
 منظر از ه-د سنی گروه نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون کتابهای تحلیل

 جهانی صلح آموزش های لفهؤم به توجه

 

 دکتر نرگس کشتی آرای ،اصفهانیان سید سادات فاطمهنویسنده :

 
 چکیده

های آموزش صلح جهانی در کتاب های کانون پرورش  فکری کودکان و  تعیین میزان توجه به مؤلفهپژوهش حاضر با هدف 

.جامعه آماری پژوهش روش مطالعه تحلیل محتوای کمی می باشد. .ه است.انجام گرفت1397ه ،در سال -نوجوانان گروه سنی د

موعه رمان نوجوان مج"ه می باشد.روش نمونه گیری مبتنی بر کتاب های انتشارات کانون -کتاب های داستانی گروه سنی د

.نمونه مورد و خارجی را کسب کرده اند،می باشد.که معتبرترین و بیشترین جوایز داخلی   1396تا  1389از سال  "امروز

برای جمع آوری  د تحلیل محتوا متن )پاراگراف(است.ه می باشد.واح-عنوان کتاب رمان نوجوان گروه سنی د 4پژوهش 

گانه از رساله دکتری تیغ  7گویه در ابعاد  34مبتنی برمؤلفه صلح یونسکو شامل محقق ساخته ی تحلیل محتوا فرماطالعات از 

. روش تجزیه و تحلیل اطالعات، روش آنتروپی شانون است. نتایج ه است( استفاده شد1395بخش،سعادتمند،کشتی آرای)

(؛ 153/0(؛ دموکراسی)حقوق بشر()155/0ن)نشان داد که ضریب اهمیت هر یک از مولفه ها به ترتیب، توجه به خود و دیگرا

(؛ حفاظت از محیط 151/0(؛ معنویت)151/0(؛ تعاون و همبستگی)152/0(؛ حفظ فرهنگ ها)152/0جهان وطنی) 

ه  مربوط به مولفه ی -( بدست آمد.  بیشترین ضریب اهمیت در کتاب های کانون پرورش فکری گروه سنی د860/0زیست)

مترین ضریب اهمیت برای مؤلفه ی حفاظت از محیط زیست به دست آمد. در کل نتایج بدست نوجه به خود و دیگران و ک

آمده از آنتروپی شانون نشان می دهد که ضریب اهمیت به مولفه نزدیک بهم بوده است. در کل محتوای متون کتاب های 

ون و همبستگی، هماهنگی بین منافع ملی ه به زیر مولفه های اعتقاد به صلح و هماهنگی از مولفه تعا-داستانی گروه سنی د

منطقه ای بومی و بین المللی از مولفه جهان وطنی)رعایت حقوق بین المللی(، توجه به برابری رفتار با ادیان توسط دولت از 

 مولفه معنویت ،هیچ توجهی نشده است.
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