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مقدمه

توان يافت كه از صلح سخن به ميان نياورده باشد مصلحي را ميپيامبر، فيلسوف وتركم

 آن، يطرفي، ارزشمندترين نيازهاي بشري است كه در سايهاز). 215ص: 1385مطهري، (

جاي درگيري و اختالفات، توان ه برد و آدميان بزندگي اجتماعي در تعادل و توازن به سر مي

عبارتي ديگر منظور از صلح؛ سازش، به. گيرندكار ميه گي مناسب بخود را جهت تأمين زند

طوري كه ه  ب،باشدتسليم نيست بلكه وجود روابط عادي، طبيعي و آرام بين افراد و كشورها مي

ص: 1384بزرنوني،(آميز، شرافتمندانه و دوستانه تعريف نمودبتوان آن را همزيستي مسالمت

آميز يك حق و تكليف است و ترويج فرهنگ جهاني عدم امروزه همزيستي مسالمت). 78

در دين مبين اسالم نيز، ). 64ص: 1380توحيدي،(خشونت، صلح و برابري اولويت دارد

ط  و جنگ و جهاد است و تنها در شرايزند و مقدم بر جبههصلح و دوستي حرف اول را مي

جا، چيزي ايندر). 105 ص:1356آل ياسين، (دهدخاص اسالم دستور به جهاد و جنگ مي

هاي مختلف يك حس همدردي بين فرهنگكه نياز است؛ گسترش يك ديدگاه جديد و

ها، تبعيضات در سراسر جهان صورت بگيردعليه نابرابريهايي برباشد و الزم است فعاليتمي

هنگي عنوان نهاد تربيتي، علمي و فرنيز، به) 15ص: 1387(يونسكو). 76ص: 2004، 1راكس(

 دستيابي به صلح، عدالت اجتماعي و امنيت يهايي در زمينهملل متحد براي رويارويي با چالش

ها انساني راهبردهايي اتخاذ كرده است و از طريق آموزش، علوم و فرهنگ همكاري بين ملت

هاي بنيادي براي همه ها و آزاديرا در جهت احترام جهاني به عدالت، قانون، حقوق انسان

دين در). 45ص:1385پور،محسن(ن توجه به نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب تحكيم نمايدبدو

بيان نموده كه؛ در) 6ص: 1375(دعوت به آن بيان شده است؛ اعتصام اسالم نيز بسيار صلح و

دوري از مذهبي همانند اسالم، مردم را به صلح واين مسأله نيز شكي نيست كه هيچ آيين و

ايجاد امنيت وجديد سراغ نداريم كه درقديم وهيچ ديني را ازما. كندوت نميها دعشرارت

اين رابطه ، در)5ص: 2008(2كيلو همچنين .پافشاري كندآن به مانند اسالم تأكيد واستقرار

جوييستيزهجنگ وباالملليبينايگستردهطوربهاسالمامروزافزايد؛ مضحك است كه، مي

تاصلحايده . اسالم استدينناپذير ازبخشي جداييصورتي كه؛ صلح، ر دشدهشناخته

1-  Roux
2-  Koylu
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سالمبينند به يكديگرهمديگر را ميمسلماناننفوذ كرده، كه هرگاهمسلمانانزندگي روزمره

صميميت را براي صفا وقرآن نيز، صلح و. ،"بر شماصلح":معنيبه"سالم عليكم"گويندمي

سوره نساء،(استآشتي بهترصلح و. »... والصلح خير«:داندمينيكبختي وبشرها به خير

. استاين امربر، ناظر)128

2باراش. جوامع مختلف، معاني متفاوتي دارداز ديدگاه مردمان و1واژه صلح: مفهوم صلح

 در زبان عبري به معناي عدم وجود خشونت ساختاري وshalomعنوان نموده كه؛ واژه 

 به 1991باراش،(روند ميجملگي مفاهيمي هستند كه مترادف صلح به كارعدالت است كه 

 و واژه ژاپنيpingبه همين سان، واژه چيني ). 27ص: 1382نقل از فتحي واجارگاه،

Heiwaسازگاري متقابل اجتماعي داللت دارندعدم خشونت و نيز بر صلح توأم با

برداشت متفاوت ازتوان حداقل دوي، ميبندي كليك طبقهدر). 155 ص:3،1985گالتونگ(

نظرات هاي عموم وجوامع مختلف، برداشتكار رفته درها و لغات بهواژهصلح را در

:صاحبنظران و انديشمندان از يكديگر تميز داد

5 يا حفظ صلح4صلح منفي.1

). 2ص: 8،1997ولف(7 يا ايجاد صلح6صلح مثبت.2

راستاي برقراري اي از مهارت دري مجموعهرندهبرگيحقيقت، فرايندي است درصلح در

). 54ص: 1987، 9سيدياها(شودآن متضرر نميكس ازاخالقي كه هيچارتباط و رعايت قواعد

.درون آرام بودن؛ صلح يعني از)56ص: 1388فالح نودهي،(بر نظربنا

خداوند ).85ص: 1384بزرنوني،(هاي انسان استمعناي هماهنگي در فعاليتصلح به

، صلح را در ميانتان پياده سازيد، »...واصلَحوا ذات بينكم«:فرمايندمي1سوره انفال، متعال در 

.باشدتكليف مياين حق وبيانگر

1- Peace
2- Barash
3- Galtung
4-  Negative peace
5-  Peace keeping
6-  Positive peace
7-  peace building
8-  wulf
9-  Sydiaha
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آموزش صلح و لزوم آن براي تربيت شهروند جهاني

هاي ترين چالشترديد يكي از مهمدر دوران كنوني، جنگ و برخوردهاي خشونت بار بي

كلي؛ به طور). 51ص: 1387فتحي واجارگاه و اسالمي،(آيدشمار ميوامع معاصر بهج

كه در جهان معاصر، اول آن. ي صلح از دو ناحيه استضرورت پرداخت جدي به مسأله

كه تصويري كه به هر دليل،سرنوشت جوامع بشري چنان به يكديگر تنيده است و ديگر آن

طلب و ناسازگار  تصويري خشونتاند،ذهان عمومي ايجاد كردهجوامع غربي از مسلمانان در ا

. رسدنظر مياين راستا ضروري بههايي دراين اساس آموزشبر). 6ص: 1388ذوقي، (است

نيز عنوان نموده كه؛ در جهاني كه آكنده از تنش و ) 59ص: 1380(در اين راستا، توحيدي

ترين موضوعات در تعليم و نوان يكي از مهمهم زيستن به عتضاد مفهوم يادگيري براي با

پروفسور زونان . اي براي برقراري صلح پيشنهاد شده استتربيت و نيز به عنوان پيش زمينه

 در رابطه با چگونگي تسهيل و اجراي يادگيري براي با هم زيستن به موارد زير كه 1زائو

رشد . 1:باشد، اشاره كرده استت نميتربيالمللي تعليم وهاي كنفرانس بينارتباط با توصيهبي

براي چيره شدن .2. تربيت منظور گرددعنوان يكي از اهداف تعليم وروحيه صلح جويي به

. تري بين جهاني و محلي تدوين شودتر و هماهنگمسائل بايد نظام ارزشي متوازيبر

گونه با هم زيستن به يادگيري چ/ هاي مناسبي براي ياددهيهاي درسي بايد موقعيتبرنامه. 3

سوي يكپارچگي دارند، تدارك ببيندها، در دنيايي كه رو به ملت- عنوان فرد، گروه يا دولت

).همان منبع(

صلح هريس، مربيايانصلح، توسطمعناي واقعيو تعريفترويجاولين تالش براي 

بررسي ليل وپس از هريس، افراد مختلفي به تح). 3ص: ؛ الف2،2008هاولت(مطرح گرديد

كارشناس آموزش صلح آمريكا در )1999(به عنوان نمونه؛ بتي راردون . اين مفهوم پرداختند

،3بروك يوتن(تحليل خود روي نه موضوع در رابطه با آموزش صلح مطالعاتي انجام داد

ارتباط بينبرايآموزش صلحاميدبنياد"وجدان"ازفريرهپيچيدهمفهوم). 133ص : 2000

5گروف). 2ص: 2008، 4بارتلت(كندفراهم ميراتحول اجتماعيش و پرورش وآموز

1-  Zhou Nan Zhao
2-  Howlett
3-  Brock-Utne
4-  Bartlett
5-  Groff
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اي تحت عنوان نگاه جامع نسبت به آموزش صلح، به بررسي صلح از در مقاله) 8ص: 2002(

: بندي نموده كه عبارتند ازهفت جنبه پرداخته است و هفت جنبه صلح را در سه مقوله دسته

سطح (لح به معناي حذف خشونت و تعارض در دو سطح كالن صلح به معناي نبود جنگ، ص

هاي جامع و و مقوله سوم صلح، روي سيستم) جامعه و خانواده(و سطح خرد ) الملليبين

كند و شامل صلح درون فرهنگي، صلح جهاني و محيط زيستي و نيز شامل پيچيده تأكيد مي

و2صص: 2009(1يوداياكومار. باشد مي- به عنوان جزء ضروري صلح جهاني-صلح دروني

بندي اول؛ آموزش صلح بهطبقه: بندي از آموزش صلح ارائه نموده استطبقهچهارنيز)3

بندي سوم؛ عنوان آزادي است، طبقهبندي دوم؛ آموزش صلح بهعنوان انتقاد از جنگ، طبقه

عنوان ح بهبندي چهارم؛ آموزش صلعنوان يك فرآيند يادگيري است و طبقهآموزش صلح به

هاي با بررسي و تحليل كتاب) 2003(لورا فينلي. نظر گرفته شده استجنبش سبك زندگي در

 درصد صفحات 1/89طور متوسط ه درسي تاريخ آمريكا به اين نتيجه رسيده است كه ب

 درصد 94/4طور متوسط فقط ه كه بحالياند درها به موضوع جنگ اختصاص يافتهكتاب

رويكرد سنتي به ). 363ص: 2،2007لين(اندصلح اشاره و پرداختهصفحات به موضوع 

آموزش شهروندي، جهاني شدن، به طرف يك چارچوب براي آموزش صلح موضوعي است 

كند كه او اشاره مي. به تحقيق در مورد آن پرداخته است) 2003 (3كه الرنس مك دونالد

 دارد، زيرا 21قرن آموزان دراي دانشگويي به نيازهتري براي پاسخآموزش صلح قابليت بيش

به نقل از (از رويكردهاي سنتي آموزش شهروندي استترتر و سيستماتيكتر، جامعگسترده

اي با عنوان عشق، صلح و ، در مطالعه)365ص: 2007(لين). 87ص: 1385زاده، حكيم

ت كه يكي از دگرگوني آموزش براي صلح، به اين نتيجه رسيده اس: خردمندي در آموزش

هايي در زمينه دوستي بوده و هدف بايد تربيت يك، ارائه آموزشهاي قرن بيست وچالش

. شهرونداني باشد كه بتوانند صلح را در جهان حاكم سازند

فعاليتي است كه : توان آموزش صلح را چنين تعريف نمودمطالب ارائه شده، ميبا توجه به

 الزم براي تغيير رفتار كودكان، جوانان و بزرگساالن را هايها و نگرشدانش، مهارت، ارزش

آميز تعارض و گسترش شرايط اجتماعي براي براي اجتناب از ايجاد تعارض، حل مسالمت

1-  Udayakumar
2-  Lin
3-  Macdonald
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مقاله، در)2ص: 2008(1ناث پراسد). 98ص: 1385پور،محسن(آوردظهور صلح فراهم مي

كه سازد ميكاملانسانح واقعي،صل عنوان نموده كه؛ آموزش "دستيابي به آموزش صلح"

توجه با) 4ص: 1386(بر نظر قادري باشد اما بنا اهميت حياتي اين مفهوم مييدهندهنشان

هاي  آموزش صلح صورت گرفته است، نگرانيياي در زمينههاي گستردهكه تالشبه اين

كشورهاي در. داردجايگاه نازلي جهان مادر واقع آموزش صلح در.شودمطرح ميچندي نيز

هاي هاي داخلي، ايدئولوژيجهان سوم، موانع زيادي مانند ضعف ساختارهاي سياسي، اختالف

2005راشد، (شده استدرسي صلح محورتماميت خواه باعث ناديده گرفتن برنامهافراطي و

باط ارت حياتي درينكته). 6ص: 1388 و رياحي،50ص: 1386همكاران، به نقل از قادري و

اغلبصلحشود آن است كه؛ مربيان آموزش صلح مطرح مي صلح ويزمينهبا مباحثي كه در

و داستانها، فيلمهاسخنرانيهاي درسي،كتابطريقازيادگيريقابل توجهي برتأكيد

ريزي درسي در كشورهاي جهان به هاي برنامه اما نظام).2ص: 2،2008نادينگز(اندداشته

. انداجرا كردهتدوين ودرسي صلح محورعنوان برنامه درسي مستقلي باندرت برنامه

گـذارد كـه   يكم را پشت سر مـي     از طرفي جامعه جهاني در شرايطي دهه اول قرن بيست و          

بـه  هاي جدي در زمينه دستيابي به صلح، عدالت اجتمـاعي و امنيـت انـساني رو      هنوز با چالش  

جا، چيزي كه نياز است گسترش يـك ديـدگاه          ايندر). 133ص: 3،2003فوجي كان (روست

عليه هايي بر باشد و الزم است فعاليت    هاي مختلف مي  يك حس همدردي بين فرهنگ    جديد و 

بـه عقيـده    ). 76ص: 2004راكـس، (ها،  تبعيضات در سراسر جهـان صـورت بگيـرد            نابرابري

بـه عنـوان    ) 1387(كويونـس . ، آموزش صلح بايد از اذهان آغاز شود       )57ص: 1380(توحيدي

 دسـتيابي بـه   يهايي در زمينـه نهاد تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد براي رويارويي با چالش 

يونيـسف نيـز آمـوزش    . صلح، عدالت اجتماعي و امنيت انساني راهبردهايي اتخاذ كـرده اسـت      

ي الزم هاها و نگرشفعاليتي است كه دانش، مهارت، ارزش     ": صلح را چنين تعريف كرده است     

براي تغييـر رفتـار كودكـان، جوانـان و بزرگـساالن را بـراي اجتنـاب از ايجـاد تعـارض، حـل                    

"آوردآميــز تعــارض و گــسترش شــرايط اجتمــاعي بــراي ظهــور صــلح فــراهم مــي مــسالمت

هاي سازمان ملل متحـد، را در حفـظ صـلح           بايد فعاليت  همچنين   ).56ص: 1385پور،  محسن(

1-  Nath Prasad
2-  Noddings
3-  Fujikane
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يادگيري همزيستي بـا ديگـران يكـي از مـسائل عمـده             ). 37ص،  1383ساعد،(گسترش دهند 

جهان معاصر اغلب دنيايي خشن است كه اميد برخي از مردم را            . باشدتعليم و تربيت امروز مي    

هـا و تـضادها پيوسـته در طـول تـاريخ            كشمكش. كنددرباره پيشرفت انسان به يأس تبديل مي      

هـاي معنـوي آنـان      ن، و بـه فرهنـگ و ارزش       وجود داشته است ولي يادگيري احترام به ديگـرا        

حـل  هـا جلـوگيري كنـد و      تربيتـي ارائـه كـرد كـه از تـضادها و كـشمكش             تـوان تعلـيم و    مي

، اگـر   )366ص: 2007(بـه عقيـده لـين     ). 1999يونـسكو، (ها را ميـسر سـازد     آميز آن مسالمت

ب ورزند، مـا    هاي آموزشي، از مسئوليت آموزش صلح و تربيت شهروندان صلح جو اجتنا           نظام

ها كه عاملي براي نـابود     به هيچ عنوان نخواهيم توانست شاهد توقف، افزايش خشونت و جنگ          

. باشد، باشيمها و نابودي زندگي ديگران روي زمين ميكردن نژاد انسان

پژوهشسؤاالت 

ميزان توجه به حس همبستگي در محتواي كتب درسي تا چه حد است؟.1

بخشش در محتواي كتب درسي تا چه حد است؟ وميزان توجه به فرهنگ گذشت.2

ميزان توجه به احساس مسئوليت در محتواي كتب درسي تا چه حد است؟.3

هاي فردي در محتواي كتب درسي تا چـه حـد   ميزان توجه به شناخت تنوع و تفاوت  .4

است؟

ميزان توجه به نفي تمايزات قومي، نژادي و مذهبي در محتواي كتب درسـي تـا چـه                  .5

حد است؟

ميزان توجه به دوست داشتن ديگران در محتواي كتب درسي تا چه حد است؟.6

پژوهششناسيروش

يكـي از   ). 43ص: 1378خـاكي، (انـد انـساني موضـوعاتي پيچيـده     هاي اجتماعي و  پديده

از.  اسـت 1باشد، روش تحليل محتـوا به گسترش مي   اخير به شدت رو    يدهههايي كه در  روش

هـاي تحقيـق   كـاربردترين روش پـر تـرين و مهمتحليل محتوا يكي از ،  )1383(ساروخانينظر

:1383ساروخاني،(داردكاروتوان گفت هر محققي به صورتي با آن سر        درستي مي بهاست و 

1-  Content Analysis
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هاي آموزش صلح در نظام آموزشيگيري مؤلفهنحوه شكل: مدل نظري تحقيق

هاي آموزش صلح در راي بررسي مؤلفهپژوهش حاضر از روش تحليل محتوا بدرلذا). 65ص

، تعليمات اجتماعي، علوم )بخوانيم و بنويسيم( ابتدايي شامل؛ فارسييكتب درسي دوره

ها متن، پرسش(واحد تحليل نيز صفحات. هاي آسماني و قرآن استفاده شده استتجربي، هديه

آنتروپي شانون بوده و تكنيك مورد استفاده براي تحليل محتوا،. است) ها، تصاويرو تمرين

.گرفته شده استنظرقالب شش سؤال دردرسؤاالت پژوهش نيز

جامعه و نمونه آماري

سال كتاب درجلد36 ابتدايي؛ شامل يهاي دورههاي پايهجامعه آماري، كليه كتاب

هاي ، علوم، هديه)بنويسيم(، فارسي)بخوانيم(هفت عنوان فارسي در1388-1389تحصيلي

آماري اين پژوهش، شش عنوان فارسيني، قرآن، رياضي و تعليمات اجتماعي و نمونهآسما
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هاي آسماني، قرآن و تعليمات اجتماعي را شامل ، علوم، هديه)بنويسيم(، فارسي )بخوانيم(

.شودمي

مراحل تحليل محتوا در تكنيك آنتروپي شانون

ـ : مرحله اول .باشـد يبدين صورت م  ) 1380( آذر يگفتهبرمراحل اين روش بنا    دسـت  ه  ب

 زير ياساس رابطههاي جدول فراواني، بهنجار شده، برآوردن ماتريس فراواني
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دهيم و هاي مربوط قرار ميبار اطالعاتي هر مقوله را محاسبه كرده و در ستون: مرحله دوم

:شود زير استفاده مييرابطهازبراي اين منظور
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درجه تري باشد ازكه داراي بار اطالعاتي بيشايهر مقوله. ها محاسبه شده استاز مقوله

از رابطه زير ي محاسبه ضريب اهميتكه برا. باشدتري نيز برخوردار ميبيش) WJ(اهميت 

. استفاده شده است

∑
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سازي تحقيقشاخص

فرمهيني[مطالعات پژوهشي هاي آموزش صلح در اين پژوهش، ازجهت تدوين مؤلفه

پس . استفاده گرديد...] و) 2007(، لين)1999(، يونسكو)1385(زاده، حكيم)1384(فراهاني

آوري اساس مدل آنتروپي شانون به جمعهاي آموزش صلح، برنمودن مؤلفهمشخص از

اساس همين مدل، به ميزان توجه به هر يك تحليل اطالعات پرداخته و برتجزيه واطالعات و

. ابتدايي پرداخته شديهاي درسي دورههاي آموزش صلح در كتاباز مؤلفه

گرديده، در تعريف آنها از آموزش صلح هاي مورد بررسي را از منابعي كه ذكر مؤلفه

هايمؤلفه از مختصريدر اينجا به توضيح . استخراج شده است و مبناي كار ما قرار گرفته است
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هاي آموزش صلح با ذكر منابع جدول مؤلفه. 1جدول

منابعمؤلفه

حس همبستگي
-)2002(ونگ–)1999(يونسكو–)1383(فراهانيفرمهيني

)1385(لطف آبادي

فرهنگ گذشت و بخشش
ــسكو–)1385(حكــيم زاده-)1383(فرمهينــي فراهــاني يون

)1999(

احساس مسئوليت در برابر ديگران
لطـف  -)2002(ونـگ –)1999( يونسكو –)1383(كيامنش
)1385(آبادي

هاي فرديشناخت تنوع و تفاوت
-)1384(همكـاران وفـر شايسته-)1383(فرمهيني فراهاني   

)1999(يونسكو–)2002(ونگ–)1385(زادهحكيم 
نفي تمايزات قومي، نژادي و 

مذهبي
ــاني ــي فراه ــامنش–)1383(فرمهين ــيم زاده-)1383(كي حك

)1367(شريعتمداري) 1385(

دوست داشتن ديگران
ــين ــسكو–)2007(ل ــادي -)1999(يون ــف آب -)1385(لط

)1385(همكاران آشتياني و

همبسته حس همبستگي، احساس اعتماد متقابل و حس در كنار و . يمپردازبررسي ميمورد 

در واقع جوامع كنوني بدون ميزان مشخصي از اعتماد متقابل يا با حس . بودن به يكديگر است

.توانند عملكرد مطلوبي داشته باشندكنار گذاشتن اعضا توسط يكديگر نمي

يافت كه از عيب پاك بوده و از توان تر كسي را ميدر صحنه زندگي اجتماعي بشر، كم

افرادي پيدا شوند، بسيار نادرند؛ زيرا انسان همواره گرفتار  همچنين اگر. لغزش مصون باشد

كشمكش غرايز حيواني و تمايالت عالي انساني خويش است و هر كاري هم كه از او سر 

يكي از » گذشت «دهد كهبررسي منابع اسالمي نشان مي. زند، فرايند نزاع اين دو نيروستمي

قرآن كريم، حتي در همان آياتي كه كيفر و . اصول اساسي در برخورد با لغزش افراد است

حذر كند و مؤمنان را از خطر و زيان آنان برمجازات را براي مجرمان و گناهكاران تشريع مي

.سازددارد، گذشت و چشم پوشي از خطايشان را نيز به عنوان يك ارزش برتر مطرح ميمي

در انجام كارهاي گوناگون، در اغلب موارد به وجود احساس مسئوليت از سوي اشخاص

انجام درست آن كار در آن مقطع زماني و مكاني منجر شده است و اين از موضوعات مهمي 

هاي مختلف مشغول به كار هستند نهادينه ي اشخاصي كه در مسئوليتاست كه بايد در انديشه

.شود

اين تفاوت . هاي فردي توجه داشته است خلقت به موضوع وجود تفاوتها از بدوانسان
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و چه از لحاظ نوع رفتار ) مانند جنسيت و يا رنگ پوست، شكل و قيافه(چه از لحاظ ظاهري

هاي فردي نگاه اما دانشمندان به امر وجود تفاوت. و سرعت يادگيري مورد توجه بوده است

هاي فردي كار كردند و نظريه دانشمنداني كه در زمينه تفاوتاگر چه ذكر همه . اي داشتندويژه

باشد اما ذكر نام توضيح نظريه آنها با اهداف اين دوره مناسب نمي همچنين ارائه كردند و

هاي فردي خالي از فايده تعدادي از اين دانشمندان جهت آشنايي سير تغيير نگاه به امر تفاوت

.نخواهد بود

هاي به نسبت عمومي و جهان شمول، داشتن تنوع قومي، مذهبي و ياز طرفي يكي از ويژگ

شود از مردم هم جنس و غيرهم دوست داشتن حسي دروني است كه باعث مي. فرهنگي است

اين دوست داشتن . كنيمجنس در شرايط مختلف و ميزان صميميت متفاوت به ديگري پيدا مي

دت بين همجنسان و ازدواج بين غير هم هاي عميق و طوالني مدر موارد معدودي به دوستي

صرفاً به اين . شودهايي كه باعث احساس آرامش بخشي ميدوستي. شودها منجر ميجنس

. شودو اين دوست داشتن ديده مي. توانيم انسان ديگري را دوست داشته باشيمخاطر كه مي

رد بررسي بيش از پيش هاي موبا توجه به توضيحاتي كه در باال اشاره گرديد، اهميت مؤلفه

هاي مختلف تحصيلي به گردد كه توجه و لحاظ نمودن آنها در دورهبرايمان روشن مي

.خصوص دوره ابتدايي بسيار حائز اهميت است

گيرياندازهپايايي ابزارروايي و

سنجش واقعاً مفهوم موردطرح اين پرسش جدي همراه است كه آيا ابزارروايي با: روايي

روش تعيين روايي تحليل محتواي پژوهش ). 21ص: 1381بيكر،(سنجد يا نه ينظر را م

اين دسترس درمنابع درهاي مذكور ازنيز بدين صورت بوده كه جهت انتخاب مؤلفهحاضر

آورده شده است، به عنوان ) 1(جدول شمارهارتباط استفاده شده است، به طور مفصل در

، يونسكو)1385(آبادي، لطف)1385(زادهحكيم[ه نموداشارتوان به اين مواردنمونه مي

هاي اين پژوهش به تأييد تعدادي منابع متعدد، مؤلفهپس از استفاده از...] و) 2008 و1999(

.صاحب نظران رسيداز

هاي پژوهش حاضر را سه ارزياب خواسته شد تا مؤلفه جهت برآورد پايايي از:اعتبار

ترين راه تعيين پايايي، بندي تعريف شده بود، لذا سادهبه عبارتي ثبات طبقه. بررسي نمايند



)2ي ، شماره1392ستان پاييز و زم، 20ي ششم، سال دوره( دانشگاه شهيد چمران اهواز،تربيتي علوميمجله 162

تعداد واحدهايي = ؛ ضريب پايايي)76ص: 1383دالور، (محاسبه به صورت زير بوده است

كه آنجااز. اند بر مجموع كل تعداد واحدهاي كدگذاري شدهيك طبقه كدگذاري شدهكه در

وا مالك منطقي براي قضاوت درباره ضريپ پايايي وجود ندارد، صاحب نظران تحليل محتدر

.باشد درصد مي75اين پژوهش برابر باكه دراندپذيرفته درصد را60الك

هاتجزيه و تحليل داده

ي ابتدايي بـر اسـاس شـش مؤلفـه    يهاي درسي دوره اين پژوهش شامل تحليل كمي كتاب     

ـ  ابتدا مجموع فراواني  . حي شده است  آموزش صلح در شش سؤال طرا      دسـت آمـده بـر      ه  هاي ب

سـپس بـر اسـاس      . تهيه گرديده اسـت   ) 2(حسب هر مؤلفه در كتب پنج پايه در جدول شماره         

 در  هـاي حاصـل از جـدول مـذكور        اطالعـاتي داده  مرحله دوم روش آنتروپي شانون مقدار بار      

م روش آنتروپـي شـانون ضـريب    اند و بعد بر اساس مرحلـه سـو    آورده شده ) 3(جدول شماره 

نـشان داده شـده اسـت كـه بـر           ) 4(دست آمده از جداول فوق در جـدول         ه  اهميت اطالعات ب  

شانون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته تا بدين طريق مشخص شـود كـه      اساس روش آنتروپي  

. ترين ميزان توجه و اهميت به كدام مؤلفه تعلق داردطور كلي بيشه ب

وهشي پژهايافته

 ابتدايي؛يكتب دوره صفحه از3467مجموعدر؛ پژوهشدست آمده ازه هاي بطبق يافته

، احساس مسئوليت در برابر ديگران8بخشش، فرهنگ گذشت و38ي حس همبستگيمؤلفه

 و 3 مورد، نفي تمايزات قومي، نژادي و مذهبي 5هاي فردي، شناخت تنوع و تفاوت18

 اشاره 2جدول هاي درسي مشاهده شده كه درد در كتاب مور21دوست داشتن ديگران

. گرديد

ي حس همبستگي ترين توجه به مؤلفهكه؛ بيشنمودتوان اظهاراساس جدول فوق، ميبر

.باشدي نفي تمايزات قومي، نژادي و مذهبي ميترين ميزان توجه مربوط به مؤلفهو كم

ي حس همبستگي در توجه به مؤلفهترين آن است كه؛ بيشاين جدول بيانگرهمچنين 

هاي علوم ترين ميزان توجه در كتابهاي آسماني و كمو هديه) بخوانيم(هاي فارسيكتاب

ي فرهنگ گذشت وارتباط با مؤلفهدر. انداي بدان نداشتهتجربي مشاهده گرديده كه اشاره
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هاي درسيصفحات كتابدرپژوهش هاي فراواني مؤلفه.  2جدول 
هامؤلفه

كتب

حس 
همبستگي

فرهنگ 
گذشت و 
بخشش

احساس 
مسئوليت در 
برابر ديگران

شناخت تنوع 
هاي و تفاوت
فردي

نفي تمايزات 
قومي، نژادي 

و مذهبي

دوست 
داشتن 
ديگران

1213000)بخوانيم(فارسي

41124210)بنويسيم(فارسي
602112تعليمات اجتماعي

000000علوم تجربي
1231000هاي آسمانيهديه

430009قرآن
388185321جمع كل

ترين ميزان مورد و كم3هاي آسماني و قرآن با هاي هديهترين فراواني در كتاببيش؛بخشش

. علوم تجربي بوده كه موردي مشاهده نگرديدهاي تعليمات اجتماعي وفراواني در كتاب

) بنويسيم(هاي فارسيكتاببرابر ديگران، دري احساس مسئوليت درمؤلفهترين توجه به بيش

ارتباط با در. هاي علوم تجربي و قرآن بوده استترين در كتاب مورد فراواني و كم12با 

واقع تنها فراواني مشاهده ترين فراواني كه درهاي فردي؛ بيشي شناخت تنوع و تفاوتمؤلفه

هاي درسي به باشد و در ساير كتاب مورد مي4با ) بنويسيم(ارسيهاي فكتابشده بوده در

ترين توجه به نفي بيش. اند به استثناي تعليمات اجتماعياي نداشتهي مذكور اشارهمؤلفه

بوده و در ساير عناوين ) بنويسيم(هاي فارسيكتابتمايزات قومي، نژادي و مذهبي در

اي بدان نشده مورد مشاهده شده، اشاره1تماعي با هاي درسي به استثناي تعليمات اجكتاب

هاي فارسيكتابترين فراواني دري دوست داشتن ديگران؛ بيشارتباط با مؤلفهدر. است

.هاي آسماني مشاهده گرديدهاي علوم تجربي و هديهترين فراواني در كتابوكم) بنويسيم(

هاي دوره ابتدايي صفحات كتاب درپژوهشهاي مقدار بار اطالعاتي مؤلفه.  3جدول 

حس 
همبستگي

فرهنگ 
گذشت و 
بخشش

احساس مسئوليت 
در برابر ديگران

شناخت تنوع و 
هاي تفاوت

فردي

نفي تمايزات 
قومي، نژادي و 

مذهبي

دوست 
داشتن 
ديگران

EJ  مقدار 
عدم اطمينان

810/0672/0580/0354/0298/0578/0
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ترين مقدار بار اطالعاتي در مؤلفـه   مشاهده مي شود بيش3همان گونه كه در جدول شماره  

.ترين آن در مؤلفه نفي تمايزات قومي و نژادي و مذهبي استحس همبستگي و كم

هاي دوره ابتداييصفحات كتابهاي تحقيق در جدول ضريب اهميت مؤلفه. 4جدول 

حس 
همبستگي

فرهنگ 
گذشت و 
بخشش

احساس 
مسئوليت در 
برابر ديگران

شناخت تنوع 
هاي و تفاوت
فردي

نفي تمايزات 
قومي، نژادي و 

مذهبي

دوست 
داشتن 
ديگران

069/0032/0048/0027/021/0054/0ضريب اهميت

 ابتـدايي؛  يهـاي درسـي دوره    كليه صـفحات كتـاب    دهد كه در   نشان مي  4جدول  همچنين  

ريب اهميـت مربـوط بـه    ترين ضكمترين ضريب اهميت و ي حس همبستگي داراي بيش    مؤلفه

.باشدي نفي تمايزات قومي، نژادي و مذهبي ميمؤلفه

گيريبحث و نتيجه

هاي تواند با ارزشيك محيط سالم ميانساني درهر. گيردها ريشه ميذهن انسانصلح از

ديگران را دوست داشته باشد، به همه موجودات احترام بگذارد و زندگي آشنا شود، خود و

، ص1388فالح نودهي،(ه اجازه ندارد حق حيات و زندگي را از كسي دريغ كندبياموزد ك

. جنگ بيان شده استجلوگيري ازصلح ياها، به صراحت ايجاداعالميهبسياري ازدر). 56

ها، آموزش وطريق رسانهالمللي دارد كه ازسازمان ملل متحد تعهد بنيادي براي صلح بين

طرفي آموزش و پرورش به عنوان يكي از ابزار از. نمايدميم اقدابه اين كار... پرورش و

).2ص: 2008، 1پيج(نظر گرفته شده استعمده براي ساختن فرهنگ صلح در

هاست؛ مليتها وي تداوم حيات زندگي انساني، نسلبه راستي صلح، پيش شرط عمده

ذكاوتي (صلح وابسته استادايجعنوان يك كل، اكنون به حفظ صلح ويعني بقاي نوع بشر به

هاي الزم دري آموزش ارائه،اين رواز). 3ص: 1386 به نقل از فالح نودهي، 1381قراگزلو، 

توانند به اين راستا، ديويي بيان نموده كه؛ مدارس ميدر. رسدنظر مياين راستا پر رنگ به

ارتباطي با آن موارد دراي براي تغييرات پويا به خدمت گرفته شود كه يكي ازعنوان پايه

اهدافترويجبراي است كه هانگرش انساناين «:اعالم كرداو. تراژدي جنگ است

1-  Page 
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منظور بهابزارهاي سياسياستفاده از، اقتصاديامنيتترويج، هاميان ملتصلحسخاوتمندانه

ك برنامه ايجاد ي، آموزش صلحيك برنامهخواهاندرديويي . » استآزادي و برابريپيشبرد

ميهن ايدهترويج:باشد را مطرح نمودميشرح زيربهكهنگرشتوسعهبا تأكيد برآموزشي

باپلبه عنوان يك، تاريخجغرافيا و همچنين ،علوم اجتماعيكمك كتاببا، جهانپرستي

).3؛ ب، ص 2008 به نقل از هاولت،1996ديويي،(شود محسوب ميهاي ديگرفرهنگ

سؤال ارتباط باپژوهش حاضر، بايد عنوان نمود كه؛ دردست آمده ازه  نتايج بارتباط بادر

38هاي درسي تا چه حد است؟ ميزان توجه به حس همبستگي در محتواي كتاب"اول يعني

ضريب اهميت و810/0ارتباط با اين مؤلفه مشاهده گرديد، با بار اطالعاتيمورد فراواني در

ترين ميزان توجه و ضريب اهميت مربوط به آن است كه بيشي ازنتايج حاك همچنين .069/0

ميزان توجه به فرهنگ گذشت "سؤال دومدست آمده ازه طبق نتايج ب. باشدميي مذكورمؤلفه

اطالعاتي مورد فراواني با ميزان بار8و بخشش در محتواي كتب درسي تا چه حد است؟ 

ميزان "كهاينارتباط با سؤال سوم مبني بردر.  مشاهده گرديد032/0 و ضريب اهميت 672/0

توجه به احساس مسئوليت در برابر ديگران در محتواي كتب درسي تا چه حد است؟ بايد

الزم به ذكر. باشدميي مذكورارتباط با مؤلفههاي درسي دركتاب مورد در18كه؛ عنوان نمود

بررسي در. باشد مي048/0ضريب اهميتو 580/0اطالعاتي آن برابر با، است كه؛ ميزان بار

هاي فردي در محتواي كتب درسي ميزان توجه به شناخت تنوع و تفاوت"سؤال چهارم؛ يعني

. حاصل شد027/0تي و ضريب اهميتااطالع بار354/0 مورد فراواني با 5"تا چه حد است؟

ي فوق  به مؤلفه مورد مربوط3آن است كه؛ سؤال پنجم حاكي ازدست آمده ازه نتايج ب

ميزان ".باشدمي21/0ضريب اهميت آن  و298/0اطالعاتي آن برابر با، ميزان بار. باشدمي

به عنوان آخرين "توجه به دوست داشتن ديگران در محتواي كتب درسي تا چه حد است؟

ان ميز.اندهاي درسي مورد بررسي به اين مؤلفه اشاره داشتهكتاب مورد در21سؤال پژوهش، 

.باشد مي054/0ضريب اهميت آن برابر با،  و578/0اطالعاتي آن برابر با،بار

. ي صلح صورت گرفته استكه؛ تحقيقات بسياري در زمينهكلي بايد عنوان نمودطوربه

اند كه هاي گوناگون را هدف خود قرار دادههاي درسي دورهچندين پژوهش نيز تحليل كتاب

ذكر است كه الزم به. اندهاي گذشته بررسي كردهسالي را درهاي متفاوتيك مؤلفههر

لذا پژوهش حاضر به بررسي . هاي درسي در گذشته با امروز متفاوت بوده استمحتواي كتاب
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بررسي در. هاي حال پرداخته استهاي آموزش صلح در محتواي كتابيك سري از مؤلفه

يهاي درسي دوره در تحليل كتابپژوهش خوددر) 45ص: 1386(اجمالي؛ فالح نودهي

هاي كتابكيفيت آموزش صلح يونسكو درمتوسطه به اين نتيجه دست يافت كه؛ كميت و

اين پژوهش شامل هاي مورد توجه درمؤلفه. درسي مورد نظر چندان مورد توجه نبوده است

بوده ... وهاديگران، حقوق بشر و دموكراسي، تعاون، حفظ فرهنگانترناسيوناليسم، خود و

باشد؛ روش چندين زمينه ميتفاوت پژوهش حاضر در مقايسه با پژوهش مطرح شده در. است

فراواني كفايت نموده بيان مقدارباشد، اما تنها بهچه از نوع تحليل محتوا ميمورد بررسي اگر

اساس فراواني دارد را ارائهمؤلفه برميزان اهميتي كه هرصورتي كه پژوهش حاضردر

گسترده بوده و درون هر مؤلفه، هاي مورد بررسي پژوهش فوق بسياردهد؛ مؤلفهمي

هايي بررسي شده، مشخص مؤلفه، چه شاخصبررسي هرهاي بسياري نهفته كه درشاخص

حالي است كه ها صورت گرفته، اين دري عنوان شده، بررسياساس مؤلفهتنها برنگرديده و

دست آمده با توجه به ه هاي بتمركز نموده تا دادهترئيهاي جزپژوهش حاضر بر مؤلفه

نوعي با جا احساس مسئوليت در برابر ديگران بهايندر. ي مورد بررسي واضح باشدمؤلفه

پژوهش ترين فراواني را درخود و ديگران بيش. ديگران در يك جهت استي خود ومؤلفه

ص: 1382(يگري كه فتحي واجارگاهپژوهش ددر. مطرح شده، به خود اختصاص داده است

 ابتدايي انجام داده است، كه يبا عنوان بررسي جايگاه صلح و جنگ در كتب درسي دوره) 43

هايي اساس مؤلفهجنگ پرداخته است و براين كار به بررسي تطبيقي ميزان حضور صلح ودر

جنگ توجه شده  بيش ازكه به صلحاندبدين نتيجه دست يافته.... همانند همكاري، عدالت و

اين پژوهش با پژوهش حاضر متفاوت است و هر كدام با هاي مورد بررسي درمؤلفه. است

با توجه به اهميت اين مسأله . اندهاي درسي پرداختههاي خاصي به بررسي كتابتوجه به مؤلفه

هاي درسي بهمهاين ميان برنا دركه؛اين راستا ارائه گرديد، بايد متذكر شدمطالبي كه درو

از. باشداين جهت مياقدامات گامي اساسي دركنار سايرهاي مهم درعنوان يكي از رهيافت

هاي درسي دليل حاكم بودن كتاب محوري، كتابجايي كه آموزش و پرورش كشور ما بهآن

هاي درسي براي دستيابي بهاي برخوردارند؛ بنابراين تحليل محتواي كتاباز جايگاه ويژه

.استاي برخورداراهداف مورد نظر از اهميت ويژه

:توان عنوان نموددر راستاي نتايج پژوهش پيشنهادات ذيل را مي
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.هاي آموزش صلح كم توجه شده استمؤلفهدست آمده به برخي ازه طبق نتايج ب-

ر نقش مهمي دتواندكتب درسي ميدرهالحاظ نمودن آنوهاتوجه نمودن به اين مؤلفه

.زندگي افراد ايفا نمايد

يهـاي درسـي دوره    كـه كتـاب   گـردد هاي صورت پذيرفته مـشاهده مـي      طبق بررسي -

بنـابراين الزم  . تري برخوردارندهاي آموزش صلح از همخواني كم  توجه به مؤلفه  نظرابتدايي از 

ن زمينـه   همـي هـايي در  ارائـه آمـوزش   هاي درسي و  تدوين برنامه تهيه و كه در رسدميبه نظر 

.توجه گردد

منابع

لحــاظ كــردن ). 1385(دوزي ســرخابي، محمــد و فتحــي، كــوروشآشــتياني، مليحــه و يمنــي

هـاي  نـوآوري هاي شهروندي در برنامه درسـي بـراي تـدريس در دوره ابتـدايي،             ارزش

.67-93، صص 17، سال پنجم، شماره آموزشي

ـ        بـسط و  ). 1380(عادل  آذر، تحليـل  هـا در  راي پـردازش داده   توسـعه روش آنتروپـي شـانون ب

-8، ص 37-38، شماره   فصلنامه علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا      ،محتوي

12.

نامـه  دانـشگاه فردوسـي، پايـان     : ، مـشهد  اسـالم جهـاد در  صـلح و  ). 1375(اعتصام، ابـراهيم  

.ي الهيات و معارف اسالميكارشناسي ارشد، چاپ نشده، رشته

انتـشارات  : اي، تهـران  علي خامنه : ، ترجمه )ع(صلح امام حسن  ). 1356(ياسين، شيخ راضي  آل

.آسيا

ي نـشريه ، اسالم؛ اصالت جنگ يا اصالت صـلح؟، مجلـه حقـوقي     ). 1384(برزنوني، محمدعلي 

، شماره  امور مجلي رياست جمهوري   المللي معاونت حقوقي و   مركز امور حقوقي بين   

.157-73، صص33

، )چـاپ دوم  (هوشـنگ نـايبي   : ، ترجمه ي انجام تحقيقات اجتماعي   وهنح). 1381(بيكر، ترزال 

.انتشارات سروش: تهران

حق صـلح و حـق محـيط زيـست در پرتـو حقـوق همبـستگي و        ). 1380(توحيدي، احمدرضا 

، هـا المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدن     مجموعه مقاالت همايش بين   الملل،  حقوق بين 
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.65-57صص 

مبـاني  مقايسه آن بـا   تبين مباني فلسفي برنامه آموزش جهاني و      ). 1385(زاده، رضوان   حكيم

هاي درسـي دوره    تعيين ميزان همخواني محتواي كتاب    فلسفي نظام آموزشي ايران و    

نامـه دكتـري؛ چـاپ      دانشگاه تربيت معلم، پايـان    : ، تهران مسائي روز جهاني  راهنمايي با 

.ريزي درسيي برنامهنشده، رشته

: ، تهـران  )چاپ اول (روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي       ). 1378(ا  رضخاكي، غالم 

.انتشارات درايت و مركز تحقيقات علمي كشور

: ، تهـران  اجتمـاعي علـوم انـساني و    مباني نظري و عملي پـژوهش در      ). 1383(دالور، علي 

.انتشارات رشد

قـرآن و سـيره نبـوي    درآمدي تحليلي بر جايگـاه صـلح و جنـگ در    ). 1388(ذوقي، اميـر  

.)ع(انتشارات دانشگاه امام صادق : تهران، »السالمعليه«

هاي يهـود و   مقايسه با دين  اسالم و زدايي در گرايي وخشونت صلح). 1388(اهللا  رياحي، حكمت 

-33، صـص 14، سال چهـارم، شـماره     پژوهشي علوم اسالمي   -فصلنامه علمي مسيح،

79.

.انتشارات مجد: ، تهرانالملليصلح و امنيت بينحقوق بشر، ). 1383(ساعد، امير

پژوهـشگاه  :  تهـران  ،)اولجلد(علوم اجتماعي هاي تحقيق در  روش). 1383(ساروخاني، باقر 

.مطالعات فرهنگيعلوم انساني و

هاي نـوين  جهاني شدن و نظام). 1384(فر، عباس و جعفري، ابراهيم و شريف، مصطفي       شايسته
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