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هدف پژوهش حاضر ،اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مطالعات اجتماعی با محوریت مولفههای آموزش دنورهش ییی و
آموزش صلح یونسکو بوده اس .ت روش تحقیق توصیفی ازنوع پیمایشی بود .ج ته

اعتبار سنجی ،جامعه آماری در ایننن

بخش همه اساتید علوم تربیتی ،برنامه ریزی درسی در دانشگاههای آزاد هش ر تهران بوده اند .پرسشنامه تایی هدشرابتعا د   
بر روی  100معلم دوره ابتدایی هش ر تهران اجرا شد .روش نمونههه گی ییری بههه ص رو تتت غیرتص دا ففف ی و از ن یا هریجنز عو   
(گلوله برفی) بود .اعتبار سنجی دادهها با استفاده از ضریب توافق برای اعتبار سنجی برنامه درس جنا ی ا  م شد    .دادهها ای
جمع آوری شده با اس رن زا هدافت ممممم افزاررر  Smart PLSت زج یههه و تحلی .دش ل

ب لادنک قفاوت بیرض هبساحم یار      

متخصصان ،نسبت مجموع افرادی که گزینههای زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده بودند به کل متخصصین تقسیم شد.
نتایج تحلیل عاملی تاییدی نش هدش ییاسانش لماوع هک داد نا

لباق ق و هدوب لوب از ال هزاس ییاور  زم .دنرادروخرب           

همچنین بررسی نظرات متخصصان نشان داد مولفههای مطرح شده در الگوی برنامه درسی مطالعات اجتماعی ب هجرد ا   
باالیی از توافق همراه بوده اس .ت
کلید واژهها :مطالعات اجتماعی ،آموزش شهروندی و آموزش صلح یونسکو.
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مقدمه

یبایست جزء الینفک آموز هش ا در خصوص زندگی اجتماعی
آموزش مفاهیم هش روندی و صلح م 
گ در
به همه اقشار جامعه و به ویژه کودکان و نوجوانان باشد .فرهنگ يدنورهش  ، ،در واق ععع فرهنگ گ
قالب سبك كلي زندگی انساني است (یونسکووو  ) 2010 ،و نورهش ددد بههه عن او ننن هررر عضووو محققق و
مسئول اجتماع انساني كه احساس تعلق و تعهد نسبت به با تف
یدهد .هش روند مفهومي فراتر از كي
شکل م 

جمعي دارد و شالوده جامعه مدني را

جايگاه قانوني صرف در تبع تي

تغ يي ر سبك زندگي و كش ل گيري حقوق و تكال في

از دولت مي يابد و با

جديد انساني اهميتي خاص يافته و هش روند به

انواع هش روندي مبدل گشته است (شاه طلبی ،قلی زاده و شریفی.) 1389 ،
آموزش مفاهیم هش روندی و صلح در مدرسه از ضرورتهای آموزشی اس .ت اول به دلی رد هکنیا ل   
لماوع .دیامن لیهست       

یتوان ار یدنورهش یاهشزومآ د
مدرسه ،عوامل مختلفی وجود دارد که م 
متع ا هسردم رد یدد ز هوحن و ملعم لیبق  ،هسردم رد نالاسمه ،نازومآ شناد اب یو لماعت

        

           

کتابهای درسی از جمله عوامل مدرسه ای هستند که در اجتماعی و رتخد نازومآ شناد ندش   
پسر نقش اساسی ایفا مینمایند (بیگلر .) 2014 ،1دومین دلیل برای آم و یدنورهش شزو

  

رد حلص

مدرسه ،وجود برخی ناهنجاریهای اجتماعی در مدرسه است که میییت ر اهنآ دوجو ناو ا هب دوبن      

2

س،
آموز هش ای الزم در حیطه هش روندی نسبت داد (مظاهری ،شیری و ولی پور ،واتر ،لستر و گ ار س س
 .) 2014این امر در دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس .ت

ص تعییین محتواای
در خصوص ص

یتوان از مولفهها و ابعاد معرفی شده از ای یین دو
مطلوب برای آموزش هش روندی و صلح یونسکو ،م 
ک (  ) 2007ص قاد تتت را كي ييي از ارزشها اي با ا
مفهوم کمک گرفت .در حوزه هش روندي جو ک او ک ک
اهم تي

و جزء خصائل هش روندي مي داند  .همچنين گبيسون (  ) 2009صداقت را به عنوان كي ييي از

ابزارهاي توسعه سر عي دانش و مهارت ها در قرن بيس تتت و كي ممم و فرآينددد ج ناه ييي دش ننن بههه دانش ش
ش
آموزان معر يف مي كند (به نقل از شاه طلبی و دیگران.) 1389 ،
متمم پيشنهاد يونسكو درباره آموزش صلح مستل مز اين است كه آموزش صلح به عنوان كي
فراگير در آموزش به رسم تي

اصل ل
ل

ف نظررر ازموضو ععع
شناخته شود .يعني در تدريس ،اين رو ركي ددد صرف ف

س وش ددد .گنجاندننن
يادگيري ،جهاني شود و محتواي آموزش صلححح وارد همههه فعالي تتت ها اي ت يرد س س
. Bigler
. Waters, Lester, Cross

1
2
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آموزش صلح در آموزش در كي

مقياس بزرگ ،مستل مز يادگيري يش وه جديدي در ترب تي

شاغل در آموزش است .آموزش صلح بايد ابتدا افراد را به سوي كي

مرب اي ننن

و يظ فه شناسي دروني هدا تي

كند ،به طوري كه مفاه مي آموزش صلح را بر اساس و يظ فه شناسي دروني خود بههه ص رو تتت عمل ييي
محقق نمايند  .برنامه ر يزي و سازمان دادن به ترب تي

مربيان در هر كشور ،بايد بههه عن او ننن قس تم ييي از

ح ن دو هههی .) 138 8 ،ام زور هه نظام اه ييي
متمم اصول پيش داهن ييي يونسكووو موردتوجههه ق ار ررر گ ري ددد ( الف ح ح
ش و تربی ییت دنورهش ييي و
آموزشی کشورهاي مختلف جهان در اشکال و ابعاد گوناگون بههه آم زو ش ش
هش روند جهانی توجه دارند .براي مثال در نظام آموزش و پرورش کشوررر انگلس نات  ،،هم وطنا ررر کههه
گروه مشاوره ي هش روندي در ای یین کشوررر پیش اهن ددد داده ،زماننن اختصاصصص داده دش ههه در برنامههه ي
درسی مدارس متوسطه ،مؤثرترین راه براي آموزش هش روندي اس تتت تا ا با ا ارائههه ي برنامههه درس سسی
ش و مهارتها ا
ثابت ،جوانان را به صورت هش روندانی فعال درآورند .در ای یین کش رو  ،،وزارت آم زو ش ش
نگرشی روشن به آموزش هش روندي دارد که به مدارس ،اختیار الزم را در ارائه ي مدلهاي مختلف
آموزش هش روندي داده است (مورگان.) 2016 ،
هش روندي نشانه اي از شمول کي
است که سرچشمه هو تي

جامعه سياسي يا تعلق به آن است و در اين معنا (احس قلعت سا )) )))

محسوب مي شود.هر جامعه در هر دورۀ زمانی در نت جي ه مقتض تاي

از انسانهايی که عض يعم تابلاطم دنتسه نآ و ننن ن نننننی دارد ک تاذ زا ه

دوخ   

دنز گگ گگگی اجتماعععی سرچش هم

یگيرد.لذا در پرتو مجموعه فعال تي های هدفمند و سن يج دۀ،جامعه سعی بر آن دارد که دروم درف   
م 
پسند خود را به عنوان هش روندان امروز و فردا م زهج به مهارتهايی نمايد ک  دناوتب وا ه د رع ر صص ص صصصصۀ
زندگی فردی ،اجتماعی ،اقتصادددی و فن ا یرثوم شقن ی یفا نک  ددددد دددددد .جوام ید فلتخم ع د ههاگ ای    
متفاوتی درباره آنچه که هش روندی را تشکیل میدهد ،حقوقی که به هش روندان اعط ءا مییی و دوش
وظايفی که آنان بايستی برای دستيابی به اين حقوق انجام دهند ،دارند.اگر چه تمامی فرهنگها ای
یکنند ،،ام بنج ا هه هههها ای مش يعم کرت نن نننی نيز دوجو    
سياسی بردا تش های مختلفی از هش روند ارائه م 
دارد.در کي

تعرف کلی هش روند به معنای عضو پذيرفته شده ای کي

دولت – ملت بودن ،تعریف

یشود.
م 

هش روندی دارای ماه تي

دو گانه اجتماعی و سياسی اس .ت ماه تي

اجتماعی به اين نکت دراد هراشا ه   

که هش روندان چگونه بايد با يکديگر تعامل کنند،در حاليکه جنبه سياسی آن به تعامل هش روندان با
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دولت اشاره دارد.گرچه هر دو جنبه برای کي
اساسی هستند (بن حبیب.)1 201 ،1

هش روند ج ته

مشارکت در کي

جامع تارکومد ه

یبرند؛ هش روند شخصًاًا مسؤول کههه در جامعههه بههه طوررر
وستهایمر و کاهن ،سه نوع هش روند را نام م 
یکنددد .نورهش ددد مش کرا تتی؛ کساننی هس نت ددد کههه فعاالنههه در اموررر مدننی و زندگگگی
فردي فعالیت م 
اجتماعی جامعه در سطح محلی و ملی مشارکت میکنند ،و در نهایت هش روند عدالت محووو ر کههه
توجه آشکاري را نسبت به موضوعات بی ع لاد تتی و همچن ننین نسب تتت بههه پیگی ییري نم دو ننن ع لاد تتت
یدهند .آراستگی شخصی ،دانش محوري محلی  -ملی و جهانی ،سخ تتت کو ششش ی،
اجتماعی ارایه م 
مسئولیت پذیری ،بسط ارتباطات انسانی ،کل نگري ،احترام به اصول اخالقی و تفکر انتقادي ،توجه
در زمین هه ه سیاس سس ی ،اجتما عع عی ،اقتص دا ييي و فرهنگ گگ ی ،درك نیازه اا ا و

ب هه ه نف ععع عمو مم می ،مش کرا تتت

نگرشهاي دیگران ،رفتار متعهدانه (فتحی واجارگاه ) 1388 ،از جمله مولفهها ای رفتاررر نورهش دددی
ل ساللل - 2010
گ و صلححح و س امزا ننن ملل ل
معرفی شده اند .يونسكو سال  2000میالدی را سال فرهنگ گ
ن الملل ييي اس تتت كههه از
 1 200را دهه بين المللي فرهنگ صلح اعالم كردند .يونسكو تنها سازمان بين ن
وظا في

اصلي و كليدي آن پرداختن به مسائل آموز يش به شمار مي آيد .ايننن س امزا ننن مؤلفهههها اي

صلح را به شرح زير اعالم مي كند:
 .1دموكراسي (حقوق بشر)
 .2تعاون و همبستگي
 .3حفظ فرهنگها
 .4خود و ديگران
 .5جهان وطني

2

3

4

5

6

7

 .6حفا تظ

از مح طي زيست

 .7معنو تي

(یونسکو.) 2015 ،

1

1

. Benhabib
. Human Rights
3
. Co-operation and Solidarity
4
. Preservation of Cultures
5
. Self and Others
6
. Internationalism
7
. Protection of the Environment
2

85

اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مطالعات اجتماعی  / ...گلشنی و همکاران

آموزش مي تواند از طريق گوناگون در ج ته

توسعه فرهنگ ضلح همكاري نمايد .آموزش از آن

رو كه متوجه افراد جوان و پرشور است .و از آن رو كه با كارشناسان و مديران تخصصي اجتماعي
سروكار دارد  .تا در سطوح گوناگون ،هم در قلمرو عمل و هم در قلمرو نظر منشأ اثر باشددد  .پس س
س
نكته م مه اين است كه بذر صلح بايد با استفاده از بستر مناسبي كه آموزش و پرورش ص جيا حل ا دد ددد
مي كند افشانده شود  .تا از اين طريق آرزوي جهاني براي صلح با پرورش هش روند صلححح طل ببب و
ش ص حل  ، ،در زمرهه غا اي تتت
صلح جو تحقيق يابد .اين آرزو ،زماني تحقق پيدا م ييي كن ك د هه ههه آم زو ش ش
ش و پ رور ششش
بنيادي نظامهاي آموز يش قرار گيرد« از آنجا يي كه كتابهاي درسي در نظام آم زو ش ش
ايران محور اصلي تعل مي و ترب تي

ش صلححح در ترب تي
است و همچنيننن با ا توجههه بههه اهمي تتت آم زو ش ش

هش روند جهاني ،محتواي كتابها بايد بر اساس اه ردنم فاد ججججج در اس ان ددد مل ييي كشوررر با دش  ،،لذاا
اهداف بايد در راستاي صلح و مؤلفههاي آن باشد (فالح نودهی.) 1388 ،
هدف اصلي آموزش ،ا زف ایش دادن درک و بينش جهاني است مه هك هه ههه ا ارف ددد را ق دا ررر م ييي س زا ددد
همانند یك هش روند جهاني رفتار كنند و یارش ططط موجوددد را از طریققق ای اج ددد تغ يي ررر در س اهراتخا ييي
اجتماعي جامعه متحول سازند .از این رو مي توان گفت كه این بينش و تمایل بههه تغ يي ررر در نوناك
شها ا و ابعاددد زن گد ييي
مبحث آموزش صلح قرار دارد .لذا آموزش براي صلح بایددد ب مامت ر ييييي بخش ش
مدرسه اعم از یادگيرندگان ،معلمان و مدیران نفوذ كند .سازمان یونسكو آموزش صلححح را ج ناه ييي
مطرح كرده ،معتقد است كه همه كشورها در كره زمين به صلح نيازمندند و باید به صلح كف ركنند
و راههاي استقرار آن را بيابند آموزش صلح حيطه گسترده اي است كه آموزشهاي دیگر از جمله
آموزش محيطي  ،آموزش حقوق بشر و آموزش بين المللي آموزش خلع سالح مرتبط با آن است
ن
ش بي ن ن
(حاجی زاده و کرمی .)39 13 ،موضوع آموزش صلح را شامل پنج مقولههه م ييي باشددد :آم زو ش ش
المللي ،آموزش توسعه  ،آموزش محيطي و آموزش حل تعارض اهم تي

ش ص د حل ررر ج اه ننن
آم زو ش ش

س دش ههه
ش صلححح تأسيس س
امروز تا حدي است كه انجمن تخصصي با عنوان مؤسسه بين المللي آم زو ش ش
است و هرسال با گرد هم آوردن متخصصان سرتاسر جهان ،موض تاعو

بترم ططططط با ا صلححح را م رو ددد

بررسي قرار مي دهد (جنکینز 2008 ،2؛ به نقل از حاجی زاده و کرمی.)39 13 ،

. Spirituality
. Jenkins

1
2
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ف بایددد ترب تي
ی يك ازچالشهاي قرن  12ارائه آموزشها ایي در زمينههه دوست ييي ب دو ههه اس تتت و هدف ف
هش رونداني باشدكه بتوانند صلح را در جهان حا مك سازند .ولي نظامهاي آموز يش و مدارس ،مث ًالًالًالًال
نظاممم آموزش ييي آمری د اك رر ر تربي تتت

ادنورهش نن ن صل حح ح ج وو و كوت ها ييي نم هدو  ، ،،اغل ببب

روي دان شش ش و

مهارتهاي دانش آموزان تأ يك د مي كنددد ب ود ننن ایننن یاناوت هك ييييي آنها ا را ب ار ييي دوس تتت دا تش ننن و
حمایت دیگران پرورش دهند (یونسکو .) 2015 ،برای توجه به مولفههای آم هب دیاب ،حلص شزو    
همه عناصر مرتبط با این آموزش توجه نمود .آموزش و پرورش ایران اگر بخواهددد هوی تتت مل ييي و
سو
نظام ارز يش را تح ميك و اعتال بخشد ،باید نگرش آن به برنامههاي درسي و فعالي تتتها اي الك س س
مدرسه تغ يي ر یابد .یافتههاي پژوهشها نشان مي دهد كههه با ا توجههه بههه نب اناكما دو تتتتت و فرص تتتها اي
مناسب براي معلمان ،آگاهي این افراد از مؤلفههاي آموزش صلححح از وض يع تتت مطل بو ييي برخ رادرو
نيست .در این بين ،موضوع مورد توجه این است كه آم یاب شزو دد ددد حركت ييي ب ار ييي توسعههه آگ ها ييي
معلمان صورت دهد و هرگونه تغ يي ر مثبت در ج ته

ارتقاي آگاهي معلمان از مؤلفهها اي صلححح بههه

ش ارزشها ا در كتب
منظور ایجاد فضایي براي گسترش آم زو ششش صلححح نيازمنددد روی یورا ييي با ا نقش ش
درسي مدارس است و براي این منظور باید سياستها اي خاص ييي در نظررر گرفتههه وش ددد .نت یا ججج ایننن
تحقيقات نشان داد كه مؤلفههاي آموزش صلح به درستي وارد محتواي كتابهاي درسي م راد سسس
بهاي درسي ای طقم ن ععععع
مقطع راهنمایي نشده است و م زي ان پرداختن به این مؤلفهها در دروس كتا 
بسيار مك و ناچ زي بوده است (حاجی زاده و کرمی.)39 13 ،
محتواي برنامه درسي در راستاي اهداف مورد نظر نظام آموز يش هركشوري است ،ایننن امررر نشاننن
دهنده این است كه در اهداف مورد نظر نظام آموز يش توجه گس درت ههه اي بههه برنامهههها اي آم زو ششش
صلح در مدارس نشده است .معلمان عامل مهمي در موفق تي

اجراي آموزش صلححح در برنامهههها اي

تهاي دانش آموزان و درک موقع تي هاي
درسي هستند .آنها باید فرصتهایي را براي كسب مهار 
اضطراري ایجاد كنند و سپس راه حلهاي صلح آميز زز را ب اج ه ييييي اعماللل خش نو تتت آميز زز آم زو ش ش
ش
سها اي درس از آزادي
دهند .معلمان و دانش آموزان باید یاد بگيرند كه گوششش بس دنراپ  ،،در الك س س
ل نوش ددد و
بيان و تنوع فرهنگي دفاع كنند و همواره براي گفت و شنود بدون تعص ببب اولوی تتت قائل ل
همبستگي و مشار تك

را با رعای تتت اصوللل آزادي و حقوققق بش یورت ر ججججج دهنددد و م هاذ ببب وادیاننن

متفاوت رامانع در روابط ندانند و از هر روش و اندیشه اي كه موجب ج یاد ييي و تم یا ززز و اخ الت ففف
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بين پيروان ادیان مختلف مي شود ،بپره زي ند .معلمان باید عوامل خش نو تتت زا را بشناسنددد و ب ار ييي از
بين برده آنها فعال تي

كنند .ی ريگدا ييي مبتن ييي بررر هم راك ييي و مباح هورگ ث ييييي موج ببب ا عاش ههه روح

ش آم ازو ننن م ييي گ در ددد (یونس ،وک
دموكراسي و ارتقاي مهارتهاي گفتاري و رفتاري دانش ش

.) 2015

كاري كه در مدارس امروز كشور ما به ندرت اتفاق م ييي افتددد .ایننن امررر نش م نا ييييي دهددد كههه نظا ممم
آموز يش كشور ما او ًالًال باید برنامههاي آم زو ششش صلححح را در محت او ييي كتابببها اي درس ييي م سراد
بگنجاند و ثانيًاًا فرصت آگاهي معلمان را از اهم تي

اجراي این مؤلفهها در كالسها اي درس بيشتررر

فراهم سازد.

دتریچ ال )1 201 ( 1پژوهشی تحت عنوان مولفههای موثر بر فرایند فرهنگ پذیری انجام داده اس .ت

هدف از این پژوهش بررسی مولفههای مختلف موثر بر فرایند فرهن ریذپ گ ی شور .تسا هدوب     
این پژوهش به صورت کتابخانه ای بوده اس .ت نمونههای پژوهشی نیز ،تالاقم لماش

بها ا و
اتک ببب ببب

منابع اینترنتی مرتبط با فرهنگ پذیری بوده اس .ت بر اساس نتایج این پ یریذپ گنهرف رد شهوژ    
یتوان به محیط خانواده ،دوستان و همساالن،
یباشد که در این بین م 
افراد عوامل عدیده ای موثر م 

مدرسه و معلم به عنوان الگوی دانش آموزان ا ابلا .درک هراش سسس سسسس ) 2010 ( 2در پژوهش ناونع اب ی    
یدهد که غنی سازی فرهنگ هش روندان یکی
مفهوم هش روندی برای دانش آموزان ابتدایی نشان م 
از راههای اساسی توسعه و پیشر تف

اس .ت اع زج یدنورهش گنهرف یالت

یهاگآ و شزومآ اب       

بخشیدن از حقوق ،وظایف و مفاهیم اساسی مربوط به هش روندی و رفتار مناسب در ای صوصخ ن   
ممکن نیس .ت ر  یارب نادنورهش یزاس هدامآ و دش ز ا یگدن ز دها  اف مه یاهداهن م فلتخم    

      

اجتماعی اس .ت
علیزاده و عمویی (  )39 13پژوهشی با عنوان ارزیابی آموزش مؤلفههای هش روندی در دانشگاه علوم
پ شز کی مازندران انجام دادند .روش پ لماش شهوژپ يرامآ ي هعماج.تسا یبای هنیمز شهوژ

     

دانشجويان دانشگاه علوم پ شز کی مازندران به تعداد  4539نفر اس .ت با استناد به نتایج آزمون  tتک
یباشند و در دانش هش روندی بین دانشجویان
گروهی  ،دانشجویان از دانش هش روندی برخوردار نم 
دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد .در بين دانشجويان دانشكدههاي مختلف از لحاظ دانش
هش روندی تفاوت معناداري وج دراد دو  ...دانش اردنزام یکشزپ مولع هاگشناد نایوج ن  زا  ن شرگ      
.Dietrich Law
.Alabas

1
2
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هش روندی برخوردار میباشند .در نگرش هش روندی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری
وجود ندارد  .بین دانشجویان دانشکدههای مختلف در میزان نگرش هش روندی با یک توافت رگید
معنی داری وجود دارد .دانشجویان دانشگاه علوم پ شز کی مازندران از مهارت هش روندی برخوردار
میباشند .عبدالرحیمیبارنجی (  )09 13در پژوهش خود تحت

یلحت ناونع ل مانرب یاوتحم  ههههه ههههههها ای

شها ایی از قبی ریگ تهج ل ی نویزیولت      
تلویزیون بر اساس مولفههای آموزش هش روندی با پرسش ش
نسبت به آموزش هش روندی به چه صورت بوده است و منابع آموزش هش روندی در تلویزی هچ نو   
یباشد و امثال آن به این نتایج دست یافته است که رسانههای تصویری (تلویزیون) م ييي توانن اب د   
م 
ارائه ي الگوهاي رفتاري ،چهارچوبهاي مرجع و اطالعات مطلوب ،به ا زف ايش مهارتهاي هش روندي
و كش ل گيري رفتارهاي مدني کمک کنند .این مفاهیم و مولفهها در برنامههای آموز زا شیب یش   
یخورد.
برنامههای سرگرمی و تفریحی اعم از سریالهای تلویزیونی به چشم م 
دغدغه توجه به آموزش هش روندي در دهههاي اخیر در بین متولیان امر تعلیم وتربیت و سایر ا ارف ددد
ذي صال حح ح بی یی انگر نقط هه ه آغاززز توجهه ه ب هه ه تربی یی ت و آموززز ش دنورهش ييي اس تتت  .از ای یی ن رو بح ثث ث
آموزشهاي هش روندي امروزه در اکثر کشورهاي جهان م رو ددد توجههه واق ععع دش ههه و برنامهههها ایی از
جمله برنامه آموزشی مبتنی بر صلح جهانی که یونسکو آن را تهی ییه و تدوووین نم دو ههه است ، ،ک ونا ننن
توجه صاحب نظران تعلیم و تربی ییت و جامعههه شناساننن ق ار ررر گرفتههه اس تتت  .توجههه بههه آم زو شششها اي
یکند .در این
هش روندي پدیده نسبتا جدیدي است که امروز در ادبیات فرهنگی جهان خودنمایی م 
شها اي دنورهش ييي اس تتت
میان تربیت هش روندان متمدن از جمله مهمترین اهداف برنامهها ا و آم زو ش ش
(شاه طالبی و قپانچی.)2931 ،

سوال تحقیق

الگوی برنامه درسی مطالعات اجتماعی با محوریت مولفهه و یدنورهش یا

هچ زا وکسنوی حلص

   

میزان اعتبار برخوردار هستند؟

روش تحقیق

این پژوهش با روش پیمایشی و در دو بخش صورت گرفته است و هر دو بخش به منظور اعتباری همانرب یبا   
درسی طراحی شده ،اجرا شده اس .ت برنامه درسی طراحی شده به همراه پرسشنامه مربوط به اعتباری نیا یبا   

برنامه در اختیار  30تن از اساتید برنامهریزی درسی ،تعلیم و تربیت و جامعه شناسی قرار گرفته است قبط و   
نظر آنها اصالحات الزم در برنامه ص ترو

فرگ ت و ه ،هوالع هب .تسا هدش هبساحم همانرب رابتعا بیرض           
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براساس سرفصلهای به دست آمده در مدل آموزش هش روندی و صلح یونسکو ،پرسشنامه ای طراحی گردید
و دراختیار  1 00معلم مقطع ابتدایی قرار گر تف

و دادههای جمع آوری شده با اس یرامآ رازفا مرن زا هدافت     

نرم ا زف ار  Smart PLSاستفاده و تحلیل شد .ج ته اعتبار سنجی الگوی طراحی  هعماج ،هدش ه  فد در   
این بخش شامل همه اساتید علوم تربیتی ،برنامه ریزی درسی در دانشگاههای آزاد هش ر ت ب ناره وو وووده ان .د هب   
عالوه ،معلمان دوره ابتدایی نیز جامعه آماری این مرحله را تشکیل میدادند .از نظرات متخصصین به منظ رو
روایی صوری و محتوایی درخصوص عوامل کشف شده بهره ب .دش هدر

در پ هوژ ششش حاضر ،،روش نمونههه

گیری به صورت غیرتصادفی و از نوع زنجیره ای (گلوله برفی) بوددد .ب یا ر نن ننن اس نیا زا یریگ هرهب اب سا     
روش ،تعداد مورد نیاز برای تایید و اعتبارسنجی الگوی طراحی شده از اس تیبرت مولع دیتا ی یزیر همانرب       ،
درسی در دانشگاههای دولتی و آزاد هش ر تهران انتخاب شدند .در این مرحله از نظرات  30نفر استفاده هدش
اس .ت در مرحله بعد برای تعیین مدل تخمینی پژوهش ،پرسشنامه تهیه شده بر روی  100معلم ییادتبا هرود   
اجرا شد که این تعداد به صورت مرحلهای تصادفی از بین مناطق شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز رهش    
تهران انتخاب شدند .به این صورت که ابتدا هش ر تهران به این  5ناحیه تقسیم شد و مناطق هر ناحیه مش صخ
شد .از هر ناحیه به تصادف یک منطقه و از نواحی مختلف هر منطقه یک ناحیه به تصادف انتخاب زا و دش
هف رست مدارس ابتدایی آن ناحیه ،سه مدرسه به تصادف انتخ د یجنس رابتعا .دش با اد هههه هههههها ا ب زا هدافتسا ا   
ضریب توافق برای اعتبار سنجی برنام داد یجنس رابتعا یارب .دش یسررب ،یسرد ه ههههههه ههههههههها ا تع داد  30نف زا ر
کارشناسان در نظر گرفته شد .برای محاسبه ضریب توا  ،ناصصختم لادنک قف ن رفا عومجم تبس ا هک ید    
گزینههای زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده بودند به کل متخصصین تقسیم شد.

شکل  .1مدل مفهومی برنامه درسی آموزش شهروندی و صلح
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یافتهها

پس از بررسیهای به عمل آمده ،به گزارش روش کمی پژوهش در خصوص نظرات متخصصان و
معلمان درس مطالعات اجتماعی در خصوص سرفص رد هتفرگ لکش یاهل یسرد همانرب یوگلا      

مطالعات اجتماعی مبتنی بر آموزش هش روندی و ص هتخادرپ وکسنوی حل     مییی .دوش اعتب یجنس را   
دادهها با استفاده از ضریب توافق برای اعتبار سنجی برنامه درسی ،بررسی شد .برای اعتب یجنس را   
دادهه اا ا تع اد د     30نف سانشراک زا ر ا ظن رد ن ر هتفرگ

ض هبساحم یارب .دش ر بی

       

وت ا لادنک قف     

       

متخصصان ،نسبت مجموع افرادی که گزینههای زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده بودن لک هب د    
متخصصین تقسیم شد .در نهایت
گر .تف

یتخا رد هدش ییاهن همانشسرپ ار        100معلم رارق ییادتبا هرود    

جدول  .1ارزیابی سرفصلهای اساسی در برنامه درسی آموزش شهروندی و صلح
عناصر برنامه درسی

سرفصلها

مف

مخالفم

19

11

-

-

12

9

-

-

وجود زمینههای قانونی مناسب

20

10

-

-

آمادگی معلمان و مسئولین مدرسه

26

4

-

-

الگو بودن معلم

27

3

-

-

مدرسه مقیاس کوچیک از جامعه

22

8

-

-

آموزش سیاسی

20

10

-

-

آموزش اجتماعی

19

11

-

-

ارز هش ای اخالقی

23

7

-

-

توسعه فرهنگی

24

6

-

-

بازسازی فرهنگی

19

11

-

-

توسعه صلح

24

6

-

-

مهارت مشارکت مدنی

12

9

-

-

مهارت زندگی جمعی

26

4

-

-

ا زف ایش آگاهی سیاسی

27

3

-

-

دانش سیاسی بین المللی

19

11

-

-

مشارکت سیاسی

25

5

-

-

12

9

-

-

22

8

-

-

آموزش زیست محیطی

19

11

-

-

ارز هش ای حاکم بر جامعه

26

4

-

-

توسعه عدالت
عوامل زمینهای

عوامل مداخلهگر

عوامل علی

پدیده

کامال موافقم

موافقم

مخا لللل ل

ک الما           

سالمت اجتماعی

توانایی کسب دانش اجتماعی
دانش اجتماعی
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میراث فرهنگی

23

اتخاذ دیدگاه چندفرهنگی

25

5

12

9

25

5

-

آموزش نوع دوستی

27

3

-

-

آموزش مسئولیت پذیری

28

2

-

-

مهارت تصمیم گیری درست

26

4

-

-

مهارت برقراری ارتباط

26

4

-

-

تفکر انتقادی

27

3

-

-

مشارکت مدنی

29

1

-

-

توسعه عدالت

25

5

-

-

دیگرپذیری

26

4

-

-

رشد باورهای درونی صلح آمیز

27

3

-

-

صلح بیرونی

28

2

-

-

روابط صلح آمیز

24

6

-

-

اجتناب از خشونت

27

3

-

-

حل تعارض

25

5

-

-

آموزش از طریق گروههای غیررسمی

25

5

-

-

دانش آموز ،عضو فعال جامعه

26

4

-

-

مدرسه مقیاس کوچکی از جامعه

27

3

-

-

استفاده از دروس مختلف

26

4

-

-

کالس فعال

27

3

-

-

الگوبودن معلم

28

2

-

-

ارزشیابی عملکردی

24

6

-

-

بازسازی فرهنگی

26

4

-

-

ا زف ایش انسجام اجتماعی

27

3

-

-

بهبود جو مدرسه

28

2

-

-

فرهنگ جهانی
آموزش ارز هش ای اخالقی

استراتژی

پیامدها

7

-

-

-

-

-

-

جدول فوق ،توزیع فراوانی پاسخ متخصصان در خصوص مناسب ب فلوم ندو هه هههها ای برنام یسرد ه   
یدهد.
آموزش هش روندی و صلح را نشان م 
بررسی نظرات متخصصان نشان میده  هک د ه چی ی زا ک

فلوم اب ،ناصصختم هههههه هههههههها ای مط هدش حر   

یباشد .در ادامه ،نتایج مدل یابی
مخالف نبودند .درجه توافق برای موافقت با مولفهها  100درصد م 
 PLSدرخصوص پرسشنامههای نهایی اجرا شده روی  100معلم دوره ابتدایی گزارش شده اس .ت با
مقایسه مقدار  tمحاسبه شده برای ض ریسم ره بیر     میییت ای دییات هب ناو ف در ر شهوژپ ی هیض       
پرداخ .ت بدین سان اگر مقدار قدرمطلق آماره  tبزرگ تر از  1/ 96گردد ،در سطح اطمین نا

 % 95و
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در صورتی که مقدار آماره  tبیشتر از  2/ 58گ در د د ریسم بیرض  ،ر ا حطس ط نانیم      

 % 99معن رادا

یتحقیق در حالت ضرایب مسیر و معناداری ضرایب در ریز لکش   
اس .ت نتایج آزمون مدل مفهوم 
نشان داده شده اس .ت

شکل  .2مدل اصلی در حالت ضرایب مسیر

در شکل  3ضرایب مسیر مربوط به روابط بین عناصر برنام دادعا .تسا هدش هداد ناشن یسرد ه       
نوشته شده بر روی خطوط در واقع ضرایب بتا حاصل از معادله رگرسیون می  اهریغتم نا ا هک تس
همان ضریب مسیر اس .ت
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شکل  .3مدل اصلی در حالت اعداد معناداری تی

یباشددد .ب رب یار ر ندوب رادانعم یس     
اعداد موجود بر روی مسیرها نشانگر مقدار  tبرای هر مسیر م 
ضرایب مسیر الزم است تا مقدار  tهر مسیر باالتر از  1/ 96شود .در این تحلیل مقدار آم هرا  tب یار
یباشند .بنابراین عوامل
کلیه مسیرها باالتر از  1/ 96بوده و در نتیجه در سطح اطمینان  % 95معنادار م 
شناسایی شده قابل قبول بوده و از روایی سازه الزم برخوردارند.

بحث و نتیجهگیری

هش روندي نشانه اي از شمول کي

است که سرچشمه هو تي

جامعه سياسي يا تعلق به آن است و در اين معنا (احس قلعت سا )) )))

محسوب مي شود .هر جامعه در هر دورۀ زمانی در نت جي ه مقتضيات خ دو

از انسانهايی که عض يعم تابلاطم دنتسه نآ و ننن ن نننننی دارد ک تاذ زا ه

دنز گگ گگگی اجتماعععی سرچش هم

یگيرد .لذا در پرتو مجموعه فعال تي های هدفمند و سن يج دۀ،جامعه سعی بر آن دارد که فرد م درو
م 
پسند خود را به عنوان هش روندان امروز و فردا م زهج به مهارتهايی نمايد ک  دناوتب وا ه د رع ر صص ص صصصصۀ
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زندگی فردی ،اجتماعی ،اقتصادی و فن ا یرثوم شقن ی یفا دنک  یبح نب( بببب ب بببببببببب  .)1 201 ،1براس سا
مصاحبهها و مطالعات کتابخانه ای ،مولفههای آموزش هش روندی شامل موارد زیر است:
عوامل زمینه ای شامل :توسعه عدالت ،سالمت اجتماعی و وجود زمینههای قانونی مناسب اس .ت
عوامل مداخله گر شامل :آمادگی معلمان و مسئولین مدرس لعم ندوب وگلا ،ه م سایقم هسردم و        
کوچیک از جامعه اس .ت
عوام آ :لماش یلع ل م ،یسایس شزو

 یاهشزرا ،یعامتجا شزومآ ا ،یگنهرف هعسوت ،یقالخ                      

بازسازی فرهنگی ،توسعه صلح ،مهارت مشارکت مدنی ،مهارت زندگی جمعی اس .ت
پدیده اصلی شامل :ا زف ایش آگاهی سیاسی ،دانش سیاسی بین الملل ییاناوت ،یسایس تکراشم ،ی     
کسب دانش اجتماعی ،دانش اجتماعی ،آموزش زیست محیطی ،ارز هش ای حاکم بر جامعه ،میراث
فرهنگی ،اتخاذ دیدگاه چندفرهنگی ،فرهنگ جهانی ،آم عون شزومآ ،یقالخا یاهشزرا شزو
دوستی ،آموزش مسئولیت پذیری ،مهارت تصمیم گیری درست ،مهارت برق ،طابترا یرار
انتقادی ،مشارکت مدنی ،توسعه عدالت ،دیگرپ حلص ینورد یاهرواب دشر ،یریذ

    
رکفت    

حلص ،زیمآ   

    

بیرونی ،روابط صلح آمیز ،اجتناب از خشونت ،حل تعارض اس .ت
استراتژی شامل :آموزش از طریق گروههای غیررسمی ،دانش آم هسردم ،هعماج لاعف وضع ،زو      
مقیاس کوچکی از جامعه ،استفاده از دروس مختلف ،ک بوگلا ،لاعف سال و لعم ند م یبایشزرا و       
عملکردی اس .ت
پیامدها شامل :بازسازی فرهنگی ،ا زف ایش انسجام اجتماعی و بهبود جو مدرسه اس .ت
نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که عوامل شناسایی شده قابل قبول بوده و از روایی س ال هزا زم
برخوردارند .همچنین بررسی نظرات متخصصان نشان میدهد که هیچیک از متخصصان ،با مولفه-
های مطرح شده مخالف نبودند و این درجه توافق برای موافقت ب فلوم ا هه هههها  100درص ناشن ار د   
یدهد .نتایج به دست آمده با نتایج پژوهشهای آرایش  ،یلالجا و یخیش (( (((  ،)89 13تی و شخب غ
م 
سعادتمند (  ،)69 13گنجی و همکاران (  )39 13و جهانیان و حمدی ( )2931همسو اس .ت
همه نهادهای اجتماعی انتظار دارند که نیازهای آنها توسط نظام آموزشی تامین شود .این امر مورد
تاکید متخصصین مورد مصاحبه در این پژوهش بود .آنها ا هظ ار داشتند که یکی از اهداف آموزش
.Benhabib
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هش روندی ،تربیت افرادی است که بتوانند نیاز هم  اهداهن ه ا زا مع ایس س  هداوناخ ،ت و ار داصتقا        
یتوان در نظریه کارکردگرایی جستجو ک .در رد یلصا ضرف
برآورده سازد .مصداق این امر را م 
نظریه کارکردگرایی بر این است که جامعه و نهادهای موجود در آن مث ومآ ل ز و ش
یشوند که در پیوند تنگاتنگ با یک تیلاعف رگید
اجزای همبسته ای فرض م 

  

زا ،شرورپ   

ییکنن ،مادکره و د   
می 

کارکرد الزم و معینی را برای گردش کار و بقای کل جامعه انجام میییدهن ،دنب هقالع( د     .)49 13
ا رد رما نیا د یب ات     

یکی از مهمترین ابعاد مطرح در آموزش هش روندی ،بازسازی فرهنگ .تسا ی

نظری نیز به چشم میخورد .عمده نظریات جامعه شناسی بر این ام  دیکات ر د هک دنرا

تالماعت رد     

یت و ا ن د ب ه
یبایست ،به بازسازی توجه کرد زیرا عدم توجه به این امر م 
اجتماعی در جوامع مختلف م 
تکرار چرخههای بعضا نامطلوب در جامعه منجر .دوش  یلسوت (( (((  )69 13اذع نا میییدارد که رابطه
زیربنا و روبنا رابطه ای دوطرفه و ناموزون است زیرا تعیین کننده بودن اقتصاد در تحلی رب ییاهن ل    
این روابط حاکم است ،از این رو ،روبنا هیچگاه انعکاس صرف زیربن و تسین ا

زا موهفم نیا رد

  

استقالل نسبی برخوردار است .آلتوسر معتقد است روبنا منجر به بازتولید سرمایه داری میشود .بنا
به نظر وی کار روبنا کم مزال طیارش داجیا هب ک

س عمدههه
قب یارب ای مرس ای سا یراد ه تتتتتتتتتتتتتتتتت  ،پس س

کارکردش این است که بازتولید شدن سرمایه داری را امکان پذیر کند (اسمیت.)7 38 1،
ی 1است
از دیدگاه دورکیم ،آموزش و پرورش یک واقعیت اجتم عا ی ی

شرورپ و شزومآ شقن و     
و شزومآ یا هعماج

      

وارد کردن و جا دادن هب .تسا یعامتجا ماظن رد درف

رد یو داقتعا ره

شزومآ

و      

پرورش متناسب با ارز هش ا و اهداف آن جامع .تسا ه

فده تیاهن تسا دقتعم یو

پرورش ،اجتماعی کردن افراد متناسب با ارز هش ا و هنجارهای حاکم بر جامعه است که توسط یک
یگیرد و همچن تسا هعماج رد یگتسبمه و ظفح یگنوگچ ،نی    
نسل بالغ بر نسل جوان انجام م 
(اسکیدمور .)2931 ،طرفداران نظریه انتقادی نیز ب اسزاب ر ز رد یعامتجا ی

کات یشزومآ ماظن ید       

دارند .نظریه انتق هب یسرد همانرب رد یدا کیور ر خرب یاهد ی قالطا نارکفتم و نارظنبحاص زا          
یشود که به برنامه درسی آشکار و پنهان م ج یزاسزاب هلیسو ناونع هب سراد ا هعم        مییینگرند
م 
(قادری .) 1388 ،نویسندگان انتقادی بر آگاهی ،ایدئولوژی ،فرهنگ و اجتماعی رییغت یارب ندش    
افراد و جوامع از طریق دگرگونی آگاهی تاکید داشتند که در زندگی روزم وارف ریثات هر ا راد ین د    
. Social Fact
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(دهقانی .)09 13 ،انتقادیها بر این باورند که مدرسه سازمانی ست که به بازتولید ایدئولوژی مسلط
یپردازد و آموزش و پ تمدخ رد اتیاهن ،رصاعم یراد هیامرس ماظن نورد شرور
و نیروی کار م 

    

قدرت است (شارع پور.)49 13 ،
یکی دیگر از تاکیدات در آموزش هش روندی ،رشد ارز هش ای اخالقی اس .ت

ورم ر یرظن تایبدا      

یدهد که در متون مرتبط با این موضوع ،آموزش هش روندی ب نورهش گنهرف ءاقترا ا دددد دددددی
نشان م 
ارتباط مسق مي دارد و به عنوان کي

واقع تي

فرهنگی همراه با عناص يلک ر دد دددی آن هم لوط رد هراو   

یتواند دا .دشاب هتش
یانجامد ،نقش بارزی م 
تاريخ زندگی اجتماعی انسان که به استقرار فرهنگ م 
امروزه اين آموزشها در تع رد درف هاگياج نيي جري اااا ااااان توس تفاي هع گگ گگگی در بس اهج رت نن نننی زا ندش
یگردد.آموزش هش روندی کي
ضرورتهای دستيابی تلقی م 

آميختگی و رابطه تنگاتنگ با اخالق

و روابط اخالقی دارد .اين عنصر از هش روندی عالوه بر زمينههای سياس سسی ب ر ر ووواب الخا ط قق قققی ب ني
گی اجتماعععی و اخ قال
گی و همبستگ گ
اعضای جامعه و شرا طي يگ نا گ گ

مدننی ن .تسا رظا

هفلوم نيا     

آموز ششش ی ب وشم ا قققق ققه اا ايی چ اسحا نو س دارب  رر رر رری،همنوعی،تع ،ده وو و مس يذپ تيلوئ رررر رری هم هار   
اس .ت آموزشهای هش روندی در بعد فرهنگی اشاره به اخالق هش روندی میییکن هب دياب عقاو رد د    
آموزههايی حقوقی پرداخت که هش روندان در کي

هش ر نسبت ب هداهن ه اا ااای اجتماعععی ،دنورهش اان

ل« آم  هعومجم شزو اا ااای از هنجاره و ا
بايد اجرانمايند .آم نورهش شزو دد دددی از بع نهرف د گگ گگگی ماش ل ل
یشود که انعطاف پذيری بسياری دارند و اين امر ناشی راز وجود تفاوتها و تنوعات
ارزشهايی م 
یگ نرت رظن زا ،دري ر نورهش گنهرف شزومآ  دددددد دددددددی ارتب طا
فرهنگی است که در جامعه شکل م 
مشارکت فرهنگی افراد جامعه دارد و بايد هش روندان در ام ومع گنهرف هب طوبرم رو
آموزش (شاه طلبی و قپانچی .)2931 ،بر همین اس ورض سا ر هک تسا ی

هب   

مم م مم ممممممی جامعه

ره یقالخا یاهشزرا    

   

اجتماعی ،در آموزشهای هش روندی مورد توجه قرار گیرد و برای آن محتوا و رو هش ای آموز یش
مناسبی تدارک دیده شود.
در خصوص آموزش صلح نیز ،در مصاحبههای به عمل آمده از متخصصین ،بر پرورش تفکر صلح
یشود که باید دربرگیرنده صلح
آمیز تاکید شده اس .ت آموزش صلح یک اصطالح عمومی تلقی م 
با تمام ارکان هستی باشد و صرفا به معنای عدم خشونت و جنگ نیس .ت برای توجه ب فلوم ه هه هههها ای
ش ای ار ننن اگررر
آموزش صلح ،باید به همه عناصر مرتبط با این آموزش توجه نمود .آموزش و پ رور ش ش
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بخواهد هویت ملي و نظام ارز يش را تح ميك و اعتال بخشد ،باید نگرش آن به برنامهها اي درس ييي و
فعال تي هاي كالس و مدرسه تغ يي ر یابد .یافتهها اي پژوهشهاا نشاننن م ييي دهددد كههه با ا توجههه بههه نب دو
ش صلححح از
امكانات و فرصتهاي مناسب ب ار ييي معلم نا  ،،آگ ها ييي ایننن ا ا دارف ززز مؤلفهههها اي آم زو ش ش
وضع تي

مطلوبي برخوردار نيست .در این بين ،موضوع م رو ددد توجههه ایننن اس تتت كههه آم یاب شزو دد ددد

حركتي براي توسعه آگاهي معلمان صورت دهد و هرگونه تغ يي ر مثبت در جه تتت ارتقا ييي آگ ها ييي
معلمان از مؤلفههاي صلح به منظور ایجاد فضایي براي گسترش آموزش صلح نيازمند رویارویي با ا
نقش ارزشها در كتب درسي مدارس است و براي این منظور بایددد سياس تتت ها اي خاص ييي در نظررر
ش صلححح بههه درست ييي وارد محت او ييي
گرفته شود .نتایج این تحقيقات نشان داد كه مؤلفهههها اي آم زو ش ش
كتابهاي درسي مدارس مقطع راهنمایي نشده است و م زي ان پرداختن بههه ایننن مؤلفهههها ا در دروس
كتابهاي درسي این مقطع بسيار مك و ناچ زي بوده است (حاجی زاده و کرمی .)39 13 ،راك ييي كههه
در مدارس امروز كشور ما به ندرت اتفاق مي افتد .این امر نشان مي دهد كه نظام آموز يش كشوررر
ما او ًالًال باید برنامههاي آموزش صلححح را در محت او ييي كتابببها اي درس ييي م جنگب سراد ان دد ددد و ثاني ًاًا ًاًا
فرصت آگاهي معلمان را از اهم تي

سها اي درس بيشتررر هارف ممم س زا ددد.
اجراي این مؤلفهها در الك س س

نکته دیگری که از مطالعه متون علمی در خصوص آموزش صلح حاصل مییی هک تسا نیا دوش

   

یتواند با آموزش هش روندی صحیح ،محقق شود .اگر همه استانداردهای آموزش هش روندی
صلح م 
یشود .در نهایت آنچه بر اس فای سا ت هه هههها ا ب تسد ه
رعایت شود ،به پرورش ذهن صلح جو منجر م 
آمده است ،طراحی الگوی آموزش چندفرهنگی در مدارس و به ویژه در تربیت هش روندی اس .ت
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