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پژوهش حاضر باهدف طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی انجام گرفت. این 

آموزش المللی در ارتباط با بین کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی متون و اسنادپژوهش با به

وابسته به سازمان ملل و  یهاانجمنالمللی و پژوهش شامل متون و اسناد بین حوزهصلح پرداخته است. 

ٔ  الملل که درزمینهیونسکو و انجمن مدارس بین آموزش صلح در دوره ابتدایی چارچوب مناسب ارائه  ٔ 

ف و سؤاالت پژوهش برای و نیز از کلیه منابع چاپی و الکترونیکی در دسترس مبتنی بر اهدا اندداده
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 مقدمه

 مواردعمیقی فراروی جامعه جهانی وجود دارد.  یهاچالشدر آغاز هزاره جدید 

بار میزان جنایات خشونت شیافزااز جامعه،  جوانانگیری متعددی چون انزوا و گوشه

المللی ازجمله های متعدد محلی و بینزیست و درگیریجوانان و نوجوانان، تخریب محیط

موجود در جهان معاصر و گسترش وسایل  یهایدگیچیپعلت  بهباشند. این مسائل می

، نیدواگیرند )ها فرامیجمعی، بسیاری از کودکان، خشونت را از طریق رسانهارتباط

 (.0 ص، 5111
اند، ترویج داده ازپیشخشونت را بیش یاانهیراهای همچنین ظهور اینترنت و بازی

شده و در قالب رفتارهای عادی و روزمره  فرهنگتدریج خشونت جزئی از که بهنحویبه

سازی خشونت ای که از آن تحت عنوان طبیعیشود، پدیدهنوجوانان و جوانان متبلور می

 (.3 ص، 5312شود )فتحی، برده مینام
بهترین  یحتاست که  بر این باور« آموزش صلح»جیمزیکی از محققان در حوزه 

های مدارس نیز خشونت را هرروز از طریق قوانین و مقررات، محتوای آموزشی و روش

آموزشی بدون  مقرراتقوانین و  کههنگامیوی،  زعمبهنمایند. تعلیم و تربیت اعمال می

 صورتبهشود یا برنامه درسی مدارس آموزان تدوین و اجرا میمشارکت دانش

 بر اساس نظرات بزرگساالن و بدون کمترین توجه به نیازهای فقطشده، بندیزمان

 (.33 ص، 0222ترویج کننده خشونت است )جیمز،  خودگردد، آموزان تدوین میدانش
تواند برند، میاین نوع خشونت که از آن تحت عنوان خشونت ساختاری نیز نام می

 درآموزان ترویج دهد. شهای عاطفی و هیجانی را در بین دانالعملاحساسات و عکس

گونه کنترل و اختیاری بر زندگی و کنند که هیچآموزان فکر میچنین وضعیتی دانش

خود  احساسنفس و تحصیل خود ندارند و نتیجه طبیعی این فرایند، آسیب دیدن عزت

های مهم حقوق بشر است که باید به آن توجه که خود یکی از مؤلفه هاستآنارزشمندی 

 (.0 ص، 5312)فتحی،  ویژه کرد



 1969 تابستان، 7، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  99

 

 اما ؛در مدارس صحبت کرد« آموزش صلح»در چنین شرایطی شاید به سختی بتوان از 

تواند نمی« آموزش صلح» کهکند شده این حقیقت را گوشزد میحال مطالعات بیاندرعین

ها سازی بچهتنها بر توقف خشونت فیزیکی در مدرسه و جامعه متمرکز باشد بلکه آماده

جانبه است که آگاهی آنان را از خود، آمیز مستلزم تعلیم و تربیتی همهگی صلحبرای زند

 یاجراتنها باید از طریق زیست افزایش دهد و این امر نهو محیط فرهنگاجتماع، 

و اجرای قوانین،  نیتدوهای تربیتی، باید در قالب فعالیت بلکه، «آموزش صلح» یهابرنامه

 مدارسویژه در سطح مالت موجود در سطح مدرسه بههای آموزشی و فضا و تعاروش

پذیری برخوردارند دنبال شود. اهمیت و ها از آمادگی بیشتری برای جامعهابتدایی که بچه

مطالعاتی جدیدی  حوزهسازی کودکان و نوجوانان برای صلح، ضرورت آموزش و آماده

ته جوانی است که رش به وجود آورده است. آموزش صلح« آموزش صلح»را تحت عنوان 

آمیز و زیست مسالمت عدالتای مبتنی بر های الزم برای ایجاد جامعهدرصدد خلق فرصت

 (.3 ص، 0223است )مک فارلند، 
شود که همراه با با دقت نظر در برنامه درسی مدارس دوره ابتدایی جهان مشاهده می

 لیقبه جهانی، از باهدف آگاه ساختن از مسائل عمد ییهاآموزششدن، فرآیند جهانی

در اکثر « آموزش صلح» وتوسعه پایدار، حقوق بشر، صلح و امنیت محیط آغاز شده است 

 رخنههای درسی شده و در تمامی برنامهعنوان یک آموزش مدون مطرحکشورهای دنیا به

های صلح در اکثر دهد که فهرست اهداف برنامهنموده است. شواهد و مطالعات نشان می

های گیریهمه در کشورهای مختلف جهتوبیش مشابه است. بااینهان کمج یکشورها

هستند که  ییکشورهاهای آموزش صلح وجود دارد. گوناگونی درباره اصول متون و روش

آیند. تربیت ناکافی حساب میجویانه بههای صلحفعالیت مانعهای بدبینی، رشته هاآندر 

ٔ  غلب از موانع فعالیت درزمینهمعلمان و کمبود منابع برای مطالعه، ا  به «آموزش صلح» ٔ 

روند، چون بنیادهای نظری گوناگونی برای این نوع آموزش وجود دارد. مثالً در شمار می

شود که تفاهم و همکاری یک کارآموزشی تصور می« آموزش صلح»کشورهای غربی، 

به معنای تعلیم « حآموزش صل»دهد و در کشورهای سوسیالیستی، می شیافزاالمللی را بین

ها وپرورش رسمی کشور است و همه این آموزشقالب نظام آموزش درانسانیت و برابری، 
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آموزش صلح هست، زیرا صلح هدفی برای رشد تاریخی جوامع  بهدرواقع وابسته 

 درسوسیالیستی شده است، در این کشورها عمالً فاصله میان نظر و عمل بسیار بوده است. 

های حاکم بر جامعه و عدالتیهمان آموختن بی« آموزش صلح»توسعه، کشورهای درحال

و تالشی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و ملیت  هاستآنتالش برای کاهش یا از بین بردن 

 .(61، ص 5113است )سانز، 

عدالتی، تخریب های اخیر خاورمیانه با جنگ و خشونت، بیازآنجاکه در سال و

همراه با آن امنیت اقتصادی، امنیت  روبروست و مسلماً هاآنمحیطی و اثرات زیست

محیطی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی وهم چنین امنیت نظامی فرهنگی، امنیت زیست

صورت کشورهای منطقه نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد بنابراین ضرورت دارد که به

دوره ابتدایی که ویژه به مفهوم آموزش صلح در مدارس و در کتب درسی باالخص 

رو پژوهش سرآغاز رشد و تحول فکری و عقالنی دانش آموزان است پرداخته شود. ازاین

طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی  حاضر درصدد برآمد تابه

رهنمودهای بسیاری را برای برنامه ریزان و  تواندیمبپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش 

رکاران تدوین کتب درسی ارائه نماید تا در کتب درسی مخصوصاً کتب درسی انددست

المللی کردن که بینآموزش صلح لحاظ شود و ازجمله این یهامؤلفهدوره ابتدایی 

عنوان شهروند جهانی و ترویج فرهنگ شهروند جهانی در درسی و نگریستن به یهابرنامه

پژوهش حاضر این موضوع را به محتوای کتب درسی مدنظر قرار گیرد و نیز 

که به تربیت معلمان و  کندیماندرکاران و برنامه ریزان درسی و آموزشی گوشزد دست

آموزش صلح اقدام نمایند تا آموزش  یهامؤلفهآموزش ضمن خدمت معلمان در راستای 

 یهاهدفدرستی صورت گیرد و محتوای کتب درسی در راستای آموزش صلح به

تی تحقق یابند و نیز برای داشتن آموزش صلح جهانی باید به تغییر درسآموزشی به

یاددهی ـ یادگیری و نیز به ارزشیابی مستمر دانش آموزان و معلمان و مراکز  یهایاستراتژ

 نیز ابزار یادگیری و در این راستا منابع و و آموزشی در راستای آموزش صلح اقدام نمایند

 غفلت قرارندهند. دنیز مور محیط یادگیری را و فضا
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 داخلی یهاپژوهش

آموزش صلح یونسکو در  یهامؤلفه( در پژوهشی با عنوان بررسی 5311فالح نودهی ) 

ساله نظام انداز بیستچشم سند 5313-5311اسناد و مدارک جمهوری اسالمی ایران 

بشر اند از: حقوق گانه آموزش صلح را که عبارتهفت یهامؤلفهجمهوری اسالمی ایران، 

وطنی، حفاظت ، خود و دیگران، جهانهافرهنگو دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ 

درسی موردبررسی قراردادند و به این نتایج  یهاکتابزیست و معنویت را در محیط

ترین فراوانی مربوط به کم یافتند که بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفه خود و دیگران ودست

 .هستزیست ونالیسم و حفاظت از محیطانتر ناسی یهامؤلفه

درسی علوم اجتماعی  یهاکتاب( در پژوهشی با عنوان تحلیل محتوای 5311هاشمی )

گیری یافته است که جهتدوره ابتدایی بر اساس مؤلفه آموزش صلح به این نتیجه دست

درسی در ارتباط با آموزش صلح بر حفظ انسجام ملی و تمامیت ارضی  یهاکتاباصلی 

های استعماری کشورهای کشور، شناسایی دشمن، آشنا ساختن یادگیرندگان باسیاست

قدرتمند غربی، عدم توازن قدرت و مبادالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها در 

 .هستالمللی و مقابله با فتنه و تهاجم دشمنان سطح بین

زش حقوق بشر در آمو یهامؤلفه( در پژوهشی به بررسی میزان توجه به 5311قلتاش )

نشان داده است که  جینتاهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی پرداخته است. کتاب

به  درصد 61/52 وبه بعد عاطفی  درصد 33/7به بعد شناختی، درصد 03/51درکتب درسی 

، هاانساندر روابط بین  حقوقو به حقوق فردی،  بعد عملکردی حقوق بشر توجه شده است

 و دموکراسی پرداخته است.کودکان  حقوق

درسی تعلیمات  یهابرنامه( در پژوهشی به بررسی تحلیل محتوای 5312تیغ بخش )

پژوهش شامل  یهامؤلفهشدن پرداخته است. پدیده جهانی یهامؤلفهاجتماعی برمبنای 

زیست و آموزش آموزش شهروندی، آموزش چند فرهنگی، آموزش صلح، آموزش محیط

مورداستفاده در تحلیل محتوای پژوهش آنتروپی شانون و واحد سالمت بودند. روش 

وتحلیل و تصاویر( بود. نتایج حاصل از تجزیه هانیتمر، هاپرسشتحلیل نیز صفحات )متن، 
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( و 007/2نشان داد که به هر چهار مؤلفه آموزش جهانی یعنی آموزش شهروندی ) هاداده

( به 021/2( و آموزش صلح )021/2(، آموزش چند فرهنگی )006/2آموزش سالمت )

( 531/2زیست )شده بود و این در حالی بود که به مؤلفه آموزش محیطیک نسبت پرداخته

حس همبستگی، احساس مسئولیت در  یهاشاخصشده بود و نیز به در حد کم پرداخته

و میزان توجه به  هاانسانبرابر دیگران، فرهنگ گذشت و بخشش، اهمیت صلح در زندگی 

 جنگ به ترتیب ضریب اهمیت توجه شده بود. یهابیسآ

( در پژوهش خود با عنوان آموزش صلح به متمم پیشنهاد یونسکو در 5312ذکاوتی )

کرده و اشاره در آموزشمورد به رسمیت شناختن آموزش صلح در حکم اصلی فراگیر 

ند و بر نوشته است: هدف آموزش صلح پرورش انسانی است که بتواند منتقدانه فکر ک

خود نسبت به زندگی برای خلق دنیایی عادالنه با دیگران  یدوستانهاساس دیدگاه انسان 

اصلی جهانی یعنی انقالب  یمسئلههمکاری کند در این زمینه او عقیده دارد آموزش چهار 

با یکدیگر تا حد  هاآنزیست، اطالعات و ارتباطات و صلح و تبیین ارتباط فناوری، محیط

 ر کاهش احتمال جنگ مؤثر است.زیادی د

المللی به نقل از ( در پژوهش خود با عنوان حقوق بشر، صلح و امنیت بین5312ساعد )

تربیتی نظیر آموزش  یهاانیجرآموزش جهانی را در  یهاشهیر 5111سازمان ملل در بیانیه 

توصیه  آموزش ابتدایی را 5111برای صلح جستجو نموده است که سازمان ملل در بیانیه 

را برای تربیت پایه بررسی کرده است که شامل مواردی چون: تربیت  یابرنامهنموده و 

که باید  هستحقوق بشر، تربیت صلح، تربیت چند فرهنگی و بین فرهنگی، تربیت محیطی 

اندرکاران نظام آموزشی این موارد را مدنظر قرار داده و این موارد را برنامه ریزان و دست

 درسی مدارس بگنجانند. یهاامهبرننیز در 

آموزش صلح درکتب  یهامؤلفه( در پژوهشی با عنوان بررسی 5310عابدینی بلتورک )

آموزش صلح شامل: حس همبستگی، فرهنگ گذشت و  یهامؤلفهدرسی دوره ابتدایی، 

فردی، نفی  یهاتفاوتبخشش، احساس مسئولیت در برابر دیگران، شناخت تنوع و 

نژادی و مذهبی و دوست داشتن دیگران را موردبررسی قرار داده است، تمایزات قومی، 

های پژوهشی نشان داده روش مورداستفاده در تحلیل محتوا آنتروپی شانون بوده و یافته
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ترین است که بیشترین فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حس همبستگی کم

 .هستی و مذهبی فراوانی مربوط به مؤلفه نفی تمایزات قومی، نژاد

حقوق بشر در محتوای  یهامؤلفه( در پژوهشی با عنوان جایگاه 5310علی عسگری )

که: توجه متعادلی  اندیافتهدرسی دوره آموزش ابتدایی ایران به این نتایج دست یهاکتاب

حقوق بشر نشده و در میان صفحات کتب درسی این دوره بیشترین ضریب  یهامؤلفهبه 

به مؤلفه حقوق اساسی و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق اهمیت مربوط 

و بیشترین ضریب اهمیت مربوط به خرده مؤلفه  هستاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

حق دادخواهی  یهامؤلفهمحیطی و کمترین ضریب اهمیت مربوط به خرده حقوق زیست

 .هستعادالنه و حق مالکیت 

وان تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره ابتدایی ( پژوهشی با عن5313زینالپور )

مبتنی بر مفاهیم حقوق بشر انجام داده است، روش مورداستفاده در تحلیل محتوا آنتروپی 

گر آن است که در کتب درسی علوم اجتماعی توجه های پژوهشی نشانشانون بوده و یافته

میت به ترتیب مربوط به یکسانی به مفاهیم حقوق بشر نشده بود. بیشترین ضریب اه

تشکیل حکومت و مشارکت در اداره جامعه، آزادی عقیده، حق حیات و حق  یهامؤلفه

های ضریب اهمیت )درحد صفر( به ترتیب مربوط به مؤلفه نیترکمامنیت اجتماعی بوده و 

آزادی و امنیت شخصی، حق مالکیت، حق آزادی اجتماعی، حق اشتغال به مشاغل 

 .هست، حقوق زنان و حقوق کودکان هاتیلاقعمومی، حقوق 

 خارجی یهاپژوهش

( در پژوهشی با عنوان دگرگونی آموزش 0221( به نقل از بتی راردون )0227لین ) 

برای صلح به این نتیجه رسیده است که هدف از آموزش جهانی باید تربیت شهروندانی 

آموزشی و مدارس مثالً نظام  یهانظامباشد که بتوانند صلح را در جهان حاکم سازند، ولی 

که جو کوتاهی نموده و مدارس بیشتر از اینآموزشی آمریکا در تربیت شهروندان صلح

وپرورش و ازآنجاکه آموزش اندشدهخواهان صلح باشند بیشتر خواهان جنگ و خشونت 

وپرورش در قرن حاضر باید به بنابراین آموزش هست؛عامل مهمی برای ایجاد صلح جهانی 
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وپرورش دریس فرهنگ صلح برای دانش آموزان تمرکز نماید و الزم است که آموزشت

جویانه بر اساس دوست صلح یهایآگاهمربوط به  یهاهدفاهداف خود را در راستای 

 داشتن تغییر جهت بدهد.

بانگش جهانی به این موضوع « آموزش حقوق بشر»( در پژوهشی با عنوان 0221پیرس )

کته کلیدی تعریف آموزش حقوق بشر در هدف نهفته است یعنی توسعه پرداخته است که ن

های یکی از بهترین راه شودینمفرهنگ حقوق بشر که به روش و محتوای خاصی محدود 

و  هاارزشاساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن  یهایآزادترویج حقوق بشر و احترام به 

و  هستآن آموزش حقوق بشر ضروری منظور تحقق یافتن اصول حقوق بشر است که به

اولین مرحله در جهت درک بهتر حقوق بشر گنجاندن آن در برنامه درسی در سطوح 

 باشد.میویژه دوره ابتدایی مختلف آموزشی به

( آموزش جهانی را شامل آموزش صلح 0252( به نقل از تسنیم ابراهیم )0250ولز )

. داندیممتفاوت و دموکراسی  یهافرهنگیعنی آموزش در راستای همکاری و احترام به 

ارتباط داد که هدفش همدردی،  هاانسانالمللی آن را با تربیت بین توانیملذا به دالیلی 

صدر و سعه هاتفاوتنظر دیگران، بلوغ در فهم، پذیرش احترام به اهمیت مالحظه نقطه

 است.

« صحیح یابرنامهصلح، برنامه درسی آموزش »( در پژوهش خود با عنوان 0250آچه )

، ما متفاوت هستیم اما هاانسانپذیری جوامع درباره به بررسی مفاهیم حقوق بشر و مسئولیت

اجتماعی ما، قوانین قضاوت و احترام،  یهانقشمشابه، تضادها و ما، مدیریت متضاد، 

 صدرسعه هایراهاقتصادی،  یهاقضاوتنمودار صلح، صلح اجتماعی، قضاوت اجتماعی، 

درسی  یهابرنامهعشق به صلح پرداخته است. وی معتقداست که این مسائل باید در  و

 ویژه دوره ابتدایی مدنظر قرار گیرد.به

( کارشناس آموزش صلح آمریکا که بیش 0221( به نقل از بتی راردون )0250بروک )

ا تحلیل از صد راهنمای برنامه درسی درمورد صلح از مقطع پیش دبستانی تا دبیرستان ر

یافته است که: بتی راردون در تحقیقات خود به این نتایج دست کندیمنموده است، بیان 

که هیچ مرز و روش دقیق و هیچ استانداردی وجود ندارد که مشخص نماید آموزش صلح 



 1969 تابستان، 7، شمارة دوم، سال های کیفی در برنامه درسیپژوهشفصلنامة /  77

 

گیرد او در تحلیل خود روی نه موضوع در رابطه با آموزش صلح برمی در چه چیزی را

و آموزش موضوعاتی مانند هماهنگی، حل تعارضات، عدم خشونت یا مطالعاتی انجام داد 

زیست جهانی و فهم چند فرهنگی را عدم تعارض، حقوق بشر، عدالت اجتماعی، محیط

عنوان اجزا سازنده رفتار معرفی نموده است. او همچنین یکی از اهداف آموزش صلح را به

عنوان شهروندان جهانی عمل می سازد بهکه ما را قادر داندیم ییهایآگاهتوسعه و ارتقای 

 نماییم.

درسی  یهاکتاب( در پژوهشی با عنوان فهم حقوق بشر معتقدند 0250پاور و آلیسون )

حقوق بشر، صلح و عدالت ایفا کند آنچه واضح است  یهباید نقش مهمی درزمین

ر فرآیند درسی باید بازتاب مسائل اجتماعی و فردی باشد تا دانش آموزان د یهاکتاب

 .ابندییمهای خودآگاهی نهادینه شدن شخصیتشان از وظایف و مسئولیت

« ساختاریک جامعه جهانی برای فرهنگ صلح»( در پژوهشی که با عنوان 0253ورنر )

داستان ارتباطات حسی عمیق  انجام داده است معتقداست قدرت تنوع و پتانسیل ذاتی شعرو

متخصصان تعلیم و تربیت به مربیان  روازاین کند ویژه کودکان ایجادمیدر مخاطبین به

دهند که با استفاده ازشعروارائه داستان برای کودکان مفاهیمی چون صلح، آموزش می

عنوان ارائه داستان برای کودکان را به همواره شعرو و کنند و محبت را نهادینه یدوست

 امر آموزش درنظرداشته باشند. در تأثیرگذار ابزاری مهم و

صلح، راهنمای معلم برای  هایراهیادگیری »( در پژوهشی با عنوان 0253یونسکو ) 

 ییهانیتمر، هابرنامهصلح، طراحی  هایراهبه بررسی مفاهیم آموزش صلح، « آموزش صلح

 ییهاتیفعالبرای آموزش صلح، کشف  ییهامدل، سازدیمکه مدارس رامکانی برای صلح 

رای دوست داشتن یکدیگر، ساختار صلح در جوامع و برای یادگیری صلح، یادگیری ب

 .پردازدیمصلح و آموزگار صلح  یهاروشکشورها، ارزیابی صلح در مدارس، 

هدف « آموزش برای صلح»( در پژوهش خود با عنوان 0251الملل )انجمن مدارس بین

اهی از : آگداندمیهای زیر آموزش برای صلح را پرورش شهروندان جهانی فعال با ویژگی

بودن به گسترش صلح، حقوق بشر و  مصممدر چارچوب جهانی،  هاانسانوابستگی متقابل 

دموکراسی، آگاهی از مسئولیت خود در قبال نفس خویش و محیط اجتماعی و فیزیکی 
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آوری و اجتماعی و پیامدهای احتمالی آن خود، داشتن وجدان حساس نسبت به تغییرات فن

کننده یادگیری های کاری که تضمینفتار، استانداردها و عادتتغییرات، برخورداری از ر

نفس، استقالل و احترام و نیز تمایل به گرفتن در تمام عمر هستند، دارا بودن اعتمادبه

 عاقالنه و سنجیده. هایتصمیم

به بررسی « آموزش صلح وتغییر شکل متضاد»( در پژوهش خود با عنوان 0256جاگر )

ادگیری برای صلح، فرآیندهای یادگیری، مکان یادگیری و تنظیمات مفاهیم پایه مکان ی

هدف برای آموزش صلح،  یهاگروهگیری شده، عنوان ارزش جهتیادگیری، صلح به

برای آموزش صلح در مدارس، آموزش صحیح و  یانهیزمنگرش اجتماعی و مفاهیم 

 .پردازدیماصولی و آموزش صلح ساختاری 

 اهداف پژوهش

 هدف کلی

 طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی. -

 اهداف جزئی

برمبنای اسناد و  تدوین اهداف برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی -5

 المللی.متون بین

برمبنای اسناد و  تدوین محتوای برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی -0

 المللی.متون بین

 یادگیری مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی -یاددهی تدوین راهبردهای -3

 المللی.برمبنای اسناد و متون بین

برمبنای اسناد و  ارزشیابی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی یهاکیتکنارائه  -3

 المللی.متون بین
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ح در دوره ابتدایی یادگیری مبتنی بر آموزش صل -تعیین منابع و ابزار یاددهی -1

 المللی.متون بین و برمبنای اسناد

یادگیری مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی  -تعیین فضا و محیط یاددهی -6

 المللی.متون بین و برمبنای اسناد

 اساسی پژوهش یهاسؤال

برمبنای اسناد و  برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی چه اهدافی را-5

 ؟کندیمالمللی دنبال ون بینمت

برمبنای اسناد و  برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی چه محتوایی را -0

 ؟کندیمالمللی توصیه متون بین
یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره  –راهبردهای یاددهی  -3

 المللی چیست؟برمبنای اسناد و متون بین ابتدایی

 ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی یهاکیتکن -3

 المللی چیست؟برمبنای اسناد و متون بین

یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره  -ابزار یاددهی منابع و -1

 المللی چیست؟ابتدایی برمبنای اسناد و متون بین

گیری در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره یاد -فضا و محیط یاددهی -6

 المللی چیست؟ابتدایی برمبنای اسناد و متون بین

 روش پژوهش

در پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤاالت پژوهش و مطابق با اهداف به تحلیل متون 

شده است. لذا روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی انتخاب موجود در جهان پرداخته

با بلکه  کندینمبایستی گفت که پژوهشگر کیفی فقط از یک روش استفاده  گردیده است.

نهفته  سلسله رویکرد سروکار دارد و این رویکردها بر بازشناسی معناهای ضمنی و یک

کم بخشی از یک که دست هر فردیتاریخی و مفهومی در عمل پژوهش تأکید دارد. 
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ام یک پژوهش کیفی خوب مستلزم انجام که انج داندیمپژوهش کیفی را انجام داده باشد 

های مختلف درباره روش یک پژوهش نیست، بلکه منبع اصلی یک سری از دستورالعمل

در پژوهش کیفی، درگیری پژوهشگر در فرآیند جستجوی معنا و  و شناخت کسب دانش

جدید  یهانشیبحقیقت در رابطه با عنوان پژوهش و درواقع تالش برای شناختی است که 

 (.5311)هومن،  کندیممفیدی را ایجاد و 

گفت که مطالب موجود در یک متن را  توانیماز مزایای روش تحلیل محتوای کیفی 

مرحله مورد تحلیل قرارداد وهم چنین باید در این تحلیل از بهباید به شکل مرحله

ومی مطالب را در قالب واحدهای تحلیلی مفه تا بتوانقانونی پیروی کرده  یندهایفرآ

شده موجود در تفسیر یک متن وهم چنین سؤاالت مطرح یهاجنبهبندی کرد. تقسیم

را با دقت فراوان در  هاآنباید  رندیگیمهایی قرار بندیدر قالب دسته هاآندرمورد 

 (.337 ص، 5310چارچوب فرآیند آنالیز اصالح و ویرایش کرد )فلیک، 

ست: تعریف واحد تحلیل )کلمه، جمله، مراحلی که در تحلیل محتوای کیفی مدنظر ا

بندی و یک طرح بندی، اصالح نظام مقولهاز مقوله استفاده، هادادهپاراگراف( کاهش 

صورت قیاسی وهم استقرایی توسعه یابند( هم به تواندیمکدگذاری  یهاطرحکدگذاری )

 (.3 ص، 0226های کیفی )مایرینگ، ، ارائه گزارش از دادههادادهبر اساس 

برای پاسخ به سؤاالت نیاز به مرور  محققبوده است. « جمله»در این تحقیق واحد تحلیل 

متون مرتبط دارد یعنی برای بررسی آموزش صلح و استخراج عناصر بر اساس آموزش 

المللی در ارتباط با موضوع پژوهش موردبررسی قرارگرفته سپس از صلح، اسناد و متون بین

 –های یاددهی مده برنامه درسی شامل: اهداف، محتوا، روشآدستبندی نتایج بهجمع

یادگیری  -و فضای یاددهی طیمحو ابزار،  منابعارزشیابی،  یهاکیتکنیادگیری، 

بر اساس الگو  شده است. محقق طراحی عناصر برنامه درسی استخراجی خود راتدوین

وت که کالین عناصر برنامه برنامه درسی کالین انجام داده است، با این تفا عناصر گیری از

 یهاروشیادگیری فراگیران،  یهاتیفعال، محتوادرسی خود را به نه دسته اهداف، 

فراگیران و باالخره  بندیگروهو فضا،  طیمحابزار یادگیری، زمان،  و منابعارزشیابی، 

مه گانه کالین برنابندی نموده اما محقق از بین این عناصر نهراهبردهای تدریس تقسیم
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 -های یاددهیمحتوا، روش درسی خود را در قالب شش عنصر اصلی شامل: اهداف،

یادگیری و محیط و فضا طراحی  -یاددهی و ابزار منابعارزشیابی،  یهاکیتکنیادگیری، 

 نموده است.

المللی، در این مطالعه )تحلیل محتوای کیفی( حوزه پژوهش شامل متون و اسناد بین

ارائه چارچوب مناسب برای  ٔ  یونسکو و سازمان ملل که درزمینهوابسته به  یهاانجمن

های مختلف تحصیلی ازجمله ابتدایی فعالیت دارند، آموزش صلح در مدارس در دوره

اطالعات  یهاگاهیپاکتب و منابع پیرامون مباحث آموزش صلح، مقاالت، منابع علمی، 

منابع بر اساس اهداف و  علمی و تحقیقات کارشناسان و متخصصان بوده است. جستجوی

 هادادهتا جایی که  هادادهبه مورد و کسب  انتخاب مورد سؤاالت تحقیق بوده است وبا

انتخاب  کردیمقبلی را تأیید  یهاافتهیتکرار شد و اطالعات جدیدی به دست نیامد و فقط 

طریق  از است و یاکتابخانه آوری اطالعات روشمنابع ادامه یافت و روش جمع

و های مرور شده و اطالعات و اسناد و مکتوبات داخلی برداری از مبانی نظری و پیشینهشفی

صورت مرور، استخراج شده است که بهآوری اطالعات استفادهعنوان ابزار جمعبه خارجی

 طور جداگانه بوده است.و نقل مفاهیم و عناصر آموزش صلح هریک از منابع به

قیاسی بوده است که از  یامقولهاین پژوهش نظام  در اطالعات نیز وتحلیلروش تجزیه

کارگیری عناصر شده است. در این پژوهش نقطه شروع کار بهواحد تحلیل جمله استفاده

نظام  کاربردبرنامه درسی از منظرکالین بوده است که در حقیقت مدل پیشین کار است. 

ستخراجی وجنبه های مختلف تحلیل و مرتبط های اقیاسی چنان است که با نظریه یامقوله

بندی معیارهای کلی ایده اصلی در این روند، فرمولطوربهبا متن سروکار دارد.  هاآنکردن 

در این زمینه  و دیآیمشده است که از پیشینه نظری و پرسش تحقیق به دست تعریف

ارها، مواد موردبررسی معی نیرا بهمتنی موارد موردبررسی قرارمی گیرد. عالوه  یهاجنبه

در . شوندیمطور آزمایشی استخراج مرحله و بهبهها مرحلهو مقوله رندیگیمموردتوجه قرار 

تا تنها  شودیمکاسته  هاآناز تعداد  ارها وبارها اصالح وب هامقولهحلقه بازگشتی،  این

 (.52 ص، 0226)مایرینگ، کردرا بررسی  هاآنبتوان پایایی  اصلی بمانند و یهامقوله
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 یرفتنیپذشده است. در این پژوهش از معیار باورپذیری استفاده برای بررسی روایی نیز

عبارتی فلیک  بهتحقیق برای سازندگان واقعیت را باورپذیری گویند.  یهابرساختهبودن 

قبول معیار باورپذیر کردن است های قابلقولمعتقداست که مستدل کردن متن با نقل

 (.302 ص؛ ترجمه جلیلی، 5310)فلیک،

طور لذا پژوهشگر برای افزایش باورپذیری از این استراتژی استفاده کرده است که به

 های مختلف مرتبط با پژوهش را موردمدت حدود یک سال ونیم تحقیقات و دادهطوالنی

 بررسی قرار داده است.

شده است. استفادهپذیری در این پژوهش برای بررسی پایایی نیز از معیار اطمینان

پذیری طی فرآیند حسابرسی و بر اساس همان روش حسابرسی در حوزه امور مالی اطمینان

 (.305 ص؛ ترجمه جلیلی، 5310)فلیک،  شودیمآزمون 

های زیر پذیری رویه اجرای تحقیق از استراتژیمنظور کنترل اطمینانلذا پژوهشگر به

های خام ا موضوع مورد جستجو قرار گرفت و دادهاستفاده کرده است: ابتدا منابع مرتبط ب

های خام مرتبط در گردآوری شدند. سپس از طریق خالصه کردن، مفاهیم اولیه از داده

شده و در جداول جدید جدول استخراج شدند. در مرحله بعد آن مفاهیم مهم کدبندی

اصلی به دست آمدند. های گذاری شده و مقولهآمده نامدستبه یهادستهبندی شدند، دسته

با توجه به سؤاالت پژوهش به تفکیک در جداول مربوطه جایگزین شدند،  هامقوله سپس

گرفته مورد ارزیابی استاد راهنما و اساتید مشاور قرارگرفته و در هر مرحله اقدامات انجام

ق در قرار گرفت و نیز محق آمده و مورد تأییددستبازبینی انجام شد تا نتایج نهایی به

المللی و سایت انجمن مدارس از اسناد و متون بین هایکدگذارمطالعه کیفی مطالب و 

 نیز سایت تخصصی یونسکو و کندالملل که زیر نظر سازمان ملل و یونسکو فعالیت میبین

در تهران کمک گرفته است و برای تأیید بیشتر، این عناصر طراحی در هر مرحله و در 

علوم  یهمتخصص درزمین چندنفرازاساتید پژوهشی در اختیارجهت پاسخ به سؤاالت 

 الملل قرار گرفت و پس از تأیید در هر مرحله ارائه گردید.تربیتی و روابط بین

 پژوهش یهاافتهیبحث و تفسیر 
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که عناصر طراحی  باشدمی این پژوهش شامل پاسخ به سؤاالت پژوهش حاضر یهاافتهی

ارزشیابی،  یهاکیتکنیادگیری، –یاددهی  یراهبردها، توامحبرنامه درسی شامل: اهداف، 

یادگیری مبتنی بر آموزش صلح در  -یاددهی طیمح و فضایادگیری،  -ابزار یاددهی و منابع

دوره ابتدایی موردبررسی قرارگرفته است. روش اجرای این پژوهش تحلیل محتوای کیفی 

وده است. کلیه منابع مکتوب و دیجیتال بندی قیاسی و واحد تحلیل نیز جمله ببا نظام مقوله

شده، سپس در دسترس موردمطالعه قرارگرفته و مباحث مربوط به آموزش صلح استخراج

مفاهیم استخراجی از جمالت مهم و مرتبط با سؤاالت پژوهش در جداول کدگذاری 

یزی رمتخصصین برنامه شده دراختیارتعیین اعتبار این سطح، مطالب استخراج جهتگردید. 

 یهاافتهیدرسی و تعلیم و تربیت قرار گرفت تا صحت آن تأیید شود. حال بر اساس 

 .ردیگیمتک موردبررسی قرار آمده، سؤاالت پژوهش تکدستبه

درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی چه  برنامهسؤال اول پژوهش: 

 ؟کندیمالمللی دنبال برمبنای اسناد و متون بین اهدافی را

مفاهیم مرتبط با سؤال اول پژوهش درباره اهداف برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح 

 .ردیگیمجای  هامقوله قالب مفاهیم جایگزین شده یا در دسته شده و همدر دوره ابتدایی، 

پژوهش حاضر درباره اهداف برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره  یهاافتهی

وظایف  همان مفاهیم جایگزین شده زیراست: درک حقوق و یا هاابتدایی شامل مقوله

 تیتربحس استقالل،  تیتقوشهروندی، تقویت روحیه آرامش و آشتی طلبی، 

فهم  آموزشفردی، آموزش بهبود کیفیت زندگی،  یهامراقبتمحیطی، آموزش زیست

 مذاکره و گفتگو برای حل مشکالت، تربیت فرهنگی، درک وابستگی متقابل مردم جهان

تفکر انتقادی، تقویت  پرورشبه یکدیگر، فهم برابری و عدالت، تربیت بینش جهانی، 

نفس وخودپنداره مثبت، تقویت روحیه روحیه پرسشگری و خالقیت، تقویت اعتمادبه

پذیری، تقویت روحیه سازگاری و دگرپذیری، تقویت دوستی و همکاری و مسئولیت

 محبت.
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ی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی چه سؤال دوم پژوهش: برنامه درسی مبتن

 ؟کندیمالمللی توصیه برمبنای اسناد و متون بین محتوایی را

مفاهیم مرتبط با سؤال دوم پژوهش درباره محتوای برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح 

. ردیگیمجای  هاقالب مفاهیم جایگزین شده یا مقوله در در دوره ابتدایی، هم دسته شده و

پژوهش حاضر درباره محتوای برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره  یهاافتهی

همان مفاهیم جایگزین شده زیراست: توجه به حقوق فردی،  یا هاابتدایی شامل مقوله

با  ییآشنازیست، حفظ محیط تیاهم، هاانسانبا حقوق در روابط بین  ییآشنادموکراسی، 

با حس مشارکت وهم بستگی بین تمدنی،  ییآشناچگونگی حفظ و سالمتی زیستگاه، 

حس  تیتقوبافهم فرهنگی،  ییآشنابا عدالت اجتماعی،  ییآشنا، سمیونالیانترناس

برابر دیگران، اهمیت صلح در زندگی  همبستگی، قانون مداری واحساس مسئولیت در

، ارتباطی یهامهارتمربوط به  یهانشیبهای شخصی، ، توجه به پرورش مهارتهاانسان

و مسائل فرهنگی،  هافرهنگتفکر و تعقل گرایی، سهم  یهامهارتآمیز، زیستن صلح

 جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی در گسترش صلح جهانی و آشنایی بااهمیت رشد

 توسعه. و

یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر  –سؤال سوم پژوهش: راهبردهای یاددهی 

 المللی چیست؟مبنای اسناد و متون بینآموزش صلح در دوره ابتدایی بر

یادگیری در برنامه  –مفاهیم مرتبط با سؤال سوم پژوهش درباره راهبردهای یاددهی 

قالب مفاهیم جایگزین  در دسته شده و همدرسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی، 

 –یاددهی پژوهش حاضر درباره راهبردهای  یهاافتهی. ردیگیمها جای مقوله شده یا

همان  یا هایادگیری در برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی شامل مقوله

در  تهدید جای تنبیه وهای تشویقی بهمفاهیم جایگزین شده زیراست: استفاده از روش

منظور های عملی در کالس درس بهاز روش استفادهجهت پرورش خالقیت دانش آموزان، 

از روش چگونگی یادگیری  استفادهبه دیگران و دوستی و محبت،  پرورش روحیه کمک
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، تشکیل هاماکتالعمر، طراحی نمایش و ساخت جای یاددادن و با یادگیری مادامبه

های اجرایی، برنامه و آشنایی با نقشپرورشی و فوق یهاتیفعالهمکاری برای  یهاگروه

آمیز از طریق بخشی رفتار صلح تیذهنمشاهده و گردش علمی،  یهاروشاستفاده از 

پذیری و مبتنی بر تشویق دانش آموزان، استفاده از روش بحث و پژوهش، تنوع و انعطاف

مناسب آموزشی با موضوعات صلح و همراه با  یهاتیفعال گنجاندناحترام در تدریس، 

 از ورهای بیانی و گوش دادن فعاالنه به دهای تقویت مهارتاز تکنیک استفادهخالقیت، 

های پرسشگری همراه با درک حقیقت و استدالل، استفاده از تعصب، استفاده از تکنیک

 های مبتنی برهمدردی، دلسوزی و رعایت عدالت و ترویج آن )برنامه درسی پنهان(.روش

ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر آموزش  یهاکیتکنسؤال چهارم پژوهش: 

 المللی چیست؟ناد و متون بینصلح در دوره ابتدایی برمبنای اس

ارزشیابی در برنامه درسی  یهاکیتکنمفاهیم مرتبط با سؤال چهارم پژوهش درباره 

ها جای قالب مفاهیم جایگزین شده یا مقوله در دسته شده و هممبتنی بر آموزش صلح، 

بر ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی  یهاکیتکنپژوهش حاضر درباره  یهاافتهی. ردیگیم

همان مفاهیم جایگزین شده زیراست: ارزیابی رفتار  یا هاآموزش صلح شامل مقوله

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 

در ارزیابی  هنر از استفادهها با موضوع صلح، آن نقد آموزشی و یهالمیفگزارش درباره 

چگونگی  یابیارزشناسایی ریز فاکتورهای صلح،  قدرت تشخیص دانش آموزان در

های علمی و فاکتورهای مبتنی بر صلح در گردش رفتارها و سایر کارگروهی، تعاون و

های صلح از شناسایی ریز فاکتور قدرت تشخیص دانش آموزان در یابیارزکالس درس، 

 عنوان یک تکلیف.ناتمام به یهاداستانطریق به پایان رساندن 
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یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر  -ابزار یاددهی منابع و سؤال پنجم پژوهش:

 المللی چیست؟آموزش صلح در دوره ابتدایی برمبنای اسناد و متون بین

یادگیری در برنامه  -ار یاددهیابز مفاهیم مرتبط با سؤال پنجم پژوهش درباره منابع و

ها درقالب مفاهیم جایگزین شده یا مقوله دسته شده و همدرسی مبتنی بر آموزش صلح، 

یادگیری در برنامه  -پژوهش حاضر درباره منابع وابزاریاددهی یهاافتهی. ردیگیمجای 

: همان مفاهیم جایگزین شده زیراست یا هادرسی مبتنی بر آموزش صلح شامل مقوله

ابزار و محبت،  یدوستآموزش صلح،  در ازشعر استفادهدر آموزش صلح،  ازهنر استفاده

با محوریت صلح و  ییهاداستان ارائهآرامش،  ایجاد در جهت آموزش صلح و موسیقی

 دوستی.

یادگیری در برنامه درسی مبتنی  -سؤال ششم پژوهش: فضا و محیط یاددهی

 المللی چیست؟ای اسناد و متون بینبر آموزش صلح در دوره ابتدایی برمبن

یادگیری در برنامه  -محیط یاددهی و مفاهیم مرتبط با سؤال ششم پژوهش درباره فضا

ها درقالب مفاهیم جایگزین شده یا مقوله دسته شده و همدرسی مبتنی بر آموزش صلح، 

برنامه یادگیری در  -پژوهش حاضر درباره فضا و محیط یاددهی یهاافتهی. ردیگیمجای 

زیراست که  همان مفاهیم جایگزین شده در یا هادرسی مبتنی بر آموزش صلح شامل مقوله

تفکر  برای آزاداندیشی و ایجاد محیطیامن و دوستانه،  ایجاد محیطاز:  عبارتند هااین مقوله

با  ایجاد محیطی، حمایتگر آموزشی و رایپذپرتحمل،  ایجاد محیطدرباره مسائل، 

 تهدید. فارغ از و قابل اعتماد ایجاد محیطیتبعیض،  از ر آموزشی به دورهای برابفرصت

 بندیجمع

با استفاده  توانندیمآموزش برای صلح رامی توان یک مدل مفهومی دانست که مدارس 

بسازند  هامهارتجهانی، رفتارهای پایدار و ایجاد  یهاارزشمبتنی بر انتقال  یابرنامهاز آن 

را قادر خواهد ساخت به شهروندان فعال جهانی تبدیل شوند و  که دانش آموزان ما

وپرورش فرآیندی است که برای تغییر و تعدیل رفتار فراگیران تالش که آموزشازآنجایی
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پردازد، در این عرصه پهناور عوامل مشخص به فعالیت می یهاهدفبرای تحقق  و کندمی

سی بر عهده برنامه درسی و طراحان گوناگونی اثرگذار است که در این میان نقش اسا

 –برنامه درسی است که عناصر اصلی آن شامل اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی 

 توانیماز آموزش برای صلح را  هدف. هستارزشیابی  یهاکیتکنو  هاروشیادگیری و 

در  اهانسانهایی شامل: آگاهی از وابستگی متقابل پرورش شهروندان جهانی فعال با ویژگی

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 

آوری و اجتماعی و پیامدهای احتمالی آن تغییرات، حساس نسبت به تغییرات فن

کننده یادگیری در تمام کاری که تضمین یهاعادتبرخورداری از رفتار، استانداردها و 

 یهامیتصمنفس، استقالل و احترام و نیز تمایل به گرفتن عمر هستند، دارا بودن اعتمادبه

جانبه شخصیت و بنابراین هدف آموزش صلح باید توسعه همه ؛عاقالنه و سنجیده دانست

باید  آموزششد. های اساسی بشر باماهیت بشری و پرورش حس احترام به حقوق و آزادی

های نژادی و مذهبی گسترش داده و و گروه هاملتتفاهم، تحمل و دوستی را در میان همه 

زمانی است که جامعه  اکنونسازمان ملل در برقراری صلح کمک کند.  یهاتیفعالبه 

کتب درسی و  یمحتواوپرورش وظیفه اطمینان بخشیدن به مردم رادارند، جهانی و آموزش

مؤثری در ارتقای برابری، صلح و تصور حقوق بشر جهانی دارد، درنتیجه  آموزشی نقش

مراکز آموزشی باید در جهت ارتقای  های درسی و آموزشی مؤسسات وتمامی برنامه

اجتماعی و ایجاد توانایی شرکت در تمامی سطوح جامعه از ملی  یآگاهنفس افراد، عزت

این فرصت هست که رابطه  میکنیمکار در مورد حقوق بشر  کههنگامیتا جهانی باشد. 

واسطه نقض حقوق فردی، خانوادگی، به تواندیمها و تنشی که میان حقوق و مسئولیت

اجتماعی، ملی و جامعه جهانی به وجودمی آید بررسی شود. برنامه آموزش برای صلح 

از  بسیاری در ها این روشگوناگون در برنامه درسی گنجاند.  یهاروشرامی توان به 

بسیاری از مدارس مستقل در تمام جهان نیز رایج هستند. ازجمله  های ملی آموزش وسیستم

و مروج  دهدیمها، تجربیات زیسته دانش آموزان را مدنظر قرار این روش نیترمهم

رویکرد ساختارگرایانه نیز هست. در این روش معلمان متوجه هستند که دانش آموزان با 
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که معلم  ییهاتیفعالواسطه و به آورندیما به هر موقعیت یادگیری یک دانش اولیه ر خود

را طراحی کرده در برنامه درسی درگیرمی شوند، دانش آموزان با درک تجربیات  هاآن

صورت یک فرآیند چرخشی ، این فرآیند را باید بهکنندیمخود به ساختن معنی مبادرت 

 هاآنمعنی توسط یادگیرندگان باید به  ساخت بخشی ازفرآیند عنوانبهنظر گرفت.  در

رود می شدن این فرآیند انتظار یدرون باگیرند داده شود، می فرصت تعمق درباره آنچه فرا

های آن نیز و روش یابیارزشبنمایند.  عمل نیز گیرندمی که دانش آموزان به آنچه یاد

آموزان برای ابی دانشبنابراین نیاز به ارزی ؛ازجمله عناصر اساسی برنامه درسی است

شدن به شهروندان فعال جهانی برای موفقیت برنامه آموزش برای صلح اهمیت تبدیل

که اندازه  رسدبرای صلح در حیطه یادگیری عاطفی به ظهورمی آموزشکلیدی دارد. 

ارزیابی کارآمدی برنامه آموزش برای  رو کمی آن ممکن نیست ازاین صدرد گیری صد

 از روی وجود طورکلی می تواندنش آموزان و جامعه مدرسه بهصلح در آموزش دا

المللی، یونسکو و پژوهشگران مختلف صورت بین یهاانجمنهایی که توسط شاخص

، با ترسالممنکر اهمیت یک جهان  تواندینمکس انجام شود و ازآنجاکه هیچ ردیگیم

که اذهان انسان مد مگر اینآرامش تر و صلح پذیرتر باشد، چنین جهانی به دست نخواهد آ

 نیبنابرا ؛شود نفرت مبرا و یزاریبهرگونه خشونت،  از همان سنین کودکی و نوجوانی از

 ییهاآموزشهمان دوران کودکی و نوجوانی از هر فرصتی برای ارائه چنین  از مدارس باید

ه شامل: بندی کرد کبه سه بخش کلی تقسیم توانیمبرای صلح را  آموزشاستفاده نماید. 

صلح با خود، صلح با طبیعت و صلح اجتماعی است. در مرحله نخست باید در 

. اگر شودبه کودک، خودباوری و دوست داشتن خود واقعی آموزش داده  ییهاآموزش

صلح را  تواندینمکودک و حتی هر انسانی خصوصیات فردی خود را نپذیرد، در آینده نیز 

در مرحله بعدی باید به کودک آموخت که با  ار نماید.در بین دوستان و اجتماع خود برقر

آمیزی داشته باشد و از محیط پیرامون خود از گیاهان و حیوانات رفتار دوستانه و صلح

روییدن یک گل در شکاف دیوار لذت ببرد. برای حیوانات حق زندگی قائل شود و 

. در مرحله نهایی رزدبوطورکلی با محیط اطراف خوددوست باشد و حتی به اشیاء عشق به

. کودک باید بداند چگونه از حقوق فردی خود دفاع شودباید صلح اجتماعی آموخته 
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. یکی از بارزترین نمادهای عدم باشدکه فرهنگ صلح را زیر پا گذاشته کند، بدون این

مختلف ورزشی و نمره  یهارشته، آموزانبرقراری صلح رقابت درسی در بین دانش 

 در کلی آموزش واقعی نبایدطوربهآن جلوگیری کرد.  از که باید استس ساالری در مدار

شدن با دیگران از طریق گفتگو و مذاکره که مواجهطوریبه دیگران قدم بردارد جهت طرد

به دلیل  نیبنابرا ؛یکی از ابزارهایی است که تعلیم و تربیت در قرن حاضر به آن نیازمنداست

ویژه دوره ابتدایی ه به آن در برنامه درسی مدارس بهاهمیت موضوع آموزش صلح و توج

که به  برآمد فکری و عقالنی دانش آموزان است پژوهش حاضردرصدد رشد که سرآغاز

صورت یک مطالعه کیفی طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی به

 یهامقولههم قراردادان  کنار از توانیمحاصل از این پژوهش،  یهاافتهیبه  با توجه.  برآید

 –آمده برای هریک از عناصر مبانی علمی، اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی دستبه

های ارزشیابی فراگیر به مدل پیشنهادی برای طراحی برنامه درسی مبتنی یادگیری و تکنیک

مه عنوان یک مدل طراحی برناطورکلی پژوهش حاضر بهیافت. بهبر آموزش صلح دست

اندرکاران تعلیم و تربیت درسی مبتنی بر آموزش صلح برای کلیه برنامه ریزان و دست

به بازنگری جدی در عناصر  جدید که با یک زاویه دید نمایدمی کشور این امکان را فراهم

توانند با استفاده از آن درسی کشور در دوره ابتدایی بپردازند و مدارس نیز می یهابرنامه

بسازند که  هامهارتجهانی، رفتارهای پایدار و ایجاد  یهاارزشمبتنی بر انتقال  یابرنامه

دانش آموزان ما را قادر خواهد ساخت به شهروندان فعال جهانی تبدیل شوند و این درک 

 برای تحقق انسانیت، صلح و آرامش در جهان باشد. هاآنراهنمای  تواندیمو فهم 
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