
 

 244-293/ ص 1541 زمستان ،54شماره  ،فرهنگ و رسانه/ سال یازدهم ،فصلنامه علمی جامعه

 
 1041سال یازدهم/ زمستان 

کاوشی در مفاهیم فرهنگ صلح و طراحی الگوی مفهومی 

 )روش کیفی(

2، محسن شهرابی عامری1مهتاب حاتمی 
DOR:20.1001.1.38552322.1401.11.45.2.2 

 چکیده

ها چه از نظر تئوریكی و چه به لحاظ  انهای بشری است و همواره انس ترین آرمان صلح از قدیمی

اند. افزایش تعامالت و روابط  جویی برای رسیدن به آن بوده های عملی مقطعی در تالش چاره حل راه

ها با آمره شدن قواعد حقوق بشر به عنوان اولین  انسانی باعث گردیده تا مفهوم صلح در حیات انسان

یابد. این تحقیق این تحقیق که یک پژوهش بنیادی ترین هدف به صورت فرهنگ صلح ظهور  و مهم

در مطالعات علوم انسانی، « داده بنیاد»اکتشافی است، تالش شده تا بر مبنای روش  -از نوع توصیفی

الگوی فرهنگ صلح را متناسب با روش تحقیق و اهداف ارائه نماید. معرفی مفاهیم، مقوله و فرا 

ا تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفت. الگوی فرهنگ ه های رویش یافته از درون داده مقوله

های  طبقه اصلی با مقوالت شناخت و آگاهی، مهرورزی و خردگرایی به عنوان مشخصه ۵صلح در 

ای و مسئولیت اجتماعی؛ طبقه عوامل  های نوین رسانه فرهنگ صلح؛ عوامل تقویتی با مقوالت فنّاوری

هنگی و آموزش؛ طبقه پیامدها شامل: شهروند جهانی و امنیت دهنده شامل: ساختارهای فر شكل
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 مقدمه و بیان مسأله -1

تووان آن را  ها است و نمیتماعی و سیاسی انسانمنازعه به عنوان بخشی جداناپذیر از زندگی اج

انكار کرد. آنچه که برماست این است کوه بتووانیم ایون منازعوات را درم و مودیریت نمواییم و       

و برقوراری آراموش در   موجودیت آن را بپذیریم. مفهوم صلح به معنای فقودان تهدیود و جنوگ    

روابط کشورها با یكدیگر، باعوث گردیوده   تبع آن  ها و به حیات، روابط و تعامالت اجتماعی انسان

المللوی هموواره بوه     است تا رؤیای زیبای ایجاد، حفظ و تداوم صلح در نزد بشریت و جامعه بوین 

وظیفوه سواختن   ترین هدف جامعه اموروزی در قالوب فرهنوگ صولح اسوت.       عنوان اولین و مهم

ی دارد که در آن هر فرد فرهنگ صلح نیاز به یک اقدام جامع آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مدن

گوذاری دارد. صولح یوک فرآینود م بوت، پویوا و        چیزی برای یادگیری و چیوزی بورای اشوترام   

ساالری، عدالت و توسعه برای همه پیوند خورده است کوه در آن   مشارکتی است که ذاتاً با مردم

طورق ییور   شووند و اختالفوات همیشوه از     ها مورداحترام است، همه به گفتگو تشویق می تفاوت

(. پرهیوز از  ۳۵:1۸۵۸)اشرافی، گردند  آمیز به مسیری برای تعاون و مشارکت تبدیل می خشونت

هوای   های انسانی همواره از دیدیوه  یابی به صلح و آرامش در میان گروه جنگ و خشونت و دست

هوا و آمارهوای روبوه افوزایش بووده اسوت. )مالیسویو،         مهم بشر بوده است. تجربیات تلخ آسویب 

101:241:.) 

شودن برقوراری صولح پایودار در حووزه       ترین عناصر حرکت همسویی بوا جهوانی   یكی از مهم

ساز وحدت و انسجام و همدلی در جامعه خواهد شود. سواختن فرهنگوی     شهری هست که زمینه

همسو با سازش و صلح نیاز به یک فراگیری در سطح جامعه دارد نیواز بوه یوک اقودام جوامع و      

نظرهوایی کوه در میوان     با توجه بوه اخوتالف   تناسب با فرهنگ شهری دارد.راهبردی و الگویی م

گذاران در حوزه ارتقای فرهنوگ صولح در میوان شوهروندان وجوود دارد       نظران و سیاست صاحب

های آنها و ایجاد  تواند به نوبه خود در جهت نزدیک کردن دیدگاه دست می انجام تحقیقاتی ازاین

گر به دنبال صلح و آرامش در جامعوه هسوتیم نخسوت بایود در پوی      بنابراین ااجماع مؤثر باشد؛ 

هوای آن در   فرهنگ صلح باشیم؛ یعنی در ابتدا باید به دنبال نهادینه کردن فرهنگ صلح و مؤلفه

جامعه بود. به سخن دیگر به صلح دست نخواهیم یافت مگر تحول فرهنگی در جامعه رخ داده و 

داده شود. در تحقیوق حارور محقوق بوه دنبوال آن      جامعه به سوی شناخت فرهنگ صلح سوق 

است تا موروع فرهنگ صلح را مورد بررسی قرار داده و با شناسایی مفاهیم اصلی این موروع و 

طلبی را در جامعوه شناسوانده و    های فرهنگ صلح و صلح ارائه الگویی مناسب از آن بتواند مؤلفه
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 فراد ترویج نماید.کاربردهای آن را در سطح زندگی کاری و اجتماعی ا

 مبانی نظری؛ تعاریف و پیشینه پژوهشی: -0

تر این مفهوم چند  الملل است. برای تحلیل صحیح ترین مفاهیم سیاست بین صلح یكی از مهم

ها در زمینه صلح در قالب آنها  دیدگاه و رویكرد شاخص وجود دارد که به نحوی تمام تحلیل

شود. رویكرد  سه منظر و رویكرد به صلح نگریسته میالملل از  گیرد. در سیاست بین شكل می

گرایی ناامنی همواره  انگاری. در رویكرد واقع رئالیسم رویكرد لیبرالیسم و رویكرد سازه

ها در پی آن  تهدیدکننده واحدهای سیاسی است و برقراری صلح و امنیت هدفی است که دولت

مین دلیل تنازع و رقابت و ناامنی باشد، به ه هستند. قدرت ازجمله عوامل بروز جنگ می

الملل درنتیجه کنش بازیگران برای به دست آوردن قدرت است در  گسترده در سیاست بین

هم از نوع نظامی آن  گرایی به معنی نبود تهدید امنیت فیزیكی و آن حقیقت در رویكرد واقع

رار دارد که مطالعات ها ق (. در برابر این رویكرد دیدگاه لیبرال11:1۸۵2باشد. )شفیعی  می

کننده صلح  تواند تضمین امنیتی خود را بر پایه صلح استوار کرده و معتقدند زور و قدرت نمی

باشند  خوردگان درصدد چالش مجدد با پیروز شدگان می جهانی و شهروندی باشد زیرا شكست

ملل خود ال انگاری نیز به عنوان رویكردی در مطالعه سیاست بین (. سازه1۸:1۸۵2)همان، 

انگاری را حدفاصل نئورئالیسم و  توان سازه ترکیبی از رویكردهای دیگر است. درواقع می

گرایی  وطنی و اجتماع های جهان نئولیبرالیسم دانست. پیروان این مكتب بر این باورند که نگرش

 (.10:1۸۵2موجب بروز صلح شده است )همان، 

 صلح -1-0

تر این مفهوم چند دیدگاه  الملل است. برای تحلیل صحیح ترین مفاهیم سیاست بین صلح از مهم

ها در زمینه صلح در قالب آنها شكل  و رویكرد شاخص وجود دارد که به نحوی تمام تحلیل

شود، رویكرد رئالیسم  الملل از سه منظر و رویكرد به صلح نگریسته می گیرد. در سیاست بین می

گرایی ناامنی همواره تهدیدکننده  ر رویكرد واقعانگاری. د رویكرد لیبرالیسم و رویكرد سازه

ها در پی آن هستند، قدرت  واحدهای سیاسی است و برقراری صلح امنیت هدفی است که دولت

باشد. به همین دلیل تنازع و رقابت و ناامنی گسترده در سیاست  ازجمله عوامل بروز جنگ می

قدرت است. در برابر این رویكرد دیدگاه الملل درنتیجه کنش بازیگران برای به دست آوردن  بین

ها قرار دارد که مطالعات امنیتی خود را بر پایه صلح استوار کرده و معتقدند زور و قدرت  لیبرال
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عنوان رویكردی در مطالعه سیاست  انگاری نیز به کننده صلح جهانی باشد. سازه تواند تضمین نمی

انگاری را حدفاصل  توان سازه . درواقع میالملل خود ترکیبی از رویكردهای دیگر است بین

(. واژه صلح در لغت به معنای آشتی، 2۸:1۸۵2نئورئالیسم و نئولیبرالیسم دانست )شفیعی، 

رود. در فرهنگ سیاسی صلح به معنای حالت آرامش در روابط  دوستی، سازش و... به کار می

الملل مقصود از صلح  ط بینعادی با کشورها و فقدان جنگ و نظام تهدید است. از نظر رواب

و با  1۵۹0احتراز از اختالف و صلح ثبات نسبی و فقدان اختالف است. نظریه صلح از سال 

در مورد صلح و جنگ شاهد تغییرات مهمی بوده است. گالتونگ « گالتونگ»های  دیدگاه

رد، گی کند: زمانی که انسان تحت تأثیر قرار می خشونت و جنگ را به این صورت تعریف می

 دهد. تر از درم بالقوه وی قرار می که این تأثیر درم ذهنی و فیزیكی واقعی او را پایین طوری به

(Galtung,2007:188.) 

 فرهنگ صلح -0-0

برداری از ورعیت ثبات، وحدت، آرامش  صلح به عنوان رهایی از ورعیت تزاحم، درگیری و بهره

م با یكدیگر و نه از رهگذر زور، بلكه از طریق و همدلی ناشی از هماهنگی، تفاهم و سازگاری مرد

گیری ایده فرهنگ صلح  توافق و تفاهم واقعی همان حالت حقیقی عادالنه و واقعی باعث شكل

در ساحل « ها صلح در اذهان انسان»المللی  های یونسكو در کنگره بین برای اولین بار در برنامه

نسبت به حیات انسان با فراهم آوردن احترام عاج گردید. ایده فرهنگ صلح به عنوان رهیافتی 

های فرهنگ جنگ و خشونت  به یكدیگر و انصاف بر روابط اجتماعی حاکم به دنبال تبدیل ریشه

توان گفت ایده فرهنگ صلح در  (. بر این اساس می22:1۸۵۳به فرهنگ گفتگو است. )گودرزی، 

 پی تحقق بخشیدن به امور زیر است:

ها و رفتارهای  ها و رفتارهای موجود با گرایش ها، طرز تلقی رزشدگرگونی و جایگزینی ا -

 مروج صلح و نفی خشونت؛

 گری، مدارا و همدلی؛ های گفتگو، میانجی توانمندسازی مردم در همه سطوح با مهارت -

جو و است مارگر از طریق مشارکت دموکراتیک و  از میان برداشتن ساختارهای سلطه -

 ای نقش فعال در فرایند توسعه؛توانمندسازی مردم برای ایف

ها و ترویج توسعه پایدار انسانی مبتنی بر  آمیز در بین ملت امحای فقر و نابرابری تبعیض -

 مشارکت اجتماعی؛

های حضور برابر  ها و زمینه توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان و فراهم کردن فرصت -
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 گیری؛ مردان در همه سطوح تصمیم

گویی و شفافیت در حاکمیت و  رسانی و گسترش پاسخ طالعحمایت از جریان آزاد ا -

 (.:141:1۸۳گیری اجتماعی و اقتصادی )میرکوشش،  تصمیم

توان فرهنگ صلح را به عنوان یک رهیافت اخالقی نسبت به حیات انسانی  بر این اساس، می

بری زن های جهانی، همچون؛ آزادی، عدالت، همبستگی، مدارا، حقوق بشر و برا مبتنی بر ارزش

های مذهبی، نژادی، فرهنگی  ها، کشورها و بین گروه و مرد، اصول دموکراسی، تفاهم بین دولت

ها و بر اساس  ( ایده فرهنگ صلح منحصر به دولتRichmond,2008:23و اجتماعی دانست )

دهد. در  الملل را موردتوجه قرار می اصل حاکمیتشان نخواهد بود، بلكه فراتر از روابط بین

شود  ها و ابعاد گوناگون روابط اجتماعی تأکید بسیار می عات صلح بر درم صحیح از فرهنگمطال

گیری تعارض و ایجاد خشونت شرایط ایجاد، حفظ و  های شكل تا بتوان با فهم و درم ریشه

تداوم صلح را تغییر اساسی در امكانات موجود در جوامع انسانی از طریق انقالب اجتماعی در 

 (.۸4:1۸۵2املی فراهم ساخت )کافی، سطح ملی و فر

 الگو -2-0

رود.  در زبان فارسی در مفاهیمی چون مدل، سرمشق، اسوه، م ال و نمونه به کار می« الگو»

ها و روابط موجود گرفته شده و نشانگر متغیرهای  منظور از الگو؛ تصویری است که واقعیت

« الگو»تر  نش آنهاست. به عبارتی دقیقموجود، نحوه ارتباط آنها و نتایج حاصل از کنش و واک

اندازی را ارائه  دهد، چشم یک طرح پیشنهادی است که دریافت ما از دنیای خارج را توریح می

گوید چه  دهد، به پژوهشگر می های آن را نشان می های ساده کردن پیچیدگی کند و راه می

مدل  الگو(. ۹۹:1۸۳۹نژاد،  ها چیست؟ )عطاریان چیزی مهم است و روند علت و معلولی پدیده

چیز را تولید  توان هر چیزی یا قسمتی از یک یا یک سلسله قوانین است که با استفاده از آن می

گرفته از فرهنگ است که افراد به طور  های زندگی نشئت در علوم اجتماعی الگوها شیوه  .نمود

دهند )شایسته نژاد،  طبیق میطبیعی با آنها سرو کار دارند و اعمال خود را با این الگوها ت

۹۵:1۸۵4) 

 پیشینه پژوهش -2

های متعددی انجام گردیده است لیكن  در خصوص صلح و موروعات مرتبط با آن پژوهش

های شهری تاکنون  دهد در رابطه با فرهنگ صلح خصوصاً در حوزه ادبیات موروع نشان می
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های انجام شده که  ی از پژوهشمطالعه مهمی صورت نگرفته است. در ادامه این قسمت به برخ

 پردازیم: قرابت بیشتری با موروع مورد تحقیق این رساله دارد می

 پیشینه تحقیق -1جدول 

 نویسندگان

)سال 

 پژوهش(

عنوان یا 

 سؤاالت اصلی

روش 

 تحقیق
 ها ترین یافته مهم

اشرفی 

(1۸۵۸) 

تفسیر جدید از 

صلح و امنیت 

المللی و تأثیر  بین

آن بر مفهوم 

 یت ملیحاکم

 توصیفی

در این تحقیق مفاهیم صلح و امنیت در گذشته پرداخته و 

نتیجه گرفته است که در دوران پس از جنگ سرد چون جامعه 

المللی نقش بسیار فعالی در نظارت و مراقبت از حقوق بشر  بین

 و اصول اساسی بر عهده گرفته است.

 کاظم پور

(1۸۵1) 

تأثیر برنامه 

آموزش صلح در 

هروند تربیت ش

 جهانی

شبه 

 آزمون

در این پژوهش که در جامعه تمام دانش آموزان پسر دوره 

نفر به عنوان  ۸4متوسطه رشت به صورت تصادفی با حجم 

های گردآوری شده با استفاده  گروه آزمایشی انتخاب گردید داده

وتحلیل شد و نتیجه نشان  از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه

س برنامه آموزش صلح در بهبود تربیت داده شد که بر این اسا

چنین در افزایش دانش، توانش و پرورش  شهروند جهانی و هم

 نگرش شهروند جهانی تأثیر دارد.

 گودرزی

1۸۵: 

شدن  جهانی

حقوق بشر: 

فرهنگ صلح و 

 روابط

توصیفی 

 تحلیلی

شدن حقوق بشر  ها نشان داده شده است که با جهانی یافته

های حقوق  صلح م بت در قالب نسل باعث گردیده تا مطالعات

بشر و مطالعات صلح منفی در قالب اصل مداخله بشردوستانه و 

اصل مسئولیت حمایت تعاملی دوطرفه با همپوشانی یكدیگر به 

 گیری فرهنگ صلح یاری رساند. شكل

اسدی و 

همكاران 

1۸۵: 

های صلح  طرح

جهانی در پرتو 

 نقد

 تحلیلی

که  ریم این ها، علی ن طرحدهد، ای نتایج تحقیق نشان می

موردتوجه جامعه جهانی قرار گرفته و در جاهایی مبنای عمل 

اند؛ لیكن در همه آنها دو کاستی یا یفلت مهم دیده  قرار گرفته

شود که سبب ناکارآمدی آنها شده است. این دو کاستی  می

عبارت است از: نگاه انتزاعی، ییر انضمامی و ییر میان فرهنگی 

صلح و دیگری، یفلت از موروع آموزش صلح. در به مفهوم 

انتها، با توجه به اهمیت این دو موروع، نكاتی را در خصوص 

اهمیت و ررورت نگاه میان فرهنگی به صلح و نیز ررورت 
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 نویسندگان

)سال 

 پژوهش(

عنوان یا 

 سؤاالت اصلی

روش 

 تحقیق
 ها ترین یافته مهم

 .ایم آموزش صلح بیان کرده

 

هدایتی 

1۸۵: 

بررسی عملكرد 

سازمان 

المللی  بین

یونسكو در 

پیشبرد فرهنگ 

 صلح

 توصیفی

المللی  هش حارر سعی شده است به عملكرد سازمان بیندر پژو

روش  .یونسكو در زمینه ترویج و ارتقای صلح پرداخته شود

ای و توصیفی است که  پژوهش مقاله مبتنی بر روش کتابخانه

ها و  های موجود اعم از کتاب تالش شده است که از ظرفیت

 .مقاالت حداک ر استفاده صورت گیرد

 شناسی روش -4

وهش حارر از نظر هدف، نظری و کاربردی و از نظر رویكرد کیفی است و از استراتژی داده پژ

بنیاد بهره گرفته است. ازآنجاکه طراحی مدل فرهنگ صلح، مطلوب این پژوهش بود؛ بنابراین 

گوید:  راهبرد نظریه داده بنیاد انتخاب شد تا با این مطلوب سازگاری داشته باشد. پاول می

ها و قضایا را طی یک فرایند منظم، به جای  ها، فرریه بنیاد روشی است که نظریه نظریه داده

های نظری موجود، به طور مستقیم  ها یا چارچوب های قبلی، سایر پژوهش فرض استنتاج از پیش

(. روش داده بنیاد در ابتدا توسط دو محقق آمریكایی 1۸۵۵::۹کند )پاول،  ها کشف می از داده

سازی داده بنیاد مطرح گردید. در این  زر و استراوس در کتابی بنام اکتشاف نظریهبه نامهای گلی

وتحلیل متنی  های کیفی از طریق مشاهده، مصاحبه و تجزیه روش، پژوهشگر به گردآوری داده

پردازند  کند و متغیرهای اصلی را یافته و به بررسی تغییرها می پرداخته، آنها را کدبندی می

مند گلیزر استفاده  (. بر همین اساس در این تحقیق از روش ییر نظام:0: 1۸۳0فرد،  )دانایی

شده است. سه طرح یا شیوه برای انجام روش داده بنیاد وجود دارد: شیوه سیستماتیک که 

( مطرح شد و با سؤاالت ساختارند روابط بین ابعاد مدل را هم 1۵۵4توسط کورین و استراس )

( توسعه داده 1۵۵2) 1ه یا رهیافت ظاهر شونده که توسط گلیزرنوخاست  شیوه دهد. نشان می

توسعه داده شد. این طرح  2444در سال  2گرا( که توسط کتی چارمز شد. شیوه سازگارا )ساخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1Glaser 

2Charmaz 
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( گالسر ۵2: 1۸۳0فرد،  پردازد )دانایی گرا می نوعی مورع فلسفی است که به مورع تقریباً اثبات

کارگیری چارچوبی  ها و نیز به تأکید مضاعف بر قواعد و رویه مند، در نقدی آشكار بر طرح نظام

شمرد. وی بر این اندیشه است که  مشخص و از قبل تعیین شده را ازجمله نقاط رعف آن برمی

ها  ها بجوشد و ظهور یابد، نه اینكه پژوهشگر از قبل رابطه میان مقوله نظریه باید خود از دلداده

هایی بگردد که با این الگو  نظر گرفته باشد، آنگاه در پی مقوله را در قالب کدگذاری محوری در

ها  دهنده روابط میان مقوله ای که نشان رو در طرح ظهور یابنده نمودار اولیه سازگار باشد. از این

ها و اطالعات در تحقیق حارر  (. روش گردآوری دادهGlaser,1992شود ) باشد ترسیم نمی

ها،  ها، مقاله های مكتوب شامل کتاب است که در بررسی اسنادی، متن ای و میدانی بوده کتابخانه

های پیرامون موروع صلح و فرهنگ صلح بررسی و سعی بر توصیف کیفی  مجالت و مصاحبه

های موردنیاز تكمیلی با  های نظری، داده محتوای مورد نظر شده است. پس از استخراج داده

ها بر اساس مصاحبه از نوع  روش گردآوری داده آوری شد. کارگیری ابزار مصاحبه جمع به

در حوزه تحقیقاتی  1نظران ساختاریافته بود. جامع آماری پژوهش شامل نخبگان و صاحب نیمه

ها تا  ای( انجام شد و مصاحبه )ارجاع زنجیره 2گیری به روش گلوله برفی پژوهش بودند. نمونه

ها  ه اشباع نظری مراحل اجرای مصاحبهاشباع نظری کامل پیش رفت. به جهت اطمینان از نقط

ارائه  1های جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق در جدول  تا نمونه هفدهم ادامه یافت. ویژگی

 شده است.

 شوندگان های جمعیت شناختی مصاحبه ویژگی .0جدول 

 سهم نسبی تعداد ها شاخص ویژگی

 01٪ : هیأت علمی شغل

 ۵۳٪ ۵ اجرایی

 12٪ 2 شناسی ارشدکار مدرم تحصیلی

 ۳۳٪ 10 دکترا

 ۹٪ 1 سال 1۵کمتر از  سابقه کار

 01٪ : سال 24تا  1۵

 ۵2٪ ۳ سال 24بیشتر از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الملل و مدیریت  های مدیریت امور فرهنگی، تاریخ بیننظران دانشگاهی در رشتهخبرگان را اساتید و صاحب 1

 شدند.شهری شامل می

2 Snowball Sampling 
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های مبتنی بر رویكرد داده بنیاد معیار  ( برای ارزشیابی پژوهش244۳کوربین و استراوس )

آمده تا چه میزان در  مقبولیت را ارائه کردند. مقبولیت بدان معناست که نتایج نهایی به دست

انعكاس تجارب و علم پاسخگویان و محققان و حتی مخاطبان درباره پدیده مورد مطالعه معتبر 

و باورکردنی است. این محققان ده شاخص را برای معیار مقبولیت معرفی کردند که از آن جمله 

شدن یک یافته  شناسی، متناسب بودن نمونه، تكرار توان به حساسیت پژوهشگر، انجام روش می

(. بنابراین نتایج نهایی 1۸۸:1۸۵۵و استفاده از بازخورد مطلعان اشاره کرد )مقدم و همكاران 

نظران  حاصل از پژوهش و همچنین فرایند دستیابی به دیاگرام در اختیار چهار نفر از صاحب

شت. های پژوهش صحه گذا حوزه تحقیق قرار گرفت که بررسی و تحلیل این افراد بر یافته

همچنین روش لینكن و گوبا نیز که بر اساس چهارعنصر قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت 

مراحل تائید روایی بر  2گیرد، روایی ابزار را تائید کرد. جدول  اعتماد و قابلیت تائید شكل می

حقیقات های معتبر ارزیابی پایایی در ت دهد. یكی از روش اساس روش لینكن و گوبا را نشان می

اند که محقق دیگری بتواند  کیفی روش حسابرسی فرایند است. نتایج زمانی قابل حسابرسی

کاررفته توسط محقق اصلی در طول مصاحبه را با روشنی و وروح پیگیری  فرایند تصمیم به

(. بنابراین، در تحقیق حارر، فرایند Downing 2004کند و سازگاری مطالعه را نشان دهد )

ها، فرایند مطالعه،  شده، کدها، مقوله های خام، تحلیل مات و همچنین همه دادهاجرای تصمی

نظران قرار گرفت و با حسابرسی دقیق همه  ها در اختیار دو تن از صاحب اهداف اولیه و سؤال

های پیموده شده تائید شد. جهت اطمینان از پایایی ابزار، عالوه بر روش حسابرسی از روش  گام

های الزم جهت  درون موروعی( بهره برده شد. بدین منظور رمن ارائه آموزشتوافق درونی )

کدگذاری سه مصاحبه که به صورت تصادفی گزینش شدند اقدام شد. میزان کدهای مورد 

 آمده است. ۸توافق در هر مصاحبه و میزان توافق درون موروعی )پایایی( در جدول 

 و گوبا. روایی و اعتبار بر اساس روش لینکن 2جدول 

 فرایند شاخص

شونده اخذ نظر  های مصاحبه توسط مصاحبه صرف زمان کافی برای پژوهش و تائید داده اعتبار

 خبرگانی که در پژوهش شرکت نداشتند

 اند اخذ نظر خبرگانی که در پژوهش شرکت نداشته پذیری انتقال

 یند پژوهشهای پژوهش و مستندات در فرا مستندسازی و حفظ همه گام تائید پذیری

 برداری در طول مصاحبه و روند پژوهش ثبت همه جزئیات پژوهش و یادداشت قابلیت اعتماد
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 پایایی ابزار پژوهش با استفاده از روش توافق درون موضوعی .4جدول 

 پایایی باز آزمون )درصد( تعداد توافقات تعداد کل کدها عنوان مصاحبه ردیف

 ۳4٪ ۳ 24 سوم 1

 ۹:٪ 1۸ ۸0 هشتم 2

 ۵:٪ ۵ 20 شانزدهم ۸

 ::٪ ۸4 ۳: کل

کننده پایایی مناسب ابزار است؛  درصد بیان ۹4بنابر توافق موجود، میزان توافق درونی باالی 

 های انجام شده پایایی قابل قبولی داشتند. دهد مصاحبه نشان می ۸بنابراین نتایج جدول 

 ها وتحلیل داده تجزیه -1-4

سازی  ها، تایپ و پیاده شوندگان انجام شد صوت مصاحبه ک مصاحبهت ازاینكه مصاحبه با تک پس

شوندگان علمی با  شوندگان یک شماره قراردادی داده شد. مصاحبه گردید. به هریک از مصاحبه

وتحلیل متن  مشخص شدند. برای تجزیه (O) شوندگان اجرایی با حرف و مصاحبه (U)حرف 

ها مكرر خوانده  ردید. بر اساس این روش مصاحبهها از روش تحلیل بنیاد استفاده گ مصاحبه

شده و مطالب مرتبط پژوهشگران که در حقیقت پاسخ به سؤاالت اصلی بودند مشخص و سپس 

های  ها، برحسب مصاحبه و شماره داده کیفی انتخاب شده کدگذاری گردید. کدگذاری داده

 قراردادی که در باال تشریح شد صورت گرفت.

ری فرهنگ صلح، محقق به شكلی مداوم و هدفمند، طی فرایند تحلیل برای توسعه مدل نظ

طور که استراوس و کوربین تأکید  ها بین کدگذاری باز و محوری حرکت نمود. همان داده

اند، فرایند کدگذاری باز و محوری دو گام متوالی یک فرایند تحلیلی نیستند، بلكه فرایند  کرده

ها از طریق  گیرد. در ابتدای کدگذاری، تالش شد مقوله کدگذاری، پویا و شناور انجام می

شوند.  ها به یكدیگر مرتبط می کدگذاری باز مشخص شود و طی کدگذاری محوری، مقوله

ها طی کدگذاری باز و محوری شناسایی شدند، طی کدگذاری  بعدازاینكه ارتباط بین مقوله

 ارچه شده تا مدل نظری توسعه یابد.ها یكپ های فرعی و ارتباط آن ها، مقوله انتخابی، مقوله

 های پژوهش یافته -4

شوندگان این پژوهش  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بر اساس نقطه نظرات مصاحبه

های فرهنگ صلح، عوامل  مقوله اصلی یعنی مشخصه ۵شانزده مفهوم فرعی و در زیرمجموعه 
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پیامدهای فرهنگ صلح استخراج شده  گیری و کننده، موانع شكل دهنده، عوامل تقویت شكل

است که تا حدود زیادی با نتایج پیرامون موروع تحقیق همخوانی دارد. در ادامه پژوهش کلیه 

 شود. مفاهیم فرعی استخراج شده تحقیق تشریح می

 نمونه کدگذاری اولیه -2جدول 

 کدگذاری باز گزیده متن نشانگر

O1 

ر جانبه عمومی د های همه در کنار آموزش -

های گفتگو، حل مسأله بدون تعارض  زمینه درم، شیوه

گیرد و در کنار آن  سازی را نشانه می و...که هدف فرهنگ

درواقع یكی از ابعاد صلح هم است که رفع تبعیض در 

گیرد باید به نمادسازی نیز  زمینه آموزش را در برمی

فرصت داده شود و پرداخته شود؛ بنابراین شهر، مبلمان 

تار فیزیكی و اجتماعی همه باید شهری، ساخ

ها و بازکننده  شده باشند و یادآور برابر انسان ریزی برنامه

 های گفتگو باشند. راه

جانبه برای فرهنگ  آموزش همه•

 صلح

 درم و شناخت الزمه کار•

 وگو برای صلح بدون تعارض گفت•

 های درونی و بیرونی اجتماع محیط•

 ساختارها و نمادهای شهری•

U3 

های نوین اطالعاتی به  آوری استفاده از فن -

های پیشرفته  کارگیری فنّاوری های نوین و به عنوان رسانه

دهی افكار عمومی و نگرش افراد به  تأثیر بسزایی در جهت

 صلح و فرهنگ آن دارد.

 

تأکید بر استفاده از فنّاوری در  -

 رسانه

 1044نگارنده: 

ازحد مجاز  نشریه و به علت اینكه حجم مقاله بیشهای موجود در  * با توجه به محدودیت

 ها خودداری شده است. نشود از ذکر کلیه کدها و شناسه

ها به هر نكته یک کد )عنوان(  پس از فهرست کردن تمامی نكات کلیدی در مصاحبه

در قالب کدهای اولیه نشان داده شده است. در  0تخصیص داده شده است که در جدول شماره 

 باشد. به معنای سومین مصاحبه با اعضای هیأت علمی دانشگاه می U3نشانگر این جدول 
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 کدهای نهایی، مضامین فرعی و مضامین اصلی -4جدول 

 طبقات اصلی ها )طبقات فرعی( مقوله مفاهیم

 آگاهی افزایی

 آگاهی و شناخت

 

 

 

 

 عوامل محوری

 )فرهنگ صلح(

 شناخت

 باورپذیری

 افزایش فهم جامعه

 روابط دوستانه

 مهرورزی

 فرهنگ دوستی

 پرهیز از خشونت

 یابی دوست

 های ذهنی چارچوب

 خردورزی
 تفكر و تدبر در امور

 بلوغ فكری

 تكامل شخصیتی

 های جمعی رسانه

 ای های نوین رسانه فنّاوری
 

 

 

 

 عوامل

 کننده تقویت

 

 فضای مجازی

 های رسانه تولید برنامه

 های نوین استفاده از فنّاوری

 ارتباطات مردمی

 های اجتماعی مسئولیت

 عدالت اجتماعی

 پذیری مسئولیت

 وگوی تعاملی گفت

 مشارکت مردمی

 های فرهنگی تشكل

 هویت فرهنگی

 ساختارهای فرهنگی

 

 

 

 الگوی صلح

 بسترسازی فرهنگ محلی
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 طبقات اصلی ها )طبقات فرعی( مقوله مفاهیم

 دانش آموزان تعلیم و تربیت

 آموزش

 عوامل

 دهنده شکل
 طلبی دروس صلح

 آموزش خانواده

 یادگیری شهروندی

 خودبینی

  صفات رذیله فردی

 

 

 موانع

 گیری شکل

 تكبر و یرور

 جویی برتری

 مداخالت دولتی

 ذهنیت کارگزاران سیاسی های نامناسب سیاست

 تصمیمات نادرست قومیتی

 تمدن سازی

 شهروند جهانی
 

 

 

 پیامدها

 ترویج حقوق شهروندی

 شدن جهانی

 آرامش
 امنیت پایدار

 امنیت و صلح پایدار

 1044نگارنده: 

 رویش الگو و اشباع نظری -1-4

ها را انتخاب کرده و  در مرحله دوم که کدگذاری محوری نامیده شده است محقق یكی از مقوله

 دهد. یند الگو قرار میآن را تحت عنوان پدیده محوری در مرکز فرا
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 گیری نتیجه -2

وظیفه ساختن فرهنگ صلح نیاز به یک اقدام جامع آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی دارد 

گذاری دارد. این اقدامات همه  که در آن هر فرد چیزی برای یادگیری و چیزی برای اشترام

هد. این راهبردی جهانی با ذهنیتی آزاد و با هدفی د ها را موردتوجه قرار می سنین و همه گروه

خاص است، یعنی ایجاد فرهنگ صلح جداناپذیر که در قلب و ذهن مردم ریشه داشته باشد. 

ها و اختالفات نیست. صلح یک فرآیند م بت، پویا و  صلح، صرفاً به معنای نبودن تفاوت

رای همه پیوند خورده است که در آن ساالری، عدالت و توسعه ب مشارکتی است که ذاتاً با مردم

شوند و اختالفات همیشه از طرق ییر  ها مورد احترام است، همه به گفتگو تشویق می تفاوت

در جهان کنونی این ورعیت  .گردند آمیز به مسیری برای تعاون و مشارکت تبدیل می خشونت

 .، مقرر شده استهای جهانی برای صلح سازی و تهدید صلح مورد نظر تغییر کرده و مالم

طلبی و فرهنگ آن  های اخیر در عرصه فرهنگ نشانگر این است که نقش صلح تحوالت دهه

در معادالت جهانی روبه گسترش است و در این میان نقش افراد جامعه در این راستا هر چه 
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رو وجود یک الگوی مفهومی برای هدایت جامعه و ترویج  کند. از این بیشتر خودنمایی می

رو این پژوهش با هدف شناسایی الگوی  شی فرهنگ صلح بسیار اهمیت دارد از اینگستر

های عمیق و داده بنیاد از دل نظرات نخبگان و اساتید حوزه  فرهنگ صلح با انجام مصاحبه

 ۵هایی مطابق با فرهنگ صلح احصاء نمود که حاصل آن پیدایش  شناسی مقوله فرهنگ و جامعه

و زیر مقوالت آن به شرح ذیل شد: الگوی مفهومی فرهنگ صلح با  فرامقوله و یا طبقه اصلی

دهنده  های بسترساز و شكل های محوری شناخت و آگاهی، مهرورزی و خردگرایی؛ مقوله مقوله

ای  های نوین رسانه کننده شامل فنّاوری های تقویت شامل ساختارهای فرهنگی و آموزش؛ مقوله

انند صفات ناپسند و سیاسی گرایی به عنوان عوامل مانعی های اجتماعی؛ و عواملی م و مسئولیت

توان گفت  و شهروند جهانی و امنیت پایدار حاصل و پیامد این الگوی مفهومی. بر این اساس می

 ایده فرهنگ صلح در پی تحقق بخشیدن به امور زیر است:

و رفتارهای ها  ها و رفتارهای موجود با گرایش ها، طرز تلقی دگرگونی و جایگزینی ارزش -

 مروج صلح و نفی خشونت؛

 گری، مدارا و همدلی های گفتگو، میانجی توانمندسازی مردم در همه سطوح با مهارت -

 جو و است مارگر از طریق مشارکت از میان برداشتن ساختارهای سلطه -

 ای رسانی آزاد رسانه ترویج و توسعه امنیت پایدار و جریان اطالع -

 لی و همبستگی و اتحادپیشبرد دگرپذیری و انسجام م -

 های جامعه فرهنگ های فرهنگی و خرده احترام به تنوع -

 دوستی و اندیشه ورزی افراد جامعه و ... گسترش نوع -
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اقتصادی سال بیست و هشتم،  –طالعات سیاسی ، ا«مطالعات صلح: گامی فراتر از صلح دموکراتیک
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