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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 semi-

structured 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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 دبخشینو تواندیم زیآمصلحراه تعلیم و ترویج مفاهیمِ  از ضیتبع عدم و عدالتری برقرا زمینه و اهداف:

درسی صلح در ةبرنام نیتدوپیش رو پژوهش به همین سبب هدف . رادباشدافة ندیآی زندگ در هاآموزه نیا از استفاده

 .ه استبود رانیا یاسالم یجمهور یآموزش عال

 نیتدو یعناصر الزم برابه منظور تعیین  ،روش مطالعةموردیو ی فیبراساس طرح ک: بررسیروش 

ی، اشباع نظر کیهدفمند و تکن یرگیونهبا نم ارمندساختمهیباز پاسخ و ن ةبا استفاده از پرسشنام، صلح یدرسةبرنام

دست به و کرمان رازیاصفهان، ش ،یبهشت دیشه هایدانشگاه یگروه حقوق و علوم اجتماعنظر استادان و متخصصان 

 لیتحلتجزیه و مضمون  لیفن تحل قیاز طر 11نسخة  Nvivoافزار آمده با استفاده از نرمدستبهی هادادهآمد. آنگاه 

 یابیاعتبار یشدند. برا یو سازمانده یبنددسته ریدهنده و فراگسازمان ه،یپا نیمضامة شبک البدر ق هاافتهیو شد 

 اسناد استفاده شد. لیو تحل نیمضامةحاصل از شبک جینتا یاز روش همسوساز ی،فیک یهاداده

 طق،محتوا، منن ی چوابعاد ی( داراریصلح )مضمون فراگ یدرسةآمده، برنامدستبه جیبراساس نتا: هایافته

سطوح و  یدارا زین نیمضام نیو هر کدام از ااست دهنده سازمان نیعنوان مضام به یریادگی طیو مح هااهداف، روش

 توانند برای تدوین برنامة درسی صلح به کار آیند.که می هستند یمتنوعیة پا نیمضام
 

های الزم را برای یک زندگی و مهارت تواند به دانشجویان کمک کند تا دانشآموزش صلح می :گیرینتیجه

المللی به کار گیرند. آمیز بیاموزند و این دانش و مهارت را در خانواده، تعامالت اجتماعی و در سطوح ملی و بینصلح

بنابراین الزم است که برای آموزش و ترویج صلح نه تنها به عنوان یک مفهوم وسیع، بلکه به عنوان یک واقعیت 

 ة منابع و امکانات استفاده شود.ملموس، از هم
 

 

 برنامةدرسی، برنامة درسی صلح، آموزش صلح، آموزش عالی کلیدی: کلمات
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 مهمقد 

ی هاتمیسس در گسترده راتییتغ علت بهی کنونی ایدردن

ی نوع مختلف،ی کشورهای اسیس وی فرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 و منابع کسبی برایی جوسلطهای ی دیگر گونهریتعب به و رقابت

 به منجری گاه هارقابت نیا. دارد وجودی جهان سطح دری برتر

ی هادخالت و خشونت تعارض، ض،یتبعیی چون هادهیپد بروز

 و زیانگغم درحالت و گریدی کشورها امور دری رقانونیغ

 حوادث وی افروزآتش و جنگ موجب زین آنة کنندنگران

 ها،دولتتنها  نه کهی است موضوع. این شودیم گرید ندیناخوشا

 نیساکنی عاد مردمی حت واست  ساخته متأثر زین را افراد بلکه

 مصون ارخداده و راتییتغ نیا شوم آثار از افتاده، دور نقاط

ی بیسراش سمت به را جهانرخدادها  نیاة مجموع واند نبوده

 مفهوم به پرداختنبه  ازین ،یاوصاف نیچن با. [1]است برده شیپ

 .ابدییمی جهان شمول وشود می خارجی ملة ازگستر، صلح

 جوامع و هاگروه اقوام، افراد، روابطی دگیتن وی دگیچیپ

ی باورها و هاارزش فرهنگ،ی دارا هرکدام که مختلف ملل

ی ریجلوگی برا زیآمصلحی مبان جیترو و نیتدو هستند،ی متفاوت

 ،گروهی ،یفرد سطوحة هم در تعارض و خشونت بروز از

 ریناگزی علمی هاوهیش به اتکا با را المللیبین وی مل ،یامنطقه

 و ستیبی سدة هاچالش ازی ک، یمنظر نیا از Lin .است ساخته

 هاآن هدف که داندیم« یدوست»ة نیدرزمیی هاآموزش را کمی

 حاکم جهان رب را صلح بتوانند کهی است شهروندان تیترب

های خود تیمسئول از تیترب و میتعلی هانظام اگر؛ زیرا [2]سازند
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 ورزند، اجتناب جوصلح شهروندانِ تیترب و صلح آموزشدر حوزة 

 .بود مینخواه هاگجن و خشونت توقف شاهد چگاهیه

ها و مراکز آموزش عالی نیز از نقش این میان دانشگاه در

بدیلی در توسعة فرهنگ صلح و همزیستی برخوردارند. بی

 ،یدرسة برنامة توسعی برای استثنائیی هافرصت هاانشگاهد

 صلح به دنیرس دنتوانیمدر اختیار دارند که  خدمات وپژوهش 

ی نه تنها باید بنابراین مراکز آموزش عال .دنبخش تحقق رای جهان

ای را برای دنیای کنونی و آینده ارائه های نوآورانهدانش و مهارت

ها برای استقرار صلح، دفاع از دهند، بلکه با توجه به تعهد آن

، باید به آموزش اخالقی ساالرانهمردمهای حقوق بشر و ارزش

شهروندان نیز اهتمام ورزند. پس جایگاه و اهمیت این مراکز تنها 

های تخصصی و شناختی نیست، یت نیروی متخصص در حیطهترب

بلکه جستجو و دفاع از حقیقت، کمک به یادگیریِ انواعِ 

های مطلوب زندگی، ها و مهارتهای زیستی، تواناییصالحیت

بهبود کیفیت زندگی، توسعة مهارت شهروندی، تقویت مهارت 

و  دوستیزندگی با دیگران، رشد تساهل و مدارا، آموزش صلح

چگونگی زندگی با مخالفان، رشد احساس مسئولیت اجتماعی، 

مواردی از این دست نیز از جملة  وچگونگی رعایت حقوق دیگران 

 .[4]آیندوظایف آنان به شمار می

 و خود به احترامة نیزم در مثبتی باورها و نگرش جادیا

 قیطر از ضیتبع عدم و عدالتری برقرای برا تالش و گرانید

ة دور در زیآمصلحی و مفاهیم و مناسبات مبانرورشِ آموزش و پ

ی زندگ در هاآموزه نیا از استفاده دبخشینو تواندیمآموزش عالی 

 توجه مورد دیبا انیم نیا در که آنچه ن،یبنابرا. باشد افرادة ندیآ

 دیبازتول و دیتولی هاستمیس در الزم راتییتغ جادیا رد،یگ قرار

ها دشمنی ها،بحران حلبرای ، ضیتبع وی امن نا خشونت،

 سطوحة هم در صلح آموزش ازمندین راتییتغ نیا. ستهاوتعارض

ی آموزشی هاستمیس در آن به شیپ از شیب توجه و جامعه

ای هبرنام نیتدو ن،یبنابرا. ی استضمن وی رسم ریغ ،یرسم

ة دردور صلحی عمل وی علم آموزشی برا الزم تیکفا که درسی

ی توجهبه آن  دیبا که استی موضوع باشد، هداشت راآموزش عالی 

 .دی کرجد

شده در ها و تغییرات حاصلدر دنیای مدرن پیشرفت

های اقتصادی، سیاسی و اقتصادی نتوانسته است در کاهش زمینه

رفتارهای ناخواستة افراد در جوامع مؤثر باشد. افزایش خشونت در 

های ، گرایشجامعه و رفتارهایی مانند بد اخالقی، مدارا نکردن

های گیری از روشها با بهرهبار، تالش برای گشودن گرهخشونت

آموزان و دانشجویان در داخل و خارج آمیز که دانشخشونت

ر آن است که افراد گدهند، بیانمدرسه و دانشگاه نشان می

توانند به اندازة کافی رفتارهایِ مثبتِ قابل انتظاری در پیش نمی

نیاز به ایجاد و توسعةفرهنگ صلح مبتنی بر  بگیرند و این موضوع

ساالری، حقوق بشر، مدارا و همبستگی در برابری، عدالت، مردم

 جامعه دارد.

Mishra  بر این باوراست که توسعة تفکر و نگرش مثبت در

آموزان نسبت به صلح، موجب دستیابی به اهداف نهایی دانش

و رفتارهای  آمیز در آینده خواهد شدای صلحبهتر و جامعه

آموزان در تعامل با یکدیگر به آمیز و مثبت معلمان و دانشصلح

های آموزشیِ مرتبط با مقولة صلح در مدرسه موفقیت برنامه

واضح است که معنای گستردة صلح وجوه  [.3]کند کمک می

مشترکی دارد که از جملة این وجوه نبودِ جنگ است. از نظر 

های جهانی از جمله ی از ارزشیونسکو، صلح بر چارچوپ مشترک

های احترام به شأن و منزلت و حقوق انسانی، عدالت، تحقق آرمان

دموکراسی، نبود خشونت، مدارا و بردباری استوار است و فرآیند 

مشارکتِ پویا و مثبتی است که در آن همگان به گفتگو کردن 

شوند تا تضادها و برخوردها با روح همکاری و درک تشویق می

چنین مفهوم مثبتی از صلح باید در همة [. 3]قابل حل شوند مت

 .ی پدید آیدالمللنیب وی گروهسطوح فردی، بین فردی، بین 

 که آنرایابد می اهمیت جهان شهروندان برای زمانی فرهنگ صلح

 حل برایا هایی رو مهارت کنند درک جهانی مسأله یکگونة  به

بتوانند  و دست آرندبهآن نداشتن های ناشی از وجود کشمکش

برابر در شرایط  بشر و حقوق المللیبین استانداردهای با مطابق

ها افراد و ملت به سایر وکرده  درک را فرهنگی تنوعکنند.  زندگی

های طراحی برنامه با تنهاای یادگیری چنین البته. بگذارند احترام

 .[3]شود می یافتنیدست صلح برایمند ی نظامآموزش

ها و ها، نگرشصلح، پرورش و تقویت دانش، مهارت آموزش

هاییست که موجب تغییر رفتار شود و کودکان، نوجوانان و ارزش

افراد بالغ را قادر سازد که از کشمکش و خشونت پرهیز کرده و 

آمیزی حل کنند و نیز شرایط ایجاد و تضادها را به صورت صلح

المللی ی یا بینگروهفردی، بینحفظ صلح در سطوح فردی، بین

قلمرو و توجه به آموزش صلح  Harrisبه نوشتة . [3]را فراهم آورند

های اخیر گسترش زیادی یافته و موضوعاتی مانند در سال

آموزش حقوق بشر، آموزش شهروندی، آموزش چند فرهنگی، 

محیطی و آموزش عدالت اجتماعی را دربر گرفته آموزش زیست

عنوان یک قلمرو، در فرایند صلح به . با این وجود، آموزش[8]است

ای متمایز از پژوهش گیری و گسترش ویژة خود هنوز حوزهشکل

های ای یکپارچه با دیگر حوزهآید که به گونهو عمل به شمار می

. به هر حال [2]آموزشی به نحوی متمایز متناسب شده است

زم های الای از اهداف و فعالیتآموزش صلح نیازمند فهم گسترده

آمیز با اتکا به احترام و رعایت برای توسعه و همزیستی مسالمت
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حقوق دیگران است و مستلزم مشارکت دانشجویان، استادان، 

 گزاران هم هست.پدران و مادران، مدیران و سیاست

ها، هدف اصلی آموزش صلح، برقراری صلح میان انسان

. [13]ستهاها، کشورها، جوامع و فرهنگروابط بین فردی، گروه

Harris  ،داند که را در آن می صلح آموزش هدفاز منظری دیگر

آمیزی با جو و مهربان بینجامد تا روابط صلحبه تربیت افرادی صلح

 در خشونتبروز زدیگران برقرار کنند، رفاه آنان را ارتقا بخشند و ا

 .[11]ی جلوگیری نمایند هانسطح ج در و خودة جامع

 مشکالت انواع بردن نیب ازی حت ای کاهشبه طور کلی 

توان هدف آموزشِ صلح دانست؛ مشکالتی چون: ها را میانسان

عدم  تعصب، و ضیتبع ،ینابرابر آمیز،خشونتی هایریدرگ جنگ،

دیگر  و بشر حقوق نقض ،یعدالتیب ست،یز طیمح بیتخر ،مدارا

 صلح، ازی مملو جهانعوامل مخرب، تا با برقراری صلح، همگان به 

 برسند. مداراو  عدالت ،یربراب

رسد که موضوع آموزش صلح در پس اما به نظر می

ها به توجهی متولیان تعلیم و تربیت و یا تالش عامدانةآنبی

 به موضوعفراموشی سپرده شده است؛ زیرا با آنکه این 

اهمیت ها و دیگر درس شیمی، فیزیک ریاضیات، آموزشةانداز

 ندرت به، جهان کشورهای در سیدرریزیبرنامه هاینظام دارد،

 اجرا و تدوین صلح درسیةعنوان برنام با مستقلی درسیةبرنام

عنوان جزئی از مطالب به بیشتر امنیت و صلح موضوع و اندکرده

 به و ریخیتا یا مطالعات اجتماعی درسیةبرنام قالب درآموزشی 

 .[12]شودپراکنده و ناکافی ارائه می هایصورت

ستی کشور اشارات تلویحی و مختصری به در اسناد باالد

مقولة صلح و آموزشِ صلح شده است؛ برای نمونه در سند 

های کلی برنامةچهارم ، سیاست1313انداز ایران در افق چشم

توسعةجمهوری اسالمی ایران، تقویت فضایل اخالقی و ایمان، 

ریزی برای بهبود رفتارهای روحیةایثار و امید به آینده، برنامه

دی و اجتماعی، تالش برای تحقق عدالت اجتماعی، عمق فر

بخشیدن به روحیةتعاون و مشارکت عمومی، حفاظت از 

ای و ، منطقهدوجانبههای زیست، گسترش همکاریمحیط

المللی، پرهیز از تشنج در روابط با کشورها، تقویت روابط بین

 سازنده با کشورهای غیرمتخاصم، و تحکیم روابط با جهان اسالم

ی ملی نیز رویکرد درسةبرنام. در [14]است  شدهاعالمترسیم و 

و  ذکرشدهگرایی توحیدی های درسی و تربیتی، فطرتبرنامه

سازی الزم برای شکوفایی فطرت الهی اتخاذ آن به معنای زمینه

آموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت آنان برای دانش

 اگرچه. [13]است شدهنوان ع دستیابی به مراتبی از حیات طیبه

درسی و تربیتی در سطوح عمومی و عالی جمهوری های برنامه

جو، خواه و صلحباید زمینة تربیت نسلی عدالتاسالمی ایران می

؛ سازدپرست را فراهم ، جهادگر، شجاع، ایثارگر و میهنزیستظلم

 پرورشِ وآموزشگانة تربیت و یادگیری های یازدهاما در حوزه

ها، فرایندها و عناصر کلیدی ومی که حدود محتوایی، روشعم

سازند و همچنین در واحدهای درسی یادگیری را روشن می

 توجهی نشده است.«آموزش صلح»آموزش عالی، به موضوع 

 و میتعل»و مرتبط با  مدنظربنابراین برای رسیدن به اهداف 

ست در آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران الزم ا« صلح تیترب

ی ملی آموزش صلح با توجه دقیق و عمیق به درسةبرنامکه 

های اسالمی و دیدگاه تعلیم و تربیتِ اسالمیِ حاکم و ارزش

المللی و جهانی، همچنین با توجه به تغییر و تحوالت ملی، بین

های درسی تدوین شود تا براساس آن، آموزش صلح در برنامه

ها، دانش و مهارت آموزش عالی گنجانده شود و موجب ارتقای

برای تغییر رفتار و  ازین موردهای ا و تغییر ارزشهبهبود نگرش

اعمال شود، و دانشجویان متعاقباً بتوانند افزون بر پیشگیری از 

آمیز رفتار با دیگران را های مسالمتبروز خشونت و تعارض، راه

، گوییراست، رحم صلهبیاموزند و مهربانی، مسالمت، دوستی، 

ی مهم برقراری صلح و هاشرطشیپ ازجملهاف و عدالت را که انص

 آرامش هستند، در همةشئون و احوال پیشه کنند.

برنامة درسی آموزش صلح باید برنامه جامعی باشد که 

محتوا، راهبردهای  ازجملههمةعناصر و ابزارهای الزم و مناسب، 

ان آموزشِ حل تعارض از طریق یادگیری مشارکتی و مداخلةهمتای

ی مان و فضاها در زرادارا باشد و نیز آموزش معلمان و خانواده

 کی عنوان بههم  تواندیم صلح آموزشمناسب را دربر بگیرد. 

نظام تعلیم و تربیت در نظر گرفته شود و هم   دردرسی  موضوع

ی راهی که مدارس باید برا راهنما اصلبه صورت یک 

گیرد، ر پیش میی که یک محیط آموزشی دراه.[13]بپیمایند

تواند تضاد و ناسازگاری را تقویت کند و یا اینکه موجب می

 ژهیوبه، تیفیک با آموزشِ به نابرابری دسترس. شود جادصلحیا

مرتبط  نید ای فرهنگ، نژاد،هایی مانند بندیبا دسته که یهنگام

 آموزشی درسةبرنام. [13]به تعارض و تضاد بینجامد واندتشود، می

مبتنی  تفکر وی زندگبرای آموزش  زیآمصلحبر روشی  باید صلح

 به اعتمادعمل،  ابتکار، تحملی مانند ضرورهای تیفیکباشد و 

دهد. این صفات  پرورشی را رشد و مهربانو  نفس

ة برنام. همچنین در [13]هستند زیآمصلحای هسازجامعنهیزم

شود: آموزش عالی باید به این موارد توجه  در صلح آموزشی درس

ابزارهای الزم  صلح،ی هانهیزم آن، تیاهم و ازین صلح، مفهوم

و  هاطرح و جامعه، وها خانواده افراد،ی برا صلح بهی ابیدستبرای 

المللی مانند سازمان های بینسازمان توسط شدهارائههای نوآوری

 ،هااستیس، و همچنین سرخ بیصلو  ونسکوملل متحد، ی
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 در مختلففیلسوفان  نقشی و جهان لحص زیجوا، هانامهمانیپ

 .[13]یجهان صلح

آموزش صلح در مدارس »با عنوان  Mishraنتایج پژوهش 

مدیران،  ازنظرنشان داده است که « در هند Odishaمتوسطة 

آموزان، در آینده تلقین و توسعة تفکر و  نگرش مثبت در دانش

یز خواهد آمای صلحموجب دستیابی به اهداف نهایی بهتر و جامعه

و مثبتِ معلمان و  زیآمصلحشد. افزون بر این، رفتارهای 

های آموزشیِ آموزان در تعامل با یکدیگر، به موفقیت برنامهدانش

و بروز رفتارهای  کندیممرتبط با مقولةصلح در مدرسه کمک 

باعث عدم موفقیت مدرسه در این زمینه  زیآمخشونتمنفی و 

وهشی در ترکیه دریافت که معلمان در پیِ پژ Demir. [3]شودیم

تعریف یکسانی از صلح جهانی، ملی و فردی دارند. وی علت عدم 

های موفقیت مؤسسات آموزشی در قبال انجام وظایف و مسئولیت

 پرورش وآموزشبودن نظام  گراآزمونخود دربارة آموزش صلح را 

ات داند و معتقد است که مبارزه برای تحقق بخشیدن به انتظارمی

تواند هایی را که می، تمام تالشگراآزمونهای والدین دربارة برنامه

به طرق دیگری صرف آموزش صلح شوند، با مانع مواجه ساخته 

در پژوهشی با عنوان  Odigweو  Uko  ،Igbineweka.[18]است

ترویج آموزش صلح برای ایجاد تغییرات رفتاری در مدارس »

طة مثبتی بین ترویج آموزش دریافتند که راب« متوسطة عمومی

صلح و تغییرات رفتاری به سوی مهارخشونت، پرخاشگری و 

آموزان وجود دارد. این سه پژوهشگر درگیری در میان دانش

های ملی اند که آموزگاران که مجریان سیاستتوصیه کرده

و پرورش و برنامة درسی مدارس هستند، آموزش صلح را آموزش 

های ارزشی القای آن به نظاماز طریق آموزش مدنی و 

تواند به مهار پرخاشگری، آموزان ترویج کنند. این امر میدانش

 .[12]آمیز و درگیری در مدرسه یاری رساند های خشونتنزاع

دربارة  Totanو  Sağkala ،Türnüklüدر پژوهش دیگری که 

آموزانِ پایةششم ابتدایی تأثیر آموزش صلح بر سطح همدلی دانش

اند، مشخص شد که برنامة آموزش صلح میر ترکیه انجام دادهدر از

آموزان پسر و دختر شده منجر به افزایش سطح همدلی در دانش

در پژوهش خود، تأثیر برنامة  Polatو  Arslan،Günçavd. [21]است

فرهنگی دانشجویان را بررسی آموزش صلح بر حساسیت بین

و  آزمونشیپبین نمرات  اند. نتایج پژوهش آنان نشان داد کهکرده

در دوره،  کنندگانشرکتحساسیتِ بین فرهنگی  آزمونِپس

در بررسی اسناد و   Fallah Nodehi.[21]تفاوتچشمگیری وجوددارد

انداز جمهوری مدارک جمهوری اسالمی ایران شامل سند چشم

اهداف کلی  :اسالمی ایران این موارد را بررسی کرده است

 ، اهداف کلی آموزش[14]ی اسالمی ایرانو پرورش جمهورآموزش

، به لحاظ پردازش به مؤلفه[ 22]و پرورش و اهداف دورةمتوسطه

های هفتگانة آموزش صلح یونسکو شامل حقوق بشر و 

ها،خود و دیگران، دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ

در سند چشم. زیست و معنویتوطنی، حفاظت از محیطجهان

های حقوق سالة نظام جمهوری اسالمی ایران، مؤلفهانداز بیست

ها دارای بشر و دموکراسی، تعاون و همبستگی، و حفظ فرهنگ

گرایی توجهی نشده المللیبیشترین فراوانی بوده و به مؤلفة بین

و پرورش جمهوری اسالمی ایران، است. در اهداف کلی آموزش 

های ه و مؤلفهمؤلفة خود و دیگران بیشترین فراوانی را داشت

گرایی، المللیحقوق بشر و دموکراسی، تعاون و همبستگی، بین

و معنویت کمترین فراوانی را به خود  ستیزطیمححفاظت از 

. در اهداف دورة متوسطه، بیشترین فراوانی انددادهاختصاص 

مربوط به مؤلفة خود و دیگران و کمترین فراوانی مربوط به 

بوده  ستیزطیمحیی و حفاظت از گراالمللیهای بینمؤلفه

 .[24]است

FathiVajargah  وEslami  بررسی »در پژوهشی با عنوان

میزان توجه به آموزش صلح در برنامة درسی دورة ابتدایی از 

ی درسی زیربرنامهدیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، کارشناسان 

 اند کهبه این نتیجه رسیده« و معلمان دورةابتدایی شهر تهران

نگرش معلمان دورة ابتدایی، متخصصان تعلیم و تربیت و 

های ریزی درسی، به مفاهیم مطروحه در بخشکارشناسان برنامه

دانش، توانش و نگرش صلح مطلوب بوده است و میزان توجه به 

آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر کارشناسان 

از نظر معلمان دوره طراحی و  ریزی درسی در خرده مقیاسبرنامه

اجرا و ارزشیابی نامطلوب بوده است. های ابتدائی در خرده مقیاس
[1]. 

Abedini Beltork  وMirshahJafari  به بررسی و تحلیل

های درسی دورة ابتدایی های آموزش صلح در کتابمؤلفه

های درسی دورة پرداختند. بررسی و تحلیل محتوای کلیة کتاب

های آموزش صلح از قبیل حس مؤلفهابتدایی بر مبنای 

همبستگی، فرهنگ گذشت و بخشش، احساس مسئولیت در برابر 

های فردی، نفی تمایزات قومی، دیگران، شناخت تنوع و تفاوت

نژادی و مذهبی، و دوست داشتن دیگران بوده است. بیشترین 

های حس همبستگی و فراوانی و ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه

نی و ضریب اهمیت مربوط به نفی تمایزات قومی، ترین فراواکم

در  Karamiو  Hajizadeh. [23]نژادی و مذهبی بوده است

تحلیل برنامة درسی قصدشده و اجراشدة دورة »پژوهشی با عنوان 

به این نتیجه « های آموزش صلح یونسکومؤلفه براساسراهنمایی 

 های صلح یونسکو شامل حقوق بشر ورسیدند که به مؤلفه

ها، خود و دیگران، دموکراسی، تعاون و همبستگی، حفظ فرهنگ

های و معنویت در کتاب ستیزطیمحگرایی، حفاظت از المللیبین
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ی نشده است. بیشترین توجه مربوط توجهدرسی این دوره چندان 

به مؤلفة تعاون و همبستگی بوده که در محتوای کتاب اجتماعی 

ب تاریخ کمترین فراوانی را بیشترین فراوانی و در محتوای کتا

 .[23]داشته است

با بررسی و مرور متون مربوط به آموزش صلح، مطالعه و 

ی دربارة برنامةدرسی صلح در آموزش عالی اشدهگزارشمتن 

ها و مراکز آموزش عالی نقش دانشگاه کهییآنجا ازیافت نشد و 

 با دنتوانیممهمی در توسعة فرهنگ صلح و همزیستی دارند و 

آموزش موضوعات اخالقی، استقرار صلح، دفاع از حقوق بشر و 

 تحققی را جهان صلح به دنیرسو  ساالرانهمردمهای ارزش

 .ابدییم، انجام این پژوهش ضرورت دنبخش

 بررسی  روش

مطالعة کیفی »برای انجام پژوهش پیش رو از روش 

، هجده تن از متخصصان کنندگانمشارکتاستفاده شد. « موردی

های شهید استادان گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه و

از  یو تعداد میمفاهبهشتی، اصفهان، شیراز و کرمان بودند. 

آموزش صلح در آموزش  یدرسةبرنام نیتدو یعناصر الزم برا

با  ،ندمساختارمهیباز پاسخ و نةبا استفاده از ابزار پرسشنام یعال

ی بررسی اشباع نظرکنیک ا استفاده از تهدفمند و ب یریگنمونه

آمده با استفاده از دستبهی هاداده به تحلیل . سپسشدند

پرداخته  مضمون لیفن تحل قیاز طرو 11نسخة  Nvivo افزارنرم

، ریو فراگ هدهندسازمان ه،یپا نیمضامةدر قالب شبک هاافتهیو شد 

 یابیاعتباربرای  شدند. یدهو سازمان یبنددستهی، بندطبقه

ة حاصل از شبک جینتا یِاز روش همسوساز ی،فیک یهاهداد

 .اسناد استفاده شد لیو تحل نیمضام

 یافته ها

برای بررسی عناصر الزم جهت تدوین برنامةدرسی آموزش 

های حاصل از مطالعة موردی صلح در آموزش عالی، داده

ها از فن تحلیل مضمون و آوری شد و برای تحلیل این دادهگرد

مضامین بهره برده شد. تحلیل مضمون یکی از  تشکیل شبکة

های فنون تحلیلی مناسب در تحقیقات کیفی است که داده

 .[23]کندهای غنی تبدیل میپراکنده و متنوع را به داده

ها از طریق پرسشنامةباز پاسخ و در گام اول، داده

های مکتوب به ساختارمند گردآوری شد، آنگاه متون پاسخنیمه

لعه و بازبینی شد و فهرستی از کدهای اولیه تهیه شد. دفعات مطا

های کد اولیه شناسایی شد. در گام 131دراین مرحله تعداد 

های مشابه و منسجمی در گروه آمده دستبهبعدی کدهای 

بندی شده و شبکة مضامین چندین بار تحلیل و بازبینی دسته

در آموزش  برای تدوین برنامة درسی آموزش صلح تینها درشد. 

دهنده در دو عنوان مضمون فراگیر، مضامین سازمان عالی به

 12مضمون و سطح دوم به تعداد  3سطح )سطح اول به تعداد 

شناسایی و شبکة  مضمون 144مضمون( و مضامین پایه به تعداد 

( به نمایش 1مضامین استخراج شد که تمام اینها در جدول )

 گذاشته شده است.

 

 

 مضامین شبکه .1جدول 

مضمون 

 فراگیر

 دهندهمضامین سازمان
 مضامین پایه

 سطح دوم سطح اول

برنامه 

درسی 

آموزش 

 صلح

 مفاهیم

 تاریخچه

 هاخشونت و هاجنگ تاریخ

 صلح ایده تحوالت و بشری روابط تاریخچه

 صلح و ادیان

 صلح ایجاد و جنگ ممنوعیت زمینه در المللیبین اسناد

 طلب صلح المللیبین ولتیغیرد و دولتی هایسازمان

 ملل سازمان بشر حقوق منشور و ایران حقوق در طلح جایگاه

 صلح برقراری در هادولت وظایف

مفاهیم و 

 کلیات

 مفهوم و ماهیت صلح و امنیت

 مفاهیم تعامل، تساهل، دوستی و مهرورزی

 مفاهیم تعارض، خشونت و انواع آن

 مفاهیم جنگ، جهاد و جهاد فرهنگی

 های سیاسی و فرهنگی غرب و شرقلح در اندیشهمفهوم ص

 اصالت صلح یا اصالت جنگ

 های عمومی، منافع ملی و فرهنگ سیاسیبررسی رابطه متقابل صلح و جنگ با افکار و رسانه

 مندی از حقوق اساسی بشر )حق بر حیات، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست سالم(حقوق بشر و صلح و بهره

 ده صلحنهادهای تأمین کنن
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 فلسفه

 فلسفه صلح

 شناسی جنگ و صلحجامعه

 حقوق جنگ

 انسان و صلح )روانشناسی صلح(

 صلح و سیاست

 مبانی صلح

 اهمیت و ضرورت صلح

 انواع صلح )صلح منفی، صلح مثبت(

 های اقتصادی، سیاسی و فرهنگیابعاد مختلف صلح در زمینه

 ضوابط حقوقی ملی و فراملی برای تأمین صلح

 ر عوامل مختلف بر صلحتأثی

 صلح در زمان و پس از پایان جنگ سرد

صلح در 

 اسالم

 

 مفهوم و جایگاه صلح در تفکر ادیان بزرگ الهی

 های مذهبی در خصوص صلحدیدگاه

 فلسفه صلح در اسالم

 ها در اسالم )داراالسالم، دارالحرب، دارالکفر، دارالصلح(انواع سرزمین

 شرایط وجوب صلح

 ن و بزرگان دینی نسبت به صلحرویکرد قرآ

 های نوین جنگ و صلحاسالم و شکل

 راهکارهای نظری و گفتمان سازی از مفهوم صلح

 ترویج صلح

 اقدامات عملی جهت نفی جنگ

 بررسی راهکارهای حل اختالف و مقابله با نقض صلح

 های اجتماعیآموزش صلح برای گروه

 فواید جوامع صلح دوست

 های جنگ و خشونتهزینه

 ها و موانع ایجاد صلحمحدودیت

 منطق

 بنیادی

 آمیز اختالفات اجتماعیحل و فصل مسالمت

 گیری گفتمان صلحکمک به شکل

 صلح،امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار

 های قرآنی مانند والصلح خیرتعمیق آموزه

 همزیستی مسالمت آمیز

 وندوستی و تعاهای حس نوعتعمیق راه

المللی/ بین

 ملی/ محلی

 تفاوتیای سالم و جلوگیری از قهر و بیآشنایی دانشجویان و جامعه با مفاهیم ایجاد جامعه

 ایجاد جهانی امن بدون نزاع و خونریزی و خشونت

 اهداف

 آرمانی

 وست(ای اخالقی و اسالمی بر اساس دوستی و مدارا بین همه افراد انسانی )جامعه صلح دتحقق جامعه

 برقراری عدالت و توجه به کرامت انسانی و توسعه پایدار

 های صلحدرک حقایق، اصول و مفاهیم خشونت و آگاهی درباره ریشه

 کلی

 همزیستی مسالمت آمیز

 رفع فقر، خشونت و تبعیض

 های دیگرها و افراد نسبت به دولتدولت دگاهیداصالح 

 ت صلحارتقا مشارکت هوشمندانه شهروندان در رعای

 های مختلفتربیت شهروندانی کارآمد و بروز رفتارهای مناسب در موقعیت

 های فردی و اجتماعیایجاد بستر الزم برای تحقق صلح در دیدگاه

 باال بردن استانداردهای زندگی راحت و آرام و انسانی

 تقویت فرهنگ بردباری و محو خشونت و درگیری

 یپرورش روحیه مشارکت، همکاری و همبستگ

 عینی

 های تسلیحاتیکاهش رقابت

 پرهیز از مواضع منازعه آمیز

 ایجاد تغییر رفتار در دانشجویان

 های مسلحانهپیشگیری از وقوع درگیری

 آمیزهای مثبت و صلحالقای دیدگاه

 روش

دهی سازمان

موضوعی 

 برنامه درسی

 ایمیان رشته

 تلفیقی
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 آموزشی

 پردازیایده

 حل مسأله

 وردیمطالعات م

 مناظره و مذاکره

 کارگاهی

 پرسش و پاسخ

 بیان خالق

 نمایش و ایفای نقش

 فیلم

 آیرونیک

 تلفیقی از چند روش

 ارزشیابی

 های شفاهیآزمون

 های کتبیآزمون

 های عملیپروژه

 کتاب باز

 مهارت آموزی

 کنفرانس

 ایارزیابی با استفاده از منابع کتابخانه

 خود ارزیابی

 ایه صورت تحلیلی و مباحثهارزشیابی تکوینی ب

 ارزشیابی پایانی، آزمون کتبی با فرم سؤاالت تحلیلی

 های فوقتلفیقی از روش

های روش

مطالعاتی و 

 تحقیقاتی

 هرمنوتیک روش

 انتقادی

 تاریخی

 شهودی زیبایی شناختی

 ایده نگاری

 استقرائی

 تجربی

 کمی

ارزشیابی، 

اصالح و 

 بازنگری

 مطالعات تطبیقی

 وی و مسائل جدیدموردکا

 المللیهای بینالمللی و استفاده از یافتهمطالعات بین

 ایرشتههای بیناستفاده از یافته

 های پیشرفتهتوجه به منابع سازمان ملل و دانشگاه

 المللی مرتبط با این حوزهای و بینهای آموزشی با استفاده از نهادهای منطقهبرگزاری کارگاه

 های تخصصی برای واکاوی انتقادیها و کمیتهتخصصی، همایشهای برگزاری کارگاه

 نظرخواهی از اساتید و دانشجویان

 ارتباط مستمر با مجامع علمی داخلی و خارجی

 محیط
 مشارکت

 کنندگان

 متخصصان حقوق

 متخصصان علوم اجتماعی

 متخصصان رواشناسی
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محیط، 

تجهیزات، 

امکانات و 

مواد 

 آموزشی

 زم هر کالسامکانات اولیه ال

 ها و میزهایی با قابلیت جابجاییصندلی

 مجهز بودن به ویدئو پروژکتور

 وجود امکانات فیزیکی

 وجود شرایط روانی، اجتماعی و فرهنگی مطلوب

 وجود شرایط مناسب ذهنی و روانی

 های اجتماعیگیری از امکانات ارتباطی جدید و شبکهبهره

 محیط واقعی

 محیط مجازی

 حیطتلفیقی از دو م

 های داخلی و خارجیبرقراری ارتباط با دانشگاه

 در دسترس بودن منابع متنوع و مرتبط فارسی و انگلیسی

 های کشورهای دیگرهای مطالعاتی و اردوهای فرهنگی، معنوی و علمی مشترک با دانشگاهتدریس مشارکتی، فرصت

موانع اجرای 

 برنامه درسی

 در سطح کالن:

ریزان با موضوع صلح، عدم اختصاص بودجه و تشکیالت منسجم برای پیشبرد ایده آشنایی برنامه ساختاری و نهادی؛ عدم

 صلح

 ها و مواد آموزشیهای مختلف سیاسی در مقابل سرفصلگیری احتمالی گروهسیاسی؛ موضع

هان، عدم حمایت افزاری و نظامی در کشور به دلیل شرایط فعلی کشور، منطقه و جاجتماعی؛ توجه به بعد ادبیات سخت

 المللی حامی صلحهای ملی و بینالزم از نهادها و دیدگاه

 های حاکمیتی با توجه به شرایط موجودمالحظات سیاسی و دیدگاه

 موانع فرهنگی و تبلیغ فرهنگ مقاومت و جهاد به دلیل شرایط موجود

 در سطح خرد:

 هیأت علمی در تدوین برنامه درسیهای تخصصی اعضای دانشگاه؛ مشکل فقدان احساس ضرورت و مهارت

احتمال استقبال پائین دانشجویان به علت اختیاری بودن درس، وجود موانع اداری و سازمانی در گنجاندن درس در 

های های درسی دانشجویان، کمبود اساتید متخصص برای ارائه درس در سطح عمومی برای کلیه دانشجویان دورهبرنامه

 ا، کم اقبالی احتمالی اساتید در ورود به طرح برخی از مباحث چالش آورهکارشناسی در دانشگاه

 

نتایج پژوهش، برنامةدرسی آموزش صلح )مضمون  براساس

ها و محیط فراگیر( ابعادی چون محتوا، منطق، اهداف، روش

دهنده دارد که هر یک از این عنوان مضامین سازمانیادگیری به

عنوان مختلف و متنوعی به  موارد نیز دارای ابعاد و سطوح

( نشان داده شده 1نمودار) در قالبمضامین پایه هستند. این ابعاد 

 است.

دهد که مراجعه به مبانی نظری و پژوهشی نشان می

دهنده و پایه برآمده از چارچوب تحلیل مضمون، مضامین سازمان

باشند. )جدول های پژوهشی همسو میبا مبانی نظری و پیشینه

 (2شماره

 
 

 شبکةمضامین .1نمودار 
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 کیفی هایداده همسوسازی .2جدول

 دهندگانآگاهی های عملیپژوهش مبانی نظری عنوان

 تاریخچه
 

UNESCO[23] 
 

علمی گروه حقوق و تئاعضای هی

 علوم اجتماعی

 مفاهیم و کلیات
Harris [22] 

UNESCO[28]،Harris[22] 

 

UNESCO[3] 

گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

 فلسفه
 

Galtung [41] ،Jackman[41] 
 

گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

 صلحمبانی 
 

Galtung [41] 
Husin [42] 

گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

 صلح در اسالم
 

Majlesi [44] ،Javadi Amoli [43] 
Husin [42] ،Barzenoni [43] 

گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

 UNESCO[43] ،Galtung [41] Odigwe and  Uko, Igbineweka[12] ترویج صلح
گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

  Page [43] ،Lokanath [13] منطق
گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

 اهداف
 

UNESCO[28] ،Harris [48] 

Johnson& Johnson [13]،Staub  [13] ،

Sheikh[34] ،Sommers [33]،Blenesi 

[33] ،Mishra [3] ،Lin [2]، 

Sommers [42] 

گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

 روش

 

UNESCO[23] ،Gjokutaj  and Tamo, Jubani

[31]،McCauley [31] 

Nolan  Levin &[32] ،Najjuma [81] ،

Kaster[81] ،Rosen  &Tal-Bar[82] ،

Nevo  Salomon &[84] ،

Eslami  &FathiVajargah[1] 

 

Nolan  Levin &[32] ،Najjuma [34] ،

Kaster[33]، 

گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

 محیط
UNESCO[28] ، and Glickman, Gordon

Gordon -Ross[33] ،Mishra [3] ،Tal-Bar[33] 

Najjuma [34]،Waldorf [33] ،Waldorf 

[38] 

گروه حقوق و علمی تئهیاعضای 

 علوم اجتماعی

 

  حثب

ةمعانی مختلفی است و رندیدربرگصلح مفهومی است که 

بسیار متنوع و در مواردی پیچیده  آنهمهای رسیدن به بالطبع راه

است. صلح مفهومی فراتر از احساس آرامش یا فقدان خشونت و یا 

توان آن را وجود و میحتی رفع برخی نیازهای اساسی دارد 

عدالت، عشق، برابری و یگانگی در تمام وجوه زندگی معنا کرد. 

ها، در ارتباطات فردی، در جوامع ها و ویژگیبودیا نبودِاین مؤلفه

بشری و در قوانین حکومتی و نیز دربسیاری جاهای دیگر دیده 

شود. بنابراین الزم است که صلح نه بهعنوان یک مفهوم وسیع، می

لکه بهعنوان یک واقعیت ملموس آموخته شود و برای آموزش و ب

هاو ترویج آن از همةمنابع و امکانات استفاده شود. مدرسه

های انسانی، توانند مسائلی مانند تنوع فرهنگها میدانشگاه

ی، جنگ و نژادپرستجمعیت، تخریب اکوسیستم و آلودگی، 

و برای افزایش تروریسم، روابط جهانی و جز اینهارا برگزینند

و گفتگو  بحثآگاهی جهانی دانشجویان دربارة آنها به 

 .[28]بپردازند

های حاصل از پژوهش حاضر که ارائه دهنده عناصر یافته 

الزم برای تدوین برنامه درسی صلح در آموزش عالی هستند، 

دهد که صلح دارای مفهومی بسیار وسیع و متنوع و نشان می

باشد. های بسیاری میبه عناصر و مؤلفهتدوین آن نیازمند توجه 

از دیدگاه متخصصین حقوق و علوم اجتماعی، برای تدوین 

برنامةدرسی صلح باید به مفاهیم، منطق، اهداف، روش آموزش و 

مفهوم و کرد.  مفاهیم و کلیات  شامل  توجهمحیط آموزش 

و  یتعامل، تساهل، دوست میمفاه، تیصلح و امن تیماه

جنگ، جهاد و جهاد  میمفاه، خشونتو  تعارض میمفاهی، مهرورز

باشند. در فلسفة صلح  و امثال اینها میصلح  مفهومی، فرهنگ
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شناسیِ جنگ و صلح، حقوق جنگ، موضوعاتی مانند جامعه

 روانشناسی صلح، و صلح و سیاست مورد توجه قرار گرفته است. 

 زیآموفصل مسالمتحلدر منطق آموزش صلح  به 

 قیتعم، گفتمان صلح یریگبه شکل کمکی، ماعاختالفات اجت

اشاره شده  و در قلمرو  زیآممسالمتی ستیهمزی و قرآن یهاآموزه

و  یاخالق یاتحقق جامعهاهداف برنامةدرسی آموزش صلح به 

 یبرقراری، افراد انسانة هم نیو مدارا ب یبراساس دوستی اسالم

 ق،یحقا درک، داریپاة و توسع یعدالت و توجه به کرامت انسان

پرداخته  صلح یهاشهیرة درباری خشونت و آگاه میاصول و مفاه

 شده است. 

دهی متخصصین حقوق و علوم اجتماعی در سازمان

ی و تلفیقی  و ارشتهانیمدهی موضوعیِ برنامةدرسی  به سازمان

 مطالعات، مسئله حلی، پردازدهیاهای آموزشی  به در روش

 انیب، و پاسخ پرسشی، کارگاهوش ، رو مذاکره مناظرهی، مورد

ی معتقد قیتلفهای و روش لمیف، نقش یفایو ا شینما، خالق

 اند. بوده

در موانع اجرای برنامه درسی از دیدگاه مشارکت کنندگان  

 ییآشنای از جمله ناو نهاد یساختارشامل موانع  سطح کالن

 التیبودجه و تشک ندادن با موضوع صلح، اختصاص زانیربرنامه

 یریگموضعی مثلِ اسیس؛ موانع صلحةدیا شبردیپ یمنسجم برا

ها و مواد در مقابل سرفصل یاسیمختلف س یهاگروه یاحتمال

و  یافزارسخت اتیعد ادبتوجه به بُی مانند اجتماعی، موانع آموزش

 موانع؛  کشور، منطقه و جهان یفعل طیشرا لیبه دل ینظام

کنونی،  طیشرا لیبه دلفرهنگ مقاومت و جهاد  غیو تبل یفرهنگ

 یهافقدان احساس ضرورت و مهارتشامل  سطح خردو در 

 احتمالی، درس ةبرنام نیدر تدو یعلمیئتهی اعضا یتخصص

بودن درس، وجود  یاریاختسبب به  انیدانشجو نیاستقبال پائ

 یدرس یهادر گنجاندن درس در برنامه یو سازمان یموانع ادار

درس در سطح ة ارائی تخصص براماستادان کمبود  ان،یدانشجو

 هادر دانشگاه یکارشناس یهادوره انیدانشجویة کلی برا یعموم

از  یبه طرح برخ وروددر یِ استادان احتمال نداشتنو تمایل 

 است. آورمباحث چالش

های این پژوهش چارچوب ارزشمندی را برای تدوین یافته

نمایند. برنامه درسی آموزش صلح در آموزش عالی تصویر می

، بهبود هاتواند موجب ارتقای دانش و مهارتآموزش صلح می

های مورد نیاز برای تغییر رفتار گردد و از ها و تغییر ارزشنگرش

ها و مراکز آموزش عالی نهادهایی اجتماعی آنجایی که دانشگاه

شوند، هستند که موجب افزایش مشارکت و تحرک اجتماعی می

های آموزش در صورت اجرای برنامهتوان انتظار داشت که می

های مثبت، رفتارهای صلح، دانشجویان بتوانند ضمن کسب نگرش

 ای را در جامعه بروز دهند.مسالمت آمیز و صلح جویانه

 گیرینتیجه

ای آموزش صلح عبارت است از تالش برای ایجاد جامعه

 شود و به آن احترام توجهبرابر که در آن به شأن و کرامت انسانی 

بگذارند، همکاری و مشارکت ترویج شود و افراد نیازهای فیزیکی، 

ی دنبال زیآممسالمت صورتبهی خود را شناخترواناجتماعی و 

رود در صورت نمایند. این موضوع همان چیزی است که انتظار می

های درسی در ترویج های درسی آموزش صلح، کتاباجرای برنامه

د به دانشجویان کمک کند تا توانآموزش صلح می.آن بکوشند

و عاری از  زیآمصلحهای الزم را برای یک زندگی دانش و مهارت

خشونت بیاموزند و این دانش و مهارترا در خانواده، تعامالت 

. البته در این رندیکارگبهالمللی اجتماعی و در سطوح ملی و بین

، باید بیشتر بدان توجه شود، مفاهیم، منطق، اهداف آنچهمیان 

ها و محیط آموزش صلح و در کنار آن توانمند کردنِدرک روش

هایشان آنان براساس باورها و ارزشزیآمصلحو رفتار  انیدانشجو

 است تا بتوانند نقشی درتغییر مثبت جامعه بر عهده بگیرند.

 تقدیر و تشکر

های شهید بهشتی، شیراز، ازتمامی استادان بزرگوار دانشگاه

ما را در این پژوهش یاری کردند، اصفهان و کرمان که 

 .سپاسگزاریم

 اخالقی هیدییتأ

برای رعایت اصول اخالقی به استادان اطالع داده شد که از 

ها بدون ذکر نام آنان در پژوهش استفاده مطالب پرسشنامه

 .خواهد شد

 تعارض منافع

نتایج پژوهش پیش رو با منافع هیچ ارگان و سازمانی در 

 .تعارض نیست

 یمال منابع 

 .اندهای این پژوهش را نویسندگان آن تأمین کردهتمام هزینه
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