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 چکیده
 مقطع اجراشده و شده قصد درسي برنامه بررسي پژوهش این هدف

 در یونسكو نظر مورد گانه هفت هاي مؤلفه اساس بر تحصيلي راهنمایي

 و بشر حقوق: از عبارتند ها مؤلفه این. است صلح آموزش زمينه

  دیگران، و خود ها، فرهنگ حفظ همبستگي، و تعاون دموكراسي،

 در پژوهش روشمعنویت و زیست محيط از حفاظت انترناسيوناليسم،

 تحليل قسمت در و محتوا تحليل شده قصد درسي برنامه تحليل بخش

 ابزار. است پيمایشي ـ توصيفي تحقيقات نوع از شده اجرا درسي برنامه

 و محتوا تحليل جهت ساخته محقق ليست چك دو اطالعات آوري جمع

 محتواي شامل اول بخش در پژوهش نمونه. بود معلم رفتار مشاهده

 مقطع پایه سه تاریخ و دیني فارسي، اجتماعي، هاي كتاب دروس كليه

 گيري نمونه طریق از دوم، بخش در همچنين. است بوده راهنمایي

 شهر مدارس اجتماعي تعليمات درس كالس 06 اي، طبقه ـ تصادفي

 تحليل و تجزیه براي. است شده انتخاب تحقيق نمونه عنوان به اروميه

 برنامه قسمت و شانون آنتروپي روش محتوا تحليل بخش اطالعات

 و گروهي تكآزمون واستنباطي توصيفي آمار شده اجرا درسي

 در پژوهش این نتایجاست گرفته قرار استفاده مورد واریانس تحليل

 یونسكو صلح آموزش هاي مؤلفه كه دهد مي نشان محتوا تحليل بخش

 بيشترین. است نبوده توجه مورد چندان نظر مورد درسي هاي دركتاب

 دروس محتواي در كه است همبستگي و تعاون مؤلفه به مربوط توجه

 كتاب دروس محتواي در و فراواني بيشترین داراي اجتماعي كتاب

 توجه، ميزان كمترین همچنين. است فراواني كمترین داراي تاریخ

 كه است زیست محيط از وحفاظت دموكراسي هاي مؤلفه به مربوط

 به را دروس كمترین فارسي وكتاب بيشترین دیني و اجتماعي كتب

 چك از آمده دست به نتایج. است داده اختصاص دموكراسي مؤلفه

 انجام در معلمان كه است آن از حاكي نيز معلم رفتار مشاهده ليست

 از تر ضعيف صلح آموزش زمينه در الزم یادگيري ـ یاددهي هاي مهارت

 حد در معلمان معنویت مؤلفه در تنهاو  كنند مي عمل متوسط حد

 اند كرده عمل متوسط
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مقدمه
 درتعریف. است جهاني مهم هاي آرمان از یكي صلح،

 درجوامع صلح از را متفاوت برداشت دو حداقل صلح مفهوم

 وجود عدم معني به برداشت یك. كرد بيان توان مي مختلف

 از عبارت صلح دوم، برداشت در اما. است برخورد یا جنگ

 كرامت درآن كه برابر اي جامعه ایجاد براي تالش است

 مشاركت و همكاري گيرد، قرار توجه مورد انساني وشان

 و اجتماعي فيزیكي، نيازهاي افراد گردد، ترویج

 این. نمایند دنبال آميز صلح طور به را خود شناختي روان

 انتظار درسي هاي كتاب محتواي از كه است چيزي همان

 فرهنگ (.) بكوشند آن ترویج در تا رود مي

 كه كند مي پيدا اهميت جهان شهروندان براي زماني صلح

 هایي ومهارت كنند درک جهاني مسئأله یك عنوان به را آن

 بتوانند و نمایند كسب ها كشمكش و تعارضات حل براي را

 برابري و بشر حقوق المللي بين استانداردهاي با مطابق

 به كرده، درک را فرهنگي تنوع بتوانند نموده، زندگي

 تواند مي تنها یادگيري چنين البته. بگذارند احترام سایرین

 باشد یافتني دست صلح براي سيستماتيك آموزش با

 كه نمود بيان توان مي اساس، این بر(. )

 رسمي غير یا رسمي آموزش طریق از وزشآم هاي برنامه

  ) باشند داشته صلح به دستيابي بر شگرفي اثر توان مي

 عامل را كيفي آموزش نيز( ) یونسكو,(. 

 تجدید زمينه این در و داند مي صلح ترویج و اشاعه اصلي

 آموزشي مواد و ها برنامه درسي، كتب محتواي در نظر

 ضروري را رسمي غير و رسمي آموزش هاي نظام به مربوط

 صلح آموزش شناسي مفهوم در(. ,) داند مي

 قائل تمایز صلح براي آموزش و صلح درباره آموزش بين

 كه است صلح آموزش از واقعي مراد دوم، معناي. شود مي

 داشته آن به خاصي توجه آموزشي هاي نظام رود، مي انتظار

 در تدریسي معني به صلح آموزش اساس، این بر. باشند

 كند مي تشویق صلح سمت به افراد تمایالت كه است كالس

 مدیریت جهت آميز خشونت غير هاي حل راه با را آنها و

 آموزش غایي هدف( ) نماید مجهز تعارضات

 سوي به جوامع دادن سوق و خشونت از جلوگيري صلح

 (.؛ )  است صلح فرهنگ

 هدف كه است باور این بر( ) ریردون

 كه است جهاني بينش و درک دادن افزایش آموزش، اصلي

 رفتار جهاني شهروند یك همانند سازد مي قادر را افراد همه

 در تغيير ایجاد طریق از را موجود شرایط و كنند

 رو این از. سازند متحول جامعه اجتماعي ساختارهاي

 كانون در تغيير به تمایل و بينش این كه گفت توان مي

 بر باید صلح براي آموزش لذا.  دارد قرار صلح آموزش مبحث

 یادگيرندگان، از اعم مدرسه زندگي ابعاد و ها بخش تمامي

 را صلح آموزش یونسكو سازمان. كند نفوذ مدیران و معلمان

 كره در كشورها همه كه است معتقد كرده، مطرح جهاني

 هاي راه و فكركنند صلح به باید و نيازمندند صلح به زمين

 اي گسترده حيطه صلح آموزش(. ) بيابند را آن استقرار

 محيطي آموزش جمله از دیگر هاي آموزش كه است

) بشر حقوق آموزش ،()

) المللي بين آموزش و( 

( ) سالح خلع آموزش ،(

) هاریس(. ) است آن با مرتبط

 پنج شامل را صلح آموزش موضوع این تأیيد در نيز( 

 توسعه آموزش المللي، بين آموزش: داند مي مقوله

 حل آموزش و محيطي آموزش ،()

(. ) تعارض

 از 2666 ـ 2616 دهه صلح، آموزش اهميت به توجه با

 صـلح  فرهنـگ  المللي بين دهه عنوان به ملل سازمان سوي

ــدم و( ) ــونت ع ــام خش  ن

 صـلح  آموزش اهميت(. ) است شده گذاري

 عنـوان  بـا  تخصصي انجمن كه است حدي تا امروز جهان در

 هـر  و اسـت  شـده  تأسيس صلح آموزش المللي بين مؤسسه

 موضوعات جهان، سرتاسر متخصصان آوردن هم گرد با سال

                    دهـــد مـــي قـــرار بررســـي مـــورد را صـــلح بـــا مـــرتبط

(.) 

 موجب مدارس درسي برنامه در صلح آموزش كاربست

 تغيير دستخوش درس كالس در معلم نقش تا گردد مي

 براي را الگویي باید معلمان(. ) شود اساسي

 آنها درک و توانایي هرنوع با آن سازگاري و بردباري ترویج

 یاد آموزان دانش طریق این از تا بياموزند درس كالس در را
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 تاریخچه بپذیرند، و بشنوند را دیگران حرف بگيرند

 تازه مطالب شنيدن براي را خودشان و بشنوند را گذشتگان

 براي صلح آموزش مربيان(. ) كنند آماده

 شكلي به درس، هاي كالس در مذكور اهداف به دستيابي

 پذیري انعطاف دیگران، به احترام آموزش به جدي و اساسي

 از وخشنودي رضایت عدالت، براي دغدغه همدلي، ذهني،

. پردازند مي محيط به نسبت حساسيت و دیگران با همكاري

 هاي مؤلفه آموزش تحت كه آموزي دانش ترتيب، بدین

 مورد در را تئوریكي مفاهيم هم گيرد، مي قرار صلح آموزش

 هایي مهارت هم و آموزد مي صلح امكانات و خشونت خطرات

 به زندگي در تواند مي آنها توسط كه گرفت خواهد فرا را

 (. ) كند رفتار آميز خشونت غير شكلي

 صلح، آموزش ي ویژه نقش و فوق مراتب به باتوجه

 پيش از بيش مدارس درسي ریزي برنامه در مجدد تامل

 باشد نمي راهگشا تنهایي به آموزش البته. شود هویدا باید

 جهاني جامعه فهم تحول در اساسي نقش تواند مي اما

 و بایر اعتقاد به بنا رو، این از. باشد داشته

 از آموزشي جامعه دارد ضرورت( )استالي

 جدید نسل هدایت قبال در خود هاي مسئوليت و نقش

 گردد آگاه خشونت، از پر جهان این مشكالت حل براي

( .) 

 و تربيت و تعليم نظام قلب عنوان به درسي هاي برنامه

 عمل پرورش و آموزش اهداف تحقق جهت در ابزاري

 و یادگيري هاي فرصت شامل درسي برنامه. »كنند مي

 ایجاد منظور به و آموزشي نظام نظارت با كه است تجاربي

 فراگيران هاي نگرش و ها مهارت ها، دانش در مطلوب تغيير

( ) آیزنر(. ) «شود مي اجرا و طراحي

 دارد سروكار یادگيري نتایج با درسي برنامه كه است معتقد

 مختلف افراد چون. شده تعيين پيش از اهداف با فقط نه

 گيرند قرار برنامه تأثير تحت مختلف صور به است ممكن

 فرایند در نظرآیزنر، طبق(. )

 برنامه از معموالً درسي هاي برنامه اجراي و توليد طراحي،

 شده اجرا و( ) شده قصد درسي

 برنامه. »آید مي ميان به سخن( )

 ـ یاددهي هاي روش محتوا، ها، هدف ها، آرمان به شده قصد

 توجه درسي برنامه در شده بيني پيش وسایل و یادگيري

 درسي ریزان برنامه جانب از آموزشي نظام یك در كه دارد

 مجموعه شده، اجرا درسي برنامه از منظور. شود مي توصيه

 اساس بر كه است یادگيري ـ یاددهي هاي فعاليت و اقدامات

 برداشت آن از معلمان آنچه و شده قصد درسي برنامه

 در اجرا به درس هاي كالس واقعي درمحيط اند كرده

 (. ) «آید مي

 توان نمي شده قصد درسي برنامه بررسي با تنها

. باشد شده كسب واقعاً نظر مورد اهداف كه یافت اطمينان

 ممكن شده قصد درسي برنامه اگرچه كه است معتقد آیزنر

 برنامه اما گردد، ارزیابي مناسبي معيارهاي توسط است

 هيچ عمل در است ممكن شده اجرا یا عملياتي درسي

 هایي آزمون زیرا. باشد نداشته شده قصد آنچه به شباهتي

 برنامه ارزیابي به تنها كنند مي استفاده آنها از مدارس كه

 كالس در كه آنچه به توجهي و پردازد مي شده قصد درسي

 (. ) ندارد است داده روي درس

 شده قصد درسي برنامه از منظور پژوهش، این در

 فارسي، اجتماعي، تعليمات هاي كتاب دروس محتواي

 از غرض و راهنمایي ساله سه دوره تاریخ و دیني تعليمات

 یادگيري و یاددهي هاي فعایت شده، اجرا درسي برنامه

 . است راهنمایي ساله سه دوره اجتماعي معلمان

 آموزش اندازه به صلح آموزش موضوع كه آن رغم به

 برنامه هاي نظام دارد، اهميت شيمي و فيزیك ریاضيات،

 درسي برنامه ندرت به جهان، كشورهاي در درسي ریزي

 اجرا و تدوین محور صلح درسي برنامه عنوان با مستقلي

 امنيت و صلح موضوع اكنون، هم(. ) اند كرده

 تاریخي یا اجتماعي مطالعات درسي برنامه قالب در بيشتر

 . شود مي ارائه وناكافي پراكنده صورت وبه

 براي درسي برنامه( ) دال» رابطه، همين در

 پيش از فرایندهاي و رسمي محتواي به هم را صلح آموزش

 معتقد هم و دهد مي نسبت شده ریزي برنامه و شده قصد

 هاي روش درقالب محور صلح درسي برنامه اجراي كه است

 «است ناپذیر اجتناب امري یادگيري ـ یاددهي

 .) 

 یك وضعف قوت نقاط شناسایي براي اساس، این بر

 زمان هم و مند نظام روشي با كه است ضروري درسي برنامه
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 گونه این مسلماً. شوند ارزشيابي برنامه مختلف مراحل

 برنامه براي را مناسبي اطالعات سونگر همه و جامع ارزیابي

 بتوانند تا آورد مي فراهم مدیران و معلمان درسي، ریزان

 گوناگون هاي زمينه در برنامه بهبود و اصالح براي

 .كنند گيري تصميم

 جهان سطح در صلح آموزش موضوع اهميت به توجه با

 شود پرداخته موضوع این به بيشتر مدارس در تا است الزم

 جو طلح و طلب صلح هاي انسان پرورش به توجه ضرورت و

 كوشد مي محقق اساس، همين بر. گردد آشكار پيش از بيش

 اهميت بر بيشتر تأكيد براي را راه پژوهش این انجام با تا

 یادگيري ـ یاددهي هاي روش در چه و محتوا در چه صلح

 آورد مي دست به كه نتایجي با و سازد هموار مدارس

 زمينه در پيش از بيش را كشورمان درسي برنامه وضعيت

 صورت در تا سازد آشكارتر برهمگان صلح مفهوم آموزش

 ـ یاددهي هاي روش و محتوا در تغييراتي ایجاد با لزوم

 مقاطع اهداف در موضوع این بيشتر گنجاندن و یادگيري

 در طلب صلح هایي انسان پرورش سمت به تحصيلي مختلف

 . برداریم گام آینده

 صلح آموزش زمينه در كشور در مختلفي هایي پژوهش

 آنها جمله از كه است شده انجام پرورش و آموزش نظام در

 كرامتي ،() هاشمي ،() رضایي به توان مي

 ،() قادري  ،() فالح ،() بيگدلي ،()

 در آنها مهمترین نتایج خالصه كه نمود اشاره( ) منافي

 . است آمده ادامه

 دوره درسي دركتب وجنگ صلح جایگاه پژوهشي، در

 و( ) گرفت قرار بررسي مورد كشور ابتدایي

 در موجود مفاهيم مجموع از كه بود آن از حاكي نتایج

 . است شده تأكيد وخشونت جنگ از بيشتر صلح بر ها كتاب

 ميزان بررسي به اي نامه پایان در( ) اخالقي

 شده اجرا و شده قصد درسي برنامه خواني هم و هماهنگي

 شهر پسرانه هاي دبيرستان اول سال اجتماعي مطالعات

 در اجرا زمان در برنامه محتواي كه دریافت و پرداخت تهران

 .است شده دنبال شده قصد برنامه با زیادي حد

 مفهوم به خود تحقيق در( ) دستجردي منافي

 هاي كتاب محتواي و است پرداخته دیگري دید از صلح

 صلح آموزش هاي مؤلفه تفكيك به را راهنمایي دوره درسي

 نتيجه این به وي. است داده قرار تحليل مورد جنگ و

 بر درسي كتب در موجود مفاهيم مجموع كه است رسيده

 بيشترین. دارند تأكيد وخشونت جنگ از بيش صلح مفاهيم

 فارسي، دروس در ترتيب به جنگ و صلح با مرتبط مفاهيم

 . است شده عرضه جغرافيا و دیني تاریخ، اجتماعي،

 به خود ارشد كارشناسي نامه پایان در( ) بيگدلي

 معلمان و درسي كتب مؤلفان آگاهي ميزان بررسي

 راهنمایي ساله سه دوره صلح آموزش هاي مؤلفه از راهنمایي

 :كه دهد مي نشان پژوهش این از حاصل نتایج. پرداخت

 مقطع در صلح آموزش هاي ازمؤلفه معلمان آگاهي ـ

 . است اندک و متوسط متوسط، حد از تر پایين راهنمایي

 راهنمایي مقطع درسي كتب مؤلف كارشناسان آگاهي ـ

 شكل به را درسي هاي كتاب در صلح آموزش هاي مؤلفه از

 صلح آموزش كه اند داشته واشاره نمودند ارزیابي نامطلوبي

 محيط و مدارس در هماهنگ صورت به صلح هاي مؤلفه

 سري یك دليل به و است نشده داده تعليم زندگي

 . پذیرد شكل تواند نمي وموانع ها محدودیت

 ارشد كارشناسي دوره نامه پایان در( ) نودهي فالح

 هاي دركتاب یونسكو صلح آموزش هاي مؤلفه بررسي به خود

 پژوهش این روش. است پرداخته متوسطه اول سال درسي

 شامل كه سازي مثلث از استفاده با كه است كيفي نوع از

 تحليل ،() متوسطه اول سال دروس محتواي تحليل

( ) ساله بيست انداز چشم سند مصوب، اسناد محتواي

 این نتایج. است گرفته انجام شود، مي دبيران با مصاحبه و

 آموزش هاي مؤلفه وكيفيت كميت كه دهد مي نشان پژوهش

 نبوده توجه قابل چندان درسي هاي دركتاب یونسكو صلح

 انترناسيوناليستي و دیگران و خود هاي مؤلفه. است

 بيشترین داراي اجتماعي تعليمات و فارسي هاي دركتاب

 . بودند فراواني

 كه رسيد نتيجه این به خود پژوهش در( ) رضایي

 دوره پنجم و چهارم پایه درسي هاي كتاب محتواي در

  حجم وجود با بشر حقوق و صلح آموزش هاي مؤلفه ابتدایي

 به فراواني مورد 55 مجموع در درسي هاي كتاب گسترده

 هاي مؤلفه به مورد 23 تنها و صلح آموزش هاي مؤلفه

 . اند داشته اشاره بشر حقوق آموزش



 5141سال یازدهم، پایيز  (،94 )پياپي 51شماره ریزي درسي، دوره دوم،  در برنامه پژوهش /49

 این به اي مطالعه در( ,) لين جينگ

 ارائه 21 قرن هاي ازچالش یكي كه است رسيده نتيجه

 تربيت باید هدف و است بوده دوستي زمينه در هایي آموزش

. سازند حاكم جهان در را صلح بتوانند باشدكه شهرونداني

 آمریكا آموزشي نظام مثالً مدارس، و آموزشي هاي نظام ولي

 روي اغلب نموده، كوتاهي جو صلح شهروندان تربيت در

 كه این بدون كند مي تأكيد آموزان دانش هاي ومهارت دانش

 پرورش دیگران حمایت و داشتن دوست براي را آنها توانایي

 . دهند

 و تجزیه و بررسي با( ) لورافينلي

 رسيده نتيجه این به آمریكا تاریخ درسي هاي كتاب تحليل

 به ها كتاب صفحات درصد 1/99 متوسط طور به كه است

 متوسط طور به كه درحالي. اند یافته اختصاص جنگ موضوع

        اند پرداخته صلح موضوع به صفحات درصد 94/4 فقط

(, .)

 آموزش» مقاله در( ) بروک برجيت

 با صلح آموزش رابطه بررسي به «شدن جهاني عصر در صلح

 صلح، آموزش كه دارد وعقيده است پرداخته بشر حقوق

 به ولي گيرد، مي بر در نيز را توسعه و بشر حقوق آموزش

 . است صلح آموزش زمينه پيش بشر، حقوق آموزش طوركلي

 براي اوالً. است جدید جنبه چند از حاضر پژوهش

 درسي برنامه كنار در را شده اجرا درسي برنامه بار نخستين

.  دهد مي قرار بررسي مورد صلح آموزش زمينه در شده قصد

 آزمون و فراواني طریق از معموالً محتوا تحليل جهت ثانياً

 جدید روش از پژوهش این اما شود، مي عمل دو خي

 در ثالثاً. كند مي استفاده محتوا تحليل جهت شانون آنتروپي

 متوسطه و ابتدایي مقاطع بيشتر، شده، ذكر هاي پژوهش

 راهنمایي مقطع به پژوهش این و اند گرفته قرار تحقيق مورد

 . است یافته اختصاص

 تحليل به تا دارد تالش محقق امر، این به توجه با

 راهنمایي مقطع شده اجرا و شده قصد درسي برنامه

 درباره یونسكو نظر مورد هاي مؤلفه براساس تحصيلي

 عبارتند یونسكو نظر مورد هاي مؤلفه. بپردازد صلح آموزش

) دموكراسي و بشر حقوق: »از

) همبستگي و تعاون ،(

 ،() ها فرهنگ حفظ ،(

 حقوق رعایت ،() دیگران و خود

 زیست محيط از حفاظت ،() الملل بين

 معنویت و( )

 حضور تا كند مي تالش حاضر تحقيق(. )

 هاي كتاب محتواي در را مذكور مفاهيم پوشش نحوه و

 تاریخ و دیني تعليمات فارسي، اجتماعي، تعليمات درسي

 این در همچنين .نماید بررسي راهنمایي ساله سه دوره

 مقطع پایه سه در شده اجرا درسي برنامه بررسي به پژوهش

 اصلي سوال اساس، این بر. شود مي پرداخته نيز راهنمایي

 هاي كتاب محتواي در كه این از است عبارت پژوهشي

 چه تا شده اجرا درسي برنامه در و راهنمایي دوره درسي

 است؟ شده توجه صلح آموزش هاي مؤلفه به حد

 پژوهش روش

 از تصویري ارائه قصد حاضر تحقيق كه این به توجه با

 پایه در را صلح آموزش شده اجرا و شده قصد درسي برنامه

 اي ویژه روش از بخش هر در دارد، تحصيلي راهنمایي

 شده قصد درسي برنامه بررسي در روش. است شده استفاده

 روش شده، اجرا درسي برنامه براي و محتوا تحليل نوع از

 این هدف كه این به نظر. است پيمایشي نوع از توصيفي

 درسي برنامه احتمالي نقایص و مشكالت كردن پيدا پژوهش

 در تصميمات بهبود براي تواند مي آن نتایج و است مذكور

 تحقيق این گيرد، قرار استفاده مورد درسي برنامه آن مورد

 . است كاربردي نوع از

 قسمت در. است آماري جامعه دو داراي حاضر پژوهش

 رود مي انتظار كه این برحسب شده، قصد درسي برنامه

 تعليمات دروس محتواي در صلح آموزش هاي مؤلفه

 جامعه شود، گنجانده بيشتر وتاریخ دیني فارسي، اجتماعي،

 درسي كتاب چهار این دروس كليه محتواي شامل آماري

 بررسي جهت آماري جامعه .است راهنمایي ساله سه دوره

 مقطع دخترانه مدارس كليه  اجراشده، درسي برنامه

 01 شامل كه است اروميه شهرستان تحصيلي راهنمایي

 . شود مي مدرسه

 محدود به توجه با شده قصد درسي برنامه بررسي در

 گيري نمونه از ،(كتاب 12) بررسي مورد كتب تعداد بودن

 قرار تحليل مورد كتب كليه محتواي و شده نظر صرف

 براي نظر مورد نمونه انتخاب براي دوم بخش در. گرفت
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 اي طبقه گيري نمونه روش از شده، اجرا درسي برنامه

 ناحيه دو دراي اروميه شهرستان. است شده استفاده

 تقریباً ناحيه هر در واقع مدارس تعداد كه است آموزشي

 منظور به(. مدرسه 29 دو ناحيه و 32 یك ناحيه) است برابر

 شهر، این ناحيه دو از هریك از نظر، مورد نمونه انتخاب

 تصادفي صورت به( مدرسه 26 جمعاً) مدرسه 16 تعداد

 مورد پایه سه هر هاي كالس مدرسه هر در و گردید انتخاب

 نمونه عنوان به كالس 06 مجموع در. گرفت قرار مشاهده

 . شد مشاهده آماري

 شده قصد درسي برنامه بخش در استفاده مورد ابزار

 واحد بوده، صلح آموزش هاي مقوله بر مبتني ليست چك

 اجتماعي، تعليمات درسي هاي كتاب دروس آن، تحليل

 به. است راهنمایي مقطع وتاریخ دیني تعليمات فارسي،

 هریك دروس مطالعه و بررسي از پس محقق منظور، همين

 مفاهيم و درمتن موجود محتواي به توجه با ها، كتاب از

 نموده اقدام دروس تحليل به نظر مورد هاي مقوله با مرتبط

 اهميت حائز محقق براي محتوا تحليل در كه چه آن. است

 با مرتبط مطالب و تصاویر مستقيم، اشارات مفاهيم، بوده،

 . است تحقيق نظر مورد هاي شاخص

 كه است شده ارائه باره این در بسياري فنون امروزه

 این. است ها مقوله فراواني از درصدگيري بر آنها اساس

 كه است خود خاص ریاضي مشكالت داراي فنون از دسته

 تالش پژوهش این در. كرد خواهد اعتبار كم را آنها نتایج

 تئوري از برگرفته كه جدیدي روش از تا است شده

 این. شود استفاده نتایج پردازش براي است، ها سيستم

 است( ) شانون آنتروپي روش،

 جدید نگاهي با محتوا، تحليل بحث در را ها داده پردازش كه

 تحليل در ها داده تحليل روش، این اساس بر. كند مي مطرح

) كرد خواهد عمل معتبرتر و تر قوي بسيار محتوا

 .) 

 اجرا درسي برنامه بررسي به كه پژوهش دوم بخش در

 ليست چك از ها داده آوري جمع براي پردازد، مي شده

 و گردید استفاده معلم تدریس روش مشاهده ساخته محقق

 ـ یاددهي فرایند مشاهده و درس كالس در حضور با محقق

 با ليست چك این. است پرداخته آن تكميل به یادگيري

 براي شده، تهيه مقوله 7در صلح آموزش مؤلفه 7 به توجه

 گویه 35 داراي جمعاً كه شده مطرح گویه 5 مقوله هر

 6=اصال از كه بوده ارزشي 5 ليست چك این مقياس. است

 .است داشته گستره 4=زیاد خيلي تا

 تعليمات درس هاي دركالس پژوهشگر حضور طریق از

 و تكميل( تحصيلي پایه هر براي جلسه 26) اجتماعي

 تحليل و تجزیه مورد شده، آوري جمع نياز مورد اطالعات

 براي نياز درصورت كه است ذكر به الزم. است گرفته قرار

 . است گرفته صورت مشاهده جلسه دو ها ازكالس تعدادي

 و استفاده محتوایي روایي روش از روایي، تعيين جهت

 براي. گردید انجام الزم اصالحات و اخذ متخصصان نظرات

 آلفاي روش از گيري اندازه ابزار پایایي تعيين و بررسي

 دست به =967/6آن آلفاي ضریب و شد استفاده كرانباخ

 . است گيري اندازه ابزار باالي پایایي بيانگر كه آمد

 محتوا تحليل بخش در ها داده تحليل و تجزیه منظور به

 ابتدا روش دراین. گردد مي استفاده شانون آنتروپي روش از

 فراواني قالب در گو پاسخ هر تناسب به ها مقوله برحسب پيام

 از آمده دست به هاي داده اساس بر بعد و شود مي شمارش

 .شود طي باید زیر مراحل فراواني، جدول

 باید فراواني جدول هاي فراواني ماتریس اول، مرحله در

 :شود مي استفاده  رابطه ازاین كار این براي. شوند بهنجار
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 فرمول از استفاده با  مقوله اطالعاتي بار دوم درمرحله
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 ها مقوله اطالعاتي بار از استفاده با نيز سوم مرحله در

 محاسبه ها مقوله از یك هر اهميت ضریب(   )

 اطالعاتي بار داراي كه اي مقوله هر مرحله این در. شود مي

 نيز بيشتري((  اهميت درجه از باید باشد، بيشتري

 رابطه این از اهميت ضریب محاسبه براي كه باشد برخودار

 .شود مي استفاده
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 به هاي داده تحليل و تجزیه منظور به دوم، بخش در

 معلم، تدریس روش مشاهده ليست چك فرم از آمده دست

 و ميانگين و درصد فراواني، شامل توصيفي آمار هاي روش از

 وآزمون گروهي تك  آزمون شامل استنباطي آمار هاي روش

 . است شده استفاده واریانس تحليل

 پژوهش هاي یافته

 شده قصد درسي برنامه به مربوط هاي یافته

 محتواي در كه دارد مي بيان پژوهش اول سؤال

 هاي مؤلفه به حد چه تا راهنمایي دوره درسي هاي كتاب

 توجه ميزان 2 شماره جدول است؟ شده توجه صلح آموزش

 هاي مؤلفه تك تك به را راهنمایي دوره دروس از یك هر

 كه گونه همان) دهد مي نشان صلح آموزش گانه هفت

 تعداد ها كتاب از یك هر تحليل مبناي شد، ذكر نيز پيشتر

 (.است دروس

  

 هاي چك ليست مشاهدهـ گویه 1جدول 

مؤلفه
 

 های یاددهی ـ یادگیریفعالیت
مؤلفه

 
 های یاددهی ـ یادگیریفعالیت

دموكراسی و حقوق بشر
 

تأكید بر قانون مداری در اداره كالس و عمل به 

 قوانین حاكم بر محیط

خود و دیگران
 

آموزان در طراحی تكالیف استفاده ازنظرات دانش

 كالسی

رعایت اصل آزادی بیان، عقیده و باور 

 آموزان دركالسدانش

كوشش در راه ایجاد روحیه پذیرش نتایج اعمال 

 شخصی خود

های مسالمت آمیز برای رفع استفاده از راه حل

 اختالفات

های  گیری از ابتكارات و خالقیت بهره

 آموزان در كار تدریسدانش

اجتناب از هرگونه تعصب و جانبداری در 

 های شاگردانمواجهه با پاسخ

های احیاناً غیر معمول شاگردان و قبول پاسخ

 احترام گذاری به آنها

های شاگردان در پاسخ به استداللدقت در نوع 

 سؤاالت اجتماعی

واكنش به دور از تبعیض در برخورد با سطح 

 توان ذهنی متفاوت شاگردان

تعاون و همبستگی
 

تشویق دانش آموزان به مشاركت درفعالیتهای 

 گروهی بایكدیگر

انترناسیونالیسم
 

 های محلی، ملی وجهانیبحث درباره چارچوب

آموزان در به دانش دادن فرصت مشاركت

 های كالسیگیریتصمیم

آگاهی دادن نسبت به مسائل جهانی تأثیرگذار و 

 نحوه برخورد با آنها

برقرارساختن رقابتهای سالم گروهی به جای 

 رقابتهای انفرادی ناسالم

حساس بودن نسبت به جامعه و تغییرات فرهنگی 

 آن

 یاری گرفتن ازشاگردان برای تعیین قوانین و

 مقررات اداره كالس

اعطای فرصت كافی به شاگردان برای طرح 

 سؤاالت اجتماعی و سیاسی

 های گروهیتبادل افكار از طریق گفتگو و بحث
آموزان به حقوق و و ظایف آگاه كردن دانش

 شهروندی
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گ

ظ فرهن
حف

ها
 

های مناسب اجتماعی در ارائه الگوها و سرمشق

 برنامه درسی وتدریس خود

ت
ط زیس

ظ محی
حف

 

آموزان با محیط زیست و طبیعت آشنا كردن دانش

 مناطق مختلف

طرح سؤاالت باز و عمیق پیرامون مسائل و 

 موضوعات اجتماعی روز

ترویج تفكر خودكفایی و تعهد در قبال حفظ و 

 محیط زیست توسعه

های اصلی افزایش شناخت شاگردان از آرمان

 های حاكم برجامعهوارزش

های های حفظ طبیعت به صورت فعالیتمعرفی راه

 فردی و گروهی

داشتن برخورد صحیح با مسأله عدم پذیرش 

 خود در برابردانش آموزان

آموزان به اهمیت لزوم حفاظت جلب توجه دانش

 از محیط زیست

پرورش حس قدردانی از دستاوردهای علمی و 

 فرهنگی كشور

الگو بودن در زمینه رعایت بهداشت فردی و 

 محیطی برای شاگردان

 
 معنویت

 آموزاندانش در ارزشمندی خود و نفس عزت پرورش

 رویدادها و مسائل به نسبت مثبت نگرش با توأم بینی واقع

 تدریس روش در مثبت معنوی ابعاد و اخالقی ضروریات بستن كار به

 متفاوت مذهبی عقاید با آموزانیدانش با برخورد در مساوات رعایت

 مختلف امور در شكیبایی و راستی و صداقت به بخشیدن اعتبار

 

 هاي آموزش صلح در دروس كتب راهنمایيـ جدول توزیع فراواني توجه به مؤلفه 2جدول 

 مؤلفه

 كتب 

 

 جمع دروس

 

 

 دموكراسی

 

 تعاون و

 همبستگی

 

حفظ 

 هافرهنگ

 

 خود

 و دیگران

 

 انترناسیو

 نالیسم

 حفظ

محیط 

 زیست

 

 معنویت

 5 4 3 25 5 24 6 38 اجتماعی

 10 11 3 11 13 13 2 64 فارسی

 3 - 5 2 5 5 4 43 تاریخ

 6 1 6 13 3 13 6 62 دینی

 24 16 17 51 26 55 18 207 جمع
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 درس 267 مجموع از كه دهد مي نشان 2 شماره جدول

 حقوق و دموكراسي مؤلفه به درس 19 در راهنمایي، دوره

 20 در همبستگي، و تعاون مؤلفه به درس 55 در بشر،

 خود مؤلفه به درس 51 در ها، فرهنگ حفظ مؤلفه به درس

 الملل بين حقوق رعایت مؤلفه به درس 17 در دیگران، و

 محيط از حفاظت مؤلفه به درس 10 در ،(انترناسيوناليسم)

. است شده پرداخته معنویت مؤلفه به درس 24در و زیست

 دروس در توجه بيشترین جدول این اساس بر همچنين

 كه است همبستگي و تعاون مؤلفه به راهنمایي دوره كتب

 در و فراواني بيشترین داراي اجتماعي كتاب دروس در

 همچنين. است فراواني كمترین داراي تاریخ كتاب دروس

 و دموكراسي هاي مؤلفه به مربوط توجه ميزان كمترین

 دیني و اجتماعي كتب كه است زیست محيط از حفاظت

 مؤلفه به را دروس كمترین فارسي كتاب و بيشترین

 از حفاظت مؤلفه مورد در. است داده اختصاص دموكراسي

 بيشترین ترتيب به تاریخ و فارسي هاي كتاب زیست محيط

 .اند داشته مؤلفه این به را توجه كمترین و

 ضریب بيشترین كه دهد مي نشان 4 شماره جدول

 و انترناسيوناليسم مؤلفه به مربوط دروس در اهميت

 محيط از حفاظت مؤلفه به مربوط اهميت ضریب كمترین

 نتایج پژوهش این در ها داده آماري تحليل از. است زیست

 .است شده حاصل زیر

 درس 267 مجموع از دموكراسي مؤلفه با رابطه در ـ 1

 درس 19 در راهنمایي، مقطع( سوم دوم، اول،) پایه درسه

 .است شده توجه مؤلفه این به

 و دیني هاي كتاب به مربوط توجه ميزان بيشترین

 اختصاص فارسي كتاب به توجه كمترین و است اجتماعي

 . دارد

  
 هاي بهنجار شده در دروس كتب راهنمایيـ جدول داده 3جدول 

 مؤلفه

 كتب

 

 دموكراسی

 تعاون و

 همبستگی

حفظ 

 هافرهنگ

 خود

 و دیگران

 انترناسیو

 نالیسم

 حفظ

محیط 

 زیست

 

 معنویت

 208/0 250/0 176/0 490/0 192/0 436/0 333/0 اجتماعی

 417/0 688/0 176/0 216/0 500/0 236/0 111/0 فارسی

 125/0 ـــ 294/0 039/0 192/0 091/0 222/0 تاریخ

 250/0 063/0 353/0 255/0 115/0 236/0 333/0 دینی

 

 اهميت ـ جدول مقدار عدم اطمينان و ضریب 4جدول 

 

 مؤلفه

 

 دموكراسی

 

تعاون 

 وهمبستگی

 

حفظ 

 هافرهنگ

 

خود و 

 دیگران

 

 انترناسیونالیسم

 

حفظ محیط 

 زیست

 

 معنویت

Ej 
مقدار 

عدم 

 اطمینان
 

946/0 910/0 88 7/0 834/0 966/0 561/0 936/0 

Wj 
ضریب 

 اهمیت
157/0 151/0 147/0 138/0 160/0 093/0 155/0 
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 مجموع از همبستگي و تعاون مؤلفه با رابطه در ـ 2

 در راهنمایي، مقطع( سوم دوم، اول،) پایه درسه درس 267

 ميزان بيشترین. است شده پرداخته مؤلفه این به درس 55

 توجه ميزان كمترین و است اجتماعي كتاب به مربوط توجه

 . دارد اختصاص تاریخ كتاب به

 267 مجموع از ها فرهنگ حفظ مؤلفه با رابطه در ـ 3

 20 در راهنمایي، مقطع( سوم دوم، اول،) پایه درسه درس

 توجه ميزان بيشترین. است شده توجه مؤلفه این به درس

 دیني تعليمات وكتاب است فارسي كتاب به مربوط

 . است برخوردار مؤلفه این به توجه ميزان ازكمترین

 267 مجموع از دیگران و خود مؤلفه با رابطه در ـ 4

 51 در راهنمایي، مقطع( سوم دوم، اول،) پایه درسه درس

 توجه ميزان بيشترین. است شده توجه مؤلفه این به درس

 به توجه ميزان كمترین و است اجتماعي كتاب به مربوط

 . دارد اختصاص تاریخ كتاب

 الملل بين حقوق رعایت مؤلفه با رابطه در ـ 5

 به درس 17 در درس، 267 مجموع از( انترناسيوناليسم)

 به مربوط توجه ميزان بيشترین. است شده توجه مؤلفه این

 توجه ميزان وكمترین است دیني تعليمات كتاب

 . است بوده اجتماعي تعليمات و فارسي هاي دركتاب

 مجموع از زیست محيط حفظ مؤلفه با رابطه در ـ 0

. است شده پرداخته مؤلفه این به درس 10 در درس، 267

 بيشترین داراي ترتيب به تاریخ و فارسي هاي كتاب

 تاریخ كتاب در. هستند مؤلفه این مورد در فراواني وكمترین

 . است نگرفته صورت نظر مورد مؤلفه به توجهي هيچ

 درس، 267 مجموع از معنویت مؤلفه با رابطه در ـ 7

 ميزان بيشترین. است شده توجه مؤلفه این به درس 24در

 كتاب به توجه كمترین و است فارسي كتاب به مربوط توجه

 . دارد اختصاص تاریخ

 دوره كتب دروس در توجه بيشترین مجموع، در

 محتواي در كه است همبستگي و تعاون مؤلفه به راهنمایي

 محتواي در و فراواني بيشترین داراي اجتماعي كتاب دروس

 همچنين. است فراواني كمترین داراي تاریخ كتاب دروس

 و دموكراسي هاي مؤلفه به مربوط توجه، ميزان كمترین

 دیني و اجتماعي كتب كه است زیست محيط از حفاظت

 مؤلفه به را دروس كمترین فارسي وكتاب بيشترین

 از حفاظت مؤلفه مورد در. است داده اختصاص دموكراسي

 بيشترین ترتيب به تاریخ و فارسي هاي كتاب زیست محيط

 همچنين. اند داشته مؤلفه این به را توجه كمترین و

 مؤلفه به مربوط دروس در اهميت ضریب بيشترین

 مؤلفه به مربوط اهميت ضریب كمترین و انترناسيوناليسم

 . است زیست محيط از حفاظت

 ها یافته نيز پژوهش نظر مورد هاي شاخص با رابطه در

 دوره دروس در توجه بيشترین كه است آن از حاكي

 سالم ارتباط برقراري شاخص به مربوط تحصيلي راهنمایي

 گرم و هوا و آب تغييرات به توجه شاخص و است افراد با

 و محوخشونت و بردباري اهميت وشاخص زمين شدن

 مورد هاي شاخص بين در را توجه ميزان كمترین درگيري

 اهميت ضریب بيشترین همچنين. بودند دارا تحقيق نظر

 تمایزات به احترام هاي شاخص به مربوط ترتيب به دردروس

 با مخالفت همكاري، اهميت به پرداختن مذهبي، و قومي

 با همدردي احساس پرورش و آميز تبعيض هاي نابرابري

. است موجود الملل بين و جامعه گروه، سطح در دیگران

 قانون اهميت به توجه شاخص به نيز اهميت ضریب كمترین

 گردشگري مراكز و طبيعت حفظ شاخص و مداري

 . دارد اختصاص

 و ها مؤلفه به توجه ميزان بررسي به ادامه، در

 صورت به ها كتاب محتواي در صلح آموزش هاي شاخص

 .است شده حاصل زیر نتایج كه شد پرداخته جداگانه

 سه اجتماعي هاي دركتاب درس 39 مجموع از ـ 1

 و تعاون مؤلفه و دیگران و خود مؤلفه راهنمایي، دوره ساله

 و هستند دروس بين در فراواني بيشترین داراي همبستگي

 الملل بين حقوق رعایت مؤلفه به فراواني كمترین

 ضریب بيشترین همچنين. دارد اختصاص( انترناسيوناليسم)

 به مربوط آن از بعد و دیگران و خود مؤلفه به مربوط اهميت

. است ها فرهنگ حفظ و همبستگي و تعاون هاي مؤلفه

 انترناسيوناليسم مؤلفه به مربوط نيز اهميت ضریب كمترین

 . است زیست محيط از حفاظت مؤلفه و

 ساله سه فارسي هاي دركتاب درس 04 مجموع از ـ 2

 حفظ مؤلفه و همبستگي و تعاون مؤلفه راهنمایي، دوره

 و هستند دروس بين در فراواني بيشترین داراي ها فرهنگ

 اختصاص بشر حقوق و دموكراسي مؤلفه به فراواني كمترین
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 هاي كتاب دروس در اهميت ضریب بيشترین همچنين. دارد

 به مربوط آن از بعد و معنویت مؤلفه به مربوط فارسي

. است ها فرهنگ حفظ و همبستگي و تعاون هاي مؤلفه

 انترناسيوناليسم مؤلفه به نيز اهميت ضریب كمترین

 . دارد اختصاص

 دیني تعليمات هاي كتاب در درس 02 مجموع از ـ 3

 مؤلفه و همبستگي و تعاون مؤلفه راهنمایي، دوره ساله سه

 دارا دروس بين در را فراواني بيشترین دیگران و خود

 زیست ازمحيط حفاظت مؤلفه به فراواني كمترین و هستند

 دروس در اهميت ضریب بيشترین همچنين. دارد اختصاص

 حفظ هاي مؤلفه به مربوط دیني تعليمات هاي كتاب

 تعاون هاي مؤلفه به مربوط آن از بعد و معنویت و ها فرهنگ

 محيط از حفاظت مؤلفه. است ودیگران خود و همبستگي و

 . است برخوردار اهميت ضریب ازكمترین زیست

 ساله سه تاریخ هاي دركتاب درس 43 مجموع از ـ 4

 و ها فرهنگ حفظ همبستگي، و تعاون مؤلفه راهنمایي، دوره

 كمترین و هستند فراواني بيشترین داراي انترناسيوناليسم

 كه دارد اختصاص زیست محيط از حفاظت مؤلفه به فراواني

 آن به اي اشاره راهنمایي پایه سه تاریخ ازدروس یك هيچ در

 دردروس اهميت ضریب بيشترین همچنين. است نشده

 است انترناسيوناليسم و همبستگي و تعاون مؤلفه به مربوط

 محيط از حفاظت مؤلفه به مربوط اهميت ضریب كمترین و

 هيچ راهنمایي مقطع پایه سه دروس در كه است زیست

 . است نشده مؤلفه این به اي اشاره

 كيفيت و كميت كه دهد مي نشان پژوهش این نتایج

 مقطع درسي هاي كتاب در یونسكو صلح آموزش هاي مؤلفه

 حجم رغم علي. است نبوده توجه قابل چندان راهنمایي

 به توجه درسي هاي كتاب دروس محتواي گسترده

 نيازمند و نيست گير چشم چندان نظر مورد هاي مؤلفه

 در مفاهيم این گنجاندن خصوص در اصالحي اقدامات

 .است درسي هاي كتاب محتواي

 شده اجرا درسي برنامه با مرتبط هاي یافته

 كه شد مشخص پژوهش اول بخش در كه جایي آن از

 توجه بيشترین اجتماعي تعليمات درسي هاي كتاب محتواي

 كه جایي آن از و داشتند صلح آموزش هاي مؤلفه به را

 هاي كالس در موضوع این با مرتبط مفاهيم رود مي انتظار

 این هاي كالس گردد، مطرح بيشتر اجتماعي تعليمات درس

 آوري جمع منظور به. است شده انتخاب مشاهده براي درس

 معلم رفتار مشاهده ساخته محقق ليست چك ابزار از ها داده

 هاي مؤلفه از هریك به توجه ميانگين كه است شده استفاده

 در ها پایه تفكيك به یادگيري و یاددهي در صلح آموزش

 .است آمده 5 شماره جدول

 گردد، مي مشاهده 5 شماره جدول در كه طور همان

 و یاددهي هاي فعاليت در معنویت مؤلفه به معلمان به توجه

 دیگر هاي مؤلفه از بيش كل در و پایه سه هر در یادگيري

 قياس در دیگران و خود و ها فرهنگ حفظ مؤلفه در و است

 به. نمودند احراز را تري پایين ميانگين دیگر هاي مؤلفه با

 پيرامون مطلوبيت ميزان زمينه در قضاوت منظور

 پرداخت سازي استاندارد به باید آمده دست به هاي ميانگين

 استاندارد كند، مي بيان( ) بازرگان كه طور همان و

 از گيري پيش منظور به اینجا در. است قضاوتي امري سازي

 3 به گيري اندازه مقياس سازي، استاندارد در سوگيري

 .شد تقسيم ذیل شرح به مساوي قسمت

 (. نامطلوب) شود مي گرفته كار به كم خيلي 33/1 تا 6از

 نسبتاً) شود مي گرفته كار به حدي تا 00/2 تا 33/1از

 (. مطلوب

 (. مطلوب) شود مي گرفته كار به زیاد 4 تا 00/2 از

 شده احراز هاي ميانگين و فوق مقياس اساس بر

 و یاددهي هاي فعاليت در كه نمود قضاوت گونه این توان مي

 به( مطلوب نسبتاً) تاحدي معلمان ها، پایه كليه در یادگيري

 .دارند توجه صلح آموزش هاي مؤلفه

 این كاربست ميزان كه است آن مطلوب وضعيت

 ميانگين لذا. باشد زیاد خيلي معلم توسط كالس در ها مؤلفه

 آیا كه این بررسي منظور به. شد گرفته نظر در 4 مطلوب

 وضعيت و( شده احراز هاي ميانگين) موجود وضعيت ميان

 تك آزمون از دارد وجود معناداري تفاوت( 4) مطلوب

 از حاكي آمده دست به هاي یافته كه گردید استفاده گروهي

 ترتيب بدین و است معنادار ها ميانگين تفاوت است آن

 هاي فعاليت انجام در معلمان كه گرفت نتيجه توان مي

 آن صلح آموزش هاي مؤلفه با متناسب یادگيري ـ یاددهي

 كه است گفتني. نمایند نمي عمل است شایسته كه گونه

 حقوق و دموكراسي هاي مؤلفه مورد در معلمان عملكرد
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 دیگران، و خود ها، فرهنگ حفظ همبستگي، و تعاون بشر،

 حد از تر پایين زیست محيط حفظ و انترناسيوناليسم

 متوسط حد در معلمان معنویت مؤلفه در تنها بوده، متوسط

 . اند كرده عمل

 تحصيلي مختلف پایه سه معلمان آیا كه این بررسي

 به توجه زمينه در خود عملكرد در( سوم دوم، اول،)

 نشان نتایج دارند؟ یكدیگر با تفاوتي صلح آموزش هاي مؤلفه

 :كه دهد مي

 مورد در معلمان تحصيلي، راهنمایي اول پایه در ـ 1

 همبستگي، و تعاون بشر، حقوق و دموكراسي هاي مؤلفه

 حفظ و انترناسيوناليسم دیگران، و خود ها، فرهنگ حفظ

 تنها و اند كرده عمل متوسط حد از تر ضعيف زیست محيط

 بوده متوسط حد در آنها عملكرد معنویت مؤلفه مورد در

 در ها مؤلفه تمامي در آمده دست به ميانگين همچنين. است

 . دارد قرار مطلوب نسبتاً محدوده

 در معلمان عملكرد تحصيلي، راهنمایي دوم پایه در ـ 2

 مؤلفه جز به پژوهش نظر مورد هاي مؤلفه تمامي مورد

 همچنين. اند كرده عمل تر ضعيف متوسط حد از معنویت،

 نسبتاً محدوده در ها مؤلفه تمامي در آمده دست به ميانگين

 . دارد قرار مطلوب

 مربوطه معلمان نيز تحصيلي راهنمایي سوم پایه در ـ 3

 نظر مورد هاي مؤلفه تمامي مورد در قبلي پایه دو مانند

 عمل متوسط حد از تر پایين معنویت، مؤلفه جز به پژوهش

 ها مؤلفه تمامي در آمده دست به ميانگين همچنين. اند كرده

 . دارد قرار مطلوب نسبتاً محدوده در

 هفت هاي مؤلفه از یك هر تفكيك به نتایج ادامه، در

 .است شده ارائه گانه

 در بشر وحقوق دموكراسي مفهوم به توجه ميزان ـ 1

 مؤلفه با رابطه در تحقيق نتایج: شده اجرا درسي برنامه

 انجام در معلمان كه دهد مي نشان بشر حقوق و دموكراسي

 در مؤلفه این مورد در الزم یادگيري ـ یاددهي هاي مهارت

.  كنند مي عمل تر ضعيف متوسط حد از صلح آموزش زمينه

. است بوده راهنمایي دوم پایه به مربوط ميانگين بيشترین

 تمامي در مؤلفه این براي آمده دست به ميانگين همچنين

 مؤلفه این مورد در. است مطلوب نسبتاً حد در ها پایه

 هاي روش از استفاده با معلمان كه دهد  مي نشان مشاهدات

 اداره اي شيوه به را ها س كال معموالً تدریس امر در سنتي

 چرخه در فرد مهمترین عنوان به خود نقش كه كنند مي

 معلمان اكثر دليل همين به. كنند حفظ را تربيت و تعليم

 درس بركالس حاكم قوانين اجراي بر حد از بيش تأكيد

 كنند مي طراحي را قوانيني موارد بعضي در نيز وخود دارند

. شوند مي یادآور آموزان دانش به را قوانين این اجراي لزوم و

. است بسياركمرنگ درس هاي كالس در بيان آزادي اصل

 باالتر به متوسط آموزان دانش با معلمان هاي همكاري بيشتر

 غير طور به تا شود مي باعث امر همين و گيرد مي صورت

 خارج یادگيري چرخه از تر ضعيف آموزان دانش مستقيم،

 حقوق به توجه و آموزش بودن فراگير اصل با امر این. شوند

 صلح آموزش هاي برنامه توجه مورد كه آموزان دانش تك تك

 در صلح آموزش هاي برنامه كه چه آن. دارد مغایرت است،

 به احترام و پروري نخبه از گرفتن فاصله هستند، آن پي

 .است آموز دانش هر فردي حقوق

  
 هاهاي یاددهي و یادگيري به تفكيك پایههاي آموزش صلح در فعاليتـ ميانگين توجه به مؤلفه 5جدول 
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 برنامه در همبستگي و تعاون مفهوم به توجه ميزان ـ 2

 و تعاون مؤلفه با رابطه در تحقيق نتایج: شده اجرا درسي

 هاي مهارت انجام در معلمان كه دهد مي نشان همبستگي

 زمينه در مؤلفه این مورد در الزم یادگيري ـ یاددهي

. كنند مي عمل تر ضعيف متوسط حد از صلح آموزش

. است بوده راهنمایي سوم پایه به مربوط ميانگين بيشترین

 تمامي در مؤلفه این براي آمده دست به ميانگين همچنين

 مشاهدات به توجه با. است مطلوب نسبتاً حد در ها پایه

 هاي كالس در آموزان دانش ومشاركت همكاري كالسي

 فرایند در آموزان دانش اندكي حد تا و بود پایين بسيار درس

 موارد بيشتر در. شوند مي داده دخالت یادگيري ـ یاددهي

 كنترل معلمان و دارد دیكتاتوري حالت تدریس فرایند

 كالسي مشاهدات به باتوجه. گيرند مي دست به را كالس

 اظهار برابر در تحمل عدم و جا بي تعصبات دليل به محقق،

 مشاركت و همكاري ميزان آموزان، دانش فردي نظر

 . نيست مطلوب حد در كالسي هاي درفعاليت آموزان دانش

 برنامه در ها فرهنگ حفظ اهميت به توجه ميزان ـ 3

 حفظ مؤلفه با رابطه در تحقيق نتایج: شده اجرا درسي

 هاي مهارت انجام در معلمان كه دهد مي نشان ها فرهنگ

 زمينه در مؤلفه این مورد در الزم یادگيري ـ یاددهي

. كنند مي عمل تر ضعيف متوسط حد از صلح آموزش

. است بوده راهنمایي سوم پایه به مربوط ميانگين بيشترین

 تمامي در مؤلفه این براي آمده دست به ميانگين همچنين

 كه است ذكر به الزم. است مطلوب نسبتاً حد در ها پایه

 مؤلفه این به صلح آموزش مؤلفه 7 بين در ميانگين كمترین

 مؤلفه این با رابطه در كالسي مشاهدات. دارد اختصاص

 فرهنگي هاي تفاوت برابر در معلمان كه دهد مي نشان

 پوشيدن لباس طرز مذهبي، و دیني اعتقادات آموزان، دانش

 با آموزان دانش هاي ازتفاوت بسياري و زبان آموزان، دانش

 معلمان معموالً. نداشتند مطلوبي پذیري انعطاف یكدیگر

 به مطالب دادن توضيح براي جامعه از هایي مثال از كمتر

 را كالسي آموزش امر همين و كنند مي استفاده آموزان دانش

 این با رابطه در. سازد مي دور آموزان دانش واقعي زندگي از

 در معلمان كه است این است توجه قابل كه چه آن مؤلفه

 تا را جامعه بر حاكم هاي آرمان و ها ارزش كالسي مشاهدات

 سعي آنها. دادند مي توضيح آموزان دانش براي حدودي

 عنوان به را كشورمان هاي تواناي و ها قابليت تا كردند مي

 كنند اثبات آموزان دانش به اي هسته انرژي زمينه در مثال،

 در را فرهنگي و علمي دستاوردهاي از قدرداني حس و

 معلمان توجه ميزان كل در اما. نمایند تقویت آموزان دانش

 .نيست قبولي قابل حد در مؤلفه این به

 برنامه در دیگران و خود مسأله به توجه ميزان ـ 4

 و خود مؤلفه با رابطه در تحقيق نتایج: شده اجرا درسي

 هاي مهارت انجام در معلمان كه دهد مي نشان دیگران

 زمينه در مؤلفه این مورد در الزم یادگيري ـ یاددهي

.  كنند مي عمل تر ضعيف متوسط حد از صلح آموزش

. است بوده راهنمایي دوم پایه به مربوط ميانگين بيشترین

 تمامي در مؤلفه این براي آمده دست به ميانگين همچنين

 این با رابطه در كه آنجه. است مطلوب نسبتاً حد در ها پایه

 احساس خودآگاهي، پرورش است اهميت حائظ مؤلفه

 داشتن و انتقادي تفكر و خالقيت پرورش ارزشمندي،

 مشاهدات كه حالي در. است دیگران با صحيح برخورد

 هاي ایده از كمتر معلمان كه دهد مي نشان كالسي

 از دور به معلمان واكنش. كنند مي استفاده آموزان دانش

 ذهني باالي سطح با آموزان دانش معموالً و نيست تبعيض

 مجموع، در. دارند قرار معلمان توجه كانون در بيشتر

 بخش رضایت نيز مؤلفه این با رابطه در معلمان عملكرد

 . نيست

 برنامه در انترناسيوناليسم مسأله به توجه ميزان ـ 5

 مؤلفه با رابطه در تحقيق نتایج: شده اجرا درسي

 انجام در معلمان كه دهد مي نشان انترناسيوناليسم

 در مؤلفه این مورد در الزم یادگيري ـ یاددهي هاي مهارت

. كنند مي عمل تر ضعيف متوسط حد از صلح آموزش زمينه

. است بوده راهنمایي دوم پایه به مربوط ميانگين بيشترین

 تمامي در مؤلفه این براي آمده دست به ميانگين همچنين

 انتظار معلمان از كه آنچه. است مطلوب نسبتاً حد در ها پایه

 وظایف و حقوق از را آموزان دانش كه است این رود مي

 دهد مي نشان كالسي مشاهدات. سازند آگاه خود شهروندي

 در كه هایي مثال از استفاده با زمينه این در معلمان كه

 تا را مفاهيم این كردند مي استفاده آنها از درس خالل

 با رابطه در اما. كردند مي منتقل آموزان دانش به حدودي

 رویدادهاي به پرداختن و جهاني هاي چارچوب در بحث
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 دليل به گاه و سياسي مالحظات دليل به معلمان جهاني،

 به معموالً و پرداختند نمي بدان كافي اطالعات داشتن عدم

 داده قاطعي و روشن پاسخ آموزان  دانش سياسي سؤاالت

 مطرح اجازه آموزان نيزدانش ها كالس بيشتر در. شد نمي

 كه گفت توان مي كل در. نداشتند را سياسي سؤاالت كردن

 . نكردند عمل انتظار حد در مؤلفه این با رابطه در معلمان

 برنامه در زیست محيط حفظ مسأله به توجه ميزان ـ 0

 حفظ مؤلفه با رابطه در تحقيق نتایج: شده اجرا درسي

 هاي مهارت انجام در معلمان كه دهد مي نشان زیست محيط

 زمينه در مؤلفه این مورد در الزم یادگيري ـ یاددهي

.  كنند مي عمل تر ضعيف متوسط حد از صلح آموزش

. است بوده راهنمایي اول پایه به مربوط ميانگين بيشترین

 تمامي در مؤلفه این براي آمده دست به ميانگين همچنين

 نشان كالسي مشاهدات. است مطلوب نسبتاً حد در ها پایه

 پيرامون مطالبي بيان به دروسي در تنها معلمان كه دهد مي

 در درس موضوع كه پرداختند مي زیست محيط از حفاظت

 مطالبي بيان به تنها نيز دروس این در. باشد راستا همان

 در. شد مي پرداخته طبيعت از حفاظت لزوم از مختصر

 حد از تر پایين نيز مؤلفه این در معلمان عملكرد مجموع،

 . است بوده انتظار

: شده اجرا درسي برنامه در معنویت به توجه ميزان ـ 7

 كه دهد مي نشان معنویت بامؤلفه رابطه در تحقيق نتایج

 در الزم یادگيري ـ یاددهي هاي مهارت انجام در معلمان

 عمل متوسط حد در صلح آموزش زمينه در مؤلفه این مورد

 راهنمایي سوم پایه به مربوط ميانگين بيشترین.  كنند مي

 مؤلفه این براي آمده دست به ميانگين همچنين. است بوده

 ذكر به الزم. است مطلوب نسبتاً درحد ها پایه تمامي در

 به صلح آموزش مؤلفه 7 بين در ميانگين بيشترین كه است

 ابعاد دارد نظر در صلح آموزش. دارد اختصاص مؤلفه این

 شده گرفته تصميمات و دهد توسعه را آموزان دانش معنوي

 در. كند برپا معنوي و اخالقي هاي ارزش سيستم اساس بر را

 و شده آموزشي هاي برنامه در اصالحاتي اخير، هاي سال

. است شده انسان هاي ارزش به توجه بر فراوان تأكيد

 سمتي به درس هاي كالس كه داد نشان كالسي مشاهدات

 از خالي محيطي و باشند تر گرایانه انسان كه روند مي

 و امنيت احساس آموزان دانش تا سازند فراهم خشونت

 ضروریات تا كوشند مي معلمان چند هر. كنند آرامش

 خشك قوانين اما شود، بسته كار به ها كالس در اخالقي

 این شاگردان به آموز دانش و معلم بين روابط بر حاكم

 اظهار و باشند گيرنده تصميم كه دهد نمي را فرصت

 كه گفت توان مي دركل. باشند داشته آزادانه نظرهاي

 مطلوب حد در معنویت بامؤلفه رابطه در معلمان عملكرد

 . دارد فاصله آن آرماني حالت با هنوز اما است، بوده

 گيري نتيجه و بحث

 نظام و ملي هویت بخواهد اگر ایران پرورش و آموزش

 هاي برنامه به آن نگرش باید بخشد، اعتال و تحكيم را ارزشي

 متأسفانه. یابد تغيير مدرسه و كالس هاي فعاليت و درسي

 نبود به توجه با كه دهد مي نشان پژوهش این هاي یافته

 افراد این آگاهي معلمان، براي مناسب هاي فرصت و امكانات

 برخوردار مطلوبي وضعيت از صلح آموزش هاي مؤلفه از

 آموزش كه است این توجه مورد موضوع بين، این در. نيست

 و دهد صورت معلمان آگاهي توسعه براي حركتي باید

 از معلمان آگاهي ارتقاي جهت در مثبت تغيير هرگونه

 گسترش براي فضایي ایجاد منظور به صلح هاي مؤلفه

 كتب در ها ارزش نقش با رویارویي نيازمند صلح آموزش

 هاي سياست باید منظور این براي و است مدارس درسي

 كه داد نشان تحقيق این نتایج. شود گرفته نظر در خاصي

 هاي كتاب محتواي وارد درستي به صلح آموزش هاي مؤلفه

 ميزان و است نشده راهنمایي مقطع مدارس درسي

 این درسي هاي كتاب دروس در ها مؤلفه این به پرداختن

 درسي برنامه محتواي. است بوده ناچيز و كم بسيار مقطع

 است، هركشوري آموزشي نظام نظر مورد اهداف راستاي در

 نظام نظر مورد اهداف در كه است این دهنده نشان امر این

 در صلح آموزش هاي برنامه به اي گسترده توجه آموزشي

 . است نشده مدارس

( 1390) فالح هاي یافته با همسو حاضر پژوهش نتایج

 در یونسكو صلح آموزش هاي مؤلفه بررسي به كه است

 نتایج.. است پرداخته متوسطه اول سال درسي هاي كتاب

 كيفيت و كميت كه دهد مي نشان نيز پژوهش این

 چندان درسي هاي كتاب در یونسكو صلح آموزش هاي مؤلفه

 این به حاضر پژوهش مشابه نيز وي. نيست توجه مورد

 داراي اجتماعي مطالعات كتاب محتواي كه رسد مي نتيجه
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 صلح آموزش هاي مؤلفه به توجه مورد در فراواني بيشترین

 كه دهد مي نشان پژوهش این محتواي تحليل نتایج. است

 مؤلفه و فراواني بيشترین داراي دیگران و خود مؤلفه

 درسي كتاب در فراواني كمترین داراي انترناسيوناليسم

 فارسي، و زندگي و دین كتاب با رابطه در. است اجتماعي

 در. است بوده حاضر تحقيق مشابه آمده دست به نتایج

 این در اجتماعي تعليمات كتاب محتواي تحليل كه حالي

 و تعاون و دیگران و خود مؤلفه كه داد نشان تحقيق

 انترناسيوناليسم مؤلفه و فراواني كمترین داراي همبستگي

 . است بوده فراواني بيشترین داراي

 محتواي تحليل در كه ها یافته از قسمت این همچنين

 فراواني بيشترین همبستگي و تعاون مؤلفه درسي كتب

 نتایج با اند راداشته فراواني كمترین زیست محيط وحفظ

 آموزش جایگاه بررسي كه دارد خواني هم( 1) منافي پژوهش

 راهنمایي دوره درسي كتب محتواي در جنگ و صلح

 دیني، اجتماعي، درس كه رسد مي نتيجه این به پرداخته،

 هاي مؤلفه زمينه در فراواني بيشترین داراي تاریخ و فارسي

 از مساعي تشریك و همكاري مؤلفه همچنين. هستند صلح

 از زیست محيط به عالقمندي مؤلفه و فراواني بيشترین

( 1397) رضایي فرزانه. است بوده برخوردار فراواني كمترین

 تعليمات كتاب كه رسد مي نتيجه این به خود تحقيق در

 گنجاندن براي منابع مهمترین از یكي عنوان به اجتماعي

 زمينه این در فراواني كمترین داراي هایي آموزش چنين

 دست به نتایج صلح آموزش هاي مؤلفه با رابطه در. است

 یك در و مشابه تقریباً حاضر پژوهش و تحقيق این در آمده

 براي شده تعيين هاي شاخص كه صورت بدین. است راستا

 داراي ها فرهنگ حفظ و بشر حقوق و دموكراسي مؤلفه

 زاده حكيم هاي یافته همچنين. اند بوده فراواني كمترین

 . است حاضر پژوهش نتایج مؤید نيز( 1395)

 جهت در همواره معلمان جایگاه و نقش كه آنجایي از

 بوده اهميت حائظ درسي هاي برنامه نواقص و كمبودها رفع

 درسي برنامه كمبودهاي تا رود مي انتظار معلمان از و است

 جبران درس هاي كالس در خود تدریس هاي مهارت با را

 یادگيري ـ یاددهي فرایند بررسي به پژوهش این كنند،

 برنامه آیا كه برسد نتيجه این به تا پرداخت نيز معلمان

 شده قصد درسي برنامه كمبودهاي توانسته شده اجرا درسي

 صلح هاي مؤلفه آموزش با رابطه در را كشور آموزشي نظام

 نشان آمده دست به نتایج. خير یا كند جبران مدارس در

 به چنداني توجه نيز مدارس معلمان متأسفانه كه دهد مي

 مشاهدات. ندارند خود كالس اداره هاي روش در ها مؤلفه این

 هاي كالس در كه آن دليل به معلمان كه داد نشان كالسي

 صحبت آموزان دانش تك تك با هرروز توانند نمي پرجمعيت

 پي موضوع این اهميت به كمتر كنند برقرار فردي ارتباط و

 . اند برده

 صورت 1390 سال در بيگدلي توسط كه تحقيقي در

 معلمان و درسي كتب مؤلفان آگاهي ميزان است، گرفته

 قرار بررسي مورد صلح آموزش هاي مؤلفه از راهنمایي دوره

 است رسيده نتيجه این به پژوهش این در وي. است گرفته

 مقطع در صلح آموزش هاي مؤلفه از معلمان آگاهي كه

. است اندک و متوسط متوسط، حد از تر پایين راهنمایي،

 در مقطع این معلمان توجهي كم علت تحقيق این نتایج

. كند مي توجيه نيز را حاضر پژوهش شده اجرا درسي برنامه

 نشدن اجرا علت كه گفت توان مي تحقيق این طبق

 از معلمان آگاهي عدم مدارس، در صلح آموزش هاي مؤلفه

 هيكس توسط دیگري پژوهش. است صلح آموزش هاي مؤلفه

 برنامه زمينه در( 2663) برد بربيت و سينارسكي و( 1999)

 صلح آموزش اجراي در معلمان نقش و اجراشده درسي

 این. دارد پژوهش این با نزدیكي ارتباط كه است شده انجام

 مفاهمه، و گفتگو) صلح هاي مؤلفه اهميت مورد در تحقيق

 و راهنمایي درمقطع( ارتباطي هاي مهارت متقابل، درک

 تدریسشان هاي فعاليت در مفاهيم این به معلمان توجه

 آموزش اجراي موفقيت در مهمي عامل را معلمان و است

 نتيجه این به آنها. دانند مي درسي هاي برنامه در صلح

 در آموزان دانش زیاد تعداد دليل به معلمان كه رسند مي

 ارتباط و صحبت آنها تك تك با توانند نمي درس كالس

. اند برده پي موضوع این اهميت به وكمتر كنند برقرار فردي

 نتيجه نيز حاضر تحقيق براي شده انجام كالسي مشاهدات

 تحصيلي راهنمایي دوره از وي. كند مي تأیيد را پژوهش این

 . است كرده یاد دوره مهمترین عنوان به

 كه است آن نشانگر شده انجام تحقيقات مجموع، در

 مفاهيم تحصيلي مختلف مقاطع درسي هاي دركتاب اوالً،

 نقش ثانياً،. است شده بيان ضعيف صورت به صلح به مربوط
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 زمينه در مدارس شده اجرا درسي برنامه بخش در معلمان

. نيست قبولي قابل حد در صلح آموزش هاي مؤلفه به توجه

 هایي پژوهش معدود از حاضر پژوهش كه است ذكر به الزم

 كنار در را صلح آموزش شده قصد درسي برنامه كه است

 . دهد مي قرار بررسي مورد شده اجرا درسي برنامه

 در صلح آموزش اجراي موفقيت در مهمي عامل معلمان

 براي را هایي فرصت باید آنها. هستند درسي هاي برنامه

 هاي موقعيت درک و آموزان دانش هاي مهارت كسب

 به را آميز صلح هاي حل راه سپس و كنند ایجاد اضطراري

 و معلمان. دهند آموزش آميز خشونت اعمال جاي

 در بسپارند، گوش كه بگيرند یاد باید آموزان دانش

 و كنند دفاع فرهنگي تنوع و بيان آزادي از درس هاي كالس

 و شوند قائل اولویت تعصب بدون شنود و گفت براي همواره

 بشر حقوق و آزادي اصول رعایت با را مشاركت و همبستگي

 ندانند روابط در رامانع متفاوت وادیان مذاهب و دهند ترویج

 و تمایز و جدایي موجب كه اي اندیشه و روش هر از و

. بپرهيزند شود، مي مختلف ادیان پيروان بين اختالف

 برده بين از براي و بشناسند را زا خشونت عوامل باید معلمان

 مباحث و همكاري بر مبتني یادگيري. كنند فعاليت آنها

 هاي مهارت ارتقاي و دموكراسي روح اشاعه موجب گروهي

 در كه كاري. گردد مي آموزان دانش رفتاري و گفتاري

 نشان امر این. افتد مي اتفاق ندرت به ما كشور امروز مدارس

 هاي برنامه باید اوالً ما كشور آموزشي نظام كه دهد مي

 مدارس درسي هاي كتاب محتواي در را صلح آموزش

 اجراي اهميت از را معلمان آگاهي فرصت ثانياً و بگنجاند

 در. سازد فراهم بيشتر درس هاي كالس در ها مؤلفه این

 پيشنهادات حاضر پژوهش هاي یافته اساس بر نهایت،

 .گردد مي ارائه زیر اجرایي

 تعليمات درس اصلي رسالت كه جایي آن از-1

 به كه است مفاهيمي با آموزان دانش كردن آشنا اجتماعي

 مسؤول، شهرونداني آینده در تا كند مي كمك آنها

 رود مي انتظار باشند، طلب اصالح و جو صلح انتقادپذیر،

 مفاهيم از یكي عنوان به صلح آموزش هاي مؤلفه و مفاهيم

 كتب دروس محتواي در شدن، جهاني زمينه در كليدي

 تعليمات درس ویژه به تحصيلي مقاطع تمامي درسي

 . شود گنجانده بيشتر اجتماعي

 نظر مورد اهداف اجراي در معلمان نقش به توجه با ـ 2

 هاي دوره تشكيل با تا شود مي پيشنهاد آموزشي نظام

 مفاهيم از معلمان درک و آگاهي خدمت، ضمن آموزش

 در موجود نواقص بتوانند آنها تا یابد افزایش صلح آموزش

 خود تدریس هاي مهارت با را شده قصد درسي برنامه

 . سازند برطرف

 و توجه صلح، پرورش و آموزش اركان از یكي ـ 3

 رشد ارتقاي طریق از كه است فرهنگي تنوعات به احترام

 پيشنهاد بنابراین. است دستيابي قابل درافراد اجتماعي

 هاي فيلم پخش نظير را هایي فرصت معلمان تا شود مي

 از بازدید اند، برجسته فرهنگي تنوعات آنها در كه اي آموزنده

 براي...  و هاست اقليت به متعلق كه اماكني و مراكز

 تبادل و بحث آنها طریق از كه كنند فراهم آموزان دانش

 . گيرد شكل زمينه این در معلمان و فراگيران ميان تجارب

 هاي برنامه استقرار جهت كه شود مي پيشنهاد ـ 4

 یك تدریس هاي روش جاي به مدارس، در صلح آموزش

 ویژه به ـ فعال تدریس هاي روش از معلم، سوي از طرفه

 و مسائل فراگيران تا شود استفاده ـ مسأله حل روش

 معاصر جامعه و خود زندگي در خشونت از حاصل مشكالت

 راه آنها گسترش از جلوگيري براي داده، قرار بررسي مورد را

 . بيابند اي خالقانه هاي حل

 هاي مهارت تواند مي اجتماع زندگي از مسائلي طرح ـ 5

 پرورش درس هاي كالس در را آموزان دانش گروهي و فردي

 به كمك و سالمندان به احترام قبيل از مسائلي بيان. دهد

 و معلول افراد با برخورد هاي روش نيازهایشان، رفع در آنها

 حوادث در دیده مصيبت و آواره نوعان هم جسمي، توان كم

 هاي كتاب محتواي در...  و اجتماعي دیدگان آسيب طبيعي،

 معلمان استفاده مورد هاي مثال در همچنين و درسي

 .كند كمك مهم امر این به تواند مي

 اذهان در ابتدا تعارض و خشونت كه این به توجه با ـ 0

 نيز پرورش و آموزش تمركز بيشترین گيرد، مي شكل افراد

 زمينه در آموزان دانش تفكر قوه رشد و ذهن اصالح به باید

 همين در. باشد یك هر خطرات و امكانات صلح، جنگ،

 جهت مناسب آموزشي كمك مواد تا شود مي پيشنهاد راستا

 مدارس اختيار در و تهيه صلح فرهنگ گسترش و ترویج

 . شود داده قرار كشور سراسر
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 در صلح فرهنگ استقرار در شرط مهمترین ـ 7

 درباره ریزان برنامه و گذاران سياست شدن متقاعد مدارس،

 براي الزم بودجه طرف یك از تا است صلح آموزش اهميت

 از و شود داده اختصاص صلح آموزش زمينه در معلم تربيت

 گونه هر شده، نظر تجدید مدارس فضاسازي در دیگر طرف

 خشونت به آموزان دانش تحریك به منجر كه عاملي

 تا شود مي پيشنهاد راستا، همين در. شود حذف گردد، مي

 در شركت با آموزشي نظام آموزشي و درسي ریزان برنامه

 و اهميت با رابطه در كه مختلف سمينارهاي و ها كنفرانس

 در را خود آگاهي ميزان شود، مي برگزار صلح آموزش جایگاه

 . دهند افزایش زمينه این

 قوانين وجود صلح، فرهنگ استقرار موانع از یكي ـ 9

 اولياي كه است مدارس در انضباطي ناپذیر انعطاف و خشن

 سعي مذكور قوانين از استفاده با معلمان ویژه به و مدرسه

 و كنترل كه این به توجه با. دارند فراگيران كنترل در

 نوعي گيري شكل به منجر آموزان دانش محدودكردن

 در باید شود، مي مدرسه در( ساختاري خشونت) خشونت

 انضباتي مقررات. كوشيد طرفه یك قوانين این حذف جهت

 در آنها تا گردد تعيين آموزان دانش مشورت با است بهتر

 داده دخالت نيز قوانين از تخلف براي هایي مجازات تعيين

 از گرفته، شكل احترام و نفس عزت احساس آنها در تا شوند

 كشيده، دست خشونت اعمال از دروني، منع نوعي طریق

 نيز،. كنند تجربه را مدرسه محيط در امنيت و صلح

 به احترام و خشونت محو با رابطه در دروسي گنجاندن

 ترتيب بدین تا شود مي پيشنهاد درسي كتب در افراد حقوق

 . شوند آشنا بيشتر مفاهيم این با آموزان دانش
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