1- James 
2- Reardon  1996 
3- Mc Farland 
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انجـام  » 1دبـستانی   انجمن جهانی آموزش و پرورش پـیش      «ای که توسط      براساس مطالعه 
هـای زیـر در کودکـان و          را پرورش ویژگی  » آموزش صلح « های  شده است، مهمترین هدف   

  :در نظر گرفته استنوجوانان 

 عشق و احترام به نوع بشر، حساس بودن به مـسائل انـسانی، صـداقت، مهربـانی و                    -1
  انائی برقراری ارتباط مؤثر؛تو

هـای اخالقـی و اصـول          برای رعایـت ارزش    کودکان، ایجاد نوعی گرایش عمیق در       -2
  پذیرفته شده اجتماعی؛ 

ملـی و   ( نسبت به دیگـران و مـسائلی کـه افـراد جامعـه                 احساس تعهد و مسئولیت    -3
  . با آن مواجه هستند) المللی بین

ی از اهـداف و مقاصـد بـرای آمـوزش صـلح      شود، طیف وسیع همانطور که مالحظه می  
تواند برحسب نتایجی کـه از آن انتظـار            آموزش صلح می   به طور کلی  مطرح شده است، اما     

هـای زیـر را در        در ایـن راسـتا آمـوزش صـلح بایـد جنبـه            . دقت تعریف شـود   ه  رود، ب   می
  :آموزان پرورش دهد دانش
  ل به آن؛ های حصو  آگاهی از صلح و روش:توانائی اندیشیدن شامل -1
  مشارکت، همکاری و تشریک مساعی؛ : هشیاری و آگاهی اجتماعی شامل -2
 احساس همدردی با دیگران در سطح گروه، جامعه محلـی           :شاملزندگی عاطفی    -3
  المللی؛  و بین
  پذیری برای اعمال شخصی؛   مسئولیت: شاملزندگی اخالقی -4
  آمیز تعارضات؛   در حل مسالمت  مهارت: شاملهای صلح مهارت -5
 احترام قایل شدن به تمامی اشکال زندگی  : شامل محیطی   و سرانجام، هشیاری زیست    -6

  .)1381 ،نقل از فتحی ()66، ص 1993، 2سانز(و حیات 

های صلح در اکثر کـشورهای   دهد که فهرست اهداف برنامه شواهد و مطالعات نشان می   
هـای گونـاگون        یگیـر   با این همه در کشورهای مختلف جهت      . وبیش مشابه است    جهان کم 

                                                           
1- Word Organization for Pre-school Education (WOPE) 
2- Sunds 
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کشورهایی هـستند کـه در آنهـا       . های آموزش صلح وجود دارند      دربارۀ اصول متون و روش    
تربیت ناکافی معلمـان و     . آیند  جویانه به حساب می     های صلح   ، مانع فعالیت    های بدبینی   رشته

، روند  به شمار می  » آموزش صلح «ینه  کمبود منابع برای مطالعه، اغلب از موانع فعالیت در زم         
مثالً در کشورهای غربی،    . چون بنیادهای نظری گوناگونی برای این نوع آموزش وجود دارد         

المللی را افـزایش      ری بین شود که تفاهم و همکا      کار آموزشی تصور می   یک  » آموزش صلح «
در   به معنای تعلیم انسانیت و برابری،     » آموزش صلح «،  یو در کشورهای سوسیالیست   دهد    می

هـا در واقـع وابـسته بـه           و پرورش رسمی کشور است و همـه آمـوزش         قالب نظام آموزش    
. ی بوده است  تباشد، زیرا صلح هدفی برای رشد تاریخی جوامع سوسیالیس          آموزش صلح می  

در کـشورهای در حـال     . در این کشورها عمالً فاصله میان نظر و عمـل بـسیار بـوده اسـت               
 و تالش برای کاهش یا       جامعه های حاکم بر    عدالتی  توسعه، آموزش صلح همان آموختن بی     

  .  و تالشی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و ملیت است آنهاستاز بین بردن

 مطالعۀ مـستقلی در     ایم که  به این نتیجه رسیده    بررسی برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران     با  
های ذکرشده قابل    اهداف و پرسش   ،توجه به این واقعیت   با  . صورت نگرفته است  این زمینه   

  : رح استط
  

  :اهـداف اصلـی
  . در برنامه درسی دوره ابتدائی» آموزش صلح« بررسی میزان توجه به -1
وضعیت برنامه درسی دوره ابتدائی در زمینـه        بخشیدن   ارائه پیشنهادهایی برای بهبود      -2

  . »آموزش صلح«
  

  : اهـداف فرعـی
  . در دوره ابتدائی» آموزش صلح «اساسی شناسایی مفاهیم -1
  . در مرحله طراحی برنامه درسی» آموزش صلح«ررسی میزان توجه به  ب-2
  .  برنامه درسییدر مرحله اجرا» آموزش صلح« بررسی میزان توجه به -3
  . در مرحله ارزشیابی برنامه درسی» آموزش صلح« بررسی میزان توجه به -4
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  های اصـلی تـحقـیق الؤسـ
هـایی بایـد در زمینـه دانـش           یم و مؤلفه   در آموزش و پرورش دوره ابتدایی چه مفاه        -1

  صلح آموزش داده شود؟
هایی بایـد در زمینـه تـوانش           در آموزش و پرورش دوره ابتدایی چه مفاهیم و مؤلفه          -2

  صلح آموزش داده شود؟
هـایی بایـد در زمینـه نگـرش            در آموزش و پرورش دوره ابتدایی چه مفاهیم ومؤلفه         -3

  صلح آموزش داده شود؟
هـای درسـی دوره ابتـدایی         در طراحی برنامه  » آموزش صلح «زان به مفاهیم     به چه می   -4

  توجه شده است؟
هـای درسـی دوره ابتـدایی         در اجرای برنامـه   » آموزش صلح « به چه میزان به مفاهیم       -5

  توجه شده است؟
های درسـی دوره ابتـدائی        در ارزشیابی برنامه  » آموزش صلح « به چه میزان به مفاهیم       -6

  ؟تتوجه شده اس

در ارتباط با اهداف تعیین شده و پرسـش هـای مطروحـه متغییرهـای عملیـاتی چنـین                   
  :اند شناسایی شده

  

  متغـیرهـای تحـقیـق
  »آمـوزش صلـح« مفـهوم -1

  : تعریـف نظـری-الف

                هـا کـه بـا ضـوابط و هنجارهـای              دیـدگاه   و  ترویج عقایـد   ،ها  ها، مهارت   گسترش دانش 
آمیـز و انـسانی    به سوی تجسم یک جهـان صـلح  را   توجه ما،شود  صلح آغاز مید در موجو

 هدف آن افـزایش هوشـیاری و آگـاهی مردمـی اسـت کـه مـسئول                 که … کند  معطوف می 
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ایجاد » آموزش صلح «از این رو    ). 15، ص   1984،  1آسپسالف(برقراری صلح جهانی هستند     
، 2هـریس (تغییرات اجتمـاعی اسـت      ه  بخشیدن ب آموزان در جهت تحقق       فرصت برای دانش  

، 3ریـردون (سازد تا به عنوان یک شهروند جهانی رفتار نماییم            این امر ما را قادر می     ). 1998
1996(.  

، و ارزشـی    5، مهارتی 4تواند متمرکز بر سه بعد دانشی       از لحاظ عملیاتی آموزش صلح می     
  .  باشد6یا نگرشی

  

   دانش صلح -2

  تعـریف نظـری دانـش صلـح

  اسـت آمیز های صلح  درک و فهم،ای از آگاهی، اطالعات  مجموعه،ظور از دانش صلح   من
  ).2001، 7فتحی(که هر فرد برای زندگی در جامعه نیاز دارد 

  

  تعـریف عملـیاتی دانـش صلـح

 هایی نظیـر آگـاهی از مفـاهیم و نحـوه بـه              مؤلفه ،در این پژوهش منظور از دانش صلح      
های فردی، آشنایی با مفهوم تغییر، آگـاهی          ز حقوق و آزادی   آوردن اطالعات، آگاهی ا   دست

پـذیری، آشـنایی بـا روابـط          از قوانین و مقررات اجتماعی به منظور ایجاد نظم و مـسئولیت           
 ،هـای حـصول بـه آن        ، آگاهی از صـلح و روش      )اجتماعی و زیستی  (متقابل انسان و محیط     

هـا و جلـوگیری از         تفاوت انـسان   های برابر، آگاهی از     آگاهی از عدالت اجتماعی و فرصت     
آموز برای زنـدگی      است که یک دانش    …ها و حل آنها بدون توسل به خشونت و            درگیری

  .به آن نیاز دارددر دنیای معاصر 

                                                           
1- Aspeslagh 
2- Harris 
3- Reardon 
4- knowledge domain  
5- skill domain 
6- value domain 
7- Fathi 
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   تـوانش صلـح-3 
  تـعریف نظـری توانـش صلـح

د هایی است که فر ها و توانمندی ها، قابلیت  ای از مهارت  مجموعه منظور از توانش صلح،  
  ).2001، 1فتحی(آمیز به آن نیاز دارد  برای رفتار صلح

  

  تـعریف عملـیاتی توانـش صلـح
هـای مـشارکتی و       ها و توانـایی     در این پژوهش منظور از توانش صلح تقویت صالحیت        

هایی نظیر توانایی احترام به حقوق و درک متقابل، گفتگو و تفـاهم،         مؤلفهعمل مستقالنه در    
در جامعه و احترام به آن، توانایی درک محیط زیست و ارتباط صحیح             پذیرش تنوع و تکثر     

آمیـز    ی و حـل مـسالمت     پـذیر   های ارتبـاطی و گروهـی و مـسئولیت          با آن و تقویت مهارت    
 که یک فرد در دنیای معاصر برای حضور فعال و پویـا در جامعـه بایـد بـه     ها است   تعارض

  .آنها تسلط داشته باشد
  

   نـگرش صلـح -4
  نـظری نـگرش صلـحتـعریف 

است آمیز    های صلح   ها، باورها و دیدگاه     ای از طرز تلقی      مجموعه ،منظور از نگرش صلح   
  ).2001فتحی، (که برای یک فرد ضروری است 

  

   تـعریف عملـیاتی نـگرش صلـح-ب 
هـایی   هـا در مؤلفـه   در این پژوهش منظور از نگرش صلح ارتقاء میزان باورها و دیـدگاه        

هنگ بردبـاری و محـو خـشونت و درگیـری، پـرورش روحیـه مـشارکت،                 نظیر تقویت فر  
، پـذیرفتن      احترام به تمـامی اشـکال زنـدگی و حیـات            همکاری، همبستگی و انتقادپذیری،   

 داشـتن روحیـه     ،المللـی از ایـن طریـق        های ملـل مختلـف و گـسترش تفـاهم بـین             تفاوت
  .  است…پذیری، نفی جنگ و خشونت و  قانون

  

                                                           
1-  Fathi 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

1387 بهار، هفتم سال ،25شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                                

 

60 

  سـی بـرنـامـه در-5

سه برداشت متفاوت از برنامه درسی ارائه کرده » تئوری برنامه درسی«بوشامب در کتاب 
  :است

برنامـه  و   ب، برنامه درسـی بـه عنـوان یـک نظـام           برنامه درسی به عنوان یک سند مکتو      
 برنامه درسی بـه عنـوان یـک نظـام     منظور ما،درسی به عنوان یک حوزه مطالعاتی است که    

در ). 1988، 1بوشـامپ (عناصـر طراحـی و اجـرا و ارزشـیابی اسـت         و مشتمل بـر      باشد  می
  .  ارزشیابی استهای طراحی، اجرا و مؤلفهپژوهش حاضر برنامه درسی مشتمل بر 

  

   طـراحـی بـرنـامـه درسـی-6

قورچیـان   ( اسـت   فرایند تعیـین عناصـر برنامـه درسـی         ،منظور از طراحی برنامه درسی    
هایی نظیر نحوه طراحی     مؤلفهمه درسی، با استفاده از      در پژوهش حاضر طراحی برنا    ). 1375

 نحـوه طراحـی مـواد کمـک          و دهـی محتـوا     سازمانچگونگی  اهداف، نحوه طراحی محتوا،     
  . گیرد آموزشی مورد بررسی قرار می

  

   اجـرای بـرنـامـه درسـی-7

). 1991،  2فاالن(گویند     برنامه درسی را، اجرای برنامه درسی می       به عمل درآوردن  فرایند  
آمـوزان بـا اولیـای        هایی نظیر تعامل دانش     مؤلفه ،در این پژوهش با توجه به ماهیت ویژه آن        

مدرســه، روش تــدریس معلــم، مقــررات آموزشــی، فــضا و جــو کلــی کــالس و مدرســه، 
  .گیرد آموزان مد نظر قرار می های جنبی کالس درس و تجربیات عملی دانش فعالیت

  

  

                                                           
1-  Beauchamp 
2-  Fullan 
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  ی ارزشـیابی بـرنـامـه درسـ-8
عبارت از فرایند داوری و قـضاوت دربـاره ارزش و شایـستگی             ارزشیابی برنامۀ درسی    

در این پژوهش با توجه به ماهیت ویژه آن ارزشـیابی           ). 1985،  1ساندرز ( است برنامه درسی 
های ارزشیابی و سطوح مـورد توجـه در ارزشـیابی            های ارزشیابی، روش    در سه زمینه هدف   

  .گیرد یبرنامه درسی مد نظر قرار م
  

  2مـفهوم صـلح

بـه  . گیـرد    با معانی بسیار متفاوتی مورد استفاده قرار می        گوناگوندر جوامع   » صلح«واژه  
 تـابع    دهنـد   و تعبیـری کـه از آن ارائـه مـی           برداشتهای افـراد از ایـن واژه         ،تر  عبارت روشن 

دهنـده    متغیرهای متعددی است که در کانون آن عوامل فرهنگی و سیاسی قرار دارد و نشان              
  .های مختلفی از مفهوم گسترده و وسیع صلح است جنبه

از صلح، عدم خشونت در کلیه اشکال ) 2، ص 1985( 3 منظور براگ اوتن،به طور مثال
  منشورو نیز تضمین حقوق اعضای جامعه و منطبق با متن) مستقیم و غیرمستقیم(آن 

  .باشد  میسازمان ملل از مفهوم صلح
 صلح، فقدان هرگونه خشونت در جوامع مستقل یا وابسته، داخلی           های  منظور ما از واژه   

که هـر   هاست، به طوری    آمیز برابری حقوق انسان     باشد و منظور از نتایج صلح       یا خارجی می  
نحوی که همه در خدمت و      ها شرکت کند به     گیری  عضو از جامعه به طور یکسان در تصمیم       

  .کت نمایندتوزیع منابعی که در حفظ آن نقش دارند، مشار
ای از صـلح بـه عنـوان یـک      ، یک نویسنده هنـدی در مقالـه     )54، ص   1987 (4سید یاها 

ـ         : نویـسد او می . نماید  فرایند نه یک نتیجه یاد می      ه واسـطه آن    صـلح فرآینـدی اسـت کـه ب
هـا در زمینـه برقـراری         ای از مهارت     صلح مجموعه   دیگر،  به عبارت  .کند  ضرر نمی کس    هیچ

  .د اخالقی استارتباط و رعایت قواع

                                                           
1-  Sanders 
2- peace 
3-  Brock Utne   
4- Sydiaha 
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مـورخ  برجـسته     ) 54، ص   1987( 1 مانند هاوارد  ، افراد سیاسی و نظامی    همچنین، برخی 
گونـه     تعریف سیاسی و نظامی خود را از صـلح ایـن           ، هاروارد  نظامی و استاد تاریخ دانشگاه    

 جنگ و بهترین اسـتفاده       عدم کار،  های کهنه    معنی صلح از دیدگاه دیپلمات     …: کنند  بیان می 
  .را از جهان بردن استممکن 

تری دارد و بر این باور اسـت کـه درسـت               دراین رابطه بررسی جامع    ،)1985 (کالتونگ
شناسی، دانشی که علوم اجتماعی درباره جنـگ فـراهم آورده بـیش از دانـشی                همانند روان 

هـای    دانش روانشناسی بیشتر بر مطالعـه گـرایش       . است که درباره صلح به دست داده است       
» خالقیـت «است، در مقابل    » گرایش منفی «های روانی که      همانند بیماری (ی است   منفی متک 

به جای  (ها    متأسفانه، در مطالعات صلح نیز واحد تحلیل بر جنگ        ). است» مثبت«که گرایش   
 مفهـوم    از "صـلح "مفهوم  به همین جهت برای تعریف      . متمرکز شده است  ) های صلح   دوره

سو گرایش    وزری در باب صلح بیشتر بدان     این، اندیشه بنابر.  استفاده شده است   "عدم جنگ "
داشته است که صلح امری آرمانی و متعلق به آینده و امری آمیخته به ارزش تلقی شود، نـه                   

هـا بـر      در این صورت دور از ذهن نیست که پـژوهش         . چون واقعیتی تجربی و قابل تحلیل     
کند تا  ت که کالتونگ تالش می همین مبناسرب. مفهوم صلح متمرکز شوند نه بر مفهوم جنگ      

  .)1985، 2کالتونگ( بندی ارائه دهد که معطوف به صلح باشد نه بر جنگ طبقه

هـا و     توان حداقل دو برداشـت متفـاوت از صـلح را در واژه              بندی کلی، می    در یک طبقه  
هـای عمـوم مـردم        ، برداشـت   از یکدیگر تشخیص داد    لغات به کار رفته در جوامع مختلف      

حفـظ  «یـا   » 3صـلح منفـی   « این مفاهیم عبارتنـد از       .ت صاحبنظران و اندیشمندان   نظرا  ونقطه
) 7، ص   1949 (7سـوری همانطور که ماریا مونتـه    . 6»ایجاد صلح « یا   5»صلح مثبت « و   4»صلح
  :گوید می

                                                           
1-  Haward 
2- Gultung 
3- negative peace 
4- peace-keeping 
5- positive peace 
6- peace-building 
7- Montessori 
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شود، پایان بخـشیدن بـه خـشونت و جنـگ             اگرچه آنچه که عموماً از صلح استنباط می       
هـا و     ، ترویج و اعتالی عدالت و عـشق در بـین انـسان            است، اما صلح واقعی   ) صلح منفی (

  .ایجاد دنیایی بهتر است که در آن هماهنگی، همسازی وتوافق حاکم باشد

های مختلفی مطرح شده است و این تعاریف به وضـوح     صلح در چارچوب   ،به هر حال  
ه شـد تعـاریف ارائـه   . هـای صـلح اسـت       دهنده حجم وسیعی از معانی، مفاهیم و مقوله         نشان

، کالتونـگ ( و شـدت بـا یکـدیگر متفـاوت هـستند             های درک، میزان کاربرد     تاکنون از جنبه  
نگـر، بایـد تمـامی         به منظور دستیابی به یک دیدگاه جامع و کـل          بنابراین .)155، ص   1985

  . های انسانی مرتبط با آن مدنظر قرار گیرد های متعدد از صلح و ظرفیت برداشت
  

  1حشنـاخـت صلـح و آمـوزش صلـ

تأثیر خود قرار   تحوالت اجتماعی، سیاسی، صنعتی و علمی همواره آموزش را تحت
 تحوالت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و  از این رو به بررسی تأثیراتی که.داده است

گذاشته  1990 تا 1950ها و شناخت آموزش صلح در اوایل دهۀ  تحقیقات صلح بر دیدگاه
  . هار دورۀ زمانی مختلف انجام گرفته استاین بررسی در چ. پردازیم ، میاست

 ادامه داشته اسـت،     1960 تا اواسط دهه     1950از اوایل دهۀ    : 2سالح اتمی    دورۀ خلع  -1
اکثریت به جنـگ سـرد منعطـف شـده بـود و مطالعـات صـلح بـر محـور                     توجه  که   زمانی

  . موضوعات خلع سالح قرار گرفته بود

 1970 تـا اواسـط دهـه        1960واسط دهـه     از ا  :3 دوره عدالت اقتصادی و اجتماعی     -2
که مفهوم صلح بیانگر تغییر از خشونت مستقیم به خشونت غیرمـستقیم             زمانی. ادامه داشت 

 اجتمـاعی و تأکیـد بـر         عدالت اقتـصادی و     داشتن قبولبر   توجه اکثریت بود و   ) ساختاری(
ت، تأکید  های بدون خشونت بود و بر وجود کشورهایی با برخورداری از صلح مثب              درگیری

  . شد می

                                                           
1- peace understandings and peace education  
2- nuclear disarmament 
3- social and economic justice 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

1387 بهار، هفتم سال ،25شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                                

 

64 

هایش را برای ارتقاء عدالت اجتمـاعی         تالش 1970 از اواسط دهه      یونسکو در این راستا  
آمـوزش شـناخت    «و اقتصاد در آموزش به کار گرفت و در ایـن رابطـه، پیـشنهاد پیرامـون                  

آمـوزان بایـد       که تمام دانـش     را را مطرح نمود و موارد اساسی     » المللی، همکاری و صلح     بین
  :  در موارد زیر خالصه نمود،ا مطالعه کنندآنها ر
  ها   تساوی حقوق انسان-1
   حفظ صلح و خلع سالح -2
   مطمئن کردن مردم از وجود حقوق بشر -3
   رشد اقتصادی و تحول اجتماعی -4
   محافظت از میراث فرهنگی انسان -5
   محافظت از منابع طبیعی -6
  )1983، 1هیکس( سازمان ملل در حل چنین مشکالت  نقش-7
 به  1980 تا اواسط دهه     1970 از اواسط دهه      این دوره  : 2 دوره آموزش خلع سالح    -3

. طول انجامید و محور اصلی آن بر تربیت نیروهای بومی آموزش خلع سالح قـرار گرفـت                
  .محیطی آغاز شده بود در این دوره نگرانی پیرامون مسائل زیست

تـا   1980 اواسـط دهـه       شامل این دوره : 3ای   دوره وابستگی متقابل جهانی و سیاره      -4
ای اسـت و    و توجه عمده آن پیرامون وابستگی متقابل جهانی و سـیاره    باشد  عصر کنونی می  

تأکید فراوان بر مسائل محیطی در جهت دستیابی به زندگی بهتر، بدون تباهی محیط زیست               
  .دارد
  

  هـای درسـی  آمـوزش صلـح در برنـامه
ای در زمینه آموزش صـلح   های بسیار گسترده شده با آنکه تالشبا توجه به مطالب گفته   

سوری نگرانـی خـود را   مونته. هایی در این مورد وجود دارد صورت گرفته است، اما نگرانی 
  : گونه عنوان کرده است این

                                                           
1-  Hicks 
2- disarmament  education 
3- global and planetary interdependence 
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آمـوزان   کند تا به دنبال عالیق شخصی خود بروند دانش       افراد را تشویق می    …آموزش  «
بینند کـه هـیچ کمکـی بـه اطرافیـان خـود نکننـد و بـرای پیـشرفت                     در مدرسه آموزش می   

رتبـه  شان این باشد که در پایـان سـال             و تنها نگرانی   هیچ تالشی نکنند  های خود     همکالسی
و  این مخلوقـات خودخـواه       . و جایزه این رقابت را به خود اختصاص دهند         باال کسب کنند  

وحی و ذهنی خسته هستند، بعـدها در        بیچاره که به طور تجربی ثابت شده است از لحاظ ر          
کس جدا از همسایه خود     یابند که هر    ای جدا بر روی کویری می       همانند دانه خود را   زندگی  

های ریز انـسانی      ثمر هستند و اگر طوفانی بیابید این ذره         حاصل و بی    ند، آنها بی  ک  زندگی می 
                » اشـیده خواهنـد شـد     انـد، بـه راحتـی از هـم پ           که هیچ وابستگی به دنیا و زنـدگی نداشـته         

  )34 ، ص 1972، 1مونته سوری(

تقریباً کلیـه کـشورها در شـرف تجدیـد یـا       های عمیق جامعه جهانی، با توجه به چالش   
های آموزشی خود هستند تا از این طریق به رفـع نیازهـای مربـوط بـه قـرن                 اصالح سیستم 

تـوان در زمینـه ملـی         هـا را دیگـر نمـی        در این روند پاسخ به چالش     . بیست و یکم بپردازند   
  .المللی است جستجو کرد بلکه مستلزم همکاری گسترده و هماهنگی فراگیر بین

 توسـط معلمـانی از سرتاسـر        1971در سـال    » 2شورای جهانی برنامه درسی و آموزش     «
های معروف جهـانی در       در مقدمه اساسنامه این شورا که یکی از سازمان        . جهان تشکیل شد  

 ،در آموزش صلح به خود اختـصاص داده       موزش است و مسئولیت و جایگاه معینی را         امر آ 
  : بیان شده استچنین

  مـردم را اطمینـان بخـشیدن بـه   اکنون زمانی است که جامعه جهانی و آموزگاران وظیفه      
در .  و تصور حقـوق بـشر جهـانی دارد         نقش مؤثری در ارتقاء برابری، صلح     آموزش  . دارند

و  ی بـرای کودکـان، جوانـان      های درسی و آموزشی مؤسـسات آموزشـ         امهنتیجه، تمامی برن  
 و ایجاد توانائی شـرکت در  نفس افراد، آگاهی اجتماعی  اء عزت سالمندان باید در جهت ارتق    

  .)19، ص 1988، 3کارسون(تمامی سطوح جامعۀ جهانی از ملی تا جهانی باشد 

                                                           
1- Montessori 
2- (WCCI) World Concil of Curriculum and Instruction 
3- Corson 
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در حـوزه کتـب درسـی و        خواستار تمرکز بیشتر بر روی مـسائل صـلح، هـم             این شورا 
 آمـوزان، هـستند      نگـرش و تـوانش دانـش        و در محـدوده دانـش    و هم    آموزشیهای    برنامه

ها معتقدند در حقیقت مدرسه باید مکانی برای آمـوزش و پـرورش             آن). 1982 ،   1ریردون(
 زیــرا کودکــان و نوجوانــان امــروز، رهبــران و )1982، 2ریــردون(مفاهمــه باشــد صــلح و 
 و هرگونه تالش برای ایجاد بـاور عمیـق نـسبت بـه              هستند جامعه   فردایگیرندگان    تصمیم

تواند در خلق و حفظ جهانی         می ،صلح و ضرورت احترام به خود، دیگران و محیط پیرامون         
 ). 18، ص 1998، 3دواین( آمیز بسیار مؤثر باشد صلح

سان به وجود ییر آگاهی اناند که صلح تنها به واسطه تغ  های صلح نشان داده     البته پژوهش 
شود، بلکه مـسئله صـلح بـه امکـان تغییـر مـؤثر                 و تنها با خواست مردم محقق نمی       آید  نمی

 بـر مفـاهیم کلیـدی       بایـد » آموزش صلح «از این رو    . استهای اجتماعی نیز مربوط       ساخت
 منظور،  به همین . و عدالت اجتماعی تکیه کند     مانند تجاوز سازمان یافته، خشونت ساختمند     

 قضاوت اخالقـی سرشـت و طبیعـت     و به  ترین مرکز شخصیتی انسان     یق به عم  آموزش باید 
  ).77، ص 1966، 4بالنو(صلح، کنجکاوی و همکاری دست یابد 

  

  ش صلح در برنامه های درسی ایرانآموز
یـا  » آموزش صلح « در برنامۀ درسی دورۀ ابتدایی ایران، برنامۀ درسی معینی تحت عنوان          

یرهای عملیـاتی از    ه اهداف تعیین شده و شناسایی متغ      ا توجه ب   ب .عناوین مشابه وجود ندارد   
ای از مفـاهیم معـرف      مجموعـه » آمـوزش صـلح   « در ادبیـات     ،هـای دردسـترس   طریق یافته 

های در سطح دانشگاه  » آموزش صلح « نفر از متخصصان     10سپس در اختیار      و شناسایی شد 
.  تجدید نظر و تعدیل قرار گرفت      تهران قرار گرفت و بر مبنای نظرات ارائه شده بارها مورد          

» آموزش صلح «های   چارچوب مورد استفاده برای شناسایی مفاهیم و مؤلفه        1جدول شمارۀ   
  .دهدرا نشان می

                                                           
1-  Reardon  
2-  Reardon  I-bid 
3-  Dewina 
4-  Bollnow 
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های دانش، توانش، و نگرش صلح از طریق  شناسایی مفاهیم و مؤلفه: 1جدول 
  متخصصان آموزش صلح

  های نگرش صلح مفاهیم و مؤلفه  توانش صلحهای  مفاهیم و مؤلفه  های دانش صلح مفاهیم و مؤلفه
های  آگاهی از حقوق و آزادی-1

 فردی

توانایی احترام به حقوق و -12
 درک متقابل

تقویت فرهنگ بردباری و محو -22
 خشونت و درگیری

آشنایی با مفهوم تغییر از طریق -2
 تغییرات فرد، طبیعت، جامعه

 توانایی گفتگو و تفاهم-13
ارکت پرورش روحیه مش-23

 همکاری، همبستگی و انتقادپذیری

آگاهی از قوانین و مقررات -3
اجتماعی به منظور ایجاد نظم و 

 پذیری مسئولیت

توانایی پذیرش تنوع و تکثیر -14
 در جامعه و احترام به آن

احترام به تمامی اشکال زندگی -24
 و حیات

آگاهی از تاریخ و سیر تحوالت -4
 تاریخی

ردی با توانایی احساس همد-15
 جامعه ،دیگران در سطح گروه

 المللی بینو محلی، 

آوری  کسب روحیه جمع-25
اطالعات الزم برای تجزیه و تحلیل 

 مسائل اجتماعی

   بین آگاهی از تعارض-5
 های فردی و کنترل اجتماعی آزادی

های ارتباطی و  تقویت مهارت-16
های  گروهی از طریق فعالیت

 گروهی

سایر ملل های  پذیرفتن تفاوت-26
المللی از این  و گسترش مفاهیم بین

 طریق

بشر و  آگاهی از حقوق-6
های اساسی و مبارزه با  آزادی
 تبعیض

  فردی،(پذیری  مسئولیت-17
 )اجتماعی

مندی به مطالعه تاریخ و  عالقه-27
حفظ میراث فرهنگی و هویت ملی 

 و مذهبی

آشنایی با روابط متقابل انسان و -7
 )زیستیاجتماعی و (محیط 

توانایی درک محیطزیست و -18
 ارتباط صحیح با آن

 مداری داشتن روحیه قانون-28

آگاهی از عوامل موثر در ایجاد -8
وحدت ملی و تعارضات آن و 

های انسانی در حل  بکارگیری روش
 تعارضات

آمیز  مهارت در حل مسالمت-19
ها بدون درگیری و  تعارض
 خشونت

پذیرش عدم وجود جنگ یا -29
 ورد و نفی خشونتبرخ

ارتقاء آگاهی از صلح و -9
 های حصول به آن روش

 التزام عملی به قانون-20

پذیرش مخالفت با -30
آمیز در جوامع  های تبعیض نابرابری
 و ملل

آگاهی از عدالت اجتماعی و -10
 های برابر فرصت

توانایی رعایت اخالقی و -21
 اصول پذیرفته شده اجتماعی
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  .ش از طریق زیر پاسخ داده شده استوق به پرسش های پژوهبا توجه به جدول ف
  

  مـتدولوژی تـحقیق
ــوق   ــواالت ف ــه س ــخگویی ب ــرای پاس ــق    ب ــر از روش تحقی ــژوهش حاض ــذکر در پ                     ال

در برنامه درسـی دوره  » آموزش صلح « پیمایشی به منظور بررسی میزان توجه به         –توصیفی  
رۀ ابتدایی، متخصـصان تعلـیم و تربیـت و کارشناسـان برنامـه              ابتدایی از دیدگاه معلمان دو    

  . درسی شهر تهران استفاده شده است

 در تحقیق حاضر از سوی ادارۀ آموزش و پرورش کل شهر تهران تعداد معلمان دورۀ                -
با استفاده از فرمول     .  نفر اعالم شده است    17335ابتدایی،  

















 α
δ

> 2

2
2

2
d

Z.
n

 و با توجه به     

2502اینکه   /=δ   0702 و /D t/961 و   =  نفر از معلمان    200 در جامعه معلمان، تعداد      =
  .ند شدانتخابای  دوره ابتدایی شهر تهران به طور تصادفی طبقه

 نفـر بـه صـورت       27گیـری تـصادفی        در مورد متخصصان با استفاده از روش نمونـه         - 
   .شدندانتخاب تصادفی 

ریزی و تـألیف سـازمان         در مورد کارشناسان برنامه درسی دوره ابتدایی در دفتر برنامه          -
 نفـر بـه     15 1گیری تمام شـماری     ریزی آموزشی با استفاده از روش نمونه        پژوهش در برنامه  

  . پرسشنامه پاسخ دادند

و گزینش  برداری    گیری وشناسایی واحدهای نمونه      از این رو پس از تدوین طرح نمونه       
هـای    های تحقیقی به اجرای پرسشنامه پرداخته و برای این منظور ابتدا بر اساس یافته               نمونه

های معرف، شناسـایی      ای از مفاهیم و مؤلفه      مجموعه» آموزش صلح «در دسترس در ادبیات     
در » آمـوزش صـلح   « نفـر از متخصـصان       10 در اختیـار     ها این مفاهیم و مؤلفه    سپس. شدند

 و برمبنای نظرات ارائه شده پرسشنامه مربوطـه بارهـا           ندهای تهران قرار گرفت    سطح دانشگاه 

                                                           
1- census 
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مورد تجدیدنظر و تعدیل قرار گرفت و نهایتاً توسط اساتید راهنما و مـشاور و متخصـصین                 
  . سوال تأیید شد47 ابزار فوق با 1امر، روایی صوری و محتوایی

 و با استفاده از روش  spssافزار    رمها توسط ن    جهت تعیین اعتبار ابزار تحقیق، کلیه پاسخ      
افزار مذکور     مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از انجام محاسبات الزم توسط نرم            2نباخاآلفاکر

 درصـد، پرسـشنامه     89برابـر   ) الؤ سـ  43(ضرایب اعتبار پرسـشنامه معلمـان       .  شد مشخص
 درصـد  94بر برا) الؤ س34( درصد و پرسشنامه کارشناسان  95برابر  ) الؤ س 30(متخصصان  

  . است

های پژوهش از روش آمار توصیفی، استنباطی استفاده شده اسـت             جهت رسیدن به یافته   
 و تحلیـل واریـانس      F و   tهـا، آزمـون       که شامل جداول توزیع فراوانی، نمودارها، میـانگین       

  . باشد یکراهه می

سـشنامه  پر. شـد پاسخ استفاده   در زمینه موضوع تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته بسته        
ال اسـت کـه     ؤ سـ  30مقیـاس اول کـه دارای       . مورد استفاده دارای دو مقیـاس مجـزا اسـت         

سـنجد و     و نگرش صلح می     خرده مقیاس، دانش، توانش    3را در   » آموزش صلح «های    مؤلفه
هـای درسـی      ها در برنامه     میزان توجه به این مؤلفه     ال است، ؤ س 15در مقیاس دوم که دارای      

همچنـین در روش    . سـنجد   خرده مقیاس طراحی، اجرا و ارزشیابی می       3دوره ابتدایی را در     
  .  استشدهگذاری از مفروضات مقیاس لیکرت استفاده  نمره
  

  نتایج تحقیق 
های درسی    در برنامه » آموزش صلح «مطالعه حاضر که متمرکز بر بررسی میزان توجه به          

د، بیانگر این مطلـب اسـت       باش  دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان، متخصصان و کارشناسان می        
را در عـرض مفـاهیم و   » آمـوزش صـلح  «هـای   که معلمان، متخصصان و کارشناسان مؤلفـه  

های مرتبط با سـواالت تحقیقـی          و دیدگاه  ها  ها، توانائی    اطالعات و آگاهی   مطالب مربوط به  
 برنامـه   ها در   های تحقیق نسبت به ورود این مؤلفه        اند و کلیه نمونه     اند، یافته   که فهرست شده  

                                                           
1- formal and content validity 
2- Cronbach’s alpha coefficient 
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کننـدگان در ایـن       شـمار زیـادی از شـرکت       .باشـند   موافـق مـی    ها و مدارس،    درسی دبستان 
آمـوزش  « درسی مراکز آموزشی و جامعه، عدم توجه بـه            پژوهش، در ساختار حاضر برنامه    

 درسـی مقطـع      در برنامـه  » آمـوزش صـلح   «های    لفهؤاند وتوجه به م     را تشخیص داده  » صلح
  .اند وبی ارزیابی نمودهابتدایی را به شکل نامطل

در » آموزش صلح   «های مطروحۀ   های تفصیلی در ارزیابی آموزش مفاهیم و مؤلفه        یافته
  :برنامۀ درسی به شرح زیر است 

    شناسایی مفاهیم عمدۀ آموزش صلح در دورۀ ابتدایی-1

 و کارشناسان با توجه به نتایج ،های تحقیق معلمان، متخصصانبررسی نگرش نمونه
 تک گروهی و مقایسۀ میانگین نمرات، نسبت به مؤلفه مورد نظر درحیطه tم آزمون انجا

 ،70/3 معلمان(توانش  ،)36/3کارشناسان  ،47/3 متخصصان ،43/3 معلمان( دانش
 ،46/3متخصصان  ،59/3 معلمان( نگرش  و،)60/3، کارشناسان63/3متخصصان 
-های بهاردارد زیرا میانگین در حد مطلوب قر1طبق جدول شمارۀ   )3/ 40کارشناسان

  . درصد معنی دار می باشد99و در سطح اطمینان  آمده از میانگین نظری باالتر استدست
- در خرده» آموزش صلح«های تحقیق نسبت به مفاهیم این به معنای نگرش مثبت نمونه

  .   باشد مقیاسها می

ان نمود که اکثریت توان عنو می11 الی 1 با توجه به شناسایی مفاهیم همچنین 
 درصد 72/87 و ، درصد متخصصان22/93 درصد معلمان، 83/90های تحقیق  نمونه

  . موافق هستنند» دانش صلح«  های مطروحۀلفهؤبا م کارشناسان،

های توان عنوان نمود که اکثریت نمونه می21 الی 12های بررسی نتایج معرفهدر 
 درصد کارشناسان 25/96 و ،صد متخصصان در8/94 درصد معلمان، 54/96 ، یعنیتحقیق
  .اند را مطلوب ارزیابی نموده»توانش صلح« های مطروحۀمؤلفه

های توان عنوان نمود که اکثریت نمونه می30 الی 22های  بررسی نتایج معرفهدر
 درصد کارشناسان 85/91 و ، درصد متخصصان10/97 درصد معلمان، 28/93 ، یعنیتحقیق
  .اند را مطلوب ارزیابی نموده»نگرش صلح«  های مطروحۀمؤلفه
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  در برنامه درسی دوره ابتدایی»آموزش صلح «به بررسی میزان توجه-2

اکنون در مدارس مـا در      جهانی هم » آموزش صلح « ای از تخمین این مسئله که چه درجه     
-مؤلفـه از این رو به بررسی میزان توجه به          .حال آموزش است قابل نقد و بررسی می باشد        

وارزشیابی در برنامه درسی دوره ابتـدایی از        ،  در مراحل طراحی، اجرا    »آموزش صلح   «های  
  .طریق جداول زیر اعمال شده است

  

  بررسی نظرات کارشناسان در خرده مقیاس طراحی ) الف
  

  مقیاس طراحیهای میزان توجه به آموزش صلح در خردهسؤال: 2جدول
 توجه شده است؟» آموزش صلح«های درسی موجود به  آیا در تدوین اهداف برنامه 31

 توجه شده است؟» آموزش صلح«آیا در طراحی محتوای کسب درسی دوره ابتدایی به  32
ـی های درسی به آموزش صلح توجه شده است؟ آیا در سازماندهی محتوای برنامه 33

راح
طـ

 

  است؟توجه شده» آموزش صلح«آیا در طراحی مواد کمک آموزشی موجود به  34

با ) کارشناسان %85(های تحقیق نتایج آماری بیانگر این مطلب است که اکثریت نمونه
 ها در مرحله مؤلفه آن با میانگین نظری، میزان توجه به این ۀو مقایس 70/1مقیاس میانگین 

  .طراحی برنامه درسی دوره ابتدایی را در حد نامطلوب و ضعیف ارزیابی نموده اند

   معلمان در خرده مقیاس اجرابررسی نظرات) ب
  

  مقیاس اجراهای میزان توجه به آموزش صلح در خردهسؤال: 3جدول 
  سطوح

35 
» آموزش صـلح  «کار گرفته شده در مدارس مناسب و مرتبط با          های تدریس به    آیا روش 

 باشد؟ می

را فراهم » وزش صلحآم«های الزم برای  آموزان فرصت آیا نحوه برخورد معلمان با دانش 36
 کند؟ می

 باشد؟ می» آموزش صلح«ها هماهنگ با  بندی آیا سبک و اساس گروه 37

ـرا
ـــ

جــ
ا

 

در مدارس  » آموزش صلح «آیا معلمان، مدیران و سایر کارکنان به طور عملی نسبت به             38
 بند و متعهد هستند؟یپا
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 مناسب است؟» آموزش صلح«آیا فضا و جو حاکم، برای  39
» آموزش صـلح  «انین و مقررات موجود در سطح مدرسه محیطی مناسب را برای            آیا قو  40

 آورد؟ فراهم می
صفات و  ) …اردوها، بازدیدها و    (برنامه نظیر     های فوق   آیا ماهیت و چهارچوب فعالیت     41

 کند؟ تقویت می» آموزش صلح«های الزم را برای  ویژگی
آمـوزان داده     بـه دانـش   » آموزش صلح «های مناسب برای تمرین       آیا در مدرسه فرصت    42

 شود؟ می
) آمـوز   تدریس براساس همکاری معلم و دانـش      (آیا معلمان از روش مشارکتی و فعال         43

 کنند؟ آموزان استفاده می برای تدریس دانش
ها  خانواده، سازمان(بین مدرسه و سایر موسسات اجتماعی » آموزش صلح«آیا به منظور  44

 اط متقابل وجود دارد؟ارتب) …و نهادها و 

با ) معلمان %20/71(های تحقیق نتایج آماری بیانگر این مطلب است که اکثریت نمونه
 ها در مرحله مؤلفهو مقایسه آن با میانگین نظری، میزان توجه به این  02/2مقیاس میانگین

    .اند برنامه درسی دوره ابتدایی را در حد نامطلوب و ضعیف ارزیابی نموده،اجرا

  بررسی نظرات معلمان در خرده مقیاس ارزشیابی) ج
  

  مقیاس ارزشیابی بررسی نظرات معلمان در خرده: 4جدول
   سطوح

و پـرورش آن    » آمـوزش صـلح   «هـای     ها و ویژگی    آموزان، ارزش آیا در ارزیابی دانش    45
 گیرد؟ مدنظر قرار می

آمـوزان از     آمیز در بین دانـش      رش صلح  و نگ  ،آیا به منظور توجه بیشتر به دانش، توانش        46
ابی آید؟  استفاده به عمل می…های ارزیابی موثر نظیر پروژه و تحقیق و  روش

زشی
ار

آموزان با توجه به سطوح باالی یـادگیری نظیـر تجزیـه و تحلیـل،                 آیا ارزشیابی دانش   47 
 پذیرد؟  صورت می…ترکیب، ارزشیابی و 

با ) معلمان %24/84(های تحقیق یت نمونهنتایج آماری بیانگر این مطلب است که اکثر
 ها در مرحله مؤلفهو مقایسه آن با میانگین نظری، میزان توجه به این  83/1مقیاس میانگین 

    .ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی را در حد نامطلوب و ضعیف ارزیابی نموده اند
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  بحث ونتیجه گیری
شود کـه همـراه بـا       بتدایی جهان مشاهده می   دقت نظر در برنامه درسی مدارس دوره ا        با

فرآیند جهانی شدن، آموزشهایی با هدف آگـاه سـاختن از مـسائل عمـده جهـانی، از قبیـل                    
در اکثـر   » آموزش صلح « صلح و امنیت محیط آغاز شده است و        حقوق بشر،  توسعه پایدار، 

درسی رخنـه  های  و در تمامی برنامهشدهکشورهای دنیا به عنوان یک آموزش مدون مطرح        
  .نموده است

و میـزان   » آمـوزش صـلح   «  هـای مؤلفهپژوهش حاضر که متمرکز بر شناسایی مفاهیم و         
باشـد در جهـت تـا کیـد بیـشتر ایـن جنبـه از                توجه به آن در کتب درسی دوره ابتدایی می        
  .آموزش جهانی در برنامه درسی ما بوده است

که ازطریق ( ،»آموزش صلح«  ا هیم مفۀدهندکه ارائه های حاصل از پژوهش حاضر،یافته
  ونگرش از دیدگاه معلمـان،     ،در سه حیطه دانش ،توانش     )سازی شده است  متخصصان بومی 

شده دارای  های شناسایی مؤلفهباشد بیانگر این مطلب است که        و کارشناسان می   ،متخصصان
یـشتری را   باشند که بررسی هر کـدام کـار ب        های پژوهش می  ارزشهای متفاوتی در نزد نمونه    

هـا نـسبت بـه      طور کلی نتایج آماری بیانگر دیدگاه مثبت و مطلـوب نمونـه           طلبد ولی به  می
دهـد تـا در     این امر زمینه بسیار مناسبی در اختیار ما قرار می          .باشندشده می مفاهیم شناسایی 

 اثـری در جهـت توسـعه    أمنـش  سطوح گوناگون، هم در قلمرو عمل و هم در قلمـرو نظـر،      
  .المللی صلح باشیمفرهنگ بین

های تکمیلی بیانگر آن است که از دید کارشناسان میزان توجه به مفـاهیم آمـوزش                یافته
 همچنین از دید معلمان توجه به این        .پائین است  "طراحی برنامه درسی  "صلح مطروحه در    
ایـن پـژوهش از ایـن        .ضعیف ارزیابی شـده اسـت      "ارزشیابی" و "اجرا"مفاهیم در مرحله  

اند اما با این حال     مسئله آموزش ما نبوده   » آموزش صلح «نماید که صلح و     مایت می عقیده ح 
 چیزهایی را که ممکن است تحت عنوان آموزش از ساختار مدرسه تا امتحان گیری را                متما

 بـه هنگـام نبـود راهنمائیهـای مربـوط بـه             ،از ایـن رو    .دهـد شامل شود تحت تاثیر قرار می     
نی در برنامـه آمـوزش نیـاز بـه توانمندسـازی تمـام افـراد در                 شده جها دیدگاههای پذیرفته 

  .باشد و اجتماعی می،فرهنگی های جهانی آموزشی، چارچوب
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ای در جهت ایجاد آگاهی در مورد مطالبی است          این تحقیق طرح مسئله     دیگر، به عبارت 
ریم که ایـن     امیدوا ،از این رو   .اعتنایی شده است  رسد در برنامه درسی به آن بی      نظر می که به 

  .مقاله قدمی در جهت توجه به یک اقدام بینالمللی را فراهم آورده باشد
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