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چکیده
پژوهش حاضر باهدف طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی انجام گرفت .این
پژوهش با بهکارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون و اسناد بینالمللی در ارتباط با آموزش
صلح پرداخته است .حوزه پژوهش شامل متون و اسناد بینالمللی و انجمنهای وابسته به سازمان ملل و
یونسکو و انجمن مدارس بینالملل که درزمینهٔٔ آموزش صلح در دوره ابتدایی چارچوب مناسب ارائه
دادهاند و نیز از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس مبتنی بر اهداف و سؤاالت پژوهش برای
جمعآوری اطالعات استفاده شد .تجزیهوتحلیل اطالعات با بهکارگیری نظام مقولهای قیاسی انجام گرفت.
یافتههای پژوهش نیز در شش عنصر اصلی اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی  -یادگیری ،تکنیکهای
ارزشیابی ،محیط و فضای یاددهی -یادگیری ،منابع وابزاریاددهی -یادگیری به دست آمد .در این پژوهش
برای بررسی روایی از معیار باورپذیری و برای بررسی پایایی ازمعیاراطمینانپذیری استفاده شده است.
پایایی طراحی برنامه درسی برای دوره ابتدایی توسط متخصصین نیزدر هر مرحله موردبررسی قرارگرفته
است.

کلمات کلیدی :آموزش جهانی ،آموزش صلح ،جهانیشدن ،دوره ابتدایی ،طراحی برنامه
درسی.
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مقدمه
در آغاز هزاره جدید چالشهای عمیقی فراروی جامعه جهانی وجود دارد .موارد
متعددی چون انزوا و گوشهگیری جوانان از جامعه ،افزایش میزان جنایات خشونتبار
جوانان و نوجوانان ،تخریب محیطزیست و درگیریهای متعدد محلی و بینالمللی ازجمله
این مسائل میباشند .به علت پیچیدگیهای موجود در جهان معاصر و گسترش وسایل
ارتباطجمعی ،بسیاری از کودکان ،خشونت را از طریق رسانهها فرامیگیرند (دواین،
 ،5111ص .)0
همچنین ظهور اینترنت و بازیهای رایانهای خشونت را بیشازپیش ترویج دادهاند،
بهنحویکه بهتدریج خشونت جزئی از فرهنگ شده و در قالب رفتارهای عادی و روزمره
نوجوانان و جوانان متبلور میشود ،پدیدهای که از آن تحت عنوان طبیعیسازی خشونت
نامبرده میشود (فتحی ،5312 ،ص .)3
جیمزیکی از محققان در حوزه «آموزش صلح» بر این باور است که حتی بهترین
مدارس نیز خشونت را هرروز از طریق قوانین و مقررات ،محتوای آموزشی و روشهای
تعلیم و تربیت اعمال مینمایند .بهزعم وی ،هنگامیکه قوانین و مقررات آموزشی بدون
مشارکت دانشآموزان تدوین و اجرا میشود یا برنامه درسی مدارس بهصورت
زمانبندیشده ،فقط بر اساس نظرات بزرگساالن و بدون کمترین توجه به نیازهای
دانشآموزان تدوین میگردد ،خود ترویج کننده خشونت است (جیمز ،0222 ،ص .)33
این نوع خشونت که از آن تحت عنوان خشونت ساختاری نیز نام میبرند ،میتواند
احساسات و عکسالعملهای عاطفی و هیجانی را در بین دانشآموزان ترویج دهد .در
چنین وضعیتی دانشآموزان فکر میکنند که هیچگونه کنترل و اختیاری بر زندگی و
تحصیل خود ندارند و نتیجه طبیعی این فرایند ،آسیب دیدن عزتنفس و احساس خود
ارزشمندی آنهاست که خود یکی از مؤلفههای مهم حقوق بشر است که باید به آن توجه
ویژه کرد (فتحی ،5312 ،ص .)0
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در چنین شرایطی شاید به سختی بتوان از «آموزش صلح» در مدارس صحبت کرد؛ اما
درعینحال مطالعات بیانشده این حقیقت را گوشزد میکند که «آموزش صلح» نمیتواند
تنها بر توقف خشونت فیزیکی در مدرسه و جامعه متمرکز باشد بلکه آمادهسازی بچهها
برای زندگی صلحآمیز مستلزم تعلیم و تربیتی همهجانبه است که آگاهی آنان را از خود،
اجتماع ،فرهنگ و محیطزیست افزایش دهد و این امر نهتنها باید از طریق اجرای
برنامههای «آموزش صلح» ،بلکه باید در قالب فعالیتهای تربیتی ،تدوین و اجرای قوانین،
روشهای آموزشی و فضا و تعامالت موجود در سطح مدرسه بهویژه در سطح مدارس
ابتدایی که بچهها از آمادگی بیشتری برای جامعهپذیری برخوردارند دنبال شود .اهمیت و
ضرورت آموزش و آمادهسازی کودکان و نوجوانان برای صلح ،حوزه مطالعاتی جدیدی
را تحت عنوان «آموزش صلح» به وجود آورده است .آموزش صلح رشته جوانی است که
درصدد خلق فرصتهای الزم برای ایجاد جامعهای مبتنی بر عدالت و زیست مسالمتآمیز
است (مک فارلند ،0223 ،ص .)3
با دقت نظر در برنامه درسی مدارس دوره ابتدایی جهان مشاهده میشود که همراه با
فرآیند جهانیشدن ،آموزشهایی باهدف آگاه ساختن از مسائل عمده جهانی ،از قبیل
توسعه پایدار ،حقوق بشر ،صلح و امنیت محیط آغاز شده است و «آموزش صلح» در اکثر
کشورهای دنیا بهعنوان یک آموزش مدون مطرحشده و در تمامی برنامههای درسی رخنه
نموده است .شواهد و مطالعات نشان میدهد که فهرست اهداف برنامههای صلح در اکثر
کشورهای جهان کموبیش مشابه است .بااینهمه در کشورهای مختلف جهتگیریهای
گوناگونی درباره اصول متون و روشهای آموزش صلح وجود دارد .کشورهایی هستند که
در آنها رشتههای بدبینی ،مانع فعالیتهای صلحجویانه بهحساب میآیند .تربیت ناکافی
معلمان و کمبود منابع برای مطالعه ،اغلب از موانع فعالیت درزمینهٔٔ «آموزش صلح» به
شمار می روند ،چون بنیادهای نظری گوناگونی برای این نوع آموزش وجود دارد .مثالً در
کشورهای غربی« ،آموزش صلح» یک کارآموزشی تصور میشود که تفاهم و همکاری
بینالمللی را افزایش میدهد و در کشورهای سوسیالیستی« ،آموزش صلح» به معنای تعلیم
انسانیت و برابری ،در قالب نظام آموزشوپرورش رسمی کشور است و همه این آموزشها
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درواقع وابسته به آموزش صلح هست ،زیرا صلح هدفی برای رشد تاریخی جوامع
سوسیالیستی شده است ،در این کشورها عمالً فاصله میان نظر و عمل بسیار بوده است .در
کشورهای درحالتوسعه« ،آموزش صلح» همان آموختن بیعدالتیهای حاکم بر جامعه و
تالش برای کاهش یا از بین بردن آنهاست و تالشی برای رشد اقتصادی ،اجتماعی و ملیت
است (سانز ،5113 ،ص .)61

و ازآنجاکه در سالهای اخیر خاورمیانه با جنگ و خشونت ،بیعدالتی ،تخریب
زیستمحیطی و اثرات آنها روبروست و مسلماً همراه با آن امنیت اقتصادی ،امنیت
فرهنگی ،امنیت زیست محیطی ،امنیت اجتماعی ،امنیت سیاسی وهم چنین امنیت نظامی
کشورهای منطقه نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد بنابراین ضرورت دارد که بهصورت
ویژه به مفهوم آموزش صلح در مدارس و در کتب درسی باالخص دوره ابتدایی که
سرآغاز رشد و تحول فکری و عقالنی دانش آموزان است پرداخته شود .ازاینرو پژوهش
حاضر درصدد برآمد تابه طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی
بپردازد .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند رهنمودهای بسیاری را برای برنامه ریزان و
دستاندرکاران تدوین کتب درسی ارائه نماید تا در کتب درسی مخصوصاً کتب درسی
دوره ابتدایی مؤلفههای آموزش صلح لحاظ شود و ازجمله اینکه بینالمللی کردن
برنامههای درسی و نگریستن به عنوان شهروند جهانی و ترویج فرهنگ شهروند جهانی در
محتوای کتب درسی مدنظر قرار گیرد و نیز پژوهش حاضر این موضوع را به
دستاندرکاران و برنامه ریزان درسی و آموزشی گوشزد میکند که به تربیت معلمان و
آموزش ضمن خدمت معلمان در راستای مؤلفههای آموزش صلح اقدام نمایند تا آموزش
محتوای کتب درسی در راستای آموزش صلح بهدرستی صورت گیرد و هدفهای
آموزشی بهدرس تی تحقق یابند و نیز برای داشتن آموزش صلح جهانی باید به تغییر
استراتژیهای یاددهی ـ یادگیری و نیز به ارزشیابی مستمر دانش آموزان و معلمان و مراکز
آموزشی در راستای آموزش صلح اقدام نمایند و در این راستا منابع و ابزار یادگیری و نیز
فضا و محیط یادگیری را نیز مورد غفلت قرارندهند.
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پژوهشهای داخلی
فالح نودهی ( )5311در پژوهشی با عنوان بررسی مؤلفههای آموزش صلح یونسکو در
اسناد و مدارک جمهوری اسالمی ایران  5313-5311سند چشمانداز بیستساله نظام
جمهوری اسالمی ایران ،مؤلفههای هفتگانه آموزش صلح را که عبارتاند از :حقوق بشر
و دموکراسی ،تعاون و همبستگی ،حفظ فرهنگها ،خود و دیگران ،جهانوطنی ،حفاظت
محیطزیست و معنویت را در کتابهای درسی موردبررسی قراردادند و به این نتایج
دستیافتند که بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه خود و دیگران و کمترین فراوانی مربوط به
مؤلفههای انتر ناسیونالیسم و حفاظت از محیطزیست هست.
هاشمی ( )5311در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم اجتماعی
دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه آموزش صلح به این نتیجه دستیافته است که جهتگیری
اصلی کتابهای درسی در ارتباط با آموزش صلح بر حفظ انسجام ملی و تمامیت ارضی
کشور ،شناسایی دشمن ،آشنا ساختن یادگیرندگان باسیاستهای استعماری کشورهای
قدرتمند غربی ،عدم توازن قدرت و مبادالت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشورها در
سطح بینالمللی و مقابله با فتنه و تهاجم دشمنان هست.
قلتاش ( )5311در پژوهشی به بررسی میزان توجه به مؤلفههای آموزش حقوق بشر در
کتاب های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی پرداخته است .نتایج نشان داده است که
درکتب درسی  51/03درصد به بعد شناختی 7/33،درصد به بعد عاطفی و  52/61درصد به
بعد عملکردی حقوق بشر توجه شده است و به حقوق فردی ،حقوق در روابط بین انسانها،
حقوق کودکان و دموکراسی پرداخته است.
تیغ بخش ( )5312در پژوهشی به بررسی تحلیل محتوای برنامههای درسی تعلیمات
اجتماعی برمبنای مؤلفههای پدیده جهانیشدن پرداخته است .مؤلفههای پژوهش شامل
آموزش شهروندی ،آموزش چند فرهنگی ،آموزش صلح ،آموزش محیطزیست و آموزش
سالمت بودند .روش مورداستفاده در تحلیل محتوای پژوهش آنتروپی شانون و واحد
تحلیل نیز صفحات (متن ،پرسشها ،تمرینها و تصاویر) بود .نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل
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دادهها نشان داد که به هر چهار مؤلفه آموزش جهانی یعنی آموزش شهروندی ( )2/007و
آموزش سالمت ( ،)2/006آموزش چند فرهنگی ( )2/021و آموزش صلح ( )2/021به
یک نسبت پرداختهشده بود و این در حالی بود که به مؤلفه آموزش محیطزیست ()2/531
در حد کم پرداختهشده بود و نیز به شاخصهای حس همبستگی ،احساس مسئولیت در
برابر دیگران ،فرهنگ گذشت و بخشش ،اهمیت صلح در زندگی انسانها و میزان توجه به
آسیبهای جنگ به ترتیب ضریب اهمیت توجه شده بود.
ذکاوتی ( )5312در پژوهش خود با عنوان آموزش صلح به متمم پیشنهاد یونسکو در
مورد به رسمیت شناختن آموزش صلح در حکم اصلی فراگیر در آموزش اشارهکرده و
نوشته است :هدف آموزش صلح پرورش انسانی است که بتواند منتقدانه فکر کند و بر
اساس دیدگاه انسان دوستانهی خود نسبت به زندگی برای خلق دنیایی عادالنه با دیگران
همکاری کند در این زمینه او عقیده دارد آموزش چهار مسئلهی اصلی جهانی یعنی انقالب
فناوری ،محیط زیست ،اطالعات و ارتباطات و صلح و تبیین ارتباط آنها با یکدیگر تا حد
زیادی در کاهش احتمال جنگ مؤثر است.
ساعد ( )5312در پژوهش خود با عنوان حقوق بشر ،صلح و امنیت بینالمللی به نقل از
سازمان ملل در بیانیه  5111ریشههای آموزش جهانی را در جریانهای تربیتی نظیر آموزش
برای صلح جستجو نموده است که سازمان ملل در بیانیه  5111آموزش ابتدایی را توصیه
نموده و برنامهای را برای تربیت پایه بررسی کرده است که شامل مواردی چون :تربیت
حقوق بشر ،تربیت صلح ،تربیت چند فرهنگی و بین فرهنگی ،تربیت محیطی هست که باید
برنامه ریزان و دستاندرکاران نظام آموزشی این موارد را مدنظر قرار داده و این موارد را
نیز در برنامههای درسی مدارس بگنجانند.
عابدینی بلتورک ( )5310در پژوهشی با عنوان بررسی مؤلفههای آموزش صلح درکتب
درسی دوره ابتدایی ،مؤلفههای آموزش صلح شامل :حس همبستگی ،فرهنگ گذشت و
بخشش ،احساس مسئولیت در برابر دیگران ،شناخت تنوع و تفاوتهای فردی ،نفی
تمایزات قومی ،نژادی و مذهبی و دوست داشتن دیگران را موردبررسی قرار داده است،
روش مورداستفاده در تحلیل محتوا آنتروپی شانون بوده و یافتههای پژوهشی نشان داده
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است که بیشترین فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حس همبستگی کمترین
فراوانی مربوط به مؤلفه نفی تمایزات قومی ،نژادی و مذهبی هست.
علی عسگری ( )5310در پژوهشی با عنوان جایگاه مؤلفههای حقوق بشر در محتوای
کتابهای درسی دوره آموزش ابتدایی ایران به این نتایج دستیافتهاند که :توجه متعادلی
به مؤلفههای حقوق بشر نشده و در میان صفحات کتب درسی این دوره بیشترین ضریب
اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق اساسی و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هست و بیشترین ضریب اهمیت مربوط به خرده مؤلفه
حقوق زیستمحیطی و کمترین ضریب اهمیت مربوط به خرده مؤلفههای حق دادخواهی
عادالنه و حق مالکیت هست.
زینالپور ( )5313پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره ابتدایی
مبتنی بر مفاهیم حقوق بشر انجام داده است ،روش مورداستفاده در تحلیل محتوا آنتروپی
شانون بوده و یافتههای پژوهشی نشان گر آن است که در کتب درسی علوم اجتماعی توجه
یکسانی به مفاهیم حقوق بشر نشده بود .بیشترین ضریب اهمیت به ترتیب مربوط به
مؤلفههای تشکیل حکومت و مشارکت در اداره جامعه ،آزادی عقیده ،حق حیات و حق
امنیت اجتماعی بوده و کمترین ضریب اهمیت (درحد صفر) به ترتیب مربوط به مؤلفههای
آزادی و امنیت شخصی ،حق مالکیت ،حق آزادی اجتماعی ،حق اشتغال به مشاغل
عمومی ،حقوق اقلیتها ،حقوق زنان و حقوق کودکان هست.

پژوهشهای خارجی
لین ( )0227به نقل از بتی راردون ( )0221در پژوهشی با عنوان دگرگونی آموزش
برای صلح به این نتیجه رسیده است که هدف از آموزش جهانی باید تربیت شهروندانی
باشد که بتوانند صلح را در جهان حاکم سازند ،ولی نظامهای آموزشی و مدارس مثالً نظام
آموزشی آمریکا در تربیت شهروندان صلحجو کوتاهی نموده و مدارس بیشتر از اینکه
خواهان صلح باشند بیشتر خواهان جنگ و خشونت شدهاند و ازآنجاکه آموزشوپرورش
عامل مهمی برای ایجاد صلح جهانی هست؛ بنابراین آموزشوپرورش در قرن حاضر باید به
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ت دریس فرهنگ صلح برای دانش آموزان تمرکز نماید و الزم است که آموزشوپرورش
اهداف خود را در راستای هدفهای مربوط به آگاهیهای صلحجویانه بر اساس دوست
داشتن تغییر جهت بدهد.
پیرس ( )0221در پژوهشی با عنوان «آموزش حقوق بشر» بانگش جهانی به این موضوع
پرداخته است که نکته کلیدی تعریف آموزش حقوق بشر در هدف نهفته است یعنی توسعه
فرهنگ حقوق بشر که به روش و محتوای خاصی محدود نمیشود یکی از بهترین راههای
ترویج حقوق بشر و احترام به آزادیهای اساسی ،درونی ساختن و نهادینه کردن ارزشها و
اصول حقوق بشر است که بهمنظور تحقق یافتن آن آموزش حقوق بشر ضروری هست و
اولین مرحله در جهت درک بهتر حقوق بشر گنجاندن آن در برنامه درسی در سطوح
مختلف آموزشی بهویژه دوره ابتدایی میباشد.
ولز ( )0250به نقل از تسنیم ابراهیم ( )0252آموزش جهانی را شامل آموزش صلح
یعنی آموزش در راستای همکاری و احترام به فرهنگهای متفاوت و دموکراسی میداند.
لذا به دالیلی میتوان آن را با تربیت بینالمللی انسانها ارتباط داد که هدفش همدردی،
اهمیت مالحظه نقطهنظر دیگران ،بلوغ در فهم ،پذیرش احترام به تفاوتها و سعهصدر
است.
آچه ( )0250در پژوهش خود با عنوان «برنامه درسی آموزش صلح ،برنامهای صحیح»
به بررسی مفاهیم حقوق بشر و مسئولیتپذیری جوامع درباره انسانها ،ما متفاوت هستیم اما
مشابه ،تضادها و ما ،مدیریت متضاد ،نقشهای اجتماعی ما ،قوانین قضاوت و احترام،
نمودار صلح ،صلح اجتماعی ،قضاوت اجتماعی ،قضاوتهای اقتصادی ،راههای سعهصدر
و عشق به صلح پرداخته است .وی معتقداست که این مسائل باید در برنامههای درسی
بهویژه دوره ابتدایی مدنظر قرار گیرد.
بروک ( )0250به نقل از بتی راردون ( )0221کارشناس آموزش صلح آمریکا که بیش
از صد راهنمای برنامه درسی درمورد صلح از مقطع پیش دبستانی تا دبیرستان را تحلیل
نموده است ،بیان میکند که :بتی راردون در تحقیقات خود به این نتایج دستیافته است
که هیچ مرز و روش دقیق و هیچ استانداردی وجود ندارد که مشخص نماید آموزش صلح
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چه چیزی را در برمی گیرد او در تحلیل خود روی نه موضوع در رابطه با آموزش صلح
مطالعاتی انجام داد و آموزش موضوعاتی مانند هماهنگی ،حل تعارضات ،عدم خشونت یا
عدم تعارض ،حقوق بشر ،عدالت اجتماعی ،محیطزیست جهانی و فهم چند فرهنگی را
به عنوان اجزا سازنده رفتار معرفی نموده است .او همچنین یکی از اهداف آموزش صلح را
توسعه و ارتقای آگاهیهایی میداند که ما را قادرمی سازد بهعنوان شهروندان جهانی عمل
نماییم.
پاور و آلیسون ( )0250در پژوهشی با عنوان فهم حقوق بشر معتقدند کتابهای درسی
باید نقش مهمی درزمینهی حقوق بشر ،صلح و عدالت ایفا کند آنچه واضح است
کتابهای درسی باید بازتاب مسائل اجتماعی و فردی باشد تا دانش آموزان در فرآیند
نهادینه شدن شخصیتشان از وظایف و مسئولیتهای خودآگاهی مییابند.
ورنر ( )0253در پژوهشی که با عنوان «ساختاریک جامعه جهانی برای فرهنگ صلح»
انجام داده است معتقداست قدرت تنوع و پتانسیل ذاتی شعرو داستان ارتباطات حسی عمیق
در مخاطبین بهویژه کودکان ایجادمی کند ازاینرو متخصصان تعلیم و تربیت به مربیان
آموزش می دهند که با استفاده ازشعروارائه داستان برای کودکان مفاهیمی چون صلح،
دوستی و محبت را نهادینه کنند و همواره شعرو ارائه داستان برای کودکان را بهعنوان
ابزاری مهم و تأثیرگذار در امر آموزش درنظرداشته باشند.
یونسکو ( )0253در پژوهشی با عنوان «یادگیری راههای صلح ،راهنمای معلم برای
آموزش صلح» به بررسی مفاهیم آموزش صلح ،راههای صلح ،طراحی برنامهها ،تمرینهایی
که مدارس رامکانی برای صلح میسازد ،مدلهایی برای آموزش صلح ،کشف فعالیتهایی
برای یادگیری صلح ،یادگیری برای دوست داشتن یکدیگر ،ساختار صلح در جوامع و
کشورها ،ارزیابی صلح در مدارس ،روشهای صلح و آموزگار صلح میپردازد.
انجمن مدارس بینالملل ( )0251در پژوهش خود با عنوان «آموزش برای صلح» هدف
آموزش برای صلح را پرورش شهروندان جهانی فعال با ویژگیهای زیر میداند :آگاهی از
وابستگی متقابل انسانها در چارچوب جهانی ،مصمم بودن به گسترش صلح ،حقوق بشر و
دموکراسی ،آگاهی از مسئولیت خود در قبال نفس خویش و محیط اجتماعی و فیزیکی
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خود ،داشتن وجدان حساس نسبت به تغییرات فنآوری و اجتماعی و پیامدهای احتمالی آن
تغییرات ،برخورداری از رفتار ،استانداردها و عادتهای کاری که تضمینکننده یادگیری
در تمام عمر هستند ،دارا بودن اعتمادبه نفس ،استقالل و احترام و نیز تمایل به گرفتن
تصمیمهای عاقالنه و سنجیده.
جاگر ( )0256در پژوهش خود با عنوان «آموزش صلح وتغییر شکل متضاد» به بررسی
مفاهیم پایه مکان یادگیری برای صلح ،فرآیندهای یادگیری ،مکان یادگیری و تنظیمات
یادگیری ،صلح بهعنوان ارزش جهتگیری شده ،گروههای هدف برای آموزش صلح،
نگرش اجتماعی و مفاهیم زمینهای برای آموزش صلح در مدارس ،آموزش صحیح و
اصولی و آموزش صلح ساختاری میپردازد.

اهداف پژوهش
هدف کلی
 -طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی.

اهداف جزئی
 -5تدوین اهداف برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی برمبنای اسناد و
متون بینالمللی.
 -0تدوین محتوای برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی برمبنای اسناد و
متون بینالمللی.
 -3تدوین راهبردهای یاددهی -یادگیری مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی
برمبنای اسناد و متون بینالمللی.
 -3ارائه تکنیکهای ارزشیابی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی برمبنای اسناد و
متون بینالمللی.

 / 79فصلنامة پژوهشهای کیفی در برنامه درسی ،سال دوم ،شمارة  ،7تابستان 1969

 -1تعیین منابع و ابزار یاددهی -یادگیری مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی
برمبنای اسناد و متون بینالمللی.
 -6تعیین فضا و محیط یاددهی -یادگیری مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی
برمبنای اسناد و متون بینالمللی.

سؤالهای اساسی پژوهش
-5برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی چه اهدافی را برمبنای اسناد و
متون بینالمللی دنبال میکند؟
 -0برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی چه محتوایی را برمبنای اسناد و
متون بینالمللی توصیه میکند؟
 -3راهبردهای یاددهی – یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره
ابتدایی برمبنای اسناد و متون بینالمللی چیست؟
 -3تکنیکهای ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی
برمبنای اسناد و متون بینالمللی چیست؟
 -1منابع و ابزار یاددهی -یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره
ابتدایی برمبنای اسناد و متون بینالمللی چیست؟
 -6فضا و محیط یاددهی -یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره
ابتدایی برمبنای اسناد و متون بینالمللی چیست؟

روش پژوهش
در پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤاالت پژوهش و مطابق با اهداف به تحلیل متون
موجود در جهان پرداخته شده است .لذا روش تحقیق ،تحلیل محتوای کیفی انتخاب
گردیده است .بایستی گفت که پژوهشگر کیفی فقط از یک روش استفاده نمیکند بلکه با
یک سلسله رویکرد سروکار دارد و این رویکردها بر بازشناسی معناهای ضمنی و نهفته
تاریخی و مفهومی در عمل پژوهش تأکید دارد .هر فردی که دستکم بخشی از یک
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پژوهش کیفی را انجام داده باشد میداند که انجام یک پژوهش کیفی خوب مستلزم انجام
یک سری از دستورالعملهای مختلف درباره روش یک پژوهش نیست ،بلکه منبع اصلی
کسب دانش و شناخت در پژوهش کیفی ،درگیری پژوهشگر در فرآیند جستجوی معنا و
حقیقت در رابطه با عنوان پژوهش و درواقع تالش برای شناختی است که بینشهای جدید
و مفیدی را ایجاد میکند (هومن.)5311 ،
از مزایای روش تحلیل محتوای کیفی میتوان گفت که مطالب موجود در یک متن را
باید به شکل مرحلهبه مرحله مورد تحلیل قرارداد وهم چنین باید در این تحلیل از
فرآیندهای قانونی پیروی کرده تا بتوان مطالب را در قالب واحدهای تحلیلی مفهومی
تقسیمبندی کرد .جنبههای موجود در تفسیر یک متن وهم چنین سؤاالت مطرحشده
درمورد آنها در قالب دستهبندیهایی قرار میگیرند باید آنها را با دقت فراوان در
چارچوب فرآیند آنالیز اصالح و ویرایش کرد (فلیک ،5310 ،ص .)337
مراحلی که در تحلیل محتوای کیفی مدنظر است :تعریف واحد تحلیل (کلمه ،جمله،
پاراگراف) کاهش دادهها ،استفاده از مقولهبندی ،اصالح نظام مقولهبندی و یک طرح
کدگذاری (طرحهای کدگذاری میتواند هم بهصورت قیاسی وهم استقرایی توسعه یابند)
بر اساس دادهها ،ارائه گزارش از دادههای کیفی (مایرینگ ،0226 ،ص .)3
در این تحقیق واحد تحلیل «جمله» بوده است .محقق برای پاسخ به سؤاالت نیاز به مرور
متون مرتبط دارد یعنی برای بررسی آموزش صلح و استخراج عناصر بر اساس آموزش
صلح ،اسناد و متون بینالمللی در ارتباط با موضوع پژوهش موردبررسی قرارگرفته سپس از
جمعبندی نتایج بهدستآمده برنامه درسی شامل :اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی –
یادگیری ،تکنیکهای ارزشیابی ،منابع و ابزار ،محیط و فضای یاددهی -یادگیری
تدوین شده است .محقق طراحی عناصر برنامه درسی استخراجی خود را بر اساس الگو
گیری از عناصر برنامه درسی کالین انجام داده است ،با این تفاوت که کالین عناصر برنامه
درسی خود را به نه دسته اهداف ،محتوا ،فعالیتهای یادگیری فراگیران ،روشهای
ارزشیابی ،منابع و ابزار یادگیری ،زمان ،محیط و فضا ،گروهبندی فراگیران و باالخره
راهبردهای تدریس تقسیمبندی نموده اما محقق از بین این عناصر نهگانه کالین برنامه
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درسی خود را در قالب شش عنصر اصلی شامل :اهداف ،محتوا ،روشهای یاددهی-
یادگیری ،تکنیکهای ارزشیابی ،منابع و ابزار یاددهی -یادگیری و محیط و فضا طراحی
نموده است.
در این مطالعه (تحلیل محتوای کیفی) حوزه پژوهش شامل متون و اسناد بینالمللی،
انجمنهای وابسته به یونسکو و سازمان ملل که درزمینهٔ ارائه چارچوب مناسب برای
آموزش صلح در مدارس در دورههای مختلف تحصیلی ازجمله ابتدایی فعالیت دارند،
کتب و منابع پیرامون مباحث آموزش صلح ،مقاالت ،منابع علمی ،پایگاههای اطالعات
علمی و تحقیقات کارشناسان و متخصصان بوده است .جستجوی منابع بر اساس اهداف و
سؤاالت تحقیق بوده است وبا انتخاب مورد به مورد و کسب دادهها تا جایی که دادهها
تکرار شد و اطالعات جدیدی به دست نیامد و فقط یافتههای قبلی را تأیید میکرد انتخاب
منابع ادامه یافت و روش جمعآوری اطالعات روش کتابخانهای است و از طریق
فیشبرداری از مبانی نظری و پیشینههای مرور شده و اطالعات و اسناد و مکتوبات داخلی و
خارجی بهعنوان ابزار جمعآوری اطالعات استفادهشده است که بهصورت مرور ،استخراج
و نقل مفاهیم و عناصر آموزش صلح هریک از منابع بهطور جداگانه بوده است.
روش تجزیهوتحلیل اطالعات نیز در این پژوهش نظام مقولهای قیاسی بوده است که از
واحد تحلیل جمله استفادهشده است .در این پژوهش نقطه شروع کار بهکارگیری عناصر
برنامه درسی از منظرکالین بوده است که در حقیقت مدل پیشین کار است .کاربرد نظام
مقولهای قیاسی چنان است که با نظریههای استخراجی وجنبه های مختلف تحلیل و مرتبط
کردن آنها با متن سروکار دارد .بهطورکلی ایده اصلی در این روند ،فرمولبندی معیارهای
تعریفشده است که از پیشینه نظری و پرسش تحقیق به دست میآید و در این زمینه
جنبههای متنی موارد موردبررسی قرارمی گیرد .عالوه به راین معیارها ،مواد موردبررسی
موردتوجه قرار میگیرند و مقولهها مرحلهبهمرحله و بهطور آزمایشی استخراج میشوند .در
این حلقه بازگشتی ،مقولهها بارها وبارها اصالح و از تعداد آنها کاسته میشود تا تنها
مقولههای اصلی بمانند و بتوان پایایی آنها را بررسی کرد (مایرینگ ،0226،ص .)52
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برای بررسی روایی نیز در این پژوهش از معیار باورپذیری استفادهشده است .پذیرفتنی
بودن برساختههای تحقیق برای سازندگان واقعیت را باورپذیری گویند .به عبارتی فلیک
معتقداست که مستدل کردن متن با نقلقولهای قابلقبول معیار باورپذیر کردن است
(فلیک5310،؛ ترجمه جلیلی ،ص .)302
لذا پژوهشگر برای افزایش باورپذیری از این استراتژی استفاده کرده است که بهطور
طوالنیمدت حدود یک سال ونیم تحقیقات و دادههای مختلف مرتبط با پژوهش را مورد
بررسی قرار داده است.
در این پژوهش برای بررسی پایایی نیز از معیار اطمینانپذیری استفادهشده است.
اطمینان پذیری طی فرآیند حسابرسی و بر اساس همان روش حسابرسی در حوزه امور مالی
آزمون میشود (فلیک5310 ،؛ ترجمه جلیلی ،ص .)305
لذا پژوهشگر بهمنظور کنترل اطمینانپذیری رویه اجرای تحقیق از استراتژیهای زیر
استفاده کرده است :ابتدا منابع مرتبط با موضوع مورد جستجو قرار گرفت و دادههای خام
گردآوری شدند .سپس از طریق خالصه کردن ،مفاهیم اولیه از دادههای خام مرتبط در
جدول استخراج شدند .در مرحله بعد آن مفاهیم مهم کدبندیشده و در جداول جدید
دستهبندی شدند ،دستههای بهدستآمده نامگذاری شده و مقولههای اصلی به دست آمدند.
سپس مقولهها با توجه به سؤاالت پژوهش به تفکیک در جداول مربوطه جایگزین شدند،
در هر مرحله اقدامات انجامگرفته مورد ارزیابی استاد راهنما و اساتید مشاور قرارگرفته و
بازبینی انجام شد تا نتایج نهایی بهدستآمده و مورد تأیید قرار گرفت و نیز محقق در
مطالعه کیفی مطالب و کدگذاریها از اسناد و متون بینالمللی و سایت انجمن مدارس
بینالملل که زیر نظر سازمان ملل و یونسکو فعالیت میکند و نیز سایت تخصصی یونسکو
در تهران کمک گرفته است و برای تأیید بیشتر ،این عناصر طراحی در هر مرحله و در
جهت پاسخ به سؤاالت پژوهشی در اختیار چندنفرازاساتید متخصص درزمینهی علوم
تربیتی و روابط بینالملل قرار گرفت و پس از تأیید در هر مرحله ارائه گردید.

بحث و تفسیر یافتههای پژوهش
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یافتههای این پژوهش شامل پاسخ به سؤاالت پژوهش حاضر میباشد که عناصر طراحی
برنامه درسی شامل :اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی –یادگیری ،تکنیکهای ارزشیابی،
منابع و ابزار یاددهی -یادگیری ،فضا و محیط یاددهی -یادگیری مبتنی بر آموزش صلح در
دوره ابتدایی موردبررسی قرارگرفته است .روش اجرای این پژوهش تحلیل محتوای کیفی
با نظام مقولهبندی قیاسی و واحد تحلیل نیز جمله بوده است .کلیه منابع مکتوب و دیجیتال
در دسترس موردمطالعه قرارگرفته و مباحث مربوط به آموزش صلح استخراجشده ،سپس
مفاهیم استخراجی از جمالت مهم و مرتبط با سؤاالت پژوهش در جداول کدگذاری
گردید .جهت تعیین اعتبار این سطح ،مطالب استخراجشده دراختیار متخصصین برنامهریزی
درسی و تعلیم و تربیت قرار گرفت تا صحت آن تأیید شود .حال بر اساس یافتههای
بهدستآمده ،سؤاالت پژوهش تکتک موردبررسی قرار میگیرد.

سؤال اول پژوهش :برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی چه
اهدافی را برمبنای اسناد و متون بینالمللی دنبال میکند؟
مفاهیم مرتبط با سؤال اول پژوهش درباره اهداف برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح
در دوره ابتدایی ،هم دسته شده و در قالب مفاهیم جایگزین شده یا مقولهها جای میگیرد.
یافتههای پژوهش حاضر درباره اهداف برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره
ابتدایی شامل مقولهها یا همان مفاهیم جایگزین شده زیراست :درک حقوق و وظایف
شهروندی ،تقویت روحیه آرامش و آشتی طلبی ،تقویت حس استقالل ،تربیت
زیستمحیطی ،آموزش مراقبتهای فردی ،آموزش بهبود کیفیت زندگی ،آموزش فهم
مذاکره و گفتگو برای حل مشکالت ،تربیت فرهنگی ،درک وابستگی متقابل مردم جهان
به یکدیگر ،فهم برابری و عدالت ،تربیت بینش جهانی ،پرورش تفکر انتقادی ،تقویت
روحیه پرسشگری و خالقیت ،تقویت اعتمادبهنفس وخودپنداره مثبت ،تقویت روحیه
همکاری و مسئولیت پذیری ،تقویت روحیه سازگاری و دگرپذیری ،تقویت دوستی و
محبت.
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سؤال دوم پژوهش :برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی چه
محتوایی را برمبنای اسناد و متون بینالمللی توصیه میکند؟
مفاهیم مرتبط با سؤال دوم پژوهش درباره محتوای برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح
در دوره ابتدایی ،هم دسته شده و در قالب مفاهیم جایگزین شده یا مقولهها جای میگیرد.
یافتههای پژوهش حاضر درباره محتوای برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره
ابتدایی شامل مقولهها یا همان مفاهیم جایگزین شده زیراست :توجه به حقوق فردی،
دموکراسی ،آشنایی با حقوق در روابط بین انسانها ،اهمیت حفظ محیطزیست ،آشنایی با
چگونگی حفظ و سالمتی زیستگاه ،آشنایی با حس مشارکت وهم بستگی بین تمدنی،
انترناسیونالیسم ،آشنایی با عدالت اجتماعی ،آشنایی بافهم فرهنگی ،تقویت حس
همبستگی ،قانون مداری واحساس مسئولیت در برابر دیگران ،اهمیت صلح در زندگی
انسانها ،توجه به پرورش مهارتهای شخصی ،بینشهای مربوط به مهارتهای ارتباطی،
زیستن صلحآمیز ،مهارتهای تفکر و تعقل گرایی ،سهم فرهنگها و مسائل فرهنگی،
جغرافیایی ،اجتماعی ،اقتصادی و صنعتی در گسترش صلح جهانی و آشنایی بااهمیت رشد
و توسعه.

سؤال سوم پژوهش :راهبردهای یاددهی – یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر
آموزش صلح در دوره ابتدایی برمبنای اسناد و متون بینالمللی چیست؟
مفاهیم مرتبط با سؤال سوم پژوهش درباره راهبردهای یاددهی – یادگیری در برنامه
درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی ،هم دسته شده و در قالب مفاهیم جایگزین
شده یا مقولهها جای میگیرد .یافتههای پژوهش حاضر درباره راهبردهای یاددهی –
یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی شامل مقولهها یا همان
مفاهیم جایگزین شده زیراست :استفاده از روشهای تشویقی بهجای تنبیه و تهدید در
جهت پرورش خالقیت دانش آموزان ،استفاده از روشهای عملی در کالس درس بهمنظور
پرورش روحیه کمک به دیگران و دوستی و محبت ،استفاده از روش چگونگی یادگیری
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بهجای یاددادن و با یادگیری مادامالعمر ،طراحی نمایش و ساخت ماکتها ،تشکیل
گروههای همکاری برای فعالیتهای پرورشی و فوقبرنامه و آشنایی با نقشهای اجرایی،
استفاده از روشهای مشاهده و گردش علمی ،ذهنیت بخشی رفتار صلحآمیز از طریق
تشویق دانش آموزان ،استفاده از روش بحث و پژوهش ،تنوع و انعطافپذیری و مبتنی بر
احترام در تدریس ،گنجاندن فعالیتهای مناسب آموزشی با موضوعات صلح و همراه با
خالقیت ،استفاده از تکنیکهای تقویت مهارتهای بیانی و گوش دادن فعاالنه به دور از
تعصب ،استفاده از تکنیکهای پرسشگری همراه با درک حقیقت و استدالل ،استفاده از
روشهای مبتنی برهمدردی ،دلسوزی و رعایت عدالت و ترویج آن (برنامه درسی پنهان).

سؤال چهارم پژوهش :تکنیکهای ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر آموزش
صلح در دوره ابتدایی برمبنای اسناد و متون بینالمللی چیست؟
مفاهیم مرتبط با سؤال چهارم پژوهش درباره تکنیکهای ارزشیابی در برنامه درسی
مبتنی بر آموزش صلح ،هم دسته شده و در قالب مفاهیم جایگزین شده یا مقولهها جای
میگیرد .یافتههای پژوهش حاضر درباره تکنیکهای ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر
آموزش صلح شامل مقولهها یا همان مفاهیم جایگزین شده زیراست :ارزیابی رفتار
فراگیران با دیگران در محیط مدرسه درباره رعایت ریز فاکتورهای صلح و تشویق
فراگیران به تأمل و یادگیری از اشتباهاتشان ،ارزیابی دانش آموزان از چگونگی تهیه
گزارش درباره فیلمهای آموزشی و نقد آنها با موضوع صلح ،استفاده از هنر در ارزیابی
قدرت تشخیص دانش آموزان در شناسایی ریز فاکتورهای صلح ،ارزیابی چگونگی
کارگروهی ،تعاون و سایر رفتارها و فاکتورهای مبتنی بر صلح در گردشهای علمی و
کالس درس ،ارزیابی قدرت تشخیص دانش آموزان در شناسایی ریز فاکتورهای صلح از
طریق به پایان رساندن داستانهای ناتمام بهعنوان یک تکلیف.
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سؤال پنجم پژوهش :منابع و ابزار یاددهی -یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر
آموزش صلح در دوره ابتدایی برمبنای اسناد و متون بینالمللی چیست؟
مفاهیم مرتبط با سؤال پنجم پژوهش درباره منابع و ابزار یاددهی -یادگیری در برنامه
درسی مبتنی بر آموزش صلح ،هم دسته شده و درقالب مفاهیم جایگزین شده یا مقولهها
جای میگیرد .یافتههای پژوهش حاضر درباره منابع وابزاریاددهی -یادگیری در برنامه
درسی مبتنی بر آموزش صلح شامل مقولهها یا همان مفاهیم جایگزین شده زیراست:
استفاده ازهنر در آموزش صلح ،استفاده ازشعر در آموزش صلح ،دوستی و محبت ،ابزار
موسیقی در جهت آموزش صلح و ایجاد آرامش ،ارائه داستانهایی با محوریت صلح و
دوستی.

سؤال ششم پژوهش :فضا و محیط یاددهی -یادگیری در برنامه درسی مبتنی
بر آموزش صلح در دوره ابتدایی برمبنای اسناد و متون بینالمللی چیست؟
مفاهیم مرتبط با سؤال ششم پژوهش درباره فضا و محیط یاددهی -یادگیری در برنامه
درسی مبتنی بر آموزش صلح ،هم دسته شده و درقالب مفاهیم جایگزین شده یا مقولهها
جای میگیرد .یافتههای پژوهش حاضر درباره فضا و محیط یاددهی -یادگیری در برنامه
درسی مبتنی بر آموزش صلح شامل مقولهها یا همان مفاهیم جایگزین شده در زیراست که
این مقولهها عبارتند از :ایجاد محیط امن و دوستانه ،ایجاد محیطی برای آزاداندیشی و تفکر
درباره مسائل ،ایجاد محیط پرتحمل ،پذیرا و حمایتگر آموزشی ،ایجاد محیطی با
فرصتهای برابر آموزشی به دور از تبعیض ،ایجاد محیطی قابل اعتماد و فارغ از تهدید.

جمعبندی
آموزش برای صلح رامی توان یک مدل مفهومی دانست که مدارس میتوانند با استفاده
از آن برنامهای مبتنی بر انتقال ارزشهای جهانی ،رفتارهای پایدار و ایجاد مهارتها بسازند
که دانش آموزان ما را قادر خواهد ساخت به شهروندان فعال جهانی تبدیل شوند و
ازآنجاییکه آموزش وپرورش فرآیندی است که برای تغییر و تعدیل رفتار فراگیران تالش
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میکند و برای تحقق هدفهای مشخص به فعالیت میپردازد ،در این عرصه پهناور عوامل
گوناگونی اثرگذار است که در این میان نقش اساسی بر عهده برنامه درسی و طراحان
برنامه درسی است که عناصر اصلی آن شامل اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی –
یادگیری و روشها و تکنیکهای ارزشیابی هست .هدف از آموزش برای صلح را میتوان
پرورش شهروندان جهانی فعال با ویژگیهایی شامل :آگاهی از وابستگی متقابل انسانها در
چارچوب جهانی ،مصمم بودن به گسترش صلح ،حقوق بشر و دموکراسی ،آگاهی از
مسئولیت خود در قبال نفس خویش و محیط اجتماعی و فیزیکی خود ،داشتن وجدان
حساس نسبت به تغییرات فن آوری و اجتماعی و پیامدهای احتمالی آن تغییرات،
برخورداری از رفتار ،استانداردها و عادتهای کاری که تضمینکننده یادگیری در تمام
عمر هستند ،دارا بودن اعتمادبه نفس ،استقالل و احترام و نیز تمایل به گرفتن تصمیمهای
عاقالنه و سنجیده دانست؛ بنابراین هدف آموزش صلح باید توسعه همهجانبه شخصیت و
ماهیت بشری و پرورش حس احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر باشد .آموزش باید
تفاهم ،تحمل و دوستی را در میان همه ملتها و گروههای نژادی و مذهبی گسترش داده و
به فعالیتهای سازمان ملل در برقراری صلح کمک کند .اکنون زمانی است که جامعه
جهانی و آموزشوپرورش وظیفه اطمینان بخشیدن به مردم رادارند ،محتوای کتب درسی و
آموزشی نقش مؤثری در ارتقای برابری ،صلح و تصور حقوق بشر جهانی دارد ،درنتیجه
تمامی برنامههای درسی و آموزشی مؤسسات و مراکز آموزشی باید در جهت ارتقای
عزتنفس افراد ،آگاهی اجتماعی و ایجاد توانایی شرکت در تمامی سطوح جامعه از ملی
تا جهانی باشد .هنگامیکه در مورد حقوق بشر کار میکنیم این فرصت هست که رابطه
میان حقوق و مسئولیتها و تنشی که میتواند بهواسطه نقض حقوق فردی ،خانوادگی،
اجتماعی ،ملی و جامعه جهانی به وجودمی آید بررسی شود .برنامه آموزش برای صلح
رامی توان به روشهای گوناگون در برنامه درسی گنجاند .این روش ها در بسیاری از
سیستمهای ملی آموزش و بسیاری از مدارس مستقل در تمام جهان نیز رایج هستند .ازجمله
مهمترین این روشها ،تجربیات زیسته دانش آموزان را مدنظر قرار میدهد و مروج
رویکرد ساختارگرایانه نیز هست .در این روش معلمان متوجه هستند که دانش آموزان با
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خود یک دانش اولیه را به هر موقعیت یادگیری میآورند و بهواسطه فعالیتهایی که معلم
آنها را طراحی کرده در برنامه درسی درگیرمی شوند ،دانش آموزان با درک تجربیات
خود به ساختن معنی مبادرت میکنند ،این فرآیند را باید بهصورت یک فرآیند چرخشی
در نظر گرفت .بهعنوان بخشی ازفرآیند ساخت معنی توسط یادگیرندگان باید به آنها
فرصت تعمق درباره آنچه فرا میگیرند داده شود ،با درونی شدن این فرآیند انتظار میرود
که دانش آموزان به آنچه یاد میگیرند عمل نیز بنمایند .ارزشیابی و روشهای آن نیز
ازجمله عناصر اساسی برنامه درسی است؛ بنابراین نیاز به ارزیابی دانشآموزان برای
تبدیلشدن به شهروندان فعال جهانی برای موفقیت برنامه آموزش برای صلح اهمیت
کلیدی دارد .آموزش برای صلح در حیطه یادگیری عاطفی به ظهورمیرسد که اندازه
گیری صد درصد کمی آن ممکن نیست ازاین رو ارزیابی کارآمدی برنامه آموزش برای
صلح در آموزش دانش آموزان و جامعه مدرسه بهطورکلی می تواند از روی وجود
شاخصهایی که توسط انجمنهای بینالمللی ،یونسکو و پژوهشگران مختلف صورت
میگیرد انجام شود و ازآنجاکه هیچکس نمیتواند منکر اهمیت یک جهان سالمتر ،با
آرامش تر و صلح پذیرتر باشد ،چنین جهانی به دست نخواهد آمد مگر اینکه اذهان انسان
از همان سنین کودکی و نوجوانی از هرگونه خشونت ،بیزاری و نفرت مبرا شود؛ بنابراین
مدارس باید از همان دوران کودکی و نوجوانی از هر فرصتی برای ارائه چنین آموزشهایی
استفاده نماید .آموزش برای صلح را میتوان به سه بخش کلی تقسیمبندی کرد که شامل:
صلح با خود ،صلح با طبیعت و صلح اجتماعی است .در مرحله نخست باید در
آموزشهایی به کودک ،خودباوری و دوست داشتن خود واقعی آموزش داده شود .اگر
کودک و حتی هر انسانی خصوصیات فردی خود را نپذیرد ،در آینده نیز نمیتواند صلح را
در بین دوستان و اجتماع خود برقرار نماید .در مرحله بعدی باید به کودک آموخت که با
محیط پیرامون خود از گیاهان و حیوانات رفتار دوستانه و صلحآمیزی داشته باشد و از
روییدن یک گل در شکاف دیوار لذت ببرد .برای حیوانات حق زندگی قائل شود و
بهطورکلی با محیط اطراف خوددوست باشد و حتی به اشیاء عشق بورزد .در مرحله نهایی
باید صلح اجتماعی آموخته شود .کودک باید بداند چگونه از حقوق فردی خود دفاع
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کند ،بدون اینکه فرهنگ صلح را زیر پا گذاشته باشد .یکی از بارزترین نمادهای عدم
برقراری صلح رقابت درسی در بین دانش آموزان ،رشتههای مختلف ورزشی و نمره
ساالری در مدارس است که باید از آن جلوگیری کرد .بهطورکلی آموزش واقعی نباید در
جهت طرد دیگران قدم بردارد بهطوریکه مواجهشدن با دیگران از طریق گفتگو و مذاکره
یکی از ابزارهایی است که تعلیم و تربیت در قرن حاضر به آن نیازمنداست؛ بنابراین به دلیل
اهمیت موضوع آموزش صلح و توجه به آن در برنامه درسی مدارس بهویژه دوره ابتدایی
که سرآغاز رشد فکری و عقالنی دانش آموزان است پژوهش حاضردرصدد برآمد که به
طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی بهصورت یک مطالعه کیفی
برآید  .با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش ،میتوان از کنار هم قراردادان مقولههای
بهدست آمده برای هریک از عناصر مبانی علمی ،اهداف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی –
یادگیری و تکنیک های ارزشیابی فراگیر به مدل پیشنهادی برای طراحی برنامه درسی مبتنی
بر آموزش صلح دستیافت .بهطورکلی پژوهش حاضر بهعنوان یک مدل طراحی برنامه
درسی مبتنی بر آموزش صلح برای کلیه برنامه ریزان و دستاندرکاران تعلیم و تربیت
کشور این امکان را فراهم مینماید که با یک زاویه دید جدید به بازنگری جدی در عناصر
برنامههای درسی کشور در دوره ابتدایی بپردازند و مدارس نیز میتوانند با استفاده از آن
برنامهای مبتنی بر انتقال ارزشهای جهانی ،رفتارهای پایدار و ایجاد مهارتها بسازند که
دانش آموزان ما را قادر خواهد ساخت به شهروندان فعال جهانی تبدیل شوند و این درک
و فهم میتواند راهنمای آنها برای تحقق انسانیت ،صلح و آرامش در جهان باشد.
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