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   ١ حمامي قلعه ضربي شكيب                                               ١٤/٠٥/١٤٠١ارسال:   
                                                ١٤٠١ /٠٩/١١پذيرش: 

 
  چكيده

ــلح ــده وجهان امروز  يهادغدغه نياز مهمتر يكي ص ــگيهم يگمش ــت خيتار يش  ي. نهادهااس
ها دادن به جنگ انيپا يكشورها و ارائه راهكار برا نياصالح روابط ب ريگيدائما پ يالمللنيمسئول ب
است كه توسط سازمان يونسكو آموزش صلح  يهامؤلفهطرح و ابالغ  ،اقدامات نياز ا يكيهستند. 

 يريپذالملل گرفته تا آموزش و جامعه نيو اقتصاد و روابط ب استيسطوح از س يدر تمام يستيبا
صلح  يهامؤلفهآموزش  ياصل فهيهر كشور وظ تيو ترب ميشود. نظام تعل لحاظ يفرد نيو روابط ب

 يابي، ارزشياد آموزشفها و مبرنامهف، اهدا نيتدو، يآموزش يطراح ،يدرس يزيربرنامه در قالبرا 
ــ يابيو ارز يو مترب يمرب ــتميس ــر با هدف تحل پژوهش. بر عهده دارد يس كتاب  يمحتوا ليحاض

 اين . براي انجامانجام شده است ونسكويصلح  يهامؤلفه بر اساسهفتم  يمطالعات اجتماع يدرس
شيوه تحليل محتوا صي يا عرفي ي تحقيق از  ست. نمونه آماري اين پژوهش هدش ستفادهاتلخي  ا
ــيل هفتمكتاب مطالعات اجتماعي پايه  ــال تحص ــت كه محتواي آن  ١٤٠٠-١٤٠١ي س با بوده اس

ست سكومؤلفهصطالحات مرتبط با اكلمات و وجوي ج صلح يون ستي به  هاي  و با روش د
 ميزان بيشـترينبر آن اسـت كه  زيپژوهش ن نيا هايافتهي .دقت نظر بااليي انجام شـده اسـت

 و شـــده بندي واحد بند، يا پاراگراف بصـــورت كه درســـي كتاب متني واحد بين انطباق فراواني
شترين همچنين شتر« واحد در نيز انطباق درصد بي سكو صلح آموزش هايمؤلفه با »بدانيم بي  يون
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 ١٤٠١ئيز تخصصي پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعي دورة چهارم، شماره سوم، پا فصلنامه علمي    ٥٢

 ٤٥/٣٠با ها حفظ فرهنگهاي مؤلفههمچنين در محتواي اين كتاب درسي  .است آمده بدست
هاي مؤلفهبيشــترين درصــد انطباق و داراي به ترتيب  درصــد ٥١/١٥با  معنويت ودرصــد 

 ٧١/٥با  و جهان وطنيدرصــد  ٥٤/١٠با  حقوق بشــر، درصــد ٨٣/١٠با  اون و همبســتگيتع
  كمترين ميزان انطباق را به خود اختصاص دادند.درصد 

  
  اول.، متوسطه هفتمتحليل محتوا، مطالعات اجتماعي هاي صلح، لفهؤ: مواژگان كليدي
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  و بيان مسئله قدمهم-١
ست.صلح يكي از ارزش ساني ا صم يصلح لحظه ها هاي زندگي ان هر  يميصادقانه و 

ــت كه م ــان اس ــلح،  ياجتماع يخود و در زندگ يتواند در زندگيانس آن را تجربه كند. ص
سان يزندگ اتيتداوم ح يشرط عمده  شيپ سل ،يان ست؛ به عبارتتيها و ملن بقاء  يها ا

است  يصلح وابسته است و ضرور جاديصلح و ا حفظكل، اكنون به  كينوع بشر به عنوان 
را كه باعث  ييهاو لوازم بروز جنگ و خشونت را افشا كند و هم راه طيكه آموزش، هم شرا

ضع نيا ليتعد شونت م تيو شا كند و هم راهيو خ  نيا ليرا كه باعث تعد ييهاشود را اف
هاي مهم جهاني از آرمان كييصــلح،  .شــود، مطرح كنديغلبه بر آن م يو حت تيوضــع

ــت. درتعر ــلح در مفهوم فياس ــت متفاوت را از ص ــلح حداقل دو برداش  مختلف جوامع ص
شت به معني عدم وجود كيتوان بيان كرد. مي شت  اي جنگ بردا ست. اما در بردا برخورد ا

صلح عبارت  ستدوم،  ساني  شان و اي برابر كه درآن كرامتجامعه جاديتالش براي ا زا ا ان
 اجتماعي و كي،يدد، افراد نيازهاي فيزگر جيترو مورد توجه قرار گيرد، همكاري و مشاركت

ـــلح آميز دنبال نما روان ـــناختي خود را به طور ص ـــت كه از  همان ني. انديش چيزي اس
ـــي انتظارمحتواي كتاب ـــند جيرود تا در ترومي هاي درس  ).٢،٢٠٠٣فوجيكان( آن بكوش

 كيآن را به عنوان  كند كهصـــلح زماني براي شـــهروندان جهان اهميت پيدا مي فرهنگ
 نديها كسب نمابراي حل تعارضات و كشمكش را ييهامهارت مسئله جهاني درك كنند و

نموده، بتوانند  زندگي با اســتانداردهاي بين المللي حقوق بشــر و برابري مطابق و بتوانند
 تواندتنها مي ادگيريياحترام بگذارند. البته چنين  نيريسا تنوع فرهنگي را درك كرده، به

ست  با صلح د ستماتيك براي  سي شد افتنييآموزش  ساس، اين بر ).٢٠٠٣، ٣ليبي( با  ا
ش هايبرنامه كه نمود بيان توانمي سمي آموزش طريق ازي آموز سمي غير يا ر تواند مي ر
  ).٢٠٠٦، ٤باگاباتي(باشند  داشته صلح به دستيابي بر شگرفي اثر

ــمول درباره ــايد نتوان به يك تعريف جهان ش ــلح ي پديدهش اي اجتماعي همچون ص
نخست منظور  :توان به دو برداشت متفاوت در خصوص صلح اشاره كرداما مي يازيد،دست 

ست از سعي براي ايجاد  ست و در مراد ديگر صلح عبارت ا از صلح، عدم جنگ يا برخورد ا
ــد، همكاري و مشــاركت اجتماعي ترويج اي كه كرامت انســاني مد نظر هجامعه مگان باش
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گردد، افراد در راستاي رفع نيازهاي فيزيكي، اجتماعي و روان شناختي خود بصورت صلح 
  ).٢٠٠٣فوجيكان، (آميز حركت كنند 

ست شروع هزاره دوم نيز، در طول تاريخ، د ست. با  صلح، آرزويي ديرينه بوده ا يابي به 
ــيبها و نزاعملتها و ها  بين دولتتعدد جنگ ــياري را بر پيكر هاي گوناگون، آس هاي بس

ـــت. روزانه گزارش ـــكالت روحي و رواني تمدن بشـــري وارد كرده اس هاي زيادي از مش
نان، افزايش يات ميزان چشـــمگير جوا نا نان ج بار جوا نت  نان، و خشـــو افزايش  نوجوا

سيب ستي هايآ شمكش و محيط زي  تواندميمللي كه ها و مجادالت محلي و بين الانواع ك
هاي موجود در جهان پيچيدگيعلت ه برســد. آغازگر جنگي تاريخي باشــد، به دســت مي

سانه شونت را از ر سياري از كودكان خ صر، ب در اين ميان تحقق مفهوم .گيرندها فرا ميمعا
شتري پيدا مي شرايطي متوليان امر تعليم و تربيت در تمام صلح اهميت بي كند. در چنين 

ــلح، راهبردي جهان ب ــلح در جوامع راهي را برگزينند. برنامه آموزش ص ايد براي تحقق ص
ـــت كه در غالب نظام هاي تعليم و تربيت جهان به عنوان يك آموزش مدون در نظر اس

رشته جواني است كه  گرفته شده و مجموع برنامه درسي را شامل مي شود. آموزش صلح،
صدد خلق ف سالمت امعههاي الزم براي ايجاد جصتردر  ست م اي مبتني بر عدالت و زي

ست صلح، جلوگيري غايي هدف. آميز ا شونت از آموزش  سوي  به جوامع دادن سوق و خ
  ).٢٠١٠(كستر، صلح است  فرهنگ

 در و داند مي صلح ترويج و اشاعه اصلي عامل را كيفي آموزش نيز) ٢٠٠٨( ٥يونسكو
سي، كتب محتواي در نظر تجديد زمينه اين شي مواد و ها برنامه در  نظام به مربوط آموز

ــمي آموزش هاي ــمي غير و رس ــروري را رس  مفهوم در ).٢٠٠٨جنكينس، ( داندمي ض
سي  شود.مي قائل تمايز صلح براي آموزش و صلح درباره آموزش بين صلح آموزش شنا

 توجه آموزشي هاي نظام رود، مي كه انتظار است صلح آموزش از واقعي مراد دوم، معناي
 است در كالس تدريسي معني به صلح آموزش اساس، اين بر داشته باشند. آن به خاصي

 آميز خشونت غير هاي حل راه با را آنها كند و مي تشويق صلح سمت به افراد تمايالت كه
ضات جهت  جلوگيري صلح آموزش غايي هدف .)٢٠٠٢هوپر، (نمايد  مجهز مديريت تعار

شونت از ست صلح فرهنگ سوي به جوامع دادن سوق و خ ستامفي،  ا ستر٢٠٠٨(ا ، ٦؛ ك
سكو  سازمان .)٢٠١٠  نموده مطرح گونه اين را صلح ترويج فرهنگ اهميت )٢٠١٠(يون
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 كه شد خواهد اقداماتي و اعتقادات ترويج و پرورش به منجر صلح فرهنگ آموزش:« است
 آن به خود اقتصادي و اجتماعي فرهنگي، ويژة ساختارهاي با متناسب بايد كشور هر مردم
صلي عامل. كنند عمل  به آميز خشونت هاي رقابت تبديل جامعه در فرهنگ اين تحكيم ا

  .»است مشترك اهداف و ها ارزش بر مبتني هايهمكاري
ـــازمان كل دبير ،٧مونبان كي  به جهاني جامعه متوجه كردن براي متحد، ملل س

 روي كرده و اعالم صلح آموزش روز را صلح جهاني روز اولويت، يك عنوان به صلح آموزش
ــيله هايي و فردي حق همچون آموزش اين  كند.مي تاكيد صــلح فرهنگ ايجاد براي وس

 قادر را افراد كه همه اســت جهاني بينش و درك دادن افزايش آموزش، هدف اصــلي
در  تغيير ايجاد طريق از را موجود شرايط و رفتار كنند جهاني شهروند يك همانند سازدمي

ــاختارهاي ــازند. متحول جامعه اجتماعي س  و بينش اين كه گفت توان رو مي اين از س
ــلح آموزش كانون مبحث در تغيير به تمايل ــلح براي آموزش لذا دارد. قرار ص بر  بايد ص
 كند. نفوذ مديران و يادگيرندگان، معلمان از اعم مدرســه زندگي ابعاد و ها بخش تمامي

كره  در كشورها همه كه است معتقد كرده، مطرح جهانيرا  صلح آموزش يونسكو سازمان
ستقرار راه و فكركنند صلح به بايد و نيازمندند صلح به زمين  اهميت بيابند. را آن هاي ا

ست حدي تا امروز جهان صلح در آموزش صي انجمن كه ا ص سه با تخ س  بين عنوان مؤ
سر متخصصان آوردن هم گرد با هر سال و است شده تأسيس صلح آموزش المللي  سرتا
 ).٢٠٠٨، ٨(جنكينسدهد مي قرار بررســي مورد را صــلح با موضــوعات مرتبط جهان،

ست سي برنامه در صلح آموزش كارب  كالس در معلم نقش تا گرددمي موجب مدارس در
ستخوش درس سي تغيير د سا  براي ترويج را الگويي بايد معلمان ).٢٠٠٢، ٩(هوپر شود ا

 اين از تا بياموزند درس كالس در آنها را درك و توانايي هرنوع با آن سازگاري و بردباري
شنوند را ديگران حرف ياد بگيرند آموزان دانش طريق شتگان بپذيرند، و ب  را تاريخچه گذ

   ).٢٠٠٢، ١٠(سلبيتازه آماده كنند  مطالب شنيدن براي را خودشان و بشنوند
ستيابي براي صلح آموزش مربيان  شكلي به درس، هايكالس در مذكور اهداف به د

سي سا  براي دغدغه همدلي، ذهني، پذيري انعطاف ديگران، به احترام آموزش به جدي و ا
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 پردازند.مي محيط به نسبت حساسيت و ديگران با همكاري از وخشنودي رضايت عدالت،
ــلح هاي آموزشمؤلفه آموزش تحت كه آموزيدانش ترتيب، بدين  هم گيرد، مي قرار ص

شونت مورد خطرات در را تئوريكي مفاهيم هايي مهارت هم و آموزدمي صلح امكانات و خ
سط كه گرفت خواهد فرا را شونت غير شكليبه  زندگي در تواندمي آنها تو  رفتار آميز خ

  .كند
سي ريزيبرنامه در مجدد تامل صلح، آموزش يويژه نقش و فوق مراتب به باتوجه  در

تواند مي باشد امانمي راهگشا تنهايي به آموزش البته شود. هويدا پيش بايد از بيش مدارس
ــي شنق ــاس ــته جامعه فهم تحول در اس ــد. جهاني داش و  باير اعتقاد به بناين رو، از باش

 نسل هدايت قبال در خود هايمسئوليت و نقش از آموزشي جامعه دارد ضرورت١١ياستال
  ).٢٠٠٣، و استالي باير( گردد آگاه خشونت، از پر جهان اين مشكالت حل براي جديد

سي هايبرنامه  اهداف تحقق جهت در ابزاري و تربيت و تعليم نظام قلب عنوان به در
 است و تجاربي يادگيري هاي فرصت شامل درسي برنامه .دنكيم عمل پرورش و آموزش

ـــي نظام نظارت با كه  و هامهارت ها،دانش در مطلوب ايجاد تغيير منظور به و آموزش
 نتايج با درسي برنامه كه است معتقد ١٢آيزنر. شودفراگيران طراحي و اجرا مي هاينگرش

 مختلف ممكن افراد چون؛ شده تعيين پيش از اهداف با فقط نه دارد، سروكار يادگيري
  گيرند. قرار برنامه تأثير تحت مختلف صور به است

ــنظدر سي ي درهابنجا كه كتااز آ ــمم آاـ ــصا ابزاريكي از ان يرورش اپر زش ووـ لي ـ
ند  وت شهرـتربيدر لح ـصزش وـمآت ـهمياهمچنين با توجه به و ت ـسات ـتربيو يم ـتعل

ــهس اسااها بايد بر بكتااي محتو، جهاني كه يكي  باشدر ملي كشود سنارج در امنداف دـ
 انيم نيدر ا. باشدميآن  يمؤلفههاو صلح  آموزش يستارامهم حركت در اف دـهااز اين 

ــ يكتاب ها ــ نيبه عنوان مهم تر يدرس  كهيبطور ،دارد ينقش محور يمواد و ابزار آموزش
) ٢٠١٠( ونسكويسازمان است.  ديتوسط معلم مورد تاك يبعضا به عنوان تمام برنامه درس

ست كتاب س يهامعتقد ا شكلمهارت جاديانتقال دانش، ا تيقابل يدر ش يدهها و   وهيبه 
  با جهان را دارد. ريتعامل فراگ
سكوبديهي شده يون صلح ارتباط مؤلفهدر قالب  ست كه مفاهيم تعريف  هاي آموزش 

ها در مؤلفههاي انســـاني و فرهنگي دارد. انعطاف ذاتي اين مســـتقيم و تنگاتنگي با ارزش
                                                           

11 - Bayer & Staley 
12 - Eisner 
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دهد كه تاويالت و تفاســـير هاي مختلف اين امكان را به ما ميبســـتر پوياي فرهنگ ملت
ياري را از اي ـــ عدد و بس فهن مت چارچوبمؤل ئه دهيم.ها در  در  هاي فرهنگي مختلف ارا

سالمي ايراني ما نيز به وفور به حفظ حقوق افراد، عدالت و برابري و آزادي، تعاون فرهنگ ا
سبه  و دستگيري، اتحاد و همبستگي، عطوفت و مهرورزي به ديگران، توجه به نفس و محا

ـــئول يت پذيري در قبال آنها، نگاه جهان و تربيت آن، حفاظت از مخلوقات خداوند و مس
ها تاكيده زيادي فرهنگ وارزش ها و پاســداري ازشــموالنه و خيرخواهي براي تمام انســان

  شده است.
كتب درسي بعنوان يك مجراي بسيار مهم و مناسب براي انتقال مفاهيم، كه نظر به اين

 -و ...  تصوير، متن، جداول –روند و با توجه به تنوع محتوايي ها بشمار مينگرش و مهارت
كه در كتب درســـي نيز وجود دارد، بديهي اســـت كه بهترين ابزار براي انتقال مفاهيم به 

شد. آنچه كه براي  سل كودك و نوجوان با سازش بملتن صلح و  ا اتكا به ها بعنوان دغدغه 
ستر پوياي تواند در بشود، به نحو كامال كاربردي و احسن ميها تعريف ميمفاهيم و نگرش

ــدت و ميزان تجلي يافتن مفاهيم مرتبط به متغير  ــي نمود پيدا كند. اگرچه ش كتب درس
  مورد پژوهش ما يعني صلح، به نظر و سياست فكري مولفين كتب درسي بستگي دارد.

آموزان بوده و باتوجه به اينكه مقطع متوسطه اول، توامان با شروع دوره نوجواني دانش
براين مفاد درسي اين شود، بناها ايجاد ميپذيري آنهبيني و جامعهانتغيير بنياديني در ج

هاي افراد اي كه بخش قابل توجهي از اندوختهگونهه كند؛ بدوره نيز اهميت بااليي پيدا مي
ارتباط تنگاتنگي   -چه در زمينه مسائل درسي و چه در حيطه تجارب فردي و شخصي  –

خاصي  د. بدين جهت توجه به اين مقطع تحصيلي از اهميتبا اين دوره از زندگي افراد دار
ــر با هدف تحل پژوهشبرخوردار اســت. از همين رو ما نيز  ــ يمحتوا ليحاض  يكتاب درس

را در راستاي همين مهم، پيش  ونسكويصلح  يهامؤلفه بر اساسهفتم  يمطالعات اجتماع
ـــي ميزان انطباق واحدهاي محتوايي آنچه ما در اين پژوهش دنبال مي برديم. كنيم، بررس

سطه اول  سكو ميمؤلفهبا كتاب مطالعات اجتماعي هفتم متو صلح يون شد و در پي هاي  با
ميزان انطباق محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعي پايه ال هستيم كه ؤپاسخ به اين س

سطه اول با  صلمؤلفههفتم متو ست؟ چه ميزان انطباقي بين متن، هاي  سكو چقدر ا ح يون
هاي كتاب مطالعات اجتماعي پايه ها، ببيشتر بدانيم، بكار ببنديم و كاربرگتصاوير، فعاليت

  شود؟هاي صلح مشاهده ميمؤلفههفتم با 
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ساليان اخير پژوهش شابهدر  صلح در محتواي مؤلفهاي با محوريت مطالعه هاي م هاي 
) پژوهشي تحت عنوان ١٣٩٨گلشني، ملكي گل آقا و اهري (شده است.  كتب درسي انجام

ـــي مطالعات اجتماعي با محوريت  ـــنجي الگوي برنامه درس هاي آموزش مؤلفهاعتبار س
ـــاحبه ـــكو انجام داده و در مص ـــلح يونس ـــهروندي و آموزش ص ه از هاي به عمل آمدش

آموزش صلح يك اصطالح متخصصين، بر پرورش تفكر صلح تاكيده كرده و ابراز كردند كه 
شــود كه بايد در برگيرنده صــلح با تمام اركان هســتي باشــد و صــرفا به عمومي تلقي مي

ست. براي توجه به  شونت و جنگ ني صلح، بايد به تمام  مؤلفهمعناي عدم خ هاي آموزش 
) طي پژوهشـي با عنوان ١٣٩٢( كرمي زاده و حاجيه نمود. عناصـر مرتبط با آموزش توج

هاي آموزش صـلح يونسـكو اظهار مؤلفهتحليل برنامه اجرا شـده دوره راهنمايي بر اسـاس 
 در مثبت تغيير هرگونه و دهد صورت معلمان آگاهي توسعه براي حركتي بايدكردند كه 

گســترش  براي فضــايي ايجاد منظور به صــلح هايمؤلفه از معلمان آگاهي ارتقاي جهت
سي كتب در هاارزش نقش با رويارويي نيازمند صلح آموزش ست. مدارس در  اين نتايج ا
شان تحقيق ستي به صلح آموزش هايمؤلفه كه داد ن سيكتاب محتواي وارد در  هاي در
شده راهنمايي مقطع ست ن سي هاي كتاب در هامؤلفه اين به پرداختن ميزان و ا  اين در
ــيار مقطع ــت. بوده ناچيز و كم بس ي خود با عنوان ) نيز در مقاله١٣٨٩(نودهي فالح اس

هاي آموزش صلح يونسكو در اسناد و مدارك جمهوري اسالمي ايران دريافت مؤلفهبررسي 
 اهداف به نسبتهاي حقوق بشر  مؤلفه به متوسطه دوره اهداف و انداز چشم سند دركه 
صد  ٨٥/٤٢ كلي شتري توجهدر ست شده بي ستگي و تعاون مؤلفه. ا شم سند در همب  چ

 مؤلفه به است. فراواني بيشترين داراي متوسطه دوره اهداف و كلي اهداف به نسبت انداز

ست محيط از حفاظت ست.  شده پرداخته گذرا و يكسان طور سند به سه هر در نيز زي ا
 و است گرفته قرار توجه مورد اسناد از ساير بيشتر متوسطه دوره اهداف در معنويت مؤلفه

صاص خود به را توجه كمترين كلي در اهداف مؤلفه اين ست. اخت و اجارگاه فتحي و داده ا
سالمي ( سي ميزان توجه در١٣٨٧ا شي به  برر سي برنامه ) در پژوه  به ابتدايي دوره در

سي و صلح آموزش صان ديدگاه از مؤلفهبه اين  توجه ميزان برر ص  تربيت، و تعليم متخ
سان شنا سي ريزيبرنامه كار  هاييافتهاند. تهران پرداخته شهر ابتدايي دوره و معلمان در

صل صلح (كه از طريق   مفاهيم ارائه دهندة كه پژوهش از حا صانآموزش  ص  بومي متخ

 و متخصصان معلمان، ديدگاه از نگرش و دانش، توانش حيطه سه در است) شده سازي
 داراي شــده شــناســايي هايمؤلفه كه اســت مطلب اين بيانگر باشــد،مي كارشــناســان
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 را بيشتري كار كدام هر بررسي كه باشندمي پژوهش هاينمونه نزد در متفاوتي هايارزش
سبت هانمونه مطلوب و مثبت ديدگاه بيانگر آماري نتايج كلي طور به ولي طلبدمي  به ن

  باشند.مي شده شناسايي مفاهيم
هاي آموزش مؤلفه) نيز در پژوهش خود به بررسي و تحليل ١٣٩١عابديني و جعفري (

ـــلح در كتاب ـــي دوره ابتدايي پرداختند و دهاي دص هاي مؤلفهيافتند كه به برخي ررس
سي ست. طبق برر شده ا صلح كمتر توجه  سي آموزش  صورت گرفته كتاب هاي در هاي 

به  تدايي از نظر توجه  فهدوره اب ـــلح از همخواني كمتري برخوهاي مؤل ند.آموزش ص  ردار
صري ( صالحي و نا شن قياس،  شي تحت عنوان ١٣٩٧رو  كتاب محتواي تحليل) در پژوه

  صلح آموزش به توجه ميزان اساس بر ابتدايي پنجم و چهارم پايه اجتماعي مطالعات درسي
 مطالعات درســي هايكتاب در درســي ريزيبرنامه يحوزه دربه اين نتيجه رســيدند كه 

  و آموزش صلح شده است. شادكامي به ناچيزي توجه پنجم و چهارم اجتماعي
ـــي   –در اين پژوهش به دنبال آن هســـتيم تا ميزان انطباق محتواي يك كتاب درس

هاي صلح يونسكو بسنجيم. از اهميت اين كتاب مؤلفهرا با  –مطالعات اجتماعي پايه هفتم 
سي و تاثيري كه مي صحبت كرديم. در پژوهشدر شتر  شد، پي شته با شين تواند دا هاي پي

هاي مؤلفهمعموال حجم عظيمي از محتواي آموزشـــي مورد بررســـي و مطالعه انطباقي با 
پذيري ميمهايي قابليت تعصــلح يونســكو قرار گرفته اســت؛ اگرچه نتايج چنين پژوهش

تواند مشـــكالت و گيري يه ميزان قابل توجهي نميبااليي دارد اما از حيث تحليل و نتيجه
ـــئله مورد مطالعه را بازنمايي كند. بدين جهت در اين پژو ش فقط يك كتاب هنواقص مس

شد تا نهايتا بتوان مشكالت و نواقص را نيز مورد مطالعه و بررسي قرار داد  درسي انتحاب 
  اي مناسبي نيز ارائه داد.و راهكاره

  چارچوب نظري-٢
  هاي صلح يونسكولفهؤم

ختن  داپري آن كليدو صلي اايف ـظاز ويكي ست كه المللي ابينن مازتنها سا ١٣يونسكو
  :ميكندمعالاير ح زبه شررا صلح ي مؤلفههان مازين ساا .يدآمير ماـشي به شزموآبه مسائل 

 نقانو برابردر  ادفرا تمامي ينكها به دعتقاا: ١٤بشرق حقوو سي اموكرد )١
  .ندآزادي دار هعقيد نبيا و كترشاـم مينهو در ز هستند نيكسا

                                                           
13 - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
14 - RightsHuman 
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ـــــــــهمكدرك ارزش :  ١٥نوتعا ومبستگيه )٢   بستگيو وا امحتروا رياـ
  .كمشتر فهد يك جهتدر عـماجوو  ادرـفا ناـميدر  لـمتقاب

 هـب امحترا ،فرهنگيو  اعيـجتما رـتغيياز  اهيـگآ:  ١٦هاحفظ فرهنگ )٣
 ناـجه يـفرهنگ اثرـميو  صيـشخ گـفرهن ايرـب ،ضايشـعا هـهمو  ادهانوـخ

  .نشد قائلارزش  بشر يهاآوردتـسو د
 به نسبت همدلي د،وــخ هــب امرــحتا ،اهيــگدآخو:  ١٧دخو و انيگرد )٤

  .انيگرو د دخو به دعتماا ،نهاآاـب انيـمهربو  انيگرد مالحظه ان،يگرد
.  هستند نيكسا جهاني نقانو برابردر  ملتها همه:  ١٨طنيو نجها )٥

  ميزآمسالمت حلو ناـــجه تشكالـــمو  توعاـــموضاز  گاهيآ ،لملليابينامحترا
 آن.

 به تعهد ،طبيعتدر  ادفرا بين بستگيوا:  ١٩ستـيزيط ـمحاز ت ـحفاظ )٦
 .باشد داتموجو متما يبقا نفع به كهريوـط هـب يستز محيط دبهبوو  حفظ
، آزادي عمل (به نقل از اندـجو ،رـفكآزادي  ،يـندرو لحـص:  ٢٠معنويت )٧

 سايت رسمي يونسكو).
سكو رويكرد ست بعدي چند صلح آموزش به يون  با را آموزش كه صورت اين به ، ا

شه به فعاليت هايي كه از ايمجموعه شكالت ري شونت به مربوط م  درهم پردازد،مي خ

ضوعات اين آميزد.مي شر به مربوط آموزش، مو سعه تا امنيت ب  بُعد چهار در را پايدار تو

 گيرد:مي دربر زير

 ملي و ايمنطقه المللي،بين درسطح عضو كشورهاي با همكاري اول) بعد
 كشــورها آموزشــي هايســياســت هدايت شــامل زمينه دراين يونســكو هايفعاليت

 و ســياســتگذاران و هامعلم آموزش بشــر، حقوق احترام براي صــلح، هايارزش درجهت
 .است درسي هايبرنامه بهبود

 تحقيق و تبليغ سازي، شبكه دوم)  بعد
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ــيس به توانمي زمينه اين در ــكو، با مرتبط مدارس تاس  بين گفتگوي پروژه يونس

سكو،كرسي ايجاد فرهنگي، ستيتوي تاسيس هاي يون  برقراري و٢١آموزشي برنامه ريزي ان

 .داشت اشاره بحران هنگام به ٢٢آموزش براي سازماني بين شبكه

 اطالعات تبادل و سياستگذاري سوم) بعد
 هادولت كردن متعهد با درسي هايبرنامه بهبود درجهت زمينه نيز اين در هافعاليت

صول گنجانيدن براي شر حقوق هايو ارزش ا سي برنامه در ب ست. مدارس در  اين در ا

 ارائه شـامل آن عملي برنامه و بشـر حقوق آموزش براي جهاني برنامه از توانمي زمينه

هادات ـــن  مورد در جهاني هاياجالس برد. برگزاري نام فوق منظور به كاربردي پيش

شونت بر كننده نظارت اروپايي سازمان با همكاري همچنين و فرهنگي بين گفتگوي  خ
سه براي شگيري درمدر شونت هرگونه با مقابله و پي شي، محيطهاي در خ  ساير از آموز

 است. يونسكو هايفعاليت

   درسي برنامه توسعه و آموزشي مواد درسي، كتب در تجديدنظر چهارم) بعد
 ارتقا و درســـي كتب تهيه به كمك شـــامل بخش اين در يونســـكو هايفعاليت

ــلح، فرهنگ و تقويت ايجاد درجهت هاييبرنامه ــر حقوق ص  برنامه هاي در مدارا و بش

سي ست در سكو با . ا سف، ٢٣UNHCR همكارييون سازمان ٢٤يوني  در غيردولتي هايو 

شورهايي ستند هايدرگيري و بحران گرفتار كه ك سلحانه ه ستان، مانند م  سودان، پاك
  و داده قرار بررسي مورد را موجود درسي هايكتاب ليبريا، و سيرالئون اريتره، سومالي،

 براي را معلمان و مسئوالن صلح، ارتقا زمينه در آموزشي منابع كتاب و جلد ١٦ انتشار با

 ياري غيرخشونت آميز و سازنده زندگي براي دانش آموزان به ضروري مهارتهاي تدريس

  دهد.مي

                                                           
21 - EPII 
22 - INEE 

 هاي تخصصيآژانسيكي از  )يو ان اچ سي آر با سر نام( كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل - ٢٣

براي  ١٩٥٠سال  دسامبر ١٤ است. اين دفتر درواقع شده سوئيس ژنو است كه در سازمان ملل متحد

  .محافظت و حمايت از پناهندگان و ياري رساندن در امر بازگشت يا اسكان مجدد آنها تأسيس شد

  
24 - United Nations Children's Fund 
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ــلح در هر نظام تعليم وتربيت ــترش و حركت روبه جلو در زمينه آموزش ص ، براي گس
سكو مد نظر خواهد بود. در رويكرد چند ابعاد چهارگانه توجه به  صلح يون سعه آموزش  تو

صــلح، بعد چهارم مربوط به تجديد نظر دركتب درســي، مواد بعدي يونســكو براي آموزش 
شود. طبعا تالش و اهتمام برنامه ريزان درسي، طراحان آموزشي و توسعه برنامه درسي مي

آموزشي در زمينه توليد و تهيه كتب درسي، مواد آموزشي و توسعه برنامه درسي منطبق 
تواند گامي موثر در جهت تحقق صــلح كه از اهداف تدوين هاي صــلح يونســكو ميمؤلفهبا 

و سند ملي آموزش و پرورش و ...  ١٤٠٤شده در اسناد مختلف ملي نظير سند چشم انداز 
  است، تلقي گردد. 

  كتب درسي در راستاي آموزش صلح
ـــمي و يت رس ظام تعليم و ترب يادين در ن باني نظري تحول بن مل در م تا عمومي  با 

شوراي عالي انقالب فرهنگي (آذرماه  صوب  سالمي ايران م  كه مرجع  )١٣٩٠جمهوري ا
 رسمي تربيت و تعليم نظام تحولي در اسناد توليد و ها ريزي برنامه ها،سياستگذاري تمام

ــالمي جمهوري عمومي ــد، در  ايران اس ــلح از جمله اهداف  يابيمميمي باش كه تحقق ص
سطه سيدن به حيات طيبه (هدف غايي) را به اي تعليم و تربيت ميوا سرانجام، ر شد كه  با

ــب و منطبق با  ــت. لذا پردازش مناس ــلح و تدوين مؤلفهدنبال خواهد داش هاي آموزش ص
سياست گذاران،  صلح از اهم وظايف  ، درسي ريزانبرنامهبرنامه جامع و بلند مدت آموزش 

ــتي براي حركت در جهت  ــت كه بايس ــي و متوليان امر تعليم و تربيت اس طراحان آموزش
تحقق اهداف سند ملي آموزش و پرورش و سند برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران 

  به آن توجه گردد.
بعد چهارم از رويكرد آموزش صلح سازمان يونسكو به اصالح ساختاري كتب درسي و 

پردازد. كتاب درســي، مهمترين ابزار نين توســعه برنامه درســي ميمواد آموزشــي و همچ
(نوريان،  حول محور كتاب درســي قرار دارند رگيد يآموزشــهاي يادگيري اســت و رســانه

١١: ١٣٩٥(.  
ي اصلي يادگيري است كه براي دستيابي كتاب درسي، وسيله معتقد است كهيونسكو 
شبه مجموعه شي طراحي  صي از نتايج آموز صوير ي خا صاوير و يا متن و ت ده و از متن، ت

سنتي مجموعه ست و به طور  شده ا شكيل  سانت ست كه آ سازي توالي ي چاپي مجلدي ا
ـــي و كه كتاب كند، همچنين تاكيد ميكنديادگيري را هدايت و راهنمايي مي هاي درس

فراگير با  ي تعاملدهي به شيوهها و شكلمواد يادگيري قابليت انتقال دانش، ايجاد مهارت
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ـــطح  ـــطوح تا باالترين س جهان را دارند. همچنين منابع موثق اطالعات از پايين ترين س
ـــي ـــگاه و مراكز يادگيري اجتماعي هســـتند. اهميت آموزش ، براي كالس درس، آزمايش

ي ي ابزاري براي آموزش مطرح نيست، بلكه كاربرد گستردههاي درسي تنها از جنبهكتاب
مدارس يده، دانشآن در  يد، ا قا ناگون قرار ميآموزان را در معرض ع كار گو هدها و اف  .د

ضوع ميكتاب سطح و مو سي در هر  شكلهاي در دهي به توانند به عنوان ابزار اوليه براي 
توانند نقش مهمي در ارتقا حقوق بشـــر چون عدم ها عمل كنند. آنها ميها و رفتارنگرش

شونت،  شخ شته با سي و عدالت دا  بنابر نقش كليدي و .)٢:  ١٣٩٥(نوريان،  ندبرابري جن
صلح و همچنين  بعد چهارم از رويكرد آموزش  سي در ارتقا فرهنگ  مورد اهميت كتب در

ست تدوين و تهيه كتاب سكو، بديهي ا هاي مؤلفههايي با ظرفيت باالي تطبيق با صلح يون
مچنين كيفيت اين تر ســازد و هتواند روند اين آموزش را بهينهآموزش صــلح يونســكو مي

  آموزش را ارتقا دهد.
هاي مطالعات اجتماعي با هاي درسي دوره متوسطه اول، مجموعه كتابدر ميان كتاب

ـــوعيت محتوا،  قابليت مقبول تري جهت پرداختن به ابعاد مختلف آموزش توجه به موض
هاي هاي موجود در مجموع كتابتوانند از ظرفيتصـــلح را دارند؛ بدين ترتيب مولفان مي

ختلف آموزش صــلح اســتفاده نمايند و هاي ممؤلفهمطالعات اجتماعي جهت پرداختن به 
  محتواي منطبقي را جهت نيل به اهداف آموزش صلح تهيه نمايند

  روش پژوهش-٣
سلط بر روش  سائل، نياز به دانش و ت سايي و حل م شنا در تحقيقات اجتماعي براي 

سي ست. تحقيقات كمي و كيفي كه از دو مبناي متفاوت شنا سير تحقيق ا هاي علمي و م
ســازند. در هر رويكرد كمي و كيفي براي انجام ند، اين مســيرها را مشــخص مياپارادايمي

ــت.  ــت كه يكي از آنها روش تحليل محتواس پژوهش نياز به ابزار و روش هاي متفاوتي اس
ستفاده مي صورت كمي براي اندازه گيري متغيرها ا شتر به  ست بي شد. تحليل محتوا نخ

ــتم بود كه رويكردهاي كيفي ــط قرن بيس ــترش يافتند. تحليل  اواس در تحليل محتوا گس
ــير محتوايي محتواي كيفي را ميتوان نوعي روش ــي تحقيق در خدمت تفس ــناس ها دادهش

  ).١٣٩٠دانست (ايمان و نوشادي، 
ـــت كه براي تحليل دادهيكي از روش تحليل محتوا هاي متني كاربرد هاي تحقيق اس

ـــتن متن  كمي به دليل آنكه  به اعداد در تكنيكفراواني دارد. به گونة بنيادين، فروكاس
ستموجب از دست دادن اطالعات تركيبي و معنا مي . شود، اغلب مورد انتقاد قرار گرفته ا
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ــواالت اين پژوهش از روش تحليل محتواي  ــخ به س با رويكرد تلخيصــي يا  كميبراي پاس
ـــت.  ٢٥عرفي ـــده اس ـــتفاده ش يكرد اي كه از روش تحليل محتواي كيفي با رومطالعهاس

ستفاده مي صي ا ضامين ويژة موجود در تلخي سايي و كمي كردن كلمات يا م شنا كند با 
  . شودمتن، با هدف فهم چگونگي كاربرد اين كلمات يا محتواي آنها در متن آغاز مي

ــي ــي مطالعات اجتماعي پايه ه نمونه پژوهش فتم در اين پژوهش، محتواي كتاب درس
 محتواي ، تحليلدر اين پژوهش استفاده شده است. ٢٦مندگيري هدفبوده و از روش نمونه

يه هفتم پا عات اجتماعي  ـــت كتاب مطال با وجوي با جس كلمات و اصـــطالحات مرتبط 
سكومؤلفه صلح يون ستي به  هاي  شروش د ست. بخ شده ا از  يو با دقت نظر بااليي انجام 

موارد مطابق در محتواي كتاب درســي بصــورت آشــكار قابل مشــاهده بود اما بخش اعظم 
صورت تلويحي و پنهان مؤلفهموارد مطابق در محتواي كتاب درسي با  هاي صلح يونسكو ب

  .ها پرداختموجود بود كه محقق با مطالعه و بررسي دقيق به استخراج آن
كه ا جايي  يل محتوا از آن مات ويژه و مورد نظر  -ين نوع از تحل يد بر كل تأك لت  به ع

و بينشي بنيادين از هاي درسي است كتاب تطبيقيبراي مطالعه  مناسبيروشي  - محقق
ــوع را كه چگونه  ــياين موض )، ١٩٩٨، ٢٧بابي(برندكار ميكلمات را به ،مولفين كتاب درس

متناســبي براي اين پژوهش بوده اســت و از اين رو توســط  روش جذاب و كند؛ارائه مي
  محقق بكار گرفته شد.

دوره  درسي مطالعات اجتماعي پايه هفتم كتاب پژوهش، اين در مطالعه موردي نمونه
ـــال  ـــطه س ـــامل واحد هايمي ١٤٠٠-١٤٠١اول متوس ـــد. نمونه پژوهش ش متني  باش

  باشد.مي، كاربرگ و بيشتر بدانيم ها، تصاوير(پاراگراف)، به كار ببنديم، فعاليت
ــنجش واقعا  ــت كه آيا ابزار س ــش جدي همراه اس روايي هر تحقيقي با طرح اين پرس

سنجند يا نه. روش تعيين روايي تحليل محتواي پژوهش حاضر نيز مفهوم مورد نظر را مي
سي ميزان انطباق  ست كه نتايج برر صورت بوده ا اب هاي مذكور با محتواي كتمؤلفهبدين 

ست. همچنين جهت برآورد پايايي نيز از  سيده ا صاحبنظران ر سي به تاييد تعدادي از  در
ــد تا ميزان انطباق  ــته ش ــه ارزياب خواس ــلح را مؤلفهس ــي  با محتوايهاي ص كتاب درس

                                                           
25 - Conventional Contet Analysis 
26 - Purposeful Sampling 
27 - E. Babbie 
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درصد  ٧٥ها به ميزان مطالعات اجتماعي هفتم مطالعه و بررسي كنند كه نتايج بررسي آن
  و همپوشاني داشت. با نتايج پژوهش ما مطابقت

  هاتحليل يافته-٤
ـــي به  ـــاهده خواهيد كرد آمار انطباق واحدهاي درس در اين بخش همانطور كه مش

فرهنگ و مدنيت، جغرافيا  –تفكيك سه بخش اساسي كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم 
  هاي صلح يونسكو ارائه شده است.مؤلفهبا   -و تاريخ 

اق بوط به توزيع پراكندگي ميزان انطبمر كه ١شــماره  و جدول شــماره مطابق نمودار
هاي آموزش صلح در يك سوم ابتدايي كتاب درسي كه مربوط به مؤلفهواحدهاي درسي با 

مدني، اقتصاد و مسائل اجتماعي است، نسبتا پردازش كنش مسائلي مانند فرهنگ، هويت، 
لح صــورت گرفته اســت؛ هاي صــمؤلفهمقبول و متعادلي در واحدهاي محتوايي نســبت به 

سبتا اختالفهمؤلفهاگرچه آمار انطباق واحدهاي درسي به تفكيك  صلح ن هاي اي آموزش 
رســد با توجه به رســالتي كه متوجه اين بخش از كتاب درســي زيادي ندارند اما بنظر مي

ــت، ميزان پرداز ــي  شاس ــبدر متن كتاب درس ــ تقريبا متناس ا اين مالحظه كه ت؛ باس
  تر باشد.ساير واحدهاي محتوايي نيز ميزان انطباق بيشتر و غني توانست درمي

  
  
  

  
  

  درصد ها مؤلفه

  ٩٣/١٨  خود و ديگران

  ٨٦/١٧ معنويت

  ٦٦/٢٧ حقوق بشر

  ٩٤/١ فرهنگ هاحفظ 

  ٨٧/٢٠ تعاون و همبستگي

  ٣١/٦ حفظ محيط زيست

  ٣١/٦ جهان وطني

  ١ -جدول 
هاي هفتگانه آموزش صلح يونسكو در محتواي بخش لفهؤتوزيع پراكندگي م

  فرهنگ و مدنيت كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم
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آمده، ميزان انطباق واحدهاي محتوايي با  ٢مطابق آنچه كه در نمودار و جدول شماره 
ــلح در بخش دوم كتمؤلفه ــي كه مربوط به جغرافيا ميهاي آموزش ص ــد، به باب درس اش

ــمگيري ميمؤلفهتفكيك  ــالتي كه در اين ها داراي اختالف آماري چش ــد. نظر به رس باش
توانســت حفظ محيط زيســت قطعا مي مؤلفهشــود، ميزان پردازش باال به بخش دنبال مي

ــاير  ــد اما عدم رعايت توازن در پردازش به س ــني باش ها آن هم در تمامي مؤلفهنقطه روش
  ابل بررسي است.رسي نيز يك اشكال قواحدهاي محتوايي كتاب د
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  ٤٨/١٦ حفظ فرهنگ ها
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  ١ –نمودار 
هاي هفتگانه آموزش صلح يونسكو در محتواي بخش لفهؤتوزيع پراكندگي م

 فرهنگ و مدنيت كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم

  ٢ –جدول 
 هاي هفتگانه آموزش صلح يونسكو در لفهؤتوزيع پراكندگي م

  محتواي بخش جغرافيا كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم
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اق واحدهاي محتوايي بخش سوم كتاب بمربوط به ميزان انط ٣جدول شماره نمودار و 
ست با م سائل تاريخي ا سكو لفهؤمطالعات اجتماعي كه مرتبط با م صلح يون هاي آموزش 

باشــد. در اين بخش عمال بخش زيادي از تمركز مولفين كتاب درســي متوجه تدوين مي
  ت.ها بوده اسظ فرهنگمطالب مرتبط با حف
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  ٢ –نمودار 
 هاي هفتگانه آموزش صلح يونسكو لفهؤتوزيع پراكندگي م

 در محتواي بخش جغرافيا كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم

  ٣ -جدول 
 هاي هفتگانه آموزش صلح يونسكو توزيع پراكندگي مولفه

 اجتماعي پايه هفتمدر محتواي بخش تاريخ كتاب مطالعات 
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با طبق داده فههاي پژوهش، بيشـــترين ميزان انطباق واحدهاي محتوايي  حفظ  مؤل

شــود كه نشــان از تاكيد مولفين و تدوينگران كتاب درســي بر مفاهيم فرهنگ ديده مي
بل توجهي، در مرتبه بعدي با اختالف نســـبتا قا مرتبط با فرهنگ ايراني و اســـالمي دارد.

سي با  شترين ميزان انطباق واحدهاي محتوايي كتاب در شد كه در معنويت مي مؤلفهبي با
ــي به اين  ــاير محتواهاي كتاب درس ــده  مؤلفهمتن و س و مفاهيم مرتبط با آن پرداخته ش

ست. همچنين  سبت مورد مؤلفها ست نيز به ن سي  حفظ محيط زي توجه مولفين كتاب در
  معنويت به آن پرداخته شده است. مؤلفهبوده است و تقريبا به ميزان مشابهي با 

  ٨٨/٥ جهان وطني
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  ٣ -نمودار 
 هاي هفتگانه آموزش صلح يونسكوتوزيع پراكندگي مولفه

 در محتواي بخش تاريخ كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم 
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جهان وطني، تعاون و همبستگي، حقوق بشر  –هاي آموزش صلح يونسكو مؤلفهساير 
ــد و در مجموع حدود  ١٥هر كدام به ميزان كمتر از  –و خود و ديگران  درصــد  ٣٩درص
اند كه آمار بحث برانگيز و ل واحدهاي محتوايي را به خود اختصـــاص دادهميزان انطباق ك

توانند فوق مي مؤلفه ٤قابل تاملي است. با توجه به اهميت بسيار زيادي كه هر يك از اين 
شند، بنظر مي شته با سبت به آنها در تدوين و تاليف دا شتري ن سد بايد تاكيد و توجه بي ر

  كتب درسي صورت گيرد.

 
  
   

  درصد ها مؤلفه

  ٨٥/١١  خود و ديگران

  ٥١/١٥ معنويت

  ٥٤/١٠ حقوق بشر

  ٤٥/٣٠ حفظ فرهنگ ها

  ٨٣/١٠ تعاون و همبستگي

  ٠٨/١٥ حفظ محيط زيست

  ٧١/٥ جهان وطني
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  ٤ -نمودار 
 هاي هفتگانه آموزش صلح يونسكو در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتمتوزيع پراكندگي مولفه
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ــماره  ــاهده  ٤همانطور كه در جدول و نمودار ش ، ميزان انطباق واحدهاي كنيدميمش
ـــول به تفكيك محتوايي كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم در تمامي بخش هاي و فص

ست.مؤلفه شده ا سكو ارائه  صلح يون صد انطباق در اين بخش به  هاي آموزش  شترين در بي
  حفظ فرهنگ و معونيت اختصاص دارد. مؤلفه
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بكار ببريم بيشتر بدانيم كاربرگ هافعاليت هاتصاويرمتن

واحد هاي منطيق كل واحد ها  درصد

  ٤ - جدول
 هاي هفتگانه آموزش صلح يونسكو در محتواي كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتمتوزيع پراكندگي مولفه

  ٥ –نمودار 
 هاي آموزش صلح يونسكوهفتم با مولفه توزيع فراواني محتواي منطبق كتاب مطالعات اجتماعي پايه

/ 
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كنيد، بيشــترين ميزان فراواني مشــاهده مي ٥دول شــماره همانطور كه در نمودار و ج
ـــده  يانطباق بين واحد متن ـــورت پاراگراف يا بند، واحدبندي ش ـــي كه بص و كتاب درس

هاي آموزش صــلح مؤلفهبا همچنين بيشــترين درصــد انطباق نيز در واحد بيشــتر بدانيم 
  است. بدست آمدهيونسكو 

سب براي  سيار مهم و منا سي بعنوان يك مجراي ب شد، كتب در شاره  همانطور كه ا
شمار ميانتقال مفاهيم و نگرش سي نيز ها ب روند. با توجه به تنوع محتوايي كه در كتب در

ـــاير موارد وجود دارد، اين مفاهيم مي توانند در قالب واحدهاي متني، تصـــويري و يا س
ات اجتماعي هفتم متوســطه اول كه نمونه آماري اين گنجانده شــوند.كتاب درســي مطالع

  ، نيز از اين قاعده مستثني نيست.پژوهش بوده است
ها، ميزان مؤلفههاي پژوهش به تفكيك واحدهاي محتوايي و تفكيك در بخش يافته

با ذكر فراواني و هاي آموزش صـــلح يونســـكو مؤلفهانطباق بين محتواي كتاب درســـي و 
ــي با اميزان پراكندگي انطباق محتواي كت بيان شــد.پراكندگي  هاي صــلح مؤلفهب درس

ــي مطالعات اجتماعي  ــكو در كتاب درس به ميزان قابل توجهي نامتعادل و هفتم پايه يونس
ست. سبي بهتري در پراكندگي بين واحدهاي انتظار مي نيازمند بازنگري ا رفت كه تعادل ن

ه رســالت تعريفي هر بخش از كتاب با نگاه ب .دشــاب درســي ديده ميمختلف محتواي كت
ــي  ــت كه –فرهنگ و مدنيت، جغرافيا و تاريخ  –درس ــاهده اس ميزان واحدهاي  قابل مش
ــالت تعريفي آن بخش از كتاب، در هر يك از اين بخش منطبق ها به تناســب اهداف و رس

ست شر و تعاون مؤلفه؛ بدين ترتيب كه در بخش فرهنگ و مدنيت، قابل قبول ا ي حقوق ب

واحد هاي  واحد هاي كتاب درسي
  منطبق

كل واحد 
  ها

درصد 
  انطباق

 ٧٩/٦٣ ٤٦٤  ٢٩٦  متن

 ٢٢/٥٣ ٣٨٧  ٢٠٦ تصاوير

 ٨٢/٧٨ ٨٥  ٦٧ فعاليت ها

 ٤٢/٧١ ٢١  ١٥ كاربرگ ها

 ٣٧/٨٤ ٣٢  ٢٧ بيشتر بدانيم

 ٥٠ ٢٢  ١١ بكار ببنديم

   ٥ –جدول 
 هاي آموزش صلح يونسكوتوزيع فراواني محتواي منطبق كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم با مولفه
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ستگي؛ در بخش جغرافيا،  ست و معنويت و در بخش تاريخ، ي حفظ محيطمؤلفهو همب زي
   اند.ها مورد تاكيد بودهمؤلفهها و خود و ديگران بيش از ساير ي حفظ فرهنگمؤلفه

شني كه مينكته شد، ميزان پردازش و انطباق ي قابل توجه و رو تواند مورد بحث ما با
همانطور كه در  باشـــد.هاي صـــلح ميمؤلفهي محتوايي كتاب درســـي به تفكيك واحدها
حفظ  مؤلفهكنيد بيشترين ميزان انطباق در محتواي كتاب درسي با مشاهده مي ٤جدول 
نگ به ميزان فره ـــد مي ٥٤/٣٠ها  به درص ـــد و كمترين ميزان انطباق نيز مربوط  باش

شر (درصد)، حق ٨٣/١٠هاي تعاون و همبستگي (مؤلفه درصد) و جهان وطني ٥٤/١٠وق ب
ست. ٧١/٥( ست كه به نظر مي نكته قابل توجه درصد) ا رسد قرابت مفهومي عجيبي اين ا

ـــا و  ـــرمنش ـــهريبين س هاي عديده و مطرح فعلي در جامعه ايراني با ز چالشي ابرخ ش
سكو ديده ميمؤلفه سازمان يون صلح تعريفي در  صا باهاي  شخ ضا اين قرابت م  شود؛ از ق

  .هايي است كه در نمونه آماري ما كمترين توجه به آنها مبذول گشته استمؤلفههمان 
عديده و بسيار زيادي در سطوح خرد و كالن كشور رو به  مشكالت در ساليان اخير با

شي كه دولت ايمرو بوده سعي كردند به نحوي بخ هاي مختلف بعنوان بازوي اجرايي نظام، 
آن دسته از مشكالت قديمي كه مدام دغدغه  شمار را حل و فصل كنند.از اين مشكالت بي

دار صاحبنظران و تحليلگران مسائل اجتماعي بوده است، بقدري عميق و ريشهي هر ساله
صت كوتاه دولت ستند كه فر شكالت كافي ها در يه صل آن م ك يا دو دوره براي حل و ف

ريزي دار، با برنامهبسياري از اين مشكالت ريز و درشت اما قديمي و ريشه رسد.بنظر نمي
و نبايد هرگز تبديل به  و هوشـــياري قابل حل بودهدرســـت و بلند مدت و البته با درايت 

شي بلندمدت مي شكال با نگاه جامع و فراگير شدند.چال ستيم، تي كه با آنها به م درگير ه
ي خاص موضوعيت پيدا ها در چند حوزهدغدغهدسته از مسائل و كه اين شويم متوجه مي

شتري دارد، قرابت و مي شخص دارند. آنچه براي ما اهميت بي شخور م كنند و عمال چند آب
  باشد. ي اين مشكالت فراگير با برخي متغيرهاي اين پژوهش مينزديكي سرچشمه

ـــائل مذهبي، قومي و طائفهتالفاخ ـــي از مس اي، فقدان روحيه كار تيمي و هاي ناش
سجام و فردگرائي منفي گروهي ، ترويج ناكافي فرهنگ همكاري و تعاون و كاهش ميزان ان

و همبســـتگي از جمله مشـــكالت بارزي اســـت كه بيانگر جايگاه متزلزل مفهوم تعاون و 
به زبان جامعه شناختى همبستگى پديده اى را مى رساند كه  همبستگي در كشور ماست.

سته اند و به طور متقابل  ضا به يكديگر واب سطح يك گروه يا يك جامعه، اع بر پايه آن در 
ويت همبستگي و تعاون ). از عوامل مهم تق١٣٨٤صرآبادي، (باقي ن نيازمند يكديگر هستند
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ست. ع ساني، افزايش علم و آگاهي ا م و آگاهى كامل به عقايد باورها و ارزش لدر جوامع ان
ــيب هاى لغزنده،  ــد، كه در بحران ها و فراز و نش ــان مى بخش ــيرت به انس ها يك نوع بص
شود، ناديده بگيرد، و به  سقوط مى  ست و  شك سائل جزيى و فرعى را كه گاهى موجب  م

سرانجام اتفاق و اتحاد بهدف شد تا  سئوليت خود بيندي شان و م صيل و درخ ه وجود هاى ا
  ).١٣٨٤(باقي نصرآبادي،  آيد

شر حقوق سان محقّق م يحقوق ب ست كه با تولد ان ستقل از حكومت ها و  و شوديا م
شر حقوققدرت ست. حقوق ب سان يها ساناز آنِ همه ان ست و چون همه ان ضاها  يها اع

ــترك يالملل نيجامعه ب ــان بودن، مش ــتند و در انس ــان بااند، حقوقهس در همه جا  ديش
 يالملل نيب تيو امن صلح .نباشد ياز آن تفاوت يافراد در برخوردار نياجرا شود و ب انكسي

سا يبه مفهوم واقع س هيآن، در  شر  نياديبن يهايحقوق و آزاد تيو رعا يوجود دموكرا ب
سورديگيشكل م ستانه  يجهان، همكار داريپا تيالزمه صلح و امن گريد ي. از  و روابط دو

ــديها مملت انيم ــر از طر حقوق. باش ــا قيبش آگاهانه و مداوم و دانســتن درك و  يتقاض
 نيبنابرا )؛١٣٧٩(صــالحي،  شــوديآنها محقق م به مردم و احترام مهاز حقوق ه تيحما

شر  ستهيدر حفاظت پ يسهم بزرگكه آموزش حقوق ب شر دار و  ،دو مداوم از نقض حقوق ب
محترم  دياست كه تمام افراد در آن با يابه جامعه يابيدست يمهم برا يگذارهيسرما ينوع

  .و ارزشمند باشند
ــم ــت كه معتقدند همه مردم جهان  جهان وطني ه معناي مكتبب ٢٨كوزموپولوتيس اس

در نگاه  جهان وطني اگرچه. بايد خود را هموطن يكديگر و تمام دنيا را وطن خود بدانند
ه بودن كه تمام امور آن ب رســد اما شــهروند اين جهاننخســت امري آرمانگرايانه بنظر مي

ست ايشكلي پيچيده شده ا البته با  جهان وطني نيازمند يك نظام بين الملل، بهم تنيده 
ــتاني،  مختلف هايها و فرهنگحفظ مليت ــت (مدني بجس انزواي بين المللي، ). ١٣٩٧اس

رجي، نمود گردشــگر خامار بســيار پايين آيافته، توســعهعدم تعامل ســازنده با كشــورهاي 
ــتچهره ــي از  اي نادرس ــرفت ناش ــعه و پيش ــطح جهاني و نهايتا عدم توس از ايران در س
و اصـــرار و پافشـــاري بر نگاه  الملليمســـير رو به رشـــد جوامع بينگيري ايران از كناره

ــت كه عقيده و ايدئولوژي بر هر  ــكي در اين نيس ــت. هيچ ش ديگري  مؤلفهايدئولوژيك اس
ارجح است و در اين مورد هيچ سازش و نرمشي مورد قبول نيست و ملتي كه پا بر عقيده 

                                                           
28 - COSMOPOLITISME 



 ١٤٠١ئيز تخصصي پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعي دورة چهارم، شماره سوم، پا فصلنامه علمي    ٧٤

صالت خود را به حر بگذارد،و ايدئولوژي خود  صرار افراطي بر نگاه اا ست، اما ا شته ا ج گذا
شت. سائل مملكت قطعا تبعات فراواني را به دنبال خواهد دا ما نيز  ايدئولوژيك به تمامي م

اي شويم، اقتصاد پويايي داشته كه بتوانيم تبديل به كشور پيشرفته و توسعه يافتهبراي اين
سي خود را باال ببريم و در مجامع بين المللي به  سيا شيم و در پرتوي آن توان نظامي و  با
ست آوريم،  ضايت ملت را بد سيم و از همه مهمتر ر سته ملت ايران بر شاي شان  احترام و 

مند شــويم و اين مفهوم در شــورها وارد تعامل ســازنده و چارچوبنيازمنديم تا با ســاير ك
ـــود. اگر دغدغهوطني ميي جهانمؤلفهقالب  ي تواند به كودكان و نوجوانان ما آموخته ش

ي ما، آمادگي ذهني و رواني مناسبي براي ورود به ميدان تعامل اين را داريم تا نسل آينده
سازنده با جهانيان را در قا ستقل لب و ارتباط  ست تا از ايران آزاد و م شند، الزم ا شته با دا

سي و محتواهاي متنوعي كه در آن وجود دارد، اين مهم را به آنان  همين مجراي كتاب در
  آموزش دهيم.

  گيريبحث و نتيجه-٥
صول و ارزش صلح شرط عمده تداوم حيات يكي از ا صلح، پيش  ست.  هاي زندگي ا

سل ست، به عبارتيها و ملتن شر به عنوان يك كل، به حف ها ا صلح  و ظبقاء نوع ب ايجاد 
جنگ  وز برل حتمااينكه اي ابر)؛ ٣: ١٣٨٦(فالح نودهي،  وابســته اســت و ضــروري اســت

دلي  ـــيكس ساـــحااجتماعي مختلف در كنار هم ت نند با طبقاابتواد رـــفو اد ـــكاهش ياب
ــــشدا جهت تحقق  در بايد ورش پرزش و مو، آتوسعه يابداد فرامتقابل درك و  ته باشندـ

، دـا باشـهنساـناشه ـنديا ،صلي صلحه اگارگر گذا. داردبرماـنساني گو اميز آيط صلحاشر
صلح  است. ردار برخواي ت برجستهـهمياز الح ـصزش وـمآه ـت كـساي ـين منطقابنابر

ـــمآقابل  ـــسزش اوـ  اين نهاد، به مثابهو ميباشد ورش پرزش و موآن آصلي اعرصه و ت ـ
 ينگوناگو هايروشاز ند اميتوزش موآ هر كسي از آن گذر خواهد كرد.ست كه اهي رراچها
ستان و متوسطه زشموآ .نمايدري همكا صلحجهت توسعه فرهنگ در   از آن در مقاطع دب

ــور جامعهكه متوجه  جهت ــل پرش و قلمردر هم و عمل و قلمردر هم  تواندمي ،ستا نس
ــنظ ــمن ،رـ ــصلح باير كه بذ ستاين اپس نكته مهم  .ثر باشداشأ ـ ــد بـ بستر  ده از ستفااا ـ

آرزوي ق ـن طريـياز اا ـتد وـشه شاندـفا ،ميكندد يجاورش ارـپزش و وـمآه ـمناسبي ك
ماني  ز روياين ا .صلحجو تحقيق يابدو ب ـلحطلـند صوهرـشورش رـا پـصلح باي جهاني بر

ار شي قرزموآ ياـهماـنظدي اـبنيت اـغايه رـم، در زصلحزش موآميكند كه ا تحقق پيد
  . دگير
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بيشــترين فراواني واحدهاي منطبق محتواي كتاب اســت كه  بر آنپژوهش  يهاافتهي
سي در بخش متن كتاب به ميزان  صد مي ٧٩/٦٣در شد ودر بخش  بيپس از آن به ترت با

ـــاو يها ـــتريب ،واحد منطبق ٦٧با  هاتيواحد منطبق و فعال ٢/٦٠با ريتص  يفراوان نيش
ـــتريب، هاكاربرگبخش  .منطبق را دارند يهاواحد به  زيهر كدام ن ميو بكار ببند ميبدان ش

از  كيمنطبق هر يهاواحد ي. البته فراوانبودندواحد منطبق  ١١و  ٢٧ ،١٥ يداراترتيب 
ـــبتا قابل پاز واحد كيهر  يكل ياز فراوان يها تابعبخش بود.  زين ينيب شيها بودند كه نس
صد انطباق هر  زانيم نيهمچن شتر بدانيم، فعاليتشامل  بيها به ترتاز واحد كيدر ها، بي

  باشد. يم ها، متن، تصاوير و بكارببنديمكاربرگ
كتاب  يدر مجموع محتوا ونسكويآموزش صلح  يهامؤلفهاز  كيهر  يريدرصد بكارگ 
ــ ــطه  پايه هفتم  ياجتماعمطالعات  يدرس ــت : خود و د نياول بدمتوس ــرح اس  گرانيش

 ٤٥/٣٠ ها، حفظ فرهنگ% ٥٤/١٠ )ي% ، حقوق بشر (دموكراس ٥١/١٥ تي، معنو %٨٥/١١
  . % ٧١/٥ يوطن ن% ، جها ٠٨/١٥ ستيز طيحفظ مح% ،  ٨٣/١٠ ي% ، تعاون و همبستگ

بديني و جعفري ( در ) ١٣٩٢زاده و كرمي (و همچنين حاجي) ١٣٩١همانطور كه عا
هاي صــلح در كتاب مطالعات اجتماعي دبســتان مؤلفهپژوهش خود به عدم توجه كافي به 

شاره كرده صالح و اند، اكنون در اين پژوا ضرورت ا ستي به  ازنگري در ميزان بهش نيز باي
ـــاره نمود.مؤلفهتوجه به  ـــلح در كتاب مطالعات اجتماعي پايه هفتم نيز اش  ميزان هاي ص

جاي  ،شــده بودســكو هاي آموزش صــلح يونمؤلفهتك توجهي كه در كتاب درســي به تك
شمگيري به تامل دارد.  صد و  ٤٥/٣٠هاي حفظ فرهنگ با مؤلفهعليرغم اينكه توجه چ در
صد ٥١/١٥معنويت با  صد انطباق نيز مربوط به اين  كه در شترين در  هامؤلفهبه ترتيب بي
ـــتگي،  ميهاي مهمؤلفهبود اما به  ـــرچون تعاون و همبس و جهان وطني كه  حقوق بش

ستق شده ايران در دنيا و هاي امروزي با چالش يمرتبط ميمفاه مايم ستند، كمتر توجه  ه
 ريشــه در بنياد ســســتبخش قابل توجهي از مشــكالت موجود در كشــور،  عمالًاســت. 

موضع هميت حفاظت از محيط زيست و تعاون و همبستگي، ا حقوق بشر، چونمفاهيمي 
به ترويج اين مفاهيم و ســاير  توان اهمال نســبتبين المللي دارد و نميمقتضــي با جوامع 

ـــدهمف ـــيه رانده ش هايي چنين ارزش افتهياند را در جايگاه تنزل اهيم مهمي كه به حاش
  كتمان كرد.

ستا پيشتر به لزوم بر شاره گرد يكتاب درس يمحتوا ييرا ، ديدر جهت آموزش صلح ا
ــ نيمولفان ا اتيطبعا توجه ه به  ينيچن نيا يهاپژوهش جيها و نتا افتهيبه  يكتاب درس
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ـــعف و ارتقا كارآ ـــ ييمنظور رفع نقاط ض ـــلح از طر يكتاب درس  قيدر برنامه آموزش ص
 يدرس يگروه ها ندگانينما نيانتظار است. همچن وردصلح م يهامؤلفهبه  شتريپردازش ب

سر ش يهاگروه( سئول زيدروس) ن يآموز س تيكه م را  ينظارت به تحقق اهداف كتاب در
ش يهاتيدارند و موقع س يآموز سپس ن ندينمايم يرا برر  يريادگيتجارب  ليبه تحل زيو 

شكاالت مرتبط با حو ستهيبا ،پردازنديدانش آموزان م ست كه ا س يهاكتاب زها را از  يدر
. در نديمولفان كتاب ابالغ نما اتيدر سطح كشور به ه يدرس يهاگروه ندگانينما يمجرا

شناخت معلم زين يوهله بعد س نيا يهايژگيدرس از و نيا نيارتقا   يسبب م يكتاب در
 ازيبستر مناسب جهت آموزش برنامه صلح فراهم گردد و در صورت ن قيطر نيشود تا از ا

ــا از ــ ريس ــلح در كالس درس مكمل و هم يمواد و ابزار آموزش ــتا با برنامه آموزش ص راس
در  ييهايزيبرنامه ر ايادارات مناطق و  داتيبا تمه توانديم زيمهم ن نياســتفاده شــود. ا

ــور در جهت افزا ــتان و كش ــطح اس آموزش  يدرس از برنامه ها نيا نيدانش معلم شيس
سل مدبر و آينده انتظار گردد. ليصلح  تكم ساز ايران بايد از همين مي رود براي تربيت ن

ــله نگرش ــلس ــي جهت آموزش اين مفاهيم و س ــت مغتنم در كتب درس مهم و  يهافرص
  .برداري صورت گيردستفاده و بهرهاحياتي بيشترين 

اي، مستلزم توجه و عنايت در پايان نيز الزم به ذكر است كه اجراي صلح در هر جامعه
ها و مفاهيم بســياري در آن جامعه اســت، ليكن به عقيده نگارنده مؤلفهاي نســبت به ويژه

ه كه حكمرانان مداري در جوامع، صلح و آشتي دولت با ملت است. آنگاي صلحاولين الزمه
شوند، قطعا آن  ضي  سالمت با ملت و مردم تحت حكومت خود را صلح و م يك جامعه به 

مداري باشد. آنچه تواند نماد صلحي صلح و دوستي و آن حكمران ميتواند اسوهجامعه مي
اي صلح و لزوم توجه ويژه كه ما در ايران متمدن و فرهيخته به آن نياز داريم، تعريف ريشه

ـــاحبان قدرت در اين مملكتتو عبر انداختن به ، چنگگيري از تجارب تاريخي براي ص
صانه ست مخل صلح و مودت و د سمان  سوي مردم دراز كردن ري شفقت به  ستي و  ي دو

  است.
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