Farname Inc.

Developing of Peace Curriculum in Higher Education: A Qualitative Study
Rahmatollah Marzoghi1, Mehdi Mohammadi1, Babak Shamshiri2, Homayoun Dadgar 1

Downloaded from edcbmj.ir at 1:52 +0430 on Monday July 16th 2018

1.
2.

Department of Administration and Educational Planning, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University,
Shiraz, Iran
Department of Primary and Preschool Education, Faculty of Education and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran

Article Information
Article history:
Received: 2017/07/24
Accepted: 2017/09/12
Available online: 2017/10/23
EDCBMJ 2017; 10(5): 384-396

Corresponding author at:
Homayoun Dadgar
Department of Administration
and Educational Planning,
Faculty of Education and
Psychology, Shiraz University,
Shiraz, Iran
Tel: 09153471021

Email:
homayoundadgar@gmail.com

Abstract
Background and Aims: Establishing justice and non-discrimination through
education and promoting peaceful concepts can be a promising way to use these
teachings in people's future lives. Therefore, the purpose of this study was to develop a
peace curriculum for higher education in Islamic Republic of Iran.
Methods: Based on qualitative design and case study method, in order to
determine the necessary elements to develop a peace curriculum, the opinion of the
professors and experts of the social sciences and social groups of Shahid Beheshti,
Isfahan, Shiraz and Kerman universities was conducted by using an open and semistructured questionnaires, obtained with purposeful sampling and with theoretical
saturation technique. Then, the data which obtained by using N-Vivo softwar, were
categorized and organized through the theme analysis. The qualitative data validation
method was used to reconcile the results of the content network and document
analysis.
Results: Based on results, the peace curriculum (comprehensive content) has
dimensions such as content, logic, goals, methods and learning environment as
organizing themes, and each of these themes has a variety of levels and themes that can
be used to compile Peace curriculum to be used.
Conclusions: Peace education can help students to learn the skills and knowledge that
they need for a peaceful life and apply them in the family, social interactions, and at national and
international levels. Therefore, it is necessary to use all of resources and facilities for the
education and promotion of peace not only as a broad concept but also as a tangible reality.
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چکیده
زمینه و اهداف:

برقراری عدالت و عدم تبعیض از راه تعلیم و ترویج مفاهیمِ صلحآمیز میتواند نویدبخش

استفاده از این آموزهها در زندگی آیندة افرادباشد .به همین سبب هدف پژوهش پیش رو تدوین برنامةدرسی صلح در
آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران بوده است.

روش بررسی:

براساس طرح کیفی و روش مطالعةموردی ،به منظور تعیین عناصر الزم برای تدوین

برنامةدرسی صلح ،با استفاده از پرسشنامة باز پاسخ و نیمهساختارمند با نمونهگیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری،
نظر استادان و متخصصان گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشگاههای شهید بهشتی ،اصفهان ،شیراز و کرمان بهدست
آمد .آنگاه دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  Nvivoنسخة  11از طریق فن تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل
شد و یافتهها در قالب شبکة مضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر دستهبندی و سازماندهی شدند .برای اعتباریابی
دادههای کیفی ،از روش همسوسازی نتایج حاصل از شبکةمضامین و تحلیل اسناد استفاده شد.

یافتهها:

براساس نتایج بهدستآمده ،برنامةدرسی صلح (مضمون فراگیر) دارای ابعادی چون محتوا ،منطق،

اهداف ،روشها و محیط یادگیری به عنوان مضامین سازماندهنده است و هر کدام از این مضامین نیز دارای سطوح و
مضامین پایة متنوعی هستند که میتوانند برای تدوین برنامة درسی صلح به کار آیند.
نتیجهگیری :آموزش صلح میتواند به دانشجویان کمک کند تا دانش و مهارتهای الزم را برای یک زندگی
صلح آمیز بیاموزند و این دانش و مهارت را در خانواده ،تعامالت اجتماعی و در سطوح ملی و بینالمللی به کار گیرند.
بنابراین الزم است که برای آموزش و ترویج صلح نه تنها به عنوان یک مفهوم وسیع ،بلکه به عنوان یک واقعیت
ملموس ،از همة منابع و امکانات استفاده شود.

کلمات کلیدی:

برنامةدرسی ،برنامة درسی صلح ،آموزش صلح ،آموزش عالی

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.

مقدمه
دردنیای کنونی به علت تغییرات گسترده در سیستمهای
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی کشورهای مختلف ،نوعی
رقابت و به تعبیری دیگر گونهای سلطهجویی برای کسب منابع و
برتری در سطح جهانی وجود دارد .این رقابتها گاهی منجر به
بروز پدیدههایی چون تبعیض ،تعارض ،خشونت و دخالتهای
غیرقانونی در امور کشورهای دیگر و درحالت غمانگیز و
نگرانکنندة آن نیز موجب جنگ و آتشافروزی و حوادث
ناخوشایند دیگر میشود .این موضوعی است که نه تنها دولتها،
بلکه افراد را نیز متأثر ساخته است و حتی مردم عادی ساکنین
نقاط دور افتاده ،از آثار شوم این تغییرات و رخدادها مصون
نبودهاند و مجموعة این رخدادها جهان را به سمت سراشیبی

پیش برده است[ .]1با چنین اوصافی ،نیاز به پرداختن به مفهوم
صلح ،ازگسترة ملی خارج میشود و شمول جهانی مییابد.
پیچیدگی و تنیدگی روابط افراد ،اقوام ،گروهها و جوامع
ملل مختلف که هرکدام دارای فرهنگ ،ارزشها و باورهای
متفاوتی هستند ،تدوین و ترویج مبانی صلحآمیز برای جلوگیری
از بروز خشونت و تعارض در همة سطوح فردی ،گروهی،
منطقهای ،ملی و بینالمللی را با اتکا به شیوههای علمی ناگزیر
ساخته است Lin .از این منظر ،یکی از چالشهای سدة بیست و
یکم را آموزشهایی درزمینة «دوستی» میداند که هدف آنها
تربیت شهروندانی است که بتوانند صلح را بر جهان حاکم
سازند[]2؛ زیرا اگر نظامهای تعلیم و تربیت از مسئولیتهای خود
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در حوزة آموزش صلح و تربیت شهروندانِ صلحجو اجتناب ورزند،
هیچگاه شاهد توقف خشونت و جنگها نخواهیم بود.
در این میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز از نقش
بیبدیلی در توسعة فرهنگ صلح و همزیستی برخوردارند.
دانشگاهها فرصتهایی استثنائی برای توسعة برنامة درسی،
پژوهش و خدمات در اختیار دارند که میتوانند رسیدن به صلح
جهانی را تحقق بخشند .بنابراین مراکز آموزش عالی نه تنها باید
دانش و مهارتهای نوآورانهای را برای دنیای کنونی و آینده ارائه
دهند ،بلکه با توجه به تعهد آنها برای استقرار صلح ،دفاع از
حقوق بشر و ارزشهای مردمساالرانه ،باید به آموزش اخالقی
شهروندان نیز اهتمام ورزند .پس جایگاه و اهمیت این مراکز تنها
تربیت نیروی متخصص در حیطههای تخصصی و شناختی نیست،
بلکه جستجو و دفاع از حقیقت ،کمک به یادگیریِ انواعِ
صالحیتهای زیستی ،تواناییها و مهارتهای مطلوب زندگی،
بهبود کیفیت زندگی ،توسعة مهارت شهروندی ،تقویت مهارت
زندگی با دیگران ،رشد تساهل و مدارا ،آموزش صلحدوستی و
چگونگی زندگی با مخالفان ،رشد احساس مسئولیت اجتماعی،
چگونگی رعایت حقوق دیگران و مواردی از این دست نیز از جملة
وظایف آنان به شمار میآیند[.]4
ایجاد نگرش و باورهای مثبت در زمینة احترام به خود و
دیگران و تالش برای برقراری عدالت و عدم تبعیض از طریق
آموزش و پرورشِ مبانی و مفاهیم و مناسبات صلحآمیز در دورة
آموزش عالی میتواند نویدبخش استفاده از این آموزهها در زندگی
آیندة افراد باشد .بنابراین ،آنچه که در این میان باید مورد توجه
قرار گیرد ،ایجاد تغییرات الزم در سیستمهای تولید و بازتولید
خشونت ،نا امنی و تبعیض ،برای حل بحرانها ،دشمنیها
وتعارضهاست .این تغییرات نیازمند آموزش صلح در همة سطوح
جامعه و توجه بیش از پیش به آن در سیستمهای آموزشی
رسمی ،غیر رسمی و ضمنی است .بنابراین ،تدوین برنامهای
درسی که کفایت الزم برای آموزش علمی و عملی صلح دردورة
آموزش عالی را داشته باشد ،موضوعی است که باید به آن توجهی
جدی کرد.
در دنیای مدرن پیشرفتها و تغییرات حاصلشده در
زمینههای اقتصادی ،سیاسی و اقتصادی نتوانسته است در کاهش
رفتارهای ناخواستة افراد در جوامع مؤثر باشد .افزایش خشونت در
جامعه و رفتارهایی مانند بد اخالقی ،مدارا نکردن ،گرایشهای
خشونتبار ،تالش برای گشودن گرهها با بهرهگیری از روشهای
خشونتآمیز که دانشآموزان و دانشجویان در داخل و خارج
مدرسه و دانشگاه نشان میدهند ،بیانگر آن است که افراد
نمیتوانند به اندازة کافی رفتارهایِ مثبتِ قابل انتظاری در پیش

بگیرند و این موضوع نیاز به ایجاد و توسعةفرهنگ صلح مبتنی بر
برابری ،عدالت ،مردمساالری ،حقوق بشر ،مدارا و همبستگی در
جامعه دارد.
 Mishraبر این باوراست که توسعة تفکر و نگرش مثبت در
دانشآموزان نسبت به صلح ،موجب دستیابی به اهداف نهایی
بهتر و جامعهای صلحآمیز در آینده خواهد شد و رفتارهای
صلحآمیز و مثبت معلمان و دانشآموزان در تعامل با یکدیگر به
موفقیت برنامههای آموزشیِ مرتبط با مقولة صلح در مدرسه
کمک میکند [ .]3واضح است که معنای گستردة صلح وجوه
مشترکی دارد که از جملة این وجوه نبودِ جنگ است .از نظر
یونسکو ،صلح بر چارچوپ مشترکی از ارزشهای جهانی از جمله
احترام به شأن و منزلت و حقوق انسانی ،عدالت ،تحقق آرمانهای
دموکراسی ،نبود خشونت ،مدارا و بردباری استوار است و فرآیند
مشارکتِ پویا و مثبتی است که در آن همگان به گفتگو کردن
تشویق میشوند تا تضادها و برخوردها با روح همکاری و درک
متقابل حل شوند [ .]3چنین مفهوم مثبتی از صلح باید در همة
سطوح فردی ،بین فردی ،بین گروهی و بینالمللی پدید آید.
فرهنگ صلح زمانی برای شهروندان جهان اهمیت مییابد که آنرا
به گونة یک مسأله جهانی درک کنند و مهارتهایی را برای حل
کشمکشهای ناشی از وجود نداشتن آن بهدست آرند و بتوانند
مطابق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و در شرایط برابر
زندگی کنند .تنوع فرهنگی را درک کرده و به سایر افراد و ملتها
احترام بگذارند .البته چنین یادگیریای تنها با طراحی برنامههای
آموزشی نظاممند برای صلح دستیافتنی میشود [.]3
آموزش صلح ،پرورش و تقویت دانش ،مهارتها ،نگرشها و
ارزشهاییست که موجب تغییر رفتار شود و کودکان ،نوجوانان و
افراد بالغ را قادر سازد که از کشمکش و خشونت پرهیز کرده و
تضادها را به صورت صلحآمیزی حل کنند و نیز شرایط ایجاد و
حفظ صلح در سطوح فردی ،بینفردی ،بینگروهی یا بینالمللی
را فراهم آورند[ .]3به نوشتة  Harrisقلمرو و توجه به آموزش صلح
در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته و موضوعاتی مانند
آموزش حقوق بشر ،آموزش شهروندی ،آموزش چند فرهنگی،
آموزش زیستمحیطی و آموزش عدالت اجتماعی را دربر گرفته
است[ .]8با این وجود ،آموزش صلح بهعنوان یک قلمرو ،در فرایند
شکلگیری و گسترش ویژة خود هنوز حوزهای متمایز از پژوهش
و عمل به شمار میآید که به گونهای یکپارچه با دیگر حوزههای
آموزشی به نحوی متمایز متناسب شده است[ .]2به هر حال
آموزش صلح نیازمند فهم گستردهای از اهداف و فعالیتهای الزم
برای توسعه و همزیستی مسالمتآمیز با اتکا به احترام و رعایت
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حقوق دیگران است و مستلزم مشارکت دانشجویان ،استادان،
پدران و مادران ،مدیران و سیاستگزاران هم هست.
هدف اصلی آموزش صلح ،برقراری صلح میان انسانها،
روابط بین فردی ،گروهها ،کشورها ،جوامع و فرهنگهاست[.]13
 Harrisاز منظری دیگر ،هدف آموزش صلح را در آن میداند که
به تربیت افرادی صلحجو و مهربان بینجامد تا روابط صلحآمیزی با
دیگران برقرار کنند ،رفاه آنان را ارتقا بخشند و ازبروز خشونت در
جامعة خود و در سطح جهانی جلوگیری نمایند [.]11
به طور کلی کاهش یا حتی از بین بردن انواع مشکالت
انسانها را میتوان هدف آموزشِ صلح دانست؛ مشکالتی چون:
جنگ ،درگیریهای خشونتآمیز ،نابرابری ،تبعیض و تعصب ،عدم
مدارا ،تخریب محیط زیست ،بیعدالتی ،نقض حقوق بشر و دیگر
عوامل مخرب ،تا با برقراری صلح ،همگان به جهانی مملو از صلح،
برابری ،عدالت و مدارا برسند.
اما به نظر میرسد که موضوع آموزش صلح در پس
بیتوجهی متولیان تعلیم و تربیت و یا تالش عامدانةآنها به
فراموشی سپرده شده است؛ زیرا با آنکه این موضوع به
اندازةآموزش ریاضیات ،فیزیک ،شیمی و دیگر درسها اهمیت
دارد ،نظامهای برنامهریزیدرسی در کشورهای جهان ،به ندرت
برنامةدرسی مستقلی با عنوان برنامةدرسی صلح تدوین و اجرا
کردهاند و موضوع صلح و امنیت بیشتر بهعنوان جزئی از مطالب
آموزشی در قالب برنامةدرسی مطالعات اجتماعی یا تاریخی و به
صورتهای پراکنده و ناکافی ارائه میشود[.]12
در اسناد باالدستی کشور اشارات تلویحی و مختصری به
مقولة صلح و آموزشِ صلح شده است؛ برای نمونه در سند
چشمانداز ایران در افق  ،1313سیاستهای کلی برنامةچهارم
توسعةجمهوری اسالمی ایران ،تقویت فضایل اخالقی و ایمان،
روحیةایثار و امید به آینده ،برنامهریزی برای بهبود رفتارهای
فردی و اجتماعی ،تالش برای تحقق عدالت اجتماعی ،عمق
بخشیدن به روحیةتعاون و مشارکت عمومی ،حفاظت از
محیطزیست ،گسترش همکاریهای دوجانبه ،منطقهای و
بین المللی ،پرهیز از تشنج در روابط با کشورها ،تقویت روابط
سازنده با کشورهای غیرمتخاصم ،و تحکیم روابط با جهان اسالم
ترسیم و اعالمشده است [ .]14در برنامةدرسی ملی نیز رویکرد
برنامههای درسی و تربیتی ،فطرتگرایی توحیدی ذکرشده و
اتخاذ آن به معنای زمینهسازی الزم برای شکوفایی فطرت الهی
دانشآموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت آنان برای
دستیابی به مراتبی از حیات طیبه عنوان شده است[ .]13اگرچه
برنامههای درسی و تربیتی در سطوح عمومی و عالی جمهوری
اسالمی ایران میباید زمینة تربیت نسلی عدالتخواه و صلحجو،

ظلمستیز ،جهادگر ،شجاع ،ایثارگر و میهنپرست را فراهم سازد؛
اما در حوزههای یازدهگانة تربیت و یادگیری آموزشو پرورشِ
عمومی که حدود محتوایی ،روشها ،فرایندها و عناصر کلیدی
یادگیری را روشن می سازند و همچنین در واحدهای درسی
آموزش عالی ،به موضوع «آموزش صلح»توجهی نشده است.
بنابراین برای رسیدن به اهداف مدنظر و مرتبط با «تعلیم و
تربیت صلح» در آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران الزم است
که برنامةدرس ی ملی آموزش صلح با توجه دقیق و عمیق به
ارزشهای اسالمی و دیدگاه تعلیم و تربیتِ اسالمیِ حاکم و
همچنین با توجه به تغییر و تحوالت ملی ،بینالمللی و جهانی،
تدوین شود تا براساس آن ،آموزش صلح در برنامههای درسی
آموزش عالی گنجانده شود و موجب ارتقای دانش و مهارتها،
بهبود نگرشها و تغییر ارزشهای مورد نیاز برای تغییر رفتار و
اعمال شود ،و دانشجویان متعاقباً بتوانند افزون بر پیشگیری از
بروز خشونت و تعارض ،راههای مسالمتآمیز رفتار با دیگران را
بیاموزند و مهربانی ،مسالمت ،دوستی ،صله رحم ،راستگویی،
انصاف و عدالت را که ازجمله پیششرطهای مهم برقراری صلح و
آرامش هستند ،در همةشئون و احوال پیشه کنند.
برنامة درسی آموزش صلح باید برنامه جامعی باشد که
همةعناصر و ابزارهای الزم و مناسب ،ازجمله محتوا ،راهبردهای
آموزشِ حل تعارض از طریق یادگیری مشارکتی و مداخلةهمتایان
رادارا باشد و نیز آموزش معلمان و خانوادهها در زمان و فضای
مناسب را دربر بگیرد .آموزش صلح میتواند هم به عنوان یک
موضوع درسی در نظام تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود و هم
به صورت یک اصل راهنما برای راهی که مدارس باید
بپیمایند[.]13راهی که یک محیط آموزشی در پیش میگیرد،
میتواند تضاد و ناسازگاری را تقویت کند و یا اینکه موجب
ایجادصلح شود .دسترسی نابرابر به آموزشِ با کیفیت ،بهویژه
هنگامی که با دستهبندیهایی مانند نژاد ،فرهنگ ،یا دین مرتبط
شود ،میتواند به تعارض و تضاد بینجامد[ .]13برنامةدرسی آموزش
صلح باید بر روشی صلحآمیز برای آموزش زندگی و تفکر مبتنی
باشد و کیفیتهای ضروری مانند تحمل ،ابتکار عمل ،اعتماد به
نفس و مهربانی را رشد و پرورش دهد .این صفات
زمینهسازجامعهای صلحآمیز هستند[ .]13همچنین در برنامة
درسی آموزش صلح در آموزش عالی باید به این موارد توجه شود:
مفهوم صلح ،نیاز و اهمیت آن ،زمینههای صلح ،ابزارهای الزم
برای دستیابی به صلح برای افراد ،خانوادهها و جامعه ،و طرحها و
نوآوریهای ارائهشده توسط سازمانهای بینالمللی مانند سازمان
ملل متحد ،یونسکو و صلیب سرخ ،و همچنین سیاستها،
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پیماننامهها ،جوایز صلح جهانی و نقش فیلسوفان مختلف در
صلح جهانی[.]13
نتایج پژوهش  Mishraبا عنوان «آموزش صلح در مدارس
متوسطة  Odishaدر هند» نشان داده است که ازنظر مدیران،
تلقین و توسعة تفکر و نگرش مثبت در دانشآموزان ،در آینده
موجب دستیابی به اهداف نهایی بهتر و جامعهای صلحآمیز خواهد
شد .افزون بر این ،رفتارهای صلحآمیز و مثبتِ معلمان و
دانشآموزان در تعامل با یکدیگر ،به موفقیت برنامههای آموزشیِ
مرتبط با مقولةصلح در مدرسه کمک میکند و بروز رفتارهای
منفی و خشونتآمیز باعث عدم موفقیت مدرسه در این زمینه
میشود[ Demir .]3در پیِ پژوهشی در ترکیه دریافت که معلمان
تعریف یکسانی از صلح جهانی ،ملی و فردی دارند .وی علت عدم
موفقیت مؤسسات آموزشی در قبال انجام وظایف و مسئولیتهای
خود دربارة آموزش صلح را آزمونگرا بودن نظام آموزشو پرورش
میداند و معتقد است که مبارزه برای تحقق بخشیدن به انتظارات
والدین دربارة برنامههای آزمونگرا ،تمام تالشهایی را که میتواند
به طرق دیگری صرف آموزش صلح شوند ،با مانع مواجه ساخته
است[ Igbineweka ،Uko .]18و  Odigweدر پژوهشی با عنوان
«ترویج آموزش صلح برای ایجاد تغییرات رفتاری در مدارس
متوسطة عمومی» دریافتند که رابطة مثبتی بین ترویج آموزش
صلح و تغییرات رفتاری به سوی مهارخشونت ،پرخاشگری و
درگیری در میان دانشآموزان وجود دارد .این سه پژوهشگر
توصیه کردهاند که آموزگاران که مجریان سیاستهای ملی
آموزش و پرورش و برنامة درسی مدارس هستند ،آموزش صلح را
از طریق آموزش مدنی و القای آن به نظامهای ارزشی
دانشآموزان ترویج کنند .این امر میتواند به مهار پرخاشگری،
نزاعهای خشونتآمیز و درگیری در مدرسه یاری رساند [.]12
در پژوهش دیگری که  Türnüklü ،Sağkalaو  Totanدربارة
تأثیر آموزش صلح بر سطح همدلی دانشآموزانِ پایةششم ابتدایی
در ازمیر ترکیه انجام دادهاند ،مشخص شد که برنامة آموزش صلح
منجر به افزایش سطح همدلی در دانشآموزان پسر و دختر شده
است[ Günçavd ،Arslan .]21و Polatدر پژوهش خود ،تأثیر برنامة
آموزش صلح بر حساسیت بینفرهنگی دانشجویان را بررسی
کردهاند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین نمرات پیشآزمون و
پسآزمونِ حساسیتِ بین فرهنگی شرکتکنندگان در دوره،
تفاوتچشمگیری وجوددارد[ Fallah Nodehi .]21در بررسی اسناد و
مدارک جمهوری اسالمی ایران شامل سند چشمانداز جمهوری
اسالمی ایران این موارد را بررسی کرده است :اهداف کلی
آموزشو پرورش جمهوری اسالمی ایران[ ،]14اهداف کلی آموزش
و پرورش و اهداف دورةمتوسطه[ ، ]22به لحاظ پردازش به مؤلفه

های هفتگانة آموزش صلح یونسکو شامل حقوق بشر و
دموکراسی ،تعاون و همبستگی ،حفظ فرهنگها،خود و دیگران،
جهانوطنی ،حفاظت از محیطزیست و معنویت .در سند چشم
انداز بیستسالة نظام جمهوری اسالمی ایران ،مؤلفههای حقوق
بشر و دموکراسی ،تعاون و همبستگی ،و حفظ فرهنگها دارای
بیشترین فراوانی بوده و به مؤلفة بینالمللیگرایی توجهی نشده
است .در اهداف کلی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران،
مؤلفة خود و دیگران بیشترین فراوانی را داشته و مؤلفههای
حقوق بشر و دموکراسی ،تعاون و همبستگی ،بینالمللیگرایی،
حفاظت از محیطزیست و معنویت کمترین فراوانی را به خود
اختصاص دادهاند  .در اهداف دورة متوسطه ،بیشترین فراوانی
مربوط به مؤلفة خود و دیگران و کمترین فراوانی مربوط به
مؤلفههای بینالمللیگرایی و حفاظت از محیطزیست بوده
است[.]24
 FathiVajargahو  Eslamiدر پژوهشی با عنوان «بررسی
میزان توجه به آموزش صلح در برنامة درسی دورة ابتدایی از
دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت ،کارشناسان برنامهریزی درسی
و معلمان دورةابتدایی شهر تهران» به این نتیجه رسیدهاند که
نگرش معلمان دورة ابتدایی ،متخصصان تعلیم و تربیت و
کارشناسان برنامهریزی درسی ،به مفاهیم مطروحه در بخشهای
دانش ،توانش و نگرش صلح مطلوب بوده است و میزان توجه به
آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر کارشناسان
برنامهریزی درسی در خرده مقیاس طراحی و از نظر معلمان دوره
ابتدائی در خرده مقیاسهای اجرا و ارزشیابی نامطلوب بوده است.
[.]1
 Abedini Beltorkو  MirshahJafariبه بررسی و تحلیل
مؤلفههای آموزش صلح در کتابهای درسی دورة ابتدایی
پرداختند .بررسی و تحلیل محتوای کلیة کتابهای درسی دورة
ابتدایی بر مبنای مؤلفههای آموزش صلح از قبیل حس
همبستگی ،فرهنگ گذشت و بخشش ،احساس مسئولیت در برابر
دیگران ،شناخت تنوع و تفاوتهای فردی ،نفی تمایزات قومی،
نژادی و مذهبی ،و دوست داشتن دیگران بوده است .بیشترین
فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به مؤلفههای حس همبستگی و
کمترین فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به نفی تمایزات قومی،
نژادی و مذهبی بوده است[ Hajizadeh .]23و  Karamiدر
پژوهشی با عنوان «تحلیل برنامة درسی قصدشده و اجراشدة دورة
راهنمایی براساس مؤلفههای آموزش صلح یونسکو» به این نتیجه
رسیدند که به مؤلفههای صلح یونسکو شامل حقوق بشر و
دموکراسی ،تعاون و همبستگی ،حفظ فرهنگها ،خود و دیگران،
بینالمللیگرایی ،حفاظت از محیطزیست و معنویت در کتابهای
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روش بررسی
برای انجام پژوهش پیش رو از روش «مطالعة کیفی
موردی» استفاده شد .مشارکتکنندگان ،هجده تن از متخصصان
و استادان گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشگاههای شهید
بهشتی ،اصفهان ،شیراز و کرمان بودند .مفاهیم و تعدادی از
عناصر الزم برای تدوین برنامةدرسی آموزش صلح در آموزش
عالی با استفاده از ابزار پرسشنامةباز پاسخ و نیمهساختارمند ،با
نمونهگیری هدفمند و با استفاده از تکنیک اشباع نظری بررسی
شدند .سپس به تحلیل دادههای بهدستآمده با استفاده از
نرمافزار  Nvivoنسخة 11و از طریق فن تحلیل مضمون پرداخته
شد و یافتهها در قالب شبکةمضامین پایه ،سازماندهنده و فراگیر،
طبقهبندی ،دستهبندی و سازماندهی شدند .برای اعتباریابی

یافته ها
برای بررسی عناصر الزم جهت تدوین برنامةدرسی آموزش
صلح در آموزش عالی ،دادههای حاصل از مطالعة موردی
گردآوری شد و برای تحلیل این دادهها از فن تحلیل مضمون و
تشکیل شبکة مضامین بهره برده شد .تحلیل مضمون یکی از
فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی است که دادههای
پراکنده و متنوع را به دادههای غنی تبدیل میکند[.]23
در گام اول ،دادهها از طریق پرسشنامةباز پاسخ و
نیمهساختارمند گردآوری شد ،آنگاه متون پاسخهای مکتوب به
دفعات مطالعه و بازبینی شد و فهرستی از کدهای اولیه تهیه شد.
دراین مرحله تعداد  131کد اولیه شناسایی شد .در گامهای
بعدی کدهای بهدست آمده در گروههای مشابه و منسجمی
دستهبندی شده و شبکة مضامین چندین بار تحلیل و بازبینی
شد .در نهایت برای تدوین برنامة درسی آموزش صلح در آموزش
عالی به عنوان مضمون فراگیر ،مضامین سازماندهنده در دو
سطح (سطح اول به تعداد  3مضمون و سطح دوم به تعداد 12
مضمون) و مضامین پایه به تعداد  144مضمون شناسایی و شبکة
مضامین استخراج شد که تمام اینها در جدول ( )1به نمایش
گذاشته شده است.

جدول  .1شبکه مضامین
مضمون

مضامین سازماندهنده

فراگیر

سطح دوم

سطح اول

تاریخچه

برنامه
درسی
آموزش

مفاهیم

صلح
مفاهیم و
کلیات

مضامین پایه
تاریخ جنگها و خشونتها
تاریخچه روابط بشری و تحوالت ایده صلح
ادیان و صلح
اسناد بینالمللی در زمینه ممنوعیت جنگ و ایجاد صلح
سازمانهای دولتی و غیردولتی بینالمللی صلح طلب
جایگاه طلح در حقوق ایران و منشور حقوق بشر سازمان ملل
وظایف دولتها در برقراری صلح
مفهوم و ماهیت صلح و امنیت
مفاهیم تعامل ،تساهل ،دوستی و مهرورزی
مفاهیم تعارض ،خشونت و انواع آن
مفاهیم جنگ ،جهاد و جهاد فرهنگی
مفهوم صلح در اندیشههای سیاسی و فرهنگی غرب و شرق
اصالت صلح یا اصالت جنگ
بررسی رابطه متقابل صلح و جنگ با افکار و رسانههای عمومی ،منافع ملی و فرهنگ سیاسی
حقوق بشر و صلح و بهرهمندی از حقوق اساسی بشر (حق بر حیات ،حق بر توسعه ،حق بر محیط زیست سالم)
نهادهای تأمین کننده صلح
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درسی این دوره چندان توجهی نشده است .بیشترین توجه مربوط
به مؤلفة تعاون و همبستگی بوده که در محتوای کتاب اجتماعی
بیشترین فراوانی و در محتوای کتاب تاریخ کمترین فراوانی را
داشته است[.]23
با بررسی و مرور متون مربوط به آموزش صلح ،مطالعه و
متن گزارششدهای دربارة برنامةدرسی صلح در آموزش عالی
یافت نشد و از آنجاییکه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نقش
مهمی در توسعة فرهنگ صلح و همزیستی دارند و میتوانند با
آموزش موضوعات اخالقی ،استقرار صلح ،دفاع از حقوق بشر و
ارزشهای مردمساالرانه و رسیدن به صلح جهانی را تحقق
بخشند ،انجام این پژوهش ضرورت مییابد.

دادههای کیفی ،از روش همسوسازیِ نتایج حاصل از شبکة
مضامین و تحلیل اسناد استفاده شد.
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مبانی صلح

اهمیت و ضرورت صلح
انواع صلح (صلح منفی ،صلح مثبت)
ابعاد مختلف صلح در زمینههای اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
ضوابط حقوقی ملی و فراملی برای تأمین صلح
تأثیر عوامل مختلف بر صلح
صلح در زمان و پس از پایان جنگ سرد

صلح در
اسالم

ترویج صلح

اقدامات عملی جهت نفی جنگ
بررسی راهکارهای حل اختالف و مقابله با نقض صلح
آموزش صلح برای گروههای اجتماعی
فواید جوامع صلح دوست
هزینههای جنگ و خشونت
محدودیتها و موانع ایجاد صلح

بنیادی

حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات اجتماعی
کمک به شکلگیری گفتمان صلح
صلح،امنیت ،حقوق بشر و توسعه پایدار
تعمیق آموزههای قرآنی مانند والصلح خیر
همزیستی مسالمت آمیز
تعمیق راههای حس نوعدوستی و تعاون

بینالمللی/
ملی /محلی

آشنایی دانشجویان و جامعه با مفاهیم ایجاد جامعهای سالم و جلوگیری از قهر و بیتفاوتی
ایجاد جهانی امن بدون نزاع و خونریزی و خشونت

آرمانی

تحقق جامعهای اخالقی و اسالمی بر اساس دوستی و مدارا بین همه افراد انسانی (جامعه صلح دوست)
برقراری عدالت و توجه به کرامت انسانی و توسعه پایدار
درک حقایق ،اصول و مفاهیم خشونت و آگاهی درباره ریشههای صلح

کلی

همزیستی مسالمت آمیز
رفع فقر ،خشونت و تبعیض
اصالح دیدگاه دولتها و افراد نسبت به دولتهای دیگر
ارتقا مشارکت هوشمندانه شهروندان در رعایت صلح
تربیت شهروندانی کارآمد و بروز رفتارهای مناسب در موقعیتهای مختلف
ایجاد بستر الزم برای تحقق صلح در دیدگاههای فردی و اجتماعی
باال بردن استانداردهای زندگی راحت و آرام و انسانی
تقویت فرهنگ بردباری و محو خشونت و درگیری
پرورش روحیه مشارکت ،همکاری و همبستگی

عینی

کاهش رقابتهای تسلیحاتی
پرهیز از مواضع منازعه آمیز
ایجاد تغییر رفتار در دانشجویان
پیشگیری از وقوع درگیریهای مسلحانه
القای دیدگاههای مثبت و صلحآمیز

سازماندهی
موضوعی
برنامه درسی

میان رشتهای
تلفیقی

منطق

اهداف

روش

مفهوم و جایگاه صلح در تفکر ادیان بزرگ الهی
دیدگاههای مذهبی در خصوص صلح
فلسفه صلح در اسالم
انواع سرزمینها در اسالم (داراالسالم ،دارالحرب ،دارالکفر ،دارالصلح)
شرایط وجوب صلح
رویکرد قرآن و بزرگان دینی نسبت به صلح
اسالم و شکلهای نوین جنگ و صلح
راهکارهای نظری و گفتمان سازی از مفهوم صلح
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فلسفه

فلسفه صلح
جامعهشناسی جنگ و صلح
حقوق جنگ
انسان و صلح (روانشناسی صلح)
صلح و سیاست
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ارزشیابی

آزمونهای شفاهی
آزمونهای کتبی
پروژههای عملی
کتاب باز
مهارت آموزی
کنفرانس
ارزیابی با استفاده از منابع کتابخانهای
خود ارزیابی
ارزشیابی تکوینی به صورت تحلیلی و مباحثهای
ارزشیابی پایانی ،آزمون کتبی با فرم سؤاالت تحلیلی
تلفیقی از روشهای فوق

روشهای
مطالعاتی و
تحقیقاتی

روش هرمنوتیک
انتقادی
تاریخی
شهودی زیبایی شناختی
ایده نگاری
استقرائی
تجربی
کمی

ارزشیابی،
اصالح و
بازنگری

مطالعات تطبیقی
موردکاوی و مسائل جدید
مطالعات بینالمللی و استفاده از یافتههای بینالمللی
استفاده از یافتههای بینرشتهای
توجه به منابع سازمان ملل و دانشگاههای پیشرفته
برگزاری کارگاههای آموزشی با استفاده از نهادهای منطقهای و بینالمللی مرتبط با این حوزه
برگزاری کارگاههای تخصصی ،همایشها و کمیتههای تخصصی برای واکاوی انتقادی
نظرخواهی از اساتید و دانشجویان
ارتباط مستمر با مجامع علمی داخلی و خارجی

مشارکت
کنندگان

متخصصان حقوق
متخصصان علوم اجتماعی
متخصصان رواشناسی
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محیط

آموزشی

ایدهپردازی
حل مسأله
مطالعات موردی
مناظره و مذاکره
کارگاهی
پرسش و پاسخ
بیان خالق
نمایش و ایفای نقش
فیلم
آیرونیک
تلفیقی از چند روش
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موانع اجرای
برنامه درسی

در سطح کالن:
ساختاری و نهادی؛ عدم آشنایی برنامهریزان با موضوع صلح ،عدم اختصاص بودجه و تشکیالت منسجم برای پیشبرد ایده
صلح
سیاسی؛ موضعگیری احتمالی گروههای مختلف سیاسی در مقابل سرفصلها و مواد آموزشی
اجتماعی؛ توجه به بعد ادبیات سختافزاری و نظامی در کشور به دلیل شرایط فعلی کشور ،منطقه و جهان ،عدم حمایت
الزم از نهادها و دیدگاههای ملی و بینالمللی حامی صلح
مالحظات سیاسی و دیدگاههای حاکمیتی با توجه به شرایط موجود
موانع فرهنگی و تبلیغ فرهنگ مقاومت و جهاد به دلیل شرایط موجود
در سطح خرد:
دانشگاه؛ مشکل فقدان احساس ضرورت و مهارتهای تخصصی اعضای هیأت علمی در تدوین برنامه درسی
احتمال استقبال پائین دانشجویان به علت اختیاری بودن درس ،وجود موانع اداری و سازمانی در گنجاندن درس در
برنامه های درسی دانشجویان ،کمبود اساتید متخصص برای ارائه درس در سطح عمومی برای کلیه دانشجویان دورههای
کارشناسی در دانشگاهها ،کم اقبالی احتمالی اساتید در ورود به طرح برخی از مباحث چالش آور

براساس نتایج پژوهش ،برنامةدرسی آموزش صلح (مضمون
فراگیر) ابعادی چون محتوا ،منطق ،اهداف ،روشها و محیط
یادگیری بهعنوان مضامین سازماندهنده دارد که هر یک از این
موارد نیز دارای ابعاد و سطوح مختلف و متنوعی به عنوان
مضامین پایه هستند .این ابعاد در قالب نمودار( )1نشان داده شده
است.

مراجعه به مبانی نظری و پژوهشی نشان میدهد که
مضامین سازمان دهنده و پایه برآمده از چارچوب تحلیل مضمون،
با مبانی نظری و پیشینههای پژوهشی همسو میباشند( .جدول
شماره)2

نمودار  .1شبکةمضامین
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محیط،
تجهیزات،
امکانات و
مواد
آموزشی

امکانات اولیه الزم هر کالس
صندلیها و میزهایی با قابلیت جابجایی
مجهز بودن به ویدئو پروژکتور
وجود امکانات فیزیکی
وجود شرایط روانی ،اجتماعی و فرهنگی مطلوب
وجود شرایط مناسب ذهنی و روانی
بهرهگیری از امکانات ارتباطی جدید و شبکههای اجتماعی
محیط واقعی
محیط مجازی
تلفیقی از دو محیط
برقراری ارتباط با دانشگاههای داخلی و خارجی
در دسترس بودن منابع متنوع و مرتبط فارسی و انگلیسی
تدریس مشارکتی ،فرصتهای مطالعاتی و اردوهای فرهنگی ،معنوی و علمی مشترک با دانشگاههای کشورهای دیگر
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جدول .2همسوسازی دادههای کیفی
عنوان
تاریخچه
مفاهیم و کلیات

فلسفه

صلح در اسالم
ترویج صلح
منطق

اهداف

روش

پژوهشهای عملی

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

]23[UNESCO
]22[Harris
]22[Harris،]28[UNESCO

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

]3[UNESCO

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

]41[Jackman ،]41[Galtung

]42[Husin

]41[Galtung

Amoli ،]44[Majlesi
،]43[UNESCO
،]43[Page

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

]43[Javadi

]41[Galtung

،]42[Husin

]43[Barzenoni

Igbineweka and Odigwe

]12[Uko,

Harris ،]28[UNESCO

Tamo, Jubani and Gjokutaj ،]23[UNESCO
[]31[McCauley ،]31

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی
اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

]13[Lokanath

[]48

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

،]13[ Staub ،]13[Johnson& Johnson
Blenesi ،]33[Sommers ،]34[Sheikh
[،]2[Lin ،]3[Mishra ،]33
]42[Sommers
،]81[Najjuma ،]32[Levin & Nolan
،]82[Bar-Tal& Rosen ،]81[Kaster
،]84[Salomon & Nevo
]1[FathiVajargah& Eslami

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

،]34[Najjuma ،]32[Levin & Nolan
،]33[Kaster

محیط

Glickman, Gordon and ،]28[UNESCO
،]33[Ross-Gordon

Waldorf ،]33[Waldorf ،]34[Najjuma

]33[Bar-Tal ،]3[Mishra

بحث
صلح مفهومی است که دربرگیرندةمعانی مختلفی است و
بالطبع راههای رسیدن به آنهم بسیار متنوع و در مواردی پیچیده
است .صلح مفهومی فراتر از احساس آرامش یا فقدان خشونت و یا
حتی رفع برخی نیازهای اساسی دارد و میتوان آن را وجود
عدالت ،عشق ،برابری و یگانگی در تمام وجوه زندگی معنا کرد.
بودیا نبودِاین مؤلفهها و ویژگیها ،در ارتباطات فردی ،در جوامع
بشری و در قوانین حکومتی و نیز دربسیاری جاهای دیگر دیده
می شود .بنابراین الزم است که صلح نه بهعنوان یک مفهوم وسیع،
ب لکه بهعنوان یک واقعیت ملموس آموخته شود و برای آموزش و
ترویج آن از همةمنابع و امکانات استفاده شود .مدرسههاو
دانشگاهها میتوانند مسائلی مانند تنوع فرهنگهای انسانی،
جمعیت ،تخریب اکوسیستم و آلودگی ،نژادپرستی ،جنگ و

[]38

اعضای هیئتعلمی گروه حقوق و
علوم اجتماعی

تروریسم ،روابط جهانی و جز اینهارا برگزینندو برای افزایش
آگاهی جهانی دانشجویان دربارة آنها به بحث و گفتگو
بپردازند[.]28
یافتههای حاصل از پژوهش حاضر که ارائه دهنده عناصر
الزم برای تدوین برنامه درسی صلح در آموزش عالی هستند،
نشان می دهد که صلح دارای مفهومی بسیار وسیع و متنوع و
تدوین آن نیازمند توجه به عناصر و مؤلفههای بسیاری میباشد.
از دیدگاه متخصصین حقوق و علوم اجتماعی ،برای تدوین
برنامةدرسی صلح باید به مفاهیم ،منطق ،اهداف ،روش آموزش و
محیط آموزش توجه کرد .مفاهیم و کلیات شامل مفهوم و
ماهیت صلح و امنیت ،مفاهیم تعامل ،تساهل ،دوستی و
مهرورزی ،مفاهیم تعارض و خشونت ،مفاهیم جنگ ،جهاد و جهاد
فرهنگی ،مفهوم صلح و امثال اینها میباشند .در فلسفة صلح
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مبانی صلح

مبانی نظری

آگاهیدهندگان
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Fathi Vajargah S, Eslami M. Investigating the
Attention to Peace Education in elementary
curriculum from the point of view of education
specialists, curriculum experts and elementary
;school teachers in Tehran. Educational innovations
2008. 7 (25):76-49.

نتیجهگیری
آموزش صلح عبارت است از تالش برای ایجاد جامعهای
برابر که در آن به شأن و کرامت انسانی توجه شود و به آن احترام
بگذارند ،همکاری و مشارکت ترویج شود و افراد نیازهای فیزیکی،
اجتماعی و روانشناختی خود را بهصورت مسالمتآمیزی دنبال
نمایند .این موضوع همان چیزی است که انتظار میرود در صورت
اجرای برنامههای درسی آموزش صلح ،کتابهای درسی در ترویج
آن بکوشند.آموزش صلح میتواند به دانشجویان کمک کند تا
دانش و مهارتهای الزم را برای یک زندگی صلحآمیز و عاری از
خشونت بیاموزند و این دانش و مهارترا در خانواده ،تعامالت
اجتماعی و در سطوح ملی و بینالمللی بهکارگیرند .البته در این
میان آنچه باید بیشتر بدان توجه شود ،مفاهیم ،منطق ،اهداف،
روشها و محیط آموزش صلح و در کنار آن توانمند کردنِدرک
دانشجویان و رفتار صلحآمیزآنان براساس باورها و ارزشهایشان
است تا بتوانند نقشی درتغییر مثبت جامعه بر عهده بگیرند.
تقدیر و تشکر
ازتمامی استادان بزرگوار دانشگاههای شهید بهشتی ،شیراز،
اصفهان و کرمان که ما را در این پژوهش یاری کردند،
سپاسگزاریم.
تأییدیه اخالقی
برای رعایت اصول اخالقی به استادان اطالع داده شد که از
مطالب پرسشنامهها بدون ذکر نام آنان در پژوهش استفاده
خواهد شد.
تعارض منافع
نتایج پژوهش پیش رو با منافع هیچ ارگان و سازمانی در
تعارض نیست.
منابع مالی
تمام هزینههای این پژوهش را نویسندگان آن تأمین کردهاند.

1.
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موضوعاتی مانند جامعهشناسیِ جنگ و صلح ،حقوق جنگ،
روانشناسی صلح ،و صلح و سیاست مورد توجه قرار گرفته است.
در منطق آموزش صلح به حلوفصل مسالمتآمیز
اختالفات اجتماعی ،کمک به شکلگیری گفتمان صلح ،تعمیق
آموزههای قرآنی و همزیستی مسالمتآمیز اشاره شده و در قلمرو
اهداف برنامةدرسی آموزش صلح به تحقق جامعهای اخالقی و
اسالمی براساس دوستی و مدارا بین همة افراد انسانی ،برقراری
عدالت و توجه به کرامت انسانی و توسعة پایدار ،درک حقایق،
اصول و مفاهیم خشونت و آگاهی دربارة ریشههای صلح پرداخته
شده است.
متخصصین حقوق و علوم اجتماعی در سازماندهی
موضوعیِ برنامةدرسی به سازماندهی میانرشتهای و تلفیقی و
در روشهای آموزشی به ایدهپردازی ،حل مسئله ،مطالعات
موردی ،مناظره و مذاکره ،روش کارگاهی ،پرسش و پاسخ ،بیان
خالق ،نمایش و ایفای نقش ،فیلم و روشهای تلفیقی معتقد
بودهاند.
موانع اجرای برنامه درسی از دیدگاه مشارکت کنندگان در
سطح کالن شامل موانع ساختاری و نهادی از جمله ناآشنایی
برنامهریزان با موضوع صلح ،اختصاص ندادن بودجه و تشکیالت
منسجم برای پیشبرد ایدةصلح؛ موانع سیاسی مثلِ موضعگیری
احتمالی گروههای مختلف سیاسی در مقابل سرفصلها و مواد
آموزشی ،موانع اجتماعی مانند توجه به بُعد ادبیات سختافزاری و
نظامی به دلیل شرایط فعلی کشور ،منطقه و جهان؛ موانع
فرهنگی و تبلیغ فرهنگ مقاومت و جهاد به دلیل شرایط کنونی،
و در سطح خرد شامل فقدان احساس ضرورت و مهارتهای
تخصصی اعضای هیئتعلمی در تدوین برنامة درسی ،احتمال
استقبال پائین دانشجویان به سبب اختیاری بودن درس ،وجود
موانع اداری و سازمانی در گنجاندن درس در برنامههای درسی
دانشجویان ،کمبود استادان متخصص برای ارائة درس در سطح
عمومی برای کلیة دانشجویان دورههای کارشناسی در دانشگاهها
و تمایل نداشتن احتمالیِ استادان در ورود به طرح برخی از
مباحث چالشآور است.
یافتههای این پژوهش چارچوب ارزشمندی را برای تدوین
برنامه درسی آموزش صلح در آموزش عالی تصویر مینمایند.
آموزش صلح میتواند موجب ارتقای دانش و مهارتها ،بهبود

نگرشها و تغییر ارزشهای مورد نیاز برای تغییر رفتار گردد و از
آنجایی که دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نهادهایی اجتماعی
هستند که موجب افزایش مشارکت و تحرک اجتماعی میشوند،
میتوان انتظار داشت که در صورت اجرای برنامههای آموزش
صلح ،دانشجویان بتوانند ضمن کسب نگرشهای مثبت ،رفتارهای
مسالمت آمیز و صلح جویانهای را در جامعه بروز دهند.
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