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શાિંત માટ�ના િશ�ણ �ગે બી.એ�.ૂ ના તાલીમાથ�ઓનો અ�ભ�ાય : એક અ�યાસ

સારાશં

કો�ફ�િુશયસન। મતે ‘‘�દયમાં સ�ચ।ઈ હશે તો અને ચ।�ર�યમ। સૌદય� હશે તો ઘરમાં સવં।�દતત। હશ.ે ઘરમાં સવં।�દતત। હશે તો
ર।��મ।ં ��ુયવ��થતત। હશ.ે ર।��મ।ં ��ુયવ��થતત। હશે તો િવ�મ।ં શ।ંિત હશ.ે’’ આમ એક અને અખ�ંડત સ��ૃ અને કલય।ણમય
ર।�� અને શ।ંિતમય સહઅ��ત�વવ।� િવ� એ આપણ। બધ।�ું �પ।� શમ�ું છે. આ શમ�ું સ।ક।ર થવ।ને આડ� થવ। ઘણ। અવરોધો
છે. આ અવરોધો �ૂર કરવ।મ।ં િશ�ણ�યવ�થ।, િશ�કો અને ભ।િવિશ�કો (િશ�ણ લેન।ર ત।લીમ।થ�ઓ) �ાણવ।ન �િૂમક। ભજવી
શક� છે. આ બબ।તને �ય।નમાં રાખી શાિંત માટ�ના િશ�ણ �ગે બી.એ�્. ના તાલીમાથ�ઓનો અ�ભ�ાય : એક અ�યાસ પર સશંોધન
હાથ ધ�ુ� છે. �માં ન�નૂા તર�ક� િશ�ણ ભારતી કોલેજ ઑફ એ��કુ�શન અને સવ�દય બી.એ�્. કોલેજના તાલીમાથ�ઓને સહ��કુ ર�તે
સમાવવામાં આ�યા હતા. ���તુ સશંોધનના ��ુય તારણોમાં આજના િવકસતા ય�ંવત જગતને પ�રણામે માનવી પણ યાિં�ક બનતો
�ય છે. તે િનજ�વ વ��નુી �મ કાય� કરતો �ય છે. લાગણી અને સવંદેનાને �લૂીને ભૌિતકતાની �ા��ત તરફ ભાગતો �ય છે. �
માટ� અ�હ�સક કાય� કરતા પણ ખચકાતો નથી. �ય��ત�ું માનસ નકારા�મક પાસાઓંથી ભર��ુ હોય અને તે માનિસક ક� મનોવ�ૈાિનક
સમ�યાઓથી પીડ�ત માનસોમાં બદલાવ લાવવા શાિંત� ું િશ�ણ આ ક�ાએ આવ�યક છે. શાિંતના િશ�ણ માટ� કામ કરતી સ�ંથાઓમાં
UNO, UNESCO, UNISEF, Canadian Centers for teaching peace, South Asian Institute for peace studies
વગેર� નો સમાવશે થાય છે.

��તાવના

શાિંત એટલે ��ુનો અભાવ આ નકારા�મક અથ� છે. આપણે એ�ું તો �ું કર� ર�ા છે ક� કરવામાં િન�ફળ ગયા છે તથા કર�ું જોઈએ �થી
શાિંત �ણૂ� િવ�ની રચના કરવામાં મદદ મળે. શાિંતનો સબંધં બાળક, �ય�કત, સમાજ ક� િશ�ણ સાથે સકંળાયેલો છે. આ તમામનો
સબંધં સીધી ક� આડકતર� ર�તે િશ�ણ સાથે જોવા મળે છે. શાિંત એ િવ�ાથ� , િશ�ક અથવા િશ�ણ �યવ�થા પર આધા�રત છે. તેથી
શાિંત�ું િશ�ણ એ મા� શીખવવા�ું કાય� નથી પણ એ �વ અને બી�ને એવી મદદ છે �થી શાિંત આપોઆપ �થાિપત થાય. તેથી
સશંોધકએ ભાિવ િશ�કો શાિંત માટ�ના િશ�ણ િવશે ક�વો અ�ભ�ાય ધરાવે છે તે �િૂમકાને �યાનમાં રાખી ���તુ સશંોધન હાથ ધ�ુ� હ� ુ.ં

હ��ઓુ

બી.એ�.ૂ કોલેજના તાલીમાથ�ઓના શાિંત િવષયક િશ�ણ �ગેના િવચારો �ણવા.1. 

બી.એ�.ૂ કોલેજના તાલીમાથ�ઓના મતે શાિંતનાં િશ�ણના અભાવે ઊભા થતા પ�ોની મા�હતી મેળવવી.2. 

બી.એ�.ૂ કોલેજના તાલીમાથ�ઓના મતે શાિંતનાં િશ�ણના અભાવે ઊભી થતી સમ�યાનો સભંિવત ઉક�લની મા�હતી �ા�ત કરવી.3. 

બી.એ�.ૂ કોલેજના તાલીમાથ�ઓ પાસે વિૈ�ક �તર� િવ�શાિંત માટ� કામ કરતી સ�ંથાઓની મા�હતી �ા�ત કરવી.4. 

�યાપિવ�
વીર નમ�દ દ��ણ �જુરાત �િુનવિસ�ટ� �રુતમાં સશંોધન કરતા તાલીમાથ�ઓ – આ સશંોધન�ુ �યાપિવ� હ�.ુ

ન�નૂો
���તુ સશંોધનના �યાપિવ�માં બે બી.એ�.ૂ કોલેજોના તાલીમાથ�ઓને સહ��કુ ન�નૂા પ�િત �ારા સશંોધન હ�ઠળ પસદંગી કયા� હતા.

પ�િત

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/edu/issue2/kiran.php

1 of 3 10/02/2016 4:46 PM



આ સવ��ણ �કાર�ું સશંોધન હ� ુ.ં

સશંોધન�ું ઉપકરણ
���તુ સશંોધન સદંભ� તાલીમાથ�ઓના મતં�યો �ણવા એક �વર�ચત ��ુત જવાબી પ�ાવ�લની રચના કરવામા આવી હતી. �માં
�ુલ દસ પ�ો �છૂવામાં આ�યા હતા.

��ો

શાિંત માટ�ના િશ�ણનો અથ� આપ �ું તારવો છો?
હાલના સમયમાં શાિંત માટ�ના િશ�ણની જ��રયાત છે? (હા/ના કારણો સ�હત જણાવો)
શાિંત િશ�ણના અભાવે કયાં પ�ો ઊભા થઈ શક�?,

શાિંતના િશ�ણ �ારા આજની કઈ કઈ સમ�યાનો ઉક�લ થઈ શક�?
શાિંત માટ�ના િશ�ણની ��ેઠ પ�િત કઈ કઈ હોય શક�?
શાિંત માટ�ના િશ�ણના અ�યાસ�મમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવશે થઈ શક�?
�ું આપ માનો છો બી.એ�.ૂ અ�યાસ�મમાં શાિંત �ગે�ુ િશ�ણ હો�ું જોઈએ? શા માટ�?
શાિંત માટ� િવ�માં કઈ સ�ંથા કામ કર� છે?

રા�� ક� રા�ય �તર� શાિંત માટ�ની રચના કરવી જોઈએ? શા માટ�?
શાિંત િશ�ણ આપવા માટ� તમે કઈ ર�તે મદદ�પ થઈ શકો?

મા�હતી મેળવવાની ર�ત

���તુ સશંોધન �તગ�ત અ�યેતાએ પસદં કર�લ બે બી.એ�.ૂ કોલેજોની �બ� �લૂાકાત લઈ ��ુત જવાબી પ�ાવ�લ ભરાવી હતી.

મા�હતી�ું �થૃ�રણ

���તુ સશંોધનની મા�હતીઓ એકિ�ત કયા� બાદ �ણુા�મક ર�તે �થૃ�રણ ક�ુ� હ� ુ.ં

સશંોધનના તારણો

શાિંત િવષયક િશ�ણ �ગેનાં િવચારો
શાિંત માટ�ના િશ�ણનો અથ� –  એકબી� �િત વરેભાવ,  મતભેદ ન રાખતા લાગણીઓને સમ� હળ�મળ�ને રહ�વાની શાિંત
પ�િત.

શાિંતના િશ�ણના અભાવે ઊભા થતા ��ો
આજના િવકસતા ય�ંવત જગતને પ�રણામે માનવી પણ યાિં�ક બનતો �ય છે. તે િનજ�વ વ��નુી �મ કાય� કરતો �ય છે.

લાગણી અને સવંદેનાને �લૂીને ભૌિતકતાની �ા��ત તરફ ભાગતો �ય છે. � માટ� અ�હ�સક કાય� કરતા પણ ખચકાતો નથી.
શાિંતના િશ�ણને અભાવે સામા�જક ��ો, રાજક�ય ��ો, �ય��તગત મતભેદને લગતા ��ો, કોમવાદ, આતકંવાદ, �ત�રક
િવખવાદ �વા ��ો ઊભા થાય છે.

સમાજમાં આ�મ�ઝૂ અને સમજણનો અભાવ વતા�ય છે.

શાિંતના િશ�ણના અભાવે ઊભી થતી સમ�યાનો સભંિવત ઉક�લ
શાિંતના િશ�ણ �ારા આજની સમ�યાઓ �વી ક� માનિસક તાણને લગતી સમ�યાઓ, �િતવાદ, િવ���ુ, વરેભાવ, પર�પર
અપમાનની ભાવના, બીજો અવરોધક બનવાની ભાવનાનો ઉક�લ લાવી શકાય છે.

માનવીના મનને શાતં અને િનમ�ળ બનાવી શકાય છે.

શાિંત �ે�રત િશ�ણ તજ�ોના �વચન �ારા આપી શકાય.

શાિંત માટ�ના િશ�ણની �ે�ઠ પ�િતઓમાં

-સામા�જક ��િૃ�ઓ ક� �લૂાકાત �ારા િશ�ણ આપવાની પ�િત.

-સ�ંકારો�ું િસ�ચન થાય તેવી િશ�ણ પ�િત.

-ત�ુંર�ત માનવસબંધંો ��થાિપત થાય એવી પ�િતઓનો ઉપયોગ કર� શકાય.
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શાિંત માટ�ના િશ�ણના અ�યાસ�મમાં સઘંભાવના, રા���ય એકતા, શાિંતના િશ�ણની જ��રયાત-ફાયદાઓ વગેર� બાબતોનો સમાવેશ
કર� શકાય.

બી.એ�.ૂ  ક�ા �ધુી પહ�ચનાર �ય��તઓ િવિવધ સારા-નરસાં �જ�દગીના અ�ભુવો મેળવી ��ૂા હોય અને મોટ�ભાગે તેમ�ું માનસ
નકારા�મક પાસાઓંથી ભર�� ુ ં હોય અને તે માનિસક ક� મનોવૈ�ાિનક સમ�યાઓથી પીડ�ત માનસોમાં બદલાવ લાવવા શાિંત� ુ ં િશ�ણ
આ ક�ાએ આવ�યક બની શક�.

વૈિ�ક �તર� િવ�શાિંત માટ� કામ કરતી સ�ંથાઓ

શાિંતના િશ�ણ માટ� કામ કરતી સ�ંથાઓમાં UNO,  UNESCO,  UNISEF,  Canadian  Centers  for  teaching  peace,

South Asian Institute for peace studies વગેર� નો સમાવેશ થાય છે.

ઉપસહંાર

રા�� અને રા�યમાં કહ�વા �રૂતી જ શાિંત છે. શાિંત �થાપવાના �ય�નો થતા હોવા છતા તેની અસરકારકતા ઓછ� છે. દર�ક �ે�ે
શાિંતમય વાતાવરણ સ��ય તે માટ� િવશેષ �કારના રચના�મક અને સાથ�ક �ય�નો કરવા જોઇએ.  િશ�ક તર�ક� શાિંત�ું િશ�ણ
આપવા, વત�ન �યવહારને આચરણમાં �કૂવા, તેને લગતી મા�હતી, માગ�દશ�ન આપવા શાિંત� ુ જ�ર� બને છે ક�મક� "જગમાં શાિંત
�વગ��પી �ાિંત લાવી શક� " છે.
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