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هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های سواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول بود. رویکرد 
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شرکت کنندگان در پژوهش استادان دانشگاه، فعاالن حوزۀ آموزش صلح و نیز معلمان متوسطۀ 
دورۀ اول شهر تهران بودند. پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه به اشباع نظری رسید. تجزیه وتحلیل 
داده های کیفی در نســخۀ کالسیک نظریۀ داده بنیاد با اســتفاده از کدگذاری و در سه مرحلۀ 
کدگذاری باز، محوری یا نظری و کدگذاری انتخابی انجام شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها 97 کد 
باز و 28 کد محوری شناسایی شد که در 7 مقولۀ کلی طبقه بندی شد. بر اساس نتایج این پژوهش 
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سواد صلح، عناصر سه گانۀ ســطوح فردی، اجتماعی، جهانی و هنر زیستن. بر این اساس، سواد 
صلح عبارت است از روش جدیدی در برقراری و گسترش صلح که بر اهمیت نیازهای غیرجسمانی 
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 مقدمه
بر اســاس آنچه در اساسنامۀ سازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(1 آمده است 
جنگ ها و خشونت ها از ذهن ها برمی خیزند. پس صلح نیز ابتدا باید در درون و ذهن انسان ها ایجاد شود، 
ســپس در روابط بیرونی. برای تحقق این امر فضایی الزم اســت تا صلح در آنجا متولد شود و رشد کند. 
باید با آموزش بشــر و تجدیدنظر در مفاهیم، ارزش ها و اهداف بشر تغییر و تحول بنیادی در شعور بشر 
ایجاد شود. افکار خشونت آمیز باید اصالح شوند و حالتی در بشر شکل بگیرد که درنتیجۀ آن امیالی که 
دیوانه وار دنبال خواسته های ناممکن اند در او وجود نداشته باشد )انصاری، 139۵(. بشر در حالی در پی 
آرامش است که در جهاني مملو از جنگ، تضاد و مشاجره به سر می بــرد )نصر، 1388/2007(. امروزه با 
ظهور و رشــد نظام های تسلیحات اتمی، جوامع فراصنعتیـ  امپریالیستی و تعارض میان آن ها، حوادثی 
همچون واقعۀ 11سپتامبر و تخریب های زیست محیطی در سطح بین المللی مشخص شد که مردم عادی 
و حتی ساکنان نقاط دورافتاده از آثار مخرب این تغییرات و رخداد ها مصون نبوده اند و مجموعۀ این وقایع 
جهان را به سمت سراشیبی پیش برده است. روشن است که در چنین وضعیتی تغییرات سریع شرایط 
اجتماعی و اقتصادی در بســیاری از کشورهای جهان باعث بی ثباتی و شکل گیری ناامیدی، بی عدالتی، 
بی طرفی، پوچی، نابرابری و نفرت شده است )فتحی واجارگاه و اسالمی، 1387(. به عبارتی، ما در حال 
حاضر در جهانی زندگی   می کنیم که مشخصۀ آن وابستگی متقابل و پیچیدۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
است. ضروری است که محیط آموزشی این ویژگی بین المللی و جهانی جهان را منعکس کند. شهروندان 
آینده باید دربارۀ استفادۀ مناسب از نیروی نظامی، تکثیر سالح های کشتار جمعی، توزیع منابع اقتصادی 
و اجتماعی جهان، حمایت از حقوق بشر، توجیه مداخلۀ نظامی بشردوستانه، انتخاب های اساسی، اخالقی 
و سیاسی داشته باشند و اصول تغییرات آب وهوا و سایر مشکالت محیطی در میان بسیاری از انتخاب های 

اخالقی دیگر را در نظر بگیرند )اسناورت2، 2020(. 
بر این اســاس مفهوم »صلح« یکی از مفاهیم بنیادی در جوامع عصر کنونی اســت. صلح مفهوم 
گســترده  ای دارد و فقط به معنای نبود خشونت آشکار یا کشمکش نظامی )صلح منفی( نیست، بلکه 
به معنای حضور عدالت سیاســی، اقتصادی و اجتماعی اســت. خشونت ســاختاری اصطالحی است 
که برای توصیف بی عدالتی هایی مانند فقر، تبعیض و دسترســی نابرابر به فرصت ها که ریشــۀ بیشتر 
تضادهاست به کار   می رود. صلح مثبت بر چهارچوب مشترکی از ارزش های جهانی استوار است ازجمله 
احترام به شــأن و منزلت و حقوق انسانی، عدالت، تحقق آرمان های دموکراسی، نبود خشونت، مدارا، 
بردباری و فرایند مشــارکت پویا و مثبتی که در آن گفت وگو تشویق می شود و تضادها و برخوردها در 
روح همکاری و درک متقابل حل می شــوند. چنین مفهوم مثبتی از صلح باید در همۀ سطوح فردی، 
بین فردی، بین گروهی و بین المللی ایجاد شــود. صلح واقعی ترویج و اعتالی عدالت و عشــق در میان 
انســان ها و ایجاد دنیای بهتر اســت. صلح یعنی از درون آرام بودن و احســاس خوبی داشتن و همۀ 
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انســان ها با همۀ تفاوت ها و اختالف هایی که دارند می توانند در کنار هم باشــند و باهم زندگی کنند. 
صلح یعنی داشــتن فکرهای مثبت و خوب برای خود و دیگران )تیلمن3 و همکاران، 138۴/2002(. 
عدالْت ســاختار معماری صلح را شــکل   می دهد، درحالی که اغلب به عنوان دوگانگی به تصویر کشیده 
  می شــود. تعاریف اســتاندارد صلح در قالب »صلح منفی و مثبت« هــر دو موضوع ضروری عدالت اند 
کــه در زمینه های تحقیقات صلح و آموزش صلح یافت   می شــوند. صلــح منفی »فقدان جنگ تعریف 
می شــود که با پیشگیری یا کاهش عمومی و حذف نهایی درگیری های مسلحانه به دست می آید. این 
نه فقط مســتلزم حذف تهاجم مسلحانه است، بلکه مستلزم ایجاد شــرایط اجتماعی و اقتصادی الزم 
برای شــکوفایی انسان اســت. صلح مثبت نظمی اجتماعی عاری از هرگونه خشونت ازجمله خشونت 
ســاختاری و همچنین ایجاد و پایداری عدالت اجتماعی، اساســی و گســترده اســت. صلح مثبت را 
  می توان تحقق بخش طیف کامل انواع حقوق بشر،حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و همچنین رهایی از تجاوز دانست )کاگان۴، 2019(.
ازطرفــی، واقعیت های حال حاضر جهان بیش از هرچیز نشــان دهندۀ ضرورت تغییر و تحوالت در 
جوامع کنونی اســت که برای رســیدن به اهداف و مقاصدشان به گسترش انواع سواد در میان افراد نیاز 
دارند. با توجه به تحوالت اخیر در جوامع،  انســان امروز عالوه بر ســواد عمومی نیازمند به یادگیری انواع 
ســواد مانند سواد مالی، سواد علمی، ســواد اجتماعی، سواد دیجیتالی، سواد رسانه ای، سواد اطالعاتی و 
سواد فرهنگی است. سواد چیزی بیش از توانایی خواندن و نوشتن است. همچنان که در بیانیۀ یونسکو 
برای دهۀ سواد سازمان ملل این گونه تعریف شده است: »سواد یعنی دانستن و نحوۀ برقراری ارتباط در 
جامعــه و فعالیت های اجتماعی و ارتباطات اجتماعی در خصوص دانش،  زبان و فرهنگ« )ویلســون۵ و 
همکاران، 2011(. با توجه به نیازهای جوامع امروزی، سواد صلح نیز جایگاه ویژه  ای دارد. صلح را می توان 
آموزش داد و عرصۀ اصلی آن آموزش وپرورش اســت )ذکاوتی قراگزلو، 138۵(. آموزش صلح در مدارس 
روشی به منظور پرورش مهارت های فردی و بین فردی فراگیران است که آن ها را تشویق می کند با ابتکار 
و خالقیت راه هایی مناســب برای سازش با محیط زیست خود پیدا کنند. بنابراین آموزش صلح واقعیت 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملت هاست که جزئیات آن در قالب برنامۀ درسی صلح محور تدوین می شود 

)ماتسورا6، 2012(.
بنابراین در روزگار کنونی با توجه به نیاز انســان به انواع ســواد در جوامع گوناگون، ســواد صلح 
مفاهیم کاربردی در زندگی امروزی اســت. ســواد صلح بر تعامل جوانان و نوجوانان تأکید دارد  نیز از
و با ترویج تحصیل ســواد صلح می توانیم جوامع و جهان خود را بهتر و امن تر کنیم )َچِپل7، 2017(. 
گســترش تفکر و نگرش مثبت به صلح در دانش آموزان موجب دســتیابی بــه جامعه  ای صلح آمیز در 
آینده می شــود و رفتارهای صلح آمیز و مثبت معلمان و دانش آموزان در تعامل با یکدیگر به موفقیت 
برنامه های آموزشــی مرتبط با مقولۀ صلح در مدرســه کمک   می کند )میشرا8، 201۵(. آموزش صلح 
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فرایند پیشبرد ترویج دانش، مهارت ها و ارزش های الزم برای تحقق تغییرات رفتاری در میان کودکان، 
جوانان و بزرگســاالن است که امکان پیشگیری از نزاع، خشونت و حل وفصل مسالمت آمیز منـــازعه 
را فـــراهم   می کـــند )نورمحمدی، 1396(. در سال 201۵ تقریباً همۀ کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد بر بیانیه  ای 17 ماده  ای با نام اهداف توسعۀ پایدار جهانی9 به توافق رسیدند. این توافق موفقیتی 
تاریخ است که همۀ مدیران کشورها در آن با چشم اندازی مشترک  چشمگیر است زیرا اولین توافق در 
برای آیندۀ مردم کرۀ زمین و ســعادت و صلح جهانی تالش   می کنند. ســواد صلح طرز فکر جدیدی 
دربارۀ مقولۀ صلح ارائه   می کند که   می تواند کمک کند تا این چشــم انداز مشــترک با سرعت بیشتری 
در جهان گســترش یابد و همۀ موارد مطرح شده در اهداف توسعۀ پایدار جهانی به سرعت جامۀ عمل 

بپوشند )بنیاد صلح عصر هسته  ای10، 2019(.
پاول َچِپل، فارغ التحصیل دانشــگاه نظامی وســت پوینت11 ایاالت متحدۀ امریکا و مدیر بنیاد صلح 
عصر هســته  ای، سواد صلح را از سال 2009 گســترش داد. فعالیت وی دراین باره برجسته بوده است و 
هفت جلد کتاب درزمینۀ صلح تدوین کرده است. وی در طول دهۀ گذشته پیشنهاد و برنامه ریزی کرده 
است که کارگاه های آموزشی باید برای مربیان و فعاالن سازمان های مختلف درزمینۀ صلح و سواد صلح 
برگزار شود. وی دوره های مختلفی دربارۀ سواد صلح را تدریس کرده است و رهبری در کالج های کانادا 
و آمریکا را بر عهده داشته است. چپل و یک گروه از متخصصان آموزش وپرورش به رهبری دکتر شارین 
کالف12، استاد فلسفۀ دانشگاه ایالتی اورگان، برنامۀ درسی سواد صلح را طراحی کرده اند و آن را برای اجرا 
درمدارس دولتی و در آموزش بزرگســاالن ازطریق مراکز آموزش عالی بررسی کرده اند. به نظر   می رسد 
که سواد صلح برای دستیابی به تمام اهداف گسترش پایدار سازمان ملل بسیار مهم و ضـــروری است 
)چپل، 2018(. ازآنجاکه در این زمینه تحقیقاتی در داخل و خارج کشــور انجام نشده است، پژوهشگر 
به چند مورد از پژوهش های انجام گرفته در حوزۀ آموزش صلح اشــاره کرده است که   می توان با استفاده 
از این نمونه ها مســئلۀ این پژوهش را توجیه کرد. به ویژه در این پژوهش ها که مشــخص شــده است 
مؤلفه های آموزش صلح را   می توان ازطریق ارتقای دانش و اطالعات علمی گسترش داد، بنابراین توجه به 
آموزش صلح و عناصر آن   می تواند به شناسایی و تبیین مؤلفه های سواد صلح نیز کمک کند. برای نمونه، 
تیغ بخش و همکاران )1396( در پژوهشی با عنوان طراحی برنامۀ درسی مبتنی بر آموزش صلح در دورۀ 
ابتدایی با به کارگیری روش تحلیــل محتوای کیفی به واکاوی متون و پژوهش های بین المللی درزمینۀ 
آموزش صلح پرداخته اســت. نتایج در چهار عنصر اصلی اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهیـ  یادگیری، 
روش های ارزشــیابی و مؤلفه های آموزش صلح شــامل دانش صلح، نگرش صلح و توانایی صلح به دست 
آمده است. بر اســاس یافته های پژوهش، برنامۀ آموزش برای صلح را   می توان به روش های گوناگون در 
برنامۀ درســی گنجاند. این روش ها در بسیاری از نظام های ملی آموزش و بسیاری از مدارس مستقل در 
تمام جهان نیز رایج اند. ازجمله مهم ترین این روش ها تجارب زیستۀ دانش آموزان را مدنظر قرار می دهد 
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و مروج رویکرد ساختارگرایانه نیز است. در این روش معلمان متوجه اند که دانش آموزان در هر موقعیت 
یادگیری با دانشی اولیه حاضر می شوند   و به واسطۀ فعالیت هایی که معلم آن ها را طراحی کرده است در 
برنامۀ درسی درگیر   می شوند و با درک تجارب خود معنی می سازند. این فرایند را باید به صورت فرایندی 
چرخشی در نظر گرفت. به منزلۀ بخشی از فرایند ساخت معنی ازجانِب یادگیرندگان باید به آن ها فرصت 
تعمق دربارۀ آنچه فرامی گیرند داده شــود و با درونی شدن این فرایند انتظار   می رود که دانش آموزان به 

آنچه یاد   می گیرند نیز عمل کنند.
مرزوقی و همکاران )1396( در پژوهشی با عنوان »تدوین برنامۀ درسی صلح در آموزش عالی: یک 
مطالعۀ کیفی« نظر اســتادان و متخصصان گروه حقوق و علوم اجتماعی دانشــگاه های شهید بهشتی، 
اصفهان، شیراز و کرمان را به دست آوردند. این پژوهش بر اساس طرح کیفی و مطالعۀ موردی با استفاده 
از پرسش نامۀ بازپاسخ و نیمه ساختارمند با نمونه گیری هدفمند و روش اشباع نظری انجام شد. بر اساس 
نتایج تحقیق، آموزش صلح   می تواند به دانشجویان کمک کند تا دانش و مهارت های الزم را برای زندگی 
صلح آمیز بیاموزند و این دانش و مهارت را در خانواده، تعامالت اجتماعی و در سطوح ملی و بین المللی 
به کار بگیرند. بنابراین الزم است که به منظور آموزش و ترویج صلح نه فقط به عنوان مفهومی وسیع، بلکه 

واقعیتی ملموس از همۀ منابع و امکانات استفاده شود.
میشرا )201۵؛ به نقل از مرزوقی و همکاران، 1396( در پژوهشی با عنوان »آموزش صلح در مدارس 
متوسطۀ هند« نشان داده است که از نظِر مدیران تلقین، توسعه، تفکر و نگرش مثبت در دانش آموزان در 
آینده موجب دستیابی به اهداف نهایی بهتر و جامعه  ای صلح آمیزتر خواهد شد. افزون بر این، رفتارهای 
صلح آمیز و مثبت معلمان و دانش آموزان در تعامل با یکدیگر به موفقیت برنامه های آموزشــی مرتبط با 
مقولۀ صلح در مدرسه کمک   می کند و بروز رفتارهای منفی و خشونت آمیز باعث موفق نبودن در مدرسه 

  می شود.
یوکــو13 و همــکاران )201۵( در پژوهش خود با عنوان »ترویج آمــوزش صلح برای ایجاد تغییرات 
رفتاری در مدارس متوســطۀ عمومی« نتیجه گرفتند که میــان ترویج آموزش صلح و تغییرات رفتاری 
دانش آموزان در مهارکردن پرخاشگری، خشونت و نزاع رابطۀ مثبت وجود دارد. معلمان که مجریان برنامۀ 
درســی مدارس اند   می توانند آموزش صلح را ترویج کنند. بر این اساس و با توجه به نمونه پژوهش های 
ارائه شــده که تعداد آن ها نیز محدود است، برنامه ریزی برای آموزش صلح و مهم تر از آن توجه به سواد 
صلــح در مدارس اهمیت ویژه  ای دارد. به ویژه ازآنجاکه بســیاری از مؤلفه های آموزش صلح با رفتارها و 
ویژگی های شــخصیتی فرد ارتباط دارد، توجه به آموزش صلح و مؤلفه های آن در مدارس و در ســطوح 
آموزش ابتدایی بسیار ضروری است. ازطرفی توجه به سواد صلح مستلزم توجه به مؤلفه های سواد صلح 
است تا بتوان ویژگی های آن را کاماًل تبیین کرد و درنهایت مهارت های مربوط به آن را ازطریق برنامه های 

مربوط به آموزش صلح کسب کرد.
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درکل باید گفت که جایگاه آموزش در همۀ انواع ســواد که هدف اصلی آن فراهم کردن مهارت های 
گوناگون در زمینه های متعدد است، مشخص است و سهم معلم به عنوان محور آموزش همواره در اولویت 
قرار دارد. در ســواد صلح نیز معلمان باید با داشــتن مهارت های الزم بتوانند در پیشبرد اهداف صلح و 
گســترش مهارت های مربوط به آن گام بردارند. بر این اساس در پژوهش حاضر قصد داریم ضمن ارائۀ 
تعریف مناســب برای ســواد صلح، مهم ترین مؤلفه های مربوط به آن را برای معلمان متوسطۀ دورۀ اول 

شناسایی کنیم. لذا در پژوهش حاضر درصددیم به سؤاالت زیر پاسخ دهیم: 
1. سواد صلح چیست؟

2. مؤلفه های سواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول کدام اند؟

 روش شناسی پژوهش
رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی اســت که برای پاسخ به سؤاالت پژوهش و متناسب با ماهیت 
موضــوع پژوهش از بین روش هــای مختلف کیفی، روش های توصیفی ـ تحلیلــی و نظریۀ داده بنیاد 
انتخاب شده است. در بخش اول، برای پاسخ به سؤال اول، داده ها به روش اسنادی گردآوری و تحلیل 
شــده اند و با استفاده از این داده ها تعریف مناسبی برای ســواد صلح ارائه شده است. در قسمت دوم 
و اصلی پژوهش، برای پاســخ به ســؤال دوم از روش نظریۀ داده بنیاد اســتفاده شده است. زمانی که 
نظریه  ای برای تبیین یک پدیده نباشد و ازطرفی نیاز به تدوین نظریه برای موضوع مرتبط وجود داشته 
باشــد،   می توان از این روش استفاده کرد تا بتوان نظریه  ای برای این پدیده تبیین کرد. به عبارت دیگر 
روش نظریۀ داده بنیاد روشــی اســت که هدف از آن شناخت و درک تجارب افراد از رویدادها و وقایع 
در بســتری خاص است )اســتراوس و کوربین1۴، 1998(. در این روش با استفاده از داده ها نظریه  ای 
تکوین   می شود که این نظریه فرایند یا پدیده ای را تبیین   می کند. لذا ازآنجاکه پژوهشی در این زمینه 
انجام نشــده اســت، روش نظریۀ داده بنیاد برای اجرای پژوهش حاضر و برای پاسخ دهی به سؤال دوم 
پژوهش به کار رفته است. یکی از مهم ترین پیش فرض ها برای استفاده از این روش سیر پژوهشگر در 
میدان نظری مربوط به موضوع است، به عبارتی فرد باید به حساسیت نظری در ارتباط با این موضوع 
دســت پیدا کند. روش نظریۀ داده بنیاد نســخه های متعددی دارد که عبارت اند از: نسخۀ کالسیک، 
نسخۀ نظام مند، ســاختارگرا، تحلیل موقعیت و تحلیل ابعاد )فراستخواه، 139۵(. بر اساس هدفی که 
از پژوهش حاضر داریم از نســخۀ کالســیک )گلیزر( آن استفاده شده اســت. مهم ترین تفاوت نسخۀ 
نظام مند با کالســیک در نحوۀ ارائۀ نظریه تدوین شده اســت. در نسخۀ نظام مند برای تجزیه وتحلیل 
داده ها چهارچوب عمومی معرفی   شده است که به الگوی نمونۀ اصلی معروف است، اما نسخۀ کالسیک 
هرگونه چهارچوب از پیش تعیین شــده را رد   می کند. ابزار گــردآوری داده ها در این پژوهش مطالعۀ 
اســناد، منابع مکتــوب و نیز مصاحبۀ عمیق نیمه ســاختاریافته بود که داده هــای الزم از این طریق 
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گردآوری و تحلیل شد. برای پاسخ به سؤال اول، آثار و منابع مکتوب که با موضوع پژوهش مرتبط بود 
از مجالت، کتاب ها و وبگاه های گوناگون شناســایی و اســتفاده شد. عالوه بر آن در بخش روش نظریۀ 
داده بنیاد، شــرکت کنندگان در پژوهش اســتادان دانشــگاه، فعاالن حوزۀ آموزش صلح و نیز معلمان 
متوسطۀ دورۀ اول شهر تهران بودند که نمونه های پژوهش با روش هدفمند انتخاب شد و مصاحبه های 
نیمه ســاختاریافته با آن ها انجام گرفت. پژوهشــگر با انجام 1۵ مصاحبه به اشــباع نظری رسید. یک 
معیار برای کشــف دستیابی به مرحلۀ اشباْع تکرار داده های قبلی است، به  طوری که پژوهشگر مرتب با 
داده  هایی مواجه   می شود که قباًل تکرار شده است )گِریدی1۵، 201۴(. در این پژوهش نیز پژوهشگر از 
این معیار برای اثبات دســتیابی به اشباع نظری بهره گرفته است. نمونه گیری نظری در نظریۀ بنیادی 
عبارت اســت از فرایند گردآوری داده ها بر  ای خلق نظریه تا به موجب آن تحلیلگْر داده ها را گردآوری، 
کدبندی و تحلیل کند و تصمیم بگیرد چه داده هایی را گردآوری و آن ها را از کجا پیدا کند تا هم زمان 
با تکوین نظریه آن را گســترش بدهد. این فرایند گردآوری داده ها با نظریۀ نوظهور هدایت   می شــود 
)فراســتخواه، 139۵(. تجزیه وتحلیل داده های کیفی در نسخۀ کالسیک نظریۀ داده بنیاد با استفاده از 
کدگذاری و در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری یا نظری و کدگذاری انتخابی انجام شد. کدگذاری باز 
در هر دو نســخۀ کالسیک و نظام مند یکسان است، اما کدگذاری نظری و انتخابی در نسخۀ کالسیک 
با نسخۀ نظام مند تا حدودی متفاوت است. کدگذاری انتخابی به این معناست که باید کدگذاری باز را 
متوقف کرد و کدگذاری را به متغیرهایی )مقوله های محوری( محدود کرد. بنابراین در نسخۀ کالسیک 
کدگذاری انتخابی زمانی آغاز   می شود که پژوهشگر مقوله های محوری را شناسایی کرده باشد. بر این 

اساس مقوله های محوری در نسخۀ کالسیک مقوله های نظری اند. 
یکی از مشــکالت پژوهشگران کیفی اطمینان از صحت و درستی داده هاست. در این پژوهش، برای 

اطمینان از روایی پژوهش و اطمینان از صحت داده ها، اقدامات زیر انجام گرفت:
 بازبینی اعضا: چهار نفر از افراد مصاحبه شونده و صاحب نظر که در موضوع مربوط تخصص کامل 
داشــتند و صاحب نظر بودند، با درنظرگرفتن مراحل کدگــذاری، مقوله و کدهای محوری را به 
همراه مفاهیم اولیه بررســی کردند و نظرهای خود را ارائه دادند. پژوهشگر نیز اصالحات الزم را 

بر اساس همین نظرات در تجزیه وتحلیل داده ها انجام داده است.
 بررسی همکار: به کمک چهار نفر از استادان و پنج نفر از دانشجویان دکتری به بررسی کدگذاری 

پرداخته شد و دیدگاه ها و نظرهای آن ها در تدوین الگوی نهایی مدنظر قرار گرفت.
 مشــارکتی بودن پژوهش: هم زمان از افرادی به عنوان همکار و دستیار نیز در تحلیل و تفسیر 

داده ها کمک گرفته شد.
در جدول 1 مشخصات شرکت کنندگان در پژوهش ارائه شده است.



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

شناسایی مؤلفه های سواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

130
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

 جدول 1.   مشخصات شرکت کنندگان در مصاحبه                                                                                                                                  

کد 
سابقۀ فعالیت )استاد دانشگاه یا فعال حوزۀ صلح یا معلم(مدرک تحصیلیمصاحبه شونده

 1۵ سال فعال حوزه و عضو انجمن مطالعات صلح، مؤلف پنج کتاب در حوزۀ صلح و مترجم فوق لیسانس 1
پنج کتاب 

 29 سال معلم و کارشناس خبره فوق لیسانس 2

 31 سال معلم و کارشناس خبرهفوق لیسانس 3

 28 سال معلم فوق لیسانس 4

 32 سال معلم و کارشناس خبره دکتری 5

 باالتر از 20 سال استاد دانشگاه و کارشناس خبره و مؤلف کتاب درزمینۀ آموزش صلحدکتری 6

 استاد دانشگاه، کارشناس خبره و پژوهشگر فعال در حوزۀ صلح و چندفرهنگیدکتری 7

 30 ســال مدرس دانشــگاه و فعال حوزۀ صلح و عضو انجمن مطالعات صلح و مؤلف کتاب دکتری 8
آموزش صلح 

 باالتر از 30 سال استاد دانشگاه و کارشناس خبرهدکتری 9

 10 سال مدرس دانشگاه و کارشناس خبره و داشتن رساله درزمینۀ صلحدکتری10

 20 سال مدرس دانشگاه و کارشناس خبره دکتری 11

 30 سال مدرس دانشگاه و کارشناس خبره دکتری 12

 27 سال معلم و کارشناس خبره دکتری 13

 2۵ سال کارشناس خبره دانشجوی دکتری 14

 1۵ سال استاد دانشگاه و کارشناس خبره و مؤلف کتاب درزمینۀ آموزش صلحدکتری 15(

 یافته های پژوهش

 »سواد صلح« چیست؟
همان طور که در بخش قبلی اشاره شد، پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است. در بخش اول از 
روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد و تالش   شد تا ازطریق بررسی منابع مربوط به موضوع تعریف 

مناسبی برای سواد صلح ارائه شود.
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 تعریف سواد صلح
سواد صلح عبارت است از روش جدیدی در برقراری و گسترش صلح که بر اهمیت نیازهای 
غیرجســمانی بشر از قبیل تعلق، هدف و خودارزشــی16 تأکید   می کند و این نیازها را بر اساس 
چهارچوب خاصی سازماندهی   می کند. این نوع سواْد صلح را هم مجموعه  ای از مهارت ها در نظر 
  می گیرد که ما با اســتفاده از آن ها این نیازهای غیرجسمانی را به روش های سالم برآورده کنیم 
و همچنیــن صلح را مجموعه ظرفیت هایی در نظر   می گیرد کــه باید برای تحقق این مهارت ها 
گســترش پیدا کند. بر این اساس اگر سواد صلح به درستی درک و اجرا شود، به پیشرفت تمامی 

اهداف توسعۀ پایدار جهانی کمک   می کند )چپل، 2017(.
نیازهای مطرح شــده در چهارچوب سواد صلح نیازهای مربوط به سلسله مراتب مازلو را پشت 
سر   می گذارد و نشان   می دهد که نیازهای غیرجسمانی از قبیل تعلق، هدف و خودارزشی چگونه 
نیازهای مشــترک انسان ها تلقی   می شوند که ما را قادر   می ســازند تا نیازهای اساسی جسمانی 
خود را برآورده کنیم. چهارچوب ســواد صلح شــکلی از آســیب ها را نشان   می دهد که درنتیجۀ 
برآورده نشدن نیازهای غیرجسمانی به روش های سالم حاصل   می شود. چهارچوب سواد صلح به 
ما یادآوری   می کند که چگونه نژادپرستی، تبعیض جنسیتی و سایر نگرش های ظالمانه مانع درک 
صحیح و مشترک انسانیت و مانعی در برابر همدلی تلقی   می شود و ما را از دیدن اینکه نیازهای 
انســانی مشترکی داریم بازداشته  است )بنیاد صلح عصر هسته  ای، 2019(. چپل با درنظرگرفتن 
آسیب های دوران کودکی، آسیب های نژادی، دوران جنگ، درک جدیدی از وضعیت انسان ارائه 
کرد و سواد صلح را گسترش داد و سعی کرد به این سؤال بنیادی پاسخ دهد که انسان ها به چه 
چیزی نیاز دارند. تحقیقات انجام شــده وی را به اطالعات جدیدی از نیازها سوق داد و باعث شد 
که وی چهارچوبی از نیازهای انسانی را ارائه کند که سلسله مراتب مازلو را نیز پشت سر بگذارد. 
به طور خالصه تعریف ســواد صلح که درنتیجۀ کاوش مفهومی آن در منابع مکتوب بوده اســت، 

شامل موارد زیر است که در جدول 2 نشان داده شده است:

 جدول 2.   مهم ترین واژه های اساسی مربوط به تعریف سواد صلح                                                                                                                                  

مهم ترین واژه های اساسیسواد صلح

سواد صلح

نیازهای غیرجسمانی

نیازهای غیرجسمانی

مهارت های مربوط به مبارزه با نژادپرستی

مهارت های مربوط به مبارزه با تبعیض جنسیتی

درک صحیح و جدید از وضعیت انسان بودن
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همچنین برای پاســخ به سؤال پژوهش زیر)سؤال دوم( از روش نظریۀ داده بنیاد استفاده شده است: 
ابعاد و مؤلفه های سواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول شهر تهران کدام است؟

بــا تجزیه وتحلیل داده های کیفی و کدگذاری آن ها و پس از حذف کدهای اضافی و تجمیع کدهای 
تکراری 97 کد باز و 28 کد محوری شناسایی شد که در 7 کد انتخابی )مقولۀ کلی( طبقه بندی شدند. 

نتایج تجزیه وتحلیل داده ها در قالب جدول 3 ارائه شده است.

 جدول 3.   نتایج تجزیه وتحلیل مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری باز، نظری و انتخابی                                                                                                                                  

کدهای 
گزینشی

 کدهای نظری
نمونه گزاره هامنبعکدهای بازیا محوری

ید
جد

ی 
ها
یاز

ن

شناسایی 
نیازهای 
معنوی

توجه به نیازهای 
3,8,10جسمی و غیرجسمی

 در بحث ســواد صلح ما همواره با مفهوم صلح در ارتباط هســتیم. وقتی 
بحث از صلح و ســواد صلح   می شــود فقط نیازهای جسمانی فرد مطرح 

نیست.

 بازتعریف 
10،8نیازهای مازلو

 باید برداشت نیازها که به صورت سلسله مراتبی تعریف شده است )نیازهای 
مازلو( بازتعریف شــود و همۀ این موارد اساسی در قالب نیازهای اساسی 

در نظر گرفته شوند.

 نیازهای 
معنوی فردی

4,6معنا 
 نیاز به معنا در زندگی یک اصل اســت و باید در سواد صلح به آن توجه 

کرد.

5،10هدف
 موارد زیادی از معنویات در این مبحث وجود دارد نیازهایی از قبیل نیاز 
به آزادی، دموکراسی، داشتن هدف و معنا در زندگی همه و همه باید در 

مجموعۀ نیازهای اساسی بشریت تعریف شود.

10,11تعلق
 چهارچوب ســواد صلح درمجموع چندین نیاز غیرجســمی انســان را 
شناسایی   می کند که باید برای درک وضعیت انسان در اولویت قرار بگیرد 

که یکی از آن ها تعلق است.

3,4,10شکل دهی جهان بینی
 نیاز به داشتن دیدگاه تعریف شده یا همان جهان بینی در سواد صلح باید 

تعریف شود و برای یادگیری آن حتماً باید برنامه داشت.

3بیان

 همان طور که همۀ ما می دانیم انسان ها موجوداتی اند که برای بیشتر وقایع 
توضیحات مناســبی ارائه   می دهند و سعی   می کنند آن را تشریح کنند. 
برای نمونه وقتــی صاعقه  ای به زمین برخورد   می کند ما تالش   می کنیم 
علل و چگونگی آن را تشریح کنیم. انسان تنها گونه  ای از موجودات است 
که سعی   می کند تا توضیحات علمی و حتی دینی دربارۀ این پدیده )برای 
مثال( ارائه کند. نکتۀ بســیار مهم در این زمینــه اینکه این توضیحات 
به تناســب فرهنگ و جوامع گوناگون برای پدیده های یکســان متفاوت 
است. به عبارتی واقعیات در جوامع گوناگون و بر اساس شرایط فرهنگی 
و سایر شرایط تشریح   می شوند. لذا نیاز انسان در عصر امروزی به توانایی 

بیان در سطح جامعه نیازی ضروری است.
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کدهای 
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ید
جد

ی 
ها
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)ادامه(
 نیازهای 

معنوی فردی

2،6خودارزشی

 از دیگر نیازهای اساسی انسان خودارزشی است که همواره نادیده گرفته 
  می شــود. در روزگار امروزی وقتی مردم تحقیر یا اذیت   می شوند و ارزش 
خود را در شرایط نامناسبی درک   می کنند، برخی از آن ها ممکن است به 
خودشان صدمه بزنند و حتی خودشان را تلف کنند. اما نکتۀ بسیار مهم 
این است که آن ها دربارۀ علت صدمه به خود تأمل و تفکر   می کنند. بر این 
اساس اگر کسی تحقیر نشود و ارزش شخصی خود را ازدست رفته نبیند، 
تفکر خودکشی در وی به ندرت شکل   می گیرد. بالعکس اگر شخصی مورد 
آزار و نفرت قرار بگیرد و ارزش خود را ازدست رفته ببیند، این گونه افکار 

در وی شکل   می گیرد.

10,11تعلق
 چهارچوب ســواد صلح درمجموع چندین نیاز غیرجســمی انســان را 
شناسایی   می کند که باید برای درک وضعیت انسان در اولویت قرار بگیرد 

که یکی از آن ها تعلق است.

3,4,10شکل دهی جهان بینی
 نیاز به داشتن دیدگاه تعریف شده یا همان جهان بینی در سواد صلح باید 

تعریف شود و برای یادگیری آن حتماً باید برنامه داشت.

3بیان

 همان طور که همۀ ما می دانیم انسان ها موجوداتی اند که برای بیشتر وقایع 
توضیحات مناســبی ارائه   می دهند و سعی   می کنند آن را تشریح کنند. 
برای نمونه وقتــی صاعقه  ای به زمین برخورد   می کند ما تالش   می کنیم 
علل و چگونگی آن را تشریح کنیم. انسان تنها گونه  ای از موجودات است 
که سعی   می کند تا توضیحات علمی و حتی دینی دربارۀ این پدیده )برای 
مثال( ارائه کند. نکتۀ بســیار مهم در این زمینــه اینکه این توضیحات 
به تناســب فرهنگ و جوامع گوناگون برای پدیده های یکســان متفاوت 
است. به عبارتی واقعیات در جوامع گوناگون و بر اساس شرایط فرهنگی 
و سایر شرایط تشریح   می شوند. لذا نیاز انسان در عصر امروزی به توانایی 

بیان در سطح جامعه نیازی ضروری است.

2،6خودارزشی

 از دیگر نیازهای اساسی انسان خودارزشی است که همواره نادیده گرفته 
  می شــود. در روزگار امروزی وقتی مردم تحقیر یا اذیت   می شوند و ارزش 
خود را در شرایط نامناسبی درک   می کنند، برخی از آن ها ممکن است به 
خودشان صدمه بزنند و حتی خودشان را تلف کنند. اما نکتۀ بسیار مهم 
این است که آن ها دربارۀ علت صدمه به خود تأمل و تفکر   می کنند. بر این 
اساس اگر کسی تحقیر نشود و ارزش شخصی خود را ازدست رفته نبیند، 
تفکر خودکشی در وی به ندرت شکل   می گیرد. بالعکس اگر شخصی مورد 
آزار و نفرت قرار بگیرد و ارزش خود را ازدست رفته ببیند، این گونه افکار 

در وی شکل   می گیرد.

10,11تعلق
 چهارچوب ســواد صلح درمجموع چندین نیاز غیرجســمی انســان را 
شناسایی   می کند که باید برای درک وضعیت انسان در اولویت قرار بگیرد 

که یکی از آن ها تعلق است.

3,4,10شکل دهی جهان بینی
 نیاز به داشتن دیدگاه تعریف شده یا همان جهان بینی در سواد صلح باید 

تعریف شود و برای یادگیری آن حتماً باید برنامه داشت.

 جدول 3.   )ادامه( 
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معنوی فردی

3بیان

 همان طور که همۀ ما می دانیم انسان ها موجوداتی اند که برای بیشتر وقایع 
توضیحات مناســبی ارائه   می دهند و سعی   می کنند آن را تشریح کنند. 
برای نمونه وقتــی صاعقه  ای به زمین برخورد   می کند ما تالش   می کنیم 
علل و چگونگی آن را تشریح کنیم. انسان تنها گونه  ای از موجودات است 
که سعی   می کند تا توضیحات علمی و حتی دینی دربارۀ این پدیده )برای 
مثال( ارائه کند. نکتۀ بســیار مهم در این زمینــه اینکه این توضیحات 
به تناســب فرهنگ و جوامع گوناگون برای پدیده های یکســان متفاوت 
است. به عبارتی واقعیات در جوامع گوناگون و بر اساس شرایط فرهنگی 
و سایر شرایط تشریح   می شوند. لذا نیاز انسان در عصر امروزی به توانایی 

بیان در سطح جامعه نیازی ضروری است.

2،6خودارزشی

 از دیگر نیازهای اساسی انسان خودارزشی است که همواره نادیده گرفته 
  می شــود. در روزگار امروزی وقتی مردم تحقیر یا اذیت   می شوند و ارزش 
خود را در شرایط نامناسبی درک   می کنند، برخی از آن ها ممکن است به 
خودشان صدمه بزنند و حتی خودشان را تلف کنند. اما نکتۀ بسیار مهم 
این است که آن ها دربارۀ علت صدمه به خود تأمل و تفکر   می کنند. بر این 
اساس اگر کسی تحقیر نشود و ارزش شخصی خود را ازدست رفته نبیند، 
تفکر خودکشی در وی به ندرت شکل   می گیرد. بالعکس اگر شخصی مورد 
آزار و نفرت قرار بگیرد و ارزش خود را ازدست رفته ببیند، این گونه افکار 

در وی شکل   می گیرد.

نیازهای 
معنوی 
اجتماعی

1,3,4پرورش روابط

 چهارچوب ســواد صلح درمجموع تعدادی نیاز غیرجســمی انســان را 
شناسایی   می کند که باید برای درک وضعیت انسان در اولویت قرار بگیرد. 
پــرورش و تقویت روابط با افراد در جامعه یکی از این نیازهاســت که در 

سواد صلح کاربرد دارد.

6,7,9چالش و انتقاد
 امروزه انتقاد از مهارت های مهم بشر است. در آموزه های صلح برای ایجاد 
صلحی پایدار و ارتقای مهارت های مربوط به ســواد صلح انتقاد ضروری 

است.

از دیگر نیازهای غیرجســمانی که سواد صلح در شناسایی آن به ما کمک 5,10تعالی
  می کند، مسئلۀ تعالی است. 

نیازهای 
اخالقی 

10وجدان

ســواد صلح مقولۀ صلح را مجموعه  ای از مهارت های عملی در نظر   می گیرد 
که به ما امکان   می دهد صلح واقع بینانه را در زندگی خود گسترش دهیم. 
سواد صلح به ما کمک   می کند تا ظرفیت های انسانی خود را برای همدلی 

و وجدان گسترش دهیم.

 نیاز به خیال پردازی برای صلح و گسترش سواد صلح ضروری است.2,10تخیل

5امید واقع بینانه

 ســواد صلح مقولۀ صلح را نه فقط هدف بلکــه مجموعه  ای از مهارت های 
عملی در نظــر   می گیرد که به ما امکان   می دهد صلــح واقع بینانه را در 
زندگی خودمان، جوامع، میان کشورها و درنهایت جهان گسترش دهیم. 
سواد صلح به ما کمک   می کند تا ظرفیت های انسانی خود را برای همدلی 

و امید واقع بینانه رشد دهیم.

 جدول 3.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

135
 ë 83 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 پاییز 

زهره طهماسبی  کورش فتحی واجارگاه  باقر انصاری  اسداهلل عباسی

کدهای 
گزینشی

 کدهای نظری
نمونه گزاره هامنبعکدهای بازیا محوری

لح
 ص
سی

سا
ی ا

ها
ت 
هار

و م
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ی ظ
سای

شنا

ظرفیت های 
صلح

3,5صلح با خود
 صلح در اولین الیه از درون خود افراد شــروع   می شود و انسان اول باید با 

خود در صلح باشد یعنی صلح درونی داشته باشد.

صلح به عنوان افزایش 
5,6,1،2ظرفیت و توانایی

 سواد صلح تالش برای افزایش مهارت های اساسی برای زندگی است.
 صلــح را ظرفیت هایی در نظر   می گیرد که باید برای تحقق این مهارت ها 
گسترش یابد. بر این اساس اگر سواد صلح به درستی درک و اجرا شود، به 

پیشرفت تمامی اهداف توسعۀ پایدار جهانی کمک   می کند.

صلح ابزاری برای تأمین 
5,6نیازهای جسمی

 سواد صلح این شایستگی ها و ظرفیت ها را در افراد شکل داده است و برای 
رفع نیازهای جسمی کمک   می کند.

ارائۀ راه حل برای 
6مشکالت

 سواد صلح مهارت های تحمل و حل مشکالت را در افراد شکل و گسترش 
  می دهد.

کمک به آموزش فراگیر 
4,11و عادالنه

 ســواد صلح ازطریق گســترش و تعمیق الگوهای آموزشی در یادگیری 
اجتماعی بر انواع آسیب ها از قبیل آسیب های دوران کودکی، آسیب های 
ناشــی از جنگ و تبعیضات نژادی و نیز پیوند میان این موارد و ســایر 
موانع اجتماعی تأکید   می کند کــه مانعی برای آموزش فراگیر و عادالنه 

به شمار   می روند.

محافظت از سایر ابعاد 
5،8حقوق بشر

  به رسمیت شناختن آموزش سواد صلح حقی جهانی است که برای هر فردی
در هر جامعه ضروری اســت زیرا سواد صلح ما را برای محافظت از سایر 

حقوق انسانی خود توانا می کند.

ظرفیت های 
شخصی و 

روانی

10,11زبان
 چهارچوب سواد صلح عبارت اســت از مجموعه  ای از ظرفیت ها از قبیل 
همدلــی، وجدان، امید، کنجکاوی، تخیل، زبــان که باید برای کارآمدی 

مهارت ها و عادات ما گسترش یابند.

4استدالل
 از عناصر مهم ســواد صلح که مجموعه  ای از ظرفیت های مهم را شــامل 

  می شود، استدالل است.

3نظم
 ســواد صلح مجموعه  ای از ظرفیت ها مانند نظم را شامل   می شود که باید 

برای ارتقای توانایی ها و مهارت ها گسترش یابند.

گسترش 
ظرفیت های 

انسانی

3،5دانش و نگرش صلح 
 هدف ایجاد نگرش مثبت به صلح و نگرش منفی به خشونت و نیز هدف 

دیگر ایجاد مهارت ها و دانش مربوط به صلح است.

6آرامش پروری در خود

 داشــتن آرامش همواره در شــخصیت فرد برجسته بوده است و اهمیت 
آن بر همۀ ما روشن اســت. رشد و پرورش این مهارت که به نظرم جزو 
مهارت های زیرساختی است، برای رشد شخصیتی فرد ضروری است که 

در سواد صلح هم به آن توجه شده است.
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ت
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ق م

دقی
ک 

در

انسانیت 
مشترک

همدلی در شرایط 
4،6سخت

 ســواد صلح انسان بودن را در همدلی با افراد جامعه و اطرافیان در هنگام 
شرایط سخت زندگی معنا   می کند.

2,3شهروند جهانی  شدن
 در عصر کنونی از ما   می خواهند که مهارت های خود را متناسب با شرایط 
جهانی تقویت کنیم و خودمان را به عنوان شهروندی جهانی رشد دهیم.

تعاون و 
همبستگی

3تشریک مساعی
 در ســواد صلــح معیارهای مهــم انســان بودن در دنیــای واقعی و در 

تشریک مساعی با اطرافیان تأکید شده است.

5کمک به دیگران
 در ســواد صلح انســانیت در همکاری و تعاون با افرادی است که با آن ها 

در ارتباط هستیم.

عناصر جهانی 
احترام

رفتار محترمانه با 
2،3،4،6دیگران

 احتــرام به همۀ دین ها، مذهب ها و احتــرام به تفاوت ها )همۀ قومیت ها، 
ملت ها، رنگ ها، ســلیقه ها و همۀ تفاوت هایی که خدا در وجود انسان ها 
قرار داده اســت(. به همه احترام بگذاریم و همۀ آدم ها را جدای از اینکه 

چه کسی اند محترم بشماریم.

5همدلی با دیگران
 از ویژگی های ســواد صلح   می تــوان به احترام به یکدیگــر در جامعه و 
همکاری کــردن باهم، احترام به خود، همدلی با دیگران و مهربان بودن با 

آن ها، اعتماد به خود و دیگران اشاره کرد.

حل مناقشات بین 
6 فردی

 درواقع سواد صلح در پایین ترین سطحش   ممکن است هدف های جزئی تر 
را دربربگیرد، مثل شیوۀ حل تعارض ها و مناقشات بین فردی.

عی
ما
جت
ط ا

رای
 ش
ق
دقی

ک 
در

درک دقیق 
بی عدالتی 
ساختاری

5فاصلۀ طبقاتی
 شــما وقتی می خواهید دربارۀ ابعاد و مؤلفه های سواد صلح   صحبت کنید 
در درجۀ اول و مهم تر از هرچیز مفاهیم کلی مثل برابری، حقوق انسان ها 

و فاصلۀ طبقاتی مطرح   می شوند.

3،6بی عدالتی اجتماعی
 مــواردی از قبیل انواع بی عدالتی ها در جامعه، وجود انواع گوناگون فقر و 
تالش برای رفع این موارد نمونه هایی اند که ســواد صلح همواره به علت 

وجود آن ها توجیه می شود.

3،6بی عدالتی اقتصادی
 در بحث از سواد صلح، حقوق انسان ها جدای از رنگ پوست، نژاد، فرهنگ 

و غیره است و باید معنای دقیق عدالت اقتصادی را مدنظر قرار دهیم.

کمک به 
بهزیستی 
شخصی، 

اجتماعی و 
سیاسی

1,8تأمین نیازهای مادی
 نیازهای غیرجســمانی تعریف شــده در صلح نیازهای مشترک انسان ها 
تلقی   می شــوند و ما را قادر   می ســازند تا نیازهای اساسی جسمانی خود 

را برآورده کنیم.

استفادۀ مناسب از 
6,8فضای مجازی

 برای کســب مهارت های مربوط به ســواد صلح، اســتفادۀ مناســب از 
دستاوردهای فضای مجازی کارآمدی بیشتری دارد.
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درک انواع فقر 
در جامعه

5،10فقر مادی
 فقر مادی در جامعه آثار مخربی دارد که در دستورالعمل های سواد صلح 
به آن توجه ویژه  ای شده است و تالش   بر این است که با آن مقابله شود.

5،10فقر معنوی

 فقر معنوی شامل فقر در هدف و سوءبرداشت از معناست. همچنین فقر 
معنوی ممکن است فقر تعلق و فقر مربوط به خودارزشی را شامل شود. 
فقر معنوی زمانی شــکل   می گیرد که افراد منابع سالمی از اهداف، معنا، 
تعلق و خودارزشــی را نداشته باشند و این نیازها برای ترویج خشونت و 
بی عدالتی استفاده شود، در این حالت نیز دچار فقر معنوی   می شوند. لذا 
ترویج خشــونت و رفتار متناقض با دستورالعمل های مربوط به صلح فقر 

معنوی را به دنبال دارد.

کمک به رفع 
آسیب های 
اجتماعی

2,3درک نژادپرستی

 باسوادبودن در صلح شامل درک این مسائل است که نژادپرستی چگونه 
توانایی ما را برای دیدن این مسئله تحت تأثیر قرار   می دهد که ما انسان ها 
عالوه بــر اینکه نیازهای جســمی از قبیل غذا، ســرپناه و ایمنی داریم، 
نیازهای غیرجسمی از قبیل تعلق، هدف و خودارزشی نیز داریم که باید 

برآورده شوند.

3درک تبعیض جنسیتی
 تبعیض جنسیتی از ویژگی هایی اســت که مقولۀ صلح و مهارت های ما 
را برای تأمین نیازهای اساســی تحت تأثیــر قرار   می دهد؛ پس عاملی در 

سواد صلح است.

2درک بی عدالتی
 ســازوکارها و عملکردهای بی عدالتی ما را از دیدن کامل عناصر مشترک 
انســانی بازمی دارد. در یادگیری مهارت های سواد صلح باید از بی عدالتی 

درک صحیحی به دست آورد.
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روابط انسانی 
سازنده

1,4 کیفیت رابطه با خود
 توانایی و مهارت های ایجاد روابط سازنده با خود از ویژگی های مهم حرفۀ 
معلمی اســت که در مهارت های مربوط به ســواد صلــح نیز باید به آن 

توجه کرد. 

کیفیت رابطه با دیگران 
1,3,4و جهان اطراف

 توانایی و مهارت های ایجاد روابط سازنده با جهان اطراف از ویژگی های 
مهــم حرفۀ معلمی اســت که در ســواد صلح نیز بیشــتر به آن توجه 

می شود.

1,3،5روابط انسانی بین فردی
 در ســواد صلح بین فردی که در آن روابط ُخرد انسانی از قبیل خانواده یا 

روابط فردی در سطح اجتماع و گروه های کوچک مدنظر است.

1،5،6دانش ارتقای روابط
 اگر انسان را موجودی همواره در رابطه )رابطه با خود، دیگران،  جوامع، 
طبیعت و هســتی( بدانیم، صلح را می توانیــم کیفیت این رابطه تلقی 

کنیم.
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باورهای 
انسانی

احترام به طبیعت و 
1,3,4زیبایی

 انسان دارای سواد صلح به محیط زیست احترام   می گذارد، زیبایی طبیعت 
را برای زندگی مهم   می داند و افراد را در احترام گذاشتن سوا نمی کند.

 معلمی که سواد صلح دارد صلح شناس و صلح دوست است.1،5صلح شناسی

1،5،8صلح درونی
 صلح با خود یا صلح درونی از ویژگی های معلمانی اســت که سواد صلح 

دارند. 

عالقه مندی به حرفۀ 
4معلمی

 در مرحلــۀ اول معلمی که گام در حوزۀ صلح گذاشــته اســت به حرفۀ 
خود عالقه مند اســت و این عالقه مندی موتور محرکۀ وی برای کســب 

مهارت های اساسی در حوزۀ صلح است.

3،4،8انسان دوستی
 انسان دوستی رکن اصلی در آموزش صلح است. سواد صلح برای رسیدن 
به اهداف آموزش صلح، انسان دوســتی را یکــی از اصول بنیادی در نظر 

  می گیرد.

احترام به 
تفاوت های 
فردی و 
گروهی

احترام به تفاوت های 
1,2,3نژادی

 معلمی که سواد صلح دارد با تفاوت ها و تنوع ها در فکر و فرهنگ و عقیده 
آشناست و به آن ها احترام   می گذارد.

احترام به تفاوت های 
 معلمی که سواد صلح دارد به تنوع و تفاوت های زبانی احترام   می گذارد.2,3،7زبانی

احترام به تفاوت های 
1,2,4جنسیتی

 معلمی که ســواد صلح دارد به تفاوت های جنســیتی در جامعه احترام 
  می گذارد.

احترام به تفاوت های 
1,2,4طبقاتی

 معلمی که سواد صلح دارد با تفاوت ها و تنوع ها در فکر و فرهنگ و عقیده 
آشنا است و به آن ها احترام   می گذارد.

تفکر انتقادی

2,3،5فهم مذاکره و گفت وگو
 از ویژگی های دیگر معلمی که ســواد صلح دارد داشــتن فهم مذاکره و 

گفت وگو برای حل مشکالت است.

2روحیۀ پرسشگری
 داشتن روحیۀ پرسشگری اصلی ترین ویژگی معلمان صلح پیشه است. به 
عبارتی داشــتن توان پرسشــگری یکی از عناصر سواد صلح در معلمان 

است.

2,3،5اعتقاد به آزادی بیان
 معلم به دانش آموزان اجازۀ آزادی بیان بدهد تا آزادانه عقاید خودشــان 

را ابراز کنند.

2،5انعطاف پذیری در رفتار 
 معلمی که ســواد صلح دارد انعطاف پذیر اســت )در فکر و عمل(، تصلب 

فکری و تعصب بی جا ندارد.
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ویژگی های 
شخصیتی

 صلح یعنی داشــتن آرامش درونی و بیرونی، فردی که رفتارهای تنش زا 3,4رفتار آرام و عاطفی
ندارد و رفتاری عاطفی دارد.

3اعتمادبه نفس
 همۀ افراد برای او محترم اند و تفاوتی در احترام گذاشــتن میان انسان ها 
قائل نمی شود. معلمی که ســواد صلح دارد یعنی در عین اعتمادبه نفس 

عزت نفس نیز دارد. 

 معلمی می تواند دارای سواد صلح باشد که نقش خود را در جهان بشناسد، 3،6خودشناسی
خودشناسی او کامل شده باشد و هدف از آموختن و آموزش دادن را بداند.

تعهد و احساس 
4مسئولیت

 تعهد و احساس مسئولیت که هدف اولیۀ آموزش صلح است، با هدف به 
کمال رساندن شخصیت افراد، مستلزم تربیت اخالقی عمیق و چندبعدی 

است.

 معلمی که ســواد صلح دارد توانایی الزم را بــرای ایجاد توازن بین ابعاد 1توازن بین ابعاد وجودی
گوناگون شخصیت خود کسب   می کند.

معلم دارای سواد صلح هرروز در حال یادگیری است، به خود اجازۀ خشونت 3،5،6پرهیز از خشونت
نمی دهد، صبور و مهربان است و از جایگاه مهمی که دارد آگاه است.

 داشــتن مهارت های ارتباطی از شــاخص های معلمان دارای سواد صلح 3مهارت های ارتباطی
است.

رفتار مسالمت آمیز با 
1,3،5،6دانش آموزان

 شخصی که سواد صلح دارد به نظر من از هویت زدایی از انسان های دیگر 
پرهیز   می کند و کاری نمی کند که انســان ها دچار خودبیگانگی شــوند 
یــا با محیط اجتماعی خود احســاس بیگانگی کنند، بلکه با مخاطبان و 

دانش آموزان خود رفتاری مسالمت آمیز دارد.

رفتار مسالمت آمیز با 
1,3،5،6محیط اطراف

 در مطالعات صلح هم راه هایی جســت وجو می شود تا کیفیت رابطه را از 
وضعیت غیرانسانی، غیرمسالمت آمیز، ناعادالنه،  خشونت آمیز و غیرسازنده 

به مسالمت آمیز، عادالنه، خشونت پرهیز و سازنده و متوازن تبدیل کند.

الگوی مناسب برای 
6،7دانش آموزان

 نقش الگویی معلم با توجه به رفتارهایی که از خود بروز   می دهد در سواد 
صلح مهم است. دانش آموز یا یادگیرنده هرگونه تعارضی را در رفتار معلم 

خود ببیند قطعاً نخواهد پذیرفت و نتیجۀ معکوس خواهد گذاشت.

چندفرهنگی 
بودن

2,4،5پرهیز از نژادپرستی
 فردی که سواد صلح دارد با تفاوت ها و تنوع ها در فکر و فرهنگ و عقیده 
آشناســت و به تفاوت ها احترام   می گذارد و مبارزه با نژادپرســتی را در 

سرلوحۀ کار خود قرار   می دهد.

2،6،7توجه به فرهنگ ملی
 به نظام در جوامع چندفرهنگی اولین آموزۀ آموزِش صلح توجه به فرهنگ 
ملی اســت. سواد صلح نیز این آموزه را در نظر   می گیرد، زیرا صلح حول 

این محور شکل   می گیرد. 

توجه به فرهنگ های 
 از ویژگی های ســواد صلح ضمن توجه و اولویت قراردادن فرهنگ ملی، 2،5،6بومی

توجه به خرده فرهنگ ها و آداب ورسوم بومی است. 

 شخصی که سواد صلح دارد باید دید چندفرهنگی داشته باشد. 6توانایی بین فرهنگی

 جدول 3.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

شناسایی مؤلفه های سواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

140
ë شمارة 83

ë سال بیست ویکم 
ë پاییز 1401

کدهای 
گزینشی

 کدهای نظری
نمونه گزاره هامنبعکدهای بازیا محوری
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 اج
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رد
ح ف

طو
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انۀ
ه گ
 س
صر

عنا
 

درک دقیق 
جهان و 

جایگاه خود 
در آن

2,3,4شناخت مسائل جهانی
 آگاهی از مســائل گوناگون جهانی همواره در آگاهی جامعه ســهم دارد. 
آمــوزش صلح به این مؤلفه توجه دارد و در مهارت های مربوط به ســواد 

صلح نیز جایگاه خود را دارد.

تحقیق درزمینۀ مسائل 
4جهانی

 آگاهی از مسائل گوناگون جهانی کمک   می کند برای برقراری صلح پایدار 
درزمینۀ این مســائل تحقیق و تفحص کند. ســواد صلح برای کمک به 

برقراری صلح پایدار این مهارت را شامل   می شود.

به روزکردن اطالعات 
3,10خود

 داشتن سواد رسانه و فناوری های ارتباطی برای استفاده از آن در آموزش 
صلح از ویژگی ها و شایســتگی هایی است که باید معلم صلح پیشه داشته 

باشد.

درک نیازهای 
مشترک 
انسانی

درک نیازهای 
2,6روان شناختی

 این نوع سواد صلح را هم مجموعه  ای از مهارت ها در نظر   می گیرد که ما با 
استفاده از آن ها نیازهای روان شناختی را با روش های سالم برآورده کنیم.

3درک نیازهای اجتماعی
 در سواد صلح ازطریق توجه به آسیب های اجتماعی تالش   می شود که ما 

درک صحیحی از نیازهای اجتماعی داشته باشیم.

گسترش 
مهارت های 
فردی و 
اجتماعی

گسترش مهارت های 
6،7ارتباطی ـ کالمی

 مهارت های فردی و گروهی در ســواد صلح اهمیــت دارند. ازجملۀ این 
مهارت ها مهارت های کالمی است.

گسترش مهارت های 
4,6غیرکالمی

 در کنار مهارت های کالمی، مهارت های غیرکالمی در سواد صلح جایگاه 
خود را دارند.

10خردورز و آزادمنش
 اعتقاد به آزادی انســان، احترام به حقوق افراد و جایگاه تعقل در زندگی 

بشری در مفهوم صلح وجود دارد.

داشتن مهارت 
5,7تاب آوری

 انتقادپذیری و توانایی تحمل مشکالت و عقاید متضاد از مهارت های سواد 
صلح است.

5,10توانایی توصیف شفاف
 خودبیانگری و داشــتن مهارت های مربوط به توصیف از شایستگی های 

سواد صلح است.

تن
س
 زی
نر
ه

برقراری صلح 
واقع بینانه در 
تمام سطوح 
محلی، ملی و 

جهانی

1,2,4,5ایجاد صلح پایدار
 ترویج و گسترش پایدار اقتصادی و اجتماعی که خود   می تواند زمینه  ساز 

تنش زدایی باشد و صلح پایدار را در جامعه شکل دهد.

توانایی مراقبت از خود 
6،7،13و دیگران

 مهارت هــای مربوط به مراقبت از خود و نیز دیگران در ایجاد صلح پایدار 
تأثیرگذار است و برای کسب مهارت های سواد صلح ضروری است.
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( ه
مه
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(

هنر 
گوش دادن

5،6توجه به گفت وگو
 گفت وگو و توجه به اهمیت آن در بررســی مســائل و مشکالت جامعه و 
نیز در برقراری صلح پایدار مهم اســت. افراد برای کسب سواد صلح باید 

به این مهم توجه کنند.

2،14قدرت پرسشگری
 داشتن روحیۀ پرسشگری اصلی ترین ویژگی افراد صلح طلب است که به 

دنبال کسب مهارت های مربوط به سواد صلح اند.

شناخت تفاوت 
2،14دیدگاه ها

 احترام بــه تفاوت در دیدگاه ها و پذیرفتــن آن در جامعه را   می توان در 
برقراری صلح در جامعه ضروری دانست.

درک واقعیت

آگاهی سیاسی و 
4,10اجتماعی

 افراد صلح پیشه ای که سواد صلح دارند از مسائل مهم سیاسی و اجتماعی 
آگاه اند.

3,4آگاهی از مسائل دنیا
 آگاهی از مســائل مختلف دنیا در حوزه های گوناگون را   می توان از عناصر 

سواد صلح نام برد.

مسئولیت 
نسبت به 

خلقت

3،4،12حفاظت از محیط زیست
 فردی که دارای سواد صلح است، روحیۀ زندگی مسالمت آمیز با دیگران و 

طبیعت و سایر موجودات دارد.

مسئولیت نسبت به 
 3,4,5حیوانات

 عالوه  بر اینکه حقوق همۀ انســان ها را رعایــت   می کند، حتی به حقوق 
حیوانات احترام   می گذارد و نسبت به آن ها مسئولیت دارد.

مسئولیت نسبت به 
4,8انسان های کم توان

 کســی که سواد صلح دارد نسبت به همۀ افراد جامعه، به ویژه انسان های 
ناتوان و کم توان، احساس مسئولیت   می کند.

سواد بقا

شناسایی ریشۀ 
2،9،15مشکالت

 شناســایی مسائل اساسی جامعه و مهم تر از آن ارائۀ راه حل مناسب برای 
آن از نیازهای ضروری جوامع امروزی اســت کــه   می توان آن را در گرو 

مهارت های مربوط به سواد صلح دانست.

3,4،6التزام به قانون
 اعتقــاد بــه اینکه همۀ افــراد در برابــر قانون یکی هســتند و در بیان 
عقیده آزادند. احترام به یکدیگــر در جامعه و همکاری کردن باهم برای 

عملی کردن قوانین.

درک آثار مخرب 
2,4فناوری ها

 توجه به آثار مخرب فناوری ها و فضای مجازی جزو مهارت های اساســی 
افراد در جامعۀ امروزی است که در سواد صلح به آن توجه   می شود.

تالش عملی به منظور 
1,3,4حفظ منابع طبیعی

 داشتن سواد صلح یعنی احترام به محیط زیست و احترام به محیط زیست 
یعنی تالش و اقدام عملی برای حفظ منابع طبیعی و استفادۀ بهینه از آن
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در ادامه هرکدام از مؤلفه های ســواد صلح و مقوله های مربوط به آن ها با استفاده از شواهد برگرفته 
از نمونه هایی از مصاحبه ها تبیین   می شود. بر این اساس مهم ترین مؤلفه های سواد صلح شامل موارد زیر 

است:

  1.  نیازهای جدید )شناســایی نیازهای معنوی، نیازهای معنوی فردی، نیازهای معنوی 
اجتماعی، نیازهای اخالقی(

بر اســاس دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش، ســواد صلح دیدگاه سلسله مراتبی نیازهای 
مازلو را بازتعریف   می کند. برای نمونه مصاحبه شوندۀ 8 بر این باور است: »در بحث سواد صلح 
ما همواره با مفهوم صلح در ارتباطیم. وقتی بحث از صلح و ســواد صلح   می شود فقط نیازهای 
جســمانی فرد مطرح نیســت. موارد زیادی از معنویات در این مبحث وجود دارد؛ نیازهایی از 
قبیل نیاز به آزادی، دموکراســی، داشتن هدف و معنا در زندگی همه و همه باید در مجموعه 
نیازهای اساسی بشــریت تعریف شود. باید برداشت نیازها که به صورت سلسله مراتبی تعریف 
شــده است بازتعریف شود و همۀ این موارد اساســی در قالب نیازهای اساسی در نظر گرفته 
شوند«. مصاحبه شوندۀ ۴ در این زمینه اظهار   می کند: »باید به نیازهای اساسی معنوی به عنوان 
اصلی در زندگی در ســواد صلح در کنار نیازهای جســمانی توجه شود. نیاز به خیال پردازی، 
نیاز به داشــتن دیدگاه تعریف شده یا همان جهان بینی در سواد صلح باید تعریف شود و برای 
یادگیری آن حتماً باید برنامه داشــت. درمجموع باید گفت که ســواد صلح به نیازهای روانی 

انسان هم توجه دارد«.

  2.  شناســایی ظرفیت ها و مهارت های اساســی صلح )ظرفیت های صلح، ظرفیت های 
شخصی و روانی، گسترش ظرفیت های انسانی(

از مؤلفه هــای دیگــر ســواد صلح ظرفیت ها و مهارت های اساســی اســت کــه از دیدگاه 
شرکت کنندگان در پژوهش مطرح شده است. شرکت کنندۀ 3 سواد صلح را تالش برای افزایش 
مهارت های اساســی در زندگی تعریف   می کند و   می گوید: »وجود شایســتگی ها و قابلیت های 
صلح در افراد یعنی داشــتن دانش صلح، مهارت ایجاد صلح و نگرش صلح آمیز. سواد صلح این 
شایســتگی ها و ظرفیت ها را در افراد شکل و گسترش   می دهد«. مصاحبه شوندۀ ۵ نیز صلح با 
خود و صلح درونی را از ظرفیت های ســواد صلــح معرفی   می کند: »به نظر من صلح در اولین 
الیه از درون خود افراد شروع   می شود و انسان اول باید با خود در صلح باشد یعنی صلح درونی 
داشــته باشــد و در ســطح باالتر او با نزدیکان خود، یعنی خانواده و اقوام، در صلح باشد و در 
الیه های بعدی با هم محلی ها، همشهری ها، هم والیتی ها، هم وطنان خود و درنهایت با جهانیان 
و با بشریت در صلح باشد و به صلحی جهانی فکر کند. به این منظور ابتدا شخص باید از خود، 
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داشــته ها، توانایی ها و کمبودهایش و از اطرافیان تا سطوح باالتر شناخت کافی داشته باشد تا 
بتواند وجوه مشترک میان خود و دیگران را درک کند«.

  3.  درک دقیق معنای انســانیت )انسانیت مشترک، تعاون و همبستگی، عناصر جهانی 
احترام(

از مؤلفه های مهم سواد صلح درک دقیق معنای انسانیت یا انسان بودن است. مصاحبه شوندۀ 
2 هدف اصلی سواد صلح را درک واقعی انسان بودن معرفی   می کند و اظهار می کند: »در سواد 
صلح راه ورســم انســان بودن به ما نشان    داده می شــود، معنای واقعی انسانیت برای ما تعریف 
  می شود، معیارهای مهم انسان بودن در دنیای واقعی و در میدان زندگی تأکید و انسان بودن در 
همدلی با افراد جامعه و اطرافیان در هنگام شــرایط سخت زندگی معنا   می شود. در سواد صلح 
انسانیت در همکاری و تعاون با افرادی است که با آن ها در ارتباطیم. به نظر من در سواد صلح 
برخی مؤلفه های انســانیت بر اساس شرایط زمانی بازتعریف   می شود. من باور دارم که در عصر 
کنونی از ما   خواســته  می شود که مهارت های خود را متناسب با شرایط جهانی تقویت کنیم و 

خودمان را به عنوان شهروندی جهانی ارتقا دهیم«.

  4.  درک دقیق شــرایط اجتماعی )درک دقیق بی عدالتی ساختاری، کمک به بهزیستی 
شخصی، اجتماعی و سیاســی، درک انواع فقر در جامعه، کمک به رفع آسیب های 

اجتماعی(
مفهوم صلح همواره تداعی گر مفهوم جنگ اســت، اما هیچ گاه جنگی فیزیکی رخ نمی دهد 
که از صلح سخن به میان آید. رخدادها و آسیب های زیادی در جوامع اتفاق می افتد که وجود 
صلح را توجیه   می کند. مــواردی از قبیل انواع بی عدالتی ها در جامعه، وجود انواع فقر و تالش 
برای رفع این موارد نمونه هایی اند که ســواد صلح همواره به علت وجود آن ها توجیه می شود. 
شــرکت کنندگان در پژوهش شــرایط اجتماعی و درک این شرایط را از مؤلفه های سواد صلح 
معرفی کرده اند. ازجمله مصاحبه شوندۀ 6 چنین اظهارنظر کرده است: » شما وقتی می خواهید 
به ابعاد و مؤلفه های سواد صلح توجه کنید در درجۀ اول و مهم تر از هرچیز مفاهیم کلی مثل 
برابری حقوق انسان ها و عدالت اجتماعی مطرح می شود. همچنین شاید از مهم ترین محورهای 
اساســی برنامۀ آموزش صلح این باشــد که چگونه به کودکان یاد بدهیم که انسان های برابری 
هستیم و حقوق انسان ها جدای از رنگ پوست، نژاد، فرهنگ و غیره است. باید عدالت اجتماعی 
را درک کنیم. این بخش درواقع بخش باالدســتی اســت؛ یعنی چه برنامه هایی را دنبال کنیم 
تا این اصول اساســی صلح که مبتنی بر مفاهیم برابری حقوق انسان ها و عدالت اجتماعی اند، 

تحقق پیدا کنند«.
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  5.  معلمان دارای سواد صلح )روابط انسانی سازنده، باورهای انسانی، احترام به تفاوت های 
فردی و گروهی، تفکر انتقادی، ویژگی های شخصیتی، چندفرهنگی بودن(

از دیدگاه شــرکت کنندگان در پژوهش یکی از ابعاد ســواد صلح توجه به آموزش و یادگیری 
آن اســت. به این علت که وقتی بحث از ســواد   می شــود مجموعه  ای از مهارت ها باید ازطریق 
یادگیری در فرد رشــد کند و به تدریج به مهارت های وی اضافه شــود. لذا یادگیری و در رأس 
آن معلمان را باید از مؤلفه های ســواد صلح در نظر گرفت. متخصصان و مشارکت کنندگان در 
پژوهش مهم ترین این شایستگی ها را تعریف و تبیین کرده اند. از دیدگاه آن ها از شایستگی های 
این گروه از معلمان داشــتن روابط انسانی ســازنده با دیگران است. توانایی و مهارت های ایجاد 
روابط سازنده از ویژگی های مهم حرفۀ معلمی است که در سواد صلح نیز بیشتر موردتوجه قرار 
  می گیرد. مصاحبه شــوندۀ شمارۀ 1 در این زمینه باور دارد که اگر انسان را موجودی همواره در 
رابطه )رابطه با خود، دیگران،  جوامع، طبیعت و هســتی( بدانیم، صلح را می توانیم کیفیت این 
رابطه تلقی کنیم. در دنیای امروز، رشــته ای به نام صلح هم به کیفیت انســانی روابط انسان ها 
می پردازد. صلح به مثابۀ کیفیت رابطه به گونه  ای است که برای هر دو سوی رابطه کارکرد تحقق 
هدف را دربرداشــته باشــد. در مطالعات صلح هم راه هایی جست وجو می شود تا کیفیت رابطه 
از وضعیت غیرانســانی، غیرمسالمت آمیز، ناعادالنه،  خشونت آمیز و غیرسازنده به مسالمت آمیز، 
عادالنه، خشــونت پرهیز، سازنده و متوازن تبدیل شود. وی ادامه   می دهد: »سواد صلح   می تواند 
بخشی شناختی و تحلیلی داشته باشد که به آن بخش باورها، اعتقادات و ارزش ها گفته می شود. 
در این بخش آن دسته از باورها و ارزش هایی قرار می گیرند که معطوف به ارتقای روابط انسانی 
و کیفیت زندگی اند. بخش دوم ســواد صلح، جنبۀ تجربی و عملی دارد که دارای آن دســته از 
مهارت ها و فن هایی است که افراد را در بعد عملی به ساختن روابط مؤثر و انسانی مجهز می کند. 
به عبارت ســاده تر همان ارزش ها و مهارت های زندگی«. شرکت کنندۀ 1 همچنین ارتباط میان 
روابط سازنده و سواد صلح را تبیین   می کند و این چنین تعریف   می کند: »بر این اساس سواد صلح 
را می توان به دانشی اطالق کرد که افراد برای ارتقای کیفیت و بهینه سازی این روابط نیاز دارند«. 
از شایستگی های دیگری که این گروه از معلمان باید داشته باشند صلح شناسی و انسان دوستی 
است. مصاحبه شــوندۀ 8 این ویژگی ها را این چنین تبیین کرده است: »معلم دارای سواد صلح 
یا معلمی که صلح پیشــه اســت این ویژگی ها را   می تواند و یا باید داشته باشد. او صلح شناس، 
صلح دوست، بشردوست و انعطاف پذیر است )در فکر و عمل(، تصلب فکری و تعصب بی جا ندارد، 
خودرأی نیســت، عاشق طبیعت و زیبایی و هنر است، با تفاوت ها و تنوع ها در فکر و فرهنگ و 
عقیده آشناست و به آن ها احترام   می گذارد، همه جانبه نگر است، نگاه صفر و صدی ندارد، عمیق 
است، سطحی نگر نیست، قادر است مسائل را از زاویۀ دید دیگران )دیگری( بنگرد«. وی همچنین 
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دراین باره ادامه   می دهد: »همچنین   می داند که وظیفۀ او فقط آموزش خواندن و نوشتن نیست، 
چیزی که شاید خیلی از معلم ها این طور فکر کنند یا خیلی از نظام های آموزشی از آن ها بخواهند. 
داشــتن سواد رســانه و فناوری های ارتباطی برای استفاده از آن در آموزش صلح از ویژگی ها و 
شایســتگی هایی است که الزم است معلم صلح پیشــه یا معلم دارای سواد صلح داشته باشد«.

  6.  عناصر سه گانۀ سطوح فردی، اجتماعی و جهانی )درک دقیق جهان و جایگاه خود در 
آن، درک نیازهای مشترک انسانی، گسترش مهارت های فردی و اجتماعی(

از دیگر مؤلفه های سواد صلح از دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش ویژگی ها و عناصر فردی، 
اجتماعی و جهانی است. در همین راستا مصاحبه شوندۀ 2 سواد صلح را این گونه تبیین   می کند: 
»ســواد صلح به معنی رفتار صلح جویانۀ فرد و داشــتن توانایی برای ایجاد جامعه  ای مبتنی بر 
انسانیت، عدالت، برابری، زیست مسالمت آمیز و درنهایت انسانی در قالب شهروند فعال جهانی«.

شرکت کنندۀ شمارۀ ۴ نیز آگاهی به مسائل جهانی و توانایی برای تجزیه وتحلیل آن را از عناصر 
سواد صلح معرفی   می کند و چنین اظهار   می کند: »آگاهی از مسائل جهان و حل مسالمت آمیز 
آن ها، اعتقاد به اینکه همۀ ملت ها در برابر قانون جهانی و زندگی مسالمت آمیز باهم یکسان اند. 
به نظام سواد صلح زمینه را برای کسب مهارت های تجزیه وتحلیل مسائل جهانی فراهم   می کند«.
از دیگر ویژگی های سواد صلح، توانایی برای درک نیازهای فردی و اجتماعی است. توجه به 
نیازهای روان شــناختی مشترک میان انسان ها   می تواند ریشۀ بسیاری از مسائل و مشکالت را 
شناسایی کند. مصاحبه شوندۀ 8 در این زمینه اظهار   می کند: »مؤلفۀ دیگر سواد صلح شناخت 
ریشه ها و زمینه های جنگ و منازعه است، اعم از عوامل فردی، روان شناختی، عوامل اجتماعی 
مانند فقر، فســاد، ظلم، بی عدالتی و عوامل فکری، فرهنگــی و اعتقادی هم بخش دیگری از 
مؤلفه های ســواد صلح می توانند باشند. همان طور که خشــونت را به سه نوع خشونت فکری، 

ساختاری و مستقیم تقسیم بندی کرده اند صلح را نیز می توان در این سه گروه قرار داد.

  7.  هنر زیســتن )برقراری صلح واقع بینانه در تمام ســطوح محلی، ملی و جهانی، هنر 
گوش دادن، درک واقعیت، مسئولیت در برابر خلقت، سواد بقا(

بر اساس دیدگاه شرکت کنندگان در پژوهش نیز از دیگر مؤلفه های مهم سواد صلح داشتن هنر 
زیستن است. به عبارتی فردی که سواد صلح دارد باید مهارت های اصیل زندگی کردن را از خود 
نشان دهد و عماًل این مهارت ها را در میدان واقعی از خود بروز دهد. از دیدگاه شرکت کنندگان 
در پژوهش مهم ترین مقوله های هنر زیستن عبارت اند از برقراری صلح واقع بینانه در تمام سطوح 

محلی، ملی و جهانی، هنر گوش دادن، درک واقعیت، مسئولیت در برابر خلقت و سواد بقا. 
شــرکت کنندۀ 13 ویژگی های سواد صلح را که زمینه ســاز دسترسی به مهارت های صحیح 
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زیســتن اســت، این چنین توصیف کرده اســت: »صلح یعنی آرامش درونی و بیرونی داشتن. 
فردی که دارای ســواد صلح اســت رفتارهای تنش زا ندارد، توانایی حل مسئله و روحیۀ زندگی 
مسالمت آمیز با دیگران، طبیعت و سایر موجودات را دارد. معلمی که از شایستگی یا سواد صلح 
بهره مند اســت در مرحلۀ اول به صلح درونی با خود رســیده است و بعد   می تواند در این زمینه 
اثرگذار باشد و از هر نوع رفتار تنش زا، رفتارهای خودخواهانه و خودمحور عاری باشد، رویکردی 
مشــارکتی، روحیه  ای همــدل و درک متقابل با همکاران و دیگران یعنی ســایر افراد جامعه و 
مخاطبان داشــته باشد. صلح طلب بودن به معنی روحیۀ تسلیم شدن نیست، به معنی توانایی و 
مهارت درک متقابل افراد و دیگران است که بتواند با دیگران به درستی گفت وگو و همکاری کند، 
توانایی و مهارت کار گروهی، مهارت کنترل خشم و رفتارهای مبتنی بر دوستی را داشته باشد«.

مؤلفه های ســواد صلح معلمان متوسطۀ دورۀ اول از دیدگاه صاحب نظران، فعاالن و معلمان در قالب 
شکل 1 نمایش داده شده است:

نیازهای جدید

 مؤلفه های 
سواد صلح

هنر زیستن

 شناسایی 
 ظرفیت  ها و
  مهارت      های
 اساسی صلح

 معلمان دارای
 سواد صلح

 درک دقیق 
معنای انسانیت

 عناصر سه گانۀ 
 سطوح فردی،

 اجتماعی و جهانی

 درک دقیق 
شرایط اجتماعی

 شکل 1   مؤلفه های سواد صلح                                                                                                                                        
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 بحث و نتیجه گیری  
برای پاســخ به سؤاالت پژوهش از روش های توصیفی ـ تحلیلی و نظریۀ داده بنیاد و 
از رویکرد کالسیک )گلیزر( استفاده شده است. داده های کیفی پس از گردآوری ازطریق 
مطالعۀ اســناد و منابع مکتوب و اجرای مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته به روش 
کدگذاری تجزیه وتحلیل شد. در بخش اول پس از بررسی و تحلیل آثار و منابع مکتوب، 
تعریف جامعی برای ســواد صلح ارائه شد. بر این اساس، سواد صلح عبارت است از روش 
جدیدی در برقراری و گســترش صلح که بر اهمیت نیازهای غیرجســمانی بشر تأکید 
  می کند. ســواد صلح یک رویکرد راهبردی به منظور ایجــاد صلح پایدار آموزش   می دهد 
و بر ادغام رفاه و بهزیســتی شخصی، اجتماعی و سیاسی متمرکز شده است. سواد صلح 
برای معلمان و دانش آموزان زمینــۀ الزم را فراهم   می کند تا با درک راهبرد، مهارت ها و 
ظرفیت های موردنیاز برای یادگیری و کار برای ازمیان بردن بی عدالتی ســاختاری اقدام 
کنند )چپل، 2016(. عالوه برآن، ســواد صلح ازطریق پیش بینی آثار مخرب فناوری های 
نوظهــور از قبیل فضای مجــازی و هوش مصنوعی، چهارچوبی را بــرای درک نیازهای 
روان شــناختی این فناوری ها فراهم   می کند تا بتوان با مســئولیت پذیری بیشــتری این 

فناوری ها را طراحی کرد و به کار گرفت )بنیاد صلح عصر هسته  ای، 2019(.
 در بخش دوم پژوهش و در روش نظریۀ داده بنیاد و از نوع کالسیک آن، داده ها در سه 
مرحلۀ کدگذاری باز، نظری و انتخابی تحلیل شــد. ظهور نظریه در پایان با روش داده بنیاد 
انجام   می گیرد. در رویکرد کالسیک این روش از نظریه از دل داده ها و معانی انتزاع شدۀ این 

داده های کیفی حاصل   می شود که در پژوهش حاضر این چنین تدوین شده است:
سواد صلح امروزه از مفاهیم مهم جامعۀ بشری به شمار   می رود و این به علت شرایط 
و موقعیت جهانی اســت که نیازهای انســان را روزبه روز با تحوالت اساسی روبه رو کرده 
است. بر این اساس مهم ترین مؤلفه های سواد صلح عبارت اند از نیازهای جدید، شناسایی 
ظرفیت ها و مهارت های اساســی صلح، درک دقیق معنای انسانیت، درک دقیق شرایط 
اجتماعی، معلمان دارای ســواد صلح، عناصر سه گانۀ سطوح فردی، اجتماعی و جهانی و 
هنر زیستن. درکل سواد صلح را   می توان دیدگاه جدیدی به نیازهای اساسی انسان معرفی 
کرد. در ســواد صلح عالوه  بر توجه به نیازهای جسمانی، نیازهای روانی و معنوی انسان 
هم توجه   می شود. سواد صلح به نیازهایی از قبیل معنا، هدف، تعلق، جهان بینی، وجدان، 
تخیل، امید و چند مورد دیگر تأکید می کند که تأمین این نیازها به برآورده شدن نیازهای 
جســمانی انسان کمک   می کند. سواد صلح عبارت اســت از روش جدیدی در برقراری و 
گسترش صلح که بر اهمیت نیازهای غیرجسمانی بشر از قبیل تعلق، هدف و خودارزشی 
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تأکید   دارد و این نیازها را بر اساس چهارچوب خاصی سازماندهی   می کند. این نوع سواْد 
صلح را هم مجموعه  ای از مهارت ها در نظر   می گیرد که ما با استفاده از آن ها این نیازهای 
غیرجســمانی را به روش های سالم برآورده کنیم. همچنین صلح را ظرفیت هایی در نظر 
  می گیرد که باید برای تحقق این مهارت ها گســترش یابد. بر این اســاس اگر سواد صلح 
به درستی درک و اجرا شود، به پیشرفت تمامی اهداف توسعۀ پایدار جهانی کمک   می کند 

)بنیاد صلح عصر هسته  ای، 2019(.
 نیازهای دیگری در این حوزه اند که اهمیت ویژه  ای دارند. یکی از این نیازها پرورش 
روابط با دیگران است که تأثیر زیادی در سایر ویژگی های انسان دارد. انسان ها اشتیاق زیادی 
برای پروراندن روابط با دیگران دارند. پرورش روابط با دیگران شــامل احترام، گوش دادن 
و همدلی با دیگران اســت. اساس پرورش روابط ایجاد اعتماد است. همۀ انسان ها تمایل 
دارند با افرادی که به آن ها اعتماد دارند، ارتباط برقرار کنند. عالوه برآن، همۀ انسان ها نیاز 
به بیان و ابراز احساســات خود دارند. بیان نیازی اساسی برای انسان هاست. ما   می توانیم 
خود را با استفاده از زبان، گریه، خنده، چهره، موسیقی، هنر، آیین، خالکوبی، نحوۀ لباس 
پوشیدن، رسانه های اجتماعی و حتی رفتارهای خشونت آمیز معرفی کنیم. درصورتی که 
این نیاز موردتوجه قرار نگیرد و تأمین نشــود و آســیب ها در مسیر تحقق آن قرار گیرد، 
رفتار خصمانه جایگزین آن   می شود و خشونت رواج پیدا   می کند. عالوه برآن، از مؤلفه های 
دیگر سواد صلح شناسایی ظرفیت ها و مهارت های اساسی انسان است که برای زندگی در 
عصر امروزی ضروری است. مهارت هایی از قبیل زبان، استدالل و نظم در سواد صلح باید 
توجه شود تا با گسترش آن ها سایر ظرفیت های بشری رشد کند. مؤلفۀ دیگر سواد صلح 
درک واقعی معنای انسان بودن است. به عبارتی فرد باید معنا و راه و روش انسان بودن را 
یاد بگیرد و در زندگی خود عملی کند. پی بردن به معنای واقعی انســانیت نیازمند توجه 
به شرایط اجتماعی است، لذا از مؤلفه های دیگر سواد صلح درک صحیح شرایط اجتماعی 
و اقدام به منظور بهبود این شــرایط اســت. درک دقیق بی عدالتی ســاختاری، کمک به 
بهزیستی شخصی، اجتماعی و سیاسی، درک انواع فقر در جامعه، کمک به رفع آسیب های 
اجتماعی را   می توان از عوامل مهم در شناخت و درک شرایط اجتماعی به عنوان مؤلفه های 
دیگر سواد صلح نام برد. ازطرف دیگر یادگیری نیز از عوامل تأثیرگذار در سواد صلح است، 
لذا معلم که عنصر محوری و مرکزی فرایند یادگیری است از دیگر مؤلفه های سواد صلح 
به شمار   می رود که باید شایستگی های ویژه  ای داشته باشد که مهم ترین آن داشتن روابط 
سازنده، پی بردن به باورهای انسانی و دارابودن تفکر انتقادی و سایر ویژگی های شخصیتی 
است. باالخره توجه به مهارت های زیستی در دورۀ امروزی از مؤلفه های اصلی سواد صلح 
است. به عبارتی به هنر چگونه زیستن در سواد صلح توجه   می شود و فرد مهارت های الزم 
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را برای زندگی شــخصی و اجتماعی کسب   می کند. به طورکلی زندگی کردن سخت ترین 
نوع هنر اســت و بیشــتر ما نحوۀ صحیح زندگی کردن را آموزش ندیده ایم. بســیاری از 
کودکان در دوران کودکی مهارت های اساســی زندگی را که بخشی از هنر زیستن است 
یاد نمی گیرند. برخی از کودکان این مهارت ها را از والدین خود یاد   می گیرند، اما بسیاری 
از والدین خودشان این مهارت ها را قباًل کسب نکرده اند و از آن اطالعی ندارند، درنتیجه 
کودکان به جای مهارت های اساسی، عادات مضر را از والدین خود   می آموزند. ازطرفی در 
رسانه ها بسیار کم نمونه هایی از عملکرد صحیح انسان ها و رفتارهای شایسته ارائه   می شود. 
همۀ ما موارد بسیار کمی را در تلویزیون   می بینیم که با روش های مسالمت آمیز و عاشقانه 
مشــکالت را حل   می کنند. همۀ ما هدف، معنا و خوشبختی را در جامعه   می خواهیم، اما 
چیزی که روشــن است تمام افراد جامعه با سالم ترین روش به این نوع مهارت های سواد 

دسترسی پیدا نمی کنند )چپل، 2017(.
درمجموع   می توان گفت که ســواد صلح چهارچوبی عملی، واقع بینانه و در دسترس 
برای درک نیازهای اساســی انســان فراهم   می کند. در ســواد صلْح صلح مجموعه  ای از 
مهارت ها دانسته  می شود. مجموعه مهارت های سواد صلح به ما قدرت   می دهد تا نیازهای 
روحی خود را به شیوه های سالم برآورده کنیم، فقر مادی و معنوی را کاهش دهیم، ریشۀ 
مسائل و مشکالت اساسی در جامعه را بیابیم و برای حل آن راه حل ارائه دهیم و درنهایت 

صلح واقع بینانه را در زندگی شخصی، جامعه و جهان برقرار کنیم.
با توجه به نتایج این پژوهش و برای گســترش سواد صلح در بین معلمان و مدارس، 

پیشنهاد هایی به شرح ذیل ارائه   می شود:
1. پیشــنهاد   می شــود کارگاه های آموزشی متناسب با ســواد صلح و مؤلفه های آن 
پیش بینی و اجرا شــود تا زمینه برای گسترش سواد صلح در میان معلمان فراهم 

شود.
2. پیشنهاد   می شود دانش آموزان از همان دورۀ ابتدایی با برخی از مقدمات سواد صلح 
در قالب موضوعات درسی آشنا شوند تا زمینه برای یادگیری مؤلفه های سواد صلح 

در سطوح باالتر فراهم شود.
3. پیشــنهاد   می شود طراحان برنامه های درسی موضوع سواد صلح را در برنامه های 
گوناگون درســی به شــکل تلفیقی در نظر بگیرند تا به همــراه موضوعات دیگر 

آموزش داده شود.
4. پیشنهاد می شود پژوهشگران با اجرای تحلیل محتوای کتاب های درسی و اسناِد 
باالدســتی میزان توجه به مؤلفه های سواد صلح را در دوره های گوناگون آموزشی 

بررسی کنند.
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The aim of this research was to identify the components of peace literacy of the junior 
high school teachers. The research approach was qualitative; and the descriptive-
analytical as well as grounded theory methods were chosen to answer the research
questions. Data collection tools included document, written sources and semi-structured 
interviews. The research participants were university professors, activists in the area of 
peace education, as well as the junior high school teachers in Tehran. The researcher 
achieved the theoretical saturation through conducting 15 interviews. Qualitative data 
analysis was done based on the classic version of the grounded theory using three stages 
of coding including open, axial or theoretical as well as selective coding. After analyzing 
the data, 97 open codes and 28 axial codes were identified which were classified into
7 general categories. According to the results of this research, the most important
components of peace literacy include: New needs, identification of basic peace capacities 
and skills, accurate understanding of the meaning of humanity, accurate understanding
of social conditions, characteristics of teachers with peace literacy, triple elements of 
individual, social, and global levels and the art of living. Accordingly, peace literacy is 
a new way of creating and developing peace that emphasizes the non-physical needs.
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